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Τό «έλληνικό θαvμω> τής aποκαταστάσεως τής δημοκρατίας προοριζόταν
νά Ξχει τήν &νάλογη συνέχεια. 'Η διαμόρφωση ένός σύγχρονου δημοκρατικοί]

πολιτεύματος, &λλά καί μιiiς νέας εξωτερικής πολιτικής, θά aποτελέσουν τή
σταθερή βάση γιά τήν Ξνταση τών προσπαθειών τοv Κ. Καραμανλή στόν

εσωτερικό καί στόν εξωτερικό τομέα. Τά έπόμενα δύο χρόνια, τό νέο δημο
κρατικό πολίτευμα θά σταθεροποιηθεί. Παρά τή διεθνή οίκονομική ύφεση, ή
οίκονομία θά σημειώσει aνοδική πορεία, θά &ναδυθεί μιά πολύμορφη κοινω
νική πολιτική, ενώ θά διαμορφωθεί μιά νέα πολιτική γιά τήν προστασία τοί]

περιβάλλοντος, καθώς καί γιά τήν πολιτιστική &νάπτυξη καί ίδιαίτερα γιά τήν
προστασία τών μνημείων τής χώρας. Παράλληλα, στό εξωτερικό πεδίο, ό Κ.
Καραμανλής θά aντιμετωπίσει μέ επιτυχία τήν πίεση aπό τήν Τουρκία, θά

&ναζητήσει τήν εξομάλυνση τών σχέσεων μέ τήν Ούάσιγκτων, πού θά εξασφά
λιζε καί τήν ίσορροπία δυνάμεων μέ τήν 'Άγκυρα, θά συνεχίσει 7iίς προσπά

θειες καί τίς πρωτοβουλίες του στό περιφερειακό πεδίο

-

στά Βαλκάνιά καί

τή Μεσόγειο, &λλά καί στή Μέση 'Ανατολή. Ταυτόχρονα, ό πρωθυπουργός θά

εντείνει τίς Προσπάθειές του γιά τήν Ξνταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ, επιλογή
πού Ξμελλε νά σημαδέψει μακροπρόθεσμα τήν πορεία τοv Ξθνους.
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ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
'Ένα ε1ος μετά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας, καί ένω τό «έλληνικό θαuμα» εΙ χε συντελεστεί,

ό Κ. Καραμανλής θά έντείνει τίς προσπάθειές του τόσο στόν έξωτερικό, δσο καί στόν έσωτερικό τομέα.
'Η Κυβέρνηση θά έξαγγείλει νέο σχεδιασμό γιά τή μέση Παιδεία καί μέτρα γιά τήν άνώτατη· θά μελετή
σει έπισταμένα τήν προσαρμογή τής άγροτικής πολιτικής στίς συνθήκες τής ΕΟΚ· θά συστήσει κονσόρ
τσιουμ Τραπεζων μέ άποστολή τήν ύποβοήθηση τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας στόν τομέα τής βιομηχα
νίας καί θά καταρτίσει πρόγραμμα περιφερειακής άναπτύξεως γιά τούς άκριτικούς νομούς τής δυτικής
Θράκης καί του άνατολικοu Αίγαίου, τμήμα μιίiς προσπάθειας νά άντιμετωπιστεί πολύπλευρα ή πίεση

τής Τουρκίας πρός τήν κατεύθυνση αύτή. Σέ ενα άλλο έπίπεδο, τόΣεπτέμβριο, θά όλοκληρωθοuν καί οί
δίκες των στελεχων τής δικτατορίας πού κατηγοροuνταν γιά βασανισμούς πολιτων.

Στόν έξωτερικό τομέα, θιi κυριαρχήσει καί πάλι ή διπλωματική δραστηριότητα τοu ίδιου τοu πρωθυ
πουργοί), ό όποίος θά έπισκεφθεί τή Ρώμη καί τό Λονδίνο, ένω θά εχει σημαντικές διαβουλεύσεις μέ τήν
άμερικανική πλευρά. Παράλληλα, ή έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα- τήν 'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη

-

τοu

προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Β. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν, θά καταδείξει τήν εύρύτητα τής πολύτι
μης «είδικής σχέσεως» μέ τό Παρίσι. 'Από τήν άλλη πλευρά, δμως, ή έμμονή τής Τουj)κίας στήν
πολιτική τής όξύτητας εναντι τής 'Ελλάδος, ή άδυναμία- ή άπροθυμία- τής~ Αγκυρας νά κάμει τά
άναγκαία βήματα γιά τήν έπίλυση του Κυπριακοί) καί ή ύπαναχώρησή της άπό τή συμφωνία γιά παρα
πομπή τής διαφορίiς γιά τήν ύφαλοκρηπίδα στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης θά έπιβεβαιώσουν τίς πιό
άπαισιόδοξες προβλέψεις γιά τό μέλλον των διμερων σχέσεων.

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975
'Ο UΕλληνας πρέσβης στήν "Αγκυρα, Δ. Κοσμα

δόπουλος, έπιδίδει στήν τουρκική Κυβέρνηση δια

\ωίνωση διαμαρτυρίας γιά τά έπανειλημμένα έπεισό
δια στό άνατολικό Αίγαίο, κατά τά όποία Τουρκοι
μpταβαίνουν σέ έλληνικές βιfαχονησίδες καί ύψώ
νουν έκεί τήν τουρκική σημαία. "Ηδη, τίς προηγού

μενες ήμέρες ό πρέσβης είχε κάμει καί προφορικό
διάβημα, χωρίς ομως νά παύσουν οί προκλήσεις αύ

του του εϊδους.

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975
'Ο Κ. Καραμανλής συναντάται μέ τόν πρόεδρο

τησή του μέ έκπροσώπους του τύπου, άμέσως μετά, ό

Γ. Κληρίδης σημείωσε οτι δέν ήταν αίσιόδοξος γιά
τό νέο γύρο συνομιλιών, καθώς ή τουρκοκυπριακή
πλευρά δέν είχε παρουσιάσει, ώς οφειλε, τίς προτά

σεις της, ωστε νά άρχίσει ούσιαστικός διάλογος .• ο
πρόεδρος τής κυπριακής Βουλής προσέθεσε οτι έάν

δέν σημειωνόταν πρόοδος καί σέ αύτή τή συνάντησή
του μέ τό Ρ. Ντενκτάς, ή Κυπριακή Δημοκρατία θά

προσέφευγε καί πάλι στή Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ.
τίς ϊδιες ήμέρες, έντεινόταν ή πίεση του προέ
δρου τών ΗΠΑ, Τζ. Φόρντ, πρός τό Κογκρέσο, γιά
έπανάληψη τής στρατιωτικής βοήθειας πρός τήν
Τουρκία. 'Ήδη, ή έμφανής διάθεση τής άμεpικανι

τής κυπριακής ~ουλής, Γ. Κληρίδη, ό όποίος διέρ

κής

χεται άπό τήν 'Αθήνα, μέ προορισμό τή Νέα 'Υόρ

όπλισμου ανέστειλε τά θετικά aποτελέσματα του έμ

κη, οπου πρόκειται νά aρχίσει ό νέος γύρος τών δια

πάργκο καί

κοινοτικών συνομιλιών. Στή σύσκεψη, στήν όποία

στικά λειτουργουσε ώς παρότρυνση πρός τήν "Α γ

πήρε μέρος καί ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπί

κυρα νά μήν μεταβάλει τήν κυπριακή πολιτική της.

τσιος, έξετάστηκε ή πορεία του Κυπριακου. Σέ συζή-

'Η Τουρκία, άπό τήν πλευρά της, ύπέθαλπε τό κλί-

Κυβερνήσεως νά έπαναλάβει τήν aποστολή

-

άνεξάρτητα άπό προθέσεις

-

ούσια
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μα άνησυχίας στήν Ούάσιγκτων, μέ δηλώσεις γιά τό

μέλλον τ&ν άμερικανικ&ν βάσεων, καί προσπαθοuσε

»Β.

'Η κατάργησις του

'Ανωτάτου

'Εκπαιδευτικου

Συμβουλίου καί ή σύστασις του Κέντρου 'Εκπαιδευτικων

νά έξασφαλίσει τή θετική ψήφο του Κογκρέσου,

Μελετων καί 'Επιμορφώσεως, εργον τοu δποίου θά είναι ή

ύπονοώντας δτι, σέ περίπτωση έπαναλήψεως τής

συστηματική επιστημονική ερευνα καί μελέτη των έκπαι

βοήθειας, θά άπέσυρε ενα τμήμα τ&ν στρατευμάτων
της άπό τό νησί.

'Έτσι, δταν στίς

10

του μηνός άρχίσει δ νέος

γύρος συνομιλι&ν Κληρίδη

Ντενκτάς, χωρίς νά

-

εχουν ύποβληθεί τουρκοκυπριακές προτάσεις γιά τό
έδαφικό, θά διαπιστωθεί άδυναμία νά έπιτελεσθεί

δευτικων προβλημάτων- ή άσκησις γνωμοδοτικής άρμοδιό
τητος επί παντός θέματος σχετικοί) πρός τήν χάραξιν κα
τευθύνσεων καί τόν προγραμματισμόν τής Παιδείας ή κα

τάρτισις άναλυτικων καί ώρολογίων προγραμμάτων- ή
σύνταξις προκηρύξεων διά τήν συγγραφήν βιβλίων πάσης
φύσεως ή μέριμνα διά τήν επιμόρφωσιν του προσωπικοί)
τής Γενικής καί 'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως κ.ά.

πρόοδος. 'Αμέσως μετά, δ Γ. Κληρίδης θά δηλώσει

»'Η άσκησις των άρμοδιοτήτων τούτων προϋποθέτει,

δτι δ καθορισμός ήμερομηνίας γιά νέα συνάντηση

βεβαίως, τήν επάνδρωσιν του πνευματικοί), επιστημονικοί)

δέν θά είχε νόημα, άν οί Τουρκοκύπριοι δέν εχουν

καί εκπαιδευτικοί) τούτου Κέντρου διά προσωπικοί) ύψη

πρόθεση νά προσέλθουν μέ συγκεκριμένες προτά

λ ή ς επιστημονικής στάθμης, δι' δ καί τό οίκείον σχέδιον

σεις στό τραπέζι τ&ν διαπραγματεύσεων. 'Η αίσθη

νόμου καθορίζει σαφως ύψηλά προσόντα διά τήν κατάλη

ση δτι ή τουρκική πλευρά χρησιμοποιοuσε τίς συ
νομιλίες γιά νά κερδίσει χρόνο, στήν προσπάθειά

της νά παγιώσει τά τετελεσμένα του

1974,

θά δδηγή

σει τήν κυπριακή Κυβέρνηση στήν άπόφαση νά
προσφύγει έκ νέου στή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

ψιν θέσεων είς τό ΚΕΜΕ.
»Γ. Ή επί νέων βάσεων οργάνωσις καί διοίκησις τής
Γενικής 'Εκπαιδεύσεως.

»Εiδικώτερον ή έξαετής Μέση 'Εκπαίδευσις θά παρέ
χεται εiς δύο επαλλήλους κύκλους τριετους φοιτήσεως, τό
Γυμνάσιον καί τό Λύκειον. Τουτο ύπηγορεύθη εκ τής

άνάγκης δπως παρασχεθή ή δυνατότης είς τούς 'Ελληνό
παιδας νά περαιώνουν τήν εγκύκλιον μόρφωσίν των είς τό

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975
Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοu Κ.
Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργοu καί

τριτάξιον Γυμνάσιον, πρός εκπλήρωσιν τής συνταγματι
κής επιταγής περί εvνεαετους ύποχρεωτικής εκπαιδεύσεως.
Μετά τόν πρωτον κύκλον, δσοι εξ αuτων προορίζονται δι'

τ&ν ύφυπουργ&ν Παιδείας, μετά τήν όποία έξαγγέλ

άνωτέρας σπουδάς θά συνεχίζουν τήν φοίτησίν των είς τό

λονται ριζικά μέτρα γιά τήν άναμόρφωση τής μέσης

Λύκειον κατόπιν είσιτηρίων εξετάσεων, δσοι δέ προτίθεν

έκπαιδεύσεως σέ νέες βάσεις Οί άλλαγές άφοροuν

ται νά είσέλθουν είς τόν επαγγελματικόν βίον θά συνεχίc

τήν καθιέρωση δύο κύκλων μέσης έκπαιδεύσεως: του

ζουν τάς σπουδάς των εiς τήν 'Επαγγελματική ν 'Εκπαί

Γυμνασίου, τριετοuς διάρκειας, μέ τό όποίο δλοκλη

δευσιν, περί ής θά άκολουθήση ίδιος νόμος dναδιοργανώ

ρώνεται δ έννεαετής κύκλος τής ύποχρεωτικής έκπαι

δεύσεως καί του Λυκείου
γίνεται ή

εισαγωγή,

άπό τό όποίο καί θά

μέ έξετάσεις, στά άνώτατα

έκπαιδευτικά ίδρύματα
έπαγγελματικής

-

-

η, διαζευκτικά, κύκλου

έκπαιδεύσεως.

Παράλληλα,

άνα

διαρθρώνονται οί ύπηρεσίες του 'Υπουργείου Παι
δείας,

καταργείται

τό

'Ανώτατο

'Εκπαιδευτικό

Συμβούλιο καί δημιουργείται Κέντρο 'Εκπαιδευτι

σεώς της.
»'Η ρύθμισις αϋτη, ijτις συνιστa καί τόν βασικώτερον

σκοπόν του νόμου θά ίίρη τήν γνωστήν άδl)ναμίαν aπορ

ροφήσεως των dπολυτηριούχων των σημερινων Γυμνιiσί
ων ύπό του παραγωγικοί) τομέως η ύπό τής 'Ανωτάτης

'Εκπαιδεύσεως. Σημειωτέον δτι είς τό Γυμνάσιον καί τό
Λύκειον θά άποτελουν αύτοτελείς σχολικάς μονάδας καί
θά εχουν ίδίαν διεύθυνσιν καί ίδιον διδακτικόν προσωπι
κόν.

κ&ν Μελετ&ν καί 'Επιμορφώσεως. 'Η κυβερνητική

»Διά τήν πραγμάτωσιν του ύπό του νόμου έπιδιωκομέ

άνακοίνωση άναφέρθηκε στήν δλοκληρωτική ελ

νου σκοπου, κατέστη αναγκαία ή θέσπισις οργανωτικων

λειψη προγραμματισμοί) στόν τομέα τής Παιδείας

καί διοικητικων κανόνων aνταποκρινομένων είς τάς aπαι

κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας, καί συνέχιζε:

«' Αναλυτικώτερα,

μέ τά καταρτισθέντα νομοθετήματα,

τήσεις του νέου σχήματος καί aποβλεπόντων προσθέτως

είς dνύψωσιν τής ποιοτικής στάθμης τής παρεχομένης μέ
χρι τουδε Γενικής 'Εκπαιδεύσεως.

τά όποία θά επιβαρύνουν τόν προϋπολογισμό μέ εvα καί

»Οϋτω περιορίζεται δ dνά διδάσκοντα aριθμός των μα

πλέον δισεκατομμύριον δρχ., θεσμοποιουνται οί άκόλου

θητων καί βελ τιουται τό σύστημα εποπτείας των σχολείων,

θες ριζικές άλλαγές:

είσαγομένου προσθέτως του θεσμου των 'Επιθεωρητων

»Α. 'Η οργάνωσις έν συνδυασμφ πρός τάς διατάξεις

Προσχολικής 'Αγωγής καί Είδικων Σχολείων. Ή ρύθμι

τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου

σις αϋτη επιβάλλει τήν αi\ξησιν του aριθμοί) του διδακτι

επί ορθολογικων βάσεων καί ή διάρθρωσις των ύπηρεσιων

κοί) προσωπικοί), ijτις και θά πραγματοποιηθή σταδιακως

του ν.

51(75

τούτων κατά τρόπον δυνάμενον νά iκανοποιήση τάς συγ

εντός

χρόνους εκπαιδευτικάς καί διοικητικάς άνάγκας. 'Ιδιαιτέ

ύφισταμένης ελλείψεως σχολικων κτιρίων. 'Αντιμετωπί

5-7 ετων δοθέντος δτι τουτο ύπαγορεύεται καί εκ τής

ρα εμφασις δίδεται είς τό παιδευτικόν κυρίως εργον του

ζονται θέματα ύπηρεσιακής καταστάσεως του διδακτικοu

'Υπουργείου, δι' δ καί προβλέπεται ή σύστασις, τό πρω

καί εποπτικου προσωπικοί) τής Γενικής 'Εκπαιδεύσεως,

τον, ίδίων Διευθύνσεων 'Εφαρμογής Προγραμμάτων 'Εκ

ίνα τουτο dπερίσπαστον επιδοθή είς τό κύριον εργον του.

παιδεύσεως.

Συγχρόνως διά του νόμου παρέχονται εξουσιοδοτήσεις,
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ίνα ρυθμίζωνται διά προεδρικών διαταγμάτων θέματα ιiφο

στίς συνομιλίες καί γιά μείωση του άριθμου των εκ

ρrοντα είς τά διδακτέα μαθήματα, τά ώρολόγια καί ιiναλυ

κρεμούντων θεμάτων. 'Ωστόσο, γίνεται πλέον στα

τικά προγράμματα, τήν όργάνωσιν των σχολείων κ.λπ. Καί

διακά σαφές δτι ή τουρκική Κυβέρνηση δέν προτίθε

τοuτο ίνα καταστή ή Γενική 'Εκπαίδευσις εύέλικτος.

ται νά κάμει τά άναγκαία βήματα γιά τήν επίλυση

»Σημειωτέον δτι κατά τήν κατάρτισιν τrον σχεδίων νό

μων ελήφθησαν ύπ' όψιν τά προσφάτως ύποβληθέντα πο
ρίσματα τής ύπό τήν προεδρίαν του ιiκαδημαϊκου κ. Ι. Θε

οδωρακοπούλου 'Επιτροπής Παιδείας.

Έν τούτοις, αί

προτάσεις τής 'Επιτροπής ταύτης, δσων ιiφοροuν είς τήν
γλώσσαν θά συζητηθοuν ύπό του συσταθησομένου ΚΕΜΕ.
»Δ : 'Εκ παραλλήλου πρός τά ιiνωτέρω μέτρα θά ιiντιμε
τωπισθή τό πρόβλημα τής 'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύ

των διαφορών, ή όποία καί όφείλει νά ελθει ώς άποτέ
λεσμα τής συμμορφώσεως τής "Αγκυρας μέ τή σχε

τική διεθνή νομοθεσία. Μάλιστα, εχει ήδη διαφανεί
ή πρόθεση τής τουρκικής Κυβερνήσεως νά μήν κά
μει συγκεκριμένες προτάσεις καί νά μήν εγκρίνει τά
μέτρα πού συμφωνουνται κατά τίς διμερείς διαπραγ
ματεύσεις.

σεως, τό όποίον εμφανίζεται δυσεπίλυτον ίδίq. είς τάς ιiνα
πτυσσομένας οίκονομίας. Μεταξύ των ληφθησομένων μέ

11
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τρων περιλαμβάνονται: ή παροχή δυνατότητος δι' ιiνrοτέ
ρας σπουδάς είς τούς πτυχιούχους έκάστης βαθμίδος τής
'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως καί ή διά νόμου ρύθμι

\

1975

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ.
Καραμανλή,

μέ τή

συμμετοχή των οίκονομικών

σις, ώς ι'iλλωστε όρίζει τό Σύνταγμα, των επαγγελματικών

ύπουργών καί του διοικητή τής Τραπέζης τής

δικαιωμάτων τrον ιiποφοίτων τrον 'Επαγγελματικών Σχο

δος. 'Ο ύπουργός Οίκονομικών, Ε. Δεβλέτογλου, καί

· Ελλά

λών. Προβλέπεται ή σύστασις παρά τφ Ύπουργείφ Παι

ό διοικητής τής Τραπέζης, Ξ. Ζολώτας, κατατόπισαν

δείας είδικοu συλλογικου όργάνου πρός συντονισμόν τής

τόν πρωθυπουργό γιά τίς επαφές τους κατά τή διάρ

δράσεως των παρεχόντων τήν πάσης φύσεως επαγγελματι

κεια τής ετήσιας συνόδου του Δ{εθνους Νομισματι

κήν εκπαίδευσιν.

κου Ταμείου καί τής Διεθνους Τραπέζης.

»Προσθέτως εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων καί
των παιδαγωγικών 'Υπουργείων θά προσδιορίσουν τόπε

ριεχόμενον έκάστου επαγγέλματος, ίνα οϋτω διευκολυνθή

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975

'Ο Κ . Καραμaνλής, συνοδευόμενος άπό τούς

ή κατάρτισις των νέων ιiναλυτικrον προγραμμάτων διδα

ύπουργούς Συντονισμου, 'Εθνικής 'Αμύνης, Δημο

σκαλίας είς τάς Έπαγγελματικάς Σχολάς.

43 νέαι Δημόσιαι

σίων 'Έργων καί Βιομηχανίας, θεμελιώνει μεγάλο

Έπαγγελματικαί Σχολαί, άί όποίαι καί θά λειτουργήσουν

>>Τέλος, επισημαίνεται δτι ίδρύθησαν

ύδροηλεκτρικό εργο τής ΔΕΗ στόν ποταμό "Άρα

από του τρέχοντος σχολικοί) ετους

χθο, στό Πουρνάρι τής "Αρτας. Τό φράγμα , πού

1975-76, προεκηρύχθη

δέ ή πλήρωσις κενών θέσεων διδακτικοί) προσωπικοί), είς
τρόπον rοστε νά καλυφθουν πλήρως αί ιiνάγκαι τ& ν 'Επαγ
γελματικών Σχολών.

»Ε. Αί διατάξεις αί ιiφορrοσαι είς τά φοιτητικά δάνεια,
είς τό ταμείον 'Αρωγής κ.λπ. ώς καί είς τάς μετεγγραφάς

προβλέπεται νά λειτουργήσει τό δεύτερο εξάμηνο
του

1979,

θά παράγει ηλεκτρική ενέργεια, θά εξυπη

ρετήσει τήν liρδευση καί θά προσφέρει άντιπλημμυ
ρική προστασία στίς πεδινές περιοχές τής " Αρτας.

των φοιτητών, θά είσαχθοuν είς τό θερινόν τμήμα των δια

Σέ όμιλία πού εκφώνησε κατά τή διάρκεια τής

κοπών τής Βουλής πρός ψήφισιν εντός των προσεχών ήμε

τελετής θεμελιώσεως, ό ύπουργός Βιομηχανίας , Κ.

ρων.

Κονοφάγος, άναφέρθηκε στό ενεργειακό πρόγραμμα

»'Όσον ιiφορa τό νομοσχέδιον περί φοιτητικών συλλό

τής Κυβερνήσεως ώς τό

1982,

τό όποίο άποβλέπει

γων, κατόπιν τής διαπιστώσεως δτι τά ιiνώτατα 'Εκπαιδευ

στήν παραγωγή ενέργειας άπό πηγές πού δέν εξαρ

τικά 'Ιδρύματα καί ή πλειοψηφία τrον φοιτητών ιiποδέχον

τώνται άπό τό πετρέλαιο, καθώς ή ένεργειακή κρίση

ται τήν δημοκρατικήν ιiρχήν τής καθολικής καί ενεργοu

τείνει νά τό καταστήσει άσύμφορο. Τό πρόγραμμα

' , συμμετοχής των φοιτητών είς τόός συλλόγους των, εκρίθη
δτι ό τρόπος πραγματώσεως τής ό:ρχής ταύτης καί αί συ

ναφείς λεπτομέρειαι, θά καθορισθοuν ύπό τrον Συγκλήτων
των ' Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, εν συνεννοή
σει μετά των φοιτητών.
» ' Η λύσις αϋτη ιiνταποκρίνεται πλήρως είς τάς διατά

ξεις του ι'iρθρου

16

τοu Συντάγματος τάς προβλεπούσας

περί τής αύτοτελείας τrον

' Ανωτάτων

'Εκπαιδευτικών

'Ιδρυμάτων καί περί τrον φοιτητικών Συλλόγων».

περιλαμβάνει τήν ϊδρυση νέων λιγνιτικών μονάδων
στήν Πτολεμα1:δα καί τή ΜεγαλόΠολη καί τά φράγ
ματα του 'Αλιάκμονα. 'Ο ύπουργός προσέθεσε δτι ή

προσθήκη καί των φραγμάτων Θησαυροί) Νέστου
καί Στράτου 'Αχελώου, καθώς καί τής πρώτης πυρη
νικής μονάδας θά επιτρέψει στήν 'Ελλάδα νά διπλα
σιάσει τή διαθέσιμη τό
μόνο τό

8 - 10
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1975

Διενεργείται, στήν Κωνσταντινούπολη , ό τ ρίτος
γύρος των ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων γιά

1974

όλική εγκατεστημένη

ίσχύ ενέργειας, ετσι ώστε σέ λίγα χρόνια νά καλύπτει

20%

των άναγκών της άπό σταθμούς πού

λειτουργουν μέ πετρέλαιο.

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975

τό ζήτημα του εναερίου χώρου. Τό τελικό άνακοινω

'Εκδίδεται κυβερνητική άνακοίνωση γιά τό θέμα

θέν θά κάμει, γιά liλλη μιά φορά, λόγο γιά πρόοδο

πού είχε προκληθεί άπό δηλώσεις του γενικου γραμ-
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πού συναντώνται στίς Βρυξέλλες, συμφώνησαν νά

ματέα του ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς, στήν Ούάσιγκτων.
·Ο γενικός γραμματέας τής συμμαχίας, σέ μία

ζητήσουν άπό τό &.μερικανικό Κογκρέσο νά συγκα

έμφανή προσπάθεια έπηρεασμοu του Κογκρέσου, εί

τανεύσει στήν επαναχορήγηση όπλισμοu στήν Τουρ

χε ισχυριστεί δτι ή 'Ελλάδα δέν είχε ποτέ καταβάλει

κία καί νά επιχειρήσουν νά πείσουν τήν "Αγκυρα νά

προσπάθειες γιά τήν παύση τής άμερικανικής στρα

&.ποχωρήσει άπό μέρος των κατεχομένων τής Κύ

τιωτικής βοήθειας πρός τήν Τουρκία. Είχε έπίσης

πρου.

σημειώσει δτι παρενέβαινε στό θέμα, εξουσιοδοτημέ

&.νησυχίας στήν έλληνική κοινή γνώμη. ·Η Κυβέρ

νος άπό δλα τά μέλη του ΝΑΤΟ, πλήν τής ·Ελλάδος.

νηση, εντούτοις, aρνήθηκε νά κάμει δποιοδήποτε

Τό κείμενο τής κυβερνητικής ανακοινώσεως, μέ τό

σχόλιο, πρίν λάβει περισσότερο συγκεκριμένα στοι

όποiο ή ' Αθήνα επαιρνε θέση εναντι των δηλώσεων

χεία. Πράγματι, τήν έπομένη; σέ .συνέντευξη τύπου,

Λούνς, είναι τό άκόλουθο:

ό 'Ιταλός ύπουργός 'Εξωτερικών, Μ. Ρουμόρ, διευ

«Σχετικώς μέ τήν άποδοθείσαν εiς τόν γενικόν γραμμα
τέα τοϋ Ν Α ΤΟ δήλωσι ν δτι ή 'Ελλάς δέν προσεπάθησε νά

0{

πληροφορίες αύτ~ς δημιούργησαν κλiμα

κρίνισε δτι παρόμοια aπόφαση δέν είχε ποτέ λη
φθεi: άπλ&ς, μέλη τής Κοινότητας, πού ήταν ταυτό

σταματήση τήν άνάμιξίν του εiς τό θέμα τοϋ έμπάργκο,

χρονα καί μέλη του ΝΑΤΟ, έξέφρασαν, κατά τή δι

άρμοδίως άνεκοινώθη δτι δ 'Έλλην άντιπρόσωπος εiς τό

άρκεια τ&ν συζητήσεων, τίς άπόψεις τους γιά τήν

ΝΑΤΟ δίς έπεσήμανεν εiς τόν κ. Λούνς δτι ή μετάβασίς

επαναχορήγηση στρατιωτικοί) ύλικοu στήν "Άγκυ

του εiς τήν άμερικανικήν πρωτεύουσαν άποτελεί άδικαιο

ρα. Παράλληλα, γαλλική πηγή δήλωνε δτι θά ήταν

λόγητον προσωπικήν του πρωτοβουλίαν, iδίως άφοϋ τό

«άδιανόητη>> ή λήψη τέτοιας αποφάσεως.

Σ1.1μβούλιον τοϋ ΝΑΤΟ ούδεμίαν τοϋ ε{χε παράσχει έξου
σιοδότησιν» .

12
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15 Σεπτεμβρίου,

μετά τήν &.ποσαφήνιση τής

νισε ότι «οί 'Εννέα ούδόλως εΧαβον θέσιν επί του

1975

Τό Διαρκές Στρατοδικεiο 'Αθηνών εκδίδει τήν
aπόφασή του γιά τούς βασανιστές τής ΕΣΑ· οί ποι

νές πού επιβλήθηκαν ήταν οί έξής:

23

Στίς

καταστάσεως, ή Κυβέρνηση , σέ &.νακοίνωσή της, τό
εκκρεμοuντος ένώπιον του άμερικανικοu Κογκρέσου
νομοσχεδίου περί επαναλήψεως τής &.ποστολής ό

πλων εις τήν Τουρκίαν. 'Αντιθέτως, κατ' επανάλη

ψιν έξεδήλωσαν τό ζωηρόν ενδιαφέρον των διά τήν

Χατζηζήσης Νικ. άντισυνταγματάρχης έ.ά.: Κάθειρξη

έπίλυσιν του Κυπριακοί) καί έκηρύχθησαν εναντίον

έτrον καί ΙΟετής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμά

των τετελεσμένων γεγονότων».

των.

Θεοφιλογιαννάκος Θ . , στρατιώτης: Κάθειρξη

έτrον

20

15

καί ΙΟετής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Σπανός Α., άντισυνταγματάρχης έ.ά.: Κάθειρξη

20 έτων

καί ΙΟετής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Οiκονόμου Θ., ταγματάρχης: Φυλάκιση

1 έτους μέ 3ετή

άναστολή .
Τσάλας Τ., ταγματάρχης έ .ά.: Φυλάκιση

15

έτrον καί

10ετής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

' Αντωνόπουλος Δ., λοχαγός έ. ά.: Κάθειρξη

6

έτrον.
Κόφας Δ. , έπίατρος: Φυλάκιση

7

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ.
Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργ&ν Συν
τονισμοί) καί αναπληρωτή Συντονισμοu, καθώς καί

των διοικητών των Τραπεζών 'Ελλάδος, 'Εθνικής~
καί ΕΤΒΑ καί του γενικοu διευθυντή τής ΕΤΕΒΑ.
έλληνικ&ν Τραπεζών, τό όποίο θά &.ποσκοπεί στήν
ύποβοήθηση τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας γιά τή διε
νέργεια μεγάλων επενδύσεων, ίδιαίτερα στό βιομη

έτrον.

Διαμαντόπουλος Α., ταγματάρχης: Φυλάκιση

2

χανικό τομέα. Σχετικά, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν

έτrον.

Γκόρος Π ., άντισυνταγματάρχης έ.ά.: Φυλάκιση

6

μη-

ακόλουθη δήλωση:

νών άνευ μετατροπής καί άναστολής .
Πεταλίiς Φ., ταγματάρχης: Φυλάκιση

4

1975

'Αποφασίστηκε ή σύσταση κονσόρτσιουμ μεγάλων
έτrον.

Παπαχαραλάμπους Δ., άντισυνταγματάρχης: Φυλά~ιση

2
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«Ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά προωθήση τόν

έτrον.

Πέτ ρου Μ. , δεσμοφύλαξ ΕΑΤ-ΕΣΑ: Κάθειρξη

6

έτrον.

' Αγγελής Ι., δεσμοφύλαξ τοϋ ΕΑΤ-ΕΣΑ: Φυλάκιση

5

έτων.
Καίνιχ Ν . , δεσμοφύλαξ τοϋ ΚΕΣΑ: Φυλάκιση

3

έτrον.

Δεμε ρτζίδης Ε., δεσμοφύλαξ τοϋ ΚΕΣΑ: Φυλάκιση

4

έτων.
Γκουντέ βας Χ., άρχιλοχίας έ.ά.: Φυλάκιση

5 μηνών μέ

3ετή άναστολή.
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σχηματισμόν εiδικής Κοινοπραξίας Κονσόρτσιουμ

-

εiς τήν δποίαv θά μετάσχουν ή 'Εθνική Τράπεζα,

ή ΕΤΒΑ καί ή ΕΤΕΒΑ. Σκοπός τής Κοινοπραξίας θά
είναι ή ύπ ' αύτής άνάπτυξις μεγάλης κλίμακος έπεν
δυτικών πρωτοβουλιών
τομέα

-

-

iδίg εiς τόν βιομηχανικό v

τάς δποίας είτε δέν δύνανται

v' άναλάβουv,

είτε δέv έπιθυμοvv ν' άναλάβουν μόvαι, iδιωτικαί
έπιχειρηματικαί μονάδες.
»Ή Κοινοπραξία όχι μόνον δέv πρόκειται

v' άv

τιστρατευθή, άλλ ' άντιθέτως θά συμπληρώνη καί θά

Δημοσιογραφικές πληροφορίες άναφέρουν δτι οί

στηρίζη τήν iδιωτικήν πρωτοβουλίαν, όπου αύτη ναί

ύπουργοί ' Εξωτερικών των χωρών-μελών τής ΕΟΚ,

μέν έμφανίζεται, δέv διαθέτει δμως έπαρκή κεφά-
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Θεμελίωση του ύδροηλεκτριιωv έργου στό Πουρνάρι ΥΑρτας.
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λαια. Θά τήν ύπcηcαθιστii δέ εiς έκείνας μόνον τάς

ό Κ. Καραμανλής στό διευθυντή του γαλλικου πρα

περιπτώσεις όπου πράγματι έλλείπει. Ή Κοινοπρα

κτορείου είδήσεων στήν 'Αθήνα, Ζάκ Ντωφέν:

ξία θά δρii συνεπώς εlς χώρους τούς όποίους

oi iδιώ

ται άφήνουν άκαλύπτους.

»Ai

ίδρυθησόμεναι ύπό τής Κοινοπραξίας έπι

χειρηματικαί μονάδες θά λειτουργ0 vν ώς άνώνυμοι

έταιρεiαι, τώv όποίων αί μετοχαί

-

πλήν έξαιρέσε

ων, ύπαγορευομένων έκ λόγων δημοσίου συμφέρον
τος

«Έρ.: Καλώντας τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρα
τίας νά έπισκεφθή έπισήμως τήν

' Ελλάδα,

πιστεύω δτι

έκαλέσατε όχι μόνον τόν άρχηγό ένός φίλου Κράτους, άλ
λά καί ενα φίλο προσωπικόν. Θά θέλατε νά μου πήτε λίγα
λόγια γιά τίς προσωπικές σας σχέσεις μέ τόν κ. Ζισκάρ
ντ' Έσταίν, ώς ίδιώτη;

θά εlναι διαπραγματεύσιμοι εiς τό Χρηματι

»'Απ.: Εlναι δύσκολος δ διαχωρισμός. Ή βαθειά έκτί

στήριον, ούτως ώστε νά δύναται νά μετάσχη καί τό

μηση πού τρέφω πρός τόν πρόεδρο κ. ντ' 'Εσταίν άφορfi

-

εύρύτερον άftοταμιευτικόν κοινόν, τής διαδικασίας

καί τόν δημόσιο άνδρα καί τόν άνθρωπο. Παρακολούθησα

έκβιομηχανίσεως, ύπό όρους έπωφελεiς.

μέ θαυμασμό τήν δράση τοίi δημοσίου άνδρός στήν δποία

»Εiς όλας τάς χώρας τής ΕΟΚ συμπληροvται καί

άπεδείχθησαν άνάγλυφα τά ήγετικά του προσόντα. Καί

προωθείται μέ άναλόγους μεθόδους ή iδιωτική πρω

όταν tόν έγνώρισα άπό κοντά δ θαυμασμός μου έπεξετάθη

τοβουλία, ή όποία έξακολουθεi νά παραμένη ή πρω
ταρχική, άλλ' όχι βέβαια ή μοναδική κινητήριος δύ

ναμις τής οiκονομίας. Πέριξ άλλωστε τών βασικών
μεγάλων παραγωγικών μονάδων πού θά ίδρύση ή

Κοινοπραξία είτε μόνη, είτε καί έν συνεργασίιι μέ
iδιώτας, θ' άναπτυχθοvν καί εiς τήν 'Ελλάδα

-

όπως

άνεπτύχθησαν κάί εlς όλας τάς βιομηχανικώς προηγ

στήν κλασσική παιδεία του καί στήν γοητεία

-

έξ αlτίας

αύτής άκριβώς τής παιδείας- που άσκεί στόν συνομιλητή
του. Γιά μένα δ πρόεδρος ντ' Έσταίν εlναι ή ένσάρκωση
τοίi 'Έύρωπαίου" στήν πληρέστερη σημασία πού θά μπο
ροίiσε νά έχη στήν έποχή μας αύτός δ χαρακτηρισμός.

»Έρ.: Προχωρώντας στήν "άς τήν πουμε έπίσημη"
πλευρά τής έπισκέψεως του προέδρου τής Γαλλικής Δημο
κρατίας, θά ήθελα νά έρωτήσω τί περιμένετε άπό αύτήν;

μένας χώρας τοv κόσμου- πλήθος μεσαίων καί μι

»'Απ.: Κατ' άρχήν ή έπίσκεψη εlναι "άνταποδοτική".

κρών iδιωτικών έπιχειρήσεων, πού θά εlναι προμη

Καί εlμαι βέβαιος ότι δ tλληνικός λαός θά χρησιμοποιήση

θευταί τών βασικών μεγάλων μονάδων ή πού θά έπε

τήν εύκαιρία γιά νά δείξη πρός τόν Γάλλο πρόεδρο τά

ξεργάζωνται τά προϊόντα των.

αΙσθήματά του καί νά άνταποδώση έτσι τήν θερμότητα τής

»Ή Κοινοπραξία δέν θά παρεμποδίζη φυσικά τό
σύνηθες έργον τών Τραπεζών πού μετέχουν εlς αύ
τήν, καί iδιαιτέρως τό έργον τών Τραπεζών 'Επενδύ
σεων. Θά ύπεισέρχεται μόνον έκεi όπου τό {iπαιτού
μενον ύψος τοv κεφαλαίου άπαιτεi τήν συνεργασίαν
εύρυτέρου όμίλου χρηματοδοτικών ίδρυμάτων.

'Η

όποδοχής πού έπεφύλαξε ή Γαλλία στόν πρωθυπουργό τής
'Ελλάδος. Πλέον όμως αύτοίi καί πέραν άκόμη τής μεγά
λης συμβολικής σημασίας πού έχει μιά έπίσκεψη σέ τέτοιο
όψηλό έπίπεδο γιά τήν περαιτέρω σύσφιγξη τών δεσμών
καί τής συνεργασίας μεταξύ τάίν δύο χωρών,

oi συνομιλίες

θά έχουν ούσιαστικό ή, άν θέλετε, καί πρακτικό περιεχόμε

νο. Εlναι πολλά τά θέματα πού μποροίiν νά προωθοίiνται

έργασία άλλωστε τής Κοινοπραξίας θά συνίσταται

άποφασιστικά μέ συνομιλίες άνωτάτου έπιπέδου. 'Εξ άλ

κυρίως εiς τήν συγκρότησιν καί όργάνωσιν τών κατ'

λου ή γνωριμία μέ τήν δημοκρατική 'Ελλάδα άπό κοντά

iδίαν βιομηχανικών καί έν γένει παραχωγικών μονά

καί έπί τόπου πιστεύω ότι θά δώση στόν Γάλλο πρόεδρο

δων, αί όποiαι, μόλις όλοκληρωθοvν, θά λειτουργοvν

μιά άμεσώτερη καί πιό συγκεκριμένη αίσθηση τών δυνα

κατά τούς συνήθεις κανόνας ώς κοιναί άνώνυμοι

τοτήτων τής tλληνιιafjς φιλίας.

έταιρεiαι καί φυσικά θά συναλλάσσωνται ύπό τούς

συνήθεις όρους μέ τάς Τραπέζας.
»'Η όργάνωσις τής μεταξύ τών τριών Τραπεζών
συνεργασίας άνετέθη εiς τόν ύπουργόν τοv Συντονι
σμοί) καί τόν διοικητήν τής Τραπέζης τής 'Ελλά

δος».

»Έρ.: Θεωρείτε, άπό έλληνικής πλευρaς, δτι οί σχέ

σεις πού δπάρχουν σήμερα μεταξύ 'Ελλάδος καί Γαλλίας
θά μπορουσαν νά ένισχυθουν περισσότερο καί σέ ποιόν
εtδικά τομέα;
»'Απ.: 'Ετόνισα κατά τήνέπίσκεψή μου στόΠαρίσι
καί μέ μεγάλη μου εύχαρίστηση τό έπαναλαμβάνω καί σή
μερα- ότι

oi έλληνογαλλικές σχέσεις εlναι κάτι περισσό

τερο άπό Ικανοποιητικές, εlναι γνησιότατα φιλικές. Αύτό

15

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1975

'Ο κ. Κ. Καραμανλής δέχεται, στό Πολιτικό

Γραφείο, τό Βούλγαρο ύπουργό 'Εξωτερικοί) 'Εμ
πορίου, Ι. Νέντεφ, μέ τόν όποίο έξετάζει τίς έμπορι
κές σχέσεις τών δύο χωρών.

όμως δ*ν σημαίνει ότι δέν όπάρχουν τομείς στούς δποίους

ή συνερyασία μεταξύ τάίν δύο χωρών μπορεί νά γίνη άκόμη
πιό έντατική καί πρός τό κοινό συμφέρον άποδοτική.
WΟπως καί στίς Ιδιωτικές σχέσεις έτσι και στlς διακρατι

κές ή φιλία δέν έχει άξία όταν εlναι στατική. 'Οφείλει νά

έπιβεβαιώνη διαρκώς τήν σπαρξή της, στά θέματα πού δη
μιουργοίiνται στίς διαρκώς έξελισσόμενες συνθήκες. VΕτσι

16

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1975

Δημοσιεύεται στόν τύπο συνέντευξη πού, μέ τήν

εύκαιρία τής έπικειμένης άφίξεως του προέδρου τής
Γαλλικής Δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, παραχώρησε

π.χ. ή tλληνική πλευρά μπορεί νά ζητή τήν έντονώτερη

διπλωματική όποστήριξη τής Γαλλίας, χωρίς αύτό νά ση
μαίνη ότι δέν άναγνωρίζει μέ εύγνωμοσύνη τήν όποστήρι

ξη τήν δποίαν ήδη τής έχει παράσχει ή Γαλλία π.χ. στό
πρόβλημα τής Κύπρου. Στόν οΙκονομικό έπίσης τομέα ή
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ϋπαρξη φιλικ,ων δεσμών δημιουργεί προσδοκίες γιά διαρ

του, ή διευθέτηση τών διαφορών θά διευκολυνόταν ι.iν ή

κώς στενώτερη συνεργασία.

Τουρκία υlοθετουσε μιά μετριοπαθή πολιτική.

»Έρ.: Τό πιό φλέγον πρόβλημα τής 'Ελλάδος νομίζω

»Έρ.: Ή 'Ελλάς, δπως διακηρύσσετε, πού πρόκειται

δτι ε{ναι οίκονομικής τάξεως. Σέ ποιόν τομέα θά έπιθυμού

νά ένταχθή πλήρως στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, άνήκει

σατε μίαν περαιτέρω άνάπτυξη τών οίκονομικών σχέσεων

στήν Εύρώπη . Ποιόν ρόλο άποδίδετε βραχυπρόθεσμα καί

μεταξύ ·Ελλάδος καί Γαλλίας;

μακροπρόθεσμα σχήν Εύρώπη; Ποιά, κατά τήν γνώμη σας,

»'Απ.: Καίτοι πιστεύω δτι ή aνάπτυξη του δλου πλέγ
ματος τών οiκονομικών σχέσεων μεταξύ δύο χωρών πρέ

μπορεί νά ε{ναι ή συμβολή τής 'Ελλάδος σ' αύτόν τόν
ρόλο τής Εύρώπης;

πει νά εlναι βασικά σύμμετρη, πιστεύω δτι άμεσες καί

»'Απ. : Βραχυπρόθεσμα ή συνεργασία τών εύρωπαϊκών

άμοιβαία έπωφελείς προοπτικές διανοίγονται άμέσως σέ

λαών ε{ναι δ πιό aποτελεσματικός τρόπος γιά τήν άντιμε

δρισμένους τομείς. Θά μπορουσε, πρώτον, vά αύξηθή δ

τώπιση τών σημερινών προβλημάτων, τήν ταχύρρυθμη άνά

δγκος τών έμπορικών aνταλλαγών μεταξύ τών δύο χωρών,

πτυξη τής οΙκονομίας της καί τήν έπίτευξη ίκανοποιητι

κατά τρόπον δμως πού νά μειώνη τήν παθητικότητα του

κών έπιπέδων κοινωνικής εύημερίας. Μακροπρόθεσμα ή

Ισοζυγίου άπό έλληνικής πλεύρaς. Στόν τομέα τών βιομη

πραγματοποίηση του iδεώδους τής 'Ηνωμένης Εύρώπης

χανικών έπενδύσεων άπό τήν ήδη κτηθείσα πείρα καί τά

ε{ναι ή μόνη κατά τήν γνώμη μου πού μπορεί νά διασφαλί

λαμπρά aποτελέσματα τής έλληνογαλλικής συνεργασ{ας

ση τήν έπιβίωση τής δημοκρατίας καί τών &ξ ιών του έλευ

ε{ναι πρόδηλο δτι ύπάρχουν θαυμάσιες δυνατότητες. τέ

θέρου κόσμου. Ή Έλλάς, όχι μόνο λόγφ τής πολιτιστι

λος, ε{ναι πολύ άξιόλογος δ τομεύς τής τεχνολογικής συ

κής της κληρονομίας, άλλά καί λόγφ τής γεωγραφικής της

νεργασίας. Ή Έλλάς κάμνει ήδη χρήση τής προωθημέ

θέσεως καί του δυναμισμου τών κατοίκων της, πιστεύω δτι

νης γαλλικής τεχνολογίας σέ όρισμένα πεδία

λόγου

έχει ένα σημαντικό, σέ σύγκριση μέ τό μέγεθός της, ρόλο

χάριν, σέ αύτό. τοfί πετρελαίου- ύπάρχουν δμως καl άλλα

νά διαδραματίση πρός 'την πραγματοποίηση αύτου του
Ιδεώδουςι> 1 •
·

-

στά όποία θά μποροί5σε πράγματι νά άξιοποιήση τήν
συνεργασία αύτή.

» Έρ.:

ΕΙσθε ίκανοποιημένος άπό τήν παpοϋσα κατά

σταση των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών;

'Εξάλλου, στίς

Θά εύχόσαστε νά δοθή μία "νέα δρμή" σ ' αύτή τήν συνερ

ρίδα

γασία, τόσον στόν τομέα των aνταλλαγών δσο καί στόν

τοu Κ. Καραμανλfj:

τομέα τής διδασκαλίας τών γαλλικών στήν 'Ελλάδα;

»'Απ. : Θά έπαναλάβω δ, τι ε{πα καί εύθύς παραπάνω. Τό
γεγονός δτι ύπάρχουν καί στούς τομείς αύτούς θαυμάσιες

σχέσεις δέν σημαίνει δτι δέν μπορουν νά προωθηθουν άκό

17 Σεπτεμβρίου,

ή μέρα τfjς έλεύ

σεως του Γάλλου προέδρου στήν ' Αθήνα, ή έφημε

<<Le Monde» δημοσίευσε τήν άκόλουθη

δήλωση

«0{ έλληνογαλλικές σχέσεις ε{ναι πλέον fί lκανο
ποιητικές. Εlναι αύθεντικ6τατα φιλικές. Αύτ6 δμως
δέν σημαίνει δτι δέν ύπάρχει έδαφος δπου ή συν

μη περισσότερο. Ή νεωτέρα 'Ελλάς έχει aπορροφήσει σέ

εργασία μεταξύ τών δύο χωρών νά μή μπορif νά γίνη

σημαντικό βαθμό τήν άκτινοβολία του γαλλικου πνεύμα

πι6 στενή καί καρποφ6ρα, πρ6ς τ6 κοιν6 συμφέρον

τος στήν πολιτιστική της ζωή. Καί θά ήταν πρόθυμη σή

τών δύο μερών. ΥΕτσι, ή Έλλάς μπορεί νά ζητήση

'μερα νά μελετήση τούς τρόπους μέ τούς δποίους ή πνευμα

μιά πι6 σταθερή διπλωματική ύποστήριξη άπ6 μέ

τική διασταύρωση στόν μορφωτικό, τόν καλλιτεχνικό καί

ρους τής Γαλλίας, χωρίς αύτ6 νά σημαίνη δτι δέν

γενικά τόν πολιτιστικό τομέα, θά μπορουσε νά άποβή &κό

άναγνωρίζει μέ εύγνωμοσύνη τήν fίδη παρασχεθείσα

μη πιό γόνιμη.

»Έρ.: Μέσα σ' αύτήν τήν Προοπτική θά ήταν εύκταία
ή ίδρυση μέ συμμετοχή των δύο χωρών ένός "Γαλλοελλη
νικοϋ Λυκείου" στήν 'Αθήνα;

ύποστήριξη τifς Γαλλίας στ6 κυπριακ6 πρ6βλημω>.

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975

»'Απ.: Εlχαν ριφθή διάφορες τέτοιες ίδέες κατά τήν

·Ο ύπουργός 'Εξωτερικών τfjς Τουρκίας, Ι. Τσα

έπίσκεψή μου στό Παρίσι. Συζητήσαμε τό θέμα καί μέ τόν

γλαγιαγκίλ, άπορρίπτει τήν προσφορά καλών ύπη

πρωθυπουργό κ. Σιράκ. Νομίζω δτι κοινή έπιθυμία ε{ναι νά
λειτουργήσουν τέτοια ή παρεμφερή ίδρύματα καί στίς δύο
χώρες.

»Έρ . :

Ή 'Ελλάς ή όποία δέν επαυσε δι' ύμών νά ύπο

γραμμίζη τόν πόθο της γιά είρήντl μέ τούς γείτονές της,
πιστεύει δτι ή Γαλλία μπορεί νά διαδραματίση ~να ένεργη

ρεσιών άπό τήν πλευρά τfjς ΕΟΚ, γιά τήν έξεύρεση
λύσεως.στό κυπριακό πρόβλημα. Παράλληλα, ή εκ
θεση του γενικοί> γραμματέα του ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ,

γιά τήν πορεία τών διακοινοτικών συνομιλιών άπο
φεύγει νά έπικρίνει τήν τουρκική στάση γιά τό άδιέ

τικό ρόλο γιά τήν έξομάλυνση καί κατόπιν τήν βελτίωση

ξοδο πού σημειώθηκε. Σύμφωνα, πάντως, μέ δημοσι

των έλληνοτουρκικών σχέσεων; Ποιό ρόλο θά μποροϋσε

ογραφικές πληροφορίες, δ γενικός γραμματέας, συν

νά διαδραματίση ή Γαλλία γιά μιά δίκαιη καί εντιμη λύση

τάσσοντας τήν άναφορά του κατ ' αύτόν τόν τρόπο,

τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος;

άποσκοποuσε νά μήν κλείσει τό δρόμο σέ μελλοντι

»'Απ.: Κάθε χώρα πού ένδιαφέρεται γιά τήν διαφύλαξη

κή έπανάληψη τών ένδοκυπριακών συζητήσεων.

τής εΙρήνης σ ' αύτή τήν εύφλεκτη περιοχή του κόσμου,
ήμπορεί νά βοηθήση. Τουτο Ισχύει κατά μείζονα λόγο γιά

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975

τήν Γαλλία καί λόγφ του κύρους πού διαθέτεικαί λόγφ τής
iδιάζουσας θέσεως πού έχει στήν Μεσόγειο. Βέβαια δέν

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλfj

άνήκει σέ μένα νά ύποδείξω τόν τρόπον. 'Αλλά πέραν αύ-

καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμοί>,
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'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύνης, έγκρίνονται οί

άπόγευμα τής 17ης Σεπτεμβρίου στό άεροδρόμιο του

τελικές δδηγίες πού θά δοθοuν στόν 'Έλληνα πρέ

'Ελληνικοϋ, οπου τόν ύποδέχθηκαν δ πρόεδρος τής

σβη στό ΝΑΤΟ, Β. Θεοδωρόπουλο, γιά τίς διαπραγ

Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσος, δ Κ. Καραμανλής, έπικε

ματεύσεις πού άρχίζουν τήν ίδια ήμέρα, έπί τοϋ θέ

φαλής του Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, δ πρέσβης τής

ματος των μελλοντικών σχέσεων 'Ελλάδος-Συμμα

Γαλλίας στήν 'Ελλάδα καί μέλη τοϋ Διπλωματικοί)

χίας . Στόχος τής ελληνικής πλευράς είναι ή διατή

Σώματος. Κατόπιν, σχηματίστηκε πομπή, μέ έπικε

ρηση τών πλεονεκτημάτων γιά τήν έθνική Ciμυνα,

φαλής τό αύτοκίνητο στό όποίο έπέβαιναν οί δύο

πού άπορρέουν άπό τήν ϋπαρξη σημαντικών εργων

πρόεδροι, rος τήν Πύλη τοϋ 'Αδριανοϋ, οπου δ δή

ύποδομής στή χώρα, άλλά καί ή σταδιακή της άπαγ

μαρχος 'Αθηναίων, Ι. Παπαθεοδώρου, έπέδωσε στόν

κίστρωση άπό τίς εύρύτερες ύποχρεώσεις ενός Κρά

έπίσημο ξένο τό χρυσό μετάλλιο τής πόλεως.

τους πού συμμετέχει στό στρατιωτικό σκέλος τής
Συμμαχίας.

'Η διενέργεια των διαπραγματεύσεων, εργο fjδη
λεπτό, είχε έπιπλακεί περισσότερο, μετά τήν πρό

'Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε, μέ τήν εύκαιρία αύ

τή, τά εξής:
«Κύριε δήμαρχε, 'Αθηναίοι, 'Αθηναίες,

σφατη όξυνση των σχέσεων τής 'Αθήνας μέ τό γενι

»Δέν ύπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση γιά τήν καρδιά

κό γραμματέα, Γ. Λούνς, μέ άφορμή τήy άπόπειρα

καί τήν ψυχή ενός πολιτισμένου ανδρός aπό εκείνην τήν

του τελευταίου νά έξασφαλίσει έπανάληψη τής άμε

δποίαν αισθάνεται κατά τήν είσοδόν του είς τήν πόλιν σας.

ρικανικής στρατιωτικής βοήθειας πρός τήν Τουρκία.
Πάντως, ύπολογιζόταν οτι οί διαπραγματεύσεις, πο

λύπλοκες καί έξαιρετικά λεπτομερείς στό τεχνικό
έπίπεδο, θά διαρκοuσαν έπί μακρόν.

»νΕρχομαι

ιδς aντιπρόσωπος του γαλλικού λαοu, ιδς

μαθητής, ιδς φίλος, καί ιδς συνεταίρος. 'Ως μαθητής, διότι
~χουμε καθοδηγηθή άπό τόν άξιοθαύμαστον ελληνικόν
πολιτισμόν. 'Ως φίλος, γιά νά σdς πώ πόσο χαίρομαι πού

επανεγκατεστάθη ή δημοκρατία είς τήν γήν οπου εγεννή
θη. 'Ως συνεταίρος, διότι εΙ ναι φυσικόν ή ' Ελλάς νά έπα
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νέλθη είς τήν Εύρώπη, τής δποίας εΙναι μέρος.

1975

»Είθε, οπως τό ταξίδι αύτό ερμηνεύση αύτό τό δποίον δ

'Ο πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Β . Ζι
σκάρ ντ'

ψη στήν

Έσταίν, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκε

' Ελλάδα.

φιλία του καί τόν χαιρετισμό του πρός τήν 'Αθήνα, θεά,

καί πρωτεύουσα. Ζήτω ή Έλλάς, ζήτω καί δ ελληνικός

'Η ελευση τοϋ Γάλλου προέδρου άποτελοϋσε

έπιπρόσθετο δείγμα τής άναβαθμίσεως του διεθνοuς
κύρους τής 'Ελλάδος μετά τήν επταετή της άπομό

νωση ύπό τό δικτατορικό καθεστώς. 'Η άνεξαρτησία
τής Γαλλίας άπό τό στρατιωτικό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ,
θέση πλέον παρόμοια μέ αύτή τής

γαλλικός λαός μέ ενέταξε νά σdς διαβιβάσω: τήν αίώνια

' Ελλάδος,

λαός>>.

Τό ίδιο βράδυ, δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ.
Τσάτσος, παρέθεσε έπίσημο δείπνο πρός τιμή του

Γάλλου προέδρου, τόν όποίο προσφώνησε ώς εξής:

ή μα

«Είμεθα εύτυχείς ύποδεχόμενοι είς τόν χοορον αύτόν,

κρά παράδοση των έξαίρετων πολιτικών, οικονομι

τόν πρόεδρον τής Γαλλικής Δημοκρατίας, επισκεπτόμενον

κών καί πολιτιστικών σχέσεων των δύο Κρατών καί

έπισήμως τήν 'Ελλάδα.

έθνών, ή κοινή τους προσήλωση στίς θεμελιώδεις

άρχές που προσπαθοϋσε νά προασπίσει καί νά προω
θήσει τό κίνημα τής εύρωπαϊκής ενοποιήσεως, εκα
μαν τήν έπίσκεψη τοϋ Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν
γεγονός ιδιαίτερα ένδεικτικό τοϋ προσανατολισμοϋ

καί τών στόχων τής ελληνικής έξωτερικής πολιτι

»Παρακαλοο, κύριε πρόεδρε, νά πιστεύετε οτι πέραν τής
συμμάχου καί φίλης Κυβερνήσεως, σdς ύποδέχεται σήμε
ρον, μιά δλόκληρη χώρα. Σύσσωμος δ ελληνικός λαός
χαιρετίζει τήν παρουσία σας άνάμεσά μας.

»Είχατε τήν εύκαιρίαν ιδς άρχηγός Κράτους
~χετε είς τό μέλλον καί άλλας ίδίας εύκαιρίας

-

καί θά
νά έπι

σκεφθήτε πολλάς χώρας, φίλας τής Γαλλίας. Οί δεσμοί,

oi

κής. τέλος, ή προσωπική φιλία καί έκτίμηση πού

δποίοι ενώνουν εκάστην χώραν μέ τήν Γαλλίαν, εΙναι φυ

συνέδεε τό Γάλλο πρόεδρο μέ τόν 'Έλληνα πρωθυ

σικόν νά ποικίλουν. Οί δεσμοί ομως

πουργό, ή άνάμνηση τής συμπαραστάσεως του Β.

'Ελλάδα μέ τήν Γαλλίαν ενέχουν ολως iδιαίτερον χαρα

Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν πρός τό Μακεδόνα πολιτικό καί

κτηρα, τόν δποίον θά έπεθύμουν νά ύπομνήσω.

τήν ύπόθεση τής δημοκρατίας στήν
κρίσιμη νύχτα τής 23ης 'Ιουλίου

' Ελλάδα τήν
1974 καί τό γεγο

νός οτι ή Γαλλία ήταν ή χώρα πού πρώτη είχε έπι
σκεφθεί δ Κ. Καραμανλής, μετά τήν άποκατάσταση
τών ελληνικών έλευθεριών, προσέδιδαν στήν έπί
σκεψη τοϋ Γάλλου προέδρου πολιτική σημασία εύρύ

τερη μιας άπλής διακρατικής έπαφής.
'Ο Β. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν, συνοδευόμενος άπό τόν

ύπουργό

'Εξωτερικών Ζ. Σωβανιάργκ, εφθασε τό

oi δποίοι ενώνουν τήν

»Δέν χρονολογοuνται μόνον aφ' οτου ~πεσαν οί άνδρες
είς τούς τάφους τών δποίων θά άποτίσετε φόρον τιμης με
θαύριον, είς τήν Μακεδονίαν. Δέν χρονολογοuνται άπό τό
Ναυαρίνον, άπό τήν έποχήν του στρατηγοu Μαιζών καί
του Φαβιέρου. Δέν χρονολογοuνται μόνον άπό τούς χρό
νους των 'Ιπποτοον της Ρόδου καί τών Λουζινιάν της Κύ
πρου . Οί δεσμοί, οί δποίοι ενώνουν τήν 'Ελλάδα μέ τήν
Γαλλίαν ~χουν ρίζας άκόμη παλαιοτέρας. Τά βάθη εiς τιi

όποία κατέρχονται εΙναι τό προνόμιον λαοον, οί όποί~ι
~χουν μακραίωνα ίστορίαν. Δέν εΙναι ομως δ χρόνος, ό
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VΑφιξη του προέδρου τfjς Γαλλικής Δημοκρατίας (άνω)· ό Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν

καταθέτει στέφανο στό μνημείο του 'Αγνώστου Στρατιώτη (κάτω).
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δποίος ενδιαφέρει περισσότερον, άλλά αύτή αϋτη ή ούσία

»Θά άποτελέση, τέλος, παράλειψιν καθήκοντος νά μήν

των δεσμών αύτών, ή όποία καί τούς προσδίδει τήν ίδιαιτέ-

ύπογραμμίσω τά κοινά συμφέροντα τών δύο χωρών . "Ας

ραν άξίαν των.

είμεθα δμως εύτυχείς, διότι τά κοινά αύτά συμφέροντα δέν

-

»Συλλογίζομαι τήν σειράν τών επαλλήλων γενεών, ή

εχουν τάς ρίζας των μόνον είς τήν ψυχράν λογικήν καί τάς

όποία άρχίζει μέ τόν ' Αμιό, τόν μεταφραστήν, καί τόν

άτομικάς μας επιδιώξεις, άλλά καί είς τήν κοινήν μας πί

Μονταίν, τόν θαυμαστήν" του Πλουτάρχου , μέ τό

στιν διά τάς αύτάς ίδέας, άλλά καί μέσα είς τήν καρδιά· μας.

"The-

του 'Ανρί Έστιέν καί ή όποία

»Κύριε πρόεδρε, ή προσφώνησίς μου δέν ε{ναι παρά εν

καταλήγει είς τόν καλλιτέχνην τής διαλεκτικής τής συγ

προοίμιον. Αuριον θά συζητήσετε μετά του προέδρου τής

saurus Linguae Graecae"

χρόνου Γαλλίας, τόν Βαλερύ, τόν δημιουργόν του Εύπαλί

Κυβερνήσεώς μας, δ δποίος θά σας δμιλήση εξ όνόματος

νου.

του έλληνικοu λαοu, δσα ε{ναι άναγκαία διά νά άντιμετω

»Συλλογίζομαι τήν καρτεσιανήν σαφήνειαν, ή όποία

πισθοuν τά προβλήματα του παρόντος, τά τόσον δύσκολα

παρεμέρισε τόν άκαμπτον άριστοτελισμόν τοu Μεσαίωνος

δι' ήμας καί διά νά προδιαγραφή τό μέλλον, είς τό δποίον

καί επανέφερε τήν σκέψιν εκεί, δπου ή κλασσική άρχαιό

έναποθέτομεν πάντοτε τάς άπαραγράπτους έλπίδας μας .

της τήν ε{χε θεμελιώσει: είς τήν λογικήν καί τά καθαρά

>>ΠΟσον άφορα εμέ, άφοu έτόνισα καί πάλιν τήν μακρο

χρόνιον φιλίαν τοu έλληνικοu λαοu διά τήν Γαλλίαν, άφοu

μαθηματικά.

» ' Εάν δλοι αύτοί οί επιφανείς άνδρες καί τά εργα τά

σας εξέφρασα τόν θαυμασμόν μου διά ~ό μέγα πολιτικόν

όποία μας εκληροδότησαν, άπαρτίζουν τήν επιφάνειαν τής

εργον, τό δποίον άνελάβατε , πέραν μάλιστα των συνόρων

'Ιστορίας, επιβάλλεται δμως νά άναζητήσωμεν τήν αίτίαν

τής χώρας σας, ύψώνω τό κύπελλόν μου διά νά είπω είς τήν

των δεσμών, οί όποίο ι μας ένώνουν μέσα είς τά άπώτερα

εύγενεστάτην σύζυγόν σας πόσον μας συγκινεί ή παρουσία

βάθη του χρόνου.

της μεταξύ μας καί διά νά σας εύχηθώ, κύριε πρόεδρε,

>>'Η κοινότης των πρωταρχικών ίδεών ε{ ναι εκείνη, ή

πασαν δυνατήν έπιτυχίαν είς τήν έκπλήρωσιν των άκατα

όποία προσδιορίζει τάς δεσποζούσας μορφάς του πολιτι

παύστων προσπαθειών σας είς τήν ύπηρεσίαν τής Γαλλίας

σμοί) καί είς τελευταίαν άνάλυσιν καί τήν πολιτικήν κάθε

καί τής άνθρωπότητος» .

χώρας. ·Ο Πλάτων, είς τήν είσοδον τής ; Ακαδημίας, ε{ χε

μεριμνήσει νά άνιiγραφοuν τά άκόλουθα: "Μηδείς άγεωμέ

'Η άντιφώνηση του Γάλλου προέδρου :

τρητος είσίτω" . Όποία εύτυχής σύμπτωσις. Τό γεωμετρι
κόν πνεuμα του Ντεκάρτ νά ε{ναι εκείνο, τό δποίον άνέ

«Κύριε πρόεδρε ,

γραψε τήν ίδίαν αύτήν σκέψιν επί τής πύλης τής νέας εύ

»Έπιτρέψατέ μου νά σας πώ άπλα, πόσον μέ συνεκίνη

ρωπαϊκής φιλοσοφίας. Παραλλήλως καί κατά μήκος αύ

σαν τά τόσον καλά σας λόγια καί νά σας εκφράσω τήν

τών των δωρικών μνημείων διέρχεται καί ενα άλλο ρεuμα

εύγνωμοσύνην μου διά τάς εύχάς πού μοu άπευθύνατε εξ

πλέον εuχαρι καί άπαλόν, πού πηγάζει άπό τούς κήπους

όνόματος του έλληνικοu λαοu.

του ' Επικούρου καί καταλήγει είς τόν ερημικόν πύργον

»'Επιτρέψατέ μου έπίσης νά έξάρω κατά τόν ίδιον μέ

του μεγάλου διδασκάλου του γαλλικοu λόγου μέ τό σκε

έσας τρόπον τούς δεσμούς πού ένώνουν τίς δύο χώρες μας .

πτικιστικόν του χαμόγελον, τόν Μονταίν.

Κάθε μία άπό τάς φράσε,ις σας εφερνε καί κάτι στήν μνήμη

>>'Αλλά τά μεγάλα εργα, κύριε πρόεδρε , άνήκουν σπα

των Γάλλων πού σας άκουγαν καί κάθε λόγος σας ε{χε μία

νίως είς τά άτομα . 'Ανήκουν είς τά εθνη, είς τάς μεγάλας

εντονη άπήχηση στό πνεuμα των. Κανείς δέν ε{ναι, άλή

άνθρωπίνας δλότητας.

θεια, περισσότερον κατάλληλος, άπό σας, κύριε πρόεδρε, δ

>>Δεν εχρονοτρίβησα επί τών σκέψεων αύτών διά νά εξά

δποίος, πέραν του λειτουργήματος του πολιτικοί) άνδρός,

άκόμη καί τήν Γαλλίαν . 'Εκείνο τό

διαθέτετε τά προσόντα του άνθρώπου των Γραμμάτων, του

δποίον ηθέλησα νά εξάρω, ε{ ναι δ εύρωπαϊκός πολιτισμός,

νομικοu καί του φιλοσόφου, νά όμιλήση έπί του θέματος,

ρω τήν 'Ελλάδα

ij

του δποίου αί δύο χώραι μας ύπήρξαν άκρογωνιαίοι λίθοι.

διότι είς τήν οίκειότητά σας μέ τούς συγγραφείς τής 'Αρ

Θά ήθελα, κυρίως, νά συγκεντρώσετε τήν προσοχήν σας

χαίας ·Ελλάδος προσθέτετε καί μίαν τόσον έξαίρετον

επί τής ένότητος του δυτικοu αύτοu πολιτισμοu, επί τής είς

γνώσιν τής ίστορίας τής Γαλλίας, τής τέχνης καί τής δια

βάθος ταυτότητός του, ή όποία δεσπόζει τών παραλλαγών

νοήσεώς της.

τής επιφανείας θά ήταν δυνατόν, σκεπτόμενοι τήν ποικι
λίαν των, νά δμιλώμεν ένίοτε διά μίαν

" Coincidentia Oppo-

• Ελ

λήνων, δπου έπικαλείσθε αύτή ν τήν φράσιν τοu 'Εγέλου

sitorum".
»Δέν θέλω νά επιμείνω επί τής πολιτικής ή κοινωνικής
όψεως αύτή ς τής ένότητος .

»Ξαναδιάβασα τελευταίως τό άξιοθαύμαστο βιβλίο πού
άφιερώσατε στήν κοινωνική φιλοσοφία των άρχαίων

w

Αλλοι θά τό πράξουν καλύτε

τήν δποίαν έπανελάμβανα διασχίζοντας πρό όλίγου τήν
πόλη σας : "Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος , εχει, φθάνοντας

ρον έμοu. Ύμείς ίδίως, κύριε πρόεδρε, δ δποίος περισσό

στήν ·Ελλάδα, τήν έντύπωση δτι εύρίσκεται είς τόν τόπον

τερον παντός άλλου εχετε θέσει τήν σφραγίδα τής ίσχυρας

του".

προσωπικότητός σας επί του άπεράντου αύτοu πεδίου, τό

>>'Αλλά, άκούγοντάς σας, κύριε πρόεδρε, περισσότερο

δποίον άναμένει καί θά άναμένη επί μακρόν άκόμη τήν

άκόμη καί άπό τήν εύφυία καί τήν βαθύτητα των άναλύσε

τελειωτικήν του μορφήν.

ών σας , αίσθηση μου εκαμε δ ύψηλός τόνος των λόγων

>>Τό κατ' έμέ, θά ήθελα νά τονίσω καί νά στερεώσω τήν

σας . ΕΙ χ αν αύτή ν τήν εύφράδεια, πού εχουμε φυσικά είς τά

δύναμίν της , θεμελιώνων αύτήν έπί τής πολιτιστικής ένό

χείλη, δταν εύρισκώμεθα μεταξύ φίλων καί δταν δμιλοuμε

τητος του εύρωπαϊκοu κόσμου. Διότι, αύτή. ε{ναι έκείνη, ή

γιά πράγματα πού άγαποuμε.

όποία εν τελικΌ άναλύσει άποφασίζει διά τήν πορείαν τών
λαών είς τάς λεωφόρους τής 'Ιστορίας.

»Αύτήν τήν φιλία τών δύο λαών μας, τής δποίας ύπήρ

ξατε ό συγκινητικός έρμηνευτής , τήν ε{δα νά έκφράζεται
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είς τήν θερμότητα τής λαϊκής ύποδοχής, ή όποία μέ συνώ

ως , ή όποία μέ τό βιβλίο τών άναμνήσεών της μfiς έγνώρι

δευσε καθ ' δλον τό μήκος τής διαδρομής μου κατά μήκος

σε τήν ήρωϊκή ίστορία τής· Ελλάδος κατά τήν Κατοχή καί

τών όδών τών ' Αθηνών, καί έπιθυμώ, έπίσης, νά έπαναλά

ή όποία κατέθεσε έπί του τάφου του άδελφοu της, του μεγά

βω έδώ τήν βαθυτάτην έντύπωσιν τήν όποία έπροκάλεσε

λου ποιητοu Γεωργίου Σεφέρη, τά άνθη καί τίς δάφνες του

είς έμέ καί είς δλόκληρον τόν γαλλικόν λαόν.

έλεγείου του.

»~Οπως καλώς άντελήφθητε, κύριε πρόεδρε, ό πρώτος

"νΕφυγες,

άντικειμενικός σκοπός τής έπισκέψεώς μου είς τήν χώραν

'Αφήνοντας σάν ίχνος πίσω σου

σας , δέν είναι νά συσφίγξη αύτήν τήν φιλίαν , πού ξεπερνa

τήν φλογερή άνάγκη του άπολύτου"

κατά πολύ ήμaς έδώ, άλλά νά δώσω τήν έπίσημη έπιβεβαί

»'Αναλογιζόμενος δλα αύτά πού ένώνουν άνέκαθεν τίς

ωσή της καί νά έξετάσω μέ σaς καί τήν Κυβέρνησή σας τίς

δύο χώρες μας , καθώς καί τίς νέες δυνατότητες πού άνοί

θετικές της συνέπειες καί εύχομαι δπως καί σείς, μέ τήν

γονται είς τήν νέα ν φιλία ν των, ύψώνω το κύπελλόν μου

σειρά σας, μfiς δώσετε, μόλις καταστή τοuτο δυνατόν, τήν

καί χαιρετίζω είς τό πρόσωπόν σας κύριε πρόεδρε καί τής

χαρά καί τήν τιμή νά ελθετε στήν Γαλλία, διά νά δεχθήτε

κυρίας Τσάτσου, τήν δημοκρατική · Ελλάδα, ή όποία βρί

καί νά φέρετε τήν ίδια διαβεβαίωση φιλίας . Σaς άπευθύνω

σκεται είς τήν καρδιά καί τό πνεuμα τής Γαλλίας καί σaς

έπισήμως τήν πρόσκλησιν .

ζητώ νά διαβιβάσετε είς τόν έλληνικό λαό τό μήνυμά μου :

» ' Αλλά ή έπίσκεψίς μου είναι, έπίσης, εκφρασις τής

"Νά ξέρετε καί νά ύπολογίζετε δτι είμεθα ο{ φίλοι σας"» .

έμπιστοσύνης τήν δποίαν εχει ή Γαλλία είς τά πεπρωμένα

τής χώρας σας. Ή 'Ελλάς είσήλθε άπό ένός ετους καί

Τήν έπομένη, ό Γάλλος πρόεδρος κατέθεσε στε

πλέον σέ μία νέα ζωή . 'Εσείς δ ίδιος, κύριε πpοεδρε, ύπήρ

φάνι στόν τάφο του ν Άγνωστου Στρατιώτη. Κατόπιν,

ξατε ενας έκ τών πρώτων καί πλέον αποτελεσματικών πρω

μετά νέα συνάντησή του μέ τόν Κ . Τσάτσο, δ Β . Ζι

τεργατών αύτή ς τής άνανεώσεως, τής δποίας είσθε σήμερα,
λόγφ του ύψηλοu σας λειτουργήματος, δ έγγυητής.
»Γνωρίζω ύπό πόσον δυσχερείς συνθήκας ή νέα 'Ελ

ληνική Δημοκρατία θά πρέπη νά όργανώση τήν άνάπτυξή
της καί ποία προβλήματα εχει ν' άντιμετωπίση είς τό έσω

τερικόν καί είς τό έξωτερικόν. 'Αλλά γνωρίζω , έπίσης, τάς
άρετάς του έλληνικοu λαοu καί τά σημαντικά προσόντα

σκάρ ντ' Έσταίν συναντήθηκε μέ τόν Κ. Καραμαν
λfί . Οί δύο aνδρες ε{χαν &;ρχικά μία ίδιαίτερη συνο
μιλία, ένώ κατόπιν ελαβαν μέρος στή συζήτηση οί

ύπουργοί 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος καί Ζ. Σωβανι
άργκ, καθώς καί οί δύο άντιπροσωπείες,

τών ήγετών πού έπέλεξε καί τούς δποίους χαιρετίζω μεταξύ

'Υπουργείο

τών παρακαθημένων σας .

&;ναφέρει:

»Περιοδεύων είς τήν χώραν σας τό καλοκαίρι του

ot

όποίες

ε{χαν ήδη πραγματοποιήσει μιά πρώτη έπαφή στό

'Εξωτερικών.

Τό

σχετικό σημείωμα

1805,

δ Σατωμπριάν εγραφε: " ' Υπάρχει άκόμη πολύ μεγαλοφυία

«Κατά τήν διάρκειαν τής κατ' ίδίαν συνομιλίας συνε

μας

ζητήθηκαν θέματα τής προμηθείας πολεμικοu ύλικου έκ

έπί παντός θέματος εύρίσκονται άκόμη έκεί" . τί δέν θά

Γαλλίας , Κυπριακοu, σχέσεων ·Ελλάδος-Τουρκίας , Εύ

είς τήν ' Ελλάδα. Πιστεύω μάλιστα δτι

ελεγε

σήμερα,

βλέποντας τήν

oi διδάσκαλοί

'Ελλάδα" δημοκρατική,

ρωπαϊκής Κοινότητος καί σχέσεων Εύρώπης- ·Ηνωμένων
Πολιτειών.

έλευθέρα καί εύημεροuσα.
»Γνωρίζω, τέλος, δτι πέραν τών φροντίδων τής στιγμής,

»α. Πολεμικόν ύλικόν: 'Ο Γάλλος πρόεδρος , άναφερό

ενας εύρύς χώρος άνοίγεται διά τήν 'Ελλάδα είς τήν Εύ

μενος είς τήν έπιστολήν του κ. Καραμανλή πρός τόν κ.

ρώπην, ή όποία οίκοδομείται όλίγον κατ' όλίγον άπό ένός

Σιράκ είπεν δτι ή γαλλική Κυβέρνησις είναι ετοιμη νά

τετάρτου αίώνος καί είς τούς κόλπους τής δποίας μία θέσις

άποστείλη είς τήν 'Ελλάδα τήν προσεχή έβδομάδα έμπει
ρογνώμονας διά νά συζητήσουν μετά 'Ελλήνων έμπειρο

άναμένει τήν χώραν σας .

»Σfiς όφείλω χάριν, κύριε πρόεδρε, διά τό γεγονός δτι

γνωμόνων έπί του πίνακος τών παραγγελιών πού αναφέ

μιλώντας περί • Ελλάδος καί Γαλλίας , θελήσατε νά έξάρετε

ρονται είς τήν ώς άνω έπιστολήν, τό συνολικόν δψος τών

τήν πνευματική ένότητα τής Εύρώπης καί νά ύπογραμμί

δποίων άνήρχετο, κατόπιν προσφάτων προσθηκών, είς ενα

σετε δτι ύπήρξε τό θεμέλιο δλης τής πολιτικής προσπα

περίπου δισεκατομμύριον γαλλικά φράγκα. Διά τάς παραγ

θείας μας . Που καλύτερα άπό έδώ, θά ήτο δυνατόν νά άνα

γελίας αύτάς ή γαλλική Κυβέρνησις προσέφερε περίοδον

γνωρισθή ή συγγένεια τών ποικίλων έκφάνσεων αύτοu του

χάριτος

ένια ίου πολιτισμοu, έφ' δσον άπό έδώ έξεκίνησε δ σπόρος

τής λήξεως του 18μήνου. · Ως πρός τήν έπίσπευσιν τών

18

μηνών καί άποπληρωμήν έντός

3 1/2 έτών άπό

πού τόν συντηρεί · άκόμη καί έδώ είναι πού διεκηρύχθησαν

παραδόσεων τών ήδη παραγγελθέντων Μιράζ, δ κ . Ζισκάρ

αί άρχαί αί δποίαι άποτελοuν τόσον τό κοινόν στοιχείον,

ντ' Έσταίν είπεν δτι αδτη είναι δυσχερεστάτη, δεδομέ

δσον καί τό ίδιαίτερον χαρακτηριστικόν του. ~Εχω κατά

νου δτι ή Γαλλία παράγει δύο μόνον Μιράζ κατά μήνα καί

νουν τόν δρο τοu Πρωταγόρα, "πάντων χρημάτων μέτρον

έπομένως τυχόν έπίσπευσις θά έσήμαινε άφαίρεσιν άερο

άνθρωπος". Είς τό άξίωμα αύτό τών άρχαίων τής

σκαφών έκ τών προοριζομένων διά τήν γαλλικήν άεροπο

· Ελλά

δος, τό δποίον έπί μακρόν μέ ένέπνεε δταν διηύθυνα τήν

ρίαν.

οίκονομία τής χώρας μου, ή άκόμη καλύτερον είς έκείνο τό

»'Ο πρωθυπουργός διηυκρίνισεν δτι ή έλληνική Κυ

δποίον λέγει δ χορός τής 'Αντιγόνης , "πολλά τά δεινά,

βέρνησις, ώς άλλωστε εγραψε καί είς τόν κ. Σιράκ, δέν εχει

ούδ&V'άνθρώπου δεινότερον πέλει" .

είσέτι άποφασίσει έάν θά προβή είς τήν παραγγελίαν του

»Θά έπιθυμοuσα , έπίσης, νά είπω είς τήν κυρία Τσά

περί οδ πρόκειται πολεμικοu ύλικοu. 'Απλώς έξέθεσε τάς

ντ'

άνάγκας της πρός τήν γαλλικήν Κυβέρνησιν καί έζήτει νά

'Εσταί ν καί έγώ, νά είμεθα φιλοξενούμενοι τής συγγραφέ-

πληροφορηθή τούς δρους τούς όποίους θά προσέφερεν ή

τσου

πόσον

είμεθα

ύπερήφανοι

ή

κυρία

Ζισκάρ
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γαλλική Κυβέρνησις είς περίπτωσιν τοποθετήσεως τfjς

θά καταστfj δυνατή πρόοδος πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν

παραγγελίας.

στηριζομένη είς γαλλογερμανικήν συνεργασίαν.

»'Ως πρός τούς τελευταίους τούτους, τούς δποίους μό

-

'Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερι

κfjς: 'Ο Γάλλος πρόεδρος ε{πεν δτι ή πολιτική του εvαντι

πουργός παρετήρησεν ότι ή 'Ελλάς εχει ήδη ό.ναλάβει βα

των ΗΠΑ συνίσταται είς τήν διατήρησιν βεβαίως τfjς γαλ

ρυτάτας ύποχρεώσεις διά τήν έπομένην πενταετίαν, συνε

λικfjς ό.νεξαρτησίας, χωρίς δμως τό γεγονός τοuτο νά άπο

πεί~ παραγγελιών πολεμικοί) ύλικοu, κυρίως είς τήν Γαλ

κλείη τήν συνεννόησιν μέ τάς ΗΠΑ. ~ Αφησε νά διαφανfj

λίαν καί έπομένως θά τfjς f]το δυσχερέστατον νά προσθέση

ότι επί του τελευταίου τούτου σημείου διαφέρει ή πολιτική

καί νέας διά τήν περίοδον αύτήν.

του άπό εκείνην του Ντέ Γκώλ καί του Πομπιντοu καί

»Είς παρατήρησιν τοu Γάλλου προέδρου ότι αύτοί εΙ

ένεπιστεύθη πρός τόν κ. πρωθυπουργόν δτι τό προσεχές

ναι οί συνήθεις δροι πωλήσεως πολεμικοί) ύλικοu ό κ.

ετος θά ύπάρξουν θεαματικαί έξελίξεις είς τάς σχέσεις

πρωθυπουργός ό.πήντησεν δτι ή Γερμανία αναλαμβάνει

Γαλλίας-ΗΠΑ.

τήν πώλησιν πρός 'Ελλάδα ύποβρυχίων εvαντι 9ετοuς πε

»'Ο κ. πρωθυπουργός συνεφώνησεν δτι ή άνεξαρτησία

ριόδου εξοφλήσεως καί καλύψεως μέρους τfjς δαπάνης ύπό

τfjς Εύρώπης δέν πρέπει νά άποκλείη τήν συνεργασία της,

μορφήν στρατιωτικfjς βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα.

έπί ίσοις βεβαίως δροις, μέ τάς ΗΠΑ καί εψεξε τούς Εύρω

»β . Κυπριακόν

-

Έλληνοτουρκικαί σχέσεις:

Ό κ.

παίους οί δποίοι, καίτοι διαθέτουν δυνατό,τητας μεγαλυτέ

πρωθυπουργός ενημέρωσε τόν Γάλλον πρόεδρον έπί των

ρας καί των Ρώσων καί τ&ν 'Αμερικανlον, παραμένουν

τελευταίων έξελίξεων είς τά θέματα αύτά, ύπογραμμίσας

&πρόθυμοι νά ύποβληθοuν είς τάς άπαιτουμένας θυσίας διά

Ιδιαιτέρως τήν μετριοπαθfj καί συνδιαλλακτικήν στάσιν

τήν διατήρησιν τfjς άνεξαρτησίας των καί κατά συνέπειαν

τήν δποίαν ετή ρησεν ή 'Ελλάς έπί δλων των ό.ντικειμένων

στηρίζονται είς τήν άμερικανικήν στρατιωτικήν προστα

διενέξεώς της μέ τήν Τουρκίαν (Κυπριακόν, ύφαλοκρηπίς,

σίαν, πράγμα τό δποίον δμως δέν τούς έμποδίζει νά ύβρί

εναέριος χώρος). 'Η στάσις αϋτη τfjς 'Ελλάδος διευκολύ

ζουν ταυτοχρόνως τούς 'Αμερικανούς.

νει τήν έξεύρεσιν δικαίων καί ίκανοποιητικων δι' liπαντας

»τέλος, δ κ. πρωθυπουργός έξέφρασε τήν έκτίμησίν του

λύσεων, πλήν ή Τουρκία παραμένει ό.μετακίνητος μή προ

διά τήν ύποστήριξιν τήν δποίαν παρέχει ή Γαλλία είς όλα

βαίνουσα είς ούδεμίάν ό.πολύτως παραχώρησιν. 'Η στάσις

τά προβλήματα πού άπασχολοuν τήν 'Ελλάδα καί έζήτη

αϋτη τfjς Τουρκίας δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους διά

σεν άπό τον Γ άλλον πρόεδρον δπως παρασχεθfj ό.κόμη με

τήν εΙρήνην, δεδομένου δτι τό έλληνικόν εθνος αΙσθάνεται

γαλυτέρα συμπαράστασις ύπό τfjς Γαλλίας .

ήδη ταπεινωμένον καί δένε{ναι δυνατόν νά ό.νεχθfj περαιτέ

»Μετά τήν προσέλευσιν των ύπουργ&ν 'Εξωτερικών,

ρω προκλήσεις εκ μέρους τfjς Τουρκίας . "'Απεχθάνομαι

qυνεζητήθη τό θέμα τfjς προσεχοuς έπισκέψεως του κ. Σω

τάς ύπερβολάς", ε{πεν δ κ. πρωθυπουργός "κ:αί δέν εlναι

βανιάργκ είς ~ Αγκυραν καί έξετάσθησαν ο{ τρόποι διάτων

πρόθεσίς μου νά δημιουργήσω έντυπώσεις, άλλά όφείλω

δποίων θά Ί']δύνατο νά προωθηθfj ή έξεύρεσις δικαίων λύ

νά σίiς είπω δτι ύπό τάς συνθήκ:ας αύτάς δέν δύναμαι νά

σεων των έλληνοτουρκικ&ν προβλημάτων κατά τήν διάρ

άποκ:λείσω τό ένδεχόμενον ένόπλου συρράξεως μέ τήν

κειαν τfjς επισκέψεως ταύτης.

Τουρκία ν''.

~

»δ. Σχέσεις Εύρώπης

λις ε{χεν εκθέσει δ κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν, δ κ. πρωθυ

»Συνεφωνήθη δπως δ κ. Σωβανιάργκ διατυπώση πρός

»'Ο Γάλλος πρόεδρος έβεβαίωσεν δτι ή Γαλλία ύπο

τούς Τούρκους, ώς Ιδικήν του έκτίμησιν; τήν άποψιν δτι

στηρίζει τάς έλληνικάς θέσεις καί έζήτησε νά πληροφο

ή παρέλευσις του χρόνου θά δυσχεράνη τήν έξεύρεσιν

ρηθfj περί τοϊi θέματος τfjς όχυρώσεως των νήσων του ΑΙ

λύσεων, διότι δέν f]το βέβαιον δτι ή έλληνική Κυβέρνησις

γαίου, έπί του όποίου δ κ. πρωθυπουργός εδωσε τάς καταλ

θά συνεχίση νά εχη καί είς τό μέλλον τάς δυνατότητας

λήλους έξηγήσεις .

έλέγχου τfjς καταστάσεως πού διαθέτει σήμερον.

»γ. Εύρωπαϊκή Κοινότης: 'Ο Γάλλος πρόεδρος έπανέ

»Συνεφωνήθη, τέλος, δπως ή Γαλλία επιδιώξη στενωτέ

λαβε τήν διαβεβαίωσιν τfjς πλήρους ύποστηρίξεως ύπό τfjς

ραν συνεργασίαν, ώς άρχικ&ς ε{χε προτείνει πρός τόν κ .

Γαλλίας του έλληνικοu αΙτήματος είσδοχfjς είς τήν Εύρω

πρωθυπουργόν δ Γάλλος πρόεδρος, μετά τfjς Γερμανίας

παϊκήν Κοινότητα καί έτόνισεν δτι ή Γαλλία ε{ναι ό.ντίθε

διά τήν προώθησιν του Κυπριακοu» 2 •

τος πρός τήν είσδοχήν τfjς Τουρκίας εΙς τήν Εύρωπαϊκήν

Κοινότητα ώς πλήρους μέλρ,υς, διότι άπλούστατα ή Τουρ
κία δέν ε{ναι ευρωπαϊκή χώρα.

Μετά τή λήξη τών συνομιλιών, ό Γάλλος πρόε
δρος εκ:αμε τήν άκ:όλουθη δήλωση:

»'Ο κ. πρωθυπουργός ό.ναφερόμενος εΙς τό μέλλον τfjς

Εύρώπης ε{πεν δτι ή δημοκρατία διέρχεται κρίσιν καί ότι
έάν αί εύρωπαϊκαί Κυβερνήσεις δέν ό.ποφασίσουν νά λά

«Συνεζητήσαμε

τά

διεθνfj

προβλήματα

καί

συγκε

κριμένως τήν είσδοχή τfjς 'Ελλάδος είς τήν ΕΟΚ, διά τήν

βουν γενναία καί ό.ποφασιστικά μέτρα διά τήν εvωσιν τfjς

δποίαν ένδιαφέρεται ή Γαλλία . ' Αναφε-ρθήκαμε έπίσης είς

Εύρώπης ε{ναι ό.μφίβολον έάν θά διασωθfj όχι μόνον ή

τό Κυπριακόν, τό δποίον ένδιαφέρει τήν έλληνικήν Κυ

δημοκρατία, άλλά καί ή ό.νεξαρτησία των εύρωπαϊκ&ν

βέρνησιν καί τόν λαόν τfjς 'Ελλάδος.

Κρατών . 'Όί λαοί τής Εύρώπης"ε{πεν δ κ. πρωθυπουργός,

ζητήσαμε διμερfj θέματα διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν των

' Επίσης συνε

"εlναι περισσότερον ώριμοι νά προχωρήσουν πρός τήν

οίκονομικ&ν καί πολιτικών σχέσεων των δύο χωρών.

κ:ατεύθυνσιν αύτή ν άπό τάς Κυβερνήσεις, αί δποίαι δυστυ

τέλος συνεζητήσαμε τήν συμβολήν τfjς Γαλλίας είς τήν

χώς άντιμετωπίζουν μέ μικ:ρόπνοον πνείJμα τό μέλλον τής

άσφάλειαν τfjς 'Ελλάδος, έπειδή ε{ναι σημαντικόν κατά

Εύρώπης''.

τάς σημερινάς δυσκόλους στιγμάς τάς δποίας άντιμε

»'Ο κ. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν συνεφώνησε γενικώς μέ τήν

ό.νάλυσιν του κ. πρωθυπουργοί) καί εξέφρασεν έλπίδας δτι

τωπίζει ή χώρα, ή 'Ελλάς νά εχη τά μέσα καί τό αίσθημα
άσφαλείας».
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Στιγμιότυπα άπό τήv παραμονή τοv Γάλλου προέδρου στήv Άθήvα.
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Τό μεσημέρι τής ίδιας ήμέρας, ό Κ. Καραμανλής

παρουσία σας στήν πρωτεύουσα τijς Βορείου 'Ελλά

παρέθεσε πρόγευμα πρός τιμή του Γάλλου προέδρου,

δος. Θά άντελήφθητε άσφαλως τήν θερμότητα καί

ένrο τό βράδυ ό Β. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν παρέθεσε, στή

τήν είλικρίνεια των αίσθημάτων μας πρός τό πρόσω

γαλλική Πρεσβεία, δείπνο πρός τιμή του Κ. Τσά

πό σας άπό τίς έκδηλώσεις τοv λαοv τijς Θεσσαλονί

κης. Μέ τήν παρουσία σας έδώ τιμάτε μιάν άπό τίς

τσου.

Τήν έπομένη δ Γάλλος πρόεδρος, ή σύζυγός του

ζωτικότερες, άλλά καί τίς πιό δοκιμασμένες περιοχές

και δΖ. Σωβανιάργκ έπισκέφθηκαν τήν 'Ακρόπολη,

τijς χώρας μου, στήν όποία μάλιστα συμπίπτει νά

συνοδευόμενοι άπό τόν ύπουργό Πολιτισμοί), Κ.

περιλαμβάνεται καί ή ίδιαίτερη πατρίδα μου. Τιμάτε

Τρυπάνη. Κατόπιν, ό Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν έπισκέ

πρό παντός τήν μεγάλη έλληνική πόλη πού, περισσό

φθηκε τή Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή, δπου δε

τερο ίσως άπό κάθε άλλη, συμβολίζει τήν έλληνο

ξιώθηκε τά μέλη τής γαλλικής παροικίας τής 'Ελλά

γαλλική συμμαχία, τήν έν όπλοις άδελφότητα τών

δος.

δύο λαών μας.

Λίγο άργότερα, ό Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν καί ό Κ.

Καραμανλής

άναχώρησαν

γιά τή

Θεσσαλονίκη,

»Πράγματι, στήν νεώτερη έλληνική {στορία ή
Θεσσαλονίκη έγινε τό σύμβολο τijς θελήσεως τijς

• Ελλά

'Ελλάδος νά ταυτίση τήν μοίρα της μέ τίς μεγάλες

δος, Ν. Μάρτης καί δ δήμαρχος, Μ. Παπαδόπουλος,

Δημοκρατίες τijς Δύσεως καί νά ύποβληθij στήν

δ δποίος καί έπέδωσε στό Γάλλο πρόεδρο τό χρυσό

ύπέρτατη δοκιμασία του αίματος γιά τά παναθρώπινα

μετάλλιο τής πόλεως.

ίδανικά τijς έλευθερίας.

δπου τούς ύποδέχθηκαν δ ύπουργός Βορείου

'Ο Γάλλος πρόεδρος άπάντησε στήν προσφώνηση
του δημάρχου μέ τά άκόλουθα:

'Εδώ σχηματίσθηκε κατά

τόν Πρωτο Παγκόσμιο Πόλεμο τό πρωτο έλληνο
γαλλικό μέτωπο καί άπό έδώ, άπό τό μέτωπο αύτό,
άντήχησε τό πρώτο χαρμόσυνο σάλπισμα τijς συμ

«Αίσθάνομαι μεγάλη . χαρά πού βρίσκομαι ή μaλλον

ξαναβρίσκομαι στήν Θεσσαλονίκη. Τό όνομα τής Θεσσα

μαχικής νίκης.

)) ΥΕτσι

στήν μακεδονική γij προσέλαβαν νέο, θρι

λονίκης ε{ναι καί διάσημο καί άπόλυτα γνωστό στούς

αμβευτικό περιεχόμενο ο{ παραδοσιακοί δεσμοί πού

Γάλλους, γιατί άντιπροσωπεύει κοινούς άγώνες γιά τήν

άπό τήν έποχή τοv Ούγκώ, τοv Δεριγνύ και τοv Μαι

έλευθερία μαζί μέ τούς 'Έλληνες καί ο{ τάφοι τών άγωνι
στών στήν γη της διατηροϋν ζωντανή τήν μνήμη των.

»'Η Θεσσαλονίκη ε{ ναι έπίσης η πρωτεύουσα τής Βο
ρείου 'Ελλάδος, περιοχή πού σήμερα βρίσκεται σέ πλήρη

άνάπτυξη. ΕΙμαι ίδιαιτέρως εύτυχής πού βρίσκομαι έδώ νά
τήν επισκεφθώ μαζί μέ τόν καλό μου φίλο, τόν πρωθυπουρ
γό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή.
»Αύτή

ή

περιοχή

άντιπροσωπεύει τίς δύο

βασικές

άνάγκες τής 'Ελλάδος, άφ' ένός γιά άσφάλεια καί άφ'

ζών συνδέουν στενά τήν Γαλλία μέ τήν 'Ελλάδα.

)) Ή λαμπρή

αύτή παράδοση άνανεώθηκε, όταν ή

άνθρωπότης ύποχρεώθηκε νά περάση άπό τήν άκόμη
τρομακτικώτερη δοκιμασία τοv Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου. Καί πάλιν οι' "Ελληνες καί ο{ Γάλ

λοι βρέθηκαν στό ίδιο στρατόπεδο τijς έλευθερίας
καί τijς είρήνης.

)) "Οταν

πρίν άπό

12

χρόνια δ στρατηγός Ντέ

έτέρου γιά άνάπτυξη . 'Ασφάλεια γιατί η περιοχή βρίσκε

Γκώλ έπισκεπτόταν καί αύτός τήν Θεσσαλονίκη, τι

ται κοντά στά σύνορα καί ή Γαλλία καταλαβαίνει πλήρως

μούσε ένα μεγάλο Μακεδόνα λέγοντας: "Βρίσκαμε

τίς άνάγκες τής 'Ελλάδος καί τίς συμμερίζεται.

πάντοτε τόν 'Αριστοτέλη στό βάθος τών νικών τοv

»Συγχρόνως ή οίκονομική, βιομηχανική καί άγροτική
άνάπτυξις θά έπιτρέψη σύντομα, ή 'Ελλάς νά γίνη πλήρης
ίσότιμος συνεταίρος στήν ΕΟΚ μέσα στήν όποία ύπολογί

ζουμε σύντομα νά τήν ύποδεχθοϋμε.
»Κύριε δήμαρχε,
»Μοϋ άπονείματε αύτό τό μετάλλιο καί εγινα Θεσσα

Άλεξάνδρου". Καί εlχε άσφαλως δίκαιο νά τονίζη
ότι στό βάθος των μεγάλων έπιτευγμάτων ύπάρχει
πάντα ή σοφία καί δ όρθός λόγος. Θά ήθελα όμως μέ
τήν σειρά μου νά ύπενθυμίσω μία ρήση τοv Σταγειρί

του διδασκάλου τijς άνθρωπότητος, πού εlναι καί σή

λονικεύς. 'Αλλά δυστυχώς δέν μπορέσατε νά μοϋ μεταβιβά

μερα άλλά καί πάντοτε έπίκαιρη: "Μπορούμε νά έπι

σετε τό μυστικό πού θά μέ εκανε νά μιλώ έλληνικά, ώστε

τελοvμε έργα εύγενij, χωρίς νά κυριαρχούμε στήν γij

νά μπορέσω νά έκφράσω τίς εύχές μου γιά τήν πόλιν σας.

καί στίς θάλασσες".

»Συνεπώς τό μόνο πού μπορώ νά πώ έλληνικά εΙναι:
"Ζήτω δ έλληνικός λαός"».

Στή συνέχεια δ Γάλλος πρόεδρος μέ τόν Κ. Κα
ραμανλή κατευθύνθηκαν στό Κυβερνείο δπου παρετέ

θη πρόγευμα, στή διάρκεια του όποίου ό 'Έλληνας
πρωθυπουργός προσφώνησε τό διακεκριμένο ξένο
ώς έξής:

))Καί έξακολουθεί νά εlναι έπίκαιρη ή άριστοτέ
λεια διδαχή, γιατί ο{ σκοποί γιά τούς δποίους χύθηκε
τόσο αlμα καί τόσα δάκρυα -ή έλευθερία καί ή είρή
νη- δέν έχουν άκόμη κατοχυρωθij στόν κόσμο μας.
Πάμπολλες εlναι

oi περιπτώσεις όπου

ή βία, καί όχι

δ νόμος, ή άλαζονεία, καί όχι τά εύγενij έργα άποτε

λοvν τόν δδηγό τijς διεθνούς συμπεριφοράς. Τήν άλή
θεια αύτή ν τήν έπιβεβαιώνει ή τραγωδία τijς Κύπρου.
(

«Κύριε πρόεδρε,

Τραγωδία ή όποία δημιουργεί είς τήν εϋφλεκτον αύ-

»Μέ μεγάλη χαρά καί συγκίνηση χαιρετίζω τήν

τή ν περιοχήν σοβαρούς κινδύνους, είς τήν άποτρο-
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πήν τών δποίων θά πρέπη νά συμβάλουν όσοι ένδια

τητα, καθώς καί στά άλλα προβλήματα πού τήν

φέρονται διά τό δίκαιο καί τήν εiρήνη.

άπασχολοuν.

'Η

'Ελλάς πιστεύει

ότι μόνο μιά

))Κύριε πρόεδρε,

Εύρώπη ένωμένη

))Στό 'Ελσίνκι όπου συναντηθήκαμε προσφάτως,

διασώση άπό τήν σημερινή σύγχυση τίς έwοιες του

προσπαθήσαμε νά βάλουμε ρυθμό καί τάξη στήν διε

μέτρου, τής άρμονίας καί τής δημοκρατίας, πού ε{ναι

θνή ζωή.

Βέβαια δέν έθεσπίσαμε κανόνες δικαίου,

οϋτε έδημιουργήσαμε έvα καινούργιο διεθνές σύ

νά

τά κληροδοτήματα του έλληνικοu στό εύρωπαϊκό
πνεύμα.

)) Πς

στημα. Διεκηρύξαμε όμως άρχές πού όσον καί άν

εlναι χιλιοειπωμένες, εlναι χρήσιμο νά άκούγωνται,

καί lσχυρά θά κατορθώση

έννοιες άκριβώς αύτές έξέφραζαν οί πρόγο

νοί μας, όταν έπινοοuσαν καί καθιέρωναν τήν δημο

όχι μόνο κοινή συνείδηση,

κρατίά. "Υστερα. άπό τόσους αlώνες άπεδείχθη πράγ

άλλά καί άπαρασάλευτη τάξη. Διαδηλώσαμε ταυτο

ματι ότι ή δημοκρατία εlναι τό μόνο σύστημα πού

χρόνως τήν άπόφασή μας νά έμπνευσθοuμε άπό τίς

συνδυάζει τήν άλλαγή μέ τήν έλευθερία καί εύνοεί

άpχές αύτές στήν συμπεριφορά μεταξύ μας καί μέ τόν

τήν πρώτη, χωρίς νά θυσιάζη τήν δεύτερη. Βέβαια ή

ύπόλοιπο κόσμο. Καί όσο κι άν μtiς έλειψε ή άποφα

σύγχρονη δημοκρατία σέ μιάν έποχή πού έξελίσσε

ώσπου νά καταστούν

σιστικότης γιά νά έξοπλίσουμε τίς άρχές αύτές μέ τίς

ται τόσο ραγδαία ύπό τήν έπίδραση τών μεγάλων

άναγκαίες κυρώσεις, δέν μtiς έλειψε ή καλή θέληση .

έπιστημονικών καί τεχνολογικών προόδων καί τών

"Οπως πολύ όρθά είπατε τότε στόν λόγο σας, στό

εύρυτάτων κοινωνικών άνακατατάξεων, δέν μπορεί

'Ελσίνκι

καθιερώσαμε

ήθικό μέτρο

συγκρίσεως

)) Ή

νά εlναι στατική. Γιά νά έπιβιώση, όφείλει νά κατα
στή δυναμική, διαρκώς "έπαναστατική", όπως τόσο

-λυδία λίθο τής καλής μας πίστεως.
Έλλάς ήδη έμπράκτως άποδεικνύει τήν πί

στη της στίς άρχές πού καθιερώσαμε. 'Εκτός δηλα

εύστοχα τήν άποκαλέσατε, κύριε πρόεδρε, σέ μίαν
άπό τίς έμπνευσμένες δμιλίες σας.

δή τής εiλικρινοuς προσπαθείας πού καταβάλλει, νά

))Καί μέ τίς σκέψεις αύτές, κυρίες καί κύριοι, σtiς

έπιλύση κατά τρόπο εiρηνικό καί δίκαιο τίς διαφο

καλώ νά προπίωμεν ύπέρ τής εύημερίaς τής Γαλλίας

ρές της μέ τήν Τουρκία, άνέλαβε ηδη πρωτοβουλίες

καί ύπέρ τής ύγείας του φωτισμένου προέδρου της

γιά τήν κατοχύρωση τής εiρήvης στήν Βαλκανική καί

καί τής κυρίας Ζισκάρ vτ' 'Εσταίν)λ

τήν δημιουργία τών προϋποθέσεων μιtiς στενωτέρας

διαβαλκανικής συνεργgσίας, άνεξαρτήτως οiκονο
μικο-κοινωνικών συστημάτων καί iδεολογικών προ
σανατολισμών.

ΝΕχει τήν πεποίθηση ότι μ

•

αύτόν

τόν τρόπο θέτει σέ άμεση έφαρμογή τό πνεύμα του

'Ο πρόεδρος τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας άπάντη
σε :

«Κύριε πρωθυπουργέ» (τίς δύο αότές λέξεις τίς είπε
στά έλληνικά).

'Ελσίνκι καί συμμετέχει ούσιαστικά στήν εύρύτερη

>>'Ιδού ή Θεσσαλονίκη πού τό όνομά της, μέ άπόηχους

διαδικασία τής ύφέσεως καί τής διεθνούς συνεννοή

νίκης, θυμίζει τό δνομα τής άδελφής τοϋ Μεγάλου ' Αλε

σεως.

ξάνδρου. Μετά τήν 'Ελλάδα τοϋ Παρθενrονος καί τοϋ
'Ερεχθείου νά καί ή 'Ελλάς των συνόρων άπό δπου ξεπή

))Κύριε πρόεδρε,

)) 'Όπως γνωρίζετε, lfνα άπό τά μεγάλα θέματα τής
έποχής μας - πού δυστυχώς παρά τήν γενική άνα
γνώριση τής σημασίας του, δέν έχει άκόμη προωθη
θή όπως θά έπρεπε

-

εlναι ή lfνωση τής Εύρώπης.

Νομίζω θά πρέπη νά έχουμε τό θάρρος καί τήν στα
θερότητα,

τήν σύνεση καί τήν διορατικότητα νά

προχωρήσουμε στήν οiκοδόμηση αύτής τής Εύρώ

δησε ή σκέψις τοϋ 'Αριστοτέλους καί τό δνειρο τοϋ 'Αλε
ξάνδρου. Αύτή ή γή πού εφάπτεται μέ τόσες άλλες δπήρξε
τό θέατρο, διά μέσου των χιλιετηρίδων, πολλών συγκρού
σεων- έδω έπίσης έσφραγίσθη ή άδελφοσύνη, πέρα άπό τά

άλλα, των δύο λαών μας καί άνεμίχθη τό αlμα των στρατι
ωτικών μας .

»Αύτά μdς θυμίζουν δτι ή ζωή ένός εθνους, δσον εiρη
νικόν καί άν εfναι, εfναι πάντα ενας άγrονας.

πης πού άξιώνουν οί λαοί μας. Τής Εύρώπης πού δέν

»Δέν δπήρξε άλλωστε αύτή καί iδική σας έμπειρία κ.

εlναι άφηρημένη γεωγραφιΚή έννοια, άλλά ζωντανή

πρωθυπουργέ, εσείς πού ενσαρκώνετε τόσο πλήρως τόν

καί σφύζουσα πραγματικότης. Τής Εύρώπης πού πέ

χαρακτήρα καί τά προσόντα των άνθρώπων τής Βορείου

ρα άπό τά στενά έθνικά σύνορα, ένσαρκώνει μιά φι

'Ελλάδος μέσα σέ ενα χρόνο καί κάτι, άπό τότε πού δμό

λοσοφία καί /fνα τρόπο ζωής. Τής Εύρώπης πού aμα

φωνα ενας λαός σaς εκάλεσε νά επιστρέψετε άπό τήν μακρά

ένωθή, θά άναλάβη καί πάλι τόν πατροπαράδοτο ρό

σας έξορία γιά νά σaς έμπιστευθή τήν ήγεσία τοϋ άγrονα

λο της, του πρωτοπόρου τής σκέψεως καί τής προό

δου.
))Σ' αύτό τό έργο έπιθυμεί νά συμβάλη καί ή

Έλλάς, κατά τό μέτρο τών δυνάμεών της. Καί μέ τήν
εύκαιρία αύτήν έπιθυμώ νά έξάρω τήν συμπαράστα

του;

»'Α γrονας γιά τήν δημοκρατία πρώτα . ' Από τό καλοκαί
ρι τοϋ

1974 μία

Κυβέρνησις 'Εθνικής 'Ενότητος, συγκεν

τρωμένη δπό τήν αiγίδα σας , άποκατέστησε τίς βασικές
ελευθερίες. Τόν Νοέμβριο εξελέγη ή Βουλή μέ έλεύθερες
εκλογές. Τήν άνοιξη οί δημοτικές εκλογές έπανέδωσαν

ση πού δείχνει ή Γαλλία στό αίτημα τής 'Ελλάδος

στίς Πόλεις τά χαμένα τους προνόμια. Τέλος, πρό μερικών

γιά τήν πλήρη ένταξή της στήν Εύρωπαϊκή Κοινό-

μηνών ή επιψήφισις ένός Συντάγματος, ήλθε σάν έπιστέ-
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γασμα του ώργανωμένου οίκοδομήματος τής νέας δημο

ελευθερία, δικαιοuσθε, κύριε πρωθυπουργέ, μία νόμιμη

κρατικής 'Ελλάδος.

ύπερηφάνεια. 'Αλλά γνωρίζω καλά τί σκιά ρίχνει πάνω

»Τά πάντα στήν μεθοδική άλληλουχία αυτών τών δια
δοχικών φάσεων, φέρουν, κύριε πρόεδρε, τήν σφραγίδα

στήν άναγέννηση τής 'Ελλάδος τό, περιοδικά επαναλαμ

βανόμενον, όξύτερον πρόβλημα τής Κύπρου.

του αυστηροί\ σας ήθους, τής άποφασιστικότητος καί τής

»nΕχουμε εκτενώς μιλήσει γι' αυτό, κύριε πρωθυπουρ

άπλότητός σας. τίποτε, δμως, δέν θά ήταν δυνατόν χωρίς

γέ, καί γνωρίζετε τίς σκέψεις μου . Θά άντιλαμβάνεσθε δτι

τήν βαθειά σοφία πού κρύβει δ λαός κάτ@ άπό τήν ζωτικό

πρός τό ίδιο τό συμφέρον μιας δικαίας λύσεως αυτής τής

τητα τής μεσογειακής του ιδιοσυγκρασίας . Τό γεγονός δτι

όδυνηρής ύποθέσεως, αισθάνομαι ύποχρεωμένος σέ κά

εΙναι μία ευχαρίστηση γιά μένα νά άποτίω τόν ίδιο φόρο

ποιο περιορισμό, δταν δημοσίq εκφράζω τίς κρίσεις μου.

τιμής στήν 'Ελλάδα ~αί σέ εκείνον πού κατευθύνει τήν

»'Επιμένω δμως νά εκφράσω τήν βαθειά συμπάθεια πού

πολιτική της καί νά τούς παράσχω τήν διαβεβαίωσιν δτι ή

αίσθάνεται ή Γαλλία γιά τήν άπελπισία ενός όλοκλήρου

Γαλλία θά ύποστηρίξη τίς προσπάθειές τους, όφείλεται

πληθυσμοί\, πού ύποχρεώνεται νά εγκαταλείψη τά σπίτια

στό δτι ή επιτυχία τους εχει σημασία γιά τήν ίστορία τής

του καί τούς γνώριμους τόπους του. Θέλω επίσης νά εκφρά

Ευρώπης καί τό μέλλον τών Φιλελευθέρων Κοινοτήτων.

σω τήν σοβαρά άνησυχία πού μας προκαλεί ή επικίνδυνη

»'Αγώνας ϋστερα γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη καί τήν
κοινωνική πρόοδο. Ή 'Ελλάς πού ύπέφερε περισσότερο

αυτή κατάσταση γιά τήν άσφάλεια τής Ευρώπης καί γιά

τήν διεθνή ειρήνη.

χρόνο άπό ίiλλους άπό τίς συνέπειες του τελευταίου πολέ

»Δέν εναπόκειται σέ μας νά ύπογορεύσωμε στίς δύο

μου, άπέδειξε καί εκείνη δτι δέν ύπάρχει ή εννοια του μοι

κοινότητες πού ζοuν μέσα στήν Δημοκρατία τής Κύπρου,

ραίου γιά τά μεσογειακά Κράτη, εστω καί iiν δέν διαθέτουν

τόν τρόπο μέ τόν όποίο πρέπει νά όργανώσουν τίς σχέσεις

άπέραντους φυσικούς πόρους. Πραγματικός πλοuτος εΙναι

τους. Ή Γαλλία, δμως, εΙναι άπολύτως πεπεισμένη δτι σ'

οί ίiνθρωποι καί ή άξιοθαύμαστη άνάπτυξη τής όποίας βλέ

αύτήν τήν περίπτωση, δπως καί σέ ίiλλες δένεΙ ναι δυνατόν

πω παντοu τήν μαρτυρία, άπό τήν στιγμή πού ίiγγιξα τήν

νά οικοδομηθή ό,τιδήποτε τό διαρκές πάνω στήν βία, ούτε

γή σας καί στήν Θεσσαλονίκη, δείχνουν πόσο ή 'Ελλάς δέν

εΙναι δυνατόν νά δημιουργηθή τό δίκαιον μέ τετελεσμένα

ύστερεί. Οί προσωρινές δυσκολίες πού επιβάλλει εις δλους,

γεγονότα· μία δικαία καί άνθρωπίνη λύσις, στήν εξεύρεση

δπως καί σέ ίiλλες χώρες τής Ευρώπης, ή διεθνής συγκυ

τής όποίας ή Γαλλία εΙναι πρόθυμος νά συνεισφέρη, δέν

ρία, δέν πρέπει νά παραμορφώνουν τίς προοπτικές τίς

μπορεί παρά νά θεμελιωθή άποκλειστικά στήν δικαιοσύνη.

δποίες διανοίγουν ή εργασία καί αί ίκανότητες τών κατοί

Συνεπώς ή δικαιοσύνη επιτάσσει, ύπό οίανδήποτε περί

κων της.

πτωση, νά τηρηθή άκριβής ύπολογισμός τής άντιστοίχου

»'Η Γαλλία πού ήδη κατέχει μία άπό τίς πρώτες θέσεις

ώς πρός τόν όγκο τών επενδύσέων καί του εμπορίου μέ τήν

σημαντικότητας τών δύο κυπριακών πληθυσμών.
»Τώρα πού τελειώνει τό επίσημο μέρος τής επισκέψεώς

'Ελλάδα, εχει τό αίσθημα δτι βρίσκει στήν χώρα σας ενα

μου θέλω νά σας πω προσωπικά

συνεταίρο -πού καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες γιά τόν

μου εις ύγείαν σας κύριε πρωθυπουργέ

εκσυγχρονισμό του- μέ τόν όποίο επιθυμεί νά άναπτύξη

ρυντική εΙναι ή άνάμνηση πού παίρνω άπό τήν δημοκρα·

άκόμη περισσότερο τάς συναλλαγάς καί αυτή τήν συνερ

τική 'Ελλάδα καί νά ευχηθώ γιά μιά φιλική καί βαθειά

γασία.

συνεργασία των δύο χωρών μας.

>Πέλος, άγώνας γιά νά άποδοθή στήν 'Ελλάδα ή θέση
πού τής άνήκει στήν οικογένεια τών εθνών. Σέ πόσο λίγο
χρόνο μεταμορφώθηκε ή κατάστασις.
»'Η 'Ελλάς βρήκε καί πάλι τήν εδρα της στό Συμβού
λιο τής Ευρώπης. Στήν τελική φάση τής διασκέψεως Ευ
ρωπαϊκής 'Ασφαλείας στό 'Ελσίνκι συμμετέσχε δραστή

-

εγείροντας τό κύπελλόν

-

πόσον ενθαρ

»Κύριε πρωθυπουργέ,
»Θά ήθελα νά άποχαιρετήσω τόν ελληνικό λαό. 'Η

επίσκεψις αυτή δέν ήταν μόνο μία επίσημη εκδήλωση.
Ήταν μία χειρονομία άλληλεγγύης καί φιλίας.
»Αισθάνομαι χαράν πού τώρα πιά διαχειρίζεσθε εσείς

οί ίδιοι δημοκρατικά τό μέλλον crας . .

ρια καί προσπαθεί τώρα, χάρις σέ μιά πρωτοβουλία, τής

»Γνωρίζομε δτι άντιμετωπίζετε δυσκολίες καί προβλή

όποίας εύχομαι τήν επιτυχία, νά προβάλη στά Βαλκάνια τά

ματα, άλλά γνωρίζομεν επίσης ,δτι εχετε τήν θέληση νά τά

συμπεράσματα τών άρχων πού θεμελιώθηκαν εκεί.

λύσετε μέ άξιοπρέπεια καί ελευθερία.

»' Επανασυνέδεcrε τά χαλαρά νήματα τής συνδέσεώς

»'Όταν μας σκέπτεσθε, νά θυμασθε δτι είμεθα οί φίλοι

της μέ τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα καί τώρα, ώπλισμένη καί

σας καί δτι επιθυμοuμε νά εργαζώμεθα μαζί μέσα σέ μία

ισχυρή μέ τήν ελευθερία καί τήν ισορροπία πού ξαναβρή

δημοκρατική Ευρώπη.

κε, προτίθεται μέ τήν σειρά της νά ένωθή μέ τούς 'Εννέα

στό εργοτάξιο του ευρωπαϊκοί\ οικοδομήματος.

»' Αναμφιβόλως

»Εύχομαι ευτυχία, ευημερία καί άσφάλεια στόν ελλη
νικό λαό».

πρόκειται γιά μιά εκλογή θεμελιώδους

σημασίας, οί συνθήκες καί ή μεθοδολογία τής δποίας

πρέπει νά εκτιμηθοuν μέ προσοχή. 'Αλλά στήν πράξη κλή
σεως τής 'Ελλάδος στό πεπρωμένο μιας Ευρώπης, τής

όποίας ή ενωσις θά εξασφαλίση, δπως είπατε, τήν άνεξαρ
τησία καί τήν άκτινοβολία, ή Γαλλία δέν διστάζει νά
άπαντήση καταφατικά. nΕτσι, κύριε πρωθυπουργέ, σας λέ
γω δτι ή 'Ελλάς μπορεί

να βασίζεται στήν ύποστήριξη

τής Γαλλίας.

»Μέ τόσες άλλαγές πού επετεύχθησαν μέ τάξη καί

Στίς

17.30'

ό Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν καί ό Κ. Κα

ραμανλfjς επισκέφθηκαν τό Συμμαχικό Κοιμητήριο,
δπου ό Γάλλος πρόεδρος άπέθεσε δέσμη άπό τριαντά
φυλλα στό μνημείο των Γάλλων στρατιωτ&ν πού
επεσαν στό μακεδονικό μέτωπο στή διάρκεια του Α'
Παγκόσμιου Πολέμου καί ενετοίχισε στό παρεκκλή

σι του Κοιμητηρίου άναμνηστική πλακέτα -δίπλα
σ' εκείνη πού είχε εντοιχίσει ό Ντέ Γκώλ τό

1963.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

31

Στή συνέχεια οί δύο άνδρες έπέστρεψαν στήν

σεις έάν παύση νά ύπάρχη είρήνη στήν Μεσόγειο. 'Όσον

'Αθήνα. Στό άεροδρόμιο του Έλληνικ:ου ό Γάλλος

άφορα τώρα τό κυπριακό πρόβλημα, πάντοτε έπιζητούσα

πρόεδρος εδωσε συνέντευξη τύπου. Στήν άρχή τής

με τό πρόβλημα αύτό νά έπιλυθή βάσει ώρισμένων άρχών

συνεντεύξεως ό Κ. Καραμανλής παρουσίασε τό Β.

καί βάσει ώρισμένων μεθόδων. Οί άρχές είναι: δ σεβασμός
του νόμου καί του δικαίου. 'Η λύση ή όποία πρέπει νά

Ζισκ:άρ ντ' 'Εσταίν μέ τόν άκ:όλουθο τρόπο:

δοθή εiς τό Κυπριακό, πρέπει νά συμμορφοuται πρός τούς
κανόνας δικαίου δσον άφορα τήν Κυπριακή Δημοκρατία

«Πρίν σiiς όμιλήση ό ύψηλός ξένος μας θά ήθελα

καί νά είναι σύμφωνη μέ τόν νόμον, ώς πρός τά δικαιώματα

νά σiiς άπευθύνω καί έγώ όλίγα λόγια.

των δύο κοινοτήτων. 'Ανέφερα δτι κάθε λύσις όπωσδήπο

»Θά ήθελα, κατ' άρχήν, νά χαιρετίσω τούς άντι

τε πρέπει νά λάβη ύπ' όψιν τήν άντίστοιχον σημασίαν, τήν

προσψπους του γαλλικοί] τύπου. Νά τούς εύχηθώ "κα

δποίαν &χουν οί δύο κοινότητες στήν Κύπρο. τέλος άνα

λό ταξίδι" καί νά τούς εύχαριστήσω γιατί συνέβαλαν

φερθήκαμε σέ μιά μέθοδο, στήν μέθοδο των διαπραγματεύ

στήν έπιτυχία τής έπισκέψεως του προέδρου τής

σεων. Διαπραγμάτευσις σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει

Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έ

πρώτα, δτι δέν μποροuμε νά δεχθοuμε μία κατάσταση ένός

σταίν, έπισκέψε'ως, ή όποία θά άποτελέση ίστορικόν

τετελεσμένου γεγονότος. Τό τελευταίο γεγονός δέν θά ρυθ

σταθμό ν εiς τάς σχέσεις τών δύο χωρών καί λόγφ τής

μίση τό κυπριακό πρόβλημα . 'Αναφέρομαι σέ ijδη τετε

μεγάλης προσωπικότητος του προέδρου τής Γαλλι

λεσμένα γεγονότα

κής Δημοκρατίας καί λόγφ τών σvμπερασμάτων εiς

θεωρηθοuν τετελεσμένα.

,

τά όποία κατελήξαμεν.
»Ή έπίσκεψις αύτή όφείλεται εiς τήν σταθεράν
φιλίαν πού ένώνει τάς δύο χώρας καί όχι μόνον έπε

\ βεβαίωσε,

άλλά καί έθεσε τάς βάσεις διά μίαν εύρυτέ

ραν συνεργασίαν εiς όλους τούς τομείς.
))Μέ τόν Γάλλον πρόεδρον τής Δημοκρατίας εί
χομεν, κατά τό διάστημα τής έδώ παραμονής του,

ij

γεγονότα τά όποία είναι δυνατόν νά

'Η διεθνής κοινωνία, ίδίως ή

κοινωνία τής Εύρώπης, δέν μπορεί νά δεχθή τό πρόβλημα
αύτό νά έπιλυθή άπό μία "ντέ φάκτο" κατάσταση . Συνεπώς
είναι άπαραίτητο νά έπακολουθήσουν συζητήσεις έπί του
θέματος αύτοu.
»'Ε ρ.: Κύριε πρόεδρε, μετά τήν χθεσινή σας συνάντη
ση μέ τόν κ . Καραμανλή, είπατε δτι έξησφάλισε τήν άσφά

λειαν τής 'Ελλάδος. Μέχρι ποίου βαθμοu φθάνει αύτό;
»'Απ.: Είπα δτι ή Γαλλία άνταποκρίνεται εiς τάς άνάγ

χρησίμους συνομιλίας. Συνομιλίας εiλικρινείς, έγ

κας άσφαλείας τής 'Ελλάδος. 'Η Γαλλία έπίσης είναι

καρδίους καί ούσιαστικάς. Κατά τάς συνομιλίας αύ

άπολύτως ίκανοποιημένη διότι ή 'Ελλάς έπανεuρε τούς

τάς άντηλλάξαμε σκέψεις διά τήν διεθvfj κατάστα

δημοκρατικούς θεσμούς της. Γνωρίζετε δτι διά τής κυπρι

σιν. Συζητήσαμε διά τόμέλλον τής Εύρώπης, έπίσης

ακής κρίσεως ή 'Ελλάς άντελήφθη δτι είχε ενα σοβαρό

έξητάσαμεν όλα τά διμερή θέματα πού άφοροvν τάς

πρόβλημα άσφαλείας. Νομίζω λοιπόν δτι είναι πάρα πολύ

δύο χώρας.

)) 'Ιδιαιτέρως μiiς

άπασχόλησε τό θέμα τής έντά

ξεως τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά, καθώς καί
τό θέμα τής Κύπρου.

)) 'Επί τών θεμάτων αύτών ό

πρόεδρος τής Γαλλι

κής Δημοκρατίας όχι μόνον έπέδειξε πλήρη κατανό
ησιν, άλλά καί ύπεσχέθη τήν πλήρη συμπαράστασιν

σημαντικό ή 'Ελλάς νά &χη ενα συναίσθημα άσφαλείας

διά τής έπανευρέσεως τών άμυντικών της μέσων, γι' αύτό
δεχθήκαμε τά αiτήματα τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Δέν
τό κάναμε μέ έμπορικό πνεuμα. Θεωρήσαμε δτι είναι ση
μαντικό ή δημοκρατική ·Ελλάς νά &χη τήν έγγύηση τής

άσφαλείας . Γι' αύτό προσπαθήσαμε νά καλύψουμε τίς
άνάγκες άσφαλείας τής

' Ελλάδος .

»'Ε ρ.: Κύριε πρόεδρε, κατά τήν διάρκεια τής παραμο

τής Γαλλίας, πρiiγμα διά τό όποίον όφείλω νά εύχα

νής σας εiς τήν 'Ελλάδα ύπογράψατε συμφωνίας καί ποία

ριστήσω τόν κ. πρόεδρον έξ όνόματος του έλληνικοv

τά συμπεράσματά σας άπό τήν έπίσκεψή σας;

λαοί])).

»'Απ.: Δέν ύπέγραψα συμφωνίες, διότι έπί του παρόν

τος δέν ύπάρχουν ύπό συζήτησιν συμφωνίες μεταξύ τών

Τό κείμενο τής συνεντεύξεως του Γάλλου προέ
δρου:

γαλλικών καί έλληνικών άρχών.
»Θά ijθελα τώρα νά σaς πώ δυό λόγια γιά τό πρόβλημα

τής έλληνικής ύποψηφιότητος γιά τήν πλήρη ενταξη τής
«Έρ.: Κατά τήν γνώμη σας τό θέμα τής Κύπρου μπορεί

'Ελλάδος εiς τήν Κοινήν 'Αγοράν. 'Όπως γνωρίζετε, ή

νά προκαλέση κίνδυνο καί νά διακυβεύση τήν παγκόσμιο

'Ελλάς είχε ύπογράψει μία συμφωνία συνδέσεως μέ τήν

είρήνη,

ΕΟΚ πού προέβλεπε μία προοδευτική έξέλιξη πού θά κατέ

»'Απ.: 'Όσον άφορα τήν Κύπρο, μιλήσαμε μέ τόν πρό

ληγε στήν είσδοχή της. Τώρα δμως ελαβε νέα μέτρα ή

εδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας διά τό θέμα αύτό, ώς

έλληνική Κυβέρνησις καί παρουσίασε τήν σημερινή αί

έπίσης καί μέ τόν πρωθυπουργό κ. Καραμανλή. Προηγου

τησή της δχι έντός του πλαισίου τής παλαιάς συμφωνίας.

μένως είπα στήν Θεσσαλονίκη δτι ό καθένας μποροuσε νά

Παρουσίασε μιά άπ' εύθείας αίτηση είσδοχής συμφώνως

καταλάβη τούς λόγους γιά τούς όποίους είμεθα έπιφυλα

πρός τό άντίστοιχο άρθρο τής Συμφωνίας τής Ρώμης. Αύτή

κτικοί δταν έκφραζώμεθα δημοσί~ έπί ένός θέματος αύτής

ή αίτηση τής 'Ελλάδος άπετέλεσεν άντικείμενον πρώτης

τής μορφής πρώτα θά ijθελα νά σaς πω δτι, άναμφισβήτη

μελέτης τοu Συμβουλίου' Υπουργών τής ΕΟΚ, τό όποίο έξέ

τα, ή κατάστασις στήν Κύπρο είναι έπικίνδυνος, ή όποία

δωσε μίαν εύνοϊκή γνωμοδότηση. Μπορώ νά σaς πώ δτι ή

μπορεί νά είναι έπικίνδυνη καί γιά τήν είρήνη στήν Μεσό

άντίδραση τής γαλλικής Κυβερνήσεως εύθύς έξ άρχής

γειο. 'Η κατάσταση αύτή μaς δείχνει τάς πιθανάς έπιπτώ-

ύπήρξεν εύνοϊκή ώς πρός τήν έλληνικήν ύποψηφιότητα.
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»'Ε ρ .: Κύριε πρόεδρε, ύποσχεθήκατε στήν ·Ελλάδα

θά μπορούσε καί κατά τινα τρόπον νά βοηθήση τήν

τήν βοήθεια τής Γαλλίας γιά νά ύπερνικήση τίς οiκονομι

'Ελλάδα σέ περίπτωση ένόπλου συρράξεως μέ τήν

κές δυσκολίες. η μέτρα θά λάβετε πρός τήν κατεύθυνση

Τουρκίαν. Ό πρόεδρος τifς Γαλλικifς Δημοκρατίας

αυτή;

μοv άπήντησεν ότι δέν νομίζει ότι θά ή το δυνατόν νά

»'Απ . : 'Η 'Ελλάς σήμερα, καί νομίζω δτι εχει aπόλυτο
δίκαιο, μiiς λογαριάζει σάν πρώτους συμπαραστάτας, ό.λλά
στηρίζεται βασικώς στόν έαυτό της. ~Εχει πάρα πολλές

ίκανότητες καί ό πρωθυπουργός κ. Καραμανλής μου έξέ
θεσε τούς στόχους του πού είναι νά βασίση τήν οiκονομι

κή ό.νάπτυξη τής 'Ελλάδος πάνω στούς πόρους τής iδίας
τής ·Ελλάδος.

»'Η Γαλλία ευνοεί τά έλληνικά αίτήματα. Δεύτερον

βοηθήση στρατιωτικώς. Θά μπορούσε όμως νά κινη

τοποιήση όλην τήν Εύρώπηy γιά τήν έπιβολή κυρώ
σεων κατά τifς Τουρκίας.

»Tov

άπήντησα ότι μέ τήν νοοτροπίαν άπό τήν

δποίαν διακατέχεται ή Τουpκίa δέν νομίζω ότι αύτό
θά ή το άρκετόν, τοσούτφ μάλλον καθ' όσον αί ένέρ
γειαι αύταί θά έγένοvτο κατόπιν έορτifς.

Tov έτόνισα

εχομεν τό δικό μας σύστημα πιστώσεως πρός τήν 'Ελλάδα

έν συνεχείq, ότι εiς μίαν τέτοιαν περίπτωσιν θά εlχα

γιά τίς ό.γορές καί γιά τίς έπενδύσεις. Καί στούς δύο τομείς

άνάγκην ούσιαστικifς καί άποτελεσματικifς βοηθεί

αυτούς προτείναμε στήν έλληνική Κυβέρνηση λύσεις πού

ας, τήν μορφήν τifς δποίας έναπόκειται εlς αύτόν νά

λαμβάνουν ύπ' δψιν τίς δυσκολίες του ισοζυγίου πληρω

προσδιορίση. Τότε δ Γάλλος πρόεδρος μοv εlπεν ότι

μών τής ·Ελλάδος.

θά ήτο δυνατόν ι'iμα τff ένάρξει τών έχθροπραξιών νά

»'Έλληνες δημοσιογράφοι,
»Θά Ί'jθελα νά ευχαριστήσω τούς ΥΕλληνας δημοσιο

γράφους διά τόν τρόπον, μέ τόν δποίον έκάλυψαν τό ταξίδι
μόυ.

»Τώρα πού τελείωσε τό έπίσημο μέρος του ταξιδιοu
μου, μπορείτε νά μέ φωνάζετε Βαλερύ!

στολifς σημαντικού άριθμοv καταδιωκτικών καίμε
ταφορικών άεροπλάνων, χωρίς νά προσδιορίση έάν
θά πάρη τήν μορφήν πωλήσεως ή δανεισμού ή έν

λόγφ προσφορά. 'Εvτύπωσίς μου ε{ναι ότι πρόκειται
περί του δευτέρου.

»Ευχαριστώ» 3 •

Τήν επομένη,

ένισχύση τήν έλληνικήν άεροπορίαν διά τifς άπο

20 Σεπτεμβρίου,

καί έν& είχε περα

τωθεί τό έπίσημο μέρος τής έπισκέψεώς του, δ Β.

Ζισκάρ ντ' Έσταίν καί η σύζυγός του, συνοδευόμε
νοι άπό τόν Κ. Καραμανλή, &.ναχώρησαν γιά διήμε

ρη κρουαζιέρα στά ελληνικά νησιά. Στό διάστημα
αύτό, οί δύο άνδρες είχαν νέες συνομιλίες πάνω στό
θέμα τής εύρωπαϊκής ενοποιήσεως καί τήν έλληνα
τουρκική διένεξη. Τό σχετικό σημείωμα, πού ύπαγό
ρευσε δ ίδιος δ Κ. Καραμανλής εχει ώς έξής:
«Κατά τήν διάρκειαν τifς θαλασσίας έκδρομifς,

»'Εν συνεχείq, συμφωνήσαμε ότι ή το άνάγκη, γιά
νά λειτουργήση άποτελεσματικά ή συμφωνία αύτή,
νά καταρτισθif άπό τούδε σχέδιον, πού θά έπιτρέπη
τήν aμεσον έφαρμογήν της. Καί ότι θά πρέπη πρός
τούτο νά μεταβif δ ύπουργός 'Εθνικifς 'Αμύνης στό
Παρίσι γιά να συζητήση μέ τόν Γάλλον συνάδελφόν
του τάς λεπτομερείας. Συμφωνήσαμεν έπίσης ότι ού
δείς άλλος θά ένημερωθif έπί του θέματος πλήν του

Γάλλου πρωθυπουργού, τώv δύο ύπουργών 'Αμύνης
καί τών δύο άρχηγών τών 'Επιτελείων.
»Εύχαρίστησα

τόν

πρόεδρον

τifς

Γαλλικifς

πέραν τών άλλων, εlχα τήν εύκαιρίαν νά συζητήσω

Δημοκρατίας διά τήν προσφοράν του αύτήν, τήν

κaί πάλιν μέ τόν πρόεδρον τifς Γαλλικifς Δημοκρα

δποίαν έχαρακτήρισα άνεκτίμητον ύπό τάς παρούσας

τίας τό θέμα τifς ένώσεως τifς Εύρώπης.

συνθήκας καί τοv έδήλωσα ότι θά στείλω προσεχώς

»'Ο κ. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν παρετήρησε ότι όπως

στό Παρίσι τόν ύπουργόν 'Εθνικifς 'Αμύνης γιά νά

εlναι σήμερα όργανωμένη ή Κοινή 'Αγορά δέν εlναι

δώση, έν συνεργασίq, μέ τόν Γάλλον συνάδελφόν

εύκολον νά όδηγήση εiς τήν ενωσιν τifς Εύρώπης.

του,

Χρειάζεται νά όργανωθif έπί νέων βάσεων, νά δημι

μας»4.

ουργηθif ενα εlδος διευθυντηρίου άπό τήν Γαλλίαν,
τήν Γερμανίαν καί τήν Άγγλίαν, τό δποίον κατ'

έξουσιοδότησιν θά εlναι δυνατόν νά χειρίζεται άπο
φασιστικότερα καί μέ ταχύτερον ρυθμόν τά θέματα
τifς εύρωπαϊκifς ένότητος. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς
θά ήτο δυνατόν νά φθάσωμεν ταχύτερα στήν πολιτι
κήν ενωσιν τifς Εύρώπης, ή όποία κατά τήν Γαλλίαν
θά πρέπη νά λάβη μορφήν συνομοσπονδίας. Προσέ

θεσε δέ ότι εiς τήν προσπάθειαν αύτήν ύπολογίζει
καί εiς τήν βοήθειαν τifς 'Ελλάδος, ή όποία άργά ή
γρήγορα θά άποτελέση τό δέκατον μέλος τifς Κοινό
τητος.

συγκεκριμένην μορφήν

εiς

τήν

συμφωνίαν

'Ο πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας έπέ

στρεψε στό Παρίσι στίς

21

Σεπτεμβρίου. Καθώς τό

άεροπλάνο του εβγαινε άπό τόν έλληνικό έναέριο
χώρο, δ Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν άπηύθυνε τό άκό~ου
θο τηλεγράφημα στόν Κ. Τσάτσο :
«Τήν στιγμήν πού έγκαταλείπω τά έλληνικά έδάφη έπι
θυμώ, κ. πρόεδρε , νά έπαναλάβω τάς ευχαριστίας μου διά

τήν τόσον θερμήν ύποδοχήν, τήν δποίαν έπεφυλάξατε
έσείς καί ή κυρία Τσάτσου είς έμέ καί είς τήν κυρίαν Ζι
σκάρ ντ' Έσταίν.
»Μέ μεγάλην συγκίνησιν ή κυρία Ζισκάρ ντ' Έσταίν
καί έγώ ξαναβρήκαμε τίς αiώνιες μνήμες τής έλληνικής

»Κατά τήν συζήτησιν διά τάς έλληνοτουρκικάς

τέχνης καί του έλληνικου πολιτισμοu. Αiσθάνθηκα βαθειά

σχέσεις τοv έθεσα εύθέως τό έρώτημα έάν ή Γαλλία

ευτυχισμένος διότι, μέ τήν ύποδοχήν πού μ,ου έπεφύλαξεν
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δεσμοί φιλίας πού

κές εξαρτήσεις, ξέρει πιά μέ τόν ρεαλισμό πού δίνει ή

ύπfjρξαν, διά μέσου τ&ν αiώνων, μεταξύ τfjς Γαλλίας καί

πικρή διάψευση, νά διακρίνη αύτούς πού τήν βοήθησαν

τής ·Ελλάδος, διατηρουνται ζωηρότεροι καί πλέον επί

στίς σκοτεινές ώρες της καί στά τρέχοντα προβλήματά

καιροι παρά ποτέ.

της. Κατά τίς τραγικές άλλά καί ελπιδοφόρες ήμέρες της

δ έλληνικός λαός, άντελήφθην δτι

>>' Εκφράζω

oi

τίς εύχές μου, κύριε πρόεδρε, διά τήν εύτυ

άλλαγfjς, δταν ή δικτατορία κατέρρεε, δ λαός, μέ τήν σοφή

χίαν του ελληνικου λαου, ύπό τήν ύψηλήν σας καθοδήγη

του διαίσθηση καί τήν γνώση φώναζε αύθόρμητα στούς δρό

σιν, καθώς καί διά τήν προσωπικήν σας εύτυχίαν καί τής

μους «'Ελλάς

κυρίας Τσάτσου».

προς άλλες κίβδηλες συμμαχίες καί μέ τήν βεβαιότητα δτι

'Ανάλογο τηλεγράφημα εστειλε καί στόν Κ. Κα
ραμανλή:

-

Γαλλία

-

Συμμαχία», κατ' άντιδιαστολή

ή κραυγή του ήταν μιά σωστή εκτίμηση καί άναγνώριση.
Ό Ζισκάρ ντ' Έσταίν, συνεχιστής τfjς μεγάλης παραδό

σεως του Ντέ Γκώλ, γιά μιά ενωμένη καί 1 άνεξάρτητη Εύ

<Πήν στιγμήν πού εγκαταλείπω τήν εδαφικήν επικρά
τειαν τ&ν 'Ελλήνων, επιθυμώ νά σaς εϊπω, κ. πρωθυπουρ

γέ, πόσο θεωρώ τόν εαυτόν μου εύτυχfj διά τάς τόσον εiλι
κρινείς συνομιλίας πού ε{ χα μαζί σας καί πόσον ήσθάνθην
τήν εγκαρδιότητα καί τήν άπλότητα τfjς ύποδοχfjς πού μου

επεφυλάξατε.
»Φεύγω άπό τήν 'Ελλάδα μέ τήν βεβαιότητα δτι ή πα

λαιά φιλία, ή όποία ύπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μας θά '
γίνεται διαρκώς iσχυρότερη καί δτι μεταξύ 'Ελλάδος καί
Γαλλίας θά άναπτύσσεται μιά συνεργασία δλο καί πιό στε
νή. Διατηρώ επίσης μέ συγκίνηση τήν άνάμνηση τ&ν ήμε
ρων πού πέρασα μαζί σας».

ρώπη, εκφριiζει αύτή τήν αύτοδυναμία σάν τρέχουσα πραγ
ματικότητα άλλά καί σάν σταθερή επιδίωξη . 'Η Γαλλία,
δπως καί άλλες δημοκρατικές χώρες, δέν θέτει ποτέ τήν
ύποπτη σκοπιμότητα πάνω άπό τις πάγιες ήθικές καί πολι

τικές άρχές της. Το γαλλικό πνευμα, όξύ καί εύστροφο,
ξέρει νά διακρίνη τήν ούσιαστική πραγματικότητα καί βλέ
πει μέ ρεαλισμό τό παιχνίδι των δυνάμεων στόν ταραγμένο

αi&να μας. 'Αντλεί δυνάμεις άπό τήν άστείρευτη πηγή του
εύρωπαϊκου ούμανισμου, άπό τίς άρχές τής Γαλλικής
'Επαναστάσεως καί γι' αύτό

oi στίχοι τής Μασσαλιώτιδος

συγκινουν τούς Γάλλους καί τούς Εύρωπαίους, όχι μόνο
σάν ίστορία, άλλά σάν διαρκής παρόρμηση γιά τό σήμερα.

Ό Ζισκάρ ντ' Έσταίν ε{ναι δ κατ' εξοχήν σύγχρονος

Γεγονός μέ εuρύτερη σημασία γιά τήν 'Ελλάδα,

Εύρωπαίος ήγέτης. Γνωρίζει δσο λίγοι τά τρέχοντα οiκο

ή έπίσκεψη τοϋ προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατί

νομικά, κοινωνικά καί πολιτικά προβλήματα τής εποχής

ας προσέλκυσε τήν προσοχή τής κοινής γνώμης.

μας καί στέκεται μέ τήν σταθερότητα, άλλά καί τήν εντιμό

'Ενδεικτικό, τό άκόλουθο άρθρο τής έφη μερίδας

τητα του Εύρωπαίου πολίτη, μέ ήρεμία, μέ πνευμα καί μέ

«Καθημερινή»:

σεβασμό στίς άξίες του εύρωπαϊκου πολιτισμου.
Στις κρίσιμες φάσεις πού πέρασε ή 'Ελλάς καί ή Κύ

Σήμερα φθάνει στήν 'Αθήνα δ Βαλερύ Ζισκάρ ντ

προς, ή Γαλλία στάθηκε πραγματικός συμπαραστάτης.

Έσταίν. Ό έλληνικός λαός ύποδέχεται σάν πραγματικό

'Υπερασπίσθηκε πέρυσι στόν ΟΗΕ τό δίκαιο της κυπρια

φίλο τόν πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Oi σημαίες,

κής ύποθέσεως. Δέν ξεχνουμε δτι βοήθησε άμεσα καί άπο

φιλοφρονήσεις δέν θά εχουν αύτή τή φορά

τελεσματικά τήν μεταδικτατορική 'Ελλάδα στίς πρώτες

oi

λόγοι καί

oi

κανένα εθιμοτυπικόν χαρακτήρα, άλλά εκφράζουν τά πραγ

ώρες του χάους, τότε πού ή κυπριακή τραγωδία κορυφωνό

ματικά αiσθήματα τ&ν ·Ελλήνων πού τιμουν εiλικρινά

ταν καί ή δικτατορία κατέρρεε βυθισμένη στά εγκλήματά

τόν Γάλλο ήγέτη καί τήν μεγάλη χώρα του . 'Ο κ. Ζισκάρ

της. 'Η παρουσία της στήν κρίσιμη εκείνη στιγμή ύπfjρξε

ντ'

Έσταίν δέν ε{ναι μόνον δ πρόεδρος μιaς μεγάλης

άποφασιστική καί ενα σημείο στηρίξεως άνάμεσα στόν

εύρωπαϊκfjς χώρας, μιά προσωπικότης πρώτου μεγέθους,

προωθούμενον «'Αττίλα» καί στόν κυνισμό τ&ν δυνάμεων

άλλά μιά εντελώς iδιάζουσα δυναμική όντότης στόν διεθνή

πού ύπεστήριζαν τήν δικτατορία καί εμεναν άπαθείς η «εύ

στίβο, ή όποία ενσαρκώ)ει τά άθάνατα iδανικά τής Εύρώ

μεν&ς ούδέτερες» εμπρός στό αίματοκύλισμα τής Κύπρου.

πης. 'Η Γαλλική Δημοκρατία, ύλοποίηση καί εκφραση

αύτ&ν των iδανικ&ν, διατηρεί σήμερα τήν άποφασιστική

Oi

UΕλληνες, στό πρόσωπο του σημερινου ύψηλου ξέ

νου, χαιρετίζουν τόν εiλικρινfj ~υμπαραστάτη καί τήν Εύ

θέση της στόν σημερινό κόσμο ύπερασπιζομένη τίς άρχές

ρώπη, μέ τήν όποία αiσθάνονται νά τούς συνδέη δ άκατά

άπό τίς δποίες γεννήθηκε.

λυτος δεσμός τ&ν κοινών άγώνων γιά τήν ελευθερία καί

Ό έλληνικός λαός ξέρει νά διακρίνη τούς φίλους του,

τής κοινής πολιτιστικής κληρονομίας καί παραδόσεως 5 .

συγκινείται καί άναγνωρίζει τήν προσφορά εκείνων πού
τόν βοήθησαν καί άπλώνει άνεπιφύλακτα τό χέρι, άλλοτε
γιά φιλική ύποδοχή, άλλοτε νά συγχαρη, νά χειροκροτήση

Βαρυσήμαντη ήταν καί ή άκόλουθη άνάλυση του
Π. Τζερμιa:

καί άλλοτε μέ τήν άνυπόκριτη, θερμή εγκαρδιότητα εκεί

νου πού ξέρει νά εκτιμά τούς κοινούς δεσμούς σέ μιά δύ

Τό πρόσφατο ταξίδι του Ζισκάρ ντ'

Έσταίν στήν

UΕλληνες εχουν μάθει νά

'Ελλάδα ήταν νίκη τής έλληνικfjς διπλωματίας. Αύτή ή

ξεχωρίζουν -πικρή καί οδυνηρή πείρα του προσφάτου

διαπίστωση άποτελουσε τόν πυρήνα διαφόρων σχολίων

παρελθόντος άλλά καί του παρόντος- εκείνους πού άρ

των εύρωπαϊκ&ν μέσων μαζικής επικοινωνίας τίς τελευταί

κουνται σέ παχειά περιστασιακά λόγια ή εκείνους πού

ες μέρες. ·Ο άπολογισμός του ταξιδιου, τονίστηκε, ήταν

προσποιουνται φιλικά αiσθήματα άπό iδιοτέλεια καί μέ

πολύ εύνοϊκός γιά τήν 'Ελλάδα. 'Ο Γάλλος συνηγορεί γιά

τόν κυνικό αύταρχισμό του κρυφου η του φανερου άφέντη.

τήν γρήγορη ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινό

·Η ·Ελλάς, άφου πλήρωσε μέ ταπείνωση, αlμα καί δά

τητα. Καί διετύπωσε στό ζήτημα της Κύπρου θέσεις, πού

σκολη μά δίκαιη προσπάθεια.

Oi

κρυα, ψευδαισθήσεις, ύψηλές προστασίες καί άποκλειστι-

ίσοδυναμουν μέ καταδίκη τής πολιτικής τής ν Αγκυρας.
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'Η έκτίμηση τών Εύρωπαίων παρατηρητών άνταπο

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 'Ο Γάλλος ύπουργός τών

κρίνεται στά πράγματα. Βέβαια δ φιλελληνισμός τοϋ Πα

'Εξωτερικών Σωβανιάργκ έδήλωσε τελευταία μέ σαφή

ρισιοϋ εχει δύο όψεις: τήν άτμοσφαιρική καί τήν ρεαλι

νεια, πώς τό Παρίσι είναι διατεθειμένο νά παίξη τόν ρόλο

στική. ·Η πρώτη άναφέρεται σ' έκείvη τήν άνθρωπιστική

του στά πλαίσια τών προσπαθειών αύτών . Καί δέν δίστασε

παράδοση, πού εκανε τόν Ζισκάρ ντ' Έσταίν νά πή, δτι

νά τονίση, πώς «συνάδει πρός τήν λογική» νά μειωθή «πο

ήλθε στήν ·Ελλάδα σάν «μαθητής» . Κι άκόμα στούς στε

λύ αiσθητά» τό .ποσοστό έδάφους, πού κατέχει σήμερα

νούς έλληνογαλλικούς δεσμούς, πού βρίσκουν τήν εκφρα

στήν Κύπρο ή Τουρκία. 'Επίσης δ Σωβανιάργκ ύπογράμ

σή τους καί στήν βάση καί στήν κορυφή. Στήν βάση, γιατί

μισε, πώς οί άπειλές τοϋ Ντενκτάς γιά μονομερή άνακήρυ

γενεές ·Ελλήνων γαλουχήθηκαν μέ τό πνεϋμα τής έλληνα

ξη χωριστοϋ τουρκοκυπριακοϋ Κράτους δέν δδηγοϋν σέ

γαλλικής φιλίας. Στην κορυφή, γιατί δ σημερινός 'Έλλη

λύση . Οί δηλώσεις τοϋ Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν γιά τήν Κύπρο

νας πρωθυπουργός πέρασε τά πικρά χρόνια τής αύτοεξορί

δέν ήταν λοιπόν τυχαίες . Οϋτε όφείλονταν σέ πρόσκαιρο

ας του στό Παρίσι. ·Η ρεαλιστική όψη τοϋ γαλλικοϋ φι

ένθουσιασμό. 'Ανταποκρίνονταν σέ μερικές σαφείς άντι

λελληνισμοϋ άφορα τά οiκονομικοπολιτικά καί στρατιω

λήψεις, πού καθορίζουν τήν σημερινή γαλλική έξωτερική

τικά συμφέροντα τοϋ Παρισιοϋ στόν χώρο τής άνατολικής

πολιτική στό σημείο αύτό.

Μεσογείου. Συμφέροντα, πού δέν έξαντλοϋνται φυσικά μέ

uοτι οί άντιλήψεις αύτές άναγνωρίζουν σέ σημάντικό

τήν πώληση όπλων. 'Ωστόσο τό ρεαλιστικό -liς τό ποϋμε

βαθμό τό δίκαιο τών έλληνικών καί έλληνοκυπριακών θέ

πιό ώμά: τό συμφεροντολογικό- αύτό ύπόβαθρο τοϋ φι

σεων, δέν μπορεί νά παραβλεφθή. uΟπως παρατήρησαν Εύ

λελληνισμοϋ τής Γαλλίας δέν μειώνει τήν άξία του. 'Αντί

ρωπαίοι σχολιασταί, ή Γαλλία θά μποροϋσε νά γίνη κατά

θετα. Συνιστά μιά γερή βάση γιά τήν άνάπτυξη διμερών

κάποιο τρόπο «δικηγόρος τής ·Ελλάδος» μέσα στούς κόλ

σχέσεων, πού ξεπερνοϋν τήν έφήμερη έπικαιρότητα.

πους τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος . WΕχει τίς προϋποθέσεις

'Η έλληνική διπλωματία εχει αύτή τήν στιγμή σοβα

γιά τόν ρόλο τοϋτο, γιατί ύπόκειται σέ πιό μικρό βαθμό

ρούς λόγους ν' άξιοποιήση τήν έλληνογαλλική φιλία. Καί

άπ' ό,τι άλλες εύρωπαϊκές χώρες σέ πιέσεις τής Ούάσιγ

τά σημάδια τών κα{ρων δείχνουν, πώς τό κάνει. Τό κάνει

κτων γιά λύση τοϋ rtροβλήματος τής Κύπρου σέ άποκλει
- στρατηγική» βάση. 'Ο γαλλοαμερι

χωρίς ρομαντικά ξεχειλίσματα τοϋ θυμικοϋ. Δίχως αύταπά

στικά «γεωπολιτική

τες. 'Από τήν άποψη αύτή ήταν Ιδιαίτερα χαρακτηριστική

κανικός άνταγωνισμός στήν άνατολική Μεσόγειο παρέχει

μιά περικοπή τών δηλώσεων, πού εκανε πρός τό Γαλλικό

στήν έλληνική διπλωματία τήν δυνατότητα νά δώση στίς

Πρακτορείο Ειδήσεων, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός μέ τήν

μεσολαβητικές πρωτοβουλίες τής Εύρωπαϊκής Κοινότη

εύκαιρία τοϋ ταξιδιοϋ τοϋ Γάλλου άρχηγοϋ τοϋ Κράτους

τος στό θέμα τής Κύπρου κατευθύνσεις, πού εύνοοϋν τά

στήν ·Ελλάδα . «'Όπως καί στίς Ιδιωτικές σχέσεις», είπε δ

συμφέροντα τοϋ έλληνικοϋ καί τοϋ έλληνοκυπριακοϋ λα

Κωνσταντίνος Καραμανλής, «ετσι καί στίς διακρατικές ή

οϋ. Στήν προσπάθειά της αύτή ή διπλωματία τής 'Αθήνας

φιλία δέν εχει άξία όταν είναι στατική. 'Οφείλει νά έπιβε

θ' άποφύγη φυσικά τήν μονόπλευρη προσάρτηση στό άρ

βαιώνη διαρκώς τήν ϋπαρξή της στά θέματα πού δημιουρ

μα τοϋ Παρισιοϋ . Θά διατηρήση καλές σχέσεις μ' δλους

γοϋνται στίς διαρκώς έξελισσόμενες συνθήκες».

τούς Εύρωπαίους φίλους της.

Στόν διπλωματικό ύπαινιγμό τοϋ Καραμανλή δ Ζισκάρ

Τελευταία είχαν δημιουργηθή στήν έλληνική κοινή

ντ' Έσταίν άνταποκρίθηκε μέ δηλώσεις γιά τό θέμα τής

γνώμη σχετικά μέ τήν στάση τών 'Εννέα στό θέμα τής

Κύπρου, πού στήν εύρωπαϊκή κοινή γνώμη προξένησαν

Κύπρου έντυπώσεις, πού δέν άνταποκρίνονταν στά πράγ

σημαντική έντύπωση, γιατί ξέφυγαν άπό τήν γνωστή έπι

ματα. Γι' αύτό καί διαλύθηκαν γρήγορα. Δέν ήταν σωστή

φυλακτικότητα τό)ν θέσεων τής έξωτεριΚήζ ΠΟλιτικής. Ό 0

ή έσπευσμένη έκτίμηση; πώς οί 'Εννέα προσανατολίζον

Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε μέ παρρησία τήν πολιτική

ται πρός φιλοτουρκική γραμμή. Οϋτε στήν Βενετία, ούτε

τών τετελεσμένων γεγονότων, ύπογραμμίζοντας, πώς άπό

στίς Βρυξέμες παρατηρήθηκαν τέτοιες ροπές. Αύτό άπα

τήν βία δέν μπορεί νά γεννηθή δίκαιο. ·Η άποδοκιμασία

δείχθηκε κι άπό τό γεγονός, πώς δ Τοϋρκος ύπουργός τών

αύτή τής 'Αγκύρας είναι καί γιά τόν λόγο αύτό άξιοπρό

1 Εξωτερικών

σεκτη, πώς τό Παρίσι στίς διεθνείς του σχέσεις άκολουθεί

πρωτεύουσα τίς καλές ύπηρεσίες τής Κοινής 'Αγοράς γιά

Τσαγλαγιαγκίλ άπέκρουσε στήν βελγική

συνήθως μιά διπλωμ_ατική άρχή, δτι ή πραγματική κατά

μιάν είρηνική έπίλυση τοϋ Κυπριακοϋ. Στήν εύρωπαϊκή

σταση εχει δικαιοπαραγωγική δύναμη. Ό ντ'

κοινή γνώμη κερδίζει συνεχώς καί περισσότερο εδαφος ή

Έσταίν

δέν περιορίστηκε όμως στήν καταδίκη τών τουρκικών μεθό

πεποίθηση, πώς ή

w

Αγκυρα άκολουθεί γραμμή άδιαλλαξί

δων. Μπήκε καί στήν ούσία τοϋ ζητήματος τής Κύπρου

ας . Κι αύτό εύνοεί βέβαια τήν έλληνική διπλωματία καί

ύποστηρίζοντας πώς ή ρύθμισή του πρέπει να στηριχτή

έπιδρa άνάlcογα καί στήν στάση τών 'Εννέα.

στήν άρχή τής δικαιοσύνης. Καί ξεκαθάρισε πώς ή δικαι"

Θά ήταν όμως άφέλεια νά νομίση κανείς, πώς οί χώρες

οσύνη άπαιτεί νά ληφθή ύπ' όψιν ή δημογραφική σύνθεση

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας θti κάνουν, άς ποϋμε, ενα εί

τοϋ κυπριακοϋ πληθυσμοϋ. Ύπτψξαν βέβαια καί μερικές

δος «κοινοϋ μετώπου» μέ τήν 'Αθήνα κατά τής 'Αγκύρας.

διατυπώσεις- έκείνη π. χ. γιά τό «έδαφικό ισοζύγιο» πρός

'Απόλυτη ταύτιση τών συμφερόντων τής ·Ελλάδος καί

τούς δημοσιογράφους στό 'Ελληνικό

τών Εύρωπαίων φίλων της είναι άδιανόητη. uΟποιος δια

-

πού θά μποροϋ

σαν νά γεννήσουν άμφισβητήσεις.

«Λόγια», θά ποϋν ίσως οί σκεπτικισταί. Στήν διπλωμα

τηρεί στόν νοϋ του τήν άλήθεια αύτή, άποφεύγει περιττές

άπογοητεύσεις κι άκόμα πιό περιττούς έξοργισμούς. Μέ

τία ώστόσο εχουν καί τά λόγια βαρύτητα, δταν δέν περιο

μεγαλοστομίες πού θυμίζουν «νταηλίκια», δέν γίνεται έξω

ρίζωνται σέ γενικότητες, άλλά παίρνουν τόσο συγκεκριμέ

τερική πολιτική .. ο έλληνικός λαός εχει άποδείξει έπα

νη μορφή. Κι όταν λέγωνται σ' ενα κρίσιμο στάδιο τών

νειλημμένα τήν ώρtμότητά του. Γι' αύτό δικαιολογείται ή

έξελίξεων

έλπίδα, πώς δέν θά έμπλακή στόν πειρασμό τής μεγαλο-

-

σέ μιάν έποχή μεσολαβητικών προσπαθειών
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στομίας, άλλά θά βοηθήση μέ σύνεση τήν ύπεύθυνη δι

καίου. Μέ τό νομοθέτημα άποκαθίστανται

πλωματία στήν διενέργεια δύσκολων χειρισμών 6 •

χθέντες άπό τή δικτατορία εκτακτοι ύπάλληλοι

'Από τήν πλευρά του γαλλικοu τόπου, ή

Monde»

«Le

ύπογράμμισε δτι στενοί δεσμοί συνέδεαν τή

Γαλλία μέ τή δημοκρατική 'Ελλάδα καί εδωσε ίδιαί
τερη εμφαση στή θερμή ύποδοχή τοu Β. Ζισκάρ ντ'
Έσταίν, πρώτου &ρχηγοu Κράτους ποό έπισκεπτό
ταν τήν 'Αθήνα μετά τήν &ποκατάσταση τής όμαλό

τητας. Γιά τίς έλληνοτουρκικές διαφορές ή ίδια
έφημερίδα σημείωσε:

oi

όποιοι έξαιροuνταν τ&ν προβλέψεων του ν.δ.
27ης Σεπτεμβρίου
ύπηρεσία

oi

1974, μέ τό

76

διω

(oi
της

όποιο έπανfίλθαν στήν

διωχθέντες &πό τό δικτατορικό καθε

στώς τακτικοί ύπάλληλοι).

Oi

είσηγητές τής μειο 

ψηφίας, Α. Κανελλόπουλος &πό τήν ΕΚ-ΝΔ καί Ι.
'Αλευρiiς &πό τό ΠΑΣΟΚ, ασκησαν κριτική στήν
Κυβέρνηση, ίσχυριζόμενοι δτι το νομοσχέδιο &πο
καθιστοuσε λίγους μόνο &πό τοός διωχθέντες έκτά
κτους.

ν Αν καί ή οΙκονομική κατάσταση τfjς 'Ελλάδος δέν

ε{ναι λαμπρή, ε{ναι πάντως ύπολογίσιμη, liν ληφθfj ύπ'

22

όψιν ή ύφισταμένη διαφορά της μέ τήν Τουρκία καί σέ

σύγκριση μέ τήν οiκονομία τfjς Τουρκίας. Τό βασικό έρώ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1975

'Ο Χ. Κίσινγκερ, στήν δμιλία του πρός τή Γενι

τημα ε{ναι, ποιά άπό τίς δύο οίκονομίες θά άνθέξη περισσό

κή Συνέλει)ση του ΟΗΕ, έκθέτει πέντε σημεια, ποό

τερο ... Πρίν δοθfj άπάντηση στό έρώτημα αuτό, πρέπει νά

κατά τη γνώμη του θά μποροuσαν νά &ποτελέσουν

ύπομνησθfj ή διαφορά σέ πληθυσμό: 'Ελλάς δέκα εκατομ

&φετηρία έπαναλήψεως τ&ν διακοινοτικών συνομι

μύρια, Τουρκία σαράντα εκατομμύρια . Καί άντίστροφα, ή

λιών μέ σκοπό τήν προώθηση λόσεως του κυπριακοί)

οικονομική διαφορά: οί ΗΕλληνες ε{ναι, κατά μέ<Jον δρο,

ζητήματος:

τέσσερις φορές πλουσιώτεροι άπό τούς Τούρκους. Μετά

«'Η. ρύθμιση πρέπει νά διατηρfj τήν άνεξαρτησία, κυ

τήν άνατροπή τfjς χούντας, ή ελληνική Κυβέρνηση διέθε

σε σημαντικά ποσά γιά έξοπλισμό, σέ τρόπο rοστε νά ύπο

ριαρχία καί έδαφική άκεραιότητα τfjς Κύπρου.

στη ρίζεται σήμερα στήν 'Αθήνα δτι μεταξύ τfjς 'Ελλάδος

»Πρέπει νά έξασφαλίζη δτι τόσον ή ελληνοκυπριακή

καί τfjς Τουρκίας εχει έπέλθει ποιοτική ίσορροπία στόν

δσο καί η τουρκοκυπριακή κοινότης θά μποροuν νά ζοuν

τομέα αuτό 7 •

έν έλευθερί~ καί νά εχουν μεγάλο λόγο γιά τίς ύποθέσεις
τους.

Παράλληλα, ή

σημείωσε τή θερμή

»Οί παροuσες διαχωριστικές γραμμές δέν μποροuν νά

φιλία που συνέδεε τόν "Ελληνα πρωθυπουργό με τό

εΙναι μόνιμες. Πρέπει νά ύπάρξουν συμφωνημένες έδαφι

Γάλλο πρόεδρο, τονίζοντας δτι δ Β. Ζισκάρ ντ'

κές ρυθμίσεις, οί δποίες νά άντανακλοuν τίς οίκονομικές

Έσταίν έκτιμοuσε τό χαρακτήρα καί τήν πολιτική

άνάγκες τfjς έλληνοκύπριακfjς κοινότητος καί νά λαμβά

του Κ. Καραμανλή, ό όποιος ήταν δ δημόσιος αν

νουν ύπ' όψιν τήν άξιοπρέπειά της.

«Le Figaro»

δρας ποό χρειαζόταν ή 'Ελλάδα. Τήν έπομένη, ή ίδια
έφημερίδα &ναφέρθηκε καί στίς ίδέες του Κ. Καρα
μανλή γιά τό μέλλον τής Εύρώπης:

'Ο Κ. Καραμανλfjς ε{ ναι ενιiς Εuρωπαίος καί, κατά τήν
γνώμη του, μόνο ή ενωση ε{ναι iκανή νά έξασφαλίση τή
διατήρηση τfjς Δυτικfjς Εuρώπης. ·Ο πρωθυπουργός βε
βαιώνει μέ εμφαση δτι ή 'Ελλάς, λόγφ τοu πολιτισμοu της,

»Πρέπει νά ύπάρξη πρόβλεψη γιά τήν άποχώρηση τών
ξένων στρατιωτικών δυνάμεων έκτός έκείνων πού ε{ ναι πα
ροuσες δυνάμει έξουσιοδοτήσεως διεθνών συμφωνιών.

»Καί πρέπει νά ύπάρξη άσφάλεια γιά δλους τούς Κυ
πρίους.

Oi

άνάγκες καί οί έπιθυμίες των προσφύγων πού

ε{ ναι τά κύρια θύματα καί τών δποίων ή τραγωδία μaς συγ
κινεί δλους, πρέπει νά άντιμετωπισθοuν μέ ταχύτητα καί

συμπόνοια» 10 •

πρέπει νά άποτελfj πρωταρχικό κρίκο στήν οικοδόμηση

23

τfiς Εuρώπης 8 •
'Η

«Aurore», τέλος, τόνισε δτι πλοόσιος σέ πειρα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1975

'Ο Κ. Καραμανλής συναντii, στό &εροδρόμιο του

μετά τήν πολυετή παραμονή του στό Παρίσι, δ

'Ελληνικοu, τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ό όποιος

"Ελληνας πρωθυπουργός, γινόταν γενικότερα &πο

κατευθόνεται στη Ν. 'Υόρκη γιά νά λάβει μέρος στίς

δεκτός ώς ανθρωπος δυναμικός, άνθρωπιστής καί

έργασίες της γενικής συνελεόσεως του ΟΗΕ. Τό

δημοκράτης 9 •

σχετικό πρακτικό &ναφέρει:
«'Από πλευρaς κ. πρωθυπουργοu, έτονίσθη κυρίως

19-23

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1975

Συζητειται καί ψηφίζεται &πότη Βουλή τό νομο~

σχέδιο περί έπαναφορiiς στήν ύπηρεσία των απολυ
θέντων έκτάκτων έπί θητεία η έπί σχέσει έργασίας
δημοσίου η ίδιωτικοu δικαίου ύπαλλήλων καί έργα

πρός 'Αρχιεπίσκοπον μέ άφορμήν ένημέρωσιν έπί έπισκέ
ψεως Γάλλου προέδρου, δτι στιγμήν ταύτην άπασαι αί φί
λαι χώραι πιέζουν τήν Τουρκίαν, ίνα φανfj διαλλακτική.
Συνεπώς πολλά άπό τά δημοσιευθέντα κυρίως έν Κύπρφ
περί έγκαταλείψεώς μας ύπό ΕΟΚ καί άσκήσεως πιέσεως
ύπό οiουδήποτε έπί τfjς 'Ελλάδος στεροuνται τελείως βά

τοτεχνιτ&ν του Δημοσίου, όργανισμ&ν τοπικής αύ

σεως. Μακάριος παραδέχθη δτι οuδεμίαν πίεσιν δ ίδιος

τοδιοικήσεως καί νομικών προσώπων δημοσίου δι-

ύπέστη .
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>>Κύριος πρωθυπουργός εΙπεν δτι εΙναι εuνοϊκαί τελευ

επομένως, θά εχουν τήν δυνατότητα τής άμέσου μεταφορίiς

ταίαι δηλώσεις Κίσινγκερ καί συνέστησε είς 'Αρχιεπί

πρός τό Κυβερνητικόν Κέντρον των προβλημάτων τών δύο

σκοπον μετρημένον τόνον κατά δμιλίαν του είς 'Ηνωμένα

αuτών περιοχών, είς τήν έπίλυσιν των δποίων δίδει ή Κυ

~Εθνη ώστε μή γίνη δ,τιδήποτε δπερ νά έπηρεάση δυσμε

βέρνησις άπόλυτον προτεραιότητα.

νώς εuνοϊκόν κατά τό παρόν υπέρ τής 'Ελλάδος κλίμα.

»'Η Κυβέρνησις εχει ήδη καταρτίσει ενα λεπτομερές

Κύριος πρωθυπουργός δέν ένεθάρρυνε δευτέραν μετάβα

σύστημα άμέσου δράσεως πού επεξειργάσθησαν τά άρμό

σιν 'Αρχιεπισκόπου είς Νέαν Ύόρκην δταν συζητηθή

δια 'Υπουργεία, 'Ιδρύματα καί 'Οργανισμοί καί τό δποί

Κυπριακόν έπί ούσίας.

ον, άναλυτικώτερα θά έξαγγελθή άπό τό 'Υπουργείον του

»'Αρχιεπίσκοπος συνεφώνησεν μέ κ. πρωθυπουργόν

Συντονισμου δι' είδικωτέρων άνακοινώσεων. Αί γενικαί

είς τό δτι πρωτεϋον ζήτημα εΙναι τό τής έκτάσεως καί δτι,

κατευθύνσεις τής χαρασσομένης πολιτικής εΙναι αί ακό

ι'iπαξ λυθή τοϋτο, εuκολώτερον θά έλύοντο τά άλλα, μεταξύ

λουθοι:

των δποίων καί των έξουσιών τής Κεντρικής Κυβερνήσε

»Πρώτον: Οί έπτά νομοί ~ Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Λέ

σβου, Χίου, Σάμου καί Δωδεκανήσου θά υπαχθουν, ώς

ως.

»'Επί τοϋ θέματος τοϋ έμπάργκο, δ κ. πρωθυπουργός

πρός τήν παροχήν κινήτρων διά νέας έπενδύσεις, είς είδι

ε{πεν δτι κατέστη ήδη έσωτερικόν πρόβλημα των ΗΠΑ

κόν προνομιακόν καθεστώς, θά θεωρηθουν δηλαδή ώς συ

καί δτι ώς έκ τούτου ε{ναι δυσχερής άνάμιξίς μας είς αuτό.

ναποτελοϋσαι, νεοϊδρυομένην πέμπτην, είδικώς εuνοουμέ

Στάσις μας θά συνίσταται κυρίως είς άποφυγήν οίασδήπο

νην περιοχήν. Διά τήν περιοχήν αuτήν θά θεσπισθουν

τε ένεργείας διευκολυνούσης τήν άρσιν. Κύριος πρωθυ

ίσχυρά δημοσιονομικά, πιστωτικά καί άλλα κίνητρα, διά

πουργός εΙπεν είς 'Αρχιεπίσκοπον δτι έξέφρασεν έν 'Ελ

τήν υποβοήθησιν τής δημιουργίας νέων γεωργικών, άλιευ

σίνκι άποψιν κ. Φόρντ δτι πρό πάσης άρσεως του έμπάρ

τικών, κτηνοτροφικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών καί

γκο επρεπε άμερικανική Κυβέρνησις έξασφαλίση υπόσχε

τουριστικών μονάδων. Τά κίνητρα θά παρέχωνται άναλό

σιν τουρκικών παραχωρήσεων.

γως των άναγκών έκάστης περιοχής καί μετά κρίσιν άρμο

»Γενικώς Μακαριώτατος έξέφρασεν τήν συμφωνίαν μέ

δίου όργάνου περί τής σκοπιμότητος τής νέας έπενδύσεως.

άπόψεις κ. πρωθυπουργου έφ, δλων των όψεων μελλοντι

»Δεύτερον: Πέραν τούτου, διά τούς άνωτέρω νομούς,

κής λύσεως, ήτοι εκτάσεως καί μορφής μέλλοντος κυπρια

λαμβάνονται ευνοϊκά μέτρα καί υπέρ δλων άνεξαιρέτως

κοϋ Κράτους. 'Υπεσχέθη τηρήση μετριοπαθή στάσιν έν

των έκεί έγκατεστημένων βιοτεχνών, έμπόρων καί επαγ

Νέα Ύ όρκψ» 11 •

γελματιών έν γένει. 'Ενδεικτικώς άναφέρεται δτι:

»23

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σέ συνεδρίαση τής Κυβερνητικής 'Επιτροπής,

50%

διά

»-

ή τραπεζική χρηματοδότησις θά ενεργήται βάσει

προνομιακών κριτηρίων.

ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, άποφασίζεται

»Τρίτον:' Αντιμετωπίζονται κατά τρόπον ριζικόν τά

η εφαρμογή προγράμματος περιφερειακής άναπτύ

στεγαστικά προβλήματα. Προβλέπεται, πέραν τής άμέσου

ξεως γιά έπτά άκριτικούς νομούς: 'Έβρου, Ροδόπης,

ικανοποιήσεως δλων των έκκρεμουσων αίτήσεων χορηγή

Ξάνθης, Λέσβου, Χίου, Σάμου καί Δωδεκανήσου. ·Η

σεως στεγαστικών δανείων καί ή έφαρμογή νέων είδικών

σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρει:

προγραμμάτων υπό του 'Οργανισμου 'Εργατικής Κατοι

«'Η Κυβέρνησις πρόκειται, έντός των πλαισίων του
Έθνικοϋ Πενταετοϋς Προγράμματος, νά έφαρμόση καί

'

μειοϋται δ φόρος κύκλου έργασιών κατά

μίαν πενταετίαν.

1975

κίας, του 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, τής ΑΤΕ,
τής Κτηματικής Τραπέζης καί του Ταμείου Παρακαταθη
κών καί Δανείων.

σειράν Προγραμμάτων Περιφερειακής 'Αναπτύξεως. Πρός

»Τέταρτον: ' Απεφασίσθη ή ενίσχυσις των προγραμμά

πραγματοποίησιν του τελευταίου τούτου σκοπου, συνι

των δημοσίων έπενδύσεων διά τής εγκρίσεως νέων πιστώ

στώνται είς τό 'Υπουργείον Συντονισμου τά κατάλληλα

σεων

συμβουλευτικά καί υπηρεσιακά όργανα, παραλλήλως δέ

εργα είς τά όποία άναφέρονται αί πληρωμαί θά εΙναι πολ

700

έκατ. δρχ. διά τό τρέχον ετος. 'Εννοείται δτι τά

επαναφέρονται εκ του 'Υπουργείου των 'Εσωτερικών είς

λαπλασίας συνολικής δαπάνης , δοθέντος δτι ή έκτέλεσις

τό 'Υπουργείον του Συντονισμου αί υπηρεσίαι Περιφερει

των περισσοτέρων έξ αύτών θά συνεχισθή καί κατά τά

ακής 'Αναπτύξεως, τάς δποίας εΙχεν άποδυναμώσει ή δι

προσεχή ετη.

κτατορία καί τάς όποίας αντιθέτως, άναδιοργανουμένας, θά

δραστηριοποιήση έντόνως ή Κυβέρνησις.

»Μεταξύ των σημαντικωτέρων έγγειοβελτιωτικών ερ
γων των δποίων ή προώθησις πραγματοποιείται διάτων ώς

»Φυσικόν εΙναι ή πρός τήν κατεύθυνσιν αuτήν δραστη

άνω έγκριθεισών πιστώσεων, περιλαμβάνονται τό άρδευτι

ριότης νά ξεκινήση άπό τάς περισσότερον πληγείσας εκ

κόν εργον ~ Αρδα, μέ είδικήν εμφασιν είς τήν περιοχήν

περιοχάς των τριών νο

'Ορεστιάδας, ή άρδευσις έξ ύπογείων υδάτων των παρομ

μών τής Θράκης ('Έβρου, Ξάνθης καί Ροδόπης) καί των

βρίων έκτάσεων καί τής λεκάνης 'Ερυθροποτάμου, ή μελέ

τεσσάρων νομών του 'Αρχιπελάγους (Λέσβου, Χίου, Σά

τη των ταμιευτήρων Δερείου κιlί Λαβάρων, διά τήν μελ

μου καί Δωδεκανήσου). Έκτός άπό τήν Ύπηρεσίαν Πε

λοντικήν άξιοποίησιν

ριφερειακής ' Αναπτύξεως Καβάλας

περιοχής Βιστωνίδος διά τής άρδεύσεως έκ των πλουσίων

των γεγονότων του

1974 άκριτικάς

επιβάλλεται νά λειτουργήση

-

-

πού αύτονοήτως

θά ίδρυθουν είς τήν Κομο

320.000

στρεμ. , ή άξιοποίησις τής

υπογείων ύδάτων τής περιοχής

160.000

στρεμ., τά άντι

τηνήν καί τήν Μυτιλήνην άνάλογοι Ύπηρεσίαι 'Αναπτύ

πλημμυρικά εργα Φυλιουρή Κομοτηνή ς, ή δριστική μελέ-1

ξεως Θράκης καί 'Αρχιπελάγους, αί δποίαι θά επικοινω

τη του φράγματος άποθηκεύσεως 'Απολακιίiς Ρόδου κ.λπ.

νοϋν άπ' εuθείας μέ τό 'Υπουργείον του Συντονισμου καί,

'Επίσης θά έγκριθή πίiσα δαπάνη διά τήν έπίλυσιν των
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προβλημάτων ύδρεύσεως καί άρδεύσεως εiς τάς νήσους .

»Πέραν τούτων, έχρηματοδοτήθη ή ΔΕΗ δι& 500.000.000
δρχ. διά τήν έφαρμογήν προγράμματος ηλεκτροδοτήσεως

39

σφ των δποίων θά ύλοποιοuνται οί στόχοι τής περιφερεια

κής πολιτικής τής Κυβερνήσεως. Τά περιφερειακά προ
γράμματα θά καταρτίζωνται μετά ένδελεχή μελέτην τών

όρεινών, ήμιορεινών καί νησιωτικών πληθυσμών, έντός

προβλημάτων των περιοχών καί κατόπιν συνεχοuς συνερ

των πλαισίων του όποίου άπόλυτος προτεραιότης θά δοθή

γασίας καί άνταλλαγής άπόψεων μέ τάς τοπικάς όργανώ

εiς τάς παραμεθορίους περιοχάς.

σεις τών παραγωγικών τάξεων καί λοιπών φορέων οίκονο

»Πέμπτον: Διατάσσεται ή άμεσος κάλυψις τών κενών
θέσεων τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών, αί όποίαι θά έπανδρω

μικής δραστηριότητος.

»3.

ΕΙναι φυσικόν, νά προηγηθή καί έντατικοποιηθή ή

θοuν δι' ύψηλοu έπιπέδου ύπαλλήλων καί λαμβάνεται σει

δραστηριοποίησις του ώς άνω μηχανισμοί) εtς τάς περισσό

ρά μέτρων διά τήν βελτίωσιν τής άποδόσεως των ύπηρεσι

τερον πληγείσας άπό τά γεγονότα του

ων τούτων.

τριών νομών Θράκης ΓΕβρου, Ξάνθης καί Ροδόπης) καί

1974

περιοχάς των

»·Η Κυβέρνησις πιστεύει δτι οί έπτά άκριτικοί νομοί

τεσσάρων νησιωτικών νομών (Λέσβου, Χίου, Σάμου καί

θά ένισχυθοuν άποτελεσματικώς διάτων λαμβανομένων μέ

Δωδεκανήσου). Έκτός τής ένισχύciεως της 'Υπηρεσίας

τρων. Συνεχής δέ καί άδιάλειπτος θά ε{ναι ή μέριμνά της,

Περιφερειακής 'Αναπτύξεως Καβάλας, θά ίδρυθοuν είς

διάτων συνιστωμένων 'Υπηρεσιών Περιφερειακής 'Ανα

τήν Κομοτηνήν καί Μυτιλήνην άνάλογοι όπηρεσίαι ' Ανα

πτύξεως ώστε τά έξαγγελλόμενα σήμερον προγράμματα

πτύξεως Θράκης καί 'Αρχιπελάγους, ώστε νά συνεπικου

καί μέτρα νά προσαρμόζωνται εκάστοτε πρός τάς έμφανι

ροuν τήν Ύπηρεσίαν Καβάλας εiς τό εργον της, άλλά καί

ζομένας νέας συνθήκας καί άνάγκας».

νά μεταφέρουν άπ' εύθείας είς τό 'Υπουργείον Συντονι

Τήν έπομένη, ό άναπληρωτής ύπουργός Συντονι
σμοu, Ι. Μποuτος, άναγγέλλει τή σύσταση, στό

'Υπουργείο, κεντρικου συντονιστικοu συμβουλίου
περιφερειακής άναπτύξεως, άπό έκπροσώπους διαφό

σμοί) τά προβλήματα των δύο περιοχών διά νά δίδωνται τό

ταχύτερον δυνατόν α{ προσήκουσαι καί ίκανοποιητικαί λύ

σεις είς αύτά.

»4.

Διά κατατεθησομένου είς τήν Βουλήν Σχεδίου Νό

μου συνιστίiται 'Υπηρεσία Παραγωγικών νΕργων Θράκης

ρων 'Υπουργείων καί τής ΑΤΕ, τό όποίο καί θά έπι

(ΥΠΕΘ) πρός προώθησιν τών έν έκτελέσει ή εύρισκομέ

φορτιστεί μέ τήν άποστολή νά ύποβάλει είσηγήσεις

νων σήμερον είς τό στάδιον τής μελέτης σχεδίων, ώς καί

γιά θέματα περιφερειακής άναπτύξεως. Παράλληλα

τής άξιοποιήσεως τής γfjς καί των ύδατικών πόρων τής

ό

περιοχής .

I. Μποuτος, μέ δηλώσεις του, θά άναλύσει τά μέτρα

γιά τήν άνάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών:

»5. Συνιστίiται

'Ανώνυμος ' Εταιρεία Γεωργικής 'Αξιο

ποιήσεως 'Έβρου, εiς τήν δποίαν, πέραν των Τραπεζών, θά

«' Ανεκοινώθησαν χθές, έν γενικαίς γραμμαίς, τά μέτρα

μετέχουν οί γεωργικοί συνεταιρισμοί καί τά έπιμελητήρια

τής Κυβερνήσεως πρ~ός ένίσχυσιν των παραμεθορίων νο

τής περιοχής, πρός τόν σκοπόν χρηματοδοτήσεως τής

μών 'Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Χίου, Μυτιλήνης, Σάμου

έκτελέσεως καί /:ν συνεχείq διαχειρίσεως εργων γεωργι

καί Δωδεκανήσου, τά όποία άπεφασίσθησαν κατά τήν ύπό

κών έκμεταλλεύσεων καί περαιτέρω έμπορίας καί βιομη

τήν προεδρίαν του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως σύσκε

χανικής έπεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, βάσει νέων

ψιν τής Κυβερνητικής 'Επιτροπής τής παρελθούσης Δευτέ

θεσμικών σχημάτων καί τεχνολογικών έξελίξεων.
»Βεβαίως ή έφαρμοσθησομένη πολιτική περιφερειακής

ρας .

»'Ήδη, δύναμαι νά άνακοινώσω λεπτομερέστερον τά

άναπτύξεως καί τά άντίστοιχα προγράμματα καί σχέδια

λαμβανόμενα μέτρα εiς ώρισμένους τομείς του καταρτι

έφαρμογής της θά τελοuν όπό συνεχή παρακολούθησιν ώς

σθέντος προγράμματος. Θά επακολουθήσουν άνανοινώ

πρός τήν κατεύθυνσιν καί άποτελεσματικότητά των καί θά

σεις καί ύπό των ύπολοίπων τομέων αύτοu κατά τάς προσε

όπόκεινται εiς τάς άναγκαίας άναθεωρήσεις ώστε νά Ι:ξυ

χείς ήμέρας .

πηρετοuν τάς έκάστοτε άναφυομένας συνθήκας καί άνάγ

»Διά τήν έπίτευξιν τών στόχων Περιφερειακής άναπτύ
ξεως:

κας.

»Πέραν δμως τής καλύψεως έπί μονίμου θεσμικής βά
Συνιστίiται παρά τφ Ύ πουργείφ Συντονισμοί) Κεν

σεως των προβλημάτων περιφερειακής άναπτύξεως, κα

τρικόν Συντονιστικόν Συμβούλιον Περιφερειακής 'Ανα

τηρτίσθη λεπτομερές σχέδιον άμέσου δράσεως πού έπε

πτύξεως έξ έκπροσώπων διαφόρων 'Υπουργείων καί τής

ξεργάσθησαν τά άρμόδια ·Υπουργεία καί λοιποί Κρατικοί

»1.

ΑΤΕ, ύπεύθυνον διά τήν εiσήγησιν πρός τήν Κυβέρνησιν

'Οργανισμοί πρός άντιμετώπισιν των έπειγουσών άναγκών

τής πολιτικής περιφε ρειακής άναπτύξεως καί τήν παρακο

των άκριτικών μας πε ριοχών.

λούθησιν τής έφαρμογfjς ταύτης .
'Επαναφέρονται

α{

»' Εξηγγέλθη ύπό τής Κυβερνήσεως ή θέσπισις εiδικών

Ύπηρεσίαι Περιφερειακής

κινήτρων διά τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν των ώς άνω νο

'Αναπτύξεως είς τό 'Υπουργείον Συντονισμοί) εiς τό όποί

μών. Οuτως , άναλυτικώτερον, άπεφασίσθη δπως οί νομοί

ον σημειωτέον ύπήγοντο άπό τής συστάσεώς των, άπό τό

ούτοι άποτελέσουν ίδιαιτέραν περιοχήν Ε'. νΗτοι δημι

»2.

'Υπουργείον 'Εσωτερικών εiς τό δποίον κατά τά τελευ

ουργείται καί νέα προνομιοuχος περιοχή πέραν των ήδη

ταία ετη τής δικτατορίας μετεφέρθησαν.

ύφισταμένων τεσσάρων. Διά τήν πε ριοχήν αύτήν θά ίσχύ

» 'Ήδη εχει σταλή πρός έπεξεργασίαν εiς τό Συμβούλι
ον ' Επικρατείας τό σχετικόν προεδρικόν διάταγμα.

ουν τά κάτωθι είδικώτερα μέτρα καί κίνητρα διά τάς ίδρυο
μένας ή έπεκτεινομένας βιομηχανικάς , βιοτεχνικάς, του

»Αί ύπηρεσίαι θά άναδιοργανωθοuν καί θά δραστηριο

ριστικάς, μεταλλευτικάς, μεταφορικάς, οίκοδομικάς, κτη

ποιηθοuν ώστε νά άναλάβουν τήν εύθύνην διά τήν κατάρ

νοτροφικάς , γεωργικάς καί άλιευτικάς Ι:πιχειρήσεις, διά

τισιν τών συγκεκριμένων περιφερειακών προγραμμάτων μέ-

τήν πρώτην πενταετία ν άπό τής ένάρξεως τής παραγωγική ς
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»Παρατείνεται ή προθεσμία τής ύπ' άριθ.

δράσεώς των. Τά κίνητρα θά παρέχωνται εiς εκάστην περί
πτωσιν δι'

άποφάσεως του ύπουργοu Συντονισμοί) καί

1975

75/11/11.4.

άποφάσεως τής Ν.Ε. διά την χορηγησιν δανείων διά

Προγραμματισμοί), μετά γνώμη ν τής 'Επιτροπής τής παρ.

κεφάλαιον κινησεως πρός άπαντα τά φυσικά ή νομικά πρό

2 του

σωπα τά άσκοuντα οiανδηποτε έπαγγελματικην έπιχειρη

άρθρου

3 του

ν . δ.

2687/1953,

έφ' όσον κρίνεται δτι

ή εκάστοτε προτεινομένη έπένδυσις ε{ ναι άναγκαία διά την

ματικην δραστηριότητα μέχρι

άνάπτυξιν τής περιοχής :

ται τό άνώτατον δριον καί των δανείων τούτων άπό

»1. WΕκπτωσις έκ των καθαρών κερδών ποσοστοu μέ
χρις 150 τοίς εκατόν διά νέας έπενδύσεις εiς την περιοχην
πραγματοποιηθεισών δαπανών καί μέχρις 25% πρός σχη

είς

ματισμόν κεφαλαίου κινtlσεως.

ως τοϋ

»2.
»3.

Μείωσις κατά

50% του

Μαίου

1976

μάς, διατηρουμένης ώσαύτως τής καλύψεως δι' έγγυησε 7

• Ελληνικοu

Δημοσίου.

»'Επιτρέπεται ή χρηματοδότησις των έμπορικών, του

75%.

ριστικών, βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρησεων

φόρου μεταβιβάσεως άκινη

διά τρεχουμένων παρά Τραπέζαις λογαριασμών πρός κά

των διά τά άγοραζόμενα ή άπαλλοτριούμενα ύπ' αύτών

λυψι ν έκτάκτων άναγκών' μέχρι ποσοστου

άκίνητα καί έκμεταλλεύσεως έγκαταστάσεων.

έργασιων αύτών του ετους

»4.

Έπιδότησις έκ του προϋπολογισμοΙ) δημοσίων

έπενδύσεων τής άνεγέρσεως βιομηχανοστασίων καί λοι
πών κτιριακών έγκαταστάσεων μέχρι ποσοστοu
τής δαπάνης άνεγέρσεως καί ούχί πέραν των

40%

400 δρχ.

»5.

15%

20% του κύκλου
1973, διά μειώσεως των τραπεζι

κών άσφαλειών έξικνουμένης κατά περίπτωσιν μέχρι καλύ
ψεως δι' έγγυησεως του Δημοσίου» .

έπί

κατά

23
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κυβικόν μέτρον καί ύπό την προϋπόθεσιν δτι ή έπιχείρησις
καλύπτει τό

καί αύξάνε

75".000
100.000 δραχμάς, αύξανομένου του δρίου χρηματοδοτη
σεως δι' έξόφλησιν χρεών άπό 200.000 εiς 225.000 δραχ

Μείωσις του φόρου κύκλου έργασιών τών ώς άνω

έπιχειρησεων κατά ποσοστόν

15

τής δαπάνης έξ iδίων κεφαλαίων.

Έπιδότησις έκ του προϋπολογισμοϋ δημοσίων

έπενδύσεων τοϋ έπιτοκίου των συναπτομένων δανείων ή

1975

'Η τουρκική Κυβέρνηση ύπαναχωρεί άπό τή
συμφωνία γιά παραπομπή του θέματος τής ύφαλο
κρηπίδας στό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
'Η έλληνική Κυβέρνηση, μέ διαβήματα πού εκα

πιστώσεων των χρησιμοποιουμένων διά βιομηχανικάς καί

λοιπάς έγκαταστάσεις κατά 7 ποσοστιαίας μονάδας καί μέ

με δ πρεσβευτής στήν

έλάχιστον δριον έπιβαρύνσεως τής έπιχειρησεως Ι ποσο

στίς

στιαίαν μονάδα.

Αύγούστου, ε{χε έπίμονα ζητήσει τήν έπίσπευση τής

» ' Η ένίσχυσις παρέχεται ύπό την προϋπόθεσιν ότι ή

έπιχείρησις καλύπτει τό

15% τής

άξίας τής έπενδύσεως έξ

ίδίων κεφαλαίων.

»6. Ai

πρός τό ΙΚΑ καί λοιπούς άσφαλιστικούς όργα

νισμούς εiσφοραί των έργοδοτών καί ήσφαλισμένων, θά
ε{ναι μειωμέναι κατά

50%.

»Πέραν των κινήτρων διά νέας έπενδύσεις, λαμβάνον

26

καί

30

w Αγκυρα,

'Ιουνίου, στίς

9

Δ. Κοσμαδόπουλος,

'Ιουλίου καί στίς

20

συναντήσεως των έμπειρογνωμόνων των δύο χωρων,
σέ έφαρμογή τής συμφωνίας Καραμανλή-Ντεμιρέλ,
τής
ή

31 ης

Μαίου. Μετά άπό άρκετές καθυστερήσεις,

w Αγκυρα

στίς

25

τελικά δέχτηκε νά γίνει ή συνάντηση

Σεπτεμβρίου στό Παρίσι. 'Ωστόσο, στίς

23

Σεπτεμβρίου, οί ίθύνοντες του τουρκικου 'Υ πουρ

ται πρός ύποστηριξιν τής οiκονομίας τών ώς άνω νομών,

γείου ' Εξωτερικων ζήτησαν άπό τό Δ. Κοσμαδό

τά κάτωθι μέτρα άφορώντα είς πάσας τάς έπιχειρησεις:

πουλο νά μή γίνει, στή σχετική κοινή άνακοίνωση,

»Μειοuται έπί μίαν πενταετίαν δ φόρος κύκλου έργασι
ών κατά

50%,

περιλαμβανομένων εiς την μείωσιν καί των

έπιχειρησεων παροχής ύπηρεσιών .

άναφορά στό ζήτημα του συνυποσχετικου, άλλά στό

«κοινου ένδιαφέροντος θέμα των ζωνων τής ύφαλο
κρηπίδας του Αίγαίου καί τά συναφή προβλήματα

»'Η χρηματοδότησις τής iδιωτικής οiκονομίας των πε

ριοχών αύτών ύπό των 'Εμπορικών Τραπεζών θά διενεργή
ται έφεξής έκτός των δρίων καί των περιορισμών των καθι

μεταξύ των δύο χωρων». Στό «'Οδοιπορικό» του δ Δ .
Κοσμαδόπουλος περιγράφει τή συνάντηση ώς έξής:

ερωθέντων ύπό τής Ν . Ε. συνολικής δι' εκάστην των Τρα

«Μέ κάλεσε σημερα στό 'Υπουργείο δ Έλεκντάγκ

πεζών τούτων . 'Ωσαύτως πέραν των καθοριζομένων δι'

εχοντας στό πλευρό του σύμπασαν την κουστωδία του άρ

άποφάσεων τής Ν.Ε. δρίων καί περιορισμών θά διενεργών

μοδίων . 'Εξηγώντας τόν σκοπό τής συναντησεώς μας, μου

ται έφεξής καί αί χρηματοδοτησεις ύπό των Ειδικών Πι

εδωσε ενα σχέδιο κοινοu άνακοινωθέντος των δύο Κυβερ

στωτικών

Τράπεζα, Ταμείον

νησεων σάν ένημέρωση των έφη μερίδων γιά την μετά άπό

Παρακαταθηκών καί Δανείων, Ταχ. Ταμιευτήρια) δι' είδι

τρείς μέρες συνάντηση των Τζούνη καί Μπιλγκέ στό Πα

κούς σκοπούς, ήτοι καλλιεργητικά δάνεια, στεγαστικά δά

ρίσι.

'Οργανισμών

(' Αγροτικη

νεια, δάνεια πρός 'Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικησεως

»Διάβασα τό κείμενο πού μοu εδωσε. Λέει δτι σκοπός

δι' οίονδηποτε εργον κ.λπ. Τά πρός tούς 'Οργανισμούς

αύτών των συνομιλιών ε{ναι "τό κοινοu ένδιαφέροντος θέ

Τοπικής Αύτοδιοικησεως τ.ών περιοχών δάνεια του Ταμεί

μα των ζωνών τής ύφαλοκρηπίδας του Αίγαίου καί τά συ

ου Παρακαταθηκών καί Δανείων θά χορηγώνται μέ έπιτό

ναφή προβληματα μεταξύ των δύο χωρών". WΕτριψα καλά

κιον

τά μάτια μου, μη πως μέ άπατοuσε ή όραση μου: Οϋτε λέξη,

3%.

>>'Επεκτείνεται καί είς τάς έν λόγφ νησιωτικάς περιο

χάς, ή άπόφασις τής Νομισματικής 'Επιτροπής ύπ' άριθ .

73/5/21.3.75

περί χορηγησεως στεγαστικών δανείων μέ

ήλμττωμένον έπιτόκιον κ.λπ. εύνοϊκούς δρους, τούς iσχύ

οντας διά την περιοχην Θράκης.

στό χαρτί τους, γιά την σύνταξη του συνυποσχετικοϋ, πού
ήταν τό καθορισμένο άντικείμενο, κατά τό ρητό γράμμα
τής συμφωνίας των πρωθυπουργών.

»Διατύπωσα άμέσως τίς άντιρρησεις μου . Μοϋ άντεί
παν δτι τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδας δέν ε{ναι αύθύπαρκτο

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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άλλά έντάσσεται σέ πλαίσιο εύρυτέρων ζητημάτων, δτι τό

καθώρισε ώς χώρον γιά τήν άνέγερσή του τήν περιοχή του

πρόβλημα μπορεί νά έπιλυθfί κατά διαφόρους τρόπους,

Φαληρικου Δέλτα.

άπό τούς όποίους ενας μεταξύ άλλων ε{ ναι ή προσφυγή στό

»Το "Παλαί ντέ Σπόρ" τών 'Αθηνών, ή Ελλειψη του

Διεθνές Δικαστήριο. Μου ύπαινίχθησαν μάλιστα δτι ίσως

όποίου ήταν σημαντική, άποτελεί τό πιό άξιόλογο εργο

δέν χρειασθfί νά πάμε στήν Χάγη. Καί κατέληξαν μέ τήν

άπό τά προαναγγελθέντα . Τά άλλα εργα πού θά γίνουν εΙ

σαφfί δήλωση δτι, έν πάσ1J περιπτώσει, ή τουρκική Κυ

ναι κολυμβητήρια, κλειστά γήπεδα άθλοπαιδιών, κλειστές

βέρνηση δέν εΙναι σέ θέση νά άνακοινώση τώρα δημόσια

αίθουσες γιά βαρειά άθλήματα (άρση βαρών), ίστιοπλοϊκές,

δτι τό ζήτημα τfίς ύφαλοκρηπίδας θά όποβληθfί στό Διε

κωπηλατικές, χιονοδρομικές κ.λπ. έγκαταστάσεις, γήπεδα

θνές Δικαστήριο. Πράγμα πού φαρδιά

άντισφαιρίσεως κ.λπ . Συγκεκριμένα θά κατασκευασθουν:

-

πλατιά γράφεται

στήν κοινή δήλωση τών Βρυξελλών!

κολυμβητήρια στήν Πάτρα , Πειραιά (Νίκαια),

»1. 14

»·Υπογράμμισα εύθύς δτι, κατά τά σαφέστατα συμφω

Χαλκίδα, ·Ηράκλειο, Καλαμάτα, Καβάλα, Κέρκυρα, Κο

νηθέντα στίς Βρυξέλλες, ή διαφορά πρέπει νά έπιλυθfί άπό

μοτηνή, Πρέβεζα, Πύργο,

τό Δικαστήριο, δτι ή προσφυγή σ' αύτό πρέπει νά προη

ν Αρεως καί τα 'Ιλίσια) καί

γηθfί τυχόν μεταγενεστέρων συνομιλιών καί δτι γιά τήν

Κομοτηνfjς, Πρεβέζης καί Πύργου θά εΙναι

προσφυγή χρειάζεται ενα συνυποσχετικό. Πρόσθεσα δτι,

τά άλλα

νονταν μέ δσα μόλις μου εΙχαν πεί, τό άντικείμενο τfjς

ξανδρούπολη ,

συναντήσεως τών έμπειρογνωμόνων πρέπει νά ξεκαθαρι

ν Αρτα, Σέρρες, 'Αθήνα

στfί κατά τά συμφωνημένα, πέρα άπό κάθε άμφισβήτηση
n

Αν πάλι ή Τουρκία, γιά λόγους πού άδυνατου

με νά έννοήσουμε, έπιθυμfί νά άναβάλη γιά λίγο τήν συνάν

στήν 'Αθήνα (στό Πεδίο του

2

στήν Θεσσαλονίκη. Tfjς

25 μέτρων καί
50 μ .
»2. 10 κλειστά γήπεδα άθλοπαιδιών στήν Πάτρα, 'Αλε

πρός άποφυγήν βλαπτικών παρεξηγήσεων πού ήδη διαφαί

καί άμέσως.

2

»3. 12

Τρίπολη,

Κατερίνη,

2 (Ίωνικου

Δράμα,

κλειστές αίθουσες βαρέων άθλημάτων στόν Βό

λο, τήν Καβάλα, τά Χανιά, τήν νΕδεσσα, Κατερίνη, Ξάν

θη, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Τρίπολη κ:αί 'Αθήνα.

τηση, θά μπορούσαμε ένδεχομένως νά άντιμετωπίσουμε

ή

»4. 10

11

γήπεδα άντισφαιρίσεως στήν 'Αθήνα

μία βραχεία άναβολή. Τόνισα, τέλος, δτι πάντως ή Κυβέρ

Βόλο, Ρόδο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

νησή μου μένει προσηλωμένη στά άποφασισθέντα στίς

καί Λάρισα.

Βρυξέλλες, κατά τά όποία ή προσφυγή στό Διεθνές Δικα
στήριο εχει προτεραιότητα, ε{ναι άναγκαία καί έπείγει.

'Ιωάννινα,

καί Ν. Σμύρνης).

(1-2),

(3)

'Ιωάννινα, Ξάνθη

»'Επίσης: α) θά καλυφθουν άνοικ:τά γήπεδα άθλοπαιδι
ών στήν Θεσσαλονίκη (ΧΑΝΘ), 'Αθήνα (Μέτς), Βέροια

»Φεύγοντας, έμβρόντητος, μετά άπ' αύτή τήν συνομιλία

καί Πάτρα (Ε.Α. Πατρών)· β) θά δημιουργηθουν ίστιο

άναθυμήθηκα έκείνα τά έξεζητημένα διλήμματα πού εθε

πλοϊκές, κωπηλατικές κ.λπ. έγκαταστάσεις στόν "Α γιο

ταν παλιοί σοφιστές . Πού επρεπε νά άπαντηθουν μ' ενα

Κοσμά όποβρυχίου δραστηριότητος καί στίβος κωπηλα

ναί ή ενα όχι: Κατά τόν τύπο : "nΕπαψες νά μοιχεύεσαι, ναί

σίας Θεσσαλονίκης (Καλαμαριά), Βόλο (θαλασσίου σκί),

ή όχι" ; Θά μπορουσε τώρα κανένας νά ρωτήση τούς συνο

Ρόδο καί Π . Φάληρο, χιονοδρομικές έγκαταστάσεις στήν

μιλητές μου: "Πάψατε νά ψεύδεσθε, ναί ή όχι;".

Φλώρινα (Πισοδέρι), 'Ημαθία (τρία

Πέντε Πηγάδια),

-

»Ψευτοδιλήμματα θά μου πfjς, καί ρητορικά παιχνιδί

Σέρρες (Λαϊλιάς), Τρίπολη (Μαίναλο), νΟλυμπον καί έγ

σματα. 'Αλλά καί δσα μόλις εχω άκούσει, τί σχέση εχουν

καταστάσεις άεροβόλου δπλου στήν Πάτρα, 'Ιωάννινα,

μέ τήν άλήθεια;» 12 •

Σέρρες, Κατερίνη, Λάρισα, 'Αθήνα

(2)
24
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στήρια στήν 'Αθήνα

1975

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν άρχηγό τής άξιω
ματικής άντιπολιτεύσεως, Γ. Μαϋρο, δ δποίος εχει
μόλις έπιστρέψει άπό έπίσκεψη πού πραγματοποίη
σε στή Βουλγαρία. Ό άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ ένημέ
ρωσε τόν πρωθυπουργό γιά τίς έπαφές του στή Σόφια

(3)

καί Θεσσαλονίκη

καί, γ) θά τοποθετηθουν έλαστικοί τάπητες σέ

παράλληλα σέ

10

(2)

4 γυμνα

Θεσσαλονίκη καί Πάτρα, ένφ

άλλα στάδια ή γυμναστήρια τών 'Αθη

νών καί τfίς έπαρχίας θά γίνη έπίλυμπον καί άλλες έγκα
ταστάσεις.

»'Εξ άλλου. θά γίνουν εργα βελτιώσεως σέ στάδια καί
ποδοσφαιρι~ά γήπεδα ώς έξfjς:

»1)

Περιφράξεις άγωνιστικών χώρων,

2)

Στάδιο Έθνι

καί τοϋ διαβίβασε θερμό φιλικό μήνυμα τοϋ προέ

κου Πειραιώς (χρηματοδότηση γιά εναρξη έργασιών),

δρου Τ. Ζίφκωφ.

Δημοτικό Περιστερίου (χλοοτάπης),

οτάπης),

27
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1975

μεγάλων άθλητικών

όποία θά διατεθοϋν κονδύλια ϋψους

Δημοτικό Αtγάλεω

Γυμναστήριο 'Αθλοπαιδιών ΠΑΟ (έπίσης άγωνιστικου
χώρου μέ παρκέ, μόνωση όροφfjς κ.λπ.,

'Ο ύφυπουργός Προεδρίας, Α. Καραμανλής, έξαγ
γέλλει σειρά

5)

3)
4) Παναιωλικου (χλο
(χλοοτάπης), 6) Κλειστό

εργων, γιά τά

500

έκατ. δρχ.,

καθώς καί πιστώσεις άπό τόν προϋπολογισμό. τίς
δηλώσεις τοϋ ύφυπουργοϋ συνοψίζει τό άκόλουθο
είδησεογραφικό δελτίο:

πλήρωση έξέδρας

2.500

θέσεων),

8)

7) Πανιωνίου (συμ

Χαλκίδος (χλοοτά

πης),

9) Ναούσης (άποδυτήρια), 10) 'Εδέσσης (άποδυτήρια
11) Πατρών (άποπεράτωση Έθνικου Σταδίου), 12)
'Ιωαννίνων (κατασκευή κερκίδων), 13) Καλαμάτας (άνέ
γερση), 14) Ρόδου (άποπεράτωση), 15) Πύργου (άποπερά
τωση), 16) Βόλου (κατασκευή κερκίδων).
κ.λπ . ),

»'Επίσης

έπρογραμματίσθηκαν

καί

έξυπηρετουνται

«θΟπως διευκρίνισεν ό κ. 'Αχ. Καραμανλfjς τό πρό

άπό τόν τακτικόν προϋπολογισμόν: α) · Η κατασκευή του

γραμμα των εργων ένεκρίθη άπό τόν κ. πρωθυπουργόν, ό

Ποδηλατοδρομίου 'Αθηνών (Ν . 'Ιωνία), β) ή άποπεράτω

όποίος έκτός τών όδηγιών γιά τήν ταχείαν έφαρμογή του,

ση του Κολυμβητηρίου Μυτιλήνης, γ) ή άποπεράτωση του

εδωσε έντολή νά κατασκευασθfί "Παλαί ντέ Σπόρ" καί

Κολυμβητηρίου Σερρών, δ) ή τοποθέτηση χλοοτάπητος

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

.

42

ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

στά 'Εθνικά Στάδια Βόλου, 'Ιωαννίνων, Κατερίνης , Λαρί

'Οκτωβρίου) άποτελουν άπλα προσχήματα . "Οταν καί τά

σης καί Σερρών, ε) έπικάλυψη του γηπέδου άθλοπαιδιών

προσχήματα ταυτα άρθουν καί έάν οί Τουρκοι έξακολου

κ . λπ . στό γυμναστήριο του Πανελληνίου καί ζ) ή άνακα

θουν καί τότε νά είναι άδιάλλακτοι , οί ·Εννέα δέν θά πρέ

τασκευή του περιφερειακου στίβου του Έθνικου Σταδίου

πη νά άρκεσθουν εις άπλας συμβουλάς, άλλά θά πρέπη νά

Κατερίνης.

άσκήσουν ούσιαστικωτέραν πίεσιν έπί τής Τουρκίας . Διό

»'Επίσης έπρογραμματίσθηκαν ί\ργα διαμορφώσεως αι

τι , έάν δέν ύπάρξη λύσις, θά σημειωθή βαρεία έπιδείνωσις

θουσών έργατικής κατοικίας καί " άθλητισμου γιά δλους".

τής καταστάσεως . Πρός άποτροπήν δέ τούτου θά χρεια

σθουν ζωηρότεραι πρωτοβουλίαι.

»'Ο κ . ' Αχ . Καραμανλής άνεφέρθη έπίσης στίς προσπά

θειες πού γίνονται γιά τήν δημιουργία τών καταλλήλων

>> ' Ο κ . Ρουμόρ συμφωνεί μέ τόν κ. πρωθυπουργόν δτι θά

στελεχών πού θά άξιοποιήσουν τίς άθλητικές έγκαταστά

πρέπη νά άναμείνωμεν τήν άρσιν τών δύο τούτων έμποδί

σεις, δπου υπάρχουν καί δπου θά γίνουν» 13 •

ων, έν συνεχεί~ δέ νά άσκηθή πραγματική πίεσις.
»Εiς έρώτησιν του κ. Μόρο έάν δ Μακάριος άμφισβητή
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καί πάλιν τήν διζωνικήν λύσιν, δ κ . πρωθυπουργός άπαντα

1975

δτι οί Τουρκοι είναι έκείνοι οί δποίοι όφείλουν νά είπουν

'Ο

Κ.

Καραμανλής

παραγματοποιεί

έπίσημη

πώς ά:ντιλαμβάνοyται τήν συνολικήν λύσιν. 'Ο Μακάριος

έπίσκεψη στήν 'Ιταλία.

δέν δύναται νά δεχθή τήν διζωνικήν χωρίς νά γνωρίζη
προηγουμένως ποία θά είναι ή ρύθμισις του έδαφικου προ

Τόν πρωθυπουργό, συνοδευόμενο άπό τόν ύπουρ

βλήματος . 'Όπως είπεν ό κ. Ρουμόρ , αί διάφοροι πλευραί

γό ' Εξωτερικών Δ. Μπίτσιο , καί τόν ύφυπουργό
Προεδρίας, Π. Λαμπρία, ύποδέχτηκαν στό άεροδρόμιο τής Ρώμης ό 'Ιταλός πρωθυπουργός Α. Μόρο καί
ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Μ. Ρουμόρ. Τό μεσημέρι ό
Κ . Καραμανλής παρακάθησε σέ πρόγευμα πού παρέ

θεσε πρός τιμή του ό 'Έλληνας πρέσβης στήν 'Ιτα

·

του Κυπριακου πρέπει νά άντιμετωπισθουν είς τό σύνολόν
των. 'Εμείς ισχυριζόμεθα δτι κανονικώς θά πρέπη νά έπα
νέλθωμεν είς τό καθεστώς τής Ζυρίχης. ' Η δμαλότης συν

ίσταται πράγματι είς τήν έπιστροφήν εις τό καθεστώς τής
Ζυρίχης, μετά τήν άνωμαλίαν τήν όποίαν άπετέλεσαν τό

σον τό πραξικόπημα τών συνταγματαρχών, όσον καί ή

λία, I. Κολιακόπουλος . Τό ϊδιο άπόγευμα <'iρχισαν οί

τουρκική είσβολή. 'Εάν οί Τουρκοι δέν άποδέχωνται του

διμερείς συνομιλίες, οί όποίες συνεχίστηκαν καί τήν

το, όφείλουν νά είπουν έκείνοι πώς άντιλαμβάνονται τήν

έπομένη, μέ τή συμμετοχή, άπό τήν έλληνική πλευ

λύσιν . 'Αλλ ' ώς γνωστόν,

ρά, τών Δ. Μπίτσιου, Π. Λαμπρία, Π. ΜολυβιάΊη καί

σουν .

oi Τουρκοι άρνουνται νά όμιλή

Ι. Κολιακόπουλου καί άπό τήν ίταλική, τών Α . Μό

>>'Ο κ . Ρουμόρ παρατηρεί δτι ή μεθόδευσις τών διαπραγ

ρο, Μ. Ρουμόρ καί ύπηρεσιακών παραγόντων . Τό

ματεύσεων εχει μεγάλην σημασίαν. 'Ο κ. Βαλντχάιμ θά

σχετικό σημείωμα άναφέρει:

πρέπη νά άκούση πρώτα ποίαι είναι αί διαθέσεις καί αί
θέσεις τών μερών έπί δλων τών ζητημάτων καί κατόπιν νά

«Μετά τήν κατ ' ιδίαν συνομιλίαν τών δύο πρωθυπουρ

προσπαθήση νά τάς συμβιβάση .

γών, προσήλθαν άπό έλληνικής πλευρας, ό κ. Μπίτσιος, ό

>>'Ο κ . πρωθυπουργός λέγει, έν συνεχείq., δτι εις τάς

κ . Λαμπρίας, δ κ . Κολιακόπουλος καί ό κ . Μολυβιάτης,

διμερείς μας σχέσεις δέν παρουσιάζονται προβλήματα .

άπό ιταλικής δέ πλευρας, ό κ. Ρουμόρ, ό γενικός διευθυν

'Αντιθέτως, εις τό διμερές πεδίον ύφίστανται δυνατότητες

τής του ιταλικου 'Υπουργείου 'Εξωτερικών καί ό έν 'Αθή

περαιτέρω βελτιώσεως τών σχέσεών μας εις δλους τούς

ναις πρέσβυς τής 'Ιταλίας .

τομείς . 'Η έλλ ηνική Κυβέρνησις είναι πρόθυμος νά έξετά

>>'Ο κ. Μόρο λέγει δτι οί δύο πρωθυπουργοί έπεσκόπη 

ση δλας αύτάς τάς δυνατότητας καί είναι βεβαία δτι εις

σαν τό Κυπριακό καί κατέληξαν εις τό κοινόν συμπέρασμα

τουτο θά εϋρη άνταπόκρισιν άπό ίταλικής πλευρας, διότι

δτι , μετά τήν άρσιν των προφάσεων τάς όποίας προβάλ

τουτο είναι πρός τό συμφέρον άμφοτέρων τών χωρών. ·Ως

λουν οί Τουρκοι, ήτοι του έμπάργκο καί τών έκλογών τής

πρός τήν αίτησιν, διά τήν ενταξιν τής 'Ελλάδος εις τήν

12ης 'Οκτωβρίου, ή Εύρώπη θά πρέπη νά άναλάβη ένερ 

Κοινήν

γώτερον ρόλον καί νά άσκήση άποτελεσματικήν πίεσιν

ρελθόν . Γνωρίζετε τούς λόγους διά τούς όποίους ή 'Ελλάς

•Αγοράν ,

ί\χουμε συζητήσει τό θέμα κατά τό πα

έπιθυμεί καί δικαιουται νά ένταχθή καί είμαι βέβαιος δτι

διά τήν έξεύρεσιν λύσεως του Κυπριακου.
>>'Ο κ. Ρουμόρ συνοψίζω ν τά συμπεράσματά του έκ τών

τούς έκτιματε διότι άπεδέχθητε τό αίτημά μας μέ κατανόη

τελευταίων έξελίξεων του Κυπριακου, λέγει δτι οί 'Εννέα

σιν καί συμπάθειαν. Οϋτω, παρακαλώ μόνον νά βοηθήσετε

του εχουν δώσει έντολήν νά uποβοηθήση, άλλ' όχι νά

διά τήν έπιτάχυνσιν τής σχετικής διαδικασίας . 'Εξ άλλων

uποκαταστήση τόν κ. Βαλντχάιμ εις τάς προσπαθείας του .

πλευρών δέν βλέπω δυσχερείας, άλλά , έάν ύπάρχουν τοιαυ

' Ο κ. Βαλντχάιμ έπιθυμεί νά έπαναλάβη, περί τόν ' Οκτώ

ται, θά ήθελα νά γίνουν οί ' Ιτaλοί συνήγοροι τής • Ελλά

βριον , τάς διακοινοτικάς συνομιλίας, αί όποίαι προβλέπε

δος, διότι είς τό θέμα τής Κοινής 'Αγορας καί τής ένώσεως

ται νά ε ίναι μακρας διαρκείας. Πρόθεσις του κ. Βαλντχάιμ

τής Εύρώπης αί δύο χώραι θά ί\χουν κοινόν ρόλον, πού θά

είναι νά έξετάση ταυτοχρόνως τό σύνολον τών θεμάτων,

έξυπηρετήση γενικώτερα συμφέροντα. Πέραν τυχόν μι

ήτοι τό συνταγματικόν, τό έδαφικόν, τάς έξουσίας τής Κυ

κροδιαφορών , πολιτικώς καί οικονομικώς κοινή θά είναι ή

βερνήσεως καί τό προσφυγικόν . Οί 'Εννέα είναι σύμφωνοι

πορεία μας έντός τής 'Ηνωμένης Εύρώπης. 'Εάν ή ιταλική

πρός τουτο καί θά έξακολουθήσουν τάς πιέσεις των πρός

πλευρά συμμερίζεται τάς άντιλήψεις αύτάς, θά ήθελα άνε

τήν Τουρκίαν .

πιφύλακτα τήν βοήθειάν της διά τήν έπιτάχυνσιν τής σχε

>>'Ο κ . πρωθυπουργός παρατηρεί δτι τά προβαλλόμενα
ύπό

τής

Τουρκίας

έμπόδια

(έμπάργκο,

έκλογαί

12ης

τικής διαδικασίας.
>>·Ο κ. Μόρο άπαντα δτι ή 'Ιταλία είδε άπό τήν πρώτην
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Συνάντηση μέ τόν 'Ιταλό πρωθυπουργό, Α. Μόρο.
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στιγμήν μέ συμπάθειαν καί φιλίαν τό αίτημα τής

• Ελλά

μανλής παρατηρεί ότι ο{ λαοί είναι ώριμώτεροι άπό τάς

δος. Οί 'Ιταλοί θεωρουν τήν 'Ηνωμένην Εuρώπην ώς οu

Κυβερνήσεις καί δ κ. Μόρο λέγει ότι οί 'Ιταλοί θά είναι

σιώδη παράγοντα σταθερότητος διότι αϋτη άποτελεί βασι

εύτυχείς νά εύρίσκωνται είς τόν ίδιον πολιτικόν όργανι

κόν στοιχείον τής πολιτικής τους. Διά τόν λόγον αύτόν

σμόν μέ τούς 'Έλληνας. ·Ο κ. πρωθυπουργός έπαναλαμβά

διηυκόλυναν θετικώς τήν ·Ελλάδα καί θά κάμουν ό,τι Ί'jμ

νει τήν χαράν του διότι διαπιστώνει άπό τήν συζήτησιν

πορουν διά τήν επιτάχυνσιν τής διαδικασίας εντάξεως .

ταυτότητα άπόψεων ή όποία διευκολύνει τήν συνεργασίαν

'Υπάρχουν βεβαίως προβλήματα λόγφ τής δμοιότητος

τών δύο χωρών. Εiς τουτο συμφωνεί δ κ. Μόρο δ δποίος

ώρισμένων πλευρών τώv οίκονομικών τών δύο χωρών. Τά

έκφράζει τήν έπιθυμίαν νά άναπτυχθή ή συνεργασία τών

προβλήματα όμως αuτά θά εξετασθουν μέ πνευμα εποικο

δύο χωρών εiς δλους τούς διμερείς τομείς. ·Η συνεργασία

δομητικόν. Σήμερον ή 'Ιταλία είναι ή μόνη Μεσογειακή

αuτή είχεν άνασταλή κατά τήν διάρκειαν τής επταετίας καί

χώρα τής Κοινής 'Αγοράς πού άντιμετωπίζει ελλειψιν κα

ή έπιθυμία τής 'Ιταλίας είναι νά κερδηθή τώρα δ χαμένος

τανοήσεως διότι ύφίστανται μεγάλαι διαφοραί μέ τά βό

χρόνος. ·Ο κ. πρωθυπουργός συμφωνεί καί προτείνει όπως

ρεια μέλη τής Κοινότητος. Μέ τήν ·Ελλάδα τίθεται, ώς καί

οί είδικοί ερευνήσουν δλους τούς τομείς καί ύποβάλουν

δι' ήμaς, τό πρόβλημα έξευρέσεως σημείου επαφής. ~Οταν

προτάσεις καί ύποδείξεις. ' Ο εν 'Αθήναις πρέσβυς τής

θά ξεπερασθουν αί πρώται δυσκολώτεραι στιγμαί, ή πα

'Ιταλίας θίγει τό θέμα του ύπογείου σιδηροδρόμου 'Αθη

ρουσία δύο Μεσογειακών χωρών θά εξισορροπήση τήν κα

νών διά τό δποίον δ κ. Καραμανλής παρατηρεί δτι δέν εχει

τάστασιν. Μέ τήν κρίσιν του πετρελαίου ή Κοινή 'Αγορά

είσέτι ληφθή άπόφασις κατασκευής του.

άντελήφθη ότι πολλά συμφέροντα εύρίσκονται ε{ς τόν νό

»'Εν συνεχείQ., δ πρωθυπουργός προτείνει συναντή

τον, άλλά ψυχολογικώς αί χώραι του βορρά δέν είναι ετοι

σεις, είς επίπεδον εμπειρογνωμόνων η ύπουργών διά νά

μαι νά κατανοήσουν τά προβλήματα τών νοτίων.

'Από

διερευνηθουν δυνατότητες συνεργασίας. ·Ο ύπουργός Γε

κοινου αί δύο χώρα ι μας θά ύπογραμμίσουν τά συμφέροντα

ωργίας εχει η δη προσκαλέσει τόν 'Ιταλόν συνάδελφόν του

του νότου καί ίδίως είς τόν άγροτικόν τομέα. Θά ύπάρξη

καί εχουν επισκεφθή τήν 'Ιταλία ν εκπρόσωποι τών ίταλι

συναγωνισμός άλλων Μεσογειακών χωρών μέ τά ϊδια προϊ

κών συνεταιρισμών. Θά πρέπη νά εξετασθουν αί δυνατότη

όντα καί ε{ναι γνωστόν ότι τά κράτη του βορρά εϋκολα

τες είς όλα τά έπίπεδα καί ε{ς δλους τούς τομείς, διότι είναι

κάνουν παραχωρήσεις είς αύτάς, άλλά όταν θά είμεθα δύο

φυσικόν νά δημιουργηθουν στεν<ί)τεραι διμερείς σχέσεις,

ή θέσις μας θά είναι iσχυροτέρα.

έφ' δσον κοινή θά είναι ή πορεία μας εντός τής Εuρωπαϊ

»'Ο κ. Καραμανλής παρατηρεί ότι άκριβώς ετσι άντι

λαμβάνεται τήν κατάστασιν καί ή

• Ελλάς. Πέραν τών κοι

κής Κοινότητος. ·Ο κ. Μόρο συμφωνεί δτι θά πρέπη νά

ύπάρξουν είδικαί σχέσεις μεταξύ ·Ελλάδος καί 'Ιταλίας.

νών οίκονομικών συμφερόντων, τήν συνεργασίαν τών δύο

'Ο κ. Ρουμόρ επισημαίνει τό ίταλικόν ένδιαφέρον διά τάς

χωρών εντός τής Εύρώπης επιβάλλουν καί λόγοι πολιτι

έρεύνας πρός άνεύρεσιν πετρελαίου. Ό κ. πρωθυπουργός

κοί. Θά διασφαλισθουν ετσι τά δημοκρατικά πολιτεύματα

άπαντα ότι είναι πρόθυμος νά εξετάση τό θέμα. 'Ήδη,

τών δύο χωρών, άλλά θά άναπτυχθουν καί εuρύτεραι δρα

ύπάρχουν ε{ς τήν · Ελλάδα Γάλλοι ε{δικοί, άλλά τουτο εΙ

στηριότητες είς τήν Μεσόγειον. 'Ενώπιον τών μεγάλων

ναι προσωρινόν διότι εύρισκόμεθα τήν στιγμήν αύτήν είς

αuτών σκοπών αί μικροδιαφοραί δέν θά είναι παρά λεπτομέ

τήν φάσιν τής όργανώσεως.

ρεια ι. ·Η άδυναμία σήμερον τής Κοινής 'Αγοράς καί τής

εταιρεία πετρελαίων καί ενας όργανισμός έρευνών. UΟταν

ίδέας τής εύρωπαϊκής ενώσεως είναι ότι

• Ιδρύονται συγκεκριμένως μία

Εuρωπαίοι

ο{ δύο αuτοί φορείς χαράξουν πολιτικήν θά ίδωμεν πώς

άσχολουνται μέ τά μικρά παρά μέ τά μεγάλα, άλλά όταν

είναι δυνατόν νά χρησιμοποιήσωμεν τήν πείραν τής 'Ιτα

λυθουν τά μεγάλα αUτομάτως λύονται καί τά μικρά. ·Η

λίας. ·Ο κ. Ρουμόρ ύπογραμμίζει τήν σημασίαν τήν δποίαν

Έλλάς πιστεύει είς τήν άνάγκην τής έπιταχύνσεως τής

εχει ή έπίσκεψις εtς 'Αθήνας του κ. Πετρίλι τόν προσεχή

oi

εύρωπαϊκής ενώσεως, διότι μόνον ετσι θά σωθή όχι μόνον

'Οκτώβριον καί προσθέτει δ τι ή 'Ιταλία εχει δυνατότητας

ή δημοκρατία άλλά καί ή άνεξαρτησία τής Εύρώπης καί θά

άκόμη καί είς δπλα άνεπτυγμένης τεχνολογίας.

προαχθή ή κοινωνική καί οίκονομική εύημερία της. ΕΙναι

»·Ο κ . Καραμανλής άπαντα ότι "όλα αύτά τά θέματα θά

εύτυχής δ κ. πρωθυπουργός διότι πιστεύει ότι συμπίπτουν

πρέπη νά άποτελέσουν άντιιcείμενον μελέτης ιcαί συζητή

αί άπόψεις μας καί ότι εiς τό πλαίσιον τής Εύρώπης κοινή

σεως; Έν πάσα περιπτώσει ή πρ6θεσίς μας εlναι νά άνα

θά είναι ή πορεία τών δύο χωρών μας.

πτι)ξωμεν εiς τ6 μάξιμουμ τάς διμερείς μας σχέσεις". 'Ο κ.

• Ελλάς

Μόρο συμφωνών λέγει δτι πρός τόν σκοπόν αύτόν θά πρέ

δπως καί ή 'Ιταλία, επιδιώκει τήν πολιτικήν ενωσιν τής

»·Ο κ. Μόρο λέγει ότι χαίρεται διότι καί ή

πη νά προγραμματίσωμεν πολλάς έπισκέψεις είς διάφορα

Εύρώπης άλλά τουτο δέν άποτελεί τήν πολιτικήν όλων τών

έπίπεδα. Εiς τό σημείον αύτό τερματίζονται αί συνομιλίαι

εuρωπαϊκών χωρών. Δέχονται μέν τήν πολιτικήν συν

καί συμφωνείται όπως αύται συνεχισθουν τήν πρωίαν τής

εργασίαν, άλλά δέν εχουν ώς σκοπόν τήν πολιτικήν ενότη

επομένης.

τα. Ή τάσις των είναι πρός τήν συνομοσπονδίαν, ένψ ή

'Ιταλία επιδιώκει δμοσπονδίαν. Παρά ταυτα εχει γίνει η δη
άρκετή πρόοδος καί διαγράφεται ή δυνατότης διεξαγωγής

»Αί συνομιλίαι επαναλαμβάνονται τήν επομένην, 30ήν
Σεπτεμβρίου

1975.

»·Ο κ. Μόρο προτείνει νά συζητηθουν τά θέματα Με

ευρωπαϊκών έκλογών. 'Υφίστανται ώρισμέναι δυσχέρειαι

σης 'Ανατολής, διαλόγου ' Αράβων~Κοινής 'Αγοράς, τών

άναφερόμεναι είς τό εκλογικόν σύστημα, τόν χρόνον διε

Βαλκανίων καί τών σχέσεων 'Ανατολής-Δύσεως.

ξαγωγής τών έκλογών κ.λπ., άλλά δ σκοπός αύτός φαίνεται

»'Επί τής Μέσης 'Ανατολής δ κ. Μόρο λέγει δτι τό

δτι δύναται νά έπιτευχθη. Συχνά διαπιστουται ενθουσια

θέμα εξακολουθεί νά τούς άπασχολή καίτοι ή έπιτευχθείσα

σμός τής κοινής γνώμης διά τήν εuρωπαϊκήν ενωσιν άλλά

συμφωνία, πρωτοβουλί~ του κ. Κίσινγκερ, άποτελεί ενα

αί Κυβερνήσεις εμφανίζονται διστακτικαί. 'Ο κ. Καρα-

καλό βήμα. Τουτο όμως είναι πολύ μικρό, έν σχέσει μέ όσα
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άπομένουν νά γίνουν διά τήν όριστικήν έπίλυσιν του Με

δημοκρατικαί έξελίξεις εiς τήν Πορτογαλίαν. Είναι δυνα

σανατολικοu. ~Η δη τό 'Ισραήλ έπέτνχε πολλά άνταλλάγ

τόν νά ύπάρξουν έμφύλιοι πόλεμοι καί νά καταλήξουν καί

ματα διά τό μικρόν τοuτο θέμα καί διερωτάται κανείς τί θά

πάλιν εiς δικτατορίαν. Τοuτο δέ διότι δέν ύφίστανται εiς

πρέπη νά δοθή εiς τό 'Ισραήλ διά νά προβή καί εiς ίίλλας

Πορτογαλίαν ώργανωμέναι πολιτικαί δυνάμεις καί δ στρα

παραχωρήσεις . Εiς έρώτησιν του κ. πρωθυπουργοί), πως οί

τός είναι διηρημένος. ουδείς γνωρίζει που δδηγείται ή

'Ιταλοί βλέπουν τήν λύσιν

J.'OU προβλήματος, δ κ. Μόρο

Πορτογαλία. Δέν ύπάρχει ύπεύθυνος δύναμις νά τήν όδηγή

άπαντα δτι προϋπόθεσιν άποτελεί ή πλήρης άποχώρησις

κάπου. 'Ο Γκομέζ είναι μετριοπαθής, άλλά φιλοανατολι

του 'Ισραήλ έκτων κατεχομένων έδαφων. 'Αντιλαμβάνε

κός . ' Ο δέ Σοάρες, παρά τό λαϊκόy του ερεισμα, εχει μικράς

ται βεβαίως ή iταλική Κυβέρνησις δτι ίίλλο είναι ή δήλω

δυνατότητας νά παίξη άποφασιστικόν ρόλον . ·Η δέ άτυχής

σις άρχων καί ίίλλο ή έφαρμογή των. Πάντως, ουδείς δύνα

άποκάλυψις διά χρηματοδότησιν άπό τάς 'Ηνωμένας Πο

ται νά ύποκαταστήση τόν ρόλον των 'Ηνωμένων Πολιτει

λιτείας κλονίζει τήν λαϊκήν του βάσιν. Ήτο σφάλμα του

ων εiς τήν Μέσην

δπου δέν είναι δυναταί πρω

Σπινόλα πού δέν έπροχώρησε ταχέως . νΕκτοτε έπηκολού

τοβουλίαι τής Ευρώπης . 'Εάν δέν προετοιμασθή καλως ή

θησε σύγχυσις. Τοuτο είναι έπικίνδυνον διά τήν Ευρώπην

Διάσκεψις τής Γενεύης είναι καταδικασμένη εiς άποτυχί

καί δύναται νά έπηρεάση τάς έξελίξεις εiς 'Ισπανία ν . 'Εν

αν. 'Ήδη δ Σαντάτ εχει άπομονωθή διπλωματικως καί

πάστι περιπτώσει δ ρόλος τής Ρωσίας εiς τήν Πορτογαλίαν

πληρώνει ετσι τό θάρρος μέ τό όποίον ένήργησεν.

θά έπηρεάση τό πνεuμα του 'Ελσίνκι.

· Ανατολήν

»'Ο κ. πρωθυπουργός έκφράζει άμφιβολίαν διά τήν βι

»Ό

κ. Μόρο συμφωνεί μέ τήν άνάλυσιν του κ . πρωθυ

ωσιμότητα τής έξευρεθείσης προσωρινής λύσεως, κυρίως

πουργοί) καί λέγει έν συνεχεί~ δτι ή Κοινή 'Αγορά έπιθυ

λόγφ τής διαφωνίας των άραβικων χωρων. Διά τήν έξεύρε

μεί νά άνοίξη διάλογον μέ τούς "Αραβας. Οί 'Αμερικανοί

σιν όριστικής λύσεως θά πρέπη αί Ήνωμέναι Πολιτείαι

δμως ήναντιώθησαν εiς τοuτο φοβούμενοι δτι δ διάλογος

νά πειθαρχήσουν τό 'Ισραήλ άφ' ένός καί άφ · έτέρου νά

θά ήτο δυνατόν νά έξελιχθή εiς πολιτικήν συνεννόησιν

συμφωνήσουν δλοι οί ν Αραβες έπί μιiiς λογικής ρυθμίσε

άσυμβίβαστον πρός τήν άμερικανικήν μεσολάβησιν. 'Έτσι

ως. Βεβαίως ύφίστανται δυσχέρειαι, λόγφ των άνταγωνι

δ διάλογος βραδυπορεί έπί πλέον καί διότι οί ν Αραβες τόν

σμων των 'Αράβων καί τής δημαγωγίας έπί του Παλαιστι

πολιτικοποιοuν, ένφ οί Ευρωπαίοι αποφεύγουν τήν πολι

νιακοu. Χωρίς τάς προϋποθέσεις αυτάς δέν εΙναι δυνατόν

τικοποίησιν . Οί "Αραβες έπιθυμοuν τήν συμμετοχήν καί

νά 'ύπάρξη συμφωνία καί ή παρατήρησις του θέματος δη

τής Ευρώπης εiς τόν καθορισμόν των προϋποθέσεων διά

μιουργεί άπροβλέπτους κινδύνους.

τήν λύσιν του Μεσανατολικοί), ένφ οί ·Αμερικανοί φο

»'Ο κ. Μόρο συμφωνεί, διερωτάται δμως έάν εΙ ναι δυ

βοuνται δτι ή ευρωπαϊκή άνάμιξις θά άποβή εiς οφελος των

νατή, έν οψει των άμερικανικων έκλογων, διπλή παρέμβα

'Αράβων. Πρέπει έν τούτοις οί Ευρωπαίοι νά προχωρή

σις των 'Ηνωμένων Πολιτειων καί εiς τό 'Ισραήλ καί εiς

σουν εiς τόν διάλογον μέ προσοχήν καί ύπομονήν διότι

τούς ν Αραβας.

ούτος εχει μεγάλην σημασίαν διά τήν τύχην τής Ευρώπης.

»Εiς έρώτησιν του κ. Καραμανλή περί των σχέσεων

Δέν πρέπει οί Ευρωπαίοι νά ένοχλήσουν τούς 'Αμερικα

' Ανατολής καί Δύσεως μετά τό ' Ελσίνκι, δ κ . Μόρο άπαν

νούς, &λλά καί δέν πρέπει νά τούς άφήσουν όλόκληρην τήν

τα δτι θά πρέπη νά προφυλαχθωμεν άπό τά δύο ίίκρα: τής

πρωτοβουλίαν.

ύπερβολικής δηλαδή αiσιοδοξίας καί τής ύπερβολικής

»·Ο κ. πρωθυπουργός έπισημαίνει τήν σοβαρότητα του

άπαισιοδοξίας . Ή άλήθεια εύρίσκεται εiς τό μέσον. 'Ό,τι

θέματος του πετρελαίου, τό δποίον εχει άναστατώσει τήν

εγινε έπετεύχθη χάρις εiς τήν Γερμανίαν. ή όποία έδέχθη

οiκονομίαν τής Ευρώπης, ή όποία εχει καταστή αiχμάλω

νά πληρώση τάς συνεπείας του πολέμου. Αυτό είναι τό

τος των' Αράβων . Θά επρεπε έξ άρχής νά συνεργασθοuν αί

σημείον έκκινήσεως, άλλ , έν τφ μεταξύ εχει δημιουργηθή

'Ηνωμένα ι Πολιτείαι μέ τήν Ευρώπη ν· ή το δέ σφάλμα δτι

καί μία νέα άτμόσφαιρα. Θά πρέπη νά έπωφεληθοuμε τής

άπερρίφθη ή πρότασις των ' Ηνωμένων Πολιτειων διά τήν

σχετικως άνοικτής κατασ~άσεως πού δημιουργείται μετά

κοινήν άντιμετώπισιν του θέματος έξ άρχής, δτε οί ~ Αρα

τό · Ελσίνκι καί νά μή χάσωμεν τήν έπαφήν μέ τούς 'Ανα

βες ήσαν πολύ διστακτικοί. 'Η ελλειψις κοινής άντιμετω

τολικούς, άποφεύγοντες δμως τήν ϊδρυσιν θεσμοποιημένου

πίσεως μiiς ο)δήγησεν εiς τήν σημερινήν πλήρη έξάρτησιν

όργάνου. 'Η προσοχή στρέφεται τώρα πρός τά

άπό τούς ν Αραβας. 'Η μόνη δέ θεραπεία εΙ ναι ή χάραξις

MBFR,

τά

όποία άποτελοuν καί τήν λυδίαν λίθον τής καλής θελή

κοινής πολιτικής των καταναλωτων. 'Ο κ . Μόρο συμφω

σεως των 'Ανατολικων. ΕΙναι γνωστόν δτι οί Κινέζοι κρί

νεί, θεωρεί δέ δτι κάτι εχει γίνει πρός τήν κατεύθυνσιν

νουν πολύ αυστηρά τό ·Ελσίνκι. Αυτό δμως όφείλεται εiς

αυτήν μετά τήν Διάσκεψιν τής Οόάσιγκτων καί τήν γαλλι

τόν φόβον τους διά τούς Ρώσους καί είναι έξτρεμtστικόν.

κήν πρωτοβουλίαν ή όποία άποτελεί τήν μέσην δδόν πού

»Ό

κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι εiς τό 'Ελσίνκι

ευνοεί καί ή 'Ιταλία . 'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ή

άπλως έδημιουργήθη ενα κλίμα καί αν τοuτο θά καταλήξη

προσπάθεια αυτή άπέτυχεν εiς τήν πρώτην φάσιν καί τό

εiς ενα άποτέλεσμα αυτό θά έξαρτηθή άπό τήν θέσιν τής

θέμα θά πρέπη νά άντιμετωπισθή μέ τρόπον &ποφασιστι

Ρωσίας εiς τά

κόν καί ταχύν. 'Ο κ. Μόρο άπαντα δτι ή Ευρώπη δέν εχει

MBFR.

'Η ρωσική στάσις μέχρι τοuδε δέν

ένθαρρύνει αiσιοδοξίαν διότι οί Σοβιετικοί έπιθυμοuν νά

άκόμη κοινή ν πολιτικήν ένεργείας . 'Ο κ . Καραμανλής λέ

διατηρήσουν τήν παροuσαν ύπεροχήν των . Ή τελική των

γει δτι "ε{ναι εuκολώτερον νά προλάβη κανείς τά σφάλμα

στάσις θά εΙναι τό κριτήριον τής καλής των πίστεως, κα

τα παρά νά τά θεραπεύση. Τό πρόβλημα δίδει καί τό μέ

θώς καί ή στάσις των είς τό θέμα τής Πορτογαλίας, δεδομέ

τρον τijς aδυναμίας τijς Εuρώπης, ή όποία κάποτε πρέπει

νου δτι εiς τό 'Ελσίνκι έπαν,ελήφθη ή &ρχή τής μ ή έπεμβά

νά aποκτήση ένιαίαν βούλησιν".

σεως εiς τά έσωτερικά χωρων. Εiς σχετικήν έρώτησιν του

»'Εν συνεχεί~, δ κ . πρωθυπουργός άναφέρεται εiς τάς

κ. Μόρο, δ κ. πρωθυπουργό? νομίζει δτι δέν θά ύπάρξουν

έπισκέψεις του εiς Ρουμανίαν, Γιουγκοσλαβίαν καί Βουλ-
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γαρίαν . Διεπίστωσε παντου τήν έπιθυμίαν διμερους συνερ

ώρίσατε της ιταλικής Κυβερνήσεως έπ' εuκαιρί~ τής επι

γασίας καί έπωφελήθη τούτου διά νά καλλιεργήση τήν ιδέ

σήμου επισκέψεώς σας είς τήν Ρώμην. 'Απευθύνομαι πρός

αν πολυμερους συνεργασίας διά νά άποφευχθή ό κίνδυνος

ύμaς, ώς τόν άντάξιον έκπρόσωπον ενός μεγάλου λαου, ό

τής διαταράξεως τής ειρήνης, ό όποίος πάντοτε ύποβόσκει

όποίος, μέ τήν σταθεράν του πίστιν εις τήν έλευθερίαν,

εις τά Βαλκάνια τά όποία άποτελουν μωσαϊκόν πολιτι

κατώρθωσε νά έπανακτήση, μετά δύσκολον καί σκοτεινήν

σμών, θρησκειών καί πολιτικο-οικονομικών συστημάτων .

περίοδον, τήν σπουδαίαν θέσιν του μεταξύ τών δημοκρατι

Θεωρεί δτι είναι πολύτιμος ή προσπάθl::ια συνεργασίας ή

κών χωρών εις τό πλαίσιον του πολιτισμου εκείνου, εις τήν

όποία άποβλέπει εις τήν δημιουργίαν κλίματος πού θά ημ

διαμόρφωσιν του όποίου ή 'Ελλάς συνέβαλε τόσο πολύ.

πορή νά άποτρέψη μελλοντικάς περιπετείας. Θεωρητικώς,

»'Επιθυμώ νά εκφράσω, κύριε πρωθυπουργέ, τόν θαυ

δλαι αί βαλκανικαί χώραι άπεδέχθησαν τάς άπόψεις του,

μασμόν μας δι, εσaς καί δι, δλους εκείνους, οί όποίο ι

καίτοι δχι μέ τόν ϊδιον βαθμόν προθυμίας. Αί κομμουνι

ηγωνίσθησαν διά νά επαναφέρουν τήν 'Ελλάδα εις τάς με

στικαί χώραι;:ι: ών Βαλκανίων εχουν μεταξύ των όξυτέρας

γάλας παραδόσεις της. 'Η 'Ιταλία συμμετέσχε βαθέως εiς

άντιθέσεις άπ ' δ,τι μέ τήν 'Ελλάδα καί είναι προθυμώτε

τούς πόνους του ελληνικου λαου καί συνεμερίσθη τάς ελ

ραι διά διμερή συνεργασίαν μέ τήν 'Ελλάδα . Δυσπιστουν

πίδας του. Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν κατά τήν στιγμήν

καί δέν είναι πρόθυμοι διά συνεργασία ν μεταξύ των. 'Η

αuτήν νά ύπογραμμίσω τήν φιλίαν καί τήν άλληλεγγύην

'Αλβανία εξεδήλωσε τήν επιθυμία ν καλών σχέσεων μέ τήν

πού ύφίσταται μεταξύ μας καί τήν πύκνωσιν των μεταξύ

'Ελλάδα, άλλ' δχι καί μέ τούς dλλους, ιδίως δέ μέ τήν

'Ελλάδος καί 'Ιταλίας σχέσεων εις κάθε πεδίον .

Βουλγαρίαν. Ή Τουρκία δέν άπήντησεν άκόμη καί μiiλ

»'Αποτελεί πρόθεσίν μας νά εξακολουθήσωμεν τήν

λον επιθυμεί νά έπιβραδύνη τήν έξέλιξιν αuτήν. 'Η Γιουγ

~ορείαν έπί τής αuτης όδου. Είναι ίδική μας κοινή θέλησις

κοσλαβία, Ρουμανία καί Βουλγαρία άνταπεκρίθησαν θετι

νά προωθήσωμεν μίαν όλονέν εντατικωτέραν συνεργασίαν .

κώς διά τήν σύγκλησιν διασκέψεως μέ σκοπόν δμως δχι

Τό αϊτημα της εντάξεως της 'Ελλάδος εις τήν Εuρωπαϊκήν

τήν πολιτικήν συνεργασίαν, άλλά τήν οικονομικήν καίτε

Κοινότητα, τό όποίον ή 'Ιταλία ύποστηρίζει θερμώς, τεί

χνικήν. Καί ετσι οιfως ημπορεί νά δημιουργηθή !:να κλίμα

νει εις τήν μεγαλυτέραν προσέγγισιν τών δύο λαών μας.

τό όποίον εις δεύτερον στάδιον θά έπιτρέψη εuρυτέραν συν

Χαιρόμεθα δι' αuτό. Πορευόμεθα οϋτω είς τήν κατεύθυν

εργασίαν . 'Όσον άφορα τό μέλλον της Γιουγκοσλαβίας,

σιν της 'Ιστορίας, εχοντες άντικειμενικούς στόχους δχι

μετά τόν τίτο, ή προσωπική εντύπωσις του κ. πρωθυπουρ

μόνον όργανικής οίκονομικης συνεργασίας, άλλά καί πο

γου είναι δτι κανείς δέν ημπορεί νά κάμη άσφαλείς προ βλέ

λιτικής ενότητος.

ψις. 'Ο τίτο πιστεύει δτι δέν θά ύπάρξουν κλυδωνισμοί

)) 'Η συνάντησίς

μας είς τήν Ρώμην λαμβάνει χώραν, εξ

διότι έγγύησιν πρός τουτο άποτελεί ό στρατός. Δέν είναι

dλλου, εις περιστάσεις, αί όποία ι δέν δικαιολογουν όραμα

βέβαιον εάν ή εμπιστοσύνη του είναι δικαιολογημένη, διό

τισμόν της πολιτικης καταστάσεως εις τήν περιοχήν εις

τι, έκτός τών κεντροφύγων δυνάμεων , πιθανόν νά ύπάρξουν

τήν όποίαν ζώμεν. 'Η Μεσόγειος , ή όποία άνέκαθεν ύπηρ

καί προσπάθειαι εξωθεν ύπονομεύσεως . Είναι προφανές

ξεν ισχυρά δίοδος διά τάς άξίας του πολιτισμου καί της

δτι τό ζήτημα τουτο εχει πολύ μεγάλην σημασίαν καί διά

ενότητος μεταξύ τών λαών, ταράσσεται δυστυχώς άπό τήν

τήν 'Ελλάδα καί διά τήν 'Ιταλίαν. Είναι γνωστή ή προσπά

ϋπαρξιν διενέξεων, αί όποίαι δέν δύνανται νά μή ύποκινή 

θεια δημιουργίας, κατά τό

σουν τήν άνήσυχον προσοχήν μας.

1945,

'Ομοσπονδίας Σλάβων

του Νότου, ή όποία έματαιώθη λόγφ τής ρήξεως του τίτο

))Έάν τό μεσανατολικόν ζήτημα φαίνεται βραδέως νά

μέ τό Κρεμλίνον καί ενας άπό τούς λόγους της πρωτοβου

όδηγηται, χάρις καί εiς τάς προσφάτους συνεννοήσεις

λίας του κ. πρωθυπουργου είναι νά ένισχυθη ή Γιουγκ~οσ
λαβία εις τήν διατήρησιν της άνεξαρτησίας της.

ύποχωρήσεως άπό τήν γpαμμήν του Σινa, πρός τήν επανά

ληψιν ένός διαλόγου, εστω δυσκόλου καί εμμέσου, μεταξύ

»'Ο κ . Μόρο συμφωνεί καί προσθέτει δτι τουτο άποτε

των ενδιαφερομένων μερών μία ετέρα νευραλγική ζώνη της

λεί καί συμφέρον της 'Ιταλίας, ή όποία προσπαθεί νά εu

άνατολικής Μεσογείου, παρουσιάζει, δυστυχώς, πλευράς

νοήση μέ κάθε τρόπον τήν άνεξαρτησίαν τής Γιουγκοσλα

αϊτινες προκαλουν ζωηράς άνησυχίας .

βίας .

)) 'Αναφέρομαι, κύριε πρωθυπουργέ,

εις τήν συνεχιζομέ

»'Όσα είπεν ό κ, Καραμανλης διά τά Βαλκάνια είναι

νην κυπριακήν κρίσιν καί εις τάς επιπτώσεις της είς τάς

πολύ ενδιαφέροντα. 'Υπάρχουν άκόμη εμπόδια, ελπίζει δέ

σχέσεις μεταξύ της χώρας σας καί της Τουρκίας καί αuτης

δτι ή iδέα του κ. πρωθυπουργου θά άποδειχθή πραγματο

συνδεομένης μεθ' :ι)μών μετά πολλών δεσμών.

ποιήσιμος καί δτι τά έμπόδια θά άρθουν. Εuνοεί άπολύτως

)) 'Η ' ΕξοχότΊ\ζ ~ας δέν άγνοεί δτι ή ' Ιταλία, ύπό τήν

τήν πρωτοβουλίαν καί ελπίζει δτι ή άρχική οικονομική

ίδιότητα wυ έκ "περιτροπης προέδρου τής Εuρωπαϊκης

συνεργασία θά έξελιχθή βαθμιαίως καί εις πολιτικήν, οϋ

Κοινότητος, διηρμήνευσε τό ενδιαφέρον αuτης ταύτης της

τως άSστε ή 'Ελλάς δταν θά είναι πλέον έντός της Κοινότη

Κοινότητος διά μίαν ειρηνικήν καί δικαίαν λύσιν του προ

τος νά εχη συνεργασίαν καί μέ τft. Βαλκάνια» 14 •

βλήματος, εκφράζουσα εις απαντα τά ενδιαφερόμενα μέρη
τήν διάθεσιν τών "'Εννέα" νά προσφέρουν κάθε δυνατήν

Τό βράδυ τijς 29ης Σεπτεμβρίου, ό 'Ιταλός πρω
θυπουργός παρέθεσε δείπνο πρός τιμή τοϋ 'Έλληνα

όμολόγου του, κατά τή διάρκεια τοϋ όποίου ήγειρε
τήν άκόλουθη πρόποση:

συμβολήν διά τό μελλοντικόν καθεστώς της Κύπρου .

)) 'Η

ιταλική Κυβέρνησις ελπίζει σχετικώς δτι ώρισμέ

ναι θετικαί εξελίξεις δύνανται νά σημειωθουν. 'Η εστω

βραδεία καί κοπιώδης διαδικασία της ύφέσεως δέν θά εδει
νά παραμείνη χωρίς άνταπόκρισιν εις τόν σημαντικόν αυ

«Κύριε πρωθυπουργέ,

»Μέ άληθινή χαρά σaς άπευθύνω τό θερμόν καλώς

τόν τομέα.
))Κύριε πρωθυπουργέ, μέ τήν εuχήν δτι ' Ελλάς καί
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Κατάθεση στεφάνου στήν Ιταλική πρωτεύουσα.
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'Ιταλία, ήδη έγγύς εiς τά τόσα πεδία, προάγουν καί μετά

δέν έχει παρά μία φιλοδοξία: νά aποτρέψη τούς κινδύ

σχουν εi.ς κάθε πρωτοβουλίαν ίκανήν νά έγκαθιδρύση κλί

νους πού aπειλουν τήν περιοχήν αύτήν καί νά ίδη

μα εi.ρήνης, κατανοήσεως καί εποικοδομητικής άλληλε

aποκαθισταμένην τήν έλληνοτουρκική συνεργασία.

ξαρτήσεως μεταξύ τ&ν χωρών τής Μεσογείου, ύψώνω τό

Δυστυχώς δέν δύναμαι νά είπω δτι η προσπάθειά μας

ποτήριον ύπέρ τής εύημερίας του φίλου καί συμμάχου έλ
ληνικοu λαοu καί τής προσωπικής σας εύτυχίας».

αύτή βρίσκει aνταπόκριση aπό τής πλευράς τής
Τουρκίας. Εlναι πάντως ένθαρρυντικόν δτι η Εύρω

'Η aντιφώνηση του Κ. Καραμανλή:

παϊκή Κοινότης έξεδήλωσε ζωηρόν τό ένδιαφέρον

«Κύριε πρωθυπουργέ,

ματος. Καί εlμαι βέβαιος δτι ύπό τήν προεδρίαν τής

της γιά τήν έπίλυση του έπικινδύνου αύτου προβλή

»Εύχαριστώ θερμότατα γιά τούς φιλόφρονας λό

γείτονος 'Ιταλίας

γους σας καί τήν θερμή ν ύποδοχήν πού μου έπεφυλά

τα τής Μεσογείου

ξατε έδώ, στό λαμπρό περιβάλλον τής Ρώμης, δπου η

γιά τήν έπικράτηση του δικαίου καί τήν προστασία

κοινότης του πολιτιστικου μας παρελθόντος κατέλι

τής εiρήνης.

πε ζωντανά καί aνάγλυφα τά ίχνη της.
»Αύτή η κοινή μας κληρονομιά εlναι τό στερεω

-

τόσον εύαίσθητης στά πράγμα

θά έξακολουθήση νά έργάζεται

» Τά εiδικώτερα δμως ένδιαφέροντα τής 'Ιταλίας,
δπως καί τής 'Ελλάδος, στήν Μεσόγειο έκτείνονται

τικό ύπόβαθρο τής στενής φιλίας πού συνδέει τούς

πολύ πέραν iijς aποτροπής κινδύνων. Εlναι ένδιαφέ

δύο λαούς μας καί πού ένισχύεται καί aπό λόγους

ροντα δημιουργικά. Πράγμμτι, λόγφ τής θέσεώς των

εlδικούς. Γιατί σήμερα δλα μiiς ένώνουν: η γεωγρα

στήν Μεσόγειο τόσον η 'Ιταλία, δσον καί η 'Ελλάς

φική μας γειτνίαση, τά κοινά χαρακτηριστικά καί τά

ήμπορουν νά διαδραματίσουν σπουδαίον συνδετικόν

συμφέροντα τών δύο λαών μας, οί συμμαχικοί μας

ρόλον μεταξύ τής Εvρώπης καί του aραβικου κό

δεσμοί. Δικό μας έργο εlναι νά δώσουμε δημιουργι

σμου.

κώτερο περιεχόμενο στίς σχέσεις μας, σέ δλους τούς

»Κύριε πρωθυπουργέ,
»Θά ήτο παράλειψή μου έάν δέν έξέφραζα τήν

τομείς.

»Ή Κυβέρνησή μου εlναι aποφασισμένη νά κα

βαθυτάτη ίκανοποίησή μας γιά τήν κατ, aρχήν εύ

ταβάλη κάθε προσπάθεια πρός τήν κατεύθυνση αύτή.

μενή ύποδοχήν τής όποίας έτυχεν η αίτηση τής 'Ελ

Καί εlμαι βέβαιος, κύρι~ πρωθυπουργέ, δτι θά βρή

λάδος δπως ένταχθή στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες ώς

aνταπόκριση πλησίον τής Κυβερνήσεως τής όποίας

πλήρες μέλος αύτών. 'Η ένθαρρυντική aνταπόκριση

τόσον έπαξίως προεδρεύετε. Ύπό τήν καθοδήγησή

τών μελών τής Κοινότητος μiiς ένεψύχωσε.

σας πιστεύω δτι ό πολυάνθρωπος iταλικός λαός θά

έκείνη τής 'Ιταλίας, πού εύρίσκεται γεωγραφικά καί

Άλλά

δώση, μέ τήν ζωτικότητα καί τίς aρετές του, όρμή σ'

ίστορικά τόσο κοντά μας, μiiς συνεκίνησε iδιαίτερα.

αύτή μας τήν προσπάθεια. Θά εlμαι εvτυχής aν η

Γνωρίζομε δτι θά ανακύψουν προβλήματα κατά τίς

έπίσκεψή μου στήν χώρα σας aποτελέση τήν aφετη

σχετικές διαπραγματεύσεις. Εlμαι, δμως, βέβαιος,

ρία γιά τήν νέα καί δυναμικώτερη αύτή φάση τής

δτι αί δύο χώραι μας, πού συνέβαλαν στήν πολιτι
στική ένοποίηση τής Εύρώπης, θά συνεργασθουν αύ

iταλοελληνικής συνεργασίας.

» Όλιγώτερον άπλα, aτυχώς, εlναι τά γενικωτέ

ριο καί γιά τήν πολιτική της ένότητα. ΥΕτσι αλλη

ρου ένδιαφέροντος θέματα πού aπασχολουν τάς δύο

λέγγυοι θά διαφυλάξουμε περισσότερον aποτελε

Κυβερνήσεις μας.

σματικά καί τά δημοκρατικά μας καθεστώτα, στά

» 'Η Μεσόγειος, δπου διεσταυρώθησαν τόσοι πο

όποία έσείς καί ημείς είμεθα aφοσιωμένοι.

λιτισμοί γιά νά δώσουν στόν κόσμο δ, τι καλύτερο

»Θά μου έπιτρέψετε νά έπιμείνω, κbριε πρωθυ

έδημιούργησε η aνθρώπινη iδιοφυzα, συγκλονίζεται

πουργέ, στό σημείο αύτό. Φρονώ δτι η πολιτική ένα

σήμερα aπό δύο σοβαρώτατες κρίσεις.

ποίηση τής Εύρώπης, πού ύπήρξε τό δραμα τών δη

»Δέν ήμπορεί παρά νά aπογοητεύεται κανείς, διό

μοκρατικών λαών μετά τόν τερματισμό του Δευτέρου

τι τόσο τό Μεσανατολικό δσο καί τό Κυπριακό πρό

Παγκοσμίου Πολέμου, έχει aδικαιολόγητα καθυ

βλημα μπόρεσαν νά δημιουργηθουν καί έξακολου

στερήσει. Καθήκον μας εlναι νά έπισπεύσωμε δλες

θουν νά μiiς aπειλουν, λόγφ τής aδυναμίας τής Διε

τίς διαδικασίες, νά παραμερίσωμε δλα τά {j;.πόδια

θνους Κοινότητος νά έπιβάλη τίς aποφάσεις του πε

καί νά προχωρήσωμε μέ aποφασιστικότητα στήν ού-

ρισσότερον aντιπροσωπευτικου της όργάνου, δηλα

σιαστική lνωση τής Εvρώπης. Καί εlναι τό καθήκον

δή τών Ήνωμένων 'Εθνών.

1

Ά ντιμετωπίζουμε συ

αύτό έπιτακτικό, γιατί μόνον μιά Ήνωμένη Εvρώπη

νεπώς στόν τομέα αι3τό lνα μεγάλο κενό, πού ήμπο

μπορεί κατά τήν γνώμη μου νά κατοχυρώση τήν ανε

ρεί νά aχρηστεύση τίς προσπάθειές μας, γιά τήν δια

ξαρτησία της καί νά έγγυηθή τήν έπιβίωση τής δη

σφάλιση τής εiρήνης, η όποία πράγματι aπειλείται

μοκρατίας.

aπό τήν διατήρηση τών έστιών πού aνέφερα.

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά fίθελα νά σiiς εύχαρι

»Ή Κυβέρνησή μου κατ' έπανάληψιν έδωσε

στήσω, κύριε πρωθυπουργέ, γιά τήν έκτίμηση καί

άπτά δείγματα τής φιλειρηνικής της πολιτικής. Καί

τήν έμπιστοσύνη μέ τήν όποία ώμιλήσατε γιά τήν
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άναγεννηθείσα έλληνική δημοκρατία. Εlναι πράγ

κατόπιν, πρόγευμα πρός τιμή του 'Έλληνα πρωθυ

ματι άληθές δτι μέ τήν σύνεση καί τήν ώριμότητα

πουργου . 'Ο Τζ. Λεόνε άναφέρθηκε εκτενώς στήν

πού επέδειξεν ό έλληνικός λαός, τό δημοκρατικό κα

κοινότητα του πολιτισμου τ&ν δύο εθνών διά μέσου

θεστώς όχι μόνον άποκατεστάθη άνωδύνως στήν χώ

τ&ν αίώνων, εξήρε τόν τρόπο μέ τόν όποίο άποκατα

ρα μας, άλλά καί εξωπλίσθηκε μέ θεσμούς καί δυνά

στάθηκε ή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα καί τόν ρόλο

μεις πού επιτρέπουν αίσιοδοξία γιa τό μέλλον.

)) 'Οφείλω

του Κ. Καραμανλή στή διαδικασία αuτή, καί ύπο

επίσης μέ τήν ίδια εύκαιρία νά εξάρω

γράμμισε τήν πρόθεση τής χώρας του νά ύποστηρί

τήν δημοκρατική άλληλεγγύη τήν όποία επέδειξε

ξει τό ελληνικό αϊτημα γιά επίσπευση τής εντάξεως

κατά τήν διάρκεια τfίς τυραννίας ό lταλικός πρός τόν

τής χώρας στήν ΕΟΚ.

έλληνικό λαό.

πρωθυπουργός τόνισε δτι ή παρουσία του στή Ρώμη

»Καί μέ τίς σκέψεις αύτές προπίνω ύπέρ τfίς ύγεί

'Απαντώντας, ό 'Έλληνας

εξέφραζε τήν επιθυμία του ελληνικου λαου γιά άνά

Ίταλικfίς Δημοκρατίας, τfίς

πτυξη στενότερων σχέσεων μέ τόν ίταλικό καί ύπο

προσωπικfίς ύγείας καί εύτυχίας σας, κύριε πρωθυ

γράμμισε δτι ήταν καί προσωπικά πεπεισμένος δτι

πουργέ, καί τfίς εύημερίας του φίλου lταλικου λαου».

ύπήρχαν εuρύτατες δυνατότητες πρός αuτή τήν κατεύ

ας του προέδρου τfίς

Τήν επομένη,

30

Σεπτεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής

κατέθεσε στέφανο στόν 'Άγνωστο Στρατιώτη καί

στή συνέχεια εγινε δεκτός άπό τό δήμαρχο τής Ρώ
μης Νταρίντα, ελληνικής

-

άπό τή μητέρα του

-

καταγωγής, ό όποίος δώρισε στόν 'Έλληνα πρωθυ
πουργό άντίγραφο τής λύκαινας του Καπιτωλίου.
'Από τήν πλευρά του, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός

τόνισε:

νω στό θέμα τής εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ

καί κατέλήξε:

« Ηλθα στήν Ρώμη μέ πολλές ελπίδες.
7

Φεύγω μέ τήν πεποίθηση δτι θά εlναι κοινή ή πορεία
μας στόν χώρο τfίς Εύρώπης».

Τό ϊδιο βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε δεξί
όποία παραβρέθηκαν ό πρόεδρος καί τά μέλη τής

»Θερμά σaς εύχαριστώ διά τό ώραίο ενθύμιο πού
μου προσφέρατε καί γιά τά συγκινητικά λόγια πού
μου άπευθύνατε. Καθώς μάλιστα τά είπατε έλληνικά,
επιβεβαιώσατε γιά μιάν άκόμη φοράν πόσο κοντά
βρισκόμαστε οί 'Ιταλοί καί οί 'Έλληνες είτε όμιλου
τό Καπιτώλιο,

είτε άπό

τόν βράχο

τfίς

'Ακροπόλεως.
»Καί μόνον ή μνεία τών όνομάτων αύτών φέρνει

στόν νου δυό άπό τίς μεγαλύτερες δόξες του παγκο
σμίου πολιτισμου: τήν Άθήνα καί τήν Ρώμη. Δέν

εlναι ύπερβολή άν λεχθfί δτι μέ τό πνευμα της 'Αθή
νας καί μέ τούς κανόνες τfίς Ρώμης θεμελιώθηκε ή

έννοια τfίς Εύρώπης. Άκόfη καί σήμερα οί δύο αύ
τές πόλεις συμβολίζουν τά Ιδανικά πού άποτελουν
τίς μόνιμες επιδiώξεις του άνθρώπου: τήν ελευθερία

rc(Χί τήν δικαιοσύνη.

» Άπό τήν επίσκεψή μου στήν ΑΙωνία Πόλη σας

-

ήταν ίκανοποιημένος άπό τή στάση τής 'Ιταλίας πά

ωση, στό κτίριο τής ελληνικής Πρεσβείας, στήν

«Κύριε δήμαρχε,

με άπό

θυνση. τέλος, άναφερόμενος στήν ίστορική άνα
γκαιότητα τής ευρωπαϊκής ενοποιήσεως, άνέφερε δτι

καί εlδικώτερα στόν ίστορικόν αύτόν λόφο, Jάπό

τόν όποίον ξεκίνησε ή σκέψη, ή lσχύς καί ή αίγλη
τfίς άρχαίας Ρώμης- θά διατηρήσω μίαν εύλαβικήν
άνάμνησιν. Θά διατηρήσω επίσης τήν συγκίνησιν

άπό τήν θερμότητα τfίς ύποδοχfίς πού μου επεφυλά

ξατε. Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή σaς παρακαλώ νά
διαβιβάσετε τούς εξ ίσου θερμούς χαιρετισμούς μου

στόν λαό τfίς Ρώμης, τόν όποίον τόσον επάξια εκ
προσωπείτε».

Τό μεσημέρι τής ϊδιας ήμέρας ό Κ. Καραμανλής

ίταλικής Κυβερνήσεως καί τά μέλη του διπλωματι
κου σώματος.

Μετά τό πέρας τ&ν συνομιλιών, ό Κ. Καραμαν
λής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:
«Αι' συνομιλίαι τάς όποίας εlχα μέ τόν πρόεδρον
τfίς 'Ιταλικfίς Δημοκρατίας κ. Υζ. Αεόνε καί τόν πρω
θυπουργόν κ. Α. Μόρο καθώς καί αί συνομιλίαι με

ταξύ τών ύπουργών 'Εξωτερικών 'Ιταλίας καί 'Ελλά
δος κ. κ. Μ. Ρουμόρ καί Δ. Μπιτσίου, επέτρεψαν τήν
συναγωγήν τών έξfίς συμπερασμάτων:

»1.

Οί δύο πρωθυπουργοί διεπίστωσαν μέ lκανο

ποίησιν δτι αί σχέσεις τών δύο χωρών εξελίσσονται
κατά τόν γονιμώτερον δυνατόν τρόπον εφ
πεδίων.

• δλων τών

'Η άποκατάστασις της εγκαρδιότητος εlς

τάς διμερείς σχέσεις μετά τήν μεταπολίτευσιν εν
'Ελλάδι άποτελεί εγγύησιν διά τήν μελλοντική ν συν
εργασίαν τών δύο χωρών τόσον επί του διμερους πε

δίού, δσον καί εντός πολυμερών πλαισίων, ώς επι
τάσσει άλλωστε ή γειτνίασίς των καί ή κοινότης τών
συμφερόντων των.

»2.

Διεδήλωσαν, εξ άλλου, τό ενδιαφέρον των διά

τήν πολιτικήν όργάνωσιν τfίς Εύρώπης καί τήν ση
μασίαν της διά τήν διεθνfί εlρήνην καί άσφάλειαν.
Ή Ιταλική Κυβέρνησις ύπεσχέθη τήν πλήρη ύπο

στήριξιν αύτfίς ί'να ή Έλλάς καταστfί, τό ταχύτερον
δυνατόν, πλfίρες μέλος τfίς ΕΟΚ.

»3.

Οί δύο πρωθυπουργοί άντήλλαξαν ώσαύτως

εγινε δεκτός άπό τόν πρόεδρο τής Ίταλικής Δημο

άπόψεις επί τfίς συνεχείας πού θά έπρεπε νά δοθfί εlς

κρατίας, Τζιοβάννι Λεόνε, ό όποίος καί παρέθεσε,

τήν Συνδιάσκεψιν του 'Ελσίνκι καί επί τfίς πρακτι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

50

κfjς έφαρμογfjς τών άρχών αί όποία ι διακηρύσσονται

'Από τίς στήλες του έλληνικοu Τύπου, ή «Καθη

είς τήν Τελικήν Πρaξιν τfjς έν λόγφ Συνδιασκέψεως.

μερινή» σημείωνε γιά τήν έπίσκεψη του πρωθυπουρ

»4.

Τά - δύο μέρη έξήτασαν όλα τά προβλήματα

διεθνούς ένδιαφέροντος καί διεπίστωσαν ότι αί άπό
ψεις των έπ' αύτών συγκλίνουν ή συμπίπτουν. 'Αμ
φότεραι αί χώραι πιστεύουν είς τήν έπίλυσιν τών δι

εθνών διαφορών δι

'

είρηνικών καί όχι διά βιαίων

γοί) στήν 'Ιταλία:
'Η επίσκεψη καί οί συνομιλίες του πρωθυπουργοί) τής
'Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλή στήν ίταλική πρωτεύουσα εν
τάσσονται μέσα στό γενικώτερο πλαίσιο του «άνοίγματος>)
τής χώρας μας πρός τήν ελεύθερη Ευρώπη, «άνοίγματος))

μέσων. Τούτο ίδιαιτέρως διεπιστώθη κατά τήν έξέ

πού άποτελεί τόν άκρογωνιαίο λίθο του άναπροσανατολι

τασιν τοv μεσανατολικού ζητήματος.

σμοu τής εξωτερικής πολιτικής καί τής διεθνοuς τοποθετή

»5.

'Όσον άφορα τό Κυπριακόν, διεπιστώθη ότι

σεως τής 'Ελλάδος μετά τήν κατάλυση του έξωνημένου

ή παράτασις τfjς παρούσης καταστάσεως δημιουργεί

δικτατορικοί) καθεστώτος καί τίς πικρές έμπειρίες άπό τίς

όλονέν καί περισσοτέρους κινδύνους διά τήν είρή

άποκλειστικές εξαρτήσεις του παρελθόντος. l'4ετά τίς έπι

νην είς τήν Μεσόγειον. Κατέληξαν, ώς έκ τqύτου, είς

τό συμπέρασμα δτι δέον άπαραιτήτως νά έξευρεθfί
είρηνική καί δικαία λύσις τοv προβλήματος, άπο

φευγομένων έν τφ μεταξύ έπιμελώς τών τετελεσμέ
νων γεγονότων. Ή λύσις αϋτη θά έδει νά βασίζεται
είς τάς άρχάς τοv σεβασμού, τfjς άνεξαρτησίας, τfjς

σκέψεις του 'Έλληνος πρωθυπουργοί) στήν Γαλλία καί τήν
Δυτική Γερμανία καί τήν πρόσφατη επίσκεψη τοu πρόε

δρου τής Γαλλικης Δημοκρατίας κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν
στήν χώρα μας, ή έπίσκεψη του κ. Κ. Καραμανλή στήν

Ρώμη είναι ενα άκόμη βήμα πρός τήν κατεύθυνση τής συ
σφίγξεως καί ενεργοποιήσεως τών σχέσεών μας μέ τήν
ελεύθερη Ευρώπη καί ίδίως τίς χώρες τής Ευρωπαϊκής οι

κυριαρχίας καί τfjς έδαφικfjς άκεραιότητος τfjς Κυ

κονομικής Κοινότητος, δπου ή 'Ελλάς έπιδιώκει νά έντα

πριακfjς Δημοκρατίας καί νά έξασφαλίζη συγχρόνως

χθή dις πλήρες καί ίσότιμο μέλος. 'Η 'Ιταλία είναι άπό τά

τήν άρμονικήν συνεργασίαν μεταξύ τών δύο Κοινοτή

ίδρυτικά καί βασικά μέλη τής Κοινότητος καί ή συνηγορία

των, άπηλλαγμένων πάσης μορφfjς πιέσεως ή βίας.

της ύπέρ τής εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ

»Ή ίταλική Κυβέρνησις έξετίμησεν έν προκειμέ
νφ ίδιαιτέρως τήν μετριοπαθfί στάσι ν τfjς έλληνικfjς
Κυβερνήσεως.

»6.

τέλος, προσεκάλεσα\ τόν πρωθυπουργόν τfjς

'Ιταλίας κ. Μόρο δπως έπισκεφθfί έπισήμως τάς

'Αθήνας καί ή πρόσκλησίς μου έγένετο εύχαρίστως
άποδεκτή».

τήν

Πέραν τής βασικής καί γενικώτερης σημασίας του

πρωθυπουργικοί) ταξιδίου dις ένός άκόμη βήματος τής
'Ελλάδος στόν ευρωπαϊκό χώρο, οί σχέσεις τής χώρας μας
μέ τήν 'Ιταλία παρουσιάζουν καί ίδιάζουσες πτυχές, λόγφ

τής γειτνιάσεως τών δύο χωρών στήν έξαιρετικά ευαίσθη
τη περιοχή τής Μεσογείου, τό άνατολικό τμήμα τής όποί

ας eχει καταστή έστία κρίσεως πού ξεπερνa κατά πολύ τά

Μετά τό τέλος του έπίσημου μέρους τής έπισκέ
ψεώς του, ό Κ. Καραμανλής παρέμεινε στή Ρώμη καί
τό πρωί τής

-

όποία άλλωστε ύπεσχέθη -είναι άσφαλώς πολύτιμη.

1ης

'Οκτωβρίου γιά νά έπισκεφθεί τόν

Πάπα Παuλο ΣΤ', ό όποίος καί του παρaχώρησε
άκρόαση διαρκείας

75 '.

Λίγες ήμέρες άργότερα, μετά τήν έπιστροφή του
στήν 'Ελλάδα, ό Κ. Καραμανλής εστειλε στό Μ.

Ρουμόρ, ύπουργό 'Εξωτερικών τής 'Ιταλίας, τό κεί
μενο του Συντάγματος της 'Ελλάδος, στά γαλλικά,
μέ τήν άκόλουθη έπιστολή:

τοπικά δρια καί γιά τήν εξέλιξη καί eκβαση τής όποίας
φυσικό είναι νά ενδιαφέρεται ίδιαίτερα ή 'Ιταλία. Διότι ή
χώρα αυτή θά ύφίστατο έκ τών πρώτων τίς συνέπειες τυχόν
κλιμακώσεως τής έντάσεως μέχρι εκρητικότητος, εξ αίτίας
τής τουρκικής επιθετικότητος καί τής άδυναμίας τοu ΟΗΕ
νά επιβάλη τίς άποφάσεις του- στοιχείων τά όποία δ κ.
Καραμανλής εϋστοχα έπεσήμανε στήν δμιλία του κατά τό

επίσημο δείπνο 1 6 •••
Παράλληλα, ή «'Ελευθεροτυπία» τόνιζε δτι ή
έπίσκεψη ήταν «καρποφόρα c'iν καί δύσκολη». 'Η
«Βραδυνή» ύπογράμμιζε τήν εκδηλη ίκανοποίηση

«Κατόπιν τfjς συνομιλίας πού είχαμε γιά τό νέο

κυβερνητικών παραγόντων, πού άναφέρονταν στή

Σύνταγμα τfjς 'Ελλάδος, σaς άποστέλλω τό κείμενό

θερμότητα των έκδηλώσεων καί τήν κατανόηση πού

του στά γαλλικά γιά νά σaς δώσω τήν δυνατότητα νά

συνάντησε ό Κ . Καραμανλής στή Ρώμη, άλλά καί

δfjτε, aν σ{iς ένδιαφέρη, πώς προσπάθησα νά άντιμε

στήν γενικότερα έπιτυχfi πορεία τής έλληνικfiς έξω

τωπίσω τά διάφορα πολιτικά προβλήματα τfjς χώρας

τερικης πολιτικής, πρόσθετο δείγμα τής δποίας ήταν

μου.

καί οί έπαφές του πρωθυπουργοu στήν Ίταλία 17 •

»'Επιτρέψτε μου νά έπωφεληθώ τfjς εύκαιρίας γιά

'Ο iταλικός τύπος, άπό τήν πλευρά του, έξέφρασε

νά σaς έκφράσω άκόμα μιά φορά τίς εύχαριστίες μου

μέ ποικίλους τρόπους τήν έκτίμησή του πρός τόν Κ.

γιά τήν θερμή καί έγιcάρδια φιλοξενία πού μοv έπι

Καραμανλή

φυλάξατε καί γιά νά σaς έπαναλάβω τήν πεποίθησή

Tempo»

μου ότι ή έπίσκεψή μου qά έγκαινιάση μιά νέα φάση,

γιά νά εiσέλθει στήν Κοινή 'Αγόρά ώς πλήρες μέλος

πιό δυναμική, στίς σχέσεις τών χωρών μας.

καί χαρακτήριζε τόν Κ. Καραμανλή ώς ενα άπό τούς

»Δεχθfίτε, άγαπητέ μου πρόεδρε, τήν έκφραση τών

πλέον θερμών καί είλικρινών αίσθημάτων μοω> 15 •

καί τήν

'Ελλάδα.

'Η έφη μερίδα

«Il

τόνιζε δτι ή 'Ελλάδα c'iξιζε ύποστηρίξεως

πιό ίκανούς πολιτικούς τής έποχfiς.

dela Sera»

'Η

«Corriere

ύπογράμμιζε δτι γιά πρώτη φορά μετά εϊ-
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Συναντήσεις μέ τόν πρόεδρο τfjς 'Ιταλικfjς Δημοκρατίας (άνω) καί
μέ τό δήμαρχο τfjς Ρώμης (κάτω).
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κοσι χρόνια 'Έλληνας πρωθυπουργός επισκεπτόταν

μιουργήσουν μόνο νέα προβλήματα, άντί νά επιλύσουν τά

έπίσημα τή Ρώμη 1 8.

ύπάρχοντα.
>>Σύμφωνα μέ αυτή τήν γενική πολιτική, τό 'Υπουργείο

30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

αυτό, στήν ύπ' άριθμ.

1975

Φεβρουαρίου

1975,

754.537-SIGM/SIMD/3-31,

άπό

6

διακοίνωσή του, ενφ πρότεινε νά επι

Μετά τή ματαίωση, μέ δική της πρωτοβουλία, τfίς

λυθουν μέ διμερείς διαπραγματεύσεις τά προβλήματα με

συναντήσεως των εμπειρογνωμόνων γΊά τή σύνταξη

ταξύ Τουρκίας καί 'Ελλάδος, πού άφορουσαν τήν ήπειρω

του συνυποσχετικοu, ή τουρκική πλευρά έγκαινιάζει

τική ύφαλοκρηπίδα του Αίγαίου, παράλληλα δήλωνε, δτι ή

μιά διαδικασία άνταλλαγfίς διακοινώσεων μέ τήν
·Ελλάδα, ή όποία καί θά συνεχιστεί rος τό τέλ0ς του
ετους. Στό διάστημα αύτό, ή τουρκική πλευρά θά
προσπαθήσει νά χρησιμοποιήσει τίς άνταλλαγές αύ

τές μέσω τfίς διπλωματικής όδοu γιά νά άποδυναμώ
σει τήν έλληνική πρόταση γιά παραπομπή του ζητή

Τουρκία δέν άντιτίθεται στήν έλληνική πρόταση νά παρα
πεμφθή ή διαφορά στό Διεθνές Δικαστήριο, ύπό τήν προϋ

πόθεση, δτι αυτό θά μπορουσε νά γίνη μέ τήν ρητή συγκα
τάθεση άμφοτέρων τών μερών.
»Σύμφωνα μέ τήν πρόταση ή όποία περιεχόταν στήν εν

λόγφ διακοίνωση, εγινε άπό

17-19/5/1975, στήν Ρώμη, συ

νάντηση μεταξύ τών ύπουργών 'Εξωτερικών Τουρκίας καί

ματος της όριοθετήσεως της ύφαλοκρηπίδας στό Δι

'Ελλάδος, γιά νά προετοιμάσουν τό εδαφος γιά διαπραγ

εθνές Δικαστήριο

ματεύσεις σέ επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Ή Τουρκία άνέ

-

τήν όποία ώστόσο ή ίδια ή

~ Αγκυρα είχε προηγουμένως άποδεχτεί

ένώ πα

φερε στήν Ρώμη, δτι δέν θά ήταν πρός τό συμφέρον τών

ράλληλα θά άποπειραθεί νά έμφανιστεί διεθνώς ώς

δύο χωρών νά ύποβληθή ή διαφορά στό Διεθνές Δικαστή

-

διαλλακτική, ένόψει καί τfίς προσεχοuς συζητήσεως

ριο, χωρίς νά επιχειρηθουν πρώτα ουσιώδεις διαπραγματεύ

τοu Κυπριακοί) στόν ΟΗΕ.

σεις, ενφ ή 'Ελλάδα άντέτεινε, δτι ή διαφορά θά πρέπη νά

Στίς

30

Σεπτεμβρίου, ή "Αγκυρα έπέδωσε στόν

'Έλληνα πρέσβη στήν "Αγκυρα, Δ. Κοσμαδόπουλο,
διακοίνωση μέ τήν όποία ισχυριζόταν δτι ή ελληνι
κή πλευρά είχε προσπαθήσει νά περιορίσει τίς συζη

τήσεις στή σύνταξη συνυποσχετικοu, ένώ είχε «δε
χτεί» τή συνολική διαπραγμάτευση του θέματος.

παραπεμφθή άμέσως στό Δικαστήριο.

»• Ο Τουρκος ύπουργός

'Εξωτερικών τόνισε, δτι οί ίδι

ομορφίες του Αiγ1αίου Πελάγους δημιουργουσαν περίπλο

κα προβλήματα. Μερικές πλευρές τής εννοίας τής ήπειρω
τικής ύφαλοκρηπίδος δέν εχουν άκόμη άποκρυσταλλωθή.
Γιά τόν λόγο αυτό, οί άρχές πού θά εφαρμοσθουν, μπορουν

κάλλιστα νά καθορισθο\jν μεταξύ τών ενδιαφερομένων χω

'Ακόμη, ή τουρκική Κυβέρνηση έπανερχόταν στήν

ρών. Τελικά, ό Τουρκος ύπουργός 'Εξωτερικών πρότεινε

παλαιά της πρόταση γιά άπό κοινοu διεξαγωγή έρευ

στήν Ρώμη, δτι ή ευθύνη γιά τήν άπό κοινου ερευνά καί

νών καί έκμετάλλευση τοu πετρελαίου του Αiγαίου.

εκμετάλλευση τών πόρων τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος

Διπλωματικοί παρατηρητές στήν 'Αθήνα άπέδιδαν

του Αίγαίου θά μπορουσε επίσης νά άντιμετωπισθή μεταξύ

τήν τουρκική ένέργεια στή διάθεση τfίς ~ Αγκυρας νά

Τουρκίας καί 'Ελλάδος.

άποφύγει τήν προσφυγή

στή διεθνή δικαιοσύνη,

δπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των Κ. Καραμανλή καί
Σ. Ντεμιρέλ, τό Μάιο. 'Εξάλλου, ή σκλήρ,υνση τfίς
τουρκικής στάσεως πιθανόν νά μήν ήταν άσχετη καί

μέ τή διεξαγωγή άναπληρωματικών έκλογών στήν
Τουρκία, στίς

12

'Οκτωβρίου: ό πρωθυπουργός, Σ.

»'Επίσης, ό Τουρκος ύπουργός 'Εξωτερικών πρότεινε,
δπως, διαπραγματεύσεις γιά τήν όριοθέτηση τής ήπειρω
τικής ύφαλοκρηπίδος του Αίγαίου Πελάγους, λάβουν χώ
ρα, παράλληλα μέ τίς προετοιμασίες γιά τήν σύνταξη σχε

δίου είδικής συμφωνίας, άποδεκτής άπό άμφότερα τά μέρη.
'Η φόρμουλα αυτή εγινε τελικά δεκτή άπό τήν 'Ελλάδα
καί επιβεβαιώθηκε περαιτέρω στήν συνάντηση πού εγινε

Ντεμιρέλ, είχε ήδη κατηγορηθεί άπό τόν άντίπαλό

στίς Βρυξέλλες στίς

του, Μπ . 'Ετσεβίτ/«κατακτητή» της Κύπρου, γιά εν

πουργών τών δύο χrορών. Στίς Βρυξέλλες, επίσης, άποφα

30

Μαίου

1975,

μεταξύ τών πρωθυ

δοτικότητα στά τουρκικά έθνικά θέματα. Τό κείμενο

σίσθηκε δπως τά δύο μέρη άρχίσουν διμερείς διαπραγμα

τfίς τ·ουρκικfίς διακοινώσεως, τό όποίο δόθηκε καί

τεύσεις, γιά δλα τά προβλήματά τους. Έκτός άπ' αυτό,

στή δημοσιότητα, ήταν τό άκόλουθο:
<Πό 'Υπουργείον 'Εξωτερικών προσφέρει τίς προσρή
σεις του στήν έλληνική Πρεσβεία καί, εν όψει τών τελευ

συμφωνήθηκε, επίσης, δτι τά θέματα εκείνα τά όποία άφο

ρουν τίς περιοχές τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος του Αί

yαίοu, πού δέν θά μπορουσαν νά επιλυθουν μέ διαπραγμα

τεύσεις, θά ύJtοβάλλονταν άπό κοινου στό Δικαστήριο.

ταίων δυσκολιών πού άνέκυψαν στήν πραγματοποίηση τής

>>·Η άνωτέρω συνεννόηση μεταξύ τών δύο μερών, προ

άπό μακρου άναμε":ομένης συναντήσ~ως τών Τούρκων καί

ήλθε τότε άπό τήν κοινή τους επιθυμία νά επιλύσουν τήν

'Ελλήνων εμπειρογνωμόνων, γιά ν~ εξετάσουν τό πρό

διαφορά τους δι' άμοιβαίας συμφωνίας, πού θά συμβίβαζε

βλημα τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος του Αίγαίου, εχει

τίς άντίστοιχες άπόψεις καί θέσεις τους.

τήν τιμή νά φέρη είς γνώσιν της τά έξής:

»Πάντως, ή έλληνική Κυβέρνηση, αντίθετα πρός αυτή

»'Η τουρκική Κυβέρνηση είχε προτείνει σέ πολλές ευ

τήν συνεννόηση, επιχείρησε πρόσφατα νά επιβεβαιώση τήν

καιρίες, δπως ή διαφορά γιά τήν ήπειρωτική ύφαλοκρηπί

προγενέστερη aποψή της επιμένοντας, δτι οί συνομιλίες

δα του Αίγαίου επιλυθή μέ διαπραγματεύσεις μεταξύ τών

σέ επίπεδο εμπειρογνωμόνων, .οί όποίες επρόκειτο νά γί

δύο χωρών; καθ' δσον αυτή ήταν πάντοτε ή πολιτική τής

νουν στό Παρίσι μεταξύ

τουρκικής Κυβερνήσεως. ·Η τουρκική Κυβέρνηση θεω

επρεπε νά περιορισθουν άμέσως καί αποκλειστικώς στήν

ρεί, δτι μονομερείς ένέργειες στόν τομέα αυτόν θά δη-

σύνταξη τής είδικής συμφωνίας. 'Η θέση αυτή τής έλλη-

25

καί

27

Σεπτεμβρίου

1975,

θά
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έχούσης ώς έξής: 'Όυχ ήττον, ή τουρκ:ικ:ή Κυβέρνησις

λόγφ συναντήσεως: Κατά τήν γνώμη τfjς τουρκ:ικ:fjς Κυ

έξετάζει κ:ατ' άρχήν ευμενώς τήν πρότασιν τής έλληνικ:ής

βερνήσεως, ή συνάντηση των Παρισίων, πού δέν πραγμα

Κυβερνήσεως, δπως ή διαφορά έπί τής όριοθετήσεως τής

τοποιήθηκε, ε{ναι μία χαμένη ευκαιρία . Στήν συνάντηση

ύφαλοκ:ρηπίδος τοu ΑΙγαίου παραπεμφθή άπό κ:οινοu εtς

αυτή θά μποροuσε νά άρχίση μία λεπτομερής έξέταση

τό Διεθνές Δικαστήριον. Πρός τόν σκοπόν αυτόν κ:αί πρός

δλων των θεμάτων των σχετιζομένων μέ τήν ήπειρωτικ:ή

έπεξεpγασίαν των δρων ύπό τούς όποίους ή ύπόθεσις θά

ύφαλοκ:ρηπίδα του ΑΙγαίου, ένφ συγχρόνως θά μποροuσε

άχθη ε{ς τό έν λόγφ Δικαστήριον, ή Τουρκία προτείνει τήν

νά άρχίση ή άπό κ:οινοu σύνταξη τfjς ε{δικ:fjς συμφωνίας.

έναρξιν συνομιλιών ύψηλοu έπιπέδου μεταξύ τών δύο Κυ

»'Η τουρκ:ικ:ή Κυβέρνηση θεωρεί, έπίσης, δτι ή τελευ

βερνήσεων . ' Η τουρκ:ικ:ή Κυβέρνησις ε{ ναι τής γνώμης δτι

ταία θέση πού πfjρε ή έλληνικ:ή Κυβέρνηση έπ ' αυτοu τοu

ή πολιτική φύσις κ:αί ή ζωτική σημασία του θέματος επι

θέματος, δέν εΙναι σύμφωνη μέ τό πνεuμα του άρθρου
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τοu Καταστατικ:οu Χάρτου τοu ΟΗΕ . 'Επί πλέον, δσον

άφορα τήν όριοθέτηση θαλασσίων περιοχών, μία ρύθμιση
κατόπιν διαπραγματεύσεων εΙναι ε{δικ:ή ύποχρέωση γιά τά

ενδιαφερόμενα μέρη.

βάλλουν δπως αί συνομιλίαι αύται διεξαχθοuν έπί ύπουρ 
γικ:οu έπιπέδου .
»'Η ' Ελλάς συνεφώνησεν, έπελθούσης οi)τω συμπτώ
σεως γνωμών:

»α . έπί τής παραπομπής τής ύποθέσεως ε{ς τό Διεθνές

» ' Η τουρκ:ικ:ή Κυβέρνηση επαναλαμβάνει, ι'iλλη μιά
φορά, τήν άποψή της, δτι ή καλύτερη μέθοδος γιά τήν

διευθέτηση τέτοιων διαφορών ε{ ναι

oi διμερείς διαπραγμα

τεύσεις μία δίκαιη κ:αί έντιμη συμφωνία βασιζομένη σέ

Δικ:αστήριοv»β. έπί τοu άντικ:ειμένου προσφυγής ε{ς τό Δικαστήρι

ον, ήτοι τής όριοθετήσεως τής ύφαλοκ:ρηπίδος
»γ. έπί του επιπέδου διεξαγωγfjς των συνομιλιών κ:αί,

δίκαιες άρχές. Συνεπώς, σύμφωνα μ' αυτή τήν άρχή κ:αί μέ

»δ. έπί του άντικ:ειμένου τών συνομιλιών τούτων, δηλα

πνεuμα κ:αλfjς θελήσεως κ:αί συνδιαλλαγfjς, ή τουρκ:ικ:ή

δή "του καθορισμοί) των δρων ύφ, οi)ς τό θέμα θά παρε

Κυβέρνηση καλεί τήν έλληνικ:ή Κυβέρνηση νά άρχίση ου

πέμπετο ε{ς τό Δικαστήριον" .

σιώδεις διαπραγματεύσεις, δσον τό δυνατόν συντομώτερα.

»Τό 'Υπουργείον 'Εξωτερικών έπωφελείται αυτης τfjς

»' Αφ' έτέρου, διά δηλώσεώς του, άπό 3ης Μαρτίου
1975, πρός τήν μεγάλην Τουρκ:ικ:ήν Έθνοσυνέλευσιν, ό

ευκαιρίας , γιά νά άνανεώση πρός τήν έλληνικ:ή Πρεσβεία

τότε πρωθυπουργός κ:. 'Ιρμάκ: έπε βεβαίωσε τήν συμφωνίαν

τίς διαβεβαιώσεις τfjς ύψίστης έκ:τιμήσεώς του».

ταύτην εΙπών: 'Όί 'Έλληνες άπήντησαν θετικώς ε{ς τήν

'Η ιiπάντηση τής έλληνικής Κυβερνήσεως έπιδό
θηκε στήν τουρκική Πρεσβεία στην 'Αθήνα στίς

2

'Οκτωβρίου. Σχετικά, έκδόθηκε κυβερνητική ιiνα
κοίνωση, η όποία συνόψιζε τό περιεχόμενο της έλ

πρότασίν μας , περί συνομιλιών πρό τής μεταβάσεως ε{ς
τήν Χάγην. Αύται δέν ήρχισαν άκ:όμη. Θέμα των συνομι

λιών εσεται τό συνυποσχετικόν , δπερ θά κ:αθορίση τήν
βάσιν τής διαφωνίας" .

»'Εν συνεχείq., συνεφωνήθη, δπως οί δύο ύπουργοί

ληνικής διακοινώσεως, πού τόνιζε δτι η τουρκική

'Εξωτερικών συναντηθοuν μεταξύ

πλευρά είχε ιiποδεχθεί κατά τόν πλέον έπίσημο τρό

ίνα, ώς έδηλοuτο ε{ ς τό δημοσιευθέν τήν 14ην Μαίου

πο την έλληνικη πρόταση γιά παραπομπή του θέμα

κοινόν άνακ:οινωθέν, "έξετάσουν τούς τρόπους ύποβολfjς

τος τής ύφαλοκρηπίδας στό Διεθνές Δικαστήριο:
«'Α νακ:οινοuται άρμοδίως δτι ε{ς άπάντησιν τουρκ:ικ:fjς

17-19

Μαίου έν Ρώμη,

1975,

τοu θέματος τής ύφαλοκ:ρηπίδος τοu ΑΙγαίου είς τό Διεθνές
Δικαστήριον τής Χάγης". Οί ύπουργοί θά άντήλλασσον

ώσαύτως άπόψεις κ:αί έπί c'iλλων θεμάτων, άφορώντων τάς

διακοινώσεως τfjς 30fjς Σεπτεμβρίου ή έλληνικ:ή Κυβέρ

έλληνοτουρκ:ικ:άς σχέσεις.

νησις έπέδωσε σήμερον πρός τόν έπιτετραμμένον τής

συμφωνία τών δύο Κυβερνήσεων, περ_ί παραπομπfjς του θέ

Τουρκίας έν . 'Αθήναις, άπαντητικ:ήν διακ:οίνωσιν έν τfi

ματος τής όριοθετήσεως είς τό Δικαστήριον, ήτο αυτονόη

όποίq. άνασκ:ευάζονται οί Ισχυρισμοί τής τουρκ:ικ:ής Κυ

τον, δτι τό πρός συζήτησιν θέμα δέν ήδύνατο νά εΙναι ε{ μή

βερνήσεως έπί του θέματος τής ύφαλοκ:ρηπίδος.

ή σύνταξις του σχετικ:οu συνυποσχετικ:οu.

»'Η έλληνικ:ή διακοίνωσις τονίζει δτι τό θέμα τfjς όρι

οθετήσεως τfjς ύφαλοκ:ρηπίδος έτέθη τό πρώτον τήν
Νοεμβρίου

1973

Δεδομένου δτι ύπfjρχε ήδη

»Κατά τήν συνάντησιν τής Ρώμης, ή έλληνικ:ή πλευρά

1ην

ύπέβαλε σχέδιον συνυποσχετικ:οu, άλλ ' ή τουρκική πλευ

δταν ή τουρκ:ικ:ή Κυβέρνησις άνευ ουδε

ρά έδήλωσεν, δτι δέν ήτο έτοίμη νά τό διαπραγματευθή.

μιaς συνεννοήσεως μετά τής 'Ελλάδος παρεχώρησεν ε{ς

'Ερωτηθείσα, άν, τουλάχιστον , ήτο δυνατόν νά έκθέση

τήν τουρκ:ικ:ήν έταιρείαν πετρελαίου ώρισμένας άδείας εκ

τήν νομικ:ήν της θέσιν, άπέφυγε νά τό πράξη. ~Ερριψεν

μεταλλεύσεως ε{ς περιοχάς άνηκ:ούσας ε{ς τήν ύφαλοκ:ρη

δμως τήν tδέαν κοινών εκμεταλλεύσεων ε{ς άκ:αθορίστους

πίδα τών έλληνικ:ών νήσων του ΑΙγαίου. 'Η έλληνικ:ή

περιοχάς του ΑΙγαίου. Τελικώς, οί ύπουργοί συνεφώνη

πλευρά ήμφεσβήτησεν τό νομικ:όν κ:uρος τών έν λόγφ πα

σαν, δπως τό ταχύτερον συνέλθη μικτή έπιτροπή έμπειρο

ραχωρήσεων κ:αί έπηκ:ολούθησεν άνταλλαγή διακοινώσε

γνωμόνων πρός

ων, είς τάς όποίας έκ:άστη πλευρά έξέθεσε τάς θέσεις της.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην αί τουρκ:ικ:αί 6-κ:έψεις περί

διαπραγμάτευσιν του συνυποσχετικ:οu.

'Επειδή αί θέσεις αUται άπε:δείχθησαν άσυμβίβαστοι, ή

κοινών έκ:μεταλλεύσεων θά ήδύναντο ώσαύτως νά διερευ

έλληνικ:ή Κυβέρνησις έπρότεινεν τήν 27ην 'Ιανουαρίου

νηθοuν περαιτέρω .

1975 ε{ς τήν του'ρκ:ικ:ήν δπως ή διαφορά περί τήν όριοθέ
τησιν τής ύφαλοκ:ρηπίδος του ΑΙγαίου παραπεμφθfj ε{ς τό

γικ:ήν συνάντησιν άνακ:οινωθέντος, έχει ώς έξής: "Συνεζη

Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης. Διά διακ:οινώσεώς της

τήθησαν τά ζητήματα, τά σχετικά μέ τήν ύφαλοκ:ρηπίδα

άπό 6ης Φεβρουαρίου

Κυβέρνησις άπεδέ

τοu ΑΙγαίου κ:αί μία πρώτη μελέτη τοu κειμένου τοu συνυ

χθη τήν έλληνικ:ήν πρότασιν, τfjς σχετικής περικ:οπfjς,

ποσχετικ:οu , του άφορώντος ε{ς τήν ύποβολήν του ζητήμα-

1975, ή τουρκ:ικ:ή

»'Η σχετική περικοπή τοu έκ:δοθέντος μετά τήν ύπουρ
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τος είς τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης, ελαβε χώραν .

καί δτι πρός άποφυγήν παραπλανητικών εντυπώσεων, δ

'Επί ττϊ εόκαιρί~ ταύτ1J, οί δύο ύπουργοί άνεσκόπησαν δλα

σκοπός της θά εδει νά δηλωθή έκ των προτέρων.

τά θέματα, τά ενδιαφέροντα άπ' εόθείας τάς σχέσεις μεταξύ

»Οόχ ήττον, έάν, διά λόγους, τούς δποίους ή έλληνική

τών δύο χωρών. Συνεφωνήθη ή συνέχισις των συναντήσε

Κυβέρνησις δέν κατενόει, άλλ' οϊτινες έκρίνοντο aποφα

ων τών εμπειρογνωμόνων είς τό έγγύς μέλλον".

σιστικοί ύπό τής τουρκικής Κυβερνήσεως, ή τελευταία αϋ

οί πρωθυπουργοί τών δύο χω

τη έπροτίμα μικράν άναβολήν τής συναντήσεως, ή έλλη

ρών, συναντηθέντες έν Βρυξέλλαις, aπεφάσισαν, δπως τό

νική Κυβέρνησις θά ήτο διατεθειμένη νά συναινέση είς

»Τήν 31ην Μαίου

1975,

θέμα ύποβληθή πρώτον είς τό Διεθνές Δικαστήριον . 'Η

βραχείαν άναβολήν, χωρίς τοϋτο νά σημαίνη δτι παραιτεί

τοιαύτη ύποβολή δέν aπέκλειε τήν έν συνεχεί~ διεξαγωγήν

ται τής συμφωνίας προτάξεως τής προσφυγής εiς τό Δικα

συνομιλιών πρός έξεύρεσιν ένδεχομένης συμπεφωνημένης

στήριον, τήν δποίαν έθεώρει άναγκαίαν καί έπείγουσαν.

λύσεως. Τό έκδοθέν μετά τήν πρωθυπουργικήν συνάντησιν

»'Η τουρκική Κυβέρνησις έπροτίμησε τήν άναβολήν.

άνακοινωθέν εχει ώς άκολούθως: 'Όί δύο πρωθυπουργοί

Είς τήν διακοίνωσιν τονίζεται, δτι ή 'Ελλάς δέν δύναται

εσχον τήν εόκαιρίαν, κατά τήν συνάντησίν των, νά προ

νά δεχθή τόν τουρκικόν ίσχυρισμόν, δτι ή ύποβολή τής

βοuν ε iς άνασκόπησιν των προβλημάτων τά όποία προεκά

διαφορίiς είς τό aνώτατον Διεθνές Δικαστήριον aποτελεί

λεσαν τήν παροuσαν κατάστασιν εiς τάς σχέσεις τών δύο

ένέργειαν άντίθετον πρός τό πνεϋμα τοϋ άρθρου

χωρών . 'Απεφάσισαν, δτι τά προβλήματα ταuτα πρέπει νά

Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών . Τέλος, προστίθεται, δτι ή
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τοϋ

έπιλυθοϋν είρηνικώς, μέσφ διαπραγματεύσεων καί, Όσον

'Ελλάς, ώς φιλειρηνική χώρα καί ώς μέλος των 'Ηνωμέ

άφορίi τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος τοϋ Αίγαίου, ύπό τοϋ

νων' Εθνών, τάσσεται ύπέρ τής είρηνικής λύσεως τών δια

Διεθνοuς Δικαστηρίου τής Χάγης. Καθώρισαν τάς γενικάς

φορών καί κατά τ& ν μονομερών ένεργειών καί δτι, συμφώ

γραμμάς, έπί ττϊ βάσει των δποίων θά γίνουν αί προσεχείς

νως πρός τάς άρχάς καί έν πνεύματι φιλίας καί συνδιαλλα

έπαφαί έκπροσώπων τών δύο Κυβερνήσεων. Συναφώς aπε

γής, καλεί τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν, δπως συμφωνήση

φάσισαν τήν έπίσπευσιν τής συναντήσεως τών έμπειρο

είς τήν ταχείαν σύνταξιν συνυποσχετικοu, δπερ θά έπέτρε

γνωμόνων διά τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος τοu Αίγαίου, ώς

πεν είς τό Διεθνές Δικαστήριον νά έπιληφθή τής διαφορίiς».

έπίσης καί τής των εμπειρογνωμόνων, διά τό θέμα του ένα
ερίου χώρου" .
»Κατόπιν των άνωτέρω, ή έλληνική Κυβέρνησις, δι'

Ή άπάντηση τfjς 'Άγκυρας έπιδόθηκε στό Δ.
Κοσμαδόπουλο στίς

18 Νοεμβρίου.

Παρά τήν έπιτυ

επανειλημμένων διαβημάτων έν 'Αγκύρ~, έπεδίωξε τήν

χία των Σ. Ντεμιρέλ καί Μ π. 'Ετσεβίτ καί τήν άπο

έπίσπευσιν τής συναντήσεως των εμπειρογνωμόνων, πρός

τυχία των

σύνταξιν του συνυποσχετικοu, μηδεμίαν καταλιποuσαν

έκλογές του προηγούμενου μfjνα, ή τουρκική Κυ

άκραίων έθνικιστικων κομμάτων

στίς

άμφιβολίαν είς τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν, περί του άντι

βέρνηση φαινόταν νά ύπαναχωρεί άπό τήν προηγού

κειμένου των συνομιλιών. Οϋτω, σχετικά διαβήματα έγέ

μενη δέσμευσή της νά άποδεχθεί δικαστική διευθέ

νοντο έν 'Αγκύρ~ τήν 26ην καί 30ήν 'Ιουνίου, τήν 9ην

τηση του ζητήματος τfjς ύφαλοκρητcίδας:

'Ιουλίου καί 20ήν Αόγούστου

1975.

Τελικώς, ή συνάντη

σις των εμπειρογνωμόνων ώρίσθη διά τήν 25ην, 26ην καί

<Πό 'Υπουργείον 'Εξωτερικών προσφέρει τίς προσρή

27ην Σεπτεμβρίου έν Παρισίοις. 'Όταν, δμως, τρείς ήμέ

σεις του στήν έλληνική Πρεσβεία καί, άναφερόμενο στήν

ρας πρό αότής, έτέθη τό ζήτημα τής έκδόσεως κοινοί! ανα

ύπ' άριθμ. 6243.15/190/ΑΣ

κοινωθέντος τύπου, εiς τό δποίον θά καθωρίζετο καί δ

διακοίνωση, πού έπιδόθηκε στήν 'Αθήνα στόν Τοuρκο

3780,

άπό

2

'Οκτωβρίου

1975,

σκοπός της, ή τουρκική Κυβέρνησις ύπέβαλε κείμενον, είς

επιτετραμμένο, εχει τήν τιμή νά φέρη τά κατωτέρω είς

τό δποίον δέν άνεφέρετο καν ή λέξις "συνυποσχετικόν".

γνώσιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως:

Εiς σχετικήν παρατήρησιν τοϋ 'Έλληνος πρέσβεως, τφ

»Τό Αίγαίον Πέλαγος, τίς άκτές τοu δποίου διαμοιρά

άντετάχθη δτι τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος δέν ύφίστατο

ζονται ή 'Ελλάδα καί ή Τουρκία, εΙ ναι μιά περιοχή πού

αότό καθ' έαυτό, άλλ' έν συναρτήσει πρός άλλα θέματα,

εχει ίση σπουδαιότητα γιά κάθε μιά άπ' αuτές. 'Αμφότερες

δτι ίσως νά μή έχρειάζετο κάν προσφυγή είς τό Δικαστή

οί χώρες εχουν ζωτικά, στρατηγικά, οίκονομικά καί πολι

ριον καί δτι, κατά συνέπειαν, ή έξουσιοδότησις πρός τούς

τικά συμφέροντα στήν περιοχή. Καθ' δλη τήν ίστορία, τό

εμπειρογνώμονας εδει νά μ ή άναφέρεται aποκλειστικώς εiς

Αίγαίο καί οί πόροι του εχουν έλεύθερα καί έξ ίσου δια

τήν σύνταξιν του συνυποσχετικοϋ, άλλά νά εΙναι εόρεία,

μοιρασθή καί χρησιμοποιηθή άπό τούς λαούς τών χερσο

ώστε νά καταστή δυνατή ή συζήτηση του γενικωτέρου

νήσων τής 'Ανατολίας καί τής 'Ελλάδος.

προβλήματος τοϋ Αiγαίου.

»Οί παροϋσες διαφορές εχουν άνακύψει, διότι ή fιπει

»'Ο 'Έλλην πρέσβυς ύπεγράμμισεν, δτι τό θέμα τής

ρωτική ύφαλοκρηπίς του Αiγαίου δέν εχει άκόμη δριοθε

ύφαλοκρηπίδος ήτο καθαρώς θέμα δριοθετήσεως καί μό

τηθή. 'Από τήν εναρξη τής καταστάσεως, ή τουρκική Κυ

νον, δτι, κατά τά συμφωνηθέντα, τοϋτο θά παρεπέμπετο εiς

βέρνηση, στίς έπίσημες άνακοινώσεις της, στίς έπαφές της

τό Δικαστήριον, δτι είδικώτερον, κατά τά συμφωνηθέντα

καί σέ δλες τίς άνεπίσημες εuκαιρίες, ε{χε σταθερά ύπο

τών Βρυξελλών, ή προσφυγή είς τό Δικαστήριον θά προε

γραμμίσει, δτι λόγφ των άκρως περιπλόκων προβλημάτων

τάσσετο ένδεχομένων συνομιλιών καί δτι πρός κατάθεσιν

πού περιλαμβάνονται στήν χάραξη τής δριοθετικής γραμ

τής προσφυγής ήτο άναγκαία ή σύνταξις συνυποσχετικοu.

μής καί στίς ιδιομορφίες τής περιοχής καί τήν τεραστία

Προσέθεσεν, δτι κατά τήν κρίσιν τής έλληνικής Κυβερνή

σπουδαιότητα γιά τίς δύο χώρες, ή δριοθέτηση τής περιο

σεως, ή συνάντησις τών Παρισίων, πρός σύνταξιν συνυ

χής μπορεί νά πραγματοποιηθή μόνον άπό κοινοί!, έάν

ποσχετικοu, θά εδει νά πραγματοποιηθή, διότι θά ε{χεν

βρεθή μία δίκαιη λύση, aποδεκτή άπό άμφότερα τά μέρη.

άγαθήν έπίδρασιν έπί των σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών

>>'Η τουρκική Κυβέρνηση, πού πάντοτε έπιθυμεί νά δι-
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ευθετή τίς διαφορές της χρησιμοποιώντας ο λα τά εiρηνικά

μάτευση, μέ σκοπό τήν επίτευξη συμφωνίας.

μέσα, tjταν ευτυχής διαπιστώνουσα, οτι, κατά τήν συνάν

ματεύσεις πού ήδη εχουν άρχίσει μεταξύ Τουρκίας καί

0{

διαπραγ

τηση των ύπουργών 'Εξωτερικών τών δύο χωρών στήν

'Ελλάδος επί τοϋ θέματος τοϋ εναερίου χώρου τοϋ Αiγαί

Ρώμη τόν Μάϊο τοϋ

ή έλληνική πλευρά συμφώνησε

ου, σύμφωνα μέ τήν συμφωνία πού εγινε μεταξύ των δύο

γιά τήν άναζήτηση λύσεως τών διαφορών κατόπιν διαπραγ

ύπουργών 'Εξωτερικών στήν Ρώμη, άποτελεί ενα καλό

ματεύσεων, λαμβάνουσα, επίσης, ύπ' όψιν τήν τουρκική

παράδειγμα επ· αυτφ.

1975,

πρόταση γιά κοινή ερευνα καί εκμετάλλευση των πόρων

»Παρά τήν προθυμίαν τής Τουρκίας νά διαπραγματευ

καί οτι θά προσπαθοϋσε νά προετοιμάση, έάν tjταν άπα

θή, ο{ δύο χώρες δέν εχουν κατορθώσει μέχρι τώρα νά

ραίτητο, ενα σχέδιο εiδικής συμφωνίας, γιά τήν άπό κοι

άρχίσουν διαπραγματεύσεις, οπως άπαιτείται άπό τό Διε

νοϋ παραπομπή

θνές Δίκαιο.

στό Διεθνές Δικαστήριο εκείνων των

όψεων τοϋ ζητήματος, πού θά μποροϋσαν νά συμφωνή

»Γι' αυτό, ή τουρκική Κυβέρνηση προσκαλεί τήν έλ

σουν, οτι tjταν τά σημεία άληθινής διαφωνίας μεταξύ τών

ληνική Κυβέρνηση σέ μία συνάντηση, ή όποία θά γίνη τό

δύο πλευρών.

συντομώτερο δυνατόν, μέ σκοπό τήν διεξαγωγή ουσιωδών

1975,

διαπραγματεύσεων, γιά μιά λεπτομερή καί σοβαρή πρώτη

εδωσε στούς πρωθυπουργούς 'Ελλάδος καί Τουρκίας τήν

εξέταση ολων των δυνατοτήτων μιiiς συμπεφωνημένης δι

ευκαιρία νά επαναλάβουν τήν άπόφαση των ύπουργών

καίας ρυθμίσεως, πού θά λαμβάνη ύπ' όψιν τά συμφέροντα

'Εξωτερικών τους καί νά εκφράσουν τήν επιθυμία τους νά

άμφοτέρων τών χωρών, καθώς καί γιά μιά εξέταση τής άπό

»Ή συνάντηση τών Βρυξελλών στίς

31

Μαίου

επιλύσουν είρηνικά, μέσφ διαπραγματεύσεων, ολα τά προ

κοινοϋ ύποβολής των άλυτων, άλλά καλοπροσδιορισμένων

βλήματα τά όποία ύπάρχουν μεταξύ τών δύο χωρών τους.

νομικών ζητημάτων, εάν θά tjταν άπαραίτητο, στό Διεθνές

»'Εν όψει τών άνωτέρω, ή τουρκική Κυβέρνηση δέν

Δικαστήριο .

συμμερίζεται τήν έρμηνεία τής έλληνικής πλευράς, οτι τά

>>Τό 'Υπουργείον 'Εξωτερικών επωφελείται αυτής τής

μέρη εχουν ήδη συμφωνήσει νά παραπέμψουν τήν διαφορά

ευκαιρίας, γιά νά άνανεώση στήν έλληνική Πρεσβεία τίς

στό Διεθνές Δικαστήριο χωρίς προηγούμενες διαπραγμα

διαβεβαιώσεις τής ύψίστης εκτιμήσεώς του».

τεύσεις. Γι' αυτόν άκριβώς τόν σκοπό, πολυάριθμα άπο
σπάσματα άπό προγενέστερες τουρκικές άνακοινώσεις,

πού περιέχονται στήν έλληνική διακοίνωση ύπ' άριθμ.
6243.15/190/ΑΣ

3780,

άπό

2

'Οκτωβρίου

1975, δέν

'Η 'Αθήνα άπάντησε στίς

19 Δεκεμβρίου,

μέ τήν

άκόλουθη διακοίνωση:

άποδί

δουν τό πλήρες περιεχόμενό τους, καθώς καί εκείνα άπό

«'Η έλληνική Πρεσβεία προσφέρει τίς προσρήσεις της

τήν δήλωση τοϋ πρώην Τούρκου πρωθυπουργοϋ " καί άπό

στό ·Υπουργείον 'Εξωτερικών καί, άναφερομένη στήν ύπ'

τήν συνεννόηση ή όποία εγινε μεταξύ τών δύο χωρών, στίς

άριθμ.

συναντήσεις τής Ρώμης καί τών Βρυξελλών.
»'Η τουρκική Κυβέρνηση θεωρεί άπαραίτητο νά επα

754.537-SIGM/SIMD/3-284, άπό 18 Νοεμβρίου
1975 διακοίνωσή της, εχει τήν τιμή νά τό πληροφορήση τά

κατωτέρω:

ναλάβη γιά άλλη μιά φορά, τήν ά'ποψή της, οτι τά προβλή

>>'Η μεταξύ ·Ελλάδος καί Τουρκίας διαφορά άφορα τήν

ματα μεταξύ Τουρκίας καί 'Ελλάδος, σχετικά μέ τήν ήπει

όριοθέτηση τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος τοϋ Αiγαίου

ρωτική ύφαλοκρηπίδα τοϋ Αίγαίου~, πρέπει νά λυθοϋν μέ

Πελάγους . 'Ανέκυψε άπό τήν ελλειψη όριοθετήσεως τής

διμερείς διαπραγματεύσεις καί οτι ο{ διαπραγματεύσεις αυ

ύφαλοκρηπίδος αυτής. 'Η τουρκική διακοίνωση τής

τές θεωροϋνται σάν iδιαίτερη ύποχρέωση των Κρατών, βά

Νοεμβρίου

σει τοϋ Διεθνοϋς Δικαίου καί τής πρακτικής, καθώς καί

Κυβέρνηση συμφωνεί επ· αυτοϋ τοϋ βασικοϋ σημείου.

τών άποφάσεων τοϋ Διεθνοϋς Δικαστηρίου. Σχετικά μέ τήν

»Ό

1975

18

άναγνωρίζει αυτό ρητώς καί ή έλληνική

σκοπός της ε{ναι, λοιπόν, περιωρισμένος καί σα

ίδιαίτερη αυτή ύποχρέωση, τό Δικαστήριο στήν άπόφασή

φής καί δέν άφορα καθόλου τά ζωτικά, στρατηγικά ή πολι

του περί "τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος τής Βορείου

τικά συμφέροντα των δύο χωρών, τά όποία δέν εΙναι άντι

Θαλάσσης" δηλώνει καθαρά: "Μέρη ύποχρεοϋνται νά άρ

κείμενο άμφισβητήσεως.

χίσουν διαπραγματεύσεις μέ σκοπό τήν επίτευξη συμφωνί

»0{

διακ~ινώσεις πού άνταλλάχθηκαν μεταξύ των δύο

ας καί όχι άπλώς νά διεξαγάγουν τήν τυπική διαδικασία

Κυβερνήσεων εχουν άποκαλύψει, οτι ο{ τελευταίες βρί

τών διαπραγματεύσεων" καί "ύποχρεοϋνται νά συμπεριφέ

σκονται σέ διαφωνία επί τών άρχών τοϋ Διεθνοϋς Δικαίου,

ρωνται κατά τέτοιο τρόπο, οοστε ο{ διαπραγματεύσεις νά

τών εφαρμοστέων στήν όριοθέτηση τής ήπειρωτικής ύφα

εΙναι ουσιώδεις, πράγμα πού δέν θά συμβή, άν καθένα άπ'

λοκρηπίδος καί επί τής εφαρμογής τών άρχών αυτών στήν

αυτά εμμένη στίς θέσεις του, χωρίς νά εχη πρόθεση νά

συγκεκριμένη περίπτωση τοϋ Αiγαίου Πελάγους. Κατά

κάνη όποιονδήποτε μετριασμό".

συνέπειαν, ή έλληνική Κυβέρνηση πρότεινε, στίς

»UΟπως θά γνωρίζη ή έλληνική Κυβέρνηση, σχεδόν

νουαρίου

1975, τήν ύποβολή

27

'Ια

τής διαφοράς στό Διεθνές Δι

δλα τά Κράτη σ' όλόκληρο τόν κόσμο, πού άσχολοϋνται

καστήριο καί ή τουρκική Κυβέρνηση τό δέχθηκε, κατ'

σήμερα μέ τήν όριοθέτηση περιοχών ήπειρωτικής ύφαλο

άρχήν.

κρηπίδος, προσπαθοϋν νά επιλύσουν τά προβλήματά τους

>>'Η συμφωνία αυτή, πού επιβεβαιώθηκε κατά τίς συ

μέ διμερείς ή πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Μέ τήν ευκαι

ναντήσεις τής Ρώμης καί των Βρυξελλών, συνιστά άφ'

ρία αυτή, ή τουρκική Κυβέρνηση θά ήθελε νά ύπενθυμίση

έαυτής μία παραδοχή, οτι ο{ θέσεις τών δύο Κυβερνήσεων,

στήν έλληνική Κυβέρνηση, οτι σέ διάφορες ευκαιρίες κα

τόσον επί τών άρχών τοϋ Διεθνοϋς συμβατικοϋ καί εθιμι

θώς καί στήν συνάντηση ή όποία εγινε στήν Ρώμη, ή

κοϋ Δικαίου, οσον καί επί τής εφαρμογής των, εχουν άπο

τουρκική πλευρά εχει τονίσει, οτi. ή άπλή άνταλλαγή δια

δειχβή άδιάλλακτες. Κανένα νέο γεγονός δέν συνέβη επει

κοινώσεων δέν μπορεί νά έρμηνευθή σάν διμερής διαπραγ-

τα άπό αυτές τίς συναντήσεις. 'Αντίθετα, ή τουρκική δια-
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κοίνωση τής

30

Σεπτεμβρίου

1975

άναγνωρίζει, δτι ύπάρ

τησιν

418

οiκισμών, έκ τών όποίων οί

90

εiς παραμεθορί

χει μία βασική διαφωνία, καθ' δσον έπιβεβαιώνει δτι , _κα

ους νομούς, διά τούς όποίους άπαιτείται ή κατασκευή κα

τά τήν συνάντηση τής Ρώμης, ό ύπουργός 'Εξωτερικών

ταλλήλων όδών προσπελάσεως , άναληφθησομένη ύπό τοϋ

τής Τουρκίας άμφισβήτησε κι' αυτήν άκόμη τήν ϋπαρξη

'Υπουργείου Δημοσίων νΕργων.

καθιερωμένων άρχών γιά τόν όρισμό τής έννοίας τής ήπει

»Τό Πρόγραμμα θά έκτελεσθή εiς

3

στάδια, δαπάνης

έκάστου 200 περίπου έκατ. δραχμών καί τό πέρας του το:

ρωτικής ύφαλοκρηπίδος καί τής όριοθετήσεώς της.
» ' Η ' Ελλάδα άνταποκρίνεται πλήρως στίς διεθνείς της

ποθετείται περί τό τέλος του

1977.

ύποχρεώσεις, προτείνοντας νά παραπεμφθή στό Διεθνές

»'Ιδιαιτέρα μέριμνα έλήφθη διά τούς παραμεθορίους

Δικαστήριο μία αναγνωρισμένη καί άσυμβίβαστη διαφο

νομούς 'Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης , Δράμας, Καβάλας , Σερ

ρά. 'Ως πρός τό σημείο αυτό, ή άναφορά τής τουρκικής

ρών, Θεσπρωτίας, 'Ιωαννίνων, Κιλκίς, Πέλλης, Φλωρί

διακοινώσεως στήν aπόφαση τοϋ Διεθνοϋς Δικαστηρίου

νης, Καστοριάς, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου καί Χίου.

γιά τήν ύπόθεση "τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος τής

»Μετά τήν διάθεσιν του ποσου τών

600

έκατ. δραχμών

Βορείου Θαλάσσης", δέν εΙναι σχετική μέ τήν παροϋσα

διά τήν έκτέλεσιν του νέου Προγράμματος άναμένεται ή

περίπτωση . Πράγματι, τό Δικαστήριο δέν κάλεσε τά μέρη

βελτίωσις εiς σημαντικόν βαθμόν του ijδη λίαν ύψηλου

νά διαπραγματευθοϋν μέ σκοπό νά άναιρέσουν τίς άρχές

βαθμου έξηλεκτρισμου καθ' άπασαν τήν χώραν. 'Αναφέ

του Διεθνους Δικαίου , πού άναφέρονται στήν όριοθέτηση

ρεται ένδεικτικώς δτι εiς νομούς μή παρουσιάζοντας πρό

τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος .

βλημα ~λλείψεως όδών προσπελάσεως, ώς οί νομοί Κιλκίς,

»Πάντως, ή έλληνική Κυβέρνηση θεωρεί, δτι , έφ' δσον

Πέλλης καί Σερρών, ό βαθμός ήλεκτροδοτήσεως θά φθάση

οί διαπραγματεύσεις εΙναι όπωσδήποτε απαραίτητες γιά

εiς ποσοστόν

τήν σύνταξη τοϋ έγγράφου μέ τό όποίο θά παpαπεμφθή ή

ποσοστόν αυτό θά άνέλθη ε{ς

100%,

ένφ έξάλλου στόν νομόν 'Έβρου τό

99,9%.

ύπόθεση στό Διεθνές Δικαστήριο, εΙναι αυτονόητο, δτι

»'Εν πάστι περιπτώσει, μετά τήν έκτέλεσιν του Προ

οί προτάσεις αυτές θά λαμβάνονταν δεόντως ύπ' όψιν , έάν,

γράμματος ό βαθμός ήλεκτροδοτήσεως είς όλόκληρον τήν

κατά τήν πορεία τών διαπραγματεύσεων αότών, γίνονταν

' Ελλάδα- μέ έξαίρεσιν του παρουσιάζοντος προβλήματα

προτάσεις γιά

προσπελάσεως καί μεταφοράς οiκισμών νομου Ευρυτανίας

τήν

έξάλειψη

τών

σημείων

διαφωνίας

μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων, πού άφορουν τήν όριο

-

θέτηση

δτι ό μέσος δείκτης ήλεκτροδοτήσεως κατά νομόν θά

τής

ήπειρωτικής

ύφαλοκρηπίδος

του

Αiγαίου

θά κυμαίνεται εiς ποσοστόν

ύπερβαίνη τό

Πελάγους.

94,5

εως

100%.

Σημειωτέον

98%».

»'Εάν ή τουρκική Κυβέρνηση συμφωνή μέ τά aνωτέρω,
ή έλληνική Κυβέρνηση θά πρότεινε, δπως γίνη μία συνάν
τηση γιά τόν σκοπό αυτό, μέσα στόν 'Ιανουάριο του

1976.

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975

»'Η έλληνική Πρεσβεία έπωφελείται τής ευκαιρίας,

Τό άμερικανικό Κογκρέσο έγκρίνει νομοσχέδιο

γιά νά έπαναλάβη στό 'Υπουργείον ' Εξωτερικών τίς διαβε

σύμφωνα μέ τό όποίο ή "Αγκυρα θά παραλάβει όπλι

βαιώσεις τής ύψίστης έκτιμήσεώς της» 19 •

σμό τόν όποίο εχει fiδη παραγγείλει, πρίν τίς
βρουαρίου

30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

·Ο ύπουργός Συντονισμοί), Π . Παπαληγούρας,

ΔΕΗ, προγράμματος έξηλεκτρισμοu τής

ύπαίθρου, τό όποίο θά όλοκληρωθεί μέχρι τό τέλος
του

1977

5

Φε

παρέχεται καί βοήθεια

«έξισορροπητικfίς» φύσεως καί πρός τήν 'Ελλάδα .

1975

άνακοινώνει τήν κατάρτιση καί εναρξη έκτελέσεως,
άπό τή

1975. Παράλληλα,

καί θά άπαιτήσει δαπάνη

600

έκατ . δρχ.:

Σχετικά, ό πρόεδρος τών ΗΠΑ, Τζ. Φόρντ, εκαμε τήν

άκόλουθη δήλωση:
«Χαιρετίζω τήν εγκρισιν ύπό του Κογκρέσου του νόμου

s 2230, ό όποίος προβλέπει τήν μερικήν ι'iρσιν του έμπάρ
γκο έπί άμερικανικών δπλων πρός τήν Τουρκ:ίαν. 'Η ένέρ
γεια αυτή ε{ναι ενα ουσιώδες πρώτο βήμα είς τήν διαδικα

«'Εν συνεχείg τής ληφθείσης ύπό τής Νομισματικής

σίαν τής έπανοικοδομήσεως σχέσεων έμπιστο'σύνης καί

'Επιτροπής άποφάσεως διά τήν δανειοδότησιν τής Δημο

φιλίας μέ πολυτίμους φίλους καί συμμάχους είς τήν άνατο

σίας 'Επιχειρήσεως Ήλεκτρισμου μέ ποσόν

λικήν Μεσόγειον .

500

έκατ .

δραχμών διατεθησόμενον διά τόν έξηλεκτρισμόν τής ύπαί

»'Η ψήφος του Κογκρέσου άντανακλa μίαν προσπά

θρου, ή 'Επιχείρησις ύπέβαλεν εiς τόν ύπουργόν του Συν

θειαν συνεργασίας τής Γερουσίας καί τής Βουλής τών

τονισμου τό νέον Πρόγραμμα 'Εξηλεκτρισμου Οiκισμών

'Αντιπροσώπων έπί του δυσχερους ζητήματος τής Κύπρου

'Υπαίθρου, διά τήν παροχή ν των κατευθυντηρίων γραμμών

καί έπί του ζωτικου εργου τής αποκαταστάσεως σταθερό

πρός διάθεσιν του δανείου . Τό νέον Πρόγραμμα θά χρημα

τητος καί άσφαλείας είς τό στρατηγικώς σημαντικόν νότι

τοδοτηθή έπί πλέον μέ

ον πλευρόν του ΝΑΤΟ .

115

έκατ. δρχ. διατιθέμενα ύπό τής

ΔΕΗ .

»Μέ τήν μερικήν άρσιν του έμπάργκο, προτίθεμαι νά

»Συγκε κριμένως, διά του νέου Προγράμματος θά ήλεκ

τροδοτηθουν δλοι οί οίκισμοί τής χώρας, οί όποίοι βάσει

άναλάβω δράσιν κατά τάς έρχομένας έβδομάδας έπί τεσσά
ρων τομέων:

15

>>Ι . Θά έπιδιώξωμε νά έπανοικοδομήσωμε τάς σχέσεις

κατοίκους καί άνω προκειμένου περί παραμεθορίων οΙκι

μας άσφαλείας μέ τήν Τουρκίαν καί νά τονίσωμεν δτι ή

τής άπογραφής του

1971

εχουν

30 κατοίκους

σμών. Οϋτω , θά ήλεκτροδοτηθουν

131

707

καί άνω η

οiκισμοί, έξ ών οί

παραμεθόριοι, μέ συνολικήν δαπάνην

600

έκατ. δραχ

μών. 'Επί πλέον ή ΔΕΗ πρpγραμματίζει τήν ήλεκτροδό-

θέσις τής Τουρκίας έντός τής Δυτικής Συμμαχίας καί ό

Συνεταιρισμός η:ις μέ τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας έξυπηρε

τουν σημαντικά δυμφέροντα αμφοτέρων τών έθνών.
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Θά άναλάβωμεν μίαν μείζονα προσπάθειαν διά νά
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ως, ό άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ, Γ . Μαυρος, δήλωσε οτι ή

ένθαρρύνωμε τήν έπανάληψιν των κυπριακών διαπραγμα

έξέλιξη όφειλόταν σέ άδράνεια τής Κυβερνήσεως

τεύσεων καί νά διευκολύνωμε τήν πρόοδον έκ μέρους ολων

καί ζήτησε νά τεθουν άμέσως

τών ένδιαφερομένων μερών- τής 'Ελλάδος, Τουρκίας καί

στήν <Ελλάδα ύπό έλληνικό ελεγχο, έν& ό πρόεδρος

Κύπρου

-

πρός μίαν είρηνικήν καί δικαίαν ρύθμισιν αύ

τής τής διενέξεως . Σχετικώς πρός αύτό θά άναλάβωμεν οί
ονδήποτε ρόλον έπιθυμοuν τά μέρη νά διαδραματίσωμεν

διά νά έπιτευχθή μία ρύθμισις άποδεκτή άπό ολους. Συμ
φώνως πρός τόν νόμον
σον, έντός

60

S 2230,

θά ύποβάλω εiς τό Κογκρέ

ήμερων άπό τής θέσεως έν ίσχύϊ του νόμου

αύτου, εκθεσιν έπί τής προόδου ή όποία εχει σημειωθή διά
'Η Κυβέρνησις θά έντείνη τήν συνεργασίαν της μέ

τούς καταλλήλους διεθνείς άνθρωπιστικούς όργανισμούς

διά νά έξεύρη τρόπους άνακουφίσεως τής δυστυχίας των
πολυαρίθμων άτόμων τά όποία έξετοπίσθησαν συνεπείq

των έχθροπραξιrον του

1974.

Ή δυστυχία αύτ&ν των άτυ

χων προσώπων καθιστά άκόμη πλέον σημαντικήν τήν πρό

οδον πρός μίαν λύσιν του Κυπριακοu προβλήματος.

»4.

τέλος, ή Κυβέρνησις προτίθεται νά παράσχη ύπο

στήριξιν πρός τήν δημοκρατικήν Κυβέρνησιν τής 'Ελλά
δος . Σχετικώς πρός αύτό θά καταβάλωμε προσπαθείας διά
νά βοηθήσω με τήν χώραν αύτή ν νά ύπερπηδήση ~ά παρόν
τα οίκονομικά προβλήματά της, ώς καί τά προβλήματα

άσφαλείας. 'Επίσης, συμμορφούμενος πρός τόν νόμον S
2230, θά ύποβάλω έντός 60 ήμερων τάς είσηγήσεις μου διά

δοτική πολιτική τής Κυβερνήσεως καί τάχθηκε ύπέρ
τής πλήρους άποχωρήσεως τής 'Ελλάδος άπό τό
ΝΑΤΟ. Σχολιάζοντας τίς άπόψεις πού έκφράστηκαν
άπό τήν άντιπολίτευση, ή Κυβέρνηση θά έκδώσει,

στίς

στόχοι μας είς τήν άνατολικήν Μεσόγειον κατά

τούς προσεχείς μήνας- νά βοηθήσωμε τά ένδιαφερόμενα
μέρη νά έπιτύχουν μίαν ρύθμισιν του Κυπριακοu, νά έπα

νοικοδομήσωμε σχέσεις έμπιστοσύνης καί φιλίας μέ τήν
'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν, νά άνακουφίσωμεν τήν δυστυ

3

'Οκτωβρίου, τήν άκόλουθη άνακοίνωση:

<<Είναι έκπληκτικόν οτι ή άντιπολίτευσις σπεύδει νά
έπικρίνη τήν Κυβέρνησιν δι' άπόφασιν τήν όποίαν ελαβεν
τό άμερικανικόν Κογκρέσον . Διά νά ε{ναι συνεπής, ώφειλε

νά τήν ε{χε χειροκροτήσει οταν τό Κογκρέσον έπέβαλε
τήν άπιχγόρευσιν άποστολής οπλων είς τήν Τουρκίαν.
'Ακόμη έκπληκτικώτερον ε{ναι οτι ή άντιπολίτευσις όμι
λεί περί κυβερνητικής άδρανείας, οταν ε{ ναι πασίγνωστον
οτι ή Κυβέρνησις καί προσωπικώς ό πρωθυπουργός εχει
άποδυθή είς μίαν πρωτοφανή διά τήν 'Ελλάδα διπλωματι
κήν δραστηριότητα, πρός πάσαν κατεύθυνσιν, ή άπόδοσις
τής όποίας άναγνωρίζεται καί άπό τόν έλληνικόν λαόν καί
διεθνώς».

3

βοήθειαν πρός τήν 'Ελλάδα κατά τό οίκονομικόν ετος

1976.
»Oi

βάσεις

του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, άναφέρθηκε σέ μειο

τήν έξεύρεσιν λύσεως του κυπριακοί) προβλήματος.

»3.

oi άμερικανικές

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1975

Ή οικονομική έξ ύπουργ&ν 'Επιτροπή άποφα
σίζει τήν άνατίμηση τής βενζίνης, του πετρελαίου,
του μαζούτ καί του κομίστρου τ&ν ταξί, γιά νά καλυ
φθεί ή έπιβάρυνση πού προκαλεί στόν προϋπολογι

σμό ή άπό lης 'Οκτωβρίου αϋξηση κατά

10%

τής

διεθνους τιμής του άργου πετρελαίου.

χίαν είς τήν Κύπρον καί νά άντιμετωπίσωμε τάς άνάγκας

τής 'Ελλάδος διά βοήθειαν

-

ε{ ναι σκοποί έπί των όποίων

ολοι μποροuμε νά συμφωνήσωμεν.

v

Ας συνεργασθοuμε

τώρα ολοι διά νά τούς έπιτύχωμεν».

3

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1975

Σέ σύσκεψη τής Κυβερνητικής 'Επιτροπής, ύπό

τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, έξετάζονται τά θε

'Η άντίδραση τής 'Αθήνας συνοψίζεται στήν
άκόλουθη κυβερνητική άνακοίνωση:

σμικά καί διαρθρωτικά προβλήματα τής έλληνικής
γεωργίας, καθώς καί τρόποι σταδιακής προσαρμογής

«Είναι αύτονόητον οτι ή έλληνική Κυβέρνησις δέν ήμ

τής έμπορίας τ&ν άγροτικ&ν προϊόντων στίς συνθή

πορεί παρά νά έκφράση λύπην διά τήν έπιψήφισιν του νο

κες τής ΕΟΚ. 'Η σχετική κυβερνητική άνακοίνωση

μοσχεδίου. Πάντως οσοι έτάχθησαν ύπέρ αύτοu

άναφέρει:

-

καί εΙ

ναι πολλοί- τό ύπεστήριξαν κυρίως μέ τό έπιχείρημα οτι

θά διηυκόλυνε τήν έξεύρεσιν μιας δικαίας λύσεως του Κυ
πριακοu. Είναι φυσικόν νά άναμένωμεν οτι θά έργασθοuν,
τουλάχιστον, πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν».

Έξάλλου, είχε ijδη διαβιβαστεί στήν άμερικανι
κή πλευρά ή ι'iποψη του Κ. Καραμανλή, δ δποίος

θεωρουσε οτι, σέ κάθε περίπτωση, ή διατύπωση του
προέδρου Φόρντ στό θέμα τής άσφάλειας στό Αιγαίο
δέν ήταν Ικανοποιητική, έν& καί τό σημείο τ&ν δη
λώσεών του πού άναφερόταν στό Κυπριακό όφειλε

νά είναι περισσότερο συγκεκριμένο.
'Η εγκριση του νομοσχεδίου πυροδότησε άντι

<Πά θεσμικά καί τά διαρθρωτικά προβλήματα τής έλ

ληνικής γεωργίας, καθώς καί τό πρόβλημα τής σταδιακής
προσαρμογής της πρός τάς εύρωπαϊκάς συνθήκας δέν ε{ ναι

δυνατόν ν' άντιμετωπισθοuν ριζικά καί όρθολογιστικά
παρά μέσα είς τά πλαίσια του ύπό κατάρτισιν πενταετοuς

Προγράμματος 'Αναπτύξεως.
))uΟπως ήδη έδήλωσεν ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως

είς τήν Θεσσαλονίκην, ή άπό έτών έξαγγελλομένη άναδι

άρθρrοσις τών καλλιεργειών θά παραμείνη λόγος κενός άν
ό κάθε παραγωγός δέν πληροφορήται έγκαίρως τί άκριβώς

πρέπει- τί δηλαδή συμφέρει τήν έθνικήν οίκονομίαν, άλ
λά καί είς τόν ίδιον

-

νά καλλιεργήση. Δέν μποροuμε,

βέβαια, οπως έτόνισεν ό κ. Καραμανλής, νά φθάσωμε, άπό

δράσεις στήν 'Αθήνα. Ειδικότερα, άπό τήν πλευρά

τής μιας ήμέρας είς τήν άλλην, μέχρι του βαθμοu έκείνου

τ&ν δύο μεγαλυτέρων κομμάτων τής άντιπολιτεύσε-

τής όργανώσεως, πού θά έπιτρέπη είς τόν κάθε συγκεκριμέ-
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νον καλλιεργητήν νά προσδιορίση, μέ κάποιο αίσθημα

τήν χαρασσομένην ύπό του 'Υπουργείου Γεωργίας πολι τι

aσφαλείας, τί aκριβrος ενδείκνυται νά παραγάγη. Μπορου

κήν, οϋτως ώστε νά παύση τό παρατηρηθέν, aκόμα καί είς

με δμως ν' aρχίσωμε νά επιτελουμεν πρός αύτή ν τήν κατεύ

τό πρόσφατον παρελθόν, φαινόμενον τής ύπό τής Τραπέ

θυνσιν βήματα προόδου aπό του τρέχοντος ετους.

ζης εφαρμογής πολιτικής aγροτικής πίστεως μή συμβιβα

>>Διά τουτο εκρινεν ή Κυβέρνησις aναγκαίον, νά εξαγ

ζομένης πρός τάς επιδιώξεις του κυβερνητικου προγράμ

γείλη εγκαίρως τά πλαίσια των μέτρων προστασίας, πού θά

ματος. Συνεστήθη, άλλωστε, προσφάτως παρά ττJ ΑΤΕ, εί

λάβη διά τήν προσεχή καλλιεργητικήν περίοδον. Βασικά

δική Διεύθυνσις Μελετών, πρωταρχικός σκοπός τής δποί

κριτήρια διά τήν λήψιν των σχετικών aποφάσεων aπετέ

ας θά είναι ή οργάνωσις τής aγροτικής πίστεως βάσει εκ

λεσαν:

συγχρονισμένων καί aνταποκρινομένων είς τούς καιρίους

>>Πρώτον, ή εξασφάλισις ίκανοποιητικου, κατά τό μέ
τρον των δυνατοτήτων τής /:λληνικής οικονομίας, εισοδή
ματος εις τόν aγροτικόν πληθυσμόν·

στόχους μας μεθόδων.

)) 'Ο

ύπουργός τής Γεωργίας θά προβαίνη /:κάστοτε εγ

καίρως- δηλαδή πρίν aποφασίσουν οί παραγωγοί τί πρό

))δεύτερον, ή τροπή των καλλιεργειών πρός τά προϊόν

τα εκείνα πού μπορουν είτε. νά εξαχθουν, εν όψει των ύφι

κειται νά καλλιεργήσουν- εις τήν εξαγγελίαν των συγκε
κριμένων κατά προϊόν μέτρων.

σταμένων εξ aντικειμένου δυνατοτήτων aπορροφήσεως

>>'Η Κυβέρνησις, μετά συστηματικήν μελέτη ν, εχει κα

τής διεθνους aγορaς, είτε νά ύποκαταστήσουν, ύπό συμφέ

ταλήξει είς τήν aπόφασιν τής πλήρους aναμορφώσεως τής

ροντας όρους, προϊόντα εισαγόμενα καί,

aσκουμένη ς είς τόν τομέα τής κτηνοτροφίας πολιτικής. ·Η

))τρίτον, δ προσδιορισμός του επιπέδου καί, όπου του

εξαγγελία δμως των πρός τουτο μέτρων θά εστερείτο νοή

το είναι aπό σήμερα δυνατόν, του μηχανισμου των τιμών,

ματος πρό τής aναγκαίας, διά τήν επιτυχίαν του εγχειρήμα

καθώς καί των μεθόδων τής εμπορίας καί διακινήσεως των

τος, δημιουργίας των aπαραιτήτων οργανωτικών πλαισί

προϊόντων σύμφωνα μέ τά πρότυπα τής ΕΟΚ, είς τήν δποί

ων. Θά καθυστερήση, κατά συνέπειαν, επί όλίγους μήνας

αν συμφέρει, πρό πάντων τούς aγρότας, νά ενταχθrομεν

aκόμη, ή εφαρμογή τής νέας πολιτικής επί τής κτηνοτρο

φίας, θά εξακολουθήσουν δέ εν τφ μεταξύ, εφαρμοζόμενα

δσον γίνεται ταχύτερα.
))Βάσει των aνωτέρω κριτηρίων, τά κυριώτερα γεωργι
κά προϊόντα διεχωρίσθησαν είς τρείς κατηγορίας.

τά μέχρι σήμερον ληφθέντα προσωρινά μέτρα.
))Καμμία γεωργική πολιτική δέν μπορεί νά επιτύχη χω

))Κατηγορία πρώτη: Προϊόντα των δποίων επιδιώκεται

ρίς τήν στενήν συνεργασίαν μεταξύ του Κράτους καί των

ή αϋξησις τής παραγωγής. Εις τήν κατηγορίαν αύτήν aνή

παραγωγών των δποίων οί νόμιμοι εκπρόσωποι θά κλη

κουν ίδί~ δ aραβόσιτος, ή κριθή, δ σκληρός σίτος, τά

θουν, εντός των προσεχών ήμερων, νά συμμετάσχουν ενερ

εξαγώγιμα καπνά, δ βιiμβαξ, τά εκτός εποχής κηπευτικά, ή

γώς είς τήν κατάρτισιν καί τήν συνεχή παρακολούθησιν
τής εφαρμογής των σχετικών προγραμμάτων. 'Η Κυβέρ

φράουλα, τά προϊόντα aνθοκομίας, τά κεράσια.
>>Κατηγορία δευτέρα: Προϊόντα των δποίων θά επιδιω

νησις γνωρίζει δτι δύναται νά στηρίζεται είς τήν συμπαρά

χθή είτε διά βραχυπροθέσμων είτε καί διά μακροτέρας

στασιν του aγροτικου πληθυσμου, δ όποιος εχει τήν aπαι

aποδόσεως μέτρων ή διατήρησις τής παραγωγής είς τά

τουμένην ώριμότητα, ώστε νά μπορή νά διαγνώση μέ ποίον

σημερινά επίπεδα. Τέτοια προϊόντα είναι δ μαλακός σίτος,

τρόπον μπορεί

τά ζαχαρότευτλα, τά λεμόνια, τά βύσσινα, τά ξηρά συκα,

ρωθουν τά οίκονομικά του συμφέροντα καί νά δημιουργη

τά βερύκοκκα, τά ροδάκινα, τά γεώμηλα, αί επιτραπέζιαι

θουν αί προϋποθέσεις τής βελτιώσεως τής ποιότητος τής

σταφυλαί, αί επιτραπέζιαι ελαίαι καί τό ελαιόλαδον.

-

επί μονιμωτέρας βάσεως

-

νά κατοχυ

ζωής του καί τής εύρυτέρας συμμετοχής του είς τά aγαθά

))Κατηγορία τρίτη: Προϊόντα των δποίων θά επιδιωχθή

του πολιτισμου)).

δ περιορισμός τής παραγωγής καί ή δι' άλλων προϊόντων
ύποκατάστασις. Θά περιορισθή aμέσως ή παραγωγή τής
όρύζης (εις μόνα τά άλατουχα εδάφη), καθώς καί τής βιο

μηχανικής τομάτας, θά επιδιωχθή δέ ή σταδιακή καί προο
δευτική ύποκατάστασις των όλιγώτερον ζητουμένων ποι

κιλιών των πορτοκαλιών καί μανδαρινιrον. Σταδιακώς επί
σης θά επιδιωχθή δ περιορισμός καί ή, ύπό συμφέροντας

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975
Παρουσία τοu Κ. Καραμανλfj καί τ&ν ύπουργ&ν

Συντονισμοu, άναπληρωτfj Συντονισμοί) καί Βιομη

χανίας, συνεδριάζει γιά πρώτη φορά τό

'Εθνικό

Συμβούλιο 'Ενεργείας.

εις τόν παραγωγόν δρους, ύποκατάστασις των καλλιεργει

'Απευθυνόμενος στά μέλη του ΕΣΕ, ό πρωθυ

ών των σταφίδων, των πρός οίνοποίησιν κοινών σταφυλrον,

πουργός τόνισε οτι ή έξασφάλιση ίκανοποιητικ&ν

των aχλαδιών καί των μήλων. ·Ο τελευταίος αύτός στόχος

ρυθμών άναπτύξεως στά έπόμενα ετη θά άπαιτεί τή

θά επιτευχθή διά τής παροχής κινήτρων πρός ύποκατά

διάθεση συνεχώς περισσότερης καί φθηνfjς ένέργει

στασιν καί, βεβαιότατα, χωρίς νά aνατραπή διά βεβιασμέ

ας. ~Ετσι, ή πετρελαϊκή κρίση εκαμε άπαραίτητη τή

νων μέτρων ή ίδιωτική οικονομία των παραγωγών.
))Πρός πραγματοποίησιν τrον aνωτέρω σκοπών

-

aνα

λόγως πρός τάς συγκεκριμένας δι' εκαστον προϊόν επιδιώ

ξεις- θά ληφθουν συνδυασμένα μέτρα aφορώντα aφ' /:νός
μέν είς τόν προσδιορισμόν του ϋψους καί του μηχανισμου
των τιμών ή καί τής εΙσοδηματικής ενισχύσεως, aφ' Ι:τέ
ρου δέ είς τό ϋψος τής δανειοδοτήσεως τής παραγωγής καί

διαμόρφωση μιας νέας ισορροπίας μεταξύ τfjς κατα
ναλώσεως καί του κόστους τfjς ένεργείας, άπό τή μιά
πλευρά, καί των ύπόλοιπων παραγόντων πού συμ

βάλλουν στήν άνάπτυξη, άπό τήν άλλη. 'Ο Κ. Κα

ραμανλfjς ύπογράμμισε οτι τό ΕΣΕ οφειλε νά μελετή
σει τό ένεργειακό πρόβλημα τfjς χώρας καί νά διατυ

των καλλιεργητικών μέσων. Θά επιδιωχθή, διά τουτο, ή

πώσει πρακτικές συστάσεις γιά τή λήψη συγκεκριμέ

ταχεία εναρμόνισις των δραστηριοτήτων τής ΑΤΕ πρός

νων μέτρων, πού θά άποβλέπουν στήν έκμετάλλευση
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τ&ν εγχώριων πηγών, στή βελτίωση τ&ν μεθόδων

πτυξις συγκεκριμένων προτάσεων επί τοϋ εδαφικοϋ ύπό

χρησιμοποιήσεως τής ενέργειας στή βιομηχανία, τό

τής Τουρκίας θά άποτελέση βάσιν διά ταχείαν έπανάληψιν

εμπόριο, τίς μεταφορές καί τήν καθημερινή ζωή, κα

τών διακοινοτικών συνομιλιών μεταξύ τοϋ κ. Κληρίδη καί

θώς καί στή βελτίωση τ&ν μεθόδων γιά τήν προμή

τοϋ κ. Ντενκτάς καί δτι α{ άνωτέρω συνομιλίαι, ι'iπαξ έπα

θεια

εισαγόμενων καυσίμων.

Τέλος,

ζήτησε τήν

ενεργό συμβολή όλων τ&ν 'Ελλήνων γιά νά άντιμε

τωπιστεί τό πρόβλημα.

ναληφθείσαι, θά δυνηθοϋν νά προχωρήσουν εiς τήν άντι
μετώπισιν δλων των εκκρεμών προβλημάτων κατά συστη
ματικόν καί συνεχή τρόπον. Αί διαπραγματεύσεις δέν θά
είναι εuκολοι άλλά ήμπορείτε νά είσθε βέβαιος δτι αί
'Ηνωμέναι Πολιτείαι εΙναι ετοιμοι νά βοηθήσουν τά μέρη

7

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1975

μέ δλους τούς δυνατούς τρόπους, διά νά έπιτευχθή πρόο

Ό Κ. Καραμανλής συναντaται μέ τόν άρχηγό

τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαuρο. Οί δύο a.νδρες άντάλλαξαν
εντυπώσεις άπό τίς επισκέψεις πού ε{χαν πρόσφατα
πραγματοποιήσει

-

δ πρωθυπουργός στήν 'Ιταλία,

καί δ άρχηγός τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως στή
Βουλγαρία καί τή Ρουμανία

-

εν& συζήτησαν καί

θέματα σχετικά μέ τίς εργασίες τής Βουλής.

δος. 'Ε πι τρέψατέ μου νά σίiς διαβεβαιώσω έπίσης δτι είμε
θα πρόθυμοι νά πράξωμεν πίiν δ, τι δυνάμεθα διά νά διευκο

λύνωμεν τήν επίλυσιν τών ελληνοτουρκικών προβλημάτων
επί τοϋ Αiγαίου καί δτι σταθερώς πιστεύω δη τά προβλή

ματα αύτά πρέπει νά λυθοϋν διά είρηνικών μέσων .
»Έπιθυμοϋμεν, έπίσης, νά iκανοποιήσωμεν δσον τό
δυνατόν ταχύτερον καί εύμενέστερον τό αίτημα τής 'Ελλά
δος διά οi.κονομικήν καί στρατιωτικήν βοήθειαν. Είναι
πρός τό κοινόν συμφέρον μας νά άποκατασταθή καί νά

7

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1975

ένισχυθή ή μακρά συμμαχική σχέσις μας. 'Επιτρέψατέ
μου νά τονίσω συναφώς τήν σημασίαν δι' άμφοτέρας τάς

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρέσβη τ&ν ΗΠΑ

Κυβερνήσεις μας καθώς καί διά τούς κοινούς συμμάχους

στήν 'Αθήνα, Τζ . Κιούμπις, ό δποίος του επιδίδει

μας τής επαναλήψεως ύπό τής 'Ελλάδος ένός πλήρους ρό

τήν άκόλουθη επιστολή του ' Αμερικανοu προέδρου,

λου έντός τοϋ ΝΑΤΟ. 'Ελπίζω, ταυτοχρόνως, δτι ή Κυ

Τζ. Φόρντ:

βέρνησίς σας θά έξακολουθήση νά έκτιμίi τήν σπουδαιό
τητα τών άμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, των

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ,

δποίων ή παρουσία είς τήν 'Ελλάδα πιστεύω δτι έξυπηρε

»'Υπήρξε μεγάλη προσωπική εύχαρίστησις δι' έμέ νά

τεί τά άμυντικά συμφέροντα άμφοτέρων τών χωρών καί τής

σaς ϊδω καί νά μιλήσω' μαζί σας εiς τό 'Ελσίνκι καί σaς

συμμαχίας τοϋ ΝΑΤΟ . Νομίζω δτι εΙναι σημαντικόν νά

είμαι εύγνώμων διά τάς προσπαθείας πού κατεβάλατε έκτο

καταλήξωμεν ταχέως εiς μίαν συμφωνίαν έπί τοϋ μεγέθους

τε διά νά μίiς τηρήτε ένημέρους επί των άπόψεών σας επί

τοϋ προγράμματός μας στρατιωτικής βοηθείας .

θεμάτων άμοιβαίου ενδιαφέροντος.

»Τέλος, επιτρέψατέ μου νά σημειώσω δτι

oi

επικριταί

>>' Ο πρέσβυς κ. Κιούμπις μοϋ άνέφερε λεπτομερώς τήν

μας θά έμφανίσουν άναποφεύκτως τήν άρσιν τοϋ εμπάργκο

τελευταίαν συνομιλίαν πού είχε μαζί σας καί θά έπιθυμοϋ

ύπό τοϋ Κογκρέσου ώς έπιδοκιμασίαν τής τουρκικής

σα νά γνωρίζετε δτι συμμερίζομαι άπολύτως τήν πεποίθη

στρατιωτικής έπιχειρήσεως είς τήν Κύπρον τό παρελθόν

σίν σας περί τfjς σπουδαιότητος άναλήψεως δράσεως τώρα

ετος. 'Επιθυμώ νά γνωρίζητε δτι δέν έπιδοκιμάζομεν τήν

διά τήν επίλυσιν τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος.

τουρκικήν επιχείρησιν, οuτε επιδοκιμάζομεν τήν έλλειψιν

>>'Εσείς καί εγώ είχομεν διαφορετικάς άπόψεις επί τής

προόδου κατά τό διαρρεϋσαν ετος πρός λύσιν τοϋ Κυπρια

όρθότη τος τής επιβολής ύπό τοϋ Κογκρέσου άπαγορεύσε

κοϋ. 'Όπως έτόνισα, ή άρσις τοϋ έμπάργκο θά έπιτρέψη εiς

ως άποστολής δπλων είς τήν Τουρκίαν άλλά καί oi δύο μας

τάς Ήνωμένας Πολιτείας νά παίξουν ενα θετικόν ρόλον

άγωνιζόμεθα νά επιτύχωμεν τόν ίδιον σκοπόν, δηλαδή δι

εtς τήν προσπάθειαν τής έξευρέσεως δικαίας καί διαρκοϋς

καίαν καί διαρκή ρύθμισιν τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος.

ρυθμίσεως τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος καί έλπίζω δτι δ

Είναι πεποίθησίς μου, δτι αi 'Ηνωμέναι Πολιτείαι θά είναι

λαός τής ' Ελλάδος θά iδή ύπό αύτό τό φώς τήν ενέργεια ν

εiς καλυτέ ραν θέσιν νά επηρεάσουν τήν τουρκικήν Κυ

τοϋ Κογκρέσοω>20 •

βέρνησιν έπί τοϋ Κυπριακοϋ τώρα πού ijρθη μερικώς τό

εμπάργκο καί δύναμαι νά σaς διαβεβαιώσω δτι θά άσκή
σωμεν συντόμως μίαν μείζονα προσπάθειαν διά νά προ

Τό σημείωμα της συνομιλίας μεταξύ του πρωθυ
πουργοί) καί του 'Αμερικανοί) πρέσβη άναφέρει :

σπαθήσωμεν νά διασπάσωμεν τό παρόν άδιέξοδον εiς τάς
διαπραγματεύσεις.

«'ο κ. πρωθυπουργός εξέφρασε τήν ζωηράν εκπληξίν

»Εiς αύτήν τήν προσπάθειαν θά καθοδηγηθώμεν άπό

του διότι ή έπιστολή φαίνεται νά συνδέη τήν χορήγησιν

τάς άρχάς πού εξήγγειλε δ κύριος Κίσινγκερ εiς τήν δμιλί

βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα μέ τό θέμα τής επανόδου τής

αν του ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως των 'Ηνωμένων

'Ελλάδος εiς τό ΝΑΤΟ καί τό ζήτημα τών άμερικανικών

'Εθνών τήν 22αν Σεπτεμβρίου, περιλαμβανομένης καί τής

βάσεων εν 'Ελλάδι. 'Εάν, είπε ν δ κ. πρωθυπουργός, ή πρό

άρχή ς δτι αi σημεριναί διαχωριστικαί γραμμαί δέν δύναν

θεσις τών ΗΠΑ εΙναι πράγματι νά τεθοϋν δροι διά τήν

ται νά είναι μόνιμοι. Δεδομένου δτι α{ εδαφικαί ρυθμίσεις

χορήγησιν βοηθείας, είναι ύποχρεωμένος νά δηλώση κα

έπί τής νήσου άποτελοϋν θεμελιώδες θέμα οΙουδήποτε δια

τηγορηματικώς δτι οί δροι αύτοί είναι άπολύτως άπαράδε

κανονισμοϋ, θά έπιδιώξωμεν iδιαιτέρως νά πείσωμεν τήν

κτοι. ΕΙναι άδιανόητον, συνέχισεν ό κ. Καραμανλής , μετά

τουρκικήν Κυβέρνησιν νά επιδείξη κατανόησιν καί εύελι

τήν άρσιν τοϋ εμπάργκο νά τίθενται ο ροι εi.ς τήν 'Ελλάδα

ξίαν επ ' αύτοϋ τοϋ προβλήματος . Έλπίζομεν δτι ή άνά-

άντί νά ζητοϋνται παραχωρήσεις άπό τήν Τουρκίαν καί νά
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τίθενται δροι πρός αύτήν. Μετά τήν δικτατορίαν καί τήν

»4.

Κάποτε θά πρέπη ή άμερικανική Κυβέρνησις νά πfj

Κυπριακή ν τραγωδίαν ή 'Ελλάς, προσέθεσεν δ κ. πρωθυ

"ενα καλό λόγο" διά τήν 'Ελλάδα, δηλαδή νά άναγνωρί

πουργός, άντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα, τά όποία πρέ

σουν τά δίκαια τής 'Ελλάδος.

πει νά έπιλυθοuν ταχέως καί ίκανοποιητικώς. "Αλλως δέν

>>'Ο 'Αμερικανός πρέσβυς άπήντησεν δτι κατανοεί πλή

ήμπορεί νά άποκλεισθοuν δραματικαί έξελίξεις πού ήμπο

ρως τήν σοβαρότητα τών λεχθέντων ύπό του κ. πρωθυ

ροϋν νά έπηρεάσουν τό μέλλον τfjς χώρας αύτfjς, καθώς

πουργοί) καί θά τά διαβιβάση πιστώς είς τήν Κυβέρνησίν

καί τήν διεθνfj τοποθέτησίν της. Οί 'Αμερικανοί καί οί

του. Κατά τήν γνώμην του, ή περικοπή τfjς έπιστολfjς του

λοιποί δυτικοί σύμμαχοι δέV πρέπει νά πλανώνται άπό τήν

προέδρου Φόρντ είς τήν δποίαν άνεφέρθη δ κ. πρωθυπουρ

έπιφανειακήν fιρεμίαν πού έπικρατεί είς τήν 'Ελλάδα καί

γός όφείλεται είς άτυχη εμπνευσιν των ύπαλλήλων, οί

άπό τό γεγονός δτι τό προσωπικόν του κuρος συγκρατεί

δποίοι τήν συνέταξαν καί δέν άποτελεί τήν πολιτικήν τfjς

άκόμη τήν κατάστασιν. Οί 'Έλληνες αίσθάνονται ταπει

Κυβερνήσεώς του. 'Επιθυμεί έπίσης νά διαβεβαιώση τόν

νωμένοι καί άρχίζει νά διαφαίνεται δυσφορία εναντι τfjς

κ. πρωθυπουργόν δτι είς τήν 'Αμερικήν ύπάρχει

πολιτικfjς τfjς Κυβερνήσεως διότι συνεχίζονται αί τουρκι

λή θέλησις ύπέρ τfjς 'Ελλάδος, εστω καί έάν ή έλληνική

καί προκλήσεις άντί νά ίκανοποιfjται ή έθνική φιλοτιμία

πραγματικότης κατανοfjται μόνον κατά

των 'Ελλήνων, οί δποίοι πιστεύουν δτι εχουν έγκαταλει

δμως άκριβές δτι ή 'Αμερική ούδεμίαν παρέσχε βοήθειαν

φθfj άπό δλους τούς συμμάχους των.

πρός τήν 'Ελλάδα . Κατά τούς τελευταίους μfjνας, δτε εΙ χε

75%.

100% κα
Δέν εΙναι

»'Η επιστολή τοϋ προέδρου Φόρντ, εΙπεν δ κ . Καρα

διακοπfj πaσα στρατιωτική βοήθεια πρός τήν Τουρκίαν,

μανλfjς, δείχνει, είς τήν καλυτέραν περίπτωσιν, δτι ή άμε

ένετάθη ή άποστολή δπλισμου πρός τήν 'Ελλάδα. Καί είς

ρικανική Κυβέρνησις- καί liν άκόμη εχη καλήν θέλησιν

τόν οίκονομικόν τομέα ή 'Αμερική ύπεστήριξε τήν 'Ελλά

-

δέν κατανοεί τήν έλληνικήν πραγματικότητα.

δα καί έδημιούργησε εύμενές ύπέρ αύτfjς κλίμα είς τό Διε

>>'Η Κυβέρνησίς μου, συνέχισεν δ κ . πρωθυπουργός,

θνές Νομισματικόν Ταμείον, τήν Διεθνfj Τράπεζαν κ.λπ.

ούδεμίαν βοήθειαν εχει λάβει άπό τήν 'Αμερική ν καί τούς

»Κατά τήν προσεχfj μετάβασίν του είς 'Αμερικήν θά

λοιπούς συμμάχους . 'Εάν οί σύμμαχοί μας μfiς είποuν, ώς

πράξη πaν τό δυνατόν διά νά κατανοηθοϋν πληρέστερα αί

εχουν δικαίωμα, δτι δέν ένδιαφέρονται διά τό μέλλον τfjς

έλληνικαί θέσεις καί νά άποκατασταθοuν βαθμιαίως αί σχέ

'Ελλάδος, τότε ούδέν θέμα πρός συζήτησιν ύφίσταται. 'Ο

σεις των δύο χωρών»2ι.

ίδιος δέν εχει νά ζητήση τίποτα άπό κανένα. 'Από τfjς
στιγμfjς δμως πού οί σύμμαχοί μας λέγουν δτι ένδιαφέρον

ται διά τήν 'Ελλάδα, δικαιοuται καί έκείνος νά ύποδείξη τί
πρέπει νά πράξουν.

>>'Ελπίζω, εΙπεν δ κ. πρωθυπουργός, δτι ή σύνδεσις τfjς
άμερικανικfjς βοηθείας μέ τά θέματα του ΝΑΤΟ καί τών
άμερικανικών βάσεων, δπως άναγράφεται είς τήν έπιστο

λήν τοϋ προέδρου Φόρντ, άποτελεί άπλώς ενα σφάλμα καί

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε στό Τζ. Φόρντ μέ
την άκόλουθη έπιστολή:

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε,

»Σaς εύχαριστώ διά τήν έπιστολήν σας τής 3ης
'Οκτωβρίου

1975.

»'Α νέγνωσα μέ πολλή ν προσοχή ν τάς σκέψεις

όχι τήν πολιτικήν τfjς άμερικανικfjς Κυβερνήσεως. 'Εάν,

σας έπί τής ένδεικνυομένης γραμμής πού πρέπει νά

δμως, συμβαίνη τό δεύτερον, εΙναι ύποχρεωμένος νά είπη

διέπη τάς προσπαθείας διά τήν έπίλυσιν του κυπρια

είς τόν 'Αμερικανόν πρέσβυν δτι ή βοήθεια, ύπό τούς

κου προβλήματος. 'Ιδιαιτέρως συνεκράτησα τήν δι

δρους αύτούς, δέν εΙναι άποδεκτή καί θά πρέπη ή Κυβέρ

αβεβαίωσίν σας δτι θέλετε συντόμως άναλάβει μεί

νησίς μου νά εϋρη τόν τρόπον νά άπαλλαγfj έκ τfjς ύπο

ζονα προσπάθειαν διά τόν τερματισμόν του άδιεξό

χρεώσεώς της πρός χορήγησιν βοηθείας. 'Εάν, κατέληξεν

δου είς δ περιήλθαν α{ διαπραγματεύσεις, έπιδιώκον

δ κ. πρωθυπουργός, οί 'Αμερικανοί επιθυμοuν πράγματι νά

άποτρέψουν βαρείαν έπιδείνωσιν τfjς καταστάσεως είς τήν
περιοχήν αύτήν του κόσμου καί νά άποκαταστήσουν βαθ
μιαίως τάς σχέσεις των μέ τήν 'Ελλάδα, όφείλουν νά πρά

ξουν τέσσερα πράγματα:

τες νά πείσητε τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν δπως έπι

δείξη κατανόησιν καί έλαστικότητα καί ίδίως είς τό
θέμα τών έδαφικών διαρρυθμίσεων. Είναι πράγματι
τουτο ή κλείς του δλου προβλήματος.

Νά άσκήσουν άποτελεσματικήν πίεσιν έπί τfjς Τουρ

»Θέλω νά έλπίζω δτι, τήν φοράν ταύτην, ή πα

κίας διά τήν έξεύρεσιν δικαίας λύσεως του Κυπριακου.

ρέμβασίς σας έν 'Α γκύρq. θά είναι άποτελεσματική

»1.

'Εάν τοuτο δέν έπιτευχθfi καί μετά τήν liρσιν του έμπάρ

έφ' δσον παρεμερίσθη δ λόγος πού, ώς μοί είχατε

γκο, ή 'Αμερική θά γελοιοποιηθη είς τά μάτια δλου του

άνακοινώσει είς τό 'Ελσίνκι, έμείου τήν άποτελε

κόσμου.

σματικότητα τών έπί του Κυπριακου ένεργειών σας.

Νά δηλώσουν εύθέως καί δημοσίg δτι δέν θά έπιτρέ

'Εάν καί τώρα ή τουρκική Κυβέρνησις δέν άνταπο

ψουν τήν διατάραξιν τfjς είρήνης είς τό Αίγαίον. Καί τοuτο

κριθή, θά δδηγηθώμεν είς έπιδείνωσιν τής καταστά

»2.

οχ ι διότι λαμβάνουν θέσιν ύπέρ τής 'Ελλάδος καί εναντίον

τfjς Τουρκίας, άλλά διότι σύρραξις είς τό Αίγα ίον θά εθετε
είς κίνδυνον τήν διεθνfj είρήνην, λόγφ τfjς άναποφεύκτου
παρεμβάσεως των Ρώσων, Βουλγάρων καί liλλων.

»3.

Νά χορηγήσουν ούσιαστικήν βοήθειαν πρός τήν

'Ελλάδα, liνευ ούδενός άπολύτως δρου. 'Η βοήθεια αϋτη

σεως, τήν δποίαν είναι κοινόν καθήκον μας νά άπο
τρέψωμεν.

)) 'Ερχόμενος

τώρα είς τό θέμα τής οlκονομικής

καί στρατιωτικής βοηθείας πρός τήν χώραν μου, δέν

σaς άποκρύπτω, κύριε πρόεδρε, τήν έκπληξιν μετά

εΙναι άναγκαία τόσον διά ψυχολογικούς δσον καί διά ού

τής δποίας διεπίστωσα δτι τήν συνδέετε μέ τήν έπά

σιαστικούς λόγους.

νοδον τής 'Ελλάδος είς τό στρατιωτικό ν σκέλος του
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ΝΑ ΤΟ καί τάς διαπραγματεύσεις μας έπί τοv θέματος

τών δύο λαών μας πού δίς συνεπολέμησαν ύπέρ τών

τών άμερικανικών βάσεων έν 'Ελλάδι.

κοινών μας iδανικών» 2 2.

.

»Γνωρίζετε καλώς έκ τής πρός ύμiiς έπιστολής
μου, τής 28ης Αύγούστου

1974,

τούς σοβαρωτάτους

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975

λόγους, οίτινες μέ τ]vάγκασαν νά λάβω τήν περί άπο

χωρήσεώς μας έκ του στιfατιωτικοv σκέλους του

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται σέ δεξίωση πού

ΝΑΤΟ άπόφασιν. Ούδέν, άπολύτως ούδέν, έμεσολά

παραθέτει ό ύφυπουργός Προεδρίας, Π. Λαμπρίας,

βησεν έκτοτε πού νά δικαιολογή τήν έπανεξέτασιν

πρός τιμή των συμμετασχόντων στό 12ο έτήσιο συνέ

τής θέσεως τής 'Ελλάδος. 'Η Κυπριακή τραγωδία

δριο τής

συνεχίζεται, ένψ άπαράδεκτοι τουρκικαί άξιώσεις

στήν 'Αθήνα, μεταξύ

'Ενώσεως Εύρωπαίων Δημοσιογράφων,

5 καί 6 του

μηνός.

διατυποvνται έπί τοv Αlγαίου. Τό ένδιαφέρον τών

Συμμάχων μας, έν τψ ΝΑ ΤΟ έπί τών ζωτικής δι

'

8
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ημiiς σημασίας θεμάτων τούτων, ύπήρξε μέχρι τής
στιγμής αύτής, aν όχι περιθωριακόν, τουλάχιστον
άνευ ούδενός άποτελέσματος.
»Θά ήθελα, δμως, νά προσθέσω δτι, τόσον έναντι

τοv ΝΑΤΟ, δσον καί εlς τάς διαπραγματεύσεις διά
τάς άμερικανικάς βάσεις, η Κυβέρνησίς μου ένήρ
γησε καί ένεργεί μετά προσοχής, μέ αίσθημα εύθύ
νης καί μέ κριτήριον τά έθνικά μας συμφέροντα.

»Είναι, άλλωστε, γνωστόν δτι η 'Ελλάς δέν άπα
χωρεί έκ τής 'Α τλαντικής Συμμαχίας.

'Ο Κ. Καραμανλής παραχωρεί στό πρακτορείο

Ρώϋτερ τήν άκόλου'θη συνέντευξη:

'Επιδιώκει

»'Ε ρ. : Ποιά εΙ ναι κατά τήν γνώμη σας τά πιό έπίκαιρα

προβλήματα πού άντιμετωπίζει ό κόσμος καί ποιός θά ήταν
ό πρακτικότερος τρόπος άμέσου άντιμετωπίσεώς των;
»'Απ.: Τό ένεργειακό καί τό νομισματικό πρόβλημα

έμφανίζονται μέ όξυτάτην μορφήν, ύπό τήν έννοια δτι

oi

έπιπτώσεις των στήν οiκονομία δλων σχεδόν τών χωρών
ε{ναι άμεσες καί αlσθητές. Μαγικές λύσεις τών προβλημά

άπλώς μίαν έπιβληθείσαν έκ τών πραγμάτων ρύθμι

των αυτών δέν νομίζω δτι ύπάρχουν. Κατά τήν γνώμη μου ό

σιν τής θέσεώς της έντός του στρατιωτικού σκέλους

τρόπος άντιμετωπίσεώς τους θά έπρεπε νά άναζητηθή μέ

τοv ΝΑ ΤΟ.

'Ως έδήλωσα ένώπιον τής Βουλής τών

'Ελλήνων, η Έλλάς άνήκει καί έπιθυμεί νά άνήκη

εlς τήν Δύσιν.
»Θά κατανοήσητε, συνεπώς, δτι μοv είναι άδύνα
τον νά δεχθώ τήν σύνδεσιν τών ώς άνω θεμάτων πρός

τήν μέθοδο πού ώφειλε νά iσχύη γιά δλα τά διεθνή προβλή
ματα: τήν συνεννόηση καί τήν κοινή λογική. Πιστεύω, δη

λαδή, δτι τά δύο αυτά έπίκαιρα προβλήματα οφείλονται σέ
ένα καθεστώς διεθνοίiς άναρχίας η, κατ' άλλη διατύπωση,

avγκρουομένων συμφερόντων καί έπί μέρους άνταγωνι
σμών. ΝΑν γίνη άντιληπτό δτι μακροπροθέσμως ή άδυνα-

τήν οlκονομικήν καί στρατιωτικήν βοήθειαν τήν

μία χαράξεως κοινής πολιτικής καί έναρμονίσεως τών

δποίαν προτίθεσθε νά έγκρίνητε διά τήν 'Ελλάδα. Αί

συμφερόντων βλάπτει δλα τά μέρη, νομίζω δτι

έλληνοαμερικανικαί σχέσεις διέρχονται λεπτοτάτην

καί aν δέν προκύψουν αυτόματα, δέν θά ε{ναι δύσκολο νά

φάσιν καί έπειδή πιστεύω εlς τήν άναγκαιότητα τών

έξευρεθοίiν. Τό ίδιο μπορεί νά λεχθή καί γιά ώρισμένα

δεσμών τών δύο χωρών μας, 'Φpονώ δτι, άντί νά προ

oi λύσεις

άλλα μεγάλα προβλήματα, τά όποία, έπειδή έκκρεμοίiν άπό

σθέτωμεν νέους λόγους έξερεθισμοv τής έλληνικής

πολι5\ι καιρόν, δέν θεωροίiνται έπίκαιρα, άλλ ' εlναι ώστό

κοινής γνώμης, όφείλομεν, άντιθέτως, νά έργασθώ

σο περισσότερο σοβαρά.

μεν διά τήν άναθέρμανσιν τών αlσθημάτων της.
'Υμείς έχετε καί τά μέσα καί τούς τρόπους διά νά
συμβάλητε άποφασιστικώς πρός τήν κατεύθυνσιν

αύτήν. Παρακαλώ δέ νά βεβαιωθήτε δτι, άπό iδικής
μου πλευρiiς, έγένετο καί θά έξακολουθήση νά γίνε-

\ ' ται πiiν τό δυνατόν πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν.

»Δέν άγνοείτε, κύριε πρόεδρ~, δτι, μετά τά έπτά

έτη τής δικτατορίας καί τήν κυπριακή ν τραγωδίαν, η
χώρα αϋτη άντιμετωπίζει μεγάλα καί όξύτατα προ
βλήματα. ΝΕχει, συνεπώς, άνάγκην κατανοήσεως καί

συμπαραστάσεως διά τήν άντιμετώπισιν τών προ
βλημάτων αύτών έκ μέρους έκείνων πού ένδιαφέρον
ται διά τήν σταθεροποίησιν τών δημοκρατικών της
θεσμών πού μόλις άποκατεστάθησαν.

» 'Υπό

τό πνεύμα αύτό έπιθυμώ νά σiiς εύχαριστή

'Ο έξοπλισμός τών βασικών

συμφωνιών μέ άποτελεσματικές κυρώσεις, ώστε νά έχουν

δεσμευτικό χαρακτήρα γιά δλα τά Κράτη πού άπαρτίζουν
τήν διεθνή κοινωνία, εlναι κατά τήν γνώμη μου ένα πρό
βλημα μονίμως έπίκαιρο.

'Εξ ίσου έπίκαιρη θεωρώ τήν

άνάγκη τής πολιτικής ένώσεως τής Ευρώπης, πού δυστυ
χώς έχει πολύ καθυστερήσει, ένφ ε{ναι ή μόνη ουσιαστική
διασφάλιση τής άνεξαρτησίας, τής δημοκρατίας καί τής
κοινωνικής προόδου τών ευρωπαϊκών Κρατών.

»Έρ.: Ποιά είδικώτερα προβλήματα έμφανίζονται μέ

όξύτητα στόν εύρωπαϊκό χώρο :
»'Απ. : "'Ανοικτά" προβλήματα- γιά νά μή πώ "χαί
νουσες πληγές"- εlναι αυτή τήν στιγμή στήν Ευρώπη
άκριβέστερα στόν Μεσογειακό χώρο

-

-

τό Μεσανατολικό

καί τό Κυπριακό. Καί τοίiτο διότι καί μόνη ή έκκρεμότης

τών προβλημάτων αυτών άποτελεί άπειλή γιά τήν εiρήνη
σέ μιά έξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή τοίi κόσμου. Καί
δσον άφορii τό Μεσανατολικό, τόν τελευταίο καιρό ση

σω θερμώς διά τό ένδιαφέρον πού έκδηλώνετε εiς τήν

μειώθηκε μιά κάποια πρόοδος, πού έπιτρέπει ώρισμένες

έπιστολήν σας έναντι τής χώρας μου, ένδιαφέρον

έλπίδες, έφ

πού άνταποκρίνεται εiς τήν παραδοσιακήν φιλίαν

νιμώτερη λύση. Δυστυχώς τό ίδιο δέν μπορεί ν~ λεχθή γιά

'

δσον θά συνεχισθοίiν

oi προσπάθειες

γιά μο
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τό Κυπριακό, δεδομένου ότι συνεχίζεται επ' αύτοv ή τουρ

κική άδιαλλαξία.

"Οπως συνεχίζεται καί τό δρίiμα τών

200.000 προσφύγων,

όποία θεωρεί άναγκαία γιά τήν διαφύλαξη αύτών άκριβώς

τών άρχών καί άξιών του δυτικοί) κόσμου. Ή βαλκανική

πού βλέπουν νά έρχεται καί δεύτερος

πολιτική τής 'Ελλάδος ξεκινάει άκριβώς άπό τήν ρεαλι

χειμώνας, ενφ αύτοί παραμένουν μακριά άπό τίς έστίες

στική θεώρηση τοv διαφορισμοv πού επικρατεί στά Βαλκά
νια. ~Ισως σέ καμμιά άλλη περιοχή του κόσμου νά μήν

τους.

»'Ε ρ.: Στόν πρώτο χρόνο πού πέρασε από τήν αποκατά

άντιπροσωπεύωνται, όπως συμβαίνει στά Βαλκάνια, όλα τά

σταση τfjς δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα επιλύσατε, κατά

είδη πολιτικοοικονομικών καθεστώτων καί διαφορετικών

γενική άναγνώριση, πολλά καί όξύτατα προβλήματα τfjς

προσανατολισμών έξωτερικής πολ ιτικής. 'Ακριβώς επει

χώρας σας. Ποιά προβλήματα νομίζετε δτι έξακολουθοϋν

δή ύπάρχει αύτός ό διαφορισμός, πού παλαιότερα ήταν μία

νά παραμένουν στήν 'Ελλάδα, κληρονομημένα άπό τήν

διαρκής έστία άναταραχής Καί συγκρούσεως

επταετία τfjς δικτατορίας;

πού ή Βαλκανική νά θεωρήται ή πυριτιδαποθήκη τής Εύ

»'Απ.: Πρώτα άπ' όλα τό Κυπριακό, γιά τό όποίο σίiς

-

σέ σημείο

ρώπης- ή Έλλάς εσκέφθη ότι θά έπρεπε νά καταβληθή

ώμίλησα παρά πάνω. Γιατί καί τό πρόβλημα αύτό, όπως

κάθε προσπάθεια συσφίγξεως τών διμερών σχέσεων συν

ε{ναι γνωστό, τό €δημιούργησαν στήν άρχική του φάση οί

εργασίας, ιiiστε εκ τών πραγμάτω ν νά δημιουργηθή ένα πο

συνταγματάρχες μέ τήν άφροσύνη τους. Βέβαια ή τουρκι

λυμερές πλέγμα φιλικών σχέσεων καί συνεργασίας σέ

κή πλευρά εχρησιμοποίησε τό σφάλμα αύτό ώς πρόσχημα,

πρακτικούς τομείς σ' όλο τόν χώρο τής Βαλκανικής. ' Η

γιά νά είσβάλη στήν νήσο πρός άποκατάστασιν δήθεν τής

επιτυχία, άλλωστε, μιίiς τέτοιας προσπαθείας θά ήταν ή

νομιμότης

πρώτη έφαρμογή στήν πράξη του πνεύματος του 'Ελσίνκι.

στήν Κύπρο καί ή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα, ή Τουρκία

Καί όφείλω νά ύπογραμμίσω μέ εξαιρετική lκανοποίηση

χωρίς κανένα πλέον πρόσχημα

ότι στήν πρωτοβουλία αύτή ν βρήκα τήν καλύτερη δυνατή

νομιμότητος.

"Οταν όμως άποκατεστάθη

-

ή

καί μάλιστα ενόσφ διεξή

γοντο διαπραγματεύσεις στήν Γενεύη

-

επραγματοποίησε

άνταπόκριση άπό τούς ήγέτες τών βαλκανικών χωρών εlς

τήν δεύτερη, πιό εκτεταμένη καί πιό ώμή είσβολή. Καί

τούς όποίους άπετάθην» 2 3.

γησε μέ τήν ώμή βία. ~Αλλα προβλήματα πού εκληροδό

9-11
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τησε ή δικτατορία στήν δημοκρατία ε{ναι φύσεως οίκονο

μικής καί κοινωνικής.

Ή άλλοπρόσαλλη πολιτική της

στούς τομείς αύτούς θά μποροvσε νά όδηγήση κάποια μέρα

'Ο Κ . Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσημη έπί
σκεψη στή Μεγάλη Βρετανία.

τήν χώρα σέ πλήρη χρεωκοπία. Μέ τήν άποκατάσταση

Τόν πρωθυπουργό, συνοδευόμενο aπό τόν ύπουρ

όμως τής δημοκρατίας καί μέ τήν πολιτική ώριμότητα πού

γό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο , καί τόν ύφυπουργό

έδειξε ό λαός, άντιμετωπίσθηκαν μέχρι τής στιγμής άπο

Προεδρίας, Π. Λαμπρία, ύποδέχτηκε στό αεροδρό

τελεσματικά οί όξύτερες πλευρές τών προβλημάτων αύτών.

μιο Χήθροου ό Βρετανός ύφυπουργός 'Εξωτερικών,

Ή οίκονομία έτέθη ύπό έλεγχαν

-

τόν έλεγχαν τής λογι

κής καί τών καθαρών προγραμμάτων

-

καί ή χώρα ξανα

βρήκε τόν δυναμισμό της, χωρίς μάλιστα επικινδύνους
κοινωνικούς κλυδωνισμούς, τούς όποίους άνέμεναν πολλοί

ξένοι παρατηρητές σάν μοιραία έπακόλουθο τής μεταβά

Ρόυ Χάττερσλυ. Κατόπιν, ό Δ. Μπίτσιος είχε μιά
πρώτη συνάντηση μέ τόν όμόλογό του, Τζ. Κάλλα
χαν.

Οί συνομιλίες μεταξύ του Κ. Καραμανλή καί του

σεως άπό τήν καταπίεση στήν ελευθερία. 'Ο πληθωρισμός

Βρετανοu όμολόγου του, Χ. Ούίλσον, άρχισαν τό

εδαμάσθη καί άναμένεται έφέτος αύξηση τοv έθνικοv εi

aπόγευμα τής ϊδιας ήμέρας, στήν πρωθυπουργική

σοδήματος, άντί τής μειώσεως πού εσημείωσε τόν περασμέ

κατοικία (εξω aπό τήν όποία είχε συγκεντρωθεί πλή
θος ' Ελλαδιτών καί 'Ελληνοκυπρίων τοu Λονδίνου,

νο χρό νο.

»' Ερ.:

' Η βαλκανική πολιτική τήν όποία Εγκαινιάσατε,

πού ύποδέχθηκαν μέ θερμές έκδηλώσεις τόν 'Έλλη

συγκαλώντας μάλιστα μέ προσωπική σας πρωτοβουλία δι

να πρωθυπουργό). Τό σημείωμα τής συζητήσεως,

αβαλκανική διάσκεψη στήν 'Αθήνα, σημαίνει

στήν όποία πήραν μέρος καί οί δύο ύπουργοί τών

-

σέ συν

δυασμό μάλιστα μέ τήν αποχώρηση τfjς 'Ελλάδος άπό τό
ΝΑΤΟ - άναπροσανατολισμό τfjς έλληνικfjς έξωτερικfj ς
πολιτικής ;

«Εiς σχετικήν παράκλησιν τοϋ κ. Οuίλσον, ό κ. π ρωθυ

» ' Απ. : 'Α σφαλώς όχι. Κατ ' άρχήν ή 'Ελλάς δέν άπε

χώρησε παρά μό νον άπό τό στρατιωτικό σκέλος τής Συμ
μαχίας του ΝΑ ΤΟ.

'Εξωτερικών, &:ναφέρει:

πουργός ε{πεν τά ακόλουθα είς βραχείαν άνάπτυξιν tοϋ
Κυπριακοϋ:

Ή κυριολεξία μάλιστα εlναι ότι ή

»Ή fστορία του Κυπριακού εlναι γνωστή. Τά προβλή

'Ελλάς ύπεχρεώθη νά άποχωρήση, rιατί δέν ήταν δυνατόν

ματα τά έδημ ιούργησεν ή Τουρκία. Εlναι άληθές ότι τό

νά παραμένη σέ μιά στρατιωτική 'συμμαχία ή όποία δέν

πρόσχημα τό έδωσε τό πραξικόπημα του δικτατορικοί) κα

έπραξε τίποτε γιά νά τήν προστατεύση άπό τήν επιθετικό

θεστώτος τής 'Ελλάδος, άλλά τό πρόσχημα τοvτο έξέλ ιπεν

τητα ένός συμμάχου της. 'Επανειλημμένως, όμως, έχει δη

τρείς ήμέρας άργότερον, ότε άποκατεστάθη ή νομιμότης

λωθή ότι ή Έλλάς παραμένει πιστή στήν lδεολογία καί

εlς τήν 'Ελλάδα καί τήν Κύπρον. Παρά ταvτα, όχι μό νον

στό ν πολ ιτικό συνασπισμό του δυτι κο υ κόσμου. 'Ακόμη

τά τουρκικά στρατεύματα δέν άπεσύρθησαν, άλλά εξαπέ

περισσότερο, ζητώντας ή Έλλάς νά ένταχθή πλήρως στήν

λυσαν καί δευτέραν έπίθεσιν. Τή ν φοράν ταύτην χωρίς τό

Εύρωπαϊκή Οlκονομική Κοινότητα, τονίζει ότι θέλει νά

παραμικόν πρόσχημα. Κατά τήν τελευταίαν συνάντησίν

συμβάλη κατά τό μέτρο τών δυνάμεών της καί στήν πραγ

μου εlς Βρυξέλλας μετά τοv κ. Ντεμιρέλ τόν ήρώτησα πώς

ματοποίηση τής πολιτικής ένώσεως τής Εύρώπης, τήν

ό ίδιος εξ ήγει τά γεγονότα αύτά. Μοί άπήντησεν ότι δέν
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ifτo ό ύπεύθυνος κυβερνήτης τήν έποχήν έκείνην.
μισα δτι συνεχίζεται ή κατοχή του

40%

63

• Υπενθύ

νικάς έκλογάς. Φοβοίiμαι δτι δλα αuτά τά έπιχειρήματα

τfjς νήσου, ή πα

άπετέλουν άπλα προσχήματα διά νά ξαναπάρουν βοήθειαν.

ρουσία

200.000 προσφύγων εlς τόν νότον. Άποτέλεσμα
18% ωίi πληθυσμοίi κατέχουν τό 40% τfjς νήσου καί
70% τών παραγωγικών πηγών. 'Η κατάστασις αuτή εlναι

'Ανεξαρτήτως, δμως, δλων αuτών, παρέχεται ή δυνατότης

δτι

άσκήσεως οuσιαστικfjς πιέσεως έπί τfjς Τουρκίας.

παράλογος, qλλά οί Τουρ κο ι έπιμένου,ν εlς τήν διατήρησίν

γόν τής 'Ελλάδος διά τόν τρόπον μέ τόν όποίον έχειρίσθη

της.

τό δλον ζήτημα. Ή Έλλάς του όφείλει μέγα χρέος . Θά

»Κατά τήν συνάντησίν μου μέ τόν κ. Ντεμιρέλ τόν έπί

»Κάλλαχαν: Θά ήθελα νά εύχαριστήσω τόν πρωθυπουρ

ήθελα, ·σμως, δι' όλίγων νά ανατρέξω ε{ς τό παρελθόν.

εσα νά μου είπη πώς άντιμετωπίζει τήν λύσιν τοίi Κυπριά

u Οταν δ Μακάρiος εφθασεν εiς Λονδίνον είς τάς

κοίi, χωρίς τοίiτο νά συνεπάγεται τήν άνάληψιν δεσμεύσε

λίου, χωρίς πουκάμισο, έπίστευε δτι ή 'Αγγλία δέν επρεπε

16

'Ιου

ως άπό μέρους του. Τοίi έτόνισα δτι δέν μποροίiμε νά βγοίi

νά χρησιμοποιήση ενοπλον βίαν. Είχα τότε καλέσει τηλε

με άπό τό δωμάτιο χωρίς νά γνωρίζω τήν σκέψιν του. Μοίi

φωνικώς τούς 'Ετσεβίτ καί Κυπραίον νά ελθουν πρός συ

άπήντησε δτι τό μόνον τό όποίον ήμποροίiσε νά κάμη εlς

νάντησίν μου. 'Ο Τουρκος έδέχθη καί Ί'jλθε τήν Τετάρτην

τό στάδιον έκείνο, ήτο νά συμβάλη εlς τήν δημιουργίαν

καί έζήτησε πράγματα πού θά εκαναν τήν κατάστασιν &κό

ένός καλοίi κλίματος, τό όποίο ν μέ τόν καιρόν θά ήμποροίi

μη χειρότερη. Τήν Παρασκευήν τά μεσάνυχτα ο{ Τουρκοι

σε νά δώση τήν λύσιν. Άντί, δμως, λύσεως, έχομε νέας

μου είπαν δτι δέν είχαν πρόθεσιν νά εiσβάλουν εiς τήν

αuθαιρεσίας, ή κατάστασις χειροτερεύει, οί Τουρκοι έπιμέ

Κύπρον. Τουτο λέγω εiς άπάντησιν του iσχυρισμου του

νουν σέ τετελεσμένα γεγονότα, έποικίζουν τήν νfjσον, ψη

Έτσεβίτ δτι μί'iς είχαν προειδοποιήσει. Τό Σάββατον καί

φίζουν δfίθεν Σύνταγμα περί αuτονομίας των. 'Επτά άποφά

ώραν

σεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών έπιτάσσουν τήν έπιστροφήν

Έλλάδο'ς _ διά του έδώ έπιτετραμμένου της νά ελθη είς

5.50 ·

πρωϊνήν έκάλεσα τόν τότε πρωθυπουργόν τής

τών προσφύγων εlς τάς έστίας των, τήν άποχώρησιν τών

Λονδίνον. Εiς τάς

τουρκικών στρατευμάτων κ.λπ. Οί Τουρκοι τάς άγνοοίiν.

δέν &ποσυρθουν οί Τουρκοι &πό τήν Κύπρον θά κηρύξουν

8ή

ώρα οί 'Έλληνες έδήλωναν δτι έάν

Ό διακοινοτικός διάλογος vπό τό ν Βαλντχάιμ δέν έση

τόν πόλεμον καί τήν ενωσιν. Διερωτί'iται κανείς τί κατα

μείωσε καμμίαν πρόοδον. Οί Τουρκοι οuδέποτε εlπον τί

στροφές θά είχον συμβή έάν δέν έπήρχετο έγκαίρως ή

θέλουν.

έπέμβασις του κ. Καραμανλή. 'Η πολιτικότης καί ή αύτο

»'Εάν ή έκιφεμότης παραταθfί, ε{μαι πεπεισμένος δτι ή
συνεχιζομένη έπιδείνωσις θά όδηγήση εlς έπικινδύνους

συγκράτησίς του εσωσαν τότε τήν κατάστασιν.
»Καραμανλή ς: 'Εκτιμώ τά δσα λέγετε κ. ύπουργέ, άλλά

έξελίξεις. 'Επέδειξα μετριοπάθειαν, συνέχισεν δ κ. πρω

θά πρέπη

θυπουργός, διά νά άποφύγωμεν τούς κινδύνους. 'Εκάλεσα

έχουν σμικρυνθfί άκόμη περισσότερον.

ol πάντες νά άντιληφθουν δτι τά μικρά περιθώρια

τόν λαόν καί τόν στρατόν νά δείξουν ύπομονήν καί κατανό

»Κάλλαχαν: Δέν διαφωνώ μέ τήν άνάλυσίν σας καί μέ τά

ησιν, μέ τήν έλπίδα δn καί οί σύμμαχοι θά βοηθήσουν.

δσα είπατε &ναφορικώς μέ τήν κρισιμότητα τής καταστά

'Ενθυμοίiμαι δτι καί ό κ. ΟUίλσον μέ εlχε τηλεγραφικώς

σεως. 'Εκείνο, δμως , πού προέχει αύτή ν τήν στιγμήν είναι

συγχαρfί δι' αuτό. Τήν πολιτική ν τfjς μετριοπαθείας συνε

τό πώς θά προχωρήσωμεν.

χίζω πάντοτε, άλλά τόσον ό λαός δσον καί ό στρατός άρχί

πρός τάς ένεργείας μας πρός τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν,

ζουν νά κουράζωνται καί δι' αuτό φοβοίiμαι τάς έπικινδύ

νά πλησιάσωμεν τόν Έτσεβίτ καί τούς στρατιωτικούς.

νους έξελίξεις.

Έσκέφθημεν, παραλλήλως

'Ατυχώς, δμως , δ, τι πουμε εiς τόν Έτσεβίτ καταλήγει εiς

ι> ~Ολοι δσοι ήμποροίiν νά βοηθήσουν πρέπει νά άσκή
σουν τήν έπιρροήν των διά νά εύρεθfί λύσις. νΟχι τόσον

τά ώτα του Ντε μιρέλ, ό όποίος διαμαρτύρεται τότε καί πα
ραπονείται διά τόν τρόπον ένεργείας μας.

διά τήν άποκατάστασιν τfίς δικαιοσύνης, δσον διά τήν

»Συζητήσαμε μέ τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας , μέ τούς

άποτροπήν τών κινδύνω ν. Μεταξύ αuτών ή Μ Βρετανία

'Εννέα καί εiδικώτερον μέ τούς Γε ρμανούς πρός τόν σκο

καί διά νομικούς λόγους Κα!, έκ τών πραγμάτων καί λόγφ

πόν δπως, μετά τάς γερουσιαστικάς έκλογάς, συγκ~ντρώ

του διεθνοίiς γοήτρου της δiJναται νά άσκήση έπιρροήν.

σωμεν τάς προσπαθείας μας εiς τήν "Αγκυραν. " Εχομεν

Μόνον, δμως, έφ ' δσον θά κινηθfί έγκαίρως θά εlναι δυνα-

, τόν νά

έξευρεθfί μία δικαία λύσις.

κάποιο άνοιγμα. Κατά τήν τελευταίαν συνάντησίν μου με
τά του, Τσαγλαγιαγκίλ μου είπεν δτι ή Μ. Βρετανία εχει

»Ουίλσον : Δέν γνωρίζω καλώς τό θέμα , άλλά θά ήθελα

εiδικόν ρόλον εiς τήν Κύπρον, &λλά είναι ένδεχόμενον τό

νά άναφερθώ σέ δύο γεγονότα: τό άμερικανικόν έμπάργκο

ίδιq νά είπε καί εiς τούς Γερμανούς καί είς άλλους τινάς.

καί τάς έπικειμένας έκλογάς έν Τουρκία διά τήν ό.νανέωσιν

Έν πάση περιπτώσει, ή έπομένη κίνησις &νήκει εiς τούς

μέ ρους τή ς Γερουσίας .

Τού ρκους καί θά πρέπη νά αφορί'i τό έδαφικόν. Οί Του ρκοι

Ό πρόεδρος Φόρντ καί οί Εvρωπαiοι

ούδέποτε απεκάλυψαν τάς προθέσεις των. Προσωπικώς

έξεδήλωσαν τήν πεποίθησιν δτι μετά τήν aρσιν τοίi έμπάρ

»Καραμανλής:

συμμερίζομαι τήν άποψιν δτι τό έδαφικόν είναι &λλη λέν

γκο

ol

Τοίiρκοι θά έκινοίiντο.

»Ουίλσον: Νομίζω δτι ή άποψις του προέδρου Φόρντ

είναι δτι δέν θά έκινουντο πρό τής άρσεως .

δετον μέ τό διζωνικόν, μέ τό προσφυγικόν, μέ τό πρόβλημα

των κεντρικών έξουσιών. Έάν οί Τουρκοι Ί'jσαν εΙλικρι
νείς, θά Ί']μπορουσαν, χωρίς νά δεσμεύσουν τήν δ ιαπραγ

»Καραμανλής: Τό έμπάργκο ήρθη καί α{ έκλογαί έπί

ματευτικήν των θέσιν, νά παράσχουν Ιδιωτικώς ένδείξεις

κεινται . 'Όσοι έπίστευσα ν δτι ή άρσις του έμπάργκο θά

τινάς πε ρί τών προθέσεών των είτε εiς κάποιον από τούς

βοηθήση, θά πρέπη νά έργασθοίiν πρός τήν κατεύθυνσιν

Έννέα, εiς τούς Γερμανούς π.χ . ή είς τούς 'Αμερικανούς .

τfjς Τουρκίας. Φοβοίiμαι δτι ή έπίκλησις τών έκλογών ε{

»Καραμανλής: Όρθώς προσδιορίζει ό κ. ύπουργός τήν

ναι πρόσχημα, καθ ' δn δέν πρόκειται νά λύσουν κανένα

μέθοδο ν τήν όποία ν θά πρέπη νά άκολουθήσωμεν. τί δμως

πρόβλημα. Τήν έπομένην ήμέραν θά έπικαλουνται τάς γε-

θά συμβfί έάν οί Τοίiρκοι δέν άνταποκριθοίiν;
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»Κάλλαχαν: Θά ήθελα νά ακούσω τήν ίδικήν σας γνώ
μην κ. πρόεδρε .

ει μετριοπάθειαν. Αύτή ν τήν στιγμήν άσκώ κάποιαν έπιρ
ροήν έπί τofJ Μακαρίου. Δύναμαι νά άσκήσω έπιρροήν

»Καραμανλής: Δέν μofJ εlναι εvιωλον νά κάμω ύποδεί
ξεις. Θά lλεγα, δμως, δτι εiς περίπτωσιν έμμονής τών
Τούρκων εiς τήν άρνητικότητα, θά lπρεπε νά άσκηθή ού
σιαστική πίεσις έπ' αύτών. Έάν άντιληφθοfJν δτι lχουν

άπομονωθή, εlμαι βέβαιος δτι θά λογικευθοfJν. Τό Συμβού
λιον τής Εύρώπης εlχε πρό έτών άπομονώσει τήν έλληνι
κήν δικτατορίαν.

προκειμένου περί λογικών δρω ν. : Δυνατόν μετά

2-3 μήνας

νά μή ε{μαι εiς θέσιν νά άσκήσω τήν iδίαν έπιρροήν.
»·ο Κληρίδης πολιτεύεται μέ ρεαλισμόν, δέν ημπορεί
δμως νά όμιλή έξ όνόματος τής Κύπρου.

»Ουίλσον: Είσθε τfjς γνώμης δτι ό Κληρίδης εύρίσκεται
ύπό τήν σκιάν τοϋ Μακαρίου;

Έπρόκειτο δέ τότε περί έσωτερικοfJ

»Καραμανλfjς: Κατά τό πλείστον έξαρτiiται άπό τόν

προβλήματος πού δέν εθιγεν άλλες χώρες. Αύτήν τήν φο

'Αρχιεπίσκοπο ν, άλλά έπειδή ε{ναι άνθρωπος μέ θάρρος

ράν ή εiρήνη τής Μεσογείου καί τής Μ 'Ανατολής διακυ

ημπορεί καί νά τόν έπηρεάζη. 'Εάν οί ΤοfJρκοι κάμουν

βεύεται. Πρέπει, έπομένως, κατά μείζονα λόγον, νά λη

λογικάς προτάσεις, ό Κληρίδης θά ε{ναι εiς θέσιν νά έπη

φθοfJν μέτρα.

ρεάση τόν 'Αρχιεπίσκοπο ν. Τό πρόβλημα ε{νcμ κατά πό

νΟχι διά νά προστατεύσουν τήν Έλλάδα,

άλλά διά νά άποτρέψουν κινδύνους. Δέν άντιλαJfβάνομαι
διατί αί Κυβερνήσεις άναγνωρίζουν μέν δτι ή Τουρκία ε{

σον οί ΤοfJρκοι ημποροfJν νά κάμουν λογικάς προτάσεις.

»Οόίλσον: Ποί~ν

forum

θεωρείτε ώς προσφορώτερον

ναι έν άδίκφ, δτι ή στάσις της ημπορεί νά προκαλέση ρή

διά τήν επίλυσιν τοϋ Κυπριακοϋ; Τόν διακοινοτικόν διά

ξιν, παρ' δλα αύτά δμως δέν λαμβάνουν άποτελεσματικά

λογον; Συνομιλίας · Ελλάδος

μέτρα έναντίον της.

- Τουρκίας

ή τετραμερείς;

»Καραμανλής: ·Η καλλιτέρα όδός ε{ναι ή τofJ διακοινο

»Κάλλαχαν: Διερωτώμαι ποία μέτρα θά ήσαν αποτελε

τικοfJ διαλόγου, έφ' δσον ή ΥΑγκυρα καί αί Άθήναι

σματικά καί εχω ύπ' δψιν μου τήν περίπτωσιν τής Ροδεσί

άσκοvν τήν έπιρροήν των έπί έκατέρας πλευρiiς. ·ο Ντεν

ας.

κτάς έξαρτiiται άπολύτως άπό τήν νΑγκυραν.
»Καραμανλής: Ή περίπτωσις δέν ε{ναι ή iδία.
»Κάλλαχαν: Συμφωνώ κ. πρόεδρε . Θά ήθελα δμως νά

προσθέσω δτι είς τά δμματα τών ' Αμερικανών βαρύνει ίδι

»Ουίλσον: Ποία είναι ή γνώμη σας δσον αφορά τήν δι
ζωνικήν όμοσπονδίαν καί τήν εκτασιν τfjς τουρκικfjς πε~
ριοχής;

αιτέρως ή σοβιετική παρουσία είς τά σύνορα τής Τουρκί

»Καραμανλfjς: Θά ήτο άδύνατον νά γίvη δεκτή άπό έλ

ας. Τοϋτο αναφέρων δέν ύποτιμώ τάς δυσκολίας πού αντι

ληνοκυπριακής καί έλληνικής πλειψiiς λύσις πού δέν θά

μετωπίζει ό κ. Καραμανλής από τής πλευράς τής έλληνι

περιώριζε τήν lκτασιν τής τουρκοκpατnυμέvης περιοχής

κfjς κοινής γνώμης.

εlς ποσοστόν κάτω τofJ

»Καραμανλής: 'Εάν, δσοι ένδιαφέρονται διά τήν λύσιν

25%.

Τά αiτrjμu ω τών Τούρκων

περί γεωγραφικfjς όμοσπονδίας, περί

1J ιίι.; ημένου, εναντι

τofJ ΚυπριακοfJ, δέν κινηθοvν τώρα, τό ζήτημα δέν θά δυ

πληθυσμιακοfJ ποσοστοfJ, τμήματος έδάφι>v.; . περί χαλα

νηθή νά έπιλυθή έπί δεκαετηρίδας.

ρών έξουσιών δύνανται νά ίκανοποιηθοfJν.

»Κάλλαχαν: ν Εχω συναίσθησιν τοϋ γεγονότος τούτου τό

όποίον μονίμως μέ απασχολεί. 'Εάν
κρινείς, θά πρέπη μετά τάς

12

of Τοϋρκοι είναι είλι

Όκτωβρίου νά ύποβάλουν

προτάσεις.

ρος. Κατά τήν τελευταίαν συνάντησιν μέ τόν κ. Τιτα Ί λαγι

αγκίλ μοί είπεν δτι ό 'Αρχιεπίσκοπος δέν θά ήτο δι>ν(ιτ6ν

»Καραμανλής: Πώς βλέπετε, κ. ύπουργέ, τήν λιλσιν τofJ
ΚυπριακοfJ άπό άπόψεως διαδικασίας καί ούσίας;
»Κάλλαχαν: Είς αότό τό στάδιον θά μοϋ επιτρέψετε, κ .

πρόεδρε, νά μήν αποκαλύψω τάς σκέψεις μου, εν δψει τfjς
απαντήσεως τοϋ κ. Τσαγλαγιαγκίλ είς διάβημα τοϋ πρέ

σβεώς μας εν 'Αγκύρ~. Τό λέγω αότό δχι διά νά αποφύγω
τήν ερώτησίν σας, άλλά διότι θεωρώ δτι επιφυλάσσων τήν
γνώμην μου θά ήμποροϋσα νά σaς βοηθήσω άποτελεσμα
τικώτε ρα. Μέ · τόν κ. Μπίτσιον φέρομεν τά σημάδια τών
τραυμάτων τfjς Γενεύης. Γνωρίζει εκείνος πώς σκέπτομαι .

»Καραμανλfjς: Συμπέρασμα ε{ναι δτι τό Κυπριακόν δι
έρχεται τήν κρισιμωτέραν του φάσιν.

Έάν δέ δέν γίνη

τίποτα όλισθαίνομεν πρός τό άγνωστον.
»Κάλλαχαν: Καί

of

'Αμερικανοί συμμερίζονται τήν

άποψιν αότήν . 'Επί τοϋ παρόντος ενεργοϋμεν βάσει τfjς
ύποθέσεως δτι

»Κάλλαχαν: Πιστεύω καί εγώ δτι μέ τήν πιίρυδον τοϋ
χρόνου ό Μακάριος ώρίμασε καί κατέστη μετρωπιιΑέστε

of

Τοϋρκοι θά άνταποκριθοϋν.

»Καραμανλfjς: Εlπα εiς τούς Άμερικανούς δτι θά γε
λοιοποιηθοfJν έάν οί ΤοfJρκοι δέν κινηθοfJν.

»Ουίλσον: Θά ήθελα, κ. πρόεδρε, νά μοϋ πfjτε τάς σχέ
ψέις σας περί 'ΑρχιεπισκόπΌυ Μακαρίου καί Κληρίδη .

νά γίνη δεκτός επί κεφαλfjς τfjς κεντρικfjς Κυβερν1]σεως
καί δτι, εν πάστι περιπτώσει, θά ήμπόδιζε τήν λύσιν τι>l•
Κυπριακοϋ. ' Απήντησα δτι αότά δέν συμβιβάζονται μέ τή\'

σημερινήν νοοτροπίαν τοϋ 'Αρχιεπισκόπου .
»Καραμανλfjς: Συμμερίζομαι τήν άποψίν σας.

•Ο Μακύ

ριος ημπορεί νά βοηθήση, έάν οί Τοί)ρκοι ε{ναι λογικοι .
Έπικοινωνώ μετά τοv Μακαρίου καί άσκώ έπιρροήν έπ '
αύτοfJ.

»Κάλλαχαν: Νομίζετε δτι ό Μακάριος θά άποσυρθή μετά
τήν ρύθμισιν τοϋ Κυπριακοϋ;

»Καραμανλfjς: Δέν lχω άπ ' εύθείας πληροφορίας. νΗ
κουσα δμως μέσφ τρίτων δτι άντιμετωπίζει τοιοvτον ένδε

χόμενον. 'Αλλά καί έάν άκόμη σκέπτεται πράγματι τοιοfJ

τόν τι, δέν εlναι δυνατόν νά τό πραγματοποιήση ύπό τό
κράτος τής παρούσης πιέσεως.
»Είσδοχή τfjς 'Ελλάδος είς ΕΟΚ

»Καραμανλfjς : 'Εξετίμησα τό γεγονός δτι ή Μ Βρετα
νία άνεπιφυλάκτως ύποστηρίζει τό αίτημά μας. Παραλλή

λως συζητείται καί τό Χρηματοδοτικόν Πρωτ_όκολλον.
'Εντός τofJ Δεκεμβρίου ή

'Εκτελεστική

'Επιτροπή τfjς

»Καραμανλfjς: Χωρίς τόν Μακάριον δέν ημποροfJμε νά

ΕΟΚ θά ύποβάλη τήν lκθεσίν της έπί άμφοτέρων τών θεμά

lχωμεν λύσιν. 'Εκπροσωπεί τήν Κύπρο ν. 'Εάν φθάσωμεν

των. Θά παρακαλοfJσα νά lχωμεν τήν συμπαράστασίν σας.

εiς συμφωνίαν, κάποιος πρέπει νά τήν ύπογράψη. ·Ο Μακά

»Ή lνταξ ις τfjς .Ελλάδος δέν ύποκινείται μόνον άπό

ριος μετά τήν περιπέτειαν σκέπτεται λογικά καί έπιδεικνύ-

οΙκο νομικούς λόγους, άλλά άποβλέπει κυρίως εiς πολιτι-
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ιωύς καί εθνικούς σκοπούς διά τής συμβολής της εlς τήν

ου 'Υπουργών τοϋ ΝΑΤΟ, εδόθη aπάντησις δτι δ κ. ι\ούνς

έδραίωσιν τής δημοκρατίας είς τήν 'Ελλάδα.

επρόκειτο νά aναχωρήση διά διακοπάς.

μερα εκάναμε δημοψήφισμα,
φαίνετο ύπέρ τής εντάξεως.

90%

Έάν σή

τών 'Ελλήνων θά aπε

Πολιτικώς,

ίστορικώς οί

Ή Έλλάς θά

επανεξετάση τήν θέσιν της, δταν θά ύπάρξη πρόοδος εlς τό
Κυπριακόν. Τήν στάσι ν μας ύπαγορεύουν λόγοι πολιτικοί

"Ελληνες aνήκομεν είς τήν Εύρώπην. Ό κύριος σκοπός

καί ούσιαστικοί. 'Επιβάλλεται ή θεραπεία τών αlτίων πού

μου ε{ναι πολιτικός. Διά τά οίκο νομικά θέματα θά εύρεθοϋν

προεκάλεσαν τήν aποχώρησίν μας. 'Αλλά καί lάν aγνοού
σαμεν τήν aνάγκην αύτήν καί επανερχώμεθα, τυχόν σύρ

ρυθμίσεις.

»Ούίλσον: Πιστεύω, κ. πρόεδρε, δτι ύποτιμdτε έαυτούς

ραξις μέ τήν Τουρκίαν θά διέλυε τό ΝΑΤΟ. ~Οποιος επι

λέγοντας δτι ή Έλλάς aνήκει είς τήν Εύρώπην. 'Εγώ θά

θυμεί τήν επάνοδο ν τijς 'Ελλάδος είς τό ΝΑ ΤΟ θά πρέπη

ελεγα δτι δέν θά ύπήρχεν Εύρώπη έάν δέν ύπήρχε Έλλάς .

νά εργασθij διά τήν εξάλειψιν τών αίτίων πού προεκάλεσαν

Θά πρέπη δμως νά εΙσθε προετοιμασμένος διά μακράς δια

τήν άποχώρησίν μας.

πραγματεύσεις. 'Υπάρχουν δύσκολα προβλήματα, ίδίως
έκείνα πού αναφέρονται εiς γεωργικά προϊόντα τής εύκρά

του ζώνης καί διά τά όποία συναγωνίζεσθε τήν 'Ιταλίαν
καί τήν Γαλλίαν.
»Καραμανλής: 'Επιτρέψατέ μου νά επιμείνω, διότι συνε

»Κάλλαχαν: 'Όλοι κατανοουν τήν θέσιν σας καί ούδείς
ήμπορεί νά σaς πιέση νά μεταβάλετε αύτήν .
»Καραμανλής: 'Εάν αί Ήνωμέναι Πολιτεία ι ήσκουν πί
εσιν θά προεκάλQυν καταστροφή ν. Ά ναμένομεν τήν εύ

καιρίαν, ή δποία θά μiiς επιτρέψη νά επανεξετάσωμεν τήν

ζήτησα τό θέμα μέ τόν 'Ιταλό ν καί τόν Γάλλο ν συνάδελ

θέσιν μας. Έπιβραδύνομεν τόν ρυθμόν τών διαπραγματεύ

φό ν μου, aπό τούς δποίους επήρα κατηγορηματικάς διαβε

σεων μέ τήν προσδοκίαν δτι θά εύρεθij λύσις.

βαιώσεις.

'Εκεί δπου ύπάρχει κατανόησις ύπάρχουν καί

»Ούίλσον

-

Κάλλαχαν: Συμφωνουμεν απολύτως .

»Καραμανλής :

λύσεις.
»Ούίλσον: νΕχετε συζητήσει τό θέμα μέ τόν σέρ Κρί
στοφερ Σόουμς;

»Καραμανλής: Ναί, διά μακρών. Εlς τήν aρχήν εlχε δι
σταγμούς. 'Ότε εχωρίσαμεν δμως μοί εlπεν δτι θά εύρε

Άλλά καί άκόμη καί lάν δέν εξευρί

σκετο λύσις τοϋ Κυπριακοϋ, θά ήτο δυνατόν νά διαρ
ρυθμισθij καθεστώς ίδιόρρυθμον τών σχέσεών μας μέ τό
ΝΑΤΟ.

»Κάλλαχαν: ΕΙμαι εύγνώμων διά τήν σαφήνειαν τής θέ

σεώς σας: Δέν διαβλέπω απόπειραν ασκήσεως πιέσεως έπί

θοϋν λύσεις.

»Κάλλαχ'αν: 'Ενδέχεται νά προκύψουν δυσκολίαι από

τής 'Ελλάδος. 'Εάν, δμως, περιήρχετο είς γνώσιν σας τοι

τής πλευρaς μικρών Κρατών-μελών, τά όποία νά μή έπιθυ

αύτη πληροφορία, θά σaς παρεκάλουν νά μοί τήν μεταδώ

μουν κατά τό παρόν στάδιον τήν διεύρυνσιν τής Κοινότη

σητε.

τος, έάν μάλιστα έπρόκειτο νά έπεκταθή αϋτη εiς άλλα
Κράτη, δπως τήν Τουρκίαν, τήν Πορτογαλίαν κ.λπ.
»Καραμανλής: 'Η Συμφωνία Συνδέσεως προβλέπει ήδη

τήν ένταξιν.

'Επομένως δέν θά πρέπη νά συνδέωνται αί

ά'λλαι περιπτώσεις μέ τήν περίπτωσιν τijς 'Ελλάδος.
»Ούίλσον: 'Εάν ή Τουρκία έζήτει τήν είσδοχήν της,

ποία θά ήτο ή στάσις τής " Ελλάδος;
»Καραμανλής: Προέβην ήδη εiς σχετική ν δήλωσιν. Δέν
θά ε!χαμεν ούδεμίαν aντίρρησιν. Εiς τούς 'Εννέα aπόκει 
ται νά aποφανθοϋν lάν οί οικονομικοί καί γεωγραφικοί

παράγοντες επιτρέπουν τήν ένταξιν τijς Τουρκίας. Τό κατά
κεφαλήν εiσόδημα εlς τήν 'Ελλάδα εlναι τετραπλάσιον
τοϋ τουρκικοϋ.

»Κάλλαχαν: Τό δλον πρόβλημα αντιμετωπίζομεν μέ τόν
αύτόν μ' έσaς τρόπον. Ή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή θά

ύποβάλη εκθεσιν έπί τής έλληνικής ύποψηφιότητος καί έν

»Καραμανλής:

'Εκτιμώ τά δσα λέγετε καί lάν γίνη

σφάλμα θά προκύψη νέα συμφορά. Τό λέγω αύτό διότι έχω
ένδειξιν δτι οί 'Αμερικανοί σκέπτονται διαφορετικά. Καί
επειδή ε!μεθα δλοι φίλοι, προσθέτω δτι, καμμιά φορά, οί
'Αμερικανοί κάμουν σφάλματα.
»Ούίλσον: 'Η ενδειξίς σας προέρχεται ιiπό τό ιiμερικα
νικόν 'Υφυπουργείον 'Αμύνης ή από τό Σταίητ Ντηπάρτ
μεντ;

»Καραμανλής: Εlς τάς Ήνωμένας Πολιτείας ή εξουσία
εlναι πολυεδρική.
»Ούίλσον: Θά σaς παρακαλουσα, δταν καταστή δυνα
τόν, νά μaς παράσχητε περισσότερα στοιχεία.

»Κάλλαχαν: 'Όταν ενα πρόβλημα δέν εΙναι δυνατόν νά
λυθή, καλόν ε{ναι νά τό διατηρήσωμεν είς έκκρεμότητα.
»Καραμανλής:

Έάν ή

Έλλάς aποχωρήση aπό τό

ΝΑ ΤΟ, θά καταστij άχρηστος καί ή Τουρκία.

συνεχεί~ οί 'Εννέα θά διαπραγματευθουν μεταξύ των τούς

>>Ούίλσον : Καί προσθέτω δτι θά έξασθενήση καί ή Γι

δ ρους έντολής διαπραγματεύσεως τής ΕΟΚ μετά τής 'Ελ

ουγκοσλαβία. 'Εάν μετά τόν θάνατον του τίτο ή σοβιετική

λάδος.

έπιρροή έπεξετείνετq είς τήν Γιουγκοσλαβίαν, πολλά πράγ

»Καραμανλής: Τό θέμα τijς εiσόδου τijς 'Ελλάδος είς

ματα θά άλλαζαν είς τήν Μεσόγειον. 'Υπάρχει καί ό κίν

τήν Εύρωπαϊκήν Κοινότητα εlναι ά'σχετον πρός τό Κυπρι

δυνος φυγοκέντρων δυνάμεων εiς τήν Γιουγκοσλαβίαν πού

ακόν καί τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις.

θά 'Ι')μπορουσαν νά διασπάσουν τήν ένότητα αύτής.

»Ούίλσον: Συμφωνώ μέ αύτό καί ή Κυβέρνησίς μου θά

σaς παράσχη ίσχυράν ύποστήριξιν.
»ΝΑΤΟ

»Καραμανλής: Ή Έλλάς απεχώρησε aπό τό στρατιω

»Καραμανλής: Εύτυχώς δ στρατός εlναι ήνωμένος. Ό
τίτο έχει τοποθετήσει στρατιωτικούς εlς ήγετικάς κομμα
τικάς θέσεις. Πρέπει δλοι νά βοηθήσωμεν.

>>Ουίλσον: 'Από τήν πρόσφατον έπαφήν πού είχομεν μέ

τικόν σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ εξ αlτίας τοϋ Κυπριακοϋ. 'Αντι

τόν Γιουγκοσλάβον ιiρχηγόν του Γενικου

μετώπισα τό δίλημμα η· πόλεμος ή aποχώρησις aπό τό

εχομεν συναγάγει ανάλογα συμπεράσματα. νΕχω πρόθεσιν

ΝΑΤΟ. Εiς τό Πεντάγωνον, τό δποίον ε{χα εmσκεφθή τήν

νά έπισκεφθώ προσεχώς τήν Γιουγκοσλαβίαν.

5ην πρωϊνήν ώραν, δλοι επέμεναν δτι έπρεπε νά γίνη πό
λεμος. Εiς α!τημά μας &μέσου συγκλήσεως τοϋ Συμβουλί-

'Επιτελείου

»Διάσκεψις ·Ελσίνκι καί διαμόρφωσις καταστάσεως μετά
αύτή ν
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όδηγήσωμε τίς σχέσεις μας σέ νέα καί πληρέστερη φάση.

αυτή eλαβε χώραν. Δέν έπετύχαμεν βεβαίως δλα δσα l']θέ

»Είναι ή τρίτη φορά μέσα σ' αυτό . τόν χρόνο πού είχα

λαμε ίδίως είς τόν τομέα τής έπικοινωνίας. Τά άποτελέ

τήν ίκανοποίηση νά συναντήσω τόν Κ. Καραμανλή καί νά

σματα θά τεθουν ύπό _δοκιμασίαν καί είς τό SALT καί
MBFR. Γνωρίζω τούς Ρώσους. 'Επεσκέφθην τήν χώραν
των 19 φοράς. ~Εχουν έπενδεδυμένον συμφέρον νά διατη

άνταλλάξω μαζί του άπόψεις έπί προβλημάτων ευρέος φά

ρηθή τό κλίμα τής ύφέσεως. Αίσθάνονται τήν στρατιωτι

μελών του ΝΑ ΤΟ στά τέλη Μαϊ:ου.

σματος. 'Η πρώτη περίπτωση ήταν κατά τήν συνάντηση
κορυφής τών άρχηγών τών Κυβερνήσεων τών Κρατών

-

κήν πίεσιν τής Κίνας καί διατηρουν δυνάμεις είς τά ρωσο

»Είπα τότε στούς συναδέλφους μου μέ πόση χαρά δεχθή

κινεζικά σύνορα. Παραλλήλως αυξάνεται ή έπιρροή τών

καμε τίς έξελfξεις του τελευταίου eτους στήν 'Ελλάδα, οί

στρατιωτικών είς τά σοβιετικά πράγματα. 'Η πολιτική

δποίες καί π'pοσέδωσαν μεγαλύτερη σημασία στήν άφοσί

ήγεσία γηράσκει. 'Από τάς δύο βασικάς των έπιδιώξεις δ

ωση μας στίς άρχές τής δημοκρατίας, στόν σεβασμό πρός

Μπρέζνιεφ έπέτυχεν ήδη τήν μίαν, τήν Διάσκεψιν του

τά άνθρώπινα δικαιώματα, στήν δικαιοσύνη καί στήν κοι

'Ελσίνκι. 'Εργάζεται τώρα διά τήν Παγκόσμιον Συνάντη

νωνική πρόοδο πρός τίς όποίες eχομε άναφερθή στήν παρά

σιν Κομμουνιστικών Κομμάτων. Κατόπιν θά aποσυρθή.

γραφο

Ή Ρωσία θά άντιμετωπίση τάς συνεπείας του χάσματος

τής συμφωνηθείσης στήν 'Οττάβα καί ύπογραφείσης άπό

12

τής Διακηρύξεως έπί τών άτλαντικών σχέσεων

μεταξύ γενεών. Πρόβλέπω δτι τόν Μπρέζνιεφ θά διαδεχθή

έμένα καί άλλους άρχηγούς Κρατών του ΝΑΤΟ, στίς Βρυ

συλλογική ήγεσία είς τούς κόλπους τής όποίας θά δημι

ξέλλες τόν περασμένο 'Ιούνιο, δταν μου έδόθη ή ευκαιρία

ουργηθουν άνταγωνισμοί, δπως άκριβώς είχε συμβή μετά

ν' άναφερθώ συγκεκριμένως είς τήν παρουσία του 'Έλλη

τόν θάνατον του Στάλιν.

νος άντιπροσώπου καί είς τάς ύποχρειiισεις πού άπορρέουν

»Καραμανλής: Σiiς εύχαριστώ διά τήν &νάλυσιν, ή όποία

άπό τόν Καταστατικό Χάρτη του ΝΑΤΟ δπως δλα τά μέλη

συμπίπτει καί μέ lδικάς μας πληροφορίας. Εlμαι εύτυχής

προωθήσουν τήν ύπόθεση τής δημοκρατίας έντός των χω

πού ή lπίσκεψίς μου lπαναφέρει τάς σχέσεις μας εlς τό

ρών των.

παλαιόν κλίμα lγκαρδιότητος. Σiiς ζητώ νά μiiς βοηθήση

»Ή έπομένη συνάντησις μέ τόν κ. Καραμανλή έπραγ
ματοποιήθη είς τό 'Ελσίνκι δπου άμφότεροι παρευρέθη

τε.

»Κάλλαχαν: Καθ' δσον μέ άφορα, τό κλίμα αυτό ουδέ

μεν είς τήν Διάσκεψιν διά τήν Ευρωπαϊκήν ' Ασφάλειαν

ποτε έξέλιπεν. Θά κάμωμεν δ,τι είναι δυνατόν διά τήν έξεύ

καί Συνεργασίαν κατά τό τέλος 'Ιουλίου καί άρχάς Αυγού

ρεσιν λύσεων.

στου, δταν καί πάλι είχαμε τήν ευκαιρία διά πλήρεις συνο

»' Επηκολούθησεν άνταλλαγή

σκέψεων διά τήν ένημέ

ρωσιν του τύποω> 24 •

μιλίας.
»Αί βαθύτατα ι aλλαγαί είς τήν 'Ελλάδα παρέχουν, έπί
σης, ευρυτέρα ευκαιρία είς τόν έλληνικόν λαόν διά νά φέ

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, ό Χ. Ούίλσον παρέ
θεσε δείπνο πρός τιμή του Κ. Καραμανλή, τόν όποίο

ρη τήν χώραν του πλησιέστερα καί έντός τής οίκογενείας
των ευρωπαϊκών χωρών.

»Συμμεριζόμεθα τήν έπιθυμία τής έλληνικής Κυβερνή

καί προσφώνησε ώς έξής:

σεως νά ένισχύση τούς δεσμούς της μέ τήν Ευρωπαϊκήν

«Είναι ή πρώτη φορά γιά πολλά χρόνια πού καλωσορί
ζουμε στήν Βρετανία 'Έλληνα πρωθυπουργό καί είμαι ευ
τυχής πού πράττω αυτό άπόψε.

Οίκονομικήν Κοινότητα.
»Κατά τήν συνομιλίαν μας, τό άπόγευμα, κύριε πρωθυ
πουργέ, είπατε δτι οί συμπατριώται σας έλπίζουν δτι θά

»Οί σχέσεις μας μέ τήν 'Ελλάδα ήταν έπί πολλά χρόνια

καταστουν συντόμως, πλήρως Ευρωπαίοι.

χαλαρές γιά ενα καί μόνο λόγο: λόγφ τής σκοτεινής περιό

»Σάς άπήντησα δτι πιστεύω δτι είσαστε πολύ μετριο

δου τής δικτατορίας, στήν χώρα, ή όποία δέν ήταν μόνο τό

παθής μέ τήν διατύπωσή σας αυτή. Έάν δέν ύπήρχε ή

λίκνο τής δημοκρατίας, άλλά καί ή όποία μέ τήν κλασική

' Ελλάς δέν θά ύπήρχε καί ή Ευρώπη, δπως τήν γνωρίζουμε

γλώσσα της καί τήν φιλοσοφία της eδωσε στόν κόσμο τό

σήμερα.

»Είς ενα άλλον, έπίσης, τομέα περί του όποίου συνεζη

σο τήν eννοια δσο καί τήν ίδέα τής δημοκρατίας.

»'Ο βρετανικός λαός καλωσώρισε καί παρηκολούθησε

τήσαμεν τό άπόγευμα - καί ό όποίος άπετέλεσε μέγα τμή

μέ βαθύτατο θαυμασμό τό προσωπικό έπίτευγμα του κ. Κα

μα προηγουμένων συνομιλ~ων μου μέ τόν κ. Καραμανλή -

ραμανλή καί τής Κυβερνήσεώς του τής έπαναφορaς τής

συμμεριζόμεθα, μετά τών ' Ελλήνων ενα κοινό σκοπό: νά

δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα. 'Εμείς στήν Βρετανία αίσθα

ύπάρξη, δηλαδή, είρήνη καί σταθερότης είς τήν Κύπρον

νόμεθα πάντοτε ίσχυρή aγάπη καί σεβασμό γιά τήν 'Ελ

καί νά τερματισθουν τά δσα ύποφέρει ό λαός της έξ αίτίας

λάδα μέ τήν όποία eχομε μιά πλούσια κοινή κληρονομία.

τής τραγικής διαμάχης του παρελθόντος ετους.

Οί προσπάθειες καί οί θυσίες του λόρδου Βύρωνος καί
πολλών άλλων Βρετανών φιλελλήνων στήν ύπόθεση τής

»Κατά τήν σημερινήν συνομιλίαν μας έσημειώσαμε
πρόοδον καί έπ' αυτου καί έπί άλλων θεμάτων.

ή ναυμαχία του Ναυαρίνου

»Είμαι πολύ ευτυχής νά σaς καλωσορίζω 'Εξοχώτατε,

τής όποίας ή ΙΟΟετηρίδα μνημονεύθηκε σέ ενα γραμματό

καθώς καί τόν κ. Μπίτσιον ώς καί τήν ύπόλοιπον άντιπρο

σημο πού βρίσκεται άκόμη στήν παιδική μου συλλογή

σωπείαν καί έλπίζω δτι τό ύπόλοιπον τής έπισκέψεώς σας,

έλληνικής 'Ανεξαρτησίας

-

-

άποτελουν ζωντανό παράδειγμα του πνεύματος αυτου.
»Τά τελευταία χρόνια οί στρατοί μας έπολέμησαν δ

ενας στό πλευρό του άλλου καί άνέπτυξαν ενα άμοιβαίο

είς τό Λονδίνον, θά είναι χρήσιμον καί ευχάριστον».

'Η άντιφώνηση του Κ. Καραμανλή:

θαυμασμό γιά τήν γενναιότητα τ& ν δύο λαών μας. 'Υ ποδε

«Κύριε πρωθυπουργέ,

χόμεθα ένθουσιωδώς τήν ευκαιρία πού παρέχεται τώρα νά

»Σiiς εύχαριστώ τόσο yιά τήν θερμή ύποδοχή ποv
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μου έπεφυλάξατε, δσο καί γιά τά φιλικά σας λόγια.
»'Ιδιαίτερη ίκανοποίηση αίσθάνομαι γιά δσα εί

στό Κυπριακόν- καί πρέπει νά δεχθουμε δτι διεπρά

χθησαν έξ δλων τών πλευρών

-

τά σφάλματα αύτά

πατε σχετικά μέ τήν άπα κατάσταση τής δημοκρατίας

δέν πρέπει νά μiiς έμποδίσουν άπό τό ν' άναλάβωμε

στήν χώρα μου. 'Ο έλληνικός λαός μέ τήν ώριμότη

τολμηρές πρωτοβουλίες, γιά νά προλάβωμε καινούρ

τα καί τήν σύνεση πού έπέδειξε, φάνηκε άντάξιος τών

γιες συμφορές.

εύρωπαϊκου

»Γιατί είναι ήδη σαφές καί θά καθίσταται διαρ

προορισμου του. Ή Έλλάς άποκαταστήσασα τούς

κώς σαφέστερον δτι δσο τό κυπριακό πρόβλημα θά

δημοκρατικούς θεσμούς πού γεννήθηκαν στό έδαφός

παραμένη έκκρεμές, θά γίνεται περισσότερο έπικίν

της, συνεδέθη καί πάλιν μέ τήν οίκογένειαν τών

δυνο γιά τήν είρήνη καί τήν άσφάλεια στήν εύαίσθη

παραδόσεών του

καί του ίστορικου,

έλευθέρων λαών.

τη περιοχή τής άνατολικής Μεσογείου. 'Η 'Ελλάς,

»Οί 'Έλληνες έξετίμησαν είλικρινά τό ένδιαφέ

άποκαταστήσασα τήν δημοκρατία στό έσωτερικό της

ρον πού έδειξαν οί Βρετανοί κατά τήν διάρκεια τής

άπέδειξε δτι άποκατέστησε καί τήν μετριοπάθεια καί

έπταετους δοκιμασίας των. Τήν συμπαράσταση αύ

τήν λογική στίς έξωτερικές της σχέσεις. Δέν ζητεί

τήν άλλωστε τήν άνέμενον, άφου κοινοί άγώνες μiiς

τίποτε περισσότερο

-

εlχαν συνδέσει κατά τό παρελθόν

τίποτε λιγώτερο

στό θέμα τής Κύπρου, άπό μιά

-

άγώνες γιά τά

-

άλλά καί δέν μπορεί νά δεχθή

ίδανικά τής έλευθερίας καί τής άνθρωπίvης άξιοπρε

λύση δίκαιη καί άξιοπρεπή.

πείας. Δέν λησμονουμε δτι κατά τό φθινόπωρο του

»Κύριε πρωθυπουργέ,

1940

οί δύο λαοί μας, πού εlχαν μείνει μόνοι στό

)) 'Η παραδοσιακή φιλία καί συμμαχία τής 'Ελλά
- πού μέ τήν Μεγάλη Βρετανία άποτελεί τό

πεδίο τής τιμής, συvεπολέμησαν στήν έλληνική γή

δος

καί έν συνεχείf! στό Έλ 'Αλαμέιν καί στό Ρίμινι.

στερεώτερο βάθρο γιά τήν άνάπτυξη άκόμη πιό στε

Τέτοιοι δεσμοί, ποτισμένοι μέ τό αίμα γενναίων μα

νών, άκόμη πιό άποδοτικών σχέσεων μεταξύ τών λα

χητών, δέν ύπόκεινται στήν φθορά του χρόνου. 'Απο

ών είτε σέ διμερή, είτε σέ πολυμερή πλαίσια

τελουν πάντοτε τά σταθερά θεμέλια τής φιλίας καί

πρέπει νά εlναι στατική. Πρέπει νά άναζητή συνεχώς

-

δέν

νέες μορφές καί νέους τομείς δράσεως. Παρακαλώ νά

τής συνεργασίας μας.

»Στό πλαίσιο αύτό τοποθετώ καί τήν ύποστήριξη

βεβαιωθήτε δτι ή Κυβέρνησή μου δέν θά φεισθή

πού παρέχει ή βρετανική Κυβέρνηση στό αίτημα τής

προσπαθειών, γιά νά δώση μιά καινούργια διάσταση

Έλλάδος νά ένταχθij ώς πλήρες μέλος στήν Εύρω

στήν παλαιά έλληνοβρετανική φιλία. Εlμαι βέβαιος

παϊκή Οίκονομική Κοινότητα.

Ή θετική άνταπό

δτι ή συνάντησή μας αύτή θ' άποτελέση τήν άφετη

κριση τής Κυβερνήσεως τής Αύτής Μεγαλειότητας,

ρία μιiiς νέας, γονίμου περιόδου στίς σχέσεις τών

καθώς καί ή προθυμία μέ τήν όποία καί τά άλλα μέλη

δύο λαών μας)).

τής Κοινότητος ύπεδέχθησαν τό αίτημά μας, μiiς

έπιτρέπει νά πιστεύωμεν δτι ή σχετική διαδικασία
τής έντάξεως θά έπιταχυνθή καί δτι πολύ σύντομα θ'
άποτελουμε μέλη τής αύτής οίκογενείας.
»Miiς έπιτρέπει έπίσης νά έλπίζωμε δτι θά συνερ

γασθουμε γιά τήν πραγματοποίηση τής εύρωπαϊκής
ίδέας, τήν όποία διεκήρυξεν ώς άναγκαιότητα, μετά
τόν τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,

ένας μεγάλος Βρετανός- ό Ούίνστον Τσώρτσιλ. Ού

δείς βέβαια παραγνωρίζει δτι ύπάρχουν δυσκολίες

καί έμπόδια πού πρέπει νά ξεπε~ασθουν, γιά νά γίνη

τό δραμα πραγματικότης. 'Η δημοκρατική 'Ελλάς
rέπιθυμεί νά συμβάλη κατά τό μέτρο τών δυνάμεών

της στήν έπίτευξη του ύψηλου αύτου σκοπου.
»Θεωρώ, έπίσης, ώς ένθαρρυντική γιά τήν ένί
σχυση τών σχέσεών μας τήν πρόθεση τής Μεγάλης
Βρετανίας νά έργασθij έποικοδομητικά γιά τήν έπί

λυση του κυπριακου προβλήματος. Καί είναι ή πρό
θεση αύτή άπόλυτα δικαιολογημένη καί έπιβεβλημέ
νη, έφ' δσον ή Μεγάλη Βρετανία είναι καί Έγγυή

τρια Δύναμις τής άvεξαρτησίας, τής κυριαρχίας καί
τής έδαφικής άκεραιότητος τής Κυπριακής Δημο

10

'Οκτωβρίου, ό Κ. Καρα

ριστήριο σημείωμα:
«Γράφω γιά νά σiiς πώ πόση συγκίνηση καί τιμή

αίσθάνομαι άπό τούς γενναιόδωρους έπαίνους σας
γιά τήν Έλλάδα κι έμένα προσωπικά κατά τό γευμα.

Αύτά πού έγιναν στήν Έλλάδα τούς τελευταίους

14

μήνες πράγματι δέν ήταν εϋκολα καί αύτά πού εlναι
μπροστά μας μπορεί νά είναι άκόμα πιό δύσκολα. Θά
ήθελα νά γνωρίζετε δτι ένθαρρύνομαι πολύ στό έργο
μου άπό αύτά πού είπατε χθές τό βράδυ καί σήμερα
τό μεσημέρι.

))Θά ήθελα έπίσης νά σiiς πώ πόσο εύχαριστημέ

νος καί ίκανοποιημένος εlμαι άπό τήν έπίσκεψή μου
έδώ. Νομίζω δτι ήταν μιά πλήρης έπιτυχία καί εlμαι
πεπεισμένος δτι έπανέφερε τίς σχέσεις μας στήν πα~

ραδοσιακή τους κατάσταση θερμής φιλίαρ) 25 •
Κατόπιν, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός κατέθεσε
στέφανο στό μνημείο του

v

Άγνωστου Στρατιώτη,

.εν& τό μεσημέρι παρέθεσε πρόγευμα πρός τιμή του

Βρετανοί) πρωθυπουργοί), ή . παρουσία του όποίου

κρατίας.

» v Α ν κατά

Τήν έπο μένη ή μέρα

μανλfίς εστειλε στό Χ. Οuίλσον τό άκόλουθο ευχα

τό παρελθόν διεπράχθησαν σφάλματα

ήταν σημαντική, καθώς τό βρετανικό πρωτόκολλο.
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δέν προέβλεπε άνταποδοτικό γεuμα άπό τόν έπισκέ
πτη έπίσημο.

«Αί συνομιλίαι τάς δποίας ε{χα μέ τόν Βρετανόν
πρωθυπουργό ν Χάρολντ Ούίλσον, καθώς καί αί συ

Τό ϊδιο βράδυ, δ Κ. Καραμανλής παρέθεσε δε

νομιλία ι μεταξύ τών ύπουργών 'Εξωτερικών Μεγά

ξίωση σέ κεντρικό ξενοδοχείο τής βρετανικής πρω

λης Βρετανίας καί 'Ελλάδος κ.κ. Κάλλαχαν καί

τεύουσας, στήν όποία παρέστησαν πάνω άπό πεντα

Μπιτσίου, έπέτρεψαν τήv συναγωγήν τών έξής συμ

κόσιες προσωπικότητες της βρετανικής πολιτικής

περασμάτων:

καί πνευματικής ζωής, τά μέλη του Διπλωματικοί)
Σώματος καί πολλά μέλη τής έλληνικfjς παροικίας.
Τό κείμενο του κοινοί) άνακοινωθέντος, πού έκδό

θηκε μετά τό πέρας των συνομιλιών:

»1.

'Αμφότερα τά μέρη έξεδήλωσαν τό ένδιαφέ

ρον των διά τό μέλλον τής Εύρώπης. 'Η Κυβέρνησις
τής Α.

Μεγαλειότητος ύπεσχέθη

τήν άμέριστον

συμπαράστασίν της rνα ή 'Ελλάς καταστij, τό ταχύ
τερον δυνατόν, πλήρες μέλος τής ΕΟΚ.

«Κατόπιν προσκλήσεως του Βρετανου πρωθυπουργου

κ. Οuίλσον ό πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος κ. Κ. Καραμαν

λής έπεσκέφθη έπισήμως τήν Μ. Βρετανίαν από τής 9ης
μέχρι

11 ης

'Οκτωβρίου έ.ε.

»Κατά τήν διaρκειαν τής έν Λονδίνφ παραμονής του δ

'Έλλην πρωθυπουργός ε{χε μακράς καί έποικοδομητικάς
συνομιλίας μετd του Βρετανου συναδέλφου του είς άτμό

σφαιραν έγκαρδιότητος καί αμοιβαίας κατανοήσεως.

»2.

'Η έλληνική πλευρά ένημέρωσε τήν βρετανι

κήν έπί τής βαλκανικής πρωτοβουλίας της,

τήν

όποία ν έτοποθέτησενεlς τό πλαίσιον τής έφαρμογής
τών άρχών του 'Ελσίνκι καί τήν όποίαν ή βρετανική
πλευρά έχαιρέτισε μέ {κανοποίησιν.

))3.

Τά δύο μέρη έξήτασαν όλα τά προβλήματα

διεθνους ένδιαφέροντος καi διεπίστωσαν ότι αί άπό

»Οί δύο πρωθυπουργοί συνεζήτησαν διεθνή θέματα

ψεις των έπ' αύτών συγκλίνουν ή συμπίπτουν. 'Αμ

κοινου ένδιαφέροντος έπί των όποίων αί απόψεις των συνέ

φότεραι αί χώραι πιστεύουν είς τήν έπίλυσιν τών δι

πεσαν. Προκειμένου περί των διμερών σχέσεων, οί δύο

εθνών διαφορών δι

πρωθυπουργοί έξέφρασαν τήν ζωηράν έπιθυμίαν συσφίγ

μέσων. Τουτο ίδιαιτέρως διεπιστώθη κατά τήν έξέ

ξεως αuτών έν τφ πνεύματι των έκ παραδόσεως δεσμών των

τασιν του μεσανατολικοί) ζητήματος.

δύο χωρών.
»Είδικώτερον, συνεζητήθη ή αίτησις τής 'Ελλάδος διά

τήν ενταξιν αuτής ώς ίσοτίμου μέλους είς τάς Εuρωπαϊκάς
Κοινότητας. 'Ο Βρετανός πρωθυπουργός ύπεσχέθη τήν
άνεπιφύλακτονύποστήριξιν τής έλληνικής αίτήσεως. Πε
ραιτέρω δ κ. Οuίλσον διεβεβαίωσε τόν κ. Καραμανλή περί

)4.

'

είρηνικών καί όχι διά βιαίων

'Όσον άφορά τό Κυπριακόν, τά δύο μέρη διε

πίστωσαν ότι ή παράτασις τής παρούσης καταστά

σεως δημιουργεί όλονέν καί περισσοτέρους κινδύ
νους διά τήν είρήνην είς τήν Μεσόγειο ν. Κατέληξαν,
ώς έκ τούτου, είς τό συμπέρασμα ότι δέον άπαραιτή

τής βρετανικής συμπαραστάσεως διά τήν ταχείαν διαπραγ

τως νά έξευρεθή εΙρηνική καί δικ(lία λύσις του προ

μάτευσιν του δευτέρου Χρηματοδοτικου Πρωτοκόλλου είς

βλήματος, άποφευyομένων έν τcji μεταξύ έπιμελώς

τό πλαίσιον τής ύφισταμένης συμφωνίας συνδέσεως ΕΟΚ

τών τετελεσμένων γεγονότων. ·Η λύσις αύτη θά έδει
νά βασίζεται είς τάς άρχάς του σεβασμοv, τής άνε

'Ελλάδος.

»Μακρά άνταλλαγή άπόψεων διεξήχθη σχετικώς πρός
τό Κυπριακόν καί διεmστώθη ή &.νάγκη ταχείας έπαναλή
ψεως των διακοινοτικών διαπραγματεύσεων ύπό τήν αίγίδα
του γενικου γραμματέως των 'Ηνωμένων 'Εθνών, μέ σκο

πόν τήν έξεύρεσιν δικαίας λύσεως άνταποκρινομένης είς
τάς άνάγκας έκάστης των δύο κοινοτήτων. Πρός τόν σκο

πόν αuτόν αί δύο Κυβερνήσεις συνεφώνησαν δπως συνερ
γασθουν ένεργώς.

»'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός ένημέρωσε τόν Βρετανόν
συνάδελφόν του έπί τής πρωτοβουλίας του διά τήν σύγ
κλησιν διαβαλκανικής διασκέψεως πολυμερους συνεργα

σίας είς τόν οίκονομικόν καί τεχνικόν τομέα.
»Συνεζητήθησαν , έξάλλου, αί σχέσεις' Ανατολής- Δύ

ξαρτησίας, τής κυριαρχίας καί τής έδαφικijς άκεραιό
τητος τής Κυπριακής .Δημοκρατίας καί νά έξασφαλί
ζη συγχρόνως τήν άρμονικήν συνεργασiαν μεταξύ

τών δύο κοινοτήτων, άπηλλαyμένων πάσης μορφής
πιέσεως ή βίας.

)) 'Η Κυβέρνησις τής Α.

Μεyαλειότητος έξετίμη

σεν έν προκειμένφ ίδιαιτέρως τήν μετριοπαθή στά
σιν τής έλληνικής Κυβερνήσεωρλ
'Ο βρετανικός τύπος άσχολήθηκε ίδιαίτερα μέ

τήν έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή καί τίς συνομιλίες
του μέ τόν Χ. Ούίλσοv. Τήν ήμέρα τής άφίξεως του

σεως, ίδίως ώς διαμορφουνται αuταί μετά τήν Διάσκεψιν

'Έλληνα πρωθυπουργου στό Λονδίνο, οί

του 'Ελσίνκι.

ύπογράμμιζαν δτι δ Κ. Καραμανλfίς, ώς πολιτικός

«Times»

»Οί πρωθυπουργοί 'Ελλάδος καί Μ. Βρετανίας έξέ

ήγέτης μιίiς χώρας πού συνδεόταν μέ ίδιαίτερους

φρασαν, τέλος, τήν ίκανοποίησίν των τόσον διά τά αποτε

ίστορικούς καί συναισθηματικούς δεσμούς μέ τή

λέσματα των συζητήσεών των, δ σον καί διά τό πνευμα ύφ'

Βρετανία, ε{ χε τό δικαίωμα νά άναμένει θερμό καλω

δ αύται διεξ'ήχθησαν.
»'Ο κ. Οuίλσον άπεδέχθη πρόσκλησιν του κ. Καρα
μανλή δπως έπισκεφθή τήν 'Ελλάδα».

Μετά τήν έπιστροφή του στήν 'Αθήνα, τό βράδυ

τής

11 ης

'Οκτωβρίου, δ Κ. Καραμανλ ης δήλωσε:

σόρισμα άπό τή βρετανική Κυβέρνηση καί τό λαό 26 •
Τήν έπομένη, στή

<<Guardian»

σημειώνονταν τά

άκόλουθα:
'Η Βρετανία ύποσχέθηκε νά ύποστηρίξη μέ δλη της

τήν δύναμη τήν αίτηση τής 'Ελλάδος γιά τήν ενταξή της
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ώς πλήρες μέλος τής ΕΟΚ. 'Η ύπόσχεση δόθηκε άπό τόν

11

κ. Ούίλσον, όταν δ 'Έλλην πρωθυπουργός κ. Καραμανλής,
τόν έπεσκέφθηκε χθές στήν άριθμ.

10

Ντάουνινγκ Στρήτ,

κατά τήν πρώτη μέρα τής τριήμερης έπισκέψεώς του στό

Λονδίνο.

λία, Γαλλία καί Δ. Γερμανία φαίνεται ότι ή χώρα του είναι
βέβαιη ότι ή αίτησή της θά τύχη φιλικής καί σχετικά

ταχείας μεταχειρίσεως, όταν τά σχετικά εγγραφα ύπο
βληθουν στίς Βρυξέλλες, τόν έρχόμενο μήνα ή τόν Δε
κέμβριον.
Ή προοπτική νά γίνη ή 'Ελλάς τό δέκατο μέλος τής

Εύρωπαϊκής Κοινότητος, πού άνέκυψε σάν τό βασικό θέ
μα αύτfjς τής έπισκέψεως του κ. Καραμανλή στό Λονδίνο,
είναι δ κύριος πολιτικός σκοπός τών 'Ελλήνων. Τά ίiλλα
προβλήματα, όπως τό Κυπριακό καί ή άποχώρηση τής
'Ελλάδος άπό τήν στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ θεωρουν

ται δευτερεύοντα άπό τήν έλληνική πλευρά.
'Ο κ. Ούίλσον θά άσκήση δπωσδήποτε πίεση στόν κ.
Καραμανλή γιά νά έπαναλάβη ή 'Ελλάς τόν πλήρη ένεργό

ρόλο της στό ΝΑΤΟ, άλλά γνωρίζει ότι δέν ύπάρχει μεγά
λη προοπτική νά γίνη δεκτό τό αίτημα αύτό, γιατί θά είχε
έπιπτώσεις στήν έσωτερική έλληνική πολιτική γιά δποι

ονδήποτε UΕλληνα πρωθυπουργό 27 •

Δημοσιεύεται στήν έφημερίδα

Παράλληλα, άπό τίς στήλες του διεθνους τύπου,

«Neue Ztircher Zeitung»

παρατηρουσε:

0{ έπίσημοι έλληνικοί κύκλοι έξέφρασαν ικανοποίηση
γιά τίς συνομιλίες πού είχε στό Λονδίνο δ Καραμανλής, μέ
τόν πρωθυπουργό Ούίλσον.
'Υπογραμμίζεται, ότι τό αίτημα τfjς 'Ελλάδος γιά πλή
ρη ενταξή της στήν Κοινή 'Αγορά, πρόκειται νά ύποστη

ριχθfj άπό τήν Μεγάλη Βρετανία. Τονίζεται, έξ ίiλλου, ότι
ή έπίσκεψη του 'Έλληνος πρωθυπουργου στήν 'Αγγλία

εχει συντελέσει στήν βελτίωση των έλληνοαγγλικών σχέ
σεων. Κατά τήν ίiποψη τής έλληνικfjς Κυβερνήσεως, ή
Μεγάλη Βρετανία ώφειλε, σύμφωνα μέ τίς Συμφωνίες τfjς

Ζυρίχης καί του Λονδίνου, νά ταχθfj ύπέρ τής διατηρή
σεως του καθεστώτος τfjς Κύπρου καί σάν 'Εγγυήτρια δύ
ναμη νά λάβη μέτρα κατά τής τουρκικfjς είσβολής στήν

νfjσο . Τό Λονδίνο, όμως, δέν συμμορφώθηκε πρός τίς διε
θνείς του αύτές ύποχρεώσεις. Καί όχι μόνο αύτό, άλλά μέ
τήν άδεια πού εδωσε γιά νά μετοικήσουν

8.000 Τουρκοκύ

πριοι στήν βόρειο Κύπρο ένίσχυσε μaλλον τά σχέδια τών
Τούρκων γιά διαμελισμό τfjς νήσου.

Πρόθεση τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως είναι τώρα πλέ
ον νά παρακινήση τήν 'Αγγλία σέ ενα είδος κυπριακfjς
πολιτικfjς. Κατά τά φαινόμενα δ Καραμανλής προτίθεται
νά πείση τά μέλη τfjς ΕΟΚ νά άσκήσουν πίεση στήν Τουρ

«New York Times»

άλλων, άναφέρονται καί τά έξής:
Μετά άπό δεκατέσσερεις μfjνες στήν έξορία, λέει στούς
φίλους του: «Είμαι άκόμα πιό ίσχυρός άπ' όταν έπέστρε
ψα. Τότε άντιπροσώπευα μιάν έλπίδα. Τώρα άντιπροσω
πεύω μιάν έγγύηση». Οί συνεργάτες του παραδέχονται ότι
σέ μιά έκλογή θά επαιρνε πολύ περισσότερες ψήφους άπό

τό κόμμα του. Αύτό δέν είναι περίεργο στήν 'Ελλάδα όπου
τά πολιτικά σχήματα τείνουν μdλλον πρός τίς δμάδες παρά
πρός τά κόμματα καί όπου δ άρχηγός μετρa περισσότερο
άπό τό πρόγραμμα . 'Αλλά δ κ. Καραμανλfjς άνταποκρίνε

ται σέ μιά έπείγουσα άνάγκη του άποκαρδιωμένου καί δι
χασμένου έλληνικου λαου καί ξ ανάβαλε τό εθνος του στόν
δρόμο μιaς εύνομούμενης δημοκρατίας, ϋστερα άπό τήν
καταστροφική στρατιωτική δικτατορία.
νΕκανε εύφυείς χειρισμούς, σώζοντας τήν τραυματισμέ
νη έθνική ύπερηφάνεια μέ τήν άποχώρηση άπό τό στρατι
ωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, δείχνοντας ετσι δτι μέμφεται τήν

Συμμαχία γιά τήν κυπριακή τραγωδία. Καί έκτόνωσε τήν
'Αριστερά, νομιμοποιώντας τό κομμουνιστικό κόμμα καί
φυλακίζοντας τούς άρχηγούς τfjς χούντας.
w

ή

1975

άρθρο του Σ. Σουλτσμπέργκερ, στό όποίο, μεταξύ

Μέ τίς θετικές διαβεβαιώσεις πού δόθηκαν ήδη στόν κ.
Καραμανλή κατά τίς πρόσφατες έπισκέψεις του στήν 'Ιτα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Αφησε τόν λαό νά έπιλέξη τήν δημοκρατία άντί τής

μοναρχίας, ή όποία τόν άπογοήτευσε, καί εφτιαξε ενα νέο
Σύνταγμα. Οί WΕνοπλες Δυνάμεις έκκαθαρίζονται πολιτικά

καί έπανεκπαιδεύονται καί έπανεξοπλίζονται στρατιωτικά.

Τόσο στήν έσωτερική δσο καί στήν έξωτερική πολιτι
κή, ένφ δ κ. Καραμανλής φαίνεται νά λυγίζη σiά σ~ν~ι
σθηματικά ρεύματα, στήν πραγματικότητα άκολουθει την

θεμελιώδη πορεία πού χάραξε γιά τόν έαυτό του καί τό
εθνος του κατά τά μαυρα χρόνια τfjς παραμονής του στό

Παρίσι. Αύτή ή πορεία, στό διπλωματικό πεδίο, έπιδιώκει

νά συνδέση τήν 'Ελλάδα δσο τό δυνατόν στενώτερα μέ τήν
Εύρωπαϊκή Κοινότητα καί τήν Δύση.
Αύτό δέν τό βλέπει μέ καμμιά εννοια ώς ύποκατάστατο
τών παλαιών στενών δεσμών μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες

καί τό ΝΑΤΟ, άλλά ώς συμπλήρωμα αύτής τής πολιτικfjς,
ή όποία άσφαλώς θά ένισχυθή καί πάλι δταν περάση ή
παρουσα ζοφερή κρίση μέ τήν Τουρκία.
Γιατί τήν «Εύρώπη» στήν όποία θέλει νά ένταχθfj δ
Καραμανλfjς τήν βλέπει σάν μιά «'Ατλαντική Εύρώπη»,
δηλαδή στενά δεμένη μέ τήν βόρεια 'Αμερική. Τελικά, πι
στεύει δτι ή 'Ελλάδα πρέπει νά είναι δσο τό δυνατόν πιό
στενά δεμένη μέ τόν δυτικό κόσμο, γιατί αύτός είναι δ
μόνος άποτελεσματικός τρόπος κατοχυρώσεως τfjς δημο
κρατίας πού άποκατέστησε.

12

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1975

κία, γιά νά κάνη έδαφικές παραχωρήσεις στήν Κύπρο. Βέ

Εύθύς μετά τήν έπιστροφή του άπό τό Λονδίνο, ό

βαια, δ Καραμανλfjς, κατά μία δμιλία του στό Λονδίνο, δέν

Κ. Καραμανλής συναντaται μέ τόν πρόεδρο τής Κυ

εθιξε τό θέμα τών σχέσεων τfjς 'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ.
Καλά πληροφορημένοι κύκλοι στήν έλληνική πρωτεύου

πριακής Δημοκρατίας, 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο:

σα, όμως, άφησαν νά έννοηθή, ότι ή έλληνική Κυβέρνηση

«'Ο 'Αρχιεπίσκοπος ένημέρωσε τόν κ. πρωθυπουργόν

θά ήταν διατεθειμένη νά έπαναφέρη τήν χώρα στούς κόλ

έπί τών έπαφών του είς Νέαν Ύόρκην έξ ών συμπεραίνει

πους του ΝΑΤΟ σέ περίπτωση μιaς δίκαιης λύσεως του

δτι τό κλίμα είς τά 'Ηνωμένα WΕθνη είναι εύμενές διά τό

Κυπριακου 28 •

Κυπριακόν, χωρίς δμως τουτο νά σημαίνη ότι δ Όργανι-
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σμός 'Ηνωμένων Έθνrον δύναται νά έξεύρη τήν λύσιν του

•Αρχιεπίσκοπον

κυπριακοί) προβλήματος. Έκ τής συναντήσεως μετά του

σεις έκ μέρους έκείνων πού δύνανται νά έπηρεάσουν τήν

δπως μή ένθαρρύνη d.συνέτους έκδηλώ

κ. Κίσινγκερ δ ' Αρχιεπίσκοπος συνεπέρανεν δτι εύθύς με

πολιτικήν ζωήν καί τήν κοινήν γνώμην . Ό 'Αρχιεπίσκο

τά τάς έκλογάς είς Τουρκίαν θά ήσκείτο έπί τής ' Αγκύρας

πος διεβεβαίωσεν δτι συνιστά πάντοτε σύνεσιν καί μετριο

πίεσις των ·Αμερικανών διά νά ύποβάλουν οί Τοuρκοι

πάθειαν.

ιόλοκληρωμένας καί λογικάς προτάσεις.

»'Ο κ . πρωθυπουργός καί δ 'Αρχιεπίσκοπος εμειναν

»'Ο κ. πρωθυπουργός ένημέρωσε τόν 'Αρχιεπίσκοπον

σύμφωνοι δτι έπί του παρόντος όφείλομεν νά d.ναμείνωμεν

έπί του ταξιδίου του είς 'Αγγλίαν . Οί ν Αγγλοι ε{ναι ετοι

τά d.ποτελέσματα των πιέσεων πού θά d.σκηθοuν έπί τής

μοι νά d.σκήσουν καί αύτοί τήν έπιρροήν των είς ν Αγκυραν

'Αγκύρας, δταν δέ ύποβληθοuν τουρκικαί προτάσεις νά μή

έκ παραλλήλου πρός τούς ·Αμερικανούς, τόσον διμερώς,

ύπάρξη d.ντίδρασις άπό έλληνικής ή κυπριακής πλευρaς

δσον καί είς ύποστήριξιν των ένεργειrον των 'Εννέα. Γενι

πρίν ή συνεννοηθοuν τά δύο μέρψ29.

κώτερον, ε{πεν δ κ. πρωθυπουργός, τήν στιγμήν αύτήν
ολοι οί Δυτικοί άναγνωρίζουν τό δίκαιον τής έλληνικής

Οί εξελίξεις, ιόστόσο, στό εθνικό θέμα δέν θά εΙ

θέσεως καί ε{ναι ετοιμοι νά έπέμβουν είς ν Αγκυραν μετά

ναι ίδιαίτερα ενθαρρυντικές. Παρά τή μερική άρση

τάς έκλογάς . Παρά ταuτα, δέν δικαιολογείται αίσιοδοξία

του

διά ταχείαν έπίλυσιν του Κυπριακου . Διότι ε{ναι πιθανόν

δπλων στήν Τουρκία, τήν κατίσχυση του κυβερνητι

οί Τοuρκοι νά προβοuν είς μικράς παραχωρήσεις αί δποίαι
δέν θά λύσουν μέν τό Κυπριακόν, d.λλά πιθανόν νά d.μβλύ

νουν τάς πιέσεις των ξένων Κυβερνήσεων. Τήν έκτίμησιν
αύτήν του κ . πρωθυπουργοί) συμμερίζεται d.πολύτως δ

·Αρχιεπίσκοπος.

)

άμερικανικου

εμπάργκο

επί

τής

άποστολής

κοί) συνδυασμοί) καί τής «λαϊκής)) άντιπολιτεύσεως
στίς τουρκικές επαναληπτικές

εκλογές τής

12ης

'Οκτωβρίου καί τήν ενταση των διεθνων πιέσεων
πρός τήν "Αγκυρα, άμέσως μετά, γιά τήν επίλυση

·Αρχιεπίσκοπος παρατηρεί δτι τό ΝΑΤΟ δέν έλα

του Κυπριακοί), η τουρκική Κυβέρνηση θά προσπα

βε μέχρι σήμερον έπισήμως θέσιν έπί του Κυπριακοu καί

θήσει νά ύπεκφύγει καί θά εντείνει, παράλληλα, τόν

έκφράζει τήν πεποίθησίν του δτι τό ΝΑΤΟ θά ήδύνατο νά

εποικισμό των κατεχομένων.

»Ό

βοηθήση ώτοτελεσματικrος είς τήν έξεύρεσιν λύσεως.

•Ο

Τό τρίτο δεκαήμερο του ·Οκτωβρίου, δ Τοuρκος

κ . πρωθυπουργός παρατηρεί δτι d.πεφύγομεν μέχρι τοuδε

ύπουργός Έξωτερικων, Ι.Σ. Τσαγλαγιαγκίλ, διεμή 

νά προκαλέσωμεν έπέμβασιν του ΝΑΤΟ d.λλά ε{ς τήν ού

νυσε στήν έλληνική πλευρά δτι θά δεχόταν τήν επα

σίαν αί χrοραι πού τό άποτελοuν , είτε διμερώς, είτε συλλο 

γικrος μέσφ τής Κοινής 'Αγοράς, ε{ναι έκείναι αί δποίαι
πιέζουν τήν Τουρκίαν. Είδικώτερον, ιός πρός τό ΝΑΤΟ δ κ.
πρωθυπουργός d.ναλύει τάς δυσχερείας πού προκαλεί ή
άποχώρησίς μας έκ του στρατιωτικοί) σκέλους λόγφ του
Κυπριακοί) καί τάς προσπαθείας τάς δποίας καταβάλλει ή

νάληψη των διακοινοτικων, μέ σκοπό τήν επίτευξη
συνολικής λύσεως καί μέ τόν δρο τής πρότερης
άποδοχής, άπό τήν κυπριακή Κυβέρνηση, τής άρχής
τής διζωνικής όμοσπονδίας.

Ειπε, άκόμη, δτι η

"Αγκυρα ήταν πλέον ετοιμη νά συζητήσει καί τό

Τουρκία διά νά έκμεταλλευθή ύπέρ αύτής είς τόν χrορον

εδαφικό, άλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά θά επρεπε

το\) ΑΙγαίου καί γενικώτερον τήν παροuσαν ίδιόρρυθμον

νά ύποβάλει πρώτη τίς προτάσεις της. 'Έτσι, δμως , η

θέσιν μας έντός τής Συμμαχίας. 'Ο ·Αρχιεπίσκοπος d.να

Τουρκία εθετε ώς προϋπόθεση τήν άποδοχή των

γνωρίζει τάς δυσχερείας αύτάς καί παρατηρεί δτι πλήρης

δικων της θέσεων γιά τή διάρθρωση τής μελλοντικής

d.ποχώρησις τής ·Ελλάδος d.πό τό ΝΑΤΟ θ"ά πρέπη νά

δομής του Κράτους , ενω επιφυλασσόταν νά ύποβάλει

d.ποφευχθή διότι θά ε{χεν ιός συνέπειαν τήν ένίσχυσιν τής

τίς θέσεις της γιά τό εδαφικό, ζήτημα πού περισσό

θέσεως τής Τουρκίας d.πό πάσης πλευράς είς βάρος τής
'Ελλάδος.

>>' Αναφερόμενος είς τήν έπικειμένην συζήτησιν ε{ς τήν
Βουλήν έπί θεμάτων έξωτερικής πολιτικής, δ 'Αρχιεπί
σκοπος λέγει δτι ή συζήτησις αύτή, ένφ είς ούδέν θά ώφε
λήση, δύναται νά ε{ναι έπιβλαβής διά τό Κυπριακόν .

τερο ενδιέφερε τή Λευκωσία, στό μέτρο πού θά

καθόριζε καί τόν άριθμό_ των προσφύγων πόύ θά
έπέστρεφαν στίς έστίες τους . ·Η τουρκική πρόταση
κρίθηκε άπό τήν έλληνική καί τήν κυπριακή Κυβέρ
νηση ώς άόριστη καί ετεροβαρής καί ώς άποσκοποu

'Αρχιεπισκόπου ,

σα άφενός νά άποδυναμώσει τήν κυπριακή προσφυ

δ κ. πρωθυπουργός λέγει δτι ή άσκησις δικαστικής διώξε

γή στόν ΟΗΕ καί άφετέρου, μέ τήν προβολή δρων,

ως κατά των ύπευθύνων του πραξικοπήματος τής t 5ης

νά έπιρρίψει στήν έλληνική πλευρά τήν εύθύνη γιά

»' Απαντrον είς σχετικήν έρώτησιν του

'Ιουλίου δέν ε{ ναι σκόπιμος τήν παροuσαν στιγμήν οϋτε

άδυναμία έπαναλήψεως των διακοινοτικων. 'Η 'Αθή

d.πό έσωτερικής πλευράς, οϋτε d.πό τής πλευράς τής προω

να, σέ στενή συνεννόηση μέ τόν

·Αρχιεπίσκοπο

θήσεως του Κυπριακου, ίδί~ διότι , καλώς ή κακώς, κατά

Μακάριο,

Λευκωσία,

τήν διάρκειαν τής δίκης ε{ναι πιθανόν νά διατυπωθοuν κα
τηγορίαι έναντίον έκείνων άπό τούς δποίους d.κριβrος καί ή

Κύπρος καί ή

• Ελλάς

ζητοuν νά έπέμβουν διά τήν έξεύρε

σιν λύσεως. · Ο ' Αρχιεπίσκοπος δέν d.ντείπεν .

»' Επισημαίνων τήν

κρισιμότητα τής φάσεως τήν δποί

αν διέρχεται τό Κυπριακόν, δ κ. πρωθυπουργός έτόνισεν

μέσω του

πρέσβη

στή

Μ.

Δούντα, άποφάσισε νά μή δεχτεί τή θέση δρων γιά
τήν επανάληψη των συνομιλιων, άλλά καί νά μήν

έκμαιεύσει τήν ύποβολή μιiiς τουρκικής προτάσεως
γιά τό εδαφικό, η όποία, στίς συνθήκες αύτές, θά
ήταν ύπερβολική. ("Αν, λόγου χάριν, η Τουρκία

δτι d.παιτείται σωφροσύνη, ψυχραιμία καί ένότης τόσον

πρότεινε νά κρατήσει πάνω άπό

είς Κύπρον, δσον καί είς 'Ελλάδα καί έζήτησεν d.πό τόν

τουρκοκυπριακή πλευρά, θά ήταν σχεδόν άδύνατο

30%

του νησιου η
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γιά τό Σ. Ντεμιρέλ νά πείσει τό Στρατό καί τόν άδιάλ

15

λακτο κυβερνητικό έταίρο του, Ν. Έρμπακάν, νά
ύποχωρήσουν σέ ποσοστό άποδεκτό άπό τήν έλλη
νική πλευρά). ΥΕτσι, ή έλληνική πλευρά προτιμοϋσε
τήν έπανάληψη των διακοινοτικών, χωρίς προϋπο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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1975

'Αρχίζει ή δίκη των Γ. Παπαδόπουλου, Δ. 'Ιω
αννίδη καί

32

c'iλλων γιά τά γεγονότα τοϋ Πολυτε

χνείου τοϋ Νοεμβρίου

1973.

θέσεις καί μέ πρόταξη τής συζητήσεως τοϋ έδαφικοϋ,

ή όποία καί θά έπέτρεπε τή διεξαγωγή σοβαρής
διαπραγματεύσεως. Στά πλαίσια αύτά, δ 'Αρχιεπί
σκοπος δένεΙ χε άντίρρηση νά ύποβάλει ή Κυπριακή
· Δημοκρατία πρώτη τίς προτάσεις της γιά τό έδαφικό.
'Από τήν πλευρά του, δ 'Αμερικανός ύπουργός

'Εξωτερικών, Χ. Κίσινγκερ, ύποστήριζε τήν έπανά

15
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1975

Μέ τήν εύκαιρία των έγκαινίων τοϋ ραδιοφωνι
κοί> σταθμοϋ βραχέων «Φωνή τής ·Ελλάδος», δ Κ.
Καραμανλής άπευθύνει τό άκόλουθο μήνυμα πρός

τούς άπόδημους 'Έλληνες:

ληψη των συνομιλιών στή βάση πού πρότεινε ή

«Μέ τήν εύκαιρία ποtί η "Φωνή τής 'Ελλάδος"

"Αγκυρα, πιθανόν γιατί- μετά τήν c'iρση τοϋ έμπάρ

άρχίζει νά άιωtίγεται σ' δλο τόν κόσμο, σtiς άπευθtί

γκο, γιά τή~ όποία εΙ χε ίδιαίτερα έκτεθεί- ήθελε νά

νω τοtίς πιό θερμοtίς χαιρετισμοtίς μου. Εlναι

δείξει στό Κογκρέσο δτι σημειωνόταν πρόοδος στίς

ρετισμοί ποtί έκφράζουν τήν άγάπη τής πατρίδος

ol χαι

συζητήσεις. 'Ενόψει αύτ&ν των έξελίξεων, ή 'Αθή

πρός δλα τά παιδιά της, δπου καί aν βρίσκωvται.

να καί ή Λευκωσία έπιζήτησαν τήν παρέμβαση καί

>>·Η δημοκρατική 'Ελλάς άποδtίεται σήμερα σέ

τής ΕΟΚ, οί χώρες τής δποίας ε{χαν ήδη ζητήσει

μία μεγάλη προσπάθεια, γιά νά λtίση τά μεγάλα έθνι

άπό τήν Τουρκία νά συμβάλει στήν έπίλυση τοϋ θέ

κά της προβλήματα, γιά νά οiκοδομήση ένα άσφαλέ

ματος. Κατά τή διάρκεια, πράγματι, έπισκέψεώς του

στερο καί εύτυχέστερο μέλλον, γιά νά κατακτήση

στήν "Αγκυρα, στίς άρχές Νοεμβρίου, δ Γάλλος

τήν θέση ποtί δικαιοvται άνάμεσα στοtίς προοδευμέ

ύπουργός 'Εξωτερικών, Ζ. Σωβανιάργκ, κατέστησε

νους λαοtίς τής ύφηλίου. Στήν προσπάθεια αύτή ζη

σαφές στήν τουρκική πολιτική ήγεσία δτι οί προτά

τεί τήν συμπαράστασή σας.

άεις της ήταν άδύνατο νά γίνουν άποδεκτές άπό τήν

>>Καί εlμαι βέβαιος δτι θά τής τήν παράσχετε πλή

έλληνική πλευρά. 'Ήδη, δμως, ή ταυτόχρονη συζή

ρως, συνειδητοποιώντας δτι η δtίναμη τοf5 Έλληνι

τηση τοϋ Κυπριακοί> στόν ΟΗΕ ετεινε νά έπισκιάσει

σμοf5 εlναι η ένότης καί η σtίμπvοια τών 'Ελλήνων

τίς διπλωματικές διεργασίες 30 •

μέσα κι έξω άπό τά δρια τής έλληνικής yijς>>.
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ΠΟΛ ΥΠΛΕΥΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΜΕΑ
Τό φθινόπωρο του

1975,

ή διπλωματική έξόρμηση τοu πρωθυπουργοu είχε άποδώσει σημαντικά

άποτελέσματα καί ή διεθνής θέση τής χώρας είχε σημαντικά άποκατασταθεί. 'Η άναβάθμιση, παράλλη
λα, τfjς άμυντικής ίκανότητας τής χώρας καί ή άπόφαση γιά τή δημιουργία έθνικfjς άεροπορικfjς βιομη

χανίας

-

μέ στόχο νά μειωθεί, κατά τό δυνατόν, ή έξάρτηση άπό τρίτες χώρες σέ μιά ένδεχόμενη

σύγκρουση- ετειναν νά δημιουργήσουν, έπιτέλους, τό άπαραίτητο αίσθημα άσφαλείας στόν έλληνικό
λαό. ·Η ·Ελλάδα ήταν σέ θέση νά άντιμετωπίσει τήν Τουρκία, σέ περίπτωση πού ή τελευταία έπέλεγε τό
δρόμο τής άναμετρήσεως, γιά τήν όποία, όπως τόνισε ό Κ. Καραμανλής στή Βουλή, «δέν γνωρίζω, ποίος
πρώτος θά μεταμεληθfj». ·Η 'Αθήνα, άλλωστε, άποζητοuσε τήν άποκατάσταση τής στρατιωτικής ίσορ
ροπίας στό Αίγαίο άποκλειστικά καί μόνο ώς μέσο άποτροπής έπιθετικοον ένεργειοον τής Υ Αγκυρας.

Ταυτόχρονα, σημαντικές έξελίξεις θά σημειωθοuν στό πεδίο τfjς έσωτερικής πολιτικής. 'Η εναρξη
έκμεταλλεύσεως των κοιτασμάτων πετρελαίου στόν Πρίνο τής Θάσου καί ή προσοχή πού θά δώσει ή
Κυβέρνηση στήν έκμετάλλευση του όρυκτοu πλούτου τfjς χώρας μετά καί τή δημιουργία τfjς ΔΕΠ καί
του ΕΣΕ θά άποτελέσουν τίς κύριες αίχμές τfjς κυβερνητικfjς δραστηριότητας. Παράλληλα, ή έπιβολή
εκτακτης είσφορdς στίς μεγάλες έπιχειρήσεις συμπλήρωνε τήν προσπάθεια νά άντιμετωπιστοuν οί οίκο

νομικές δυσχέρειες καί νά άποκατασταθεί πλήρως ή τάξη στήν έθνική οίκονομία, χωρίς νά ματαιωθεί ή
ένίσχυση των 'Ενόπλων Δυνάμεων καί χωρίς νά θιγεί τό βιοτικό έπίπεδο εύρύτερων λαϊκών στρωμάτων.

Ιέλος, τό Νοέμβριο, θά καταργηθοuν καί τυπικά τά εκτακτα μέτρα του 'Εμφυλίου, τά όποία είχαν διατη
ρήσει τήν ίσχύ τους βάσει του Ψηφίσματος του 'Απριλίου

1952. Στά τέλη του 1975, ό Κ. Καραμανλfjς καί

ή Κυβέρνησή του είχαν καταφέρει νά άνατρέψουν, τουλάχιστον στόν έλλαδικό χώρο, τά δυσμενfj δεδο

μένα, έσωτερικά καί διεθνή, πού είχε κληροδοτήσει ή δικτατορία. ·Ο δρόμος άνοιγε γιά τήν τιτάνια
προσπάθεια πού θά άπέληγε στήν πλήρη προσχώρηση τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ.

16
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1975

»Ή ίστορία διδάσκει δτι οί eΕλληνες δ, τι κερδίζουν

εlς τόν πόλεμον τό χάνουν εiς τήν εiρήνην. Παράδειγμα τό

Μέ τήν εύκαιρία τής ένάρξεως τής νέας συνόδου

1920.

Παράδειγμα τό

1940 καί τόσα άλλα.

Κα{ τό χάνομεν

της 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας, δ Κ. Καραμανλής

διότι έχομεν τήν κακήν συνήθειαν νά καθιστώμεν τά έθνι

ένημερώνει τή Βουλή γιά τήν έσωτερική καί έξωτε

κά μας θέματα, κατά προτίμησιν μάλιστα, άντικείμενον έν

ρική πολιτική τής Κυβερνήσεως:

τόνων πολιτικών άνταγωνισμών, άνταγωνισμών ο{ δποίοι

πολλές φορές παίρνουν τήν μορφήν τής πατριδοκαπηλίας
«Κύριοι βουλευταί, μέ τήν έναρξιν τής Β' Κοινοβου

καί καταλήγουν σέ διχασμούς. Ε{ναι γνωστόν, δμως, δτι

λευτικής Συνόδου, ή Κυβέρνησις έθεώρησεν καθήκον της

άπό τήν στιγμήν πού ένα θέμα έξωτερικής πολιτικής θά

νά ένημερώση τήν 'Εθνική ν Ά ντιπροσωπείαν καί δι' αύ

καταστή θέμα έσωτερικής δημαγωγίας δέν ε{ναι δυνατόν

τής τόν έλληνικόν λαόν, έπί τής πορείας τών έθνικών μας

νά εύρη λύσιν εύτυχή. Καί τοίJτο διότι πρώτον ο{ άντίπα

ύποθέσεων.

λοί μας καί γενικώτερα

»Θά a.ρχίσω άπό τά θέματα τής έξωτερικής μας πολιτι
κής, διότι ε{ναι καί τά σοβαρώτερα. Θά μοίJ έπιτρέψετε,

ol ξένοι ... (άπευθυνόμενος πρός τόν

κ:. άρ-χηγόν ΕΚ-ΝΔ λέγει:)

'Επειδή βλέπω δτι έπ' αύτών

πού ε{πα κρατείτε σημειώσεις, θά παρεκάλουν νά έχετε ύπ'

δμως, προηγουμένως νά διατυπώσω ώρισμένας παρατηρή

δψιν σας δτι δέν άφορii ύμiiς ή παρατήρησις, άλλά ε{ναι

σεις έν σχέσει μέ τάς συνθήκας ύπό τάς δποίας άσκείται ή

μία ίστορική παρατήρησις. Καί τοίJτο λέγω, διότι οί άντί

έξωτερική πολιτική εlς τήν χώραν μας.

παλοί μας καί γενικώτερον οί ξένοι έιφεταλλεύονται τούς
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διχασμούς μας, πού δδηγουν πολλάκις εlς άποκάλυψιν, όχι

ήμπόδισε νά τείνωμεν χείρα φιλίας καί συνεργασίας πρός

μ6νο τών άδυναμιών, άλλά άκ6μη καί τών μυστικών μας.

πiiσαν κατεύθυνσιν. 'Α νελάβομεν, ώς γνωστ6ν, τήν πρωτο

Καί δεύτερον καί σπουδαι6τερον δι6τι αl Κυβερνήσεις,

βουλίαν διά τήν δημιουργίαν μιiiς νέας καταστάσεως εlς

άπ6 τ6ν φ6βον ότι μπορουν νά κατηγορηθουν διά μειοδο

τήν Βαλκανικήν, τήν περιοχήν αύτήν του κόσμου ή όποία

σίαν

έπί αlώνες όπήρξεν ή έστία διεθνών άναταραχών. Σκοπ6ς

if

καί διά προδοσίαν άκ6μη

-

καί αύτ6 εlναι πολύ

χάνουν τήν δυνατ6τητα τών έλιγμών

τής πρωτοβουλίας αύτής ε[ναι ή διάλυσις του κλίματος τής

καί χάνουν πρ6 παντ6ς πολύτιμες εύκαιρίες, πού θά έπέ

παραδοσιακής έχθρότητος καί δυσπιστίας πού έκαλλιερ

τρεπαν τήν ίκανοποιητικήν διευθέτησιν τών προβλημά

γείτο μεταξύ τών βαλκανικών λαών καί ή δημιουργία έν6ς

των. Εlς αύτά, κύριοι συνάδελφοι, θά πρέπη νά προτεθή

κλίματος φιλίας εlλικρινους καί συνεργασίας δημιουργι

καί ή άδυναμία μας vά έκτιμώμεν διεθνείς συγκυρίες.

κής, πού θά άπετέλει τήν πρώτην πρακτικήv έφαρμογήν

ΝΕχοντες τήν ψευδαίσθησιν ότι άποτελουμεν άκ6μη τόν

του πνεύματος του 'Ελσίνκι.

σύνηθες πρiiγμα

-

όμφαλ6ν τής γής, θέλομε νά όπαγορεύσωμεν τήν πολιτι

»·Η θερμή όποδοχή, τής δποίας έτυχαν, κύριοι συνά

κήν μας εlς τούς ξένους, εlς έχθρούς καί φίλους, εlς μι

δελφοι, εlς τάς πρωτευούσας τών βαλκανικών χωρών, μέ

κρούς καί μεγάλους. Διά τόν λόγον αύτ6ν, όταν πρό έτών

ένεθάρρυνε εlς τήν aνάληψιν αύτής τής πρωτοβουλίας.

εόρισκόμην εlς τούς Δελφούς καί οί άρχαiολόγοι μου πα

Καί εlμαι εύτυχής νά πληροφορήσω τήν Βουλήν ότι ή

ρουσίασαν τ6ν έκεί ε6ρισκ6μενον όμφαλ6ν τής γής, τούς

προσπάθειά μας αύτή έπιτυγχάνει, δεδομένου ότι ή πρότα

παρεκάλεσα νά τ6ν πετάξουν είς τήν θάλασσαν, διά νά μiiς

σίς μου, διά σύγκλησιν Διαβαλκανικής Διασκέψεως, έγέ

aπαλλάξουν άπό τό έπικίνδυνον αύτό σύμπλεγμα.
»Καί έρχομαι ifδη, κύριοι συνάδελφοι, εlς τά καθ'
έκαστα θέματα τής έξωτερικής μας πολιτικής.

» ~σπως εlναι

νετο ifδη άποδεκτή άπ6 τήν Γιουγκοσλαβίαν, τήν Βουλγα
ρίαν καί τήν Ρουμανίαν. 'Αναμένεται- καί έλπίζεται ότι

θά εlναι θετική

-

ή άπάντησις τής Τουρκίας. Ή 'Αλβα

γνωστ6ν, καί λόγφ τής δικτατορίας, άλλά

νία ήρνήθη εύγενώς τήν συμμετοχήν, έξεδήλωσεν όμως

καf-).6γφ του παρανοϊκου πραξικοπήματος κατά τής Κύ

τήν ζωηράν έπιθυμίαν της διά διμερή μετά τής 'Ελλάδος

πρου, ή Έλλάς άπεμονώθη τελείως καί κατέστη aντικεί

συνεργασίαν.

μενον διεθνους καταφρονήσεως. Πρώτον μέλημα, συνεπώς,

» 'Ελπίζω, όπό τάς συνθήκας αύτάς, μέχρι του τέλους

τής δημοκρατικής Κυβερνήσεως, έπρεπε νά εlναι όχι μό

του έτους νά καταστή δυνατή ή σύγκλησις τής Διαβαλκα

νον ή aποκατάστασις άλλΊi καί ή περαιτέρω ένίσχυσις τής

νικής Διασκέψεως καί έλπίζω ότι ή Διάσκεψις αύτή θά

διεθνους θέσεως τής χώρας. Πρός τόν σκοπ6ν αύτόν έχαρά

άποτελέση, όπως εlπον καί προηγουμένως, τήν άφετηρίαν

χθη μία ρεαλιστική πολιτική, ή όποία διηύρυνεν τούς έξω

μιiiς νέας καταστάσεως εlς τήν περιοχήν τής Βαλκανικής,

τερικούς μας δρίζοvτες καί συνεδύασε τήν έθνικήν μας

πού θά εlναι δυνατ6ν νά aποτελέση παράδειγμα δι

άξιοπρέπειαν μέ τά πάγια συμφέροντα τής χώρας. Ή Κυ

τόν κόσμον. 'Η ' Ελλάς άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν αύτή ν,

βέρνησις έρμηνεύουσα εlς τήν προκειμένη ν περίπτωσιν τό

μέ αύτή ν τήν εlλικρινή έπιθυμίαν καί έλπίζω ότι ή lπιθυμία

αίσθημα τής μεγάλης πλειοψηφίας του έλληνικου λαου,

μας θά ταυτισθή μέ τάς έπιθυμίας τών άλλων χωρών τής

διεκήρυξεν εύθύς έξ άρχής ότι ή χώρα μας άvήκει εlς τήν

Βαλκανικής.

'

όλον

Δύσιν καί εlδικώτερον εlς τήν Δυτική ν Εύρώπην. Τούτου

»Κύριοι βουλευταί, δμιλών διά τούς διεθνείς προσανα

δοθέντος ή το φυσικ6ν vά έπιδιώξη τήν ένταξιν τής 'Ελλά

τολισμούς τής χώρας, δέν ήμπορώ παρά νά άναφερθώ καί

δος είς τήν Εύρωπαϊκήν Κοιν6τητα, ή όποία προβλέπεται

εlς τήν σχετικήν μέ αύτούς άμυvτικήν πολιτικήν μας.

καί πρέπει νά καταλήξη εlς τήν ένωσιν τής Εύρώπης. Καί

»Ή Έλλάς πιστεύει βαθύτατα εlς τήν aνάγκην τής

ή έπιδίωξις αύτή, κ. συνάδελφοι, άποτελεί μίαν μεγάλην

διεθνους όφέσεως καί τήν όποστηρίζει εlς πiiσαν περίπτω

πολιτική ν διότι ή πραγματοποίησίς της θά έπηρεάση ριζι

σιν καί μέ όλα της τά μέσα. Γνωρίζει, όμως, ότι ή διεθνής

κά άλλά καί ένεργητικά τ6 μέλλον του έθνους.

ύφεσις δέν έγινε aκ6μα μόνιμος κατάστασις τής aνθρωπό

>>Ή ένσωμάτωσίς μας εlς τήν Εύρώπην θά μiiς έπιτρέ

τητας. 'Απόδειξις, δ έξαλλος aνταγωνισμός τών έξοπλι

ψη νά κατοχυρώσωμεν τήν δημοκρατίαν μας, νά ένισχύ

σμών πού ήμπορεί νά δδηγήση εlς νέας έπικινδύνους περι 

σωμεν τήν άσφάλειάν μας καί θά μiiς έπιτρέψη άκ6μη νά

πετείας. Τούτου δοθέντος όφείλει κάθε χώρα μικρή

έπιταχύνωμεν τήν πολιτιστικήν καί οlκονομικήν άνάπτυ

λη νά μεριμνii διά τήν aμυνάν της. Ή Έλλάς, λ6γφ τής

ξιν τής χώρας.

if μεγά

διενέξεώς της μέ τήν Τουρκίαν, έχει πρ6σθετον λόγον νά

>>Ή Κυβέρνησις καί δ δμιλών προσωπικώς, άνέπτυξε

μεριμνii lδιαιτέρως διά τήν aμυνάν της. Καί πρέπει νά σiiς

έντονη δραστηρι6τητα πρός τήν κατεύθυνσιν αύτή ν, έπω

είπω ότι τό πράττει aποτελεσματικά καί μέ γοργ6ν ρυθμόν.

φελουμέvη τής άγαθής aτμοσφαίρας ή όποία όπήρχε εiς

»ΝΗδη αi ΝΕνοπλοι Δυνάμεις τής 'Ελλάδος, μετά τήν

τ~ ν Εύρώπην διά τήν άπα κατασταθείσαν έλληνικήν δημο

θεομηνίαν τής έπταετίας, έπανευρον τήν άποστολήν των.

κρατίαν. Καί εlς τήν προσπάθειάν της αύτή ν εύρε κατανό

Καθοδηγούμεναι άπό ίκαvήν ήγεσίαν, έπανευρον τήν σύμ

ησιν.

πvοιαν καί τήν πειθαρχίαν των. Κατέχονται άπό φρόνημα

» ΗΟλαι

αi Κυβερνήσεις τής Κοινής Άγορiiς, μέ τάς

όψηλόν καί έξοπλίζονται κατά τρόπον άρτιο ν καί συγχρο

δποίας εlχον aμεσον καί προσωπικήν έπαφήν, υlοθέτησαν

νισμένο ν. Καί ήμπορώ νά βεβαιώσω τήν Βουλήν ότι εlς

καί μάλιστα μέ ένθουσιασμ6ν τό αίτημα τής 'Ελλάδος.

περίπτωσιν τοπικου πολέμου, εlναι άπολύτως εlς θέσιν νά

Καί αύτό, όπως aντιλαμβάνεσθε, δέν ήτο δυνατόν νά έπι

προασπίσουν aποτελεσματικά τήν τιμήν καί τήν &σφάλει

τευχθή, έάν ή χώρα μας αύτήν τήν στιγμήν δέν εlχεν όψη

αν του έθνους. Καί aποτελεί γι

λόν διεθνές γ6ητρον καί έάν ή ' Ελλάς δέν ένέπνεε έμπι

σοβαρ6ν, ή κατά καιρούς aναμ6χλευσις του παρελθόντος

στοσύvην διά τό μέλλον.
»'Η τοποθέτησίς μας όμως αύτή εlς τήν Δύσιν δέν μiiς

'

αύτό σφάλμα, σφάλμα

καί ή προσπάθεια προκλήσεως άναταραχής εlς τούς κ6λ
πους των.
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όσον &φορii στήν

ση μίαν αύτοδυναμίαν καί αύτοτέλειαν έν καιριp εΙρήνης,

σημερινήν κατάστασιν τών Έν6πλων Δυνάμεων τής χώ

άλλά θά ένισχύη τήν &σφάλειάν της καί τήν άμυνάν της

ρας, πιστεύω ότι θά έπρεπε νά παραμερισθούν- άν ύπάρ

διά τήν περίπτωσιν τοu πολέμου.

)) 'Ενώπιον τής διαπιστώσεως αύτής,

χουν

-

)) Ή πολιτική

ώρισμένα θέματα προσωπικής &ντιδικίας.

)) 'Αλλά

πέραν τοu κινδύνου τοu τοπικοu πολέμου, κύ

ριοι συνάδελφοι, ύπάρχει πάντοτε δ κίνδυνος μιiiς γενικω
τέρας συρράξεως. 'Εάν δέν ύπήρχε, δέν θά ύπήρχον ούτε

αύτή, κύριοι συyάδελφοι, ε{ναι συνεπής

καί μέ τήν έπιδίωξιν τής 'Ελλάδος νά ένταχθή εlς τήν
ήνωμέvην Εύρώπην.

)) wοσον

άψδρii τάς &μερικανικάς βάσεις ή θέσις τής

έξοπλισμοί, ούτε στρατιωτικοί συνασπισμοί. Εlς τήν περί

Κυβερνήσεως ύπήρξεν καi παραμένει σαφής. Τ6 θέμα τών

πτωσιν όμως αύτή ν τής γενικωτέρας dυρράξεως αl έθνικαί

βάσεων δέν έδημιουργήθη &π6 έχθρ6τητα πρ6ς τήν 'Αμε

δυνάμεις δέν έπαρκοuν νά προστατεύσουν τ6 έδαφος οΙασ

ρική ν. 'Αλλά &π6 τήν &νάγκην τής έναρμονίσεως τοu κα

δήποτε χώρας κα{ μάλιστα μικρiiς χώρας καί παρίσταται

θεστώτος τών βάσεων πρ6ς τάς συγχρ6νους συνθήκας καί
τάς έθνικάς μας &νάγκας. Κατ' ακολουθίαν άλλαι μέν βά

&νάγκη νά συμπληρώνωνται μέ διεθvfί συνεργασίαν.

'Ελλάς γιά νά καλύψη &κριβώς αύτ6 τ6 κεν6ν ένε

σεις καταργούνται καί άλλαι περιορiζονται. Θά διατηρη

τάχθη &π6 πολλών έτών μέ σύμφωνον γνώμην όλου τοu

θούν μ6νον έκεiναι αl δποiαι έξυπηρετοuν συγχρ6νως καί

)) 'Η

πολιτικού κ6σμου εlς τήν &μυντικήν συμμαχίαν τοu έλευθέ

τά aμυντικά μας συμφέροντα. 'Αλλά καί αύταί θά τεθοuν

ρου κ6σμου, εlς τήν δποίαν συμμαχίαν ένετάχθησαν καί

ύπ6 έθνικ6ν έλεγχαν.

όλα ι αl χώρα ι τής Koιvfjς 'Α γορiiς καί τών σοσιαλιστικών

)) Ή

))Παραλλήλως έξετάζεται ή μεταβολή τοu νομικοu κα

θεστώτος, τ6 δποiον Ισχύει διά τούς ύπηρετοuντας έν 'Ελ

περιλαμβανομένων.

'Ελλάς, ώς γvωστ6ν, &πετέλει πλήρες μέλος τής

Άτλαντικής Συμμαχίας μέχρι τοu Αύγούστου τοu

1974.

λάδι 'Αμερικανούς. Καi θά μεταρρυθμισθή κατά τρ6πον
τέτοιον, ώστε νά έξομοιοuνται πλήρως μέ τούς ύπηρετοuν

Καί αύτ6 aπ6 στρατιωτικής πλευρiiς σημαίνει δτι δ στρα

τας έν 'Ελλάδι ύπηκ6ους ή ύπαλλήλους όλων τών άλλων

τ6ς μας ε{χε άμεσο ν ή έμμεσο ν έξάρτησιν &π6 τ6ν &νώτα

ξένων χωρών.

τον Συμμαχικ6ν Διοιιcητήν τής Εύρώπης.

))Κύριοι βουλευταί, δμιλών έπί τijς έξωτερικής καί

ή 'Ελλάς απεχώρησε

&μυντικijς πολιτικής τής Κυβερνήσεως, θά ήθελον νά έπι

τοu στρατιωτικού σκέλους τοu ΝΑΤΟ, μέ &ποτέλεσμα αl

στήσω τήν προσοχή ν σας έπί τοu γεγον6τος δτι ή Κυβέρ

)) Άπ6

τοu Αύγούστου τοu

1974

ΡΕνοπλοι Δυνάμεις τής χώρας νά τεθοuν &ποκλειστικώς

νησις εlς τήν συζήτησιν έπ' αύτών τών θεμάτων εύρίσκε

ύπ6 έθνικήν διοίκησιν. Τούς λ6γους τής aποχωρήσεώς μας

ται εlς μειονεκτικήν θέσιν έναντι τής &ντιπολιτεύσεως.

τούς γνωρίζετε. Συνδέονται &μέσως μέ τήν τραγωδίαν τής

Κα{ τοuτο δι6τι ή τελευταία αύτή, δηλαδή ή &ντιπολίτευ

Κύπρου. Καί, όπως έχω ήδη δηλώσει, ή 'Ελλάς μ6νον έάν

σις, δύναται, έάν θέλη, νά έκμεταλλευθή τήν δυσχέρειαν τijς

aρθοuν οΙ λ6γοι οΙ δποiοι τήν ήνάγκασαν νά καθορίση τήν

Κυβερνήσεως νά έπικαλεσθή ή νά &ποκαλύψη πράγματα,

θέσιν της, όπως τή ν καθώρισεν &πέναντι τής Ά νατολικής

τά δποiα θά έδικαίωναν μέν τήν πολιτικήν της, άλλά θά

Συμμαχίας, τ6τε ήμπορεi ή 'Ελλάς νά έπανεξετάση τήν θέ

ήμποροuσαν νά βλάψουν τά συμφέροντα τijς χώρας.

σιν της έναντι τής Συμμαχίας.

))Θά &ναφερθώ τώρα, κ. συνάδελφοι, εlς τ6 θέμα τών

ή 'Ελλάς γιά νά έχη ένισχυμένην τήν

κυρώσεων, τ6 δποiον &πησχ6λησεν εύλ6γως καί &πασχο

άμυνά ν της, aποβλέπει ε{ς τήν δημιουργίαν μιiiς lδιοτύπου

λεi aκ6μη τήv κοινή ν γνώμη ν. Καi έπί τοu θέματος αύτοu ή

σχέσεως μέ τήν 'Α τλαvτικήν Συμμαχίαν, σχέσεως ή δποία

πολιτική τής Κυβερνήσεως ύπήρξεν καί παραμένει σαφής

τελεί ήδη ύπ6 διαπραγμάτευσιν καί ή δποία εlναι παρεμ

καί σταθερά. Ή Κυβέρνησις διεχώρισεν τάς κυρώσεις εlς

)) Έν τφ μεταξύ,

φερής μέ έκείνας τής Νορβηγίας καί τής Γαλλίας καί θά

διοικητικάς καί ποινικάς. Κα{ τάς μέν διοικητικάς τάς έπέ

στηρίζεται είς τάς έξής βασικάς &ρχάς:

βαλεν ή lδiα. Καi τάς έπέβαλεν εlς τοιαύτη ν έκτασιν, ώστε

))Πρώτον: 'Εν καιριp εΙρήνης αl ΡΕνοπλοι Δυνάμεις 'τής

νά μ ή δικαιολογήται δ συνεχής θ6ρυβος τής &ντιπολιτεύ

χώρας θά ύπάγωνται aποκλειστικώς ύπ6 έθνικήν διοίκη

σεως έπί τοu θέματος αύτοu. 'Η κάθαρσις περιέλαβεν δεκά
δας χιλιάδας πολιτών, &π6 τοu τελευταίου κοινοτάρχου μέ..

σιν.

))Δεύτερον:

'Εν καιριp γενικωτέρας συρράξεως θά

χρι καί τοu προέδρου τοu Άρείου Πάγου.

ύπάρξη πλήρης aμυντιιcή συνεργασία. Αύτή άλλωστε εlναι

))Τ6 ίδιο συνέβη καί μέ τάς Έν6πλους Δυνάμεις τής

καί ή περίπτωσις τής Γαλλίας. 'Υπάρχει σαφής δήλωσις

χώρας καi τά Σώματα 'Ασφαλείας. Καί νομίζω ότι δέν εl

όλων τών προέδρων τής Γαλλικής Δημοκρατίας, ότι, έν

ναι δυνατ6ν νά ύποστηρίζωμεν δτι ήμπορεi νά ύπάρξη θέ

περιπτώσει πολέμου ή προσβολής οΙουδήποτε μέλους τής

μα περαιτέρω δμαδικών έκκαθαρίσεων. Αύτ6 δέν σημαίνει

Συμμαχίας, ή Γαλλία θά εlναι πρ6θυμος νά πολεμήση εlς

βέβαια ότι έάν ύπάρξουν συγκεκριμέναι καταγγελίαι δέν
θά έπιλαμβάνωνται αύτών τά κατά ν6μον ύπηρεσιακά συμ

τ6 πλευρ6ν μας.

)Πρίτον: Διά τήν τελευταίαν αύτήν περίπτωσιν θά προ

βούλια. Άλλά ή αναζήτησις μετά πάροδον έν6ς έτους καί

βλεφθούν &π6 τώρα μηχανισμοί, οΙ δποiοι θά ήμποροuν

πλέον εύθυνών &π6 όργανα τijς διοικήσεως ή τής δικαι.οσύ

διά τήν στιγμήν τής κρίσεως νά ένεργοποιήσουν τήν συ

νης ή καί τοu τύπου, τά δποiα εlς τήν όλην ύπ6θεσιν τijς

νεργασίαν αύτήν καί,

τυραννίας έπαιξαν δευτερεύοντα ή καί aσήμαντον ρ6λον,

))τέταρτον: Δι' οlανδήποτε σοβαράν ένέργειαν έπί έλ

έχω τήν έντύπωσιν ότι δδηγοuν εlς ύπερβολάς. Ή άποψίς

ληνικοu έδάφους, είτε έν εlρήνrι, είτε έν πολέμφ, θά &παιτή

μου εlναι ότι θά πρέπη δ κολασμ6ς νά περιορισθή εlς τάς

ται ή προηγουμένη άδεια

περιπτώσεις έκείνας πού θά δώσουν Ικανοποίησιν εlς τ6

-

συγκατάθεσις -τής έλληνι

κijς Κυβερνήσεως. Δι' αύτοu τοu τρ6που ή 'Ελλάς έπιδιώ

δημ6σιον αίσθημα,

κει, όπως εlπα καί προηγουμένως, μίαν lδι6ivπον σχέσιν

άλλά καί θά διασφαλίσουν, κατά ένα τρ6πον, &π6 &ντιδρά

θά &ποτελέσουν παραδειγματισμ6ν,

μέ τήν Άτλαντικήν Συμμαχίαν, ή δποία θά τής έξασφαλί-

σεις τήν δημοκρατίαν.
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» ~οσον

άφορίi τάς ποινικάς κυρώσεις η Κυβέρνησις,

τής 'Ελλάδος έπεχείρησε νά άνατρέψη τόν Μακάριον καί

δπως γνωρίζετε, τάς ένεπιστεύθη, δπως έπεβάλλετο, εiς τήν

νά τόν δολοφονήση . Εlς τάς 20 τοίJ ίδίου μηνός, η Τουρκία

έλληνικήν Δικαιοσύνην, άφοίJ προηγουμένως τήν διευκό

έπωφελουμένη αύτοίJ τοίJ παρανοϊκοίJ πραξικοπήματος,

λυνεν εlς τό έργον της μέ συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα,

εlσέβαλεν εiς τήν Κύπρο ν μέ τό έπιχείρημα δτι εlσβάλλει

δπως εlναι η γνωστή Συντακτική Πρίiξις καί τό γνωστόν

διά νά άποκαταστήση τήν νομιμότητα καί νά προστατεύση

Ψήφισμα. Καί δέν πρέπει νά πλανώμεθα, κύριοι συνά

τήν άνεξαρτησίαν τής νήσου.

δελφοι.

'Εάν δέν εlχαν γίνει αύτά, αύτή ν τήν στιγμήν

))Μετά τρείς ημέρας άποκατεστάθη εiς τήν Κύπρον η

ούδείς θά ή το δυνατόν vά δικάζεται καί ούδείς θά εύρίσκετο

νομιμότης εiς τό πρόσωπον τοίJ κ. Κληρίδη, άναπληρωτοίJ

εiς τήν φυλακήν. Καί αύτά έfένοντο μέ πρωτοβουλίαν τής

τού προέδρου Μακαρίου καί εlς τάς 'Αθήνας έγκατεστάθη

Κυβερνήσεως.

δημοκρατική Κυβέρνησις. ·Εάν η Τουρκία ή το εiλικρινής

»ΝΗδη η Δικαιοσύνη έπι τελεί άνεμπόδιστα τό καθήκον

ώφειλεν άμέσως νά άποχωρήση άπό τήν Κύπρον, διότι δ

της. Διεξήχθησαν καί διεξάγονται άλλεπάλληλοι δίκαι.

σκοπός, η αlτιολογία διά τήν δποίαν έκαμε τήν άπόβασιν,

Ή δίκη τών πρωταιτίων τοίJ πραξικοπήματος, διάφοροι

εlχε πραγματοποιηθή. Ή Τουρκία ήρνήθη νά τό πράξη

δίκαι βασανιστών, η δίκη διά τούς ένόχους τοίJ Πολυτε

κα{ διά τόν λόγον αύτόν συνεκλήθη η Διάσκεψις τής Γενεύ

χνείου, η δποία ι]ρχισεν σήμερον καί πολλαί aλλαι διεξα

ης, τήν δποίαν, μαζί μέ τήν παίJσιν τοίJ πυρός, εlχε δεχθή,

χθείσαι η διεξαγόμεναι δίκαι εiς τήν 'Αθήναν, τόν Πει

τήν παραμονή ν τής άφίξεώς μου, τό καταρρέον δικτατορι 

ραιίi, τήν Πάτραν καί τήν Θεσσαλονίκην.

κόν καθεστώς.

)) Ή

Κυβέρνησις ι]λπιζεν δτι θά ήτο δυνατόν η δλη

)) Έτόνισα

τήν λεπτομέρειαν αύτή ν, διότι ή Κυβέρνη

διαδικασία τών κυρώσεων νά τερματισθή έντός τοίJ θέρους.

σις τής Έθνικής 'Ενότητος εύρέθη άπό πάσης πλευρίiς

Δυστυχώς, τοίJτο δέν κατέστη δυνατόν καί η εύθύνη δι

'

δεσμευμένη καί ύποχρεωμένη νά άκολουθήση προκαθωρι

αύτό δέν εlναι iδική της. Διότι, μή έπιθυμοίJσα νά άναμι

σμένην πορείαν. Γνωρίζετε έπίσης τήν ίστορίαν τής Δια

χθή εlς τό έργον τής Δικαιοσύνης, δέν ήδύνατο νά έπισπεύ

σκέψεως έκείνης.

ση τήν σχετικήν διαδικασίαν.

'Ελλάδος, έκαμεν δ, τι ήδύνατο διά νά σώση τήν κατάστα

Ό κ. ΜαίJρος, ώς άντιπρόσωπος τής

))Νομίζω, δμως, κύριοι συνάδελφοι, δτι θά πρέπη η ύπό

σιν, άλλά εύρέθη πρό σχεδίου προμελετημένου. Άπόδει

θεσις αύτή τών κυρώσεων νά τερματισθή τό ταχύτερον, διά

ξις αύτοίJ εlναι δτι κατά τήν δευτέραν φάσιν τών διαπραγ

νά ήρεμήση η χώρα καί νά άσχοληθή μέ τά κρίσιμα προ

ματεύσεων, ή Τουρκία έπρότεινε τελεσιγραφικώς λύσιν,
ή δποία προέβλεπεν έξ καντόνια τουρκικά, καλύπτοντα τά

βλήματα, τά δποία τήν άπασχολοίJν.

))Θά παραμείνη, βέβαια, άκόμη έκκρεμής η δίωξις τών

34

έκατοστά τοίJ έδάφους τής νήσου.

ύπευθύνων διά τό πραξικόπημα τής Κύπρου. Καί τοίJτο,

))0{ έκπρόσωποι τής 'Ελλάδος καί τής Κύπρου άπέ

διότι η Κυβέρνησις νομίζει δτι κατά τήν παροίJσαν φάσιν

κρουσαν κατ ' άρχήν τήν πρότασιν, έζήτησαν δμως προθε

τοίJ ΚυπριακοίJ δέν εlvαι δυνατόν νά διεξαχθfj η δίκη αύτή

σμίαν

άζημίως διά τήν ύπόθεσιν τής Κύπρου.

μέ τάς Κυβερνήσεις των. Ή Τουρκία ήρνήθη τήν προθε

36 ώρών διά

νά έχουν τόν χρόνον νά συνεννοηθοίJν

θά ι]θελα νά κάμω τήν παρα

σμίq!:'_g.δτήν. Καί τάς πρωϊνάς ώρας τής 14ης Αύγούστου

τήρησιν δτι εiς ούδεμίαν χώραν- ύπάρχQΙΨ άρκΊπαί πού

έδωσεν έντολήν εiς τά στρατεύματά της νά προελάσουν καί

άνήκουν εiς τήν περίπτωσιν τής 'Ελλάδος

νά καταλάβουν τά

)) 'Ομιλών περί κυρώσεων,

-

έπεβλήθη

40 έκατοστά τοίJ κυπριακοίJ έδάφους.

Τό

σαν κυρώσεις εiς τήν έκτασιν εiς τήν δποίαν έπιβάλλονται

Ιστορικόν αύτό άποδεικνύει τόν δόλο ν τής Τουρκίας. Διότι

εlς τήν 'Ελλάδα. Καί δρθώς έπιβάλλονται . Άλλά νομίζω

έάν διά τήν άρχικήν εiσβολήν ύπήρχε τό πρόσχημα τοίJ

δτι πρέπει νά άποφεύγωμεν τάς ύπερβολάς, διότι αί ύπερ

πραξικοπήματος τής χούντας τών 'Αθηνών, διά τήν δευτέ

βολαί πρός οΙανδήποτε κατεύθυνσιν καί έάν σημειοίJνται,

ραν δέν ύπήρχε σκιά δικαιολογίας.

βλάπτουν άντί νά ώφελήσ~υν.

)) 'Η Κυβέρνησις τότε,

))Καί έρχομαι, κύριοι συνάδελφοι, στά θέματα τά άφο

ρώντα εiς τήν έλληνοτουρκικήν διένεξιν.

πρό τής καταστάσεως αύτής, έξή

τασε σοβαρώς τήν δυνατότητα στρατιωτικής άντιδράσεως
εlς τήν νήσον.

γνωρίζετε, τά δδυνηρά αύτά προβλήματα τά

))Διεπιστώθη, δμως, δτι ύπό τάς συνθήκας ύπό τάς

έκληρονομήσαμεν άπό τήν δικτατορίαν. Καί γνωρίζετε,

δποίας διετέλει τότε η Έλλάς καί ή Κύπρος αύτό ή το άδύ

)) "Οπως

έπίσης, δτι εlναι εύκολώτερον νά προλάβη κανείς ένα κα

νατον. Τούτου δοθέντος ή Κυβέρνησις άπεδύθη εiς έντονο ν

κόν, παρά νά τό θεραπεύση. Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν δέν

καί πολύπλευρο ν διπλωματικόν άγώνα. Τό άποτέλεσμα τοίJ

ήμπορώ νά μή στηλιτεύσω τήν άναίδειαν τών νοσταλγών

άγώνος αύτοίJ θά ήτο νά άναγνωρισθή τό δίκαιον τής 'Ελ

τής τυραννίας,

δποίοι, άντί νά έντρέπωνται διότι ώδή

λάδος καί νά άπελευθερωθή ή Κύπρος. ' Ο άγών αύτός ι]ρ

oi

γησαν τήν χώραν εlς τήν τραγικήν αύτήν περιπέτειαν,

χισεν άπό τήν Κυβέρνησιν τής 'Εθνικής 'Ενότητος, συνε

έχουν τό θράσος νά μίiς έπικρίνουν, διότι δέν κατορθώνο

χισθείς άπό τήν Κυβέρνησιν, η δποία προέκυψεν άπό τάς

μεν νά θεραπεύσωμεν τά άμαρτήματά τους.

έκλογάς τοίJ Νοεμβρίου.

)) Τήν ίστορίαν τοίJ ΚυπριακοίJ τήν γνωρίζομεν όλοι μας

))Πρέπει νά πώ δτι ή προσπάθεια αύτή άπέδωσεν. "Ολοι

καί τήν γνωρίζει καλύτερον όλων μας δ άξιότιμος άρχηγός

ο{ διεθνείς

τής ΕΚ-ΝΔ, δ δποίος ώς άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως

·Εθνη, αί Κυβερνήσεις όλων τών χωρών καί δ διεθνής

'Οργανισμοί μέ έπικεφαλής τά

'Ηνωμένα

Έθνικής 'Ενότητος, διεχειρίσθη τούς πρώτους κρισίμους

τύπος κατεδίκασαν τήν Τουρκίαν. Τήν έπίεσαν καί τήν

μήνας τό Κυπριακόν. Θά άναφερθi'i>, όμως, δι· δλίγων εlς

πιέζουν νά άποκαταστήση τό δίκαιον. Καί εlναι σφάλμα νά

τήν ίστορίαν αύτή ν, διά νά έξηγήσω τάς έν συνεχείq. έξελί

παραγνωρίζωμεν τήν συμπαράστασιν αύτήν καί μάλιστα

ξεις καί νά διευκολύνω τήν συναγωγήν συμπερασμάτων.

πολλές φορές νά τήν χλευάζωμεν. Καί άδικοvμεν όχι μό

))Εiς τάς

15

'Ιουλίου

1974

τό δικτατορικόν καθεστώς

νον τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, . άλλά καί τήν 'Ελλάδα
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)) Έλπίζομεν,

δτι άν διαψευσθοίίν εlς τήν προσδοκίαν

των έκείνοι οί όποίο ι έπlστευσαν εlς τά έπιχειρήματα τijς

ή 'Ελλάς πιέσεις καί δέν ύφίσταται ή Τουρκία. Δι6τι συμ

Τουρκίας δεχθέντες δτι πράγματι ή άρσιςαύτών τών έμπο

βαίνει άκριβώς τό άντίθετον.

δίων θά μετέβαλλε τήν πολιτική ν της, θά συμπαρασταθοίίν

»Κύριοι συνάδελφοι, καί μ6νον ή έκδήλωσις τοίί ένδι
αφέροντος διά τήν τύχην τijς Κύπρου άποτελεί στοιχείον

εlς τήν Κύπρον καί τήν 'Ελλάδα κατά τρ6πον aποφασι

στικώτερον καί bύσιαστικώτερον.

ύπέρ τijς 'Ελλάδος καί εlς βάρος τijς Τουρκίας. Καί τοίίτο

»Πάντως, μία έγγύησις διά τήν έπιτυχίαν τοίί άγώνος

δι6τι ή Τουρκία, έπιθυμοίίσα νά διατηρήση τήν δημιουργη

εlναι ή σύμπνοια ή δποlα ύφίσταται μεταξύ 'Αθηνών καί

θείσαν κατάστασιν, έχει κάθε συμφέρον νά μή γίνεται κάν

Λευκωσίας, σύμπνοια ή όποία θά πρέπη νά έμπνέη δλους

συζήτησις διά τ6 Κυπριακ6ν. Βεβαίως, δπως γνωρίζετε, ή

τούς vΕλληνας τόσον εlς τήν 'Ελλάδα δσον καί εlς τήν

συμπαράστασις τών ξένων χωρών ήμπορεί νά μ ή δίδη άμε

Κύπρον.

σα aποτελέσματα. Κατά καν6να έκφράζεται μέ 1]θικήν καί

Τ6 αύτ6 lσχύει, κύριοι συνάδελφοι, καί γιά τίς άλλες

διαφορές μας μέ τήν Τουρκίαν. Ή 'Ελλάς έπιθυμεί εlλι

πολιτικήν πίεσιν.
»Δέν δύναμαι νά γνωρίζω ποίον θά εlναι τ6 aποτέλεσμα,

κρινώς τήν εlρηνικήν των διευθέτησιν. Καί τ6 έπιθυμεί,

άλλά αύτήν τήν στιγμήν ή Κύπρος έχει τήν συμπαράστα

δι6τι δπως έλέχθη κατ' έπανάληψιν

σιν όλου τοίί πολιτισμένου κ6σμου. Καί ήθελον νά δώσω

δλους μας

τήν έξήγησιν αύτοίί τοίί φαινομένου, διά νά μή δημιουργή

έλληνοτουρκικijς συνεργασίας, φθάνει νά εlναι έντιμος

-

-

καί έλέχθη άπ6

ή 'Ελλάς πιστεύει εlς τήν χρησιμ6τητα τijς

σω, τήν έντύπωσιν δτι θέλω νά έμφανίσω έπιτυχίας κυβερ

καί ε/λικρινής. Καί τήν έπιθυμίαν της αύτήν ή 'Ελλάς

νητικάς.

aπέδειξεν έμπράκτως άκολουθήσασα τήν όδ6ν τήν όπ~ίαν

ι>Ούδείς άγνοεί καί ούδείς άρνείται δτι εlς τήν περίπτω

ήκολούθησαν καί άλλαι Κυβερνήσεις εlς παρομοίας περι

σιν αύτήν aδικεί ή Τουρκία καί δτι άδικείται ή Κύπρος.

πτώσεις, δπως ή Γερμανία μέ τήν Δανίαν καί δπως ή Γαλ 

'Εάν πρ6κειται λοιπ6ν νά aσκηθij μία πίεσις ή νά γίνουν

λία μέ τήν 'Α γγλίαν, αί όποία ι προσέφυγον εlς διαιτησίαν.

συστάσεις γιά νά ύπάρξη λύσις, κατ' aνάγκην θά άσκηθij
μία πίεσις πρ6ς έκείνον ό όποίος aδικεί.

)) 'Ιδού λοιπ6ν δτι

πέραν τijς συμπαθείας ή όποία ύπάρ

χει διά τήν 'Ελλάδα ύπάρχει καί τ6 αίσθημα τοίί δικαίου.
'Υπάρχει ή aνάγκη τijς άποτροπijς γενικωτέρας συρράξε

ως, πού άναγκάζει τάς διαφ6ρους Κυβερνήσεις καί όργα

νισμούς νά άσκοίίν πίεσιν έπί τijς Τουρκίας.

)) Ύπ6 τήν πίεσιν αύτή ν πρ6 έξαμήνου περίπου ήρχισεν

ι>Θά διαπράξη δέ μέγα σφάλμα ή Τουρκία, έάν δέν έκτι
μήση όρθώς αύτήν τήν καλήν θέλησιν τijς 'Ελλάδος. Καί

θά διαπράξη μεγαλύτερον σφάλμα έάν τήν έκλάβη ώς άδυ
ναμίαν. Δι6τι ήμπορεί νά παρασυρθij εlς περιπέτειαν διά
τήν δποίαν δέν γνωρίζω ποίος πρώτος θά μεταμεληθij.

»Κύριοι βουλευταί, εlναι γνωστ6ν δτι ή aντιμετώπισις

έθνικών κινδύνων προϋποθέτει τήν ί5παρξιν έσωτερικοίί
μετώπου lσχυροίί

-

έπαναλαμβάνω

-

μετώπου lσχυροίί

ένας διάλογος μετ' έμποδίων τ6σον διά τ6 θέμα τijς Κύ

καl άρραγοίίς. Καί αύτ6 προϋποθέτει, πρώτον, έθνικήν έν6-

πρου, δσον καί διά τ6 θέμα τοίί Αlγαίου. Καί λέγω μετ'

τητα. 'Οξείς πολιτικοί aνταγωνισμοί καί μάλιστα μέ άντι

έμποδίων δι6τι ή Τουρκία συνώδευε τ6ν διάλογο ν αύτ6ν μέ

κείμενον τά έθνικά μας θέματα ήμποροίίν νά προξενήσουν

πραξικοπήματα τοίί Ντενκτάς καί δι6τι μετέβαλλε έκάστο

άνεπανορθώτους ζημίας, όπως συνέβη εlς τ6 παρελθ6ν.

τε θέσεις.

Δεύτερον, προϋποθέτει κοινωνικήν γαλήνην. Κοινωνικαί

ι> Τελευταία ό διάλογος αύτ6ς περιijλθεν εlς aδιέξοδον.

άναταραχαί, δταν μάλιστα λαμβάνουν τήν μορφήν aναρχι

Καί περιijλθεν εlς aδιέξοδον, δι6τι ή Τουρκία δέν ήθελε

κών έκδηλώσεων ήμποροίίν νά χαλαρώσουν τήν έπαγρύ

καί διά λ6γους έσωτερικούς δέν ήδύνατο- νά τ6ν συνε

πνησιν τοίί έθνους έπί τών κινδύνων πού τ6 άπειλοίίν.

-

χίση. 'Επεκαλείτο, ώς έμπ6δια, τ6 άμερικανικ6ν έμπάργκο

'Ημποροίίν έπίσης νά ύποσκάψουν τά θεμέλια τijς δημο

καί τάς έκλογάς αί όποίαι aνεμένοντο καί αί δποίαι διεξή

κρατίας μας, δπως aποδεικνύεται άπ6 τήν διεθνij πρακτι

χθησαν προχθές.

κήν. Δέν νομίζω ότι έχω άνάγκην νά μνημονεύσω συγκε

»Κατά τάς προσεχείς έβδομάδας θά κριθij ή καλή πί

στις τijς Τουρκίας, δι6n εlναι ύποχρεωμένη νά προτείνη

κριμένας περιπτώσεις.

)) 'Αλλ'

1]μποροίίν, κύριοι συνάδελφοι, αl κοινωνικαί

συγκεκριμένην λύσιν τοίί Κυπριακοίί. Άλλά μαζί μέ τήν

άναταραχαί, πρ6 παντ6ς νά κλονίσουν τήν οlκονομίαν μας

καλήν πίστιν τijς Τουρκίας, θά κριθij καί ή διορατικ6της

καί νά περιορίσουν, νά φαλκιδεύσουν τ6 έθνικ6ν μας δυ

έκείνων οί δποίοι έν6μισαν δτι πράγματι ύπάρχουν τά κω

ναμικ6ν. Δι6τι εlναι γνωστ6ν, ότι ή aντιμετώπισις τών

λύματα αύτά. Καί αύτοί εlναι πολλοί. Σχεδ6ν δλαι αί Κυ

έξωτερικών κινδύνων aπαιτεί, πέραν τών άλλων καί μέσα

βερνήσεις μέ έπικεφαλijς τήν άμερικανικήν καί τάς Κυ

οlκονομικά. Δι6τι, δπως έλεγεν δ Δημοσθένης, προτρέπων

βερνήσεις τijς Κοινijς Άγορaς σοβαρώς έπείσθησαν ότι

τούς 'Αθηναίους νά aντισταθοίίν κατά τοίί Φιλίππου, "δεί

αlρομένων αύτών τών κωλυμάτων θά ύπάρξη, άν όχι λύσις,

δή χρημάτων". Θά έπιμείνω, κύριοι συνάδελφοι, έπί τοίί

πρ6οδος ούσιαστική εlς τ6 Κυπριακ6ν. Εύχομαι ή συμπε

σημείου αύτοίί, δι6τι έχω τήν έντύπωσιν ότι τ6ν τελευταίον

ριφορά τijς Τουρκίας νά τούς δικαιώση, μολον6τι έχω

καιρ6ν λησμονοίίμεν εlς τ6ν τ6πον αύτ6ν ώρισμένας βασι

πάντα λ6γον, μέ τήν πείραν τοίί παρελθ6ντος, νά άμφι

κάς άληθείας. Αησμονοίίμεν ότι ή οlκονομία μας βαρύνε

βάλλω.

ται μέ τήν έπαχθij κληρονομίαν τijς τυραννίας. Αησμο

»Πάντως θά άναμείvωμεν, έάν ύπάρξουν, τάς προτάσεις

νοίίμεν, ότι εlναι ύποχρεωμένη νά διαθέτη τεράστια ποσά

τijς Τουρκίας καί εύχ6μεθα νά εlναι λογικαί καί έντιμοι.

διά τήν άμυναν τijς χώρας. Καί λησμονοίίμεν δτι άγωνίζε

Εlς τήν άντίθετον περίπτωσιν δ aγών aπ6 έλληνικijς πλευ

ται ή οlκονομία αύτή νά όρθοποδήση έν μέσφ μιaς έντ6νου

ράς θά συνεχισθij καί θά συνεχισθij μέχρι δικαιώσεως,

διεθνοίίς οlκονομικijς ύφέσεως.

aνεξαρτήτως τοίί χρ6νου καί τών θυσιών πού θά άπαιτήση.

j) vοπως γνωρίζετε, άκ6μη καί εlς χώρας αί δποίαι δέν
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βαρύνονται μέ τάς ύποθήκας αύτάς, παρέστη καl παρίστα

τής χώρας στήν ΕΟΚ, σημειώνοντας δτι ή ·Ελλάδα

ται άνάγκη νά λαμβάvωνται είδικά μέτρα, λ6γφ τής ύφι

ε{ναι χώρα εύρωπαϊκή, πού, γιά λόγους πολιτικούς,

σταμένης καl συγκεκριμένης κρίσεως, προστασίας τής οί

πολιτιστικούς καί οίκονομικούς οφειλε νά συμμετά

κονομίας των. Θά άναφερθώ είς τ6 πρ6σφατον μέτρον τής

σχει στήν ένοποίηση τfjς Εύρώπης. Έξάλλου, τόνι

άγγλικής Κυβερνήσεως, ή δποία έπάγωσε τούς μισθούς καl
τά ήμερομlσθια. Καί ύπάρχουν άπειρα άλλα παραδείγματα
χωρών, αl δποίαι, έπαναλαμβάνω, χωρίς νά βαρύνωνται μέ

τάς ύποθήκας τής 'Ελλάδος καί τοίί παρελθόντος καl χω

ρίς νά άντιμετωπlζουν τούς έξωτερικούς κινδύνους πού άν
τιμετωπlζομεν ήμείς, εύρέθησαν εlς τήν άνάγκην καl εlχον

τ6 θάρρος νά λάβουν μέτρα, διά νά προστατεύσουν τήν

σε, «ή Κοινή 'Αγορά δέν ε{ναι μιά τελωνειακή συμ
φωνία. Δέν θά ε{ χε κανένα νόημα έάν έπρόκειτο περί
αύτοϋ. Είς τήν σκέψιν έκείνων των μεγάλων άνδρ&ν,

oi

δποίοι συνέλαβον τήν άνάγκην τής ένώσεως τής

Εύρώπης, εύρίσκετο τό πολιτικόν έπιχείρημα της εύ
ρωπαϊκfjς ένότητος». Ζήτησε, παράλληλα, γενικότε-

- ρη κινητοποίηση τ&ν δυνάμεων τής χώρας γιά τήν

οlκονομlαν των καl τήν κοινωνικήν των γαλήvην,
))Καθημερινώς διατυπώνονται αlτήματα ύπερβολικά ή

έπίτευξη αύτοϋ τοϋ σκοποϋ καί διατύπωσε τό φόβο

άκαιρα. Καl λέγω άκαιρα, δι6τι ήμπορεί κατ' ούσlαν νά

μήπως τεθεί ώς δρος γιά τήν ενταξη ή έπίλυση τοϋ

εlναι δικαιολογημένα, άλλά ή δυνατ6της τής οlκονομlας

Κυπριακοϋ. 'Από-τήν πλευρά του, δ Κ. Καραμανλής

μας δέν έπιτρέπει τήν lκανοποlησlν των. Άπεργlαι άναι

τόνισε κατηγορηματικά δτι καμιά δυτικοευρωπαϊκή

τιολ6γητοι, έμπνε6μεvαι πολλάκις άπ6 πολιτικάς ή συνδι

καλιστικάς έπιδιώξεις, δημιουργοίίν ένα κλίμα συγχύσεως
καl άβεβαι6τητος πού παρεμποδίζει τήν έξυγlανσιν καl τήν
άνάπτυξιν τής οlκονομlας μας. Καl τήν παρεμποδίζει εlς
βάρος δλων. Δι6τι εlναι φανερ6ν δτι μ6νον μέ τήν άνοδον
τής οlκονομlας μας θά εlναι δυνατ6ν νά ίκανοποιηθοίίν
κατά τρ6πον μ6νιμον καl πλήρη αί άνάγκαι τοίί λαοίί.

Κυβέρνηση

δέν

ύποστήριζε

τή

θέση

παρόμοιου

δρου. ·Ο άρχηγός τής άξιωματικfjς άντιπολιτεύσε
φς, άκόμη, έξέφρασε τή συμφωνία του γιά τή βαλκα
νική πολιτική τής Κυβερνήσεως, άλλά καί τό φόβο
του δτι ή Τουρκία θά προσπαθοϋσε νά τορπιλλίσει
τή διαβαλκανική συνεργασία πού ε{χε προτείνει ή

))Θέλομεν, κ. βουλευταl, νά έχωμεν δημοκρατlαν. Θέ

·Αθήνα. 'Επίσης, διατύπωσε τή γνώμη δτι τό 'Υ

λομεν νά έχωμεν άποτελεσματικήν άμυναν. Καl θέλομεν νά

πουργείο 'Εξωτερικών άδυνατοϋσε νά δώσει τήν πρέ

έχωμεν καl πp6οδον οlκονομικήν καί κοινωνική ν. Αησμο

πουσα συνέχεια στίς δπωσδήποτε έποικοδομητικές

νοίίμεν δμως δτι διά νά τά έχωμεν όφεlλομεν, χάριν αύτών,

πρωτοβουλίες καί διεθνείς έπαφές τοϋ πρωθυπουρ

νά ύποβληθώμεν εlς μερικάς θυσίας. Καl δέν καταλαβαl

γοϋ. Στόν τομέα τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων, δ Γ. Μαϋ

νομεν, έπlσης, δτι άξlζει τ6ν κ6πον νά στερηθώμεν όλlγα,
δι

'

όλlγον καιρ6ν, διά vά άποκτήσωμεν πολλά καl διά μα

κρ6ν χρ6νον.

))Κύριοι βουλευταl, παρά τάς δυσχερεlας τάς δποlας άνέ
φερα, τά βασικά δεδομένα τής οlκονομlας μας έπιτρέπουν
αlσιοδοξlαν διά τ6 μέλλον. Ή άνοδος τοίί τιμαρίθμου εlς

ρος συμφώνησε μέ τήν πολιτική της ένισχύσεώς
τους, άλλά καί t'iσκησε κριτική στήν Κυβέρνηση,

γιατί, δπως ε{πε, δέν πληροφοροϋσε έπαρκ&ς τήν
κοινή γνώμη, δίνοντας ετσι τήν- άνακριβfj, σέ κά
θε περίπτωση- έντύπωση ότι δέν τίς ελεγχε. Ζήτη

15%

σε, έπιπλέον, τήν άναδιοργάνωση τής δομής τής

έφέτος, πράγμα πού σημαίνει δτι θά εlναι εlς τ6ν μέσον

άνωτάτης ίεραρχίας, πού θά καθιστοϋσε περισσότε

τήν χώραν μας προβλέπεται δτι θά εlναι κατωτέρα τοίί

δρον τών τιμαρίθμων τής Εύρώπης. Τ6 έθνικ6ν, έξ άλλου,

ρο άποτελεσματική τήν t'iμυνα τής χώρας. Σχετικά μέ

εlσ6δημα τής χώρας, προβλέπεται δτι θά σημειώση μίαν

τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις, δ άρχηγός της ΕΚ-ΝΔ

αϋξησιν κατά

έν άντιθέσει μέ τήν δμάδα τών εύρω

φάνηκε άπαισιόδοξος, καθώς, όπως τόνισε, ή Τουρ

παϊκών χωρών εlς τάς δποlας θά σημειώση μείωσιν κατά

κία άντιλαμβανόταν τά «δικαιώματά» της εξω τοϋ

2-3%,

3% καl έν άντιθέσει μέ τ6 παρελθ6ν έτος,

πού καl έν 'Ελλά

δι τ6 έθνικ6ν είσ6δημα έσημεlωσε μείωσιν κατά

)) τέλος,

1%.

τ6 έλλειμμα τοίί lσοζυγίου τών πληρωμών κατά

τ6 9μηνον 'Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, περιορίζεται εlς

180

έκατ. δολλάρια, έναντι 380 Έ:κατ. τοίί παρελθόντος έτους.

Αύτές δμως οί μερικές έπιτυχίες, αύτή ή μερική πρ6οδος
πού έπετεύχθη μέ φρ6vησιν καί μ6χθον, ήμπορεi νά έκμη

πλαισίου τοϋ Διεθνοϋς Δικαίου, βοηθούμενη άπό τό

γεγονός δτι

oi ΗΠΑ

θεωροϋσαν τήν ·Ελλάδα ώς χώ

ρα «δεδομένη» γιά τή Δύση, έν& τήν Τουρκία οχι:
ετσι, ή Ούάσιγκτων ζητοϋσε παραχωρήσεις καί πίεζε

τήν 'Αθήνα καί οχι τήν

n

Αγκυρα. τέλος, στόν έσω

τερικό τομέα, t'iσκησε κριτική στούς χειρισμούς της

δενισθή, άν δέν ύπάρξη καταν6ησις καί σταθερά καί συ

Κυβερνήσεως στό θέμα τής μετατροπής τ&ν ποινών

νεχής συμπαράστασις δλων τών πολιτών εlς τήν κυβερνη

των άπριλιαν&ν καί ζήτησε τήν ποινική δίωξη των

τική ν προσπάθειαν. 'Ελπίζω νά ύπάρξη · έάν ύπάρξη, πι

πρωταιτίων τής κυπριακής τραγωδίας, έν& κατηγό

στεύω δτι σέ ένα ή δύο χρ6νια ή πρ6οδος εlς τ6ν τ6πον

ρησε τήν Κυβέρνηση δτι δέν εδιδε τήν πρέπουσα

αύτ6ν θά εlναι θεαματική. Καί πιστεύω δτι ή ·Ελλάς θά

προσοχή στίς άπόψεις της άντιπολιτεύσεως καί δτι

ήμπορέση νά καταστή ύπ6δειγμα εύημερούσης καί εύνο
μουμένης πολιτείας. 'Ελπίζω δτι οί "Ελληνες θά συλλά
βουν τ6 μήνυμα τών καιρών. Σiiς εύχαριστώ)λ

συνέχιζε «τήν πολιτικήν δομήν τοϋ μονοκομματικοϋ
Κράτους».

Μέ τό αίτημα τής διώξεως των ύπαιτίων γιά τήν

Κατόπιν, τό λόγο πήρε δ άρχηγός τfjς ΕΚ-ΝΔ, Γ.

κυπριακή τραγωδία t'iρχισε τήν άγόρευσή του καί δ

Μαϋρος, δ δποίος τόνισε μέ τόν πιό σαφή τρόπο τή

πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, άναφερόμε

συμφωνία του μέ τόν προσανατολισμό στήν ενταξη

νος σέ διπλή προδοτική ένέργεια: πρώτα τήν έκδή-
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λωση του πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου καί

'Από τήν πλευρά της 'Ενιαίας 'Αριστεράς, ό Λ.

μετά τήν άδράνεια των 'Ενόπλων Δυνάμεων κατά

Κύρκος άνέφερε οτι ή χώρα βρισκόταν σέ δύσκολο

τήν τουρκική εισβολή της 2Οης 'Ιουλίου

'Αν

σταυροδρόμι, καθώς στήν έξωτερική κρίση καί στά

τέδρασε, άκόμη, στή θέση οτι ή 'Ελλάδα άνήκει στή

προβλήματα της θεμελιώσεως του δημοκρατικοί) πο

1974.

Δύση: ή χώρα ήταν τμημα της Εύρώπης, άλλά δέν

λιτεύματος προστίθενταν ή δράση χουντικών στοι

επρεπε νά δίνει τήν έντύπωση οτι ήταν δεδομένη γιά

χείων καί ό τουρκικός έπεκτατισμός, πού ύποστηρι

κανέναν.

"Ασκησε κριτική στήν Κυβέρνηση γιά

ζόταν καί άπό τίς ΗΠΑ . 'Ο Λ. Κύρκος ύποστήριξε

τούς χειρισμούς της στό Κυπριακό, οί όποίοι, κατά

οτι οί τομείς της έθνικης αμυνας, της δημοσίας τά

τήν άποψή του συντελοuσαν στήν άποδιεθνοποίηση

ξεως καί των έξωτερικ&ν σχέσεων στεγανοποιοuν

του θέματος καί στή μετατροπή του σέ έλληνοτουρ

ταν καί γίνονταν «φέουδα» των άρμόδιων ύπουργ&ν,

κική διμερη διαφορά. 'Όσο γιά τίς διακοινοτικές

γεγονός άσυμβίβαστο μέ τό δημοκρατικό πολίτευμα.

συνομιλίες, αύτές ήταν έλληνοτουρκικές έπαφές μέ

Πάντως, τόνισε, τά πολιτικά κόμματα Όφειλαν νά

(iλλο μανδύα. Ζήτησε τήν ένίσχυση της άμυνας της

συνεννοηθοuν πάνω σέ σημαντικά θέματα. 'Εξέφρα

Κύπρου, ή όποία θά έπέτρεπε τήν ισχυροποίηση της

σε τήν ύποστήριξή του στή βαλκανική πολιτική της

έλληνικης διαπραγματευτικης θέσεως στό Κυπριακό

Κυβερνήσεως, άποδέχθηκε τή σύσφιγξη τ&ν σχέ

καί τόνισε οτι, αν ή έλληνική πλευρά εκλεινε τό θέμα

σεων μέ τή δυτική Εύρώπη

αύτό, θά εδινε τή δυνατότητα στήν 'Άγκυρα νά με

γινόταν στή βάση της ισοτιμίας- καί ζήτησε τήν

ταφέρει τίς πιέσεις της στό Αιγαίο. Διερωτήθηκε,

πλήρη άποδέσμευση της 'Ελλάδος άπό τό ΝΑΤΟ,

έπίσης, γιατί δέν είχαν έπεκταθεί τά έλληνικά χωρι

καθώς καί έμμονή στή διεθνοποίηση του Κυπριακου.

κά ϋδατα σέ

μίλια, καί έάν ή προσφυγή στό Διε

Στόν οικονομικό τομέα, τόνισε οτι ή Κυβέρνηση

θνές Δικαστήριο της Χάγης γιά τό θέμα της ύφαλο

επρεπε νά άναλάβει γενναίες έπενδυτικές πρωτοβου

κρηπίδας

λίες, γιά νά άντιμετωπιστεί ή οικονομική κρίση3Ι.

12

δέν άποτελοuσε

άναγνώριση,

άπό

τήν

'Αθήνα, της ύπάρξεως διαφοράς. 'Επίσης διατύπω
σε τό έρώτημα έάν ή έλληνική πλευρά είχε, παράλ~

ληλα, δεχτεί νά διεξαγάγει διαπραγματεύσεις μέ τήν
Τουρκία γιά τά θέματα του Αιγαίου. Σημείωσε οτι ή

τουρκική πολιτική ήταν έπεκτατική καί ύποστηριζό
ταν άπό τίς ΗΠΑ, οί όποίες ήθελαν τή διχοτόμηση
καί της Κύπρου καί του Αιγαίου καί άνέφερε οτι

λύση στά θέματα αύτά δέν μποροuσε νά προέλθει άπό
τήν ΕΟΚ, ή όποία ήταν έξαρτημένη άπό τίς ΗΠΑ.
Στόν έσωτερικό τομέα, ό άρχηγός του ΠΑΣΟΚ ζή
τησε άποχουντοποίηση της διοικήσεως καί, ώς πρός

τίς οικονομικές

έξελίξεις, χαρακτήρισε τό

1975

«ετος λιτότητας γιά τούς πολλούς, ετος χλιδης γιά
τούς όλίγους» .
'Ακολούθησε στιχομυθία μεταξύ του Γ. Μαύρου
καί του Α. Παπανδρέου, οταν ό άρχηγός της ΕΚ-ΝΔ

θέλησε νά άπαντήσει στήν κριτική πού είχε διατυ
πώσει ό πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γιά τούς χειρισμούς
της Κυβερνήσεως Έθνικης 'Ενότητας στό Κυπρια
κό. 'Ο Γ. Μαuρος, άκόμη, προκάλεσε τόν Α. Παπαν

δρέου νά έπιβεβαιώσει ή νά διαψεύσει τήν καταγγε
λία του της 14ης Νοεμβρίου

1974- κατά

τίς τελευ

ταίες ήμέρες της προεκλογικης έκστρατείας

-

οτι

ύπηρχε «μνημόνιο» πού παρουσίαζε τόν ύπουργό

'Εξωτερικών της Κυβερνήσεως 'Εθνικης 'Ενότητας
νά άκολουθεί μειδοτική πολιτική στό Κυπριακό. 'Η

άναφορά αύτή όδήγησε σέ Όξυνση της άντιπαραθέ
σεως μεταξύ των δύο πολιτικών ήγετ&ν, έν& ό Α .
Παπανδρέου τόνισε οτι ένέμενε στίς άπόψεις του, οί

-

ύπό τόν ορο οτι θά

Οί άναφορές, πάντως, στίς έπαφές Μαύρου-Κί

σινγκερ τό φθινόπωρο του

1974

πυροδότησαν πολι

τική ενταση καί άνταλλαγή νέων άνακοινώσεων με
ταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ καί του άρχηγου της
ΕΚ-ΝΔ. 'Η συζήτηση έπικεντρώθηκε γύρω άπό τό
μνημόνιο τό όποίο ύπετίθετο οτι συνόψιζε συζήτηση

μεταξύ του

'Αρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου

'Αμερικης, 'Ιακώβου καί των Τ ζ. Φόρντ καί Χ. Κί
σινγκερ, στίς
ταν

7

'Οκτωβρίου

1974, καί στό όποίο γινό

άναφορά σέ χειρισμούς του

τότε

ύπουργου

'Εξωτερικών, Γ . Μαύρου, άντίθετους μέ τά έθνικά
συμφέροντα. Τό μνημόνιο είχε διαρρεύσει κατά τήν
προεκλογική περίοδο του

1974,

όπότε καί είχε χρη

σιμοποιηθεί άπό τόν Α. Παπανδρέου. Είχε, ομως,
στά κρίσιμα σημεία του διαψευσθεί άπό τόν ϊδιο τόν
φερόμενο ώς συντάκτη του, 'Αρχιεπίσκοπο 'Ιάκω

βο. 'Εξάλλου, καί άπό τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ είχε
άνακοινωθεί οτι οί άπόψεις πού άποδίδονταν στό χ .
Κίσινγκερ δέν άνταποκρίνονταν στήν πραγματικό
τητα.

Ή συζήτηση γύρω άπό τό θέμα αύτό προσέλαβε
μεγάλες διαστάσεις καί έπεκτάθηκε καί στόν τύπο.
Στό έπικίνδυνο κλίμα φημολογίας τέθηκε τέρμα,
άφοu ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Ιάκωβος, μέ δήλωσή του
στήν έφημερίδα «'Ακρόπολις», στίς

19

'Οκτωβρίου,

τόνισε ' έκ νέου οτι τό εγγραφο ήταν πλαστό, έν&,

στίς

21

'Οκτωβρίου, ή Κυβέρνηση έξέδωσε τήν άκό

λουθη άνακοίνωση:

όποίες πάντως δέν άναφέρονταν σέ «προδοσία» άπό

«Ή Κυβέρνησις θλίβεται διά τόν θόρυβον δ δποίος

τήν πλευρά του Γ. Μαύρου, άλλά σέ κριτική γιά τούς

έδημιουργήθη γύρω άπό τήν ύπόθεσιν ένός "μνημονίου"

χειρισμούς του .

καί διά τήν οξύτητα τήν δποίαν έπροκάλεσεν ή ύπόθεσις
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αύτή είς τήν πολιτικήν ζωήν τfjς χώρας. Ή Κυβέρνησις

τών καί στήν έπίτευξη τοv iδανικοv τής κοινωνικής

άπέφυγε νά άναμιχθfj είς τό θέμα έλπίζουσα δτι θά εγένετο

δικαιοσύνης. Κι

άντιληπτόν πόσον έπιζήμιος διά τά εθνικά συμφέροντα εΙ

χωρίς τήν iσότιμη συμμετοχή τής γυναίκας στήν

ναι δ θόρυβος αύτός καί δτι, κατά συνέπειαν, δέν θά εδίδε

δημόσια ζωή καί τόν πλήρη σεβασμό της στήν

το συνέχεια. νΗδη, δμως, εiναι ύποχρεωμένη νά λάβη θέ

σιν, λόγφ τfjς συνεχιζομένης όξύτητος .
»Προφανής εiναι ή σύγχυσις ή όποία, ήθελημένως ή

άθελήτως, €χει δημιουργηθfj. Τό θέμα δέν εiναι έάν ύπάρ

• αύτά

δέν μποροvν νά έπιτευχθοvν

iδιωτική ζωή.
»'Ελπίζω καί εύχομαι τό σεμινάριό σας νά συμβά
λη στήν περαιτέρω προώθηση τών iδεών αύτών».

χη η δέν ύπάρχη "μνημόνιον" επί συνομιλίας διεξαχθεί
σης μεταξύ τρίτων προσώπων άσχέτων πρός τήν Κυβέρνη

22

σιν . Οuτε έάν τό περιεχόμενον τfjς συνομιλίας αύτfjς άπο
δίδεται όρθώς η όχι είς τό "μνημόνιον" τοuτο, του όποίου

άλλωστε καί ή ϋπαρξις καί τό περιεχόμενον €χουν άμφι
σβητηθfj η καί διαψευσθfj άπό τά πρόσωπα αύτά.
»Τό θέμα είναι ποίος πράγματι ύπfjρξεν δ χειρισμός τοu
θέματος άπό τήν Κυβέρνησιν 'Εθνικής 'Ενότητος.

»• Ο άντιπρόεδρος τfjς τότε Κυβερνήσεως καί ύπουργός

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1975

Συνέρχεται σέ πλήρη σύνθεση τό 'Υπουργικό
Συμβούλιο, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, ό

όποίος καί ζητεί νά δλοκληρωθεί σύντομα ή έκπό
νηση των νέων οργανισμών των 'Υπουργείων, πού

θά έπιτρέψουν τήν καλύτερη άπόδοση των ύπηρεσι
&ν. 'Επιπλέον, ό πρωθυπουργός εδωσε δδηγίες γιά

'Εξωτερικών κ. Γεώργιος Μαuρος, εύρισκόμενος είς 'Αμε

τήν έπίταση

ρική ν τόν Σεπτέμβριον

ολους τούς τομείς.

1974

ώς εκπρόσωπος τfjς 'Ελλά

των

κυβερνητικών προσπαθειών σέ

δος, κατά τήν συζήτησιν του Κυπριακοί) ένώπιον των
'Ηνωμένων

'Εθνών, εσχε τρείς συναντήσεις μετά του

ύπουργοu 'Εξωτερικών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κ. Κί

23

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1975

σινγκερ. Κατά τάς συναντήσεις αύτάς, δ κ. Μαuρος εξέθε

'Η 'Επιτροπή ύπουργ&ν του Συμβουλίου τής Εύ

σεν είς τόν 'Αμερικανόν ύπουργόν τάς θέσεις τfjς έλληνι

ρώπης.παρέχει τήν τελική της εγκριση γιά τήν έγκα

κfjς Κυβερνήσεως έπί του Κυπριακοu, α{ όποίαι είχον δια

τάσταση στούς Δελφούς του Εύρωπαϊκου Πολιτιστι

μορφωθfj κατόπιν συνεννοήσεως καί μέ τόν 'Αρχιεπίσκο
πον Μακάριον, εύρισκόμενον έπίσης τότε είς Νέας Ύόρ
κην.

»'Εν όψει τοu επικειμένου τότε ταξιδίου του κ. Κίσιν
γκερ είς ~ Αγκυραν, συνεζητήθησαν γενικαί τινες άρχαί έπί

των όποίων θά επεδιώκετο νά άρχίση δ διακοινοτικός διά

κου Κέντρου. 'Η 'Ελλάδα εχει ήδη άναλάβει νά κα

λύψει τά εξοδα πού θά άπαιτηθουν γιά τή συμπλή
ρωση τ&ν κτιρίων καί τή λειτουργία του Κέντρου.

Γιά τή λήψη τής εύνοϊκής άποφάσεως ε{χε, μέ έντο
λές του Κ. Καραμανλή, δραστηριοποιηθεί εντονα δ

λογος μεταξύ των κ.κ. Κληρίδη καί Ντενκτάς, πρός εξεύ

UΕλληνας πρέσβης στό Συμβούλιο τής Εύρώπης, Ν.

ρεσιν λύσεως του Κυπριακοu . Δεδομένου δμως δτι τό ταξί

Καμπαλούρης.

διον τοu κ . Κίσινγκερ είς ν Αγκυραν τελικώς δέν έπραγμα
τοποιήθη, ούδέν πρακτικόν άποτέλεσμα προέκυψεν εκ τών
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επαφών έκείνων.

»Είναι γνωστόν δτι ό διακοινοτικός διάλογος ηρχισε

Συγκαλείται εύρεία σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία

πολύ άργότερα καί δτι, μέχρι σήμερον, είς ούδέν εχει άπο

του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή των ύπουρ

λήξει» .

γ&ν Συντονισμου, Προεδρίας, Δημοσίων ~Εργων,
Μεταφορών καί του δημάρχου 'Αθηναίων, κατά τήν

18
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Στό πλαίσιο τ&ν έκδηλώσεων γιά τό Διεθνές

'Έτος Γυναίκας, πραγματοποιείται, στό ξενοδοχείο
«Χίλτον», τ&ν

'Αθηνών, σχετικό σεμινάριο, τήν

εναρξη του όποίου κηρύσσει ό πρόεδρος τής Δημο
κρατίας, Κ. Τσάτσος. Μήνυμα πρός τούς συνέδρους
άπηύθυνε καί ό Κ. Καραμανλής:
«Μέ iδιαίτερη χαρά άπευθύνομαι πρός μιά τόσο
έκλεκτή συνάθροιση, γιά νά εύχηθώ τήν έπιτυχία

τών έργασιών καί τήν έπίτευξη τών εύγενών της στό
χων. ·Η δημοκρατική 'Ελλάς παρακολουθεί μέ ξε
χωριστό ένδιαφέρον όλες τίς έκδηλώσεις πού, όπως

όποία έξετάζεται ή προοπτική έγκαταστάσεως μετρό
στήν 'Αθήνα. Τό θέμα συζητήθηκε σέ συνάρτηση μέ
τίς μελέτες γιά τό ρυθμιστικό σχέδιο τής

περιοχής

τής πρωτεύουσας καί μέ τό πρόγραμμα συγκοινωνι

ακής καί πολεοδομικής άναπτύξεως τής πόλεως.

24
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Πραγματοποιείται στήν 'Αθήνα, στό 'Εθνικό Θέ

ατρο, ή εναρξη του Θ' Δικηγορικου Συνεδρίου, μέ
τή συμμετοχή έκπροσώπων των δικηγορικών συλλό
γων τής χώρας. 'Ο πρωθυπουργός άπευθύνει στό Συ

νέδριο τόν άκόλουθο χαιρετισμό:

κι αύτή, έντάσσονται στό Διεθνές ΥΕτος Γυναίκας.

«Μέ iδιαίτερη lκανοποίηση χαιρετίζω τό Συνέ

Γιατί ή Δημοκρατία δέν ε{ναι μόνο τό καθεστώς πού

δριό σας, τό πρώτο πού συνέρχεται μετά τήν άποκα

διασφαλίζει τήν έλευθερία· εlναι τό καθεστώς πού

τάσταση τής δημοκρατίας, τής έλευθερίας καί τής

άποβλέπει καί στή.ν ούσιαστική iσότητα τών πολι-

νομιμότητος στήν χώρα μας. Γιατί aν

ol Δικηγορι-
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ιωί Σύλλογοι θεωρουνται οί πρώτοι στήν ίεραρχία

ή εντύπωσις έκ σχετικής επιστολής του προέδρου Φόρντ

τfjς σωματειακής όργανώσεως τών πολιτών, εlναι

πρός τόν κ. Καραμανλήν. 'Ο κ. Κιούμπις έξήγησεν δτι ή

έπειδή μετέχουν κατά τόν ούσιαστικώτερο τρόπο

έπιστολή αuτη εΙχε συνταχθή ύπό ύπαλλήλων του Σταίητ

στήν λειτουργία τfjς δημοσίας ζωfjς. Τό λειτούργημα

Ντηπάρτμεντ καί ούδόλως αvτανακλa τάς προθέσεις τής

του δικηγόρου,

θεμελιώδης προϋπόθεση

γιά τήν

ύπαρξη καί τήν άπονομή τfjς δικαιοσύνης, συμβάλ
λει σέ τελική άνάλυση καί στήν θεμελίωση τών δη
μοκρατικών θεσμών.

»Εlμαι βέβαιος ότι στίς έργασίες του Συνεδρίου
σας θά πρυτανεύση

αμερικανικής Κυβερνήσεως, ώς τόν διεβεβαίωσαν καί οί
τρείς ώς livω 'Αμερικανοί ήγέται. 'Ο κ. Φόρντ ανέγνωσε
τήν άπαντητικήν έπιστολήν του κ. πρωθυπουργοί) τήν

δποίαν του έπέδωσεν δ κ. Κιούμπις, !:χαρακτήρισε τήν
έπιστολήν αύτήν ώς

"excellent"

καί διεβεβαίωσεν δτι

ούδείς δρος τίθεται διά τήν χορήγησιν αμερικανικής βοη

ύψηλό πνευμα εύθύνης καί

θείας, οuτε έν σχέσει πρός τήν θέσιν τής 'Ελλάδος είς τό

εύχομαι τά πορίσματά σας νά εlναι έποικοδομητικά

ΝΑΤΟ, οuτε έν σχέσει πρός τήν έλληνικήν στάσιν έπί του

γιά τά μέλη σας καί γενικώτερα γιά τήν έλληνική

θέματος τών αμερικανικών βάσεων είς, 'Ελλάδα.
»'Ο κ. πρωθυπουργός εξέφρασε τήν εκτίμησίν του διά

κοινωνία».

τήν παρεχομένην ύπό τής' Αμερικής βοήθειαν, εχαρακτή

24

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ρισεν δμως αύτήν ώς ανεπαρκή καί εζήτησεν από τόν

1975

'Αμερικανόν πρέσβυν δπως τό συνολικόν uψος τής βοη

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Ι. 'Ιορδάνογλου, άνακοι

θείας αvέλθη είς τά

έκατ. δολλάρια, αύξανομένων καί

των τριών κονδυλίων, ήτοι: τών πωλήσεων του στρατιωτι

βακος:

κοί) ύλικοu επί πιστώσει, τής δωρεάν στρατιωτικής βοη

α. 'Η τιμ η άσφαλείας συσπόρου βάμβακος καθο
ρίζεται σέ

19 δρχ.

άνά κιλό (στην τιμ η συμπεριλαμβά

νονται οί κάθε εϊδους έπιβαρύνσεις ή τά μεταφορικά

εξοδα). Τό μέτρο συνεπάγεται την έπιβάρυνση του
προϋπολογισμοί) κατά

1 δισ.

δρχ.

β. 'Εγκρίνεται άπό τη Νομισματική 'Επιτροπή
πίστωση

1 δισ.

δρχ. γιά τη χρηματοδότηση, μέσω τής

ΑΤΕ καί τής ΚΥΔΕΠ των γεωργικών όργανώσεων,

θείας καί τής οίκονομικής βοηθείας.
»'Ο 'Αμερικανός πρέσβυς ε{πεν δτι τελικώς ε{ ναι πι

θανόν τό συνολικόν uψος τής βοηθείας νά ύπερέβαινε τά

200 έκατ.

!

yπ6ία καί θά διαμορφώσει τίς τιμές στό έπιθυμητό

30

έκατ. δολλαρίων

οικονομικής βοηθείας θά ηύξάνετο σημαντικώς.
»Συνοψίζων τήν διεξαχθείσαν συζήτησιν, δ κ. πρωθυ

πουργός εΙπεν δτι ή 'Αμερική δύναται νά βοηθήση τήν
'Ελλάδα έπί τριών τομέων:

»-

'Επί του Κυπριακοu, φαίνεται, έκ τής αντιδράσεως

των Τούρκων, δτι ή ασκηθείσα μέχρι τοuδε πίεσις δέν
ύπήρξεν αποτελεσματική. 'ο δυτικός κόσμος δικαιοuται

έπίπεδο.
γ. 'Εγκρίνεται ή χαμηλότοκη χρηματοδότηση,
άπό τίς έμπορικές Τράπεζες, των κλωστοβιομηχανι
ων, γιά την άγορά έκκοκκισμένου βάμβακα έσοδείας

1975,

δολλάρια, ε{ ναι δέ πάντως βέβαιον, από τοuδε, δτι

τό αρχικώς προβλεφθέν ποσόν των

rοστε νά τούς δοθεί ή δυνατότητα παρεμβάσεως, ή

;

250

νώνει μέτρα γιά τήν προστασία τής παραγωγής βάμ

rος τό τέλος Μαρτίου

1976,

στίς τιμές πού κα

θορίζονται άπό τόν 'Οργανισμό Βάμβακος.

καί όφείλει νά καταστήση σαφές είς τήν Τουρκίαν, ούχί
βεβαίως δημοσίq, δτι χάριν τής είρήνης πρέπει αuτη νά
προβή είς ούσιαστικάς παραχωρήσεις, έντός λογικοu χρο

νικοί) διαστήματος, άλλως θά απομονωθή άπό τόν Δυτικόν
Κόσμον.

»-

'Επί του Αίγα ίου οί 'Αμερικανοί θά πρέπη νά γνω

δ. 'Ενισχύονται οί έξαγωγές του προϊόντος, μέσω

ρίζουν δτι, εάν ή Τουρκία προβή είς αύθαίρετον ένέργειαν,

τής έπιστροφής στούς έξαγωγείς των τόκων γιά τό

ή Έλλάς ε{ναι ύποχρεωμένη νά "κτυπήση", διότι τό έλ

μέρος τής τραπεζικής χρηματοδοτήσεώς τους, μετα

ληνικόν εθνος δέν ε{ναι διατεθειμένΟΥ νά ύποστή νέαν τα

ξύ του καταλογισθησομένου καί του έγκριθέντος

πείνωσιν. 'Εάν οί 'Αμερικανοί ένδιαφέρωνται διά τήν εί

έπιτοκίου

29
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'Ο Κ.

ρήνην, όφείλουν νά δηλώσουν είς τούς Τούρκους δτι δέν

3%.

θά επιτρέψουν τήν διατάραξίν της εiς τό Αίγαίον, τοσούτφ
μaλλον καθ' δσον ενδεχομένη σύρραξις είς τό Αίγα ίον δέν

1975

Καραμανλής δέχεται τόν πρέσβη

έπρόκειτο νά παραμείνη έν~οπισμένη.

»- Εiς τό θέμα τής στρατιωτικής καί οiκονομικής

των

ΗΠΑ, Τζ. Κιούμπις. Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει:
«'Ο κ. πρωθυπουργός έδέχθη σήμερον τόν 'Αμερικα
νόν πρέσβυν, κατόπιν αίτήσεως του τελευταίου.

βοη

θείας ε{ ναι ανάγκη δπως τά ποσά άνέλθουν είς τό uψος πού
άνέφερεν δ κ. πρωθυπουργός, διά νά καταστή δυνατή ή
ύπερπήδησις τών δυσχερειών πού αντιμετωπίζει ή Κυβέρ
νησις.

»'Ο κ. Κιούμπις ενημέρωσε γενικώς τόν κ . πρωθυπουρ

»'Ο κ. Κιούμπις διεβεβαίωσεν δτι θά διαβιβάση είς τήν

γόν έπί των επαφών τάς δποίας ε{ χε κατά τήν διάρκειαν του

Κυβέρνησίν του τά σημεία τά όποία εθιξεν δ κ. πρωθυ

προσφάτου ταξιδίου του είς 'Αμερική ν μετά του προέδροu

πουργός»32.

Φόρντ, τοu κ. Κίσινγκερ καί του κ. Σλέσινγκερ . 'Ο 'Αμε
ρικανός πρέσβυς έβεβαίωσε κατηγορηματικώς τόν κ. πρω
θυπουργόν δτι ή αμερικανική Κυβέρνησις ούδένα απολύ
τως δρον θέτει διά τήν χορήγησιν στρατιωτικής καί οίκο

νομικής βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα, ώς ε{ χε δημιουργηθή -

31
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'Ο Κ. Καραμανλfίς δέχεται τόν διοικητή τής
'Εθνικής Τραπέζης, Α. 'Αγγελόπουλο, δ όποίος τόν
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ένημερώνει γιά τίς έπαφές του στό Παρίσι, δπου συ

έκατ. δολλ. περίπου. Αί Τράπεζαι αί παρασχουσαι τάς

ζήτησε τήν έπέκταση τών ήδη ύφισταμένων γαλλι

άναγκαίας διασφαλίσεις εΙναι αί άκόλουθοι:

κών έπενδύσεων στίς χημικές βιομηχανίες βορείου

»- Westfalenbank Α. G. Bochum.
»- Canadian Imperial Bank of Commerce, San Francisco,
California.
»- Banque Bruxelles Lambert.
>>- Banque Franςaise du Commerce Exterieur, καί Banque
de 1' Union Europeenne, συμπράττουσαι άλληλεγγύως καί

'Ελλάδος. Στή συνάντηση έξετάστηκε, άκόμη, ή δι
εύρυνση τής τουριστικής δραστηριότητας τfjς Τραπέ

ζης, μέ τήν άνέγερση νέων ξενοδοχείων καί τουρι
στικών έγκαταστάσεων.

άδιαιρέτως.
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»2ον: 'Απόψε καταπλέει εiς τόν λιμένα Καβάλας τό

'Υπογράφεται συμφωνία μέ μεγάλο ναυτιλιακό
δμιλο γιά τήν ϊδρυση στόν δρμο του Ναυαρίνου ναυ
πηγοεπισκευαστικής μονάδας. ·Η σχετική έπένδυση
θά άνέλθει σέ

135 έκατ.

δολλ. Παράλληλα, σέ σχετι

κή κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρεται δτι σέ άπό
σταση

20

εiδικόν σκάφος γεωτρήσεων

"Wodego 5" τό

δποίον εuθύς

ώς Ι:κφορτώση ύλικόν διά τήν διάνοιξιν δύο νέων γεωτρή

σεων άναγκαίων διά τήν όρθολογικήν εκμετάλλευσιν του
κοιτάσματος, θά άποπλεύση ιiμέσως διά τήν περιοχήν

όπου θά διενεργηθfj ή πρώτη γεώτρησις.
»3ον: ·Η Κυβέρνησις /;πιθυμεί νά έξάρη τό γεγονός ότι

χιλιομέτρων άπό τό νέο ναυπηγείο θά

διά τfjς άναθεωρηθείσης ύπ, αuτfjς συμβάσεως καί του

ίδρυθοuν χαλυβουργείο, τσιμεντοβιομηχανία καί έρ

ψηφισθέντος ύπό τfjς Βουλfjς νό~ου δέν επετεύχθησαν μό

γοστάσιο ύλικ&ν προστασίας έπιφανειών, ένώ θά

νον όροι εκμεταλλεύσεως άσυγκρίτως εόνοϊκώτεροι διά τό

καταρτιστεί καί ρυθμιστικό σχέδιο της μείζονος πε

Δημόσιον άλλά καί Ι:πεσπεύσθη ή Ι:ντός 3μήνου άπό τfjς

ριοχής Πύλου, μέ σκοπό τήν προστασία τfjς περιο

ύπογραφfjς εναρξις των έργασιών έπί τόπου.

χής. 'Η σύμβαση ε{χε προηγουμένως έγκριθεί κατά

τή διάρκεια συσκέψεως, ύπό τήν προεδρία του Κ.
Καραμανλή.

»4ον: 'Υπενθυμίζεται ότι, ένφ ή διάρκεια των ερευνών
άνήρχετο, βάσει τfjς άρχικfjς συμβάσεως, εiς
ωρίσθη διά τfjς άναθεο?Ρήσεως εiς

36 ετη ,

περι

ετη. Είς τήν άρχικήν

4

σύμβασιν δέν προεβλέπετο συγκεκριμένη προθεσμία ενάρ

ξεως τής παραγωγfjς Ί'jδη προεβλέφθη ώς άνώτατον όριον

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975

ή τριετία.

'Ο Κ. Καραμανλής παρευρίσκεται στήν εναρξη
τοu Πανελληνίου Συνεδρίου Λογοτεχνών, τήν όποία
κηρύσσει ό πρόεδρος τfίς Δημοκρατίας καί διακε
κριμένος διανοούμενος, Κ. Τσάτσος.

»5ον: 'Η νέα σύμβασις προβλέπει τά ποσοστά τής συμ
μετοχfjς του Δημοσίου Ι:πί τών παραγομένων ύδρογοναν
θράκων ιiλλά καί άλλων προϊόντων, εiδικώτε ρον δέ του

θείου κατά τά έξfjς ποσοστά /;πί τών καθαρών κερδών :

»- Διά τήν μέχρι 30.000 βαρελίων ήμερησίαν παραγω
65%.
»- Διά τήν ιiπό 30 - 80.000 βαρελίων ήμερησίαν παρα
γωγ:ήν 70%.
»- Διά τήν άπό 80- 200.000 βαρελίων ήμερησίαν παρα
γωγήν 75%.
»- Διά τήν πέ ραν των 200.000 βαρελίων ήμερησίαν
παραγωγήν 80%.
γήν
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Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοu Κ.
Καραμανλή καί μέ τή

συμμετοχή τών ύπουργών

Συντονισμοί\ , Οiκονομικών καί Βιομηχανίας, τοu

προέδρου καί του διευθύνοντα συμβούλου τfjς ΔΕΠ,
Γ. Σπέντζα καί Κ. Ζάχου καί ύπηρεσιακών παραγόν

» ' Εκ τών προεκτεθέντων προκύπτει ότι τό Δημόσιον θά

τήν

άποκτήση σημαντίκώτατα όφ{λη Ιδιαίτερα μάλιστα άφ ής

εναρξη τfjς έκμεταλλεύσεως του πετρελαίου τfίς Θά

άποσβεσθουν αί δαπάναι τής επενδύσεως , συμφώνως πρός

σου, ή όποία αρχιζε τήν έπο μένη. 'Η σχετική κυ

τούς όρους τfjς συμβάσεως.

των.

' Εξετάστηκαν

θέματα

πού

άφοροuσαν

βερνητική ανακοίνωση άνέφερε:
«l ον: ' Η εκμετάλλευσις του πετρελαϊκου κοιτάσματος
του Πρίνου εiσέρχεται άπό τfjς πρωίας τfjς αϋριον εiς τήν

πρώτην φάσιν τής Ι:νε ργου εκμεταλλεύσεως . Τουτο καθί
σταται δυνατόν διότι δ άνάδοχος όμιλος

»6ον: Εlναι φανερόν ότι μέ τήν αόριανήν εναρξιν τfjς
πραγματοποιήσεως του εργου διανοίγονται μεγάλαι δυνα

τότη τες καί προοπτικαί άξιοποιήσεως μιiiς νέας σημαντι
κωτάτης πλουτοπαραγωγικfjς πηγfjς .

»7ον:

' Η Κυβέ ρνησις άπεφάσισεν συμφώνως πρός

προ

προσφάτως ψηφισθέντα ύπό τfjς Βουλfjς νόμον νά κ:ινήση

σεκόμισεν τάς άπαιτουμένας συμφώνως πρός τήν σύμβασιν

τήν διαδικασίαν rοστε νά μεταβιβασθουν όλα τά Ι:πί τfjς

Oceanic

τραπεζικάς διαβεβαιώσεις, αί δποίαι μετά ελεγχον τfjς

εκμεταλλεύσεως δικαιώματά της

Τραπέζης τfjς 'Ελλάδος εκρίθησαν ύπ' αότfjς ώς ίκανο

κά άλλά καί παρακολουθήσεως καί Ι:λέγχου

ποιητικαί καί ώς Ι:ξασφαλίζουσαι τήν εφαρμογήν του προ

ΔΕΠ, πρός τήν διοίκησιν τής δποίας δ κ. πρωθυπουργός

γράμματος άναπτύξεως καί παραγωγfjς τfj ς περιοχfj ς του

εδωσεν τήν εντολήν νά διοργανωθfj τό ταχύτε ρον διά νά

-

δικαιώματα οικονομι

-

εiς τήν

Πρίνου. Αί Ι:ν λόγφ χρηματοδοτήσεις , είτε ύπό μο ρφήν

δυνηθfj νά άνταποκ:ριθfj εiς τό ε ργον μέ τό δποίον επιφορ

μετατρεψίμου συναλλάγματος, είτε ύπό μορφήν πιστώσεων

τίζεται. Εiς τήν παρακολούθησιν του προγράμματος τών

προμηθείας ύλικου ύπό τήν l:γγύησιν του Γαλλικου καί του

Ι:ρyασιών καί τούς διαφόρους ελέγχους ή ΔΕΠ θά ύποβοη

Βελγικου Κρατικου Όργανισμου Διευκολύνσεως 'Εξα

θfjται ύπό εiδικών εμπειρογνωμόνων του ΚρατικουΤαλλι

γωγών συμποσουνται εiς ποσόν άντιστοιχουν είς

κου ' Ινστιτούτου Πετρελαίου μετά του δποίου αϋτη κ:αθώς

216,5
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κ:αί τό 'Υπουργείον Βιομηχανίας συνεργάζονται, ώς γνω

κ:ές Πράξεις

στόν, έπί μονίμου βάσεως, είς διαφόρους τομείς τής δρα

όποίο κατέθεσε ή Κυβέρνηση, θεσπίσθηκαν κατά τήν με

στηριότητός των».

ταπελευθερωτικ:ή περίοδο κ:αί κατά τήν διάρκεια τοϋ έμφυ

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975

-

-

λίου πολέμου.

πού κ:αταργοϋνται μέ τό νομοσχέδιο τό

'Υπήρξαν καρπός των δραματικών κ:αί

άλλοίμονο!- αiματηρών έσωτερικ:ών περιπετειών μας

κατά τήν ταραγμένη έκ:είνη περίοδο . Σκοπός τους ήταν ή

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ.

άντιμετώπιση των έκ:τάκ:των κ:αί «όριακ:ά» κρισίμων περι

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργων Συν

στάσεων. Λαμβανομένου δέ ύπ' όψη κ:αί τοϋ ψυχολογικοί)

τονισμου καί Οίκονομικων καί του διοικητή τής

κλίματος, πού ε{χε δημιουργηθή ύπό τό κράτος των περι

Τραπέζης τής 'Ελλάδος μέ άντικείμενο τήν κατάρ

στάσεων έκ:είνων κ:αί τό όποίο δέν έπέτρεπε

τιση του προϋπολογισμου.

άπόλυτη νηφαλιότητα, τά νομοθετήματα έκ:είνα άπετέλε

13
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-

εϋλογα

-

σαν, σέ κάποιον βαθμό, παρέκβαση άπό τήν γνήσια συνταγ
ματική τάξη . Ήταν άναπόφευκ:το . Περιστάσεις &κ:τακ:τες

1975

'Ο ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Στεφανάκης, κατα

θέτει στή Βουλή νομοσχέδιο μέ τό όποίο καταργεί
ται τό Γ' Ψήφισμα τής 18ης 'Ιουνίου

1946,

«περί

μέ εκ:τακ:τα μέτρα άντιμετωπίζονται.

Το «παρασύνταγμα» αύτό διατηρήθηκε σέ lσχύ κ:αί με
τά τήν λήξη τής αiματηρaς έσωτερικ:ής περιπετείας. Μά
λιστα δέ πολύ πέραν τοϋ χρόνου πού θά δικ:αιολογοϋσε, η

έκτάκτων μέτρων, άφορώντων τήν δημοσίαν τάξιν

εστω θά έξηγοϋσε, τήν διατήρησή του εως σήμερα. Δέν

καί άσφάλειαν» καθώς καί μιά Συντακτική Πράξη

ύπήρξε τυχαίο οϋτε αύτό τό φαινόμενο. Τό κλίμα των πα

καί όκτώ liλλα Ψηφίσματα τής περιόδου

1946-49.

θών, τοϋ φόβου κ:αί των ψυχώσεων πού δημιουργήθηκε

είσηγητική εκθεση άναφέρεται δτι τά μέτρα

στήν χώρα μας άπό τίς δραματικές μεταπελευθερωτικ:ές

αύτά ε{χαν ληφθεί ένόψει των είδικων συνθηκων τής

περιπέτειες σέ συνδυασμό μέ τόν «ψυχρό πόλεμο» πού

Στήν

έποχής έφόσον άντίκεινται στό Σύνταγμα του

1975

δέν μπορουν πλέον νά ίσχύουν.
Μέ τό νομοσχέδιο έπέρχεται ή κατάργηση σχε

δόν δλων των νομοθετημάτων αύξημένης τυπικής
ίσχύος πού ε{χαν υίοθετηθεί τήν έποχή του έμφυλίου
πολέμου. Οί πράξεις αύτές ε{χαν, βάσει του Ψηφί
σματος τής 29ης 'Απριλίου

1952,

διατηρήσει τήν

ίσχύ τους παράλληλα μέ τό Σύνταγμα του

1952. Μετά

τήν εγκριση του νομοσχεδίου άπό τή Βουλή θά δια

1947 Ψηφίσματος,
1947

η όμάδων, πού εΙχαν συμφέρον στήν διατήρηση ένός ώρι
σμένου κλίματος, συμφέρον πού, άλλοτε συνειδητά κ:αί

άλλοτε άσυνείδητα, δέν συνέπιπτε μέ τά γενικ:ώτερα έθνικ:ά
συμφέροντα, μεταξύ των όποίων κ:αί ή έμπέδωση όμαλής
κ:αί άφαλκ:ίδευτα δημοκρατικής δημοσίας ζωής .

περί παροχής διευκολύνσε

3

διότητας των 'Εφετείων καί άγρονομικων άρχων γιά

τήν έκδίκαση όρισμένων άδικημάτων. Μετά τήν κα

50911947

καί τή νομιμοποίηση

του κομμουνιστικου κόμματος,

τόν προηγούμενο

χρόνο, έξομαλύνεται πλήρως τό συνταγματικό πλαί
σιο τής χώρας.

'Ενδεικτικό τής

άνιδιοτελείς έπιδιώξεις ώρισμένων παραγόντων η τάξεων

ν Αν, δμως, ή διατήρηση των έκ:τάκ:των έκείνων μέτρων

του liρθρου

Ψηφίσματα περί παρατάσεως τής άρμο

τάργηση καί του ά.ν.

σπισή τους. Συνέτειναν ίσως σ' αύτό κ:αί ώρισμένες όχι

&χη τήν έξήγησή της, αύτό δέν σημαίνει δτι ύπήρξε κ:αί

2

ων στήν άνοικοδόμηση άπό ίδιωτες, καί τά ΛΓ' καί
ΟΒ 'Ι

μετά τήν εκ:λειψη των λόγων πού ε{χαν έπιβάλει τήν θέ

του

τηρηθουν μόνο ή παράγραφος
ΚΗ' Ι

έχαρακ:τήριζε τότε τίς διεθνείς σχέσεις, στάθηκε ή αίτία
τής διατηρήσεως των έκ:τάκ:των μέτρων έπί πολύν χρόνο

εύστοχη. Παραδεχόμεθα μέ παρρησία -ύπό τό φώς κ:αί
τής τραγικής έμπειρίας των τελευταίων έτών- δτι τά μέ
τρα έκ:είνα ένόθευσαν, μέχρις ένός βαθμοϋ, τό δημοκρατι
κό μας πολίτευμα, συνέτειναν στήν διατήρηση ψυχώσεων

πού δεν εΙχαν πιά λόγο ύπάρξεως κ:αί συνέβαλαν στήν δια
τήρηση ή δημιουργία δυσπλασιών, μηχανισμών κ:αί νοο

τροπιών πού διεδραμάτισαν άποφασιστικό ρόλο στήν έξέ
λιξη πρός τήν έθνοφθόρο άπριλιανή τυραννίδα.
νΕπειτα άπό τό έπτάχρονο καθαρτήριο, ώρίμασε ή συ

ύποδοχής

τής

κυβερνητικής

νείδηση τής άνάγκ:ης νά ριφθή πιά στήν λήθη τό όδυνηρό

πρωτοβουλίας άπό τή μετριοπαθή κοινή γνώμη, ήταν

έκείνο παρελθόν. Γιά χάρη κ:αί τής ψυχικής ένότητος τοϋ

τό άκόλουθο σχόλιο τής έφημερίδας «Καθημερινή»

εθνους- μετά τήν έξιλεωτικ:ή δοκιμασία- κ:αί τής γνη

μέ τίτλο«' Ανοίγει ενα νέο κεφάλαιο)):

σιότητος τοϋ δημοκ:ρατικοϋ μας πολιτεύματος. Τήν άνάγ

κη αύτή έξέφρασε μέ άδρότητα προχθές, στήν Βουλή, ό

νΟχι μόνο ή κατάθεση τοϋ νομοσχεδίου περί καταργή

ύπουργός Δικαιοσύνης κ:. Κ . Στεφανάκης, κατά τήν συζή

σεως των έκ:τάκ:των νομοθετημάτων τής πρώτης μεταπολε

τηση έπί τοϋ σχετικ:οϋ νομοσχεδίου . Μίλησε γιά λήθη κ:αί

μικής περιόδου, πού άπετέλεσαν ενα όλόκ:ληρο «παρασύν

έκάλεσε δλους ν' άκ:ολουθήσουν τήν γραμμή αύτή, «διότι

ταγμα» άλλά κ:αί ή συζήτηση πού διεξήχθη προχθές, στήν

πάνω άπ' δ λα χρειαζόμεθα τήν έθνικ:ή ένότητα», ίδίως

Βουλή, έπί τοϋ νομοσχεδίου αύτοϋ, σημειώνουν σταθμό

δταν εχωμε άνοικ:τό έξωτερικ:ό μέτωπο .

στήν μεταπολεμική ίστορία τής χώρας. Κλείνουν ενα όδυ

'Η όμόθυμη κ:αί άνεπιφύλακτη άποδοχή τοϋ νομοσχε

νηρό κεφάλαιο κ:αί άνοίγουν ενα άλλο, πού δλοι τό θέλομε

δίου άπό δλες τίς πτέρυγες τής Βουλής έκφράζει σαφώς

κ:αί τό περιμένομε πιό φωτεινό κ:αί άπηλλαγμένο άπό τίς

τήν θέληση καί τήν συνείδηση τοϋ &θνους έπάνω στό θέμα

διχόνοιες κ:αί τούς σπαραγμούς πού έστοίχισαν πανάκριβα

αύτό. Καί εΙναι έπίσης χαρακτηριστικά τά χειροκροτήμα

στό εθνος.

τα μέ τά όποία τό σύνολο των βουλευτών άποδέχθηκ:αν δτι

Τά &κ:τακ:τα νομοθετήματα- Ψηφίσματα κ:αί Συντακ:τι-

συμφέρον τοϋ &θνους ε{ναι ή λήθη τοϋ παρελθόντος κ:αί ή
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οικοδόμηση μιας ύyιοuς δημοκρατίας, ή όποία καί τήν άπό

όρίων πού έπιβάλλει ή άνάγκη άμύνης τής χώρας. 'Η

λυτη έλευθερία τών πολιτών θά διασφαλίζη καί κοινωνικό

λάς εξοπλίζεται διά νά άμυνθή, νά άποτρέψη οίονδήποτε

οικονομικό περιεχόμενο θ' άποκτήση.

κίνδυνον καί νά διασφαλίση τήν εiρήνην. 'Αλλά τό κό

Δέν άμφιβάλλομε δτι δέν θά μείνη άνεκπλήρωτη ή ύπό
σχεση τόu κ. ύπουργοu περί προσεχοuς καταθέσεως νομο

στος τής διατηρήσεως τής είρήνης μέσα είς τά πλαίσια τής

έθνικής άξιοπρεπείας ε{ναι μέγα.
»Αί δαπάναι του 'Υπουργείου 'Εθνικής' Αμύνης άνήλ

σχεδίου μέ τό όποίο θά καταργοuνται καί οί συνέπειες τών
καταργουμένων ήδη έκτάκτων μέτρων καθώς καί οί συνα

θον άπό

φείς ή παρεπόμενοι πρός αύτά νόμοι.

1975.

-

ή μάλλον ό μόνος

-

τρόπος περιφρουρήσεως τής

13,5 δισ .

δρχ. τό

1973

σέ

21,8

τό

1974

καί

34,3

τό

»Τό Ι 976 τό σύνολον τών ήδη ύψηλών άμυντικών δαπα

Πιστεύομε, δπως εχομε ήδη συχνά τονίσει, δτι ό καλύ
τερος

• Ελ

νών θά αuξηθή περαιτέρω κατά

30%

περίπου. ·Η αϋξησις

δημοκρατικής καί κοινωνικής τάξεως ε{ναι ή είλικρινής,

αϋτη θά καλυφθή άπό τάς πιστώσεις καί του τακτικοu

άπαρέγκλιτη καί άνυστερόβουλη τήρηση τών άρχών καί

προϋπολογισμοί) καί του προϋπολογισμοί) έπενδύσεων ώς

τών κανόνων της.

καί έκ του προβλεπομένου διπλασίου άποθεματικου του

•Η

ελευθερία καί ή δημοκρατία ή ε{ ναι

άκέραιες ή δέν ύπάρχουν. Τό κεφάλαιο τών όδυνηρών με

τακτικοu προϋπολογισμοί)

ταπολεμικών μας περιπετειών πρέπει νά κλείση πραγμα

του

τικά. Χωρίς περιττά κατάλοιπα. Καί νά περιέλθη στήν

κοινωσίμους δαπάνας έθνικής άμύνης.

δικαιοδοσία τής Ίστορίας 3 3.

1975),
»• Η

(10

δισ. του

1976

εναντι

5

δισ.

μέγα μέρος του όποίου θά διατεθή διά μή άνα

δημοκρατική

• Ελλάς

θά δαπανήση τό ερχόμενον

ετος διά τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις της τρείς φοράς περισσό

16
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τερον άπό τό

1975

1973.

»'Αλλά ό προϋπολογισμός του

1976 καλύπτει

μέσα είς

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

τά δρια του δυνατοu καί τίς άνάγκες ένός είρηνικοu λαοu.

λή καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργ&ν Συντονισμοί),

Αί δαπάναι διά τήν Κοινωνικήν Πρόνοιαν καί 'Υγείαν θά

Οίκονομικ&ν καί 'Εθνικής 'Αμύνης, έξετάζονται

ε{ναι ηuξημέναι κατά

τρόποι γιά τήν ίσοσκέλιση του προϋπολογισμοί) του

έπόμενου

ετους.

'Αποφασίστηκε,

μεταξύ

aλλων,

έπιβολή εκτακτης είσφορi'iς, συνολικου ϋψους

10 δισ.

δρχ., ή όποία θά βαρύνει τίς μεγάλες έπιχειρήσεις,

έλληνικές καί ξένες. VΕτσι, δ προϋπολογισμός θά
ίσοσκελιστεί,

χωρίς

νά

αύξηθεί

ή

φορολόγηση

29% καί διά τήν Παιδείαν κατά 22%.

Πέραν τούτων ύπάρχει πρόβλεψις διά νά έκδηλωθή μέσα
είς τά δρια του δυνατοu, ή μέριμνα διά τούς κρατικούς
λειτουργούς καί συνταξιούχους.
»Τά εσοδα του προϋπολογισμοί) μέ βάσιν τάς ύπαρχού
σας φορολογίας καί τήν φυσιολογική ν αϋξησιν τής άποδό

σεως αuτών συνεπεί~ τής προβλεπομένης άνόδου του εθνι
κοί) είσοδήματος είς τρεχούσας τιμάς, έκτιμώνται είς

160

εύρέων στρωμάτων του πληθυσμοu. ·Η σχετική κυ

έκατ. δραχ. Κατ' άκολουθίαν διά νά ίσοσκελισθή ό τακτι

βερνητική άνακοίνωση άναφέρει, μεταξύ aλλων:

κός προϋπολογισμός άπαιτοuνται

11,5

δισ. δρχ. Ή Κυ

βέρνησις άπέκλεισε τήν έπιβολήν ο{ουδήποτε νέου φόρου

«'Ο Προϋπολογισμός του

1976

πρέπει να συμβάλη είς

ό όποίος θά επληττε άμέσως ή έμμέσως τάς άσθενεστέρας

τούς πολλαπλοUς στόχους μιας ·Ελλάδος ίσχυρής, δημο

είσοδηματικάς τάξεις του λαοu ή πού θά έπεβάρυνε τόν

κρατικής καί άνεξαρτήτου, οί όποίοι ε{ναι :

τιμάριθμον.

»
»
»

α. 'Αμυντική iσχύς

»Κατόπιν τούτου άπεφασίσθη ή εφαρμογή τών κατωτέ

β. Κοινωνική δικαιοσύνη
γ.

ρω μέτρων:

'Ανοδική οίκονομική πορεία

»Πρώτον: 'Επιβολή έφ' άπαξ έκτάκτου είδικής είσφο

>> Τά δεδομένα αύτά εκφράζονται μέ τούς έξής άριθ

ρdς έκ

10% έπί του ύπέρ τά 5.000.000 δραχμών άνεξοφλήτου

ύπολοίπου δανείων καί πιστώσεων εiς δραχμάς τά όποία

μούς:

θά άνέλθη είς

έχορηγήθησαν ύπό τών έλληνικών Τραπεζών ώς καί τών

δισ. δραχ. τό λήγον ετος.

εΙδικών πιστωτικών 'Οργανισμών, πρός ίδιώτας καί νομικά

Πρέπει νά τονισθή δτι ή διαμόρφωσις τών πιστώσεων εiς

πρόσωπα ίδιωτικοu δικαίου . 'Η έν λόγφ εκτακτος είσφορά

τό άνωτέρω ϋψος έγένετο μετά περικοπήν κάθε μή άπολύ

ύπολογίζεται δτι θά άποδώση περί τά

»'Ο τακτικός προϋπολογισμός του

171,5

δισ. δραχ . εναντι

140,0

1976

τως άναγκαίας δαπάνης, μολονότι τά σχετικά δρια ήσαν

10

δισ. δρχ.

»Διά νά περιορισθοuν είς τό έλάχιστον αί επιδράσεις

τών δαπανών του

έπί τής παραγωγικής δραστηριότητος τών έπιχειρήσεων

προϋπολογισμοί) ε{ναι άνελαστικαί. Τά συνολικώς προτα

θά έξασφαλισθή ή παροχή πρός τούς ύποχρέους μεσοπρο

θέντα ποσά διά τών σχεδίων προϋπολογισμών τών

θέσμου

περιωρισμένα διότι μέγα μέρος

γείων περιεκόπησαν κατά

18,5

(83%)

• Υ πουρ

δισ. δρχ. Ή πολιτική τής

λιτότητος εξηκολούθησε εφαρμοζομένη.

(5

εως

7

ετη) είδικου δανεισμοί) μέχρι του ϋψους

τής είσφορdς έκ τών πιστωτριών Τραπεζών. Τό ποσόν τής

είσφορdς θά άναγνωρισθή ώς δαπάνη τών έπιχειρήσεων

αϋξησις τών δαπανών έξυπηρετεί κατά κύριον λό

έκπεστέα έκ τών κερδών καί όχt έκ του φόρου είσοδήματος

γον τήν άνάγκην τής περαιτέρω ένισχύσεως τής άμυντικής

τών διαχειριστικών περιόδων κατά τήν διάρκειαν τών

ίκανότητος τής χώρας άνευ τής όποίας δέν μποροuμε νά

όποίων θά καταβληθή ύπό τών ύποχρέων ή εi.σφορά ή αί

»• Η

διασφαλίσωμε οϋτε τήν εθνικήν μας ύπόστασιν οϋτε τήν

δόσεις εξοφλήσεως τών πρός τοuτο ληφθέντων είδικών δα

άξιοποίησιν του εθνικοί) πλούτου καί του μόχθου τοϊι έλ

νείων.

ληνικου λαοu . 'Η Κυβέρνησις εχει πλήρη έπίγνωσιν του

»Δεύτερον: Διαρρυθμίσεις εi.ς τήν διαδικασίαν βεβαιώ

πόσον ε{ναι παράλογος ό άνταγωνισμός τών έπιθετικών

σεως καί εi.σπράξεως τής φορολογίας εi.σοδήματος έκ

εξοπλισμών καί δέν παρασύρεται είς δαπάνας πέραν τών

μισθωτών ύπηρεσιών καί ΦΚΕ, ώς κατωτέρω:
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»α.' Ο παρακρατούμενος απο τούς έργοδότας φόρος

λωτικών άγαθών, λιπασμάτων κ.λπ., προβλέπεται οτι θά

είσοδήματος έκ μισθωτών ύπηρεσιών θά aποδίδεται είς τό

καταλείπουν άνοιγμα τής τάξεως τών

δημόσιον κατά τρίμηνον καί όχι οπως γίνεται σήμερον μέ

ιδς άνω άνοιγμα τών λογαριασμών αυτών,

τό σύστημα τής προβεβαιώσεως επί τ"Q βάσει του παρακρα

λουν προσθέτους πηγάς ένισχύσεως τών αγροτικών εΙσο

8

δισ. δραχμών. Τό

oi δποίοι άποτε

τηθέντος έντός του προηγούμενου ετους φόρου. Μέ τό μέ

δημάτων, θά καλυφθή έπίσης διά δανεισμου. Κατ' αυτόν

τρον αυτό τό Δημόσιον είσπράττει έγκαίρως όλόκληρον

τόν τρόπον καί άνευ συνυπολογισμου των άποτελεσμάτων

τόν φόρον τόν όποίον παρακρατουν οι έργοδόται διά λο

τής δραστηριότητος των δημοσίων επιχειρήσεων καί όρ

γαριασμόν του καί βελτιουται ή σταθεροποιητική λει

γανισμών, ό δημόσιος τομεύς θά συμβάλη τό προσεχές

τουργία τής φορολογίας εΙσοδήματος.

ετος εiς τήν ένεργοποίησιν τής οίκονομίας.

»β. 'Ο φόρος κύκλου έργασιών άπό τάς βιομηχανικάς

»Καθ' ολας τάς ένδείξεις καί έκτιμήσεις έάν ή συνολι

καί βιοτεχνικάς επιχειρήσεις θά άποδίδεται γενικώς είς τό

κή δημοσιονομική διαχείρισις ένεφάνιζε μεγαλυτέραν έλ

Δημόσιον κατά μήνα. Διά τής ρυθμίσεως αυτής aποκαθί

λειμματικότητα θά έπροκαλουντο δυσμενείς άντίκτυποι

σταται ίση φορολογική μεταχείρισις τών επιχειρήσεων

καί έπί του Ισοζυγίου πληρωμών. Ένφ μέ τήν παρουσαν

αυτών.

διαμόρφωσιν τών μεγεθών είναι έξησφαλισμένη καί ή

»Τρίτον: 'Από

τό έφ' ι'iπαξ εiδικόν τέλος έπί

έσωτερική καί ή εξωτερική ίσορροπία τής οΙκονομίας, άλ

τών τιθεμένων εiς κυκλοφορίαν νέων αυτοκινήτων Ι. Χ. αυ

λά καί ή τόνωσις τής οίκονομικής δραστηριότητος καί τών

ξάνεται κατά

έπενδύσεων. Τά προεκτεθέντα μέτρα έκφράζουν τό σύνο

1.1.1976

25 τοίς

έκατόν. Τό μέτρον τουτο λαμβάνεται

διότι ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν κατάργησιν άπό

1976 του

πίνακος Φ.

200.

1.1.

'Ως έκ τούτου οί είσαγωγείς αυ

λον τής δημοσιονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως διά
τό προσεχές ετος.

»Τά πρόσθετα εσοδα του προϋπολογισμοϋ θά προκύ

τοκινήτου δέν θά ύποχρεουνται πλέον νά προκαταβάλουν

τό

των αυτοκινήτων έπί όκτάμηνον,

ψουν aποκλειστικώς καί μόνον aπό τάς προαναφερθείσας

πρiiγμα τό όποίον έπεβάρυνε τήν τιμήν διαθέσεως των εί

φορολογικάς ρυθμίσεις αί όποίαι επιβαρύνουν τάς ευπο

σαγομένων αυτοκινήτων διά του ποσου των τόκων οι όποί

ρωτέρας μόνον όμάδας του πληθυσμοϋ.

200%

τής αξίας

CIF

»Είναι βέβαιον οτι αί δμάδες αυταί θά aνταποκριθουν

οι άναλογουν είς τήν aνωτέρω προκαταβολήν. 'Η έκ τών

τόκων τούτων

έπιβάρυνσις τής τιμής

πωλήσεως

τών

μέ προθυμίαν εΙς τήν ηυξημένην έπιβάρυνσίν των πού επι

αυτοκινήτων εΙναι μεγαλυτέρα του ποσου κατά τό όποίον

βάλλεται, κατά κύριον λόγον, άπό τήν άνάγκην τής ενισχύ

αυξάνεται κατά τά άνωτέρω τό είδικόν τέλος. Κατ' άκο

σεως τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας. 'Αντιθέτως, τά

λουθίαν ή αuξησις του είδικου τέλους κατ. ουδένα λόγον

ευρέα καί οίκονομικώς άσθενέστερα στρώματα τοϋ πλη

θά έδικαιολόγει αuξησιν τής τιμής πωλήσεως των αυτοκι

θυσμου όχι μόνον δέν έπιβαρύνονται άλλά καί ώφελουνται

νήτων.

έκ τής διαμορφώσεως του σκέλους των δαπανών του προϋ

»Μέ τάς aνωτέρω ρυθμίσεις ισοσκελίζεται ό τακτικός

προϋπολογισμός

1976 χωρίς

πολογισμου. ' Η συμβολή των είς τήν στήριξιν τής άμυντι

νά αυξάνεται, οuτε κατά μίαν

κής θέσεως τής χώρας άλλά καί τής εξασφαλίσεως τής

δραχμήν, τό φορολογικόν βάρος τών ευρέων στρωμάτων

οΙκονομικής καί κοινωνικής προκοπής της έξαρτaται aπό

του πληθυσμου.

τήν ύπεύθυνον διατύπωσιν τών αίτημάτων καί διεκδική

»'Η εκτακτος έφ' ι'iπαξ είσφορά έπί των aνεξοφλήτων

σεών των έντός των δρίων τής άντοχής τής οΙκονομίας.

ύπολοίπων τών δανείων, έκτός του οτι προορίζεται νάκα
λύψη τάς aμυντικάς δα πάνας, συμβάλλει καί είς τήν δικαι
οτέραν κατανομήν τών φορολογικών βαρών.

)) ·Η

οίκονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως όδηγεί

σταθερά καί άποφασιστικά είς τήν αuξησιν του πραγματι
κοϋ έθνικοϋ είσοδήματος καί τήν δικαιοτέραν κατανομήν

»Διά τής έξαιρέσεως έκ τής είσφορaς ταύτης των μέχρι

του, ένώ συγχρόνως κατοχυρώνει τό ύπέρτατον άγαθόν τής

5.000.000 δρχ. πιστωτικών ύπολοίπων, άπαλλάσσονταί τής

άνεξαρτησίας καί άκεραιότητος τής Πατρίδος. ·Ο έλλ ηνι

φορολογίας οί aγρόται, οί έργάται, οι βιοτέχναι, οι μικρο

κός λαός κατανοεί καί άνταποκρίνεται εiς τάς θυσίας πού

επαγγελματίαι και οί τυχόντες στεγαστικών δανείων. Έξ

έπιβάλλει τό πολύπλευρο αυτό καθήκον.

άλλου, οπως άνεφέρθη διά τής εξασφαλίσεως τής ίσοπόσου

)>Ή

συμβολή ολων στήν μεγάλη

προσπάθεια του

πρός τήν εκτακτον είσφοράν δανειοδοτήσεως, διευκολύ

εθνους πρέπει νά έκδηλουται όχι μόνον μέ τήν πρόθυμον

νονται άποφασιστικώς οι ύπόχρεοι καί aποφεύγονται τυ

καί δικαίαν συμμετοχήν είς τάς δαπάνας αμύνης άλλά καί

χόν άνασταλ τικαί επιδράσεις έπί τής άνοδικής πορείας τής

μέ αυτοσυγκράτησιν καί έκλογίκευσιν των αΙτημάτων καί

οίκονομίας.

άξιώσεων. Μόνον ετσι θά θεμελιώσουμε τό κλίμα γαλήνης

»'Ως επανειλημμένως έτονίσθη ή Ισοσκέλισις του τα

καί άρμονικής συνεργασίας ολων τών τάξεων του λαου πού

κτικου προϋπολογισμου επιβάλλεται διά τήν όρθολογικήν

εΙναι ή πρώτη προϋπόθεσις καί τής ίσχύος τής χώρας καί

κάλυψιν τών τρεχουσών δαπανών του Κράτους. Συγχρόνως

τής δημοκρατίας. Αί μελλοντικαί προοπτικαί τής οίκονο

ομως ή συνολική δημοσιονομική διαχείρισις κατά τό

μίας μας είναι λαμπραί καί αί δυσχέρειαι παροδικαί.

1976

θά άσκήση aποφασιστικήν έπεκτατικήν ώθησιν έπί τής

UΟπως έτόνισεν είς τήν Βουλήν ό πρωθυπουργός "άξίζει

οίκονομικής δραστηριότητος καί του εΙσοδήματος. Οϋτως,

τόν κόπον νά στερηθώμεν όλίγα γιά λίγο καιρό διά νά

δ προϋπολογισμός δημοσίων έπενδύσεων διεμορφώθη εΙς

έξασφαλίσωμεν πολλά καί γιά μακρόν χρόνον")>.

τό ϋψος τών

35,5 δισ. δραχμών, πλέον άποθεματικου έκ 5,5

δισ. δραχμών. 'ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων

17
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1975

θά καλυφθή σχεδόν έξ δλοκλήρου διά δανεισμου.
»'Εξ άλλου οί είδικοί λογαριασμοί του Δημοσίου είς

Σέ τελετή στά γραφεία τής ΝΔ, παρουσία καί του

τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, ο πως ό λογαριασμός κατανα-

πρωθυπουργοί), εορτάζεται ή πρώτη έπέτειος τής
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εκλογικής νίκης του κόμματος. Στή συγκέντρωση

νύμου 'Εταιρείας, μέ διοικητικό συμβούλιο άπαρτιζόμενο

μίλησαν ό αντιπρόεδρος τής ΔΕ τής ΝΔ, Κ. Καλλίας

μόνο άπό "Ελληνες. Λόγφ δμως τής λεπτοτάτης φύσεως

καί ό ύπουργός Συντονισμοu, Π . Παπαληγούρας, εν&

τι:i>ν έργασιι:i>ν, ή κατασκευή θά γίνη άπό έργολάβους διε

ό Κ. Καραμανλής απηύθυνε στά στελέχη του κόμμα

θνοuς φήμης υπό τόν ~λεγχο ξένου τεχνικοί> συμβούλου

τος τά ακόλουθα λόγια:

έξαετία τής λειτουργίας τής ΕΑΒ . Οί αντισυμβαλλόμενοι

«Σiiς εύχαριστώ yιά τήν άyάπη καί τήν έμπιστοσύ
νη μέ τήν όποία περιβάλλετε τήν Νέα Δημοκρατία.
»Σiiς παρέχω τήν διαβεβαίωση

καί δι

-

'

ύμών

πρός τήν μεγάλη πλειοψηφία τοv έλληνικοv λαοv

πού συνθέτει τήν Νέα Δημοκρατία- δτι εlμαι άπο
φασισμένος τήν έμπιστοσύνη αύτή νά τήν δικαιώσω.
»Καί πέραν αύτοv, παρέχω τήν διαβεβαίωση σ'

όλόκληρο τόν έλληνικό λαό
τιπάλους μας

-

-

άκόμη καί στούς άν

δτι εlμαι άποφασισμένος τόν τίτλο

τfίς Νέας Δημοκρατίας νά τόν καταστήσω έλληνική

,

[,

υψηλής στάθμης, ό όποίος θά βοηθή τό ΔΣ στήν πρώτη

θά εΙναι οί έταιρείες "Λόκχηντ" "Τζένεραλ Έλέκτρικ",
"Γουεστινγχάουζ", " ~ Ωστεν" καί "Λόκχηντ Αίρκραφτ"
(ή τελευταία γιά τήν σχεδίαση του συγκροτήματος άερο
σκαφι:i>ν).

»Τό νέο έργοστάσιο θά εΙναι σέ θέση νά έξασφαλίζη
πλήρη υποστήριξη, τόσο στήν πολεμική δσο καί στήν πο
λιτική άεροπορία, στούς τομείς συντηρήσεως, έπισκευής ,
τροποποιήσεως καί ανακατασκευής του υλικοί>. Πρέπει νά
σημειωθή δτι οί δαπάνες γιά τίς έπισκευές καί έπιθεωρή
σεις των νέων άεροσκαφι:i>ν τής πολεμικής άεροπορίας, θά
υπερέβαιναν σαφώς τά

20 εκατομμύρια

δολλάρια έτησίως .

'Εκτός αuτοu δέ, μέ τήν ίδρυση τής ΕΑΒ έξασφαλίζεται

πραyματικοτητα.

»Φιλοδοξία μου εlναι νά θεμελιώσω στόν τόπο

ταχύτερη καί άνεξάρτητη άπό ξένες έπιρροές συντήρηση

αύτό μιά ύyιii δημοκρατία -μία δημοκρατία πού νά

τής πολεμικής άεροπορίας μας , ένφ έπιτυγχάνονται καί

συνδυάζη τήν έλευθερία μέ τήν τάξη καί τήν τάξη μέ

ι'ίλλοι έθνικώς ώφέλιμοι σκοποί δπως: κατασκευή συνεχώς
μεγαλυτέρου άριθμοu άνταλλακτικών άεροσκαφών, πού

τήν κοινωνική δικαιοσύνη .
»Αύτό εlναι τό τρίπτυχο τfίς πραyματικfίς δημο
κρατίας.

»Φιλοδοξία μου εlναι νά καταστήσω τήν

•Ελλά

δα ύπόδειyμα εύημερούσης καί εύνομουμένης Πολι

σημαίνει σημαντική έξοικονόμιση συναλλάγματος, ι'ίνο
δος του τεχνολογικοί> έπιπέδου τής χώρας καί αuξηση του
άριθμοu 'Ελλήνων τεχνικών ειδικευμένων στήν άεροναυ
πηγική τέχνη

άπασχολή

(άπό τό πρώτο στάδιο τό έργοστάσιο θ '
2.000 άτομα), δημιουργία προϋποθέσεων γιά τήν

τείας. Καί θά τήν καταστήσω, έφ' δσον θά έχω καί

ίδρυση στό μέλλον έργοστασίου συναρμολογήσεως καί

στό μέλλον, δπως εlχα μέχρι σήμερα, τήν συμπαρά

τελικώς κατασκευής άεροσκαφι:i>ν (μικρά, άπλα άεροσκά

στασή σας».

φη θά εΙναι δυνατόν νά κατασκευάζωνται έξ άρχής) καί,
τέλος, έξυπηρέτηση άεροσκαφι:i>ν ξένων χωρών, κυρίως

19
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άφρικανικών, μέ σημαντικό συναλλαγματικό ~σοδο.

1975

»τίς όγκώδεις, λεπτομερέστατες συμβάσεις γιά τήν

·Ο ύπουργός Συντονισμοu, Π. Παπαληγούρας,

ίδρυση της ΕΑΒ έπεξεργάσθησαν, μέ τήν βοήθεια καί ξέ

ανακοινώνει τήν απόφαση τής Κυβερνήσεως νά προ

νων ειδικών, οί τεχνικοί τοu 'Αρχηγείου 'Αεροπορίας,

χωρήσει στήν αναθεώρησή

υπό τόν συνεχή ~λεγχο του 'Ανωτάτου Συμβουλίου 'Αε

15 συμβάσεων πού συνή

ψε τό δικτατορικό καθεστώς μέ μεγάλες έταιρείες,

ροπορίας. 'ο έλληνικός λαός, μέ τό υστέρημα του όποίου

βάσει

δημιουργείται ή νέα μεγάλη βιομηχανία, μπορεί νά εΙναι

του

ν.δ.

2687/53

περί

ξένων

κεφαλαίων .

'Επιπλέον, σέ δεύτερο στάδιο, θά άκολουθήσει ή

βέβαιος δτι τά σημαντικά ποσά πού διατίθενται γιά τήν

ερευνα γιά συμβάσεις πού στηρίζονταν σέ liλλους

ίδρυση τής ΕΑΒ τοποθετοuνται κατά τρόπο πολλαπλώς

νόμους.

20
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χρήσιμο γιά τό ~θνος.
»Στίς δύο συσκέψεις του ΑΣΕΑ υπό τήν προεδρία του

πρωθυπουργοί>, άπεφασίσθη, έξ άλλου, ή προμήθεια

1975

αότοκινήτων, τύπου

Μετά από διαδοχικές συσκέψεις του 'Ανωτάτου

Συμβουλίου 'Εθνικής 'Αμύνης, ύπό τήν προεδρία
τοu πρωθυπουργοu Κ. Καραμανλή, άνακοινώνεται ή
σύσταση τής Έλληνικής 'Αεροπορικής Βιομηχα
νίας, ή όποία καί θά εγκατασταθεί στήν Τανάγρα. 'Η

ARO 240 άπό

2.000

τήν Ρουμανία. 'Η προ

μήθεια αότή απεφασίσθη κατόπιν έξαντλητικι:i>ν δοκιμών
στήν ·Ελλάδα τριών τέτοιων όχημάτων -πού ε{ ναι άνά
λογα τι:i>ν άμερικανικοu τύπου τζίπ- καί κατόπιν τής συμ

φωνίας του ρουμανικοί> έργοστασίου νά προβή στίς προ
ταθείσες άπό έλληνικής πλευράς άλλαγές.

»'Η άξία των όχημάτων αότι:i>ν, πού θά άντιπροσωπεύη

συνολική επένδυση γιά τήν κατασκευή του εργο

τό

στασίου θά άνέλθει σέ

των , καθώς καί μεγάλης ποσότητος άνταλλακτικι:i>ν, θά κα

3,9

δισ . δρχ. Παράλληλα, τό

ΑΣΕΑ αποφάσισε καί τήν προμήθεια

50%

τής άξίας των άναλόγων άμερικανικι:i>ν αότοκινή

στρατιω

ταβληθή μέσφ κλήριγκ (μέ άποστολή άμερικανικι:i>ν προϊ

τικών αύτοκινήτων από τή Ρουμανία. Τήν ανακοί

όντων, κυρίως εσπεριδοειδών), σέ εξι εξαμηνιαίες δόσεις .

2.000

νωση του 'Υπουργείου 'Εθνικής'' Αμύνης άποδίδει
τό άκόλουθο ειδησεογραφικό δελτίο:
«'Η' Ελληνική 'Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) θά εΙ
ναι άμιγώς κρατική έπιχείρηση, υπό τήν μορφή τής ' Ανω-

»Τά όχήματα αότά, θά διατεθοuν κυρίως γιά τόν Στρατό
Ξηράς καί δευτερευόντως γιά τήν 'Αεροπορία, τήν Χωρο

φυλακή καί τήν 'Αστυνομία. Μποροuν, καταλλήλως έξο
πλιζομένα, νά χρησιμοποιοuνται άπό τόν Στρατό καί ώς
όχήματα μάχης.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΔΡΑΣτΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

90

»Τά όχήματα αuτά θά καλύψουν κενό τό όποίο άπό και

ματοποιεί έπίσκεψη στήν 'Αθήνα . Οί δύο άνδρες συ

ζήτησαν θέματα σχετικά μέ τήν πλήρη ενταξη τής

ροϋ ύπfjρχε στό στράτευμα.

»Σημειωτέον δτι, μολονότι ή έξόφλησή τους θά πραγ
ματοποιηθfj έντός τριών έτών ή παράδοσή τους θά ~χη
συντελεσθfj μέχρι τfjς άνοίξεως τοϋ έπομένου έτους.
»Μέ τήν προμήθεια αuτή δέν έξυπηρετοϋνται μόνον οί
ν Ενοπλες Δυνάμεις , άλλά καί ή έθνική οίκονομία μας καί
οί οίκονομικές άνταλλαγές μέ χώρα μέ τήν όποία ή 'Ελλάς

• Ελλάδος

στήν Κοινότητα. Σέ συνέντευξη τύπου,

πού παραχώρησε άργότερα, δ Α. Σπινέλλι ύπογράμ

μισε, μεταξύ άλλων, δτι ή Τουρκία δέν εΙχε οϋτε δι
καίωμα, άλλά οϋτε καί τή δυνατότητα, νά έμποδίσει
τήν πλήρη ενταξη τής · Ελλάδος στήν ΕΟΚ.

διατηρεί ίδιαιτέρως καλές σχέσεις»3 4 •

22-24
· Η σύμβαση γιά τήν ϊδρυση τής ΕΑΒ θά ύπογρα
φεί στίς

26

Νοεμβρίου. 'Από τήν πλευρά τής ελλη

νικής Κυβερνήσεως τή σύμβαση θά ύπογράψουν οί
ύπουργοί Συντονισμοί) καί Οίκονομικών .

21

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

·Ο Κ . Καραμανλής πραγματοποιεί «περιοδεία
έργασίας» στή Βόρεια ·Ελλάδα, μέ κύριο στόχο τήν

άμεση ένημέρωσή του σχετικά μέ τίς δυνατότητες
πλούτου τής Μακεδονίας .

1975

ση, μέ πλειοψηφία

1975

πού διανοίγονται γιά τήν έκμετάλλευση του όρυκτου
Τόν πρωθυπουργό, συνοδευόμενο άπό τόν ύπουρ

·Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υίοθετεί άπόφα

-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

117

εναντι μιας- τής Τουρκίας

καί επτά άποχές, μέ τήν όποία ζητεί τήν έφαρμογή

γό καί τό γενικό γραμματέα του 'Υπουργείου Βιομη

χανίας Κ. Κονοφάγο καί Γ. Ματθαιουδάκη άντί
στοιχα, ύποδέχτηκαν στό άεροδρόμιο ' Αμυγδαλεώ

τών άποφάσεων του ΟΗΕ, τήν άποχώρηση «χωρίς

νος Καβάλας δ ύπουργός Βορείου

άλλες καθυστερήσεις» τών ξένων στρατευμάτων άπό

Μάρτης, δ ύφυπουργός Έμπορίοu, Γ. Παναγιωτό

το εδαφος τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, τήν έπι

πουλος, οί διοικητές Στρατιάς καί Γ' Σώματος Στ ρα

στροφή τών προσφύγων πού έπιθυμουν νά έπανέλθουν

του, άντιστράτηγοι Α. Γκράτσιος καί Κ. Κρητικός, δ

στίς εστίες τους, τήν έπανάληψη τών διακοινοτικών

νομάρχης Καβάλας καί άλλοι έπίσημοι.

συνομιλιών καί τό σεβασμό τής δημογραφικής διαρ
θρώσεως τής Κύπρου

-

πρόβλεψη ή όποία καταδι

'Ελλάδος, Ν.

Στή συνέχεια δ Κ. Καραμανλής κατευθύνθηκε

στήν εδρα τής Μεραρχίας, στήν Καβάλα, άπό δπου

κάζει τόν έποικισμό του νησιοu άπό τούς Τούρκους.

μέ ελικόπτερο μετέβη στό γεωτρητικό σκάφος «Βο

'Εξάλλου, κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας, στά

τέγκο», στόν Πρίνο τής Θάσου. Στό σκάφος τόν ύπο

μέσα του μήνα, ή Γενική Συνέλευση άπέρριψε μέ

δέχτηκαν δ πρόεδρρς καί δ γενικός διευθυντής τής

μεγάλη πλειοψηφία

άποχών)

ΔΕΠ, Κ . Σπέντζας καί Ι . Ζάχος, οί δποίοι καί τόν

αίτηση του Ρ. Ντενκτάς νά μιλήσει ένώπιόν της, κά

ένημέρωσαν γιά τήν πορεία τών έργασιών. Κατόπιν,

νοντας ετσι σαφές δτι ή διεθνής κοινότητα δέν άνα

δ Κ. Καραμανλής δήλωσε:

(81

εναντι

16

καί

16

γνώριζε νομική ύπόσταση στό κρατίδιο πού εΙχαν

στίς άρχές του ετους άνακηρύξει οί Τουρκοι στό νησί.
Ή άντίδραση τής Υ Αγκυρας στήν άπόφαση, πού

άποτελουσε ήττα τής τουρκικής διπλωματίας καί

«'Απ' όσα άκουσα έδώ μποροvμε νά είμαστε αi

σιόδοξοι ότι τά άναμενόμενα φαίνεται ότι θά εlναι
πολύ περισσότερα τών προβλεφθέντων».

έπιβεβαίωνε τή διπλωματική της άπομόνωση, ύπήρ

Τό μεσημέρι δ πρωθυπουργός εφθασε στήν κοινό

ξε εντονη. Μέ δηλώσεις του, δ ύπουργός 'Εξωτερι

τητα Κεραμωτής Καβάλας , άπό τήν όποία καί κατευ

κών,

Τσαγλαγιαγκίλ, ζήτησε τήν έπανατοποθέτη

θύνθηκε μέ αύτοκίνητο στό δέλτα του Νέστου, δπου

ση τών διακοινοτικών συνομιλιών σέ νέες βάσεις,

ένημερώθηκε γιά τίς ερευνες σχετικά μέ τόν έντοπι

γιατί ή χώρα του δέν μπορουσε νά άποδεχτεί τήν

σμό νέων κοιτασμάτων πετρελαίου .

I.

άπόφαση. ΕΙπε, άκόμη, δτι τά τουρκικά στρατεύματα
δέν είσέβαλαν στό νησί, άλλά βρίσκονταν έκεί «γιά
νά προστατεύσουν τή ζωή καί τήν περιουσία τών

Τουρκοκυπρίων», καί δτι δέν θά άποχωρουσαν άν
αύτά τά άγαθά δέν έξασφαλίζονταν. τέλος, φάνηκε
νά προσπαθεί νά θέτει άπαράδεκτους δρους γιά τή
συνέχιση τών διαπραγματεύσεων, καθώς ίσχυρίστη

κε δτι δσο βρίσκεται στήν έξουσία δ Μακάριος δέν
θά είναι εύχερής ή έξεύρεση λύσεως.

21

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1975

·Ο Κ . Καραμανλής δέχεται τόν άντιπρόεδρο τής
'Επιτροπής τής ΕΟΚ, Α. Σπινέλλι, δ δποίος πραγ-

'Αργότερα, δ πρωθυπουργός έπέστρεψε στήν Κα
βάλα, στό 'Εμπορικό καί Βιομηχανικό 'Επιμελητή

ριο τής δποίας ένημερώθηκε, άπό έκπροσώπους τών
τοπικών άρχών, γιά τά προβλήματα του νομου. Στόν

έξώστη του κτιρίου καί μπροστά σε πλήθος κατοί
κων πού εΙχαν συγκεντρωθεί στήν πλατεία, δ δή
μαρχος Κ. Τσολάκης του έπέδωσε τό χρυσό μετάλ

λιο τής πόλεως καθώς καί άναμνηστικό πλακίδιο μέ
τή μορφή του βασιλέα τών Μακεδόνων Φιλίππου.

•Ο

πρωθυπουργός σημείωσε:

«Κύριε δήμαρχε,

»Σiiς εύχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια καθώς καί

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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γιά τήν τιμή πού μοίJ κάνετε νά μοίJ άπονείμετε τό

εlναι: ή έθνική μας άσφάλεια, ή θεμελίωσις τfjς δη

χρυσοίJν μετάλλιον τfjς πόλεώς σας. Μιiiς πόλεως

μοκρατίας καί ή άνάπτυξις τfjς οiκονομίας μας.

τήν δποίαν άγαπώ καί μέ τήν δποίαν συνδέομαι άπό

»Ή έπιτυχής άντιμετώπισις τών κρισίμων αύτών
προβλημάτων άπαιτεi, καί μάλιστα έπιτακτικά, έθνι

τά παιδικά μου χρόνια.
>>Ή σημερινή έπίσκεψίς μου εiς τήν Καβάλα θά

άποτελέση σταθμό εlς τόν άγώνα πού διεξάγει ή Κυ
βέρνησις γιά τήν οiκονομική καί κοινωνική άνάπτυ

κή ένότητα, γαλήνη κοινωνική καί πρό παντός θυσί

ες έξ όλων τών πλευρών.

»0{

πολιτικές όξύτητες, όταν μάλιστα εlναι τε

ξη τfjς 'Ελλάδος. Γιατί, μέ άφετηρία τήν περιοχή

χνητές, δέν συμβιβάζονται μέ τήν κρισιμότητα τών

σας, έγκαινιάζει ήδη ένα εύρύ πρόγραμμα έρευνών,

περιστάσεων. Θά άποτελοίJσε έγκλημα ή διάσπασις

γιά τήν άνεύρεση νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών

τοίJ έσωτερικοίJ μετώπου, όταν έχωμεν άνοικτόν μέ

πού θά άλλάξουν τήν δομή τfjς οiκονομίας μας. Καί

τωπον έξωτερικόν. "Οπως θά άποτελοίJσε κίνδυνον

έχομεν σοβαρούς λόγους νά πιστεύωμε δτι οί πηγές

διά τό μέλλον τοίJ τόπου ή συνέχισις τών κοινωνικών

αύτές ύπάρχουν εiς τό έλληνικό ύπέδαφος. Μία έν

άνασταστώσεων πού εlναι πολλάκις όχι μόνον άδι

θαρρυντική άπόδειξις αύτfjς τfjς άλήθειας άποτελεί ή

καιολόγητες, άλλά κα{ παράλογες. Γιατί άποτελεί

περιοχή σας, άπό τά σπλάχνα τfjς δποίας άρχίζει

παραλογισμό τό νά ζητοίJμε άπό τό Κράτος νά δίδη

ήδη νά άντλfjται ό μαίJρος, δπως λέγεται, χρυσός, δ

περισσότερα άπό δσα έχει. Καί νά άπειλοίJμεν έκ

όγκος τοίJ όποίου έλπίζεται νά εlναι μεγαλύτερος

στρατείες κατά τών 'Αθηνών, ώσάν νά πρόκειται πε

άπό δ, τι άρχικώς προεβλέφθη.

ρί έχθρικfjς πρωτευούσης. Καί πέραν αύτοίJ νά στή

»Εlναι συνεπώς καιρός άλλά καί άνάγκη νά άνα

νωμεν δδοφράγματα εiς τάς πόλεις μας, ώσάν νά

σκάψουμε μεθοδικά δλόκληρη τήν 'Ελλάδα, γιά νά

άμυνώμεθα κατά τοίJ ίππικοίJ μεσαιωνικοί] μονάρχου.

άξιοποιήσωμε τόν πλοίJτο πού περικλείει. Καί εiς

"Οπως άποτελεί παραλογισμόν καί ή άξίωσις ώρισμέ

τόν άγώνα άκριβώς αύτόν άποδύεται σήμερον ή Κυ

νων ώργανωμένων μειοψηφιών,

βέρνησις.

iσχυρότεροι άπό τόν λαόν καί νά ύπαγορεύουν πολι

» 'Εν τφ μεταξύ δμως καί παραλλήλως θά πρέπη

νά έμφανίζωvται

τική στήν Κυβέρνησή του.

νά φροντίσωμεν γιά τήν όργανική έξυγίανση τfjς οi

»ΝΑ ν έπικρατήσουν ο{ άντιλήψεις αύτές καί κα

κονομίας μας καί γεvικώτερα τfjς έθνικfjς μας ζωfjς.

θιερωθfj ή αύθαιρεσία, όχι μόνον θά θέσουμε έν κιν

"Οπως έτόνισα κατ' έπανάληψιν, ή οiκονομία τfjς

δύνφ τήν δημοκρατία μας, άλλά θά κινδυνεύσουμε

χώρας διέρχεται μία κρίσιμη μεταβατική περίοδο.

καί νά διαλυθοίJμε ώς Κράτος.

Καί άπό τήν συμπεριφορά μας θά έξαρτηθfj ή πρόο

δος ή ή όπισθοδρόμησίς μας.

»Εlναι καιρός νά άντιληφθοίJμε έπιτέλους όλοι
μας δτι ή Κυβέρνησις δέν έχει λόγους νά άvτιδικfj μέ

»Αύτή ν τήν στιγμήν ή οiκονομία μας εlναι βεβα

τούς πολίτες, γιατί δέν έχει ίδια συμφέροντα, δπως

ρυμένη μέ τίς συνέπειες τfjς άσυναρτήτου οiκονομι

αύτοί. 'Αντιθέτως έχει συμφέρον νά ίκανοποιfj δλα

κfjς πολιτικής τfjς δικτατορίας άγωνίζεται νά όρθο

τά αlτήματα όλων τών πολιτών. Καί όταν τό άρνfjται,

ποδήση έν μέσφ μιiiς έντόνου διεθνοίJς οiκονομικfjς

τό πράττει γιά νά προστατεύση τά γενικώτερα συμφέ

κρίσεως καί εlναι ύποχρεωμένη νά δαπανii τεράστια

ροντα τfjς χώρας.

ποσά γιά τήν άμυνα τfjς χώρας. Παρά τάς δυσμενείς
αύτάς συνθήκας, πετύχαμε νά άποτρέψωμεν εiς πρώ

» 'Ελπίζω

δτι θά τεθfj σύντομα τέρμα στίς πολιτι

κές όξύτητες καί τίς κοινωνικές άναταραχές. Πι

τον στάδιον τήν κατάρρευσιν τfjς οiκονομίας μας, νά

στεύω στό ύγιές ένστικτον τοίJ λαοίJ μας. Καί πιστεύω

τήν θέσωμεν έν συνεχείf! ύπό έλεγχον καί νά δημι

δτι μέ τό ένστικτο αύτό όχι μόνο θά άποτρέψη τούς

ουργήσωμεν τίς προϋποθέσεις γιά μίαν άσφαλfj καί

έσωτερικούς καί έξωτερικούς κινδύνους πού μiiς

ταχείαν άνοδική πορεία.

άπειλοίJν, άλλά θά άξιοποιήση καί τίς δυνατότητες

»Κατά τήν τελευταία δμιλία μου εiς τήν Βουλήν
έδωσα ώρισμένους άριθμούς πού δικαιολογοίJν αiσι

πού έχομεν γιά νά οiκοδομήσωμεν ένα εύτυχέστερο
μέλλον.

οδοξία διά τό μέλλον. 'Επεσήμανα δμως καί τούς

»Μπορώ νά σiiς διαβεβαιώσω ύπευθύνως δτι οί

κινδύνους άπό τούς δποίους άπειλείται όχι μόνον ή

δυνατότητες αύτές ύπάρχουν. Πιστεύω δτι, aν έπι

οiκονομία μας, άλλά καί ή γαλήνη καί ή άσφάλεια

δείξωμεν ύπομονήν καί σωφροσύνην, ή πρόοδος εiς

τfjς χώρας.

τόν τόπον αύτόν θά εlναι ταχεία καί θεαματική.

»Θά σiiς εϊπω πράγματα πού εlπα ήδη πολλάκις.
Πιστεύω, δμως, δτι όφείλω νά τά έπαναλαμβάνω, έως

»Σiiς εύχαριστώ γιά τήν άγάπη καί τήν έμπιστοσύ
vη μέ τήν όποίαν μέ ύπεδέχθητε».

ότου γίνουν συνείδησις όλων τών 'Ελλήνων.
»Τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώρα μας,

Τό άπόγευμα τής 22ας Νοεμβρίου, δ Κ. Καρα

ύστερα άπό τήν θεομηνία τfjς έπταετίας καί τήν τρα

μανλής άναχώρησε γιά τίς Σέρρες- τίς δποίες έπι

γωδία τfjς Κύπρου, εlναι πολλά.

σκεπτόταν γιά πρώτη φορά μετά

'Υπάρχουν δμως

μερικά πού έχουν άπόλυτη προτεραιότητα. Καί αύτά

12 χρόνια-

δπου

οί κάτοικοι καί ο\ τοπικές άρχές τοϋ έπιφύλαξαν
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Έvθουσιώδης ύποδοχή του πρωθυπουρyοv στήv Καβάλα.
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'Εμφανώς συγκινημένος, ό

κλείση δ πρώτος χρόνος καί κατά τρόπον δμαλόν

πρωθυπουργός άπάντησε στήν προσφώνηση τοϋ δη

καί άνώδυνον. 'Έχει lδιαιτέραν σημασίαν ή τελευ

μάρχου τής πόλεως ώς έξής:

ταία αύτή διαπίστωσις καί πρέπει νά έκτιμηθή άπό
τόν έλληνικόν λαόν, όπως έκτιμiiται άπό όλον τόν

«Κύριε δήμαρχε,

κόσμον. Καί γιά νά τήν έκτιμήσετε πλήρως θά πρέπη

»Σiiς εύχαριστώ γιά τούς καλούς σας λόγους, μο

νά άναλογισθήτε ότι aλλαι χώραι, εύρεθείσαι ύπό

λονότι φοβουμαι ότι οί λόγοι σας ύπήρξαν ύπέρτεροι

τάς συνθήκας πού εύρέθη ή ίδική μας, έχουν βυθισθή

τών έργων μου. Παρακαλώ νά βεβαιωθήτε ότι δέν

είς τήν άναρχίαν. Καί πρέπει έπίσης νά έχετε ύπ'

πράττω, παρά μόνο τό καθήκον μου, όπως τό καθή

όψιν σας ότι, ένψ δέν εlναι δύσκολον νά άνατραπή

κον αύτό προσδιορίζεται άπό τά συμφέροντα του

μία δημοκρατία, εlναι πολύ δύσκολον νά άποκατα

έθνους.

σταθή.

'Ημπορείτε, συνεπώς, νά εlσθε ύπερήφανοι

»'Αγαπητοί Σερραίοι, σiiς άντικρύζω μέ βαθείαν

ώς πολίτάι τής χώρας αύτής ότι έδώσατε τό παρά

συγκίνησιν. Γιατί στό πρόσωπόν σας άντικρύζω,

δειγμα ένός ώρίμου λαου ι'κανου νά άποκαταστήση

ύστερα άπό δώδεκα χρόνια, συγγενείς, φίλους, συνα

άναιμάκτως τήν δημοκρατίαν.

γωνιστάς. Δέν λησμονώ ότι δρμητήριο τής πολιτι

»Παράλληλα, μετά τήν άποκατάστασιν τών δη

κής μου σταδιοδρομίας ύπήρξεν ή πόλις αύτή. Καί

μοκρατικών μας θεσμών ή Κυβέρνησις 'Ιjσχολήθη μέ

δέν λησμονώ έπίσης ότι σέ όλους τούς άγώνας μου

τήν ένίσχυσιν καί τήν δλοκλήρωσιν τής άμυντικής

σiiς εlχα σταθερούς καί εlλικρινείς συμπαραστάτας.

ίκανότητος τής χώρας. Καί πρέπει νά σiiς πληροφο

"Οταν πρό δώδεκα έτών έγκατέλειπα τήν πολιτικήν

ρήσω ότι ή άμυνα τής 'Ελλάδος αύτήν τήν στιγμήν

καί μαζί μέ αύτή ν τήν 'Ελλάδα, είχα λύσει στήν συ

εύρίσκεται είς χείρας άσφαλείς~ ΝΕχομεν ένα στρα

νείδησίν μου τό πρόβλημα του μέλλοντος. Εlχα θεω

τόν έξαίρετον, μέ ήγεσίαν ίκανήν. 'Ένα στρατόν κα

ρήσει δριστικώς τερματισθείσαν τήν πολιτικήν μου

λώς έξωπλισμένον πού έγγυiiται τήν άσφάλειαν καί

Ή μοίρα όμως άλλως 'Ιjθέλησεν.

τήν άνεξαρτησίαν τής χώρας. ΝΗδη, ή Κυβέρνησίς

Μετά τό έγκληματικόν πραξικόπημα κατά τής Κύ

σταδιοδρομίαν.

μου έπεδόθη είς τό έργον τό δημιουργικόν. Καί είς τό

πρου καί τήν συνεπείg αύτου κατάρρευσιν τής δικτα

έργον αύτό καλουνται νά συμπράξουν δμονοουντες

τορίας, έκρίθη άναγκαία ή παρουσία μιiiς Κυβερνή

όλοι οί 'Έλληνες. Γιατί εlναι κοινή ή τύχη όλων

σεως ίκαvijς νά άντιμετωπίση τούς κινδύνους πού

μας.

άπειf.ουσαν τήν χώραν καί νά άποκαταστήση τούς

~ηf[οκρατικούς μας θεσμούς.

)

»Ή πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία τής έπο

»Εlναι, άγαπητοί Σερραίοι, ώραίος δ τόπος μας.
Καί 'Ιjμπορουμεν όλοι άνεξαιρέτως

oi

"Ελληνες νά

τόν χαιρώμεθα. Φθάνει νά παραμερίσωμεν τά πάθη

χής έκείνης έκριναν ότι τήν βαρείαν αύτήν εύθύνην

καί τάς άκρότητας καί νά έπιδοθουμε όλοι μέ ζήλον

ώφειλα νά άναλάβω έyώ. Καί μου άπηύθυναν έκκλη

εlς έργα δημιουργικά.

σιν νά έπανέλθω στήν 'Ελλάδα. Μολονότι δέν εlχα
τήν έπιθυμίαν νά έπανέλθω στήν πολιτικήν, δέν ένό

μισα ότι είχα τό δικαίωμα νά άρνηθώ τήν πρόσκλη
σιν. Καί έπανήλθα, όπως γνωρίζε~iε, ύπό συνθήκας
τραγικάς τήν αύγήν τής 24ης 'Ιουλίου, έσχημάτισα
Κυβέρνησιν καί έπελήφθην του έργου τής άνορθώ

»Σiiς εύχαριστώ

γιά τήν θερμή

ύποδοχή

τήν

δποίαν μου έπεφυλάξατε. Καί σiiς εύχαριστώ πρό
παντός γιατί μου χαρίσατε άπόψε μία άπό τίς πιό
έντονες συγκινήσεις τής ζωής μου».
Στήν πόλη τ&ν Σερρών, ό Κ. Καραμανλής έπισκέ

φθηκε τά δύο σπίτια στά όποια είχε κατΟJ.κήσει κα

σεως.

» Άντιμετωπίσαμεν εlς πρώτον στάδιον τούς κιν

θώς καί τό κτίριο τοϋ παλαιοϋ δικηγορικοϋ του γρα

δύνους Πού άπειλουσαν τήν χώραν. Καί έπελήφθη

φείου. Στή συνέχεια, μαζί μέ τόν Κ. Κονοφάγο, τόν

μεν παραλλήλως τής άποκαταστάσεωςτών δημοκρα

ύφυπουργό παρά τ& πρωθυπουργώ Α. Καραμανλή,

τικών μας θεσμών. Διεξήχθησαν ούτω άδιάβλητοι

τούς διοικητές τής Στρατιάς καί τοϋ Γ' Σώματος

έκλογαί, αί δποίαι έδωσαν εlς τήν χώραν σταθεράν

έπισκέφθηκε τήν περιοχή 'Άvω Χριστός Σερρών,

δπου κaί ένημερώθηκε γιά τήν πρόοδο τ&ν έρευν&ν

Κυβέρνησιν.
»Διεξήχθη έλεύθερον δημοψήφισμα, τό δποίον

γιά ούράνιο. 'Από έκει μετέβη στήν περιοχή τής

έτερμάτισε τό καρκίνωμα του πολιτειακου, πού τα

'Αξιουπόλεως Κιλκίς καί ένημερώθηκε γιά τίς ερευ

λαιπωρουσε τήν χώραν αύτήν έπί έξήντα χρόνια.

νες πού διεξάγονταν γιά τήν άνεύρεση χρυσοϋ. Τήν

»Διεξήχθησαν δημοτικαί έκλογαί, έλεύθεροι έπί

ϊδια ήμέρα εφθασε στή Θεσσαλονίκη, δπου έγκαινί

σης, καί άπέκτησε ή αύτοδιοίκησις τούς νομίμους

ασε τή νέα. πτέρυγα τοϋ Θεαγενείου 'Αντικαρκινικοϋ

aρχοντάς της. τέλος ώπλίσθηκε ή χώρα μέ ένα προ

'Ινστιτούτου, τό όποιο είχε ίδρυθεϊ:κατά τή διάρκεια

οδευτικό Σύνταγμα. Σύνταγμα τό δποίον συντόμως

τής 'Οκταετίας, τό

θά μιμηθουν καί aλλαι δημοκρατικαί χώραι.

πτέρυγας τοϋ νοσοκομείου καί τίμησε iδιαίτερα τή

»Καί όλα

αύτά

συνετελέσθησαν προτου

κaν

1958, έπιθεώρησε τμήμα τής νέας

χήρα τοϋ iατροϋ Α. Συμεωνίδη, ίδρυτή τοϋ Θεαγε-
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νείου. Κατόπιν, σέ συζήτησή του μέ τους οίκονομι

έρευν&ν του Κράτους καί των ίδιωτικ&ν φορέων, έν τφ

κούς συντάκτες άνακοίνωσε δτι θά συνέχιζε τήν πε

μεταξύ δμως, θά συνεχίζωνται αi ijδη προγραμματισθείσαι

ριοδεία του καί τήν επομένη

μεταλλευτικαί ερευναι είς διάφορα σημεία τής χώρας.

-

εστω καί αν δέν προ

βλεπόταν στό άρχικό πρόγραμμα

-

καί δήλωσε:

»Είδικώτερα, κατά τήν περιοδείαν έργασίας του κ. Κα

ραμανλή είς Βόρειον 'Ελλάδα:
»Α. Είς τήν Θάσον ό πρωθυπουργός έπεσκέφθη τό γεω

«Ε{μαι σαφώς περισσότερον αiσιόδοξος άπό δ, τι
πρίν άρχίσω τήν περιοδείαν μου. Στήν χώραν μας,

τρητικόν σκάφος "Βοτέγκο

όπως έπιβεβαιώνεται άπό τίς λίαν ένθαρρυντικές

θη ώς πρός τό έκτελούμενον πρόγραμμα συμπληρωματικών

έρευνες πού παρακολούθησα καί τήν ένημέρωση τών

έπιστημόνων
Βόρειο

πού

τίς

διεξάγουν,

ύπάρχει

στήν

'Ελλάδα άφθονος ύπόγειος όρυκτός πλου

τος, σέ ποικιλία καί άξία μεγάλη. Φιλοδοξία καί
καθήκον μου ε{ναι vά καταβάλω κάθε προσπάθειαν

5".

'Επί του πλοίου ένημερώ

έρευνητικ&ν γεωτρήσεων έπί του κοιτάσματbς Πρίνου. ·Η
πρώτη γεώτρησις εύρίσκεται είς βάθος

φθάση δέ τά

3.000 μέτρα

μέτρων, θά

1.500

καί θά άποπερατωθή μετά 40ήμε

ρον περίπου. Θά έπακολουθήσουν ετεραι δύο γεωτρήσεις
αί όποίαι εχουν σκοπόν νά καθορίσουν τά δρια του πετρε
λαιοφόρου κοιτάσματος "Πρίνος" καί τά λεπτομερή χα

γιά νά άποκαλυφθfj, νά τόν έκμεταλλευθοvμε καί νά

ρακτηριστικά του, τά όποία ε{ναι άπαραίτητα διά τήν όρ

τόν άξιοποιήσουμε, άλλάζοντας έτσι τήν δομή τfjς

θολογικήν καί πλήρη έκμετάλλευσιν του κοιτάσματος.

οiτωνομίας τfjς χώρας μας καί τό μέλλον του λαοv

»Διά τήν έκμετάλλευσιν του κοιτάσματος "Πρίνος" θά

έγκατασταθουν έπί τόπου

μας».

5 έξέδραι. 'Από τάς έξέδρας ταύ
19 γεωτρήσεις διά τήν έξόρυξιν

τας, θά πραγματοποιηθουν

Τήν ίδια ήμέρα, έκδόθηκε ή άκόλουθη κυβερνη

πετρελαίου καί

19 γεωτρήσεις

διά τήν έμφύσησιν ύπό πίε

τική άνακοίνωση, πού άναφερόταν στά συμπεράσμα

σιν, έντός του κοιτάσματος, θαλασσίου uδατος. Σκοπός

τα της περιοδείας του πρωθυπουργοu:

τής έμφυσήσεως ταύτης εlναι ή διατήρησις έντός του κοι
τάσματος τής πιέσεως του πετρελαίου πρός αύτόματον

<<·Η περιοδεία του πρωθυπουργου καί οί έπισκέψεις του

liνοδον καί εξοδον τούτου, ώς καί καλυτέραν άπόδοσιν.

είς θέσεις δπου γίνονται έντατικαί ερευναι διά πετρέλαιον,

»'Εκτός τής περιοχής του Πρίνου, εχουν έντοπισθή, ώς

ούράνιον καί liλλα όρυκτά έγκαινιάζει τήν έξόρμησιν δι'

γνωστόν, καί liλλα '&ντίκλινα είς τά όποία προβλέπεται νά

ενα τεραστίας σημασίας καί έκtάσεως κυβερνητικόν ερ

γίνουν σειρά γεωτρήσεων

γον: τήν έξακρίβωσιν καί τήν άξιοποίησιν, κατά τρόπον

σμάτων ύδρογονανθράκων. Τά άντίκλινα ταυτα εχουν ijδη

άποτελεσματικόν, του ύπογείου πλούτου τής χώρας.

καθορισθή διά των γενομένων γεωφυσικών έρευν&ν ύπό

»'Ο κ. Καραμανλής προσδιώρισε τό εργον τουτο ώς
πρωταρχικόν, διά τήν πραγματοποίησιν δέ καί τήν έπιτυ

τής

πρός άνακάλυψιν νέων κοιτα

Oceanic.
»'Εκτός τής έκτελέσεως του προγράμματος των τεσσά

χίαν του ή Κυβέρνησις ε{ναι άποφασισμένη νά παράσχη

ρων γεωτρήσεων έκ του "Βοτέγκο

δ λα τά άναγκαία μέσα, τόσον είς χρήμα δσον καί είς εμψυ

εργα έπί τής ξηρaς διά τάς άναγκαίας έγκαταστάσεις πρός

χον ύλικόν. Μετά τήν χάραξιν έκ μέρους του πρωθυπουρ

κάθαρσιν, διαχωρισμόν καί έναποθήκευσιν του πετρελαίου

γου των γενικών γραμμών άναμορφώσεως τής κρατικής

ώς καί των συμπαραγομένων φυσικών άερίων. Αί έξέδραι,

πολιτικής είς τήν ερευναν καί έκμετάλλευσιν του όρυκτου

αί γεωτρήσεις καί αί έγκαταστάσεις είς τήν ξηράν, ύπολο

πλούτου καταρτίζονται ύπό νέον πνευμα

γίζεται νά περατωθουν έντός του

4

σχέδια νόμου

άπό τό 'Υπουργείον Βιομηχανίας. Τά νομοσχέδια αύτά θά 
κατατεθουν έντός μηνός πρός ψήφισιν είς τ:ήν Βουλήν, διά

5",

θά έκτελεσθουν καί

1978, όπότε καί θά άρχίση

ή παραγωγή πετρελαίου άπό τό κοίτασμα "Πρίνος" .

»Τό

Consortium

τής έταιρείας

Oceanic,

τό όποίον, έπί

δέ τής έφαρμογής των θά προωθηθή ή δλη κυβερνητική

τή βάσει τής άναθεωρηθείσης συμβάσεως, έκμεταλλεύεται,

πολιτική είς τόν μεγάλον καί έλπιδοφόρον αύτόν τομέα.

μετά του Κράτους, τά πετρέλαια τής θαλασσίας περιοχής

Ταυτα ε{ναι:

Θάσου, κατέθεσεν, πρό τής 30ής 'Οκτωβρίου, έγκαίρως,

Σχέδιον νόμου διά τήν τροποποίησιν καί συμπλή

τάς οίκονομικάς διαβεβαιώσεις διά τήν προβλεπομένην

ρωσιν είς ώρισμένα σημεία του Μεταλλευτικου Κώδικος

έπένδυσιν. Εύθύς άμέσως ijρχισαν αί πρ&ται γεωτρήσεις

1973.
»2.

τυχόν έπεκτάσεως του κοιτάσματος "Πρίνος".

»l.

διά τήν περαιτέρω έξακρtβωσιν τής άκριβους έκτάσεως καί
Σχέδιον νόμου διά τήν τροποποίησιν καί συμπλή

ρωσιν του ν.δ.

4433/1964

"Περί Μεταλλευτικών 'Ερευ

νών".

»3.

»Διά τής άναθεωρηθείσης συμβάσεως, τό

• Ελληνικόν

Δημόσιον, ώς γνωστόν, μετά τήν άφαίρεσιν των έξόδων
Σχέδιον νόμου διά τήν ίδρυσιν νέου 'Οργανισμου

Έρεψrον (Δημόσιος 'Οργανισμός Γεωλογικών καί Με

έπενδύσεως καί παραγωγής, άπολαμβάνει τό
ραγωγής του πετρελαί'όυ, ή δέ

Oceanic

τό

65%
35%.

τής πα

ταλλευτικών 'Ερευνών ΔΟΓΜΕ), είς άντικατάστασιν του

' »Τό Δημόσιον διά τής Δημοσίας 'Επιχειρήσεως Πε

άπορροφουμένου Έθνικου 'Ιδρύματος Γεωλογικών καί

τρελaίου (ΔΕΠ) παρακολουθεί τό εργον καί συνεργάζεται

Μεταλλευτικών 'Ερευνών

μετά του ·Ομίλου τής

-

ΕΘΙΓΜΕ). Προβλέπεται συ

νεργασία, ίδιαιτέρως μετά του

BRGM, του

Κρατικου 'Ορ

γανισμου Μεταλλευτικών 'Ερευνών τής Γαλλίας.

»4.

Σχέδιον νόμου διά τήν άναδιοργάνωσιν τής Γενικής

Διευθύνσεως Μεταλλείων του 'Υπουργείου Βιομηχανίας.
»Τέλος, έντός τ&ν προσεχών μηνών θά καταρτισθή είς
δλας τάς λεπτομερείας του τό νέον πρόγραμμα έντατικ&ν

OCEANIC

διά τήν έπίτευξιν τής

καλυτέρας δυνατής παραγωγής καί παραδόσεως.
»·Ο κ. πρωθυπουργός έξέφρασε τήν ίκανοποίησίν του

διά τόν γοργόν ρυθμόν των έργασι&ν. "Θά εlναι οvτω δυ
νατόν"- εlπεν

-

"νά γνωρίζωμεν συντόμως ποίον τμήμα

τών άναγκών μας εlς πετρέλαιον θά καλυφθή έκ τής έκμε
ταλλεύσεως τής περιοχής ταύτης".
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»Β. Είς τήν περιοχήν του δέλτα του Νέστου, τήν δποίαν

έλπιδοφόρα. 'Ο κ. Καραμανλής έζήτησε νά του δποβληθή

έπεσκέφθη έν συνεχεί~ δ κ. πρωθυπουργός, έγένοντο ερευ

νέον πρόγραμμα έντατικών έρευνών καί μάλιστα συγχρό

ναι διά σεισμικών γεωφυσικών μεθόδων, πρός έντοπισμόν

νων είς τάς διαφόρους ένδιαφερούσας θέσεις, ώστε νά

πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου. Ό κ. Καραμανλής ένη

δπάρχη συντόμως ή γνώσις τών δυνατοτήτων τής χώρας

μερώθη έπί των έκτελεσθεισών γεωφυσικών έργασιών καί

είς τό μέταλλον του οuρανίου .• ο κ. πρωθυπουργός έτόνι

έπί των προετοιμασιών διά τάς προσεχείς γεωτρητικάς

σεν δτι θά διαθέση δ λα τά ό.ναγκαία τεχνικά καί οίκονομι

έρεύνας. Σημειωτέον, δτι τόσον τήν ερευναν, δσον καί τήν

κά μέσα διά νά γίνη: α) μία ταχεία ό.ναγνώρισις καθ' άπα

έκμετάλλευσιν πετρελαίου είς τήν περιοχήν ταύτην εχει

σαν τήν χώραν διά τήν έπισήμανσιν τών περιοχών ηuξημέ

ό.ναλάβει ή ΔΕΠ.

νης ραδιενεργείας καί β) αί ό.παιτούμεναι έργασίαι εiς τάς

»Το δέλτα του Νέστου παρουσιάζει ένδιαφέρον λόγφ

πλέον ένδιαφερούσας περιοχάς.

ό.ναλόγων γεωλογικών συνθηκών μέ τήν περιοχήν του

»Δ. Είς τό Πολύκαστρον νομοu Κιλκίς, πλησίον του σι

Πρίνου. Διαπιστουται γεωλογική συνέχεια μεταξύ του ό.ν

δηροδρομικοί) σταθμου 'Αξιουπόλεως διεξάγονται ερευναι

τικλίνου του Πρίνου καί τής κοιτασματολογικής συστά

πρός έντοπισμόν προσχωματικών περιοχών (ΕΘΙΓΜΕ).

σεως του δπεδάφους πρός τήν ξηράν είς τό δέλτα του Νέ

Εις τόν κ. πρωθυπουργόν οί έργαζόμενοι έκεί εiδικοί εδω

στου.

σαν πληροφορίας έπί τών έρευνών. Τό ίδιαίτερον οίκονο

»Τό προσεχές ετος θά γίνουν δύο ή τρείς γεωτρήσεις αί
δποίαι καί θά ό.παντήσουν είς τό έρώτημα

-

έάν είς τό

μtκόν ένδιαφέρον συνίσταται είς τό δτι δπάρχουν αποθέ
ματα προσχωματικοί) δλικου δπεράνω τής στάθμης τοϋ πο

δέλτα του Νέστου δπάρχει έκμεταλλεύσιμον πετρέλαιον

ταμοί) εiς τάς ό.ναβαθμίδας του .

καί είς ποίας ποσότητας.

λον νά ό.ποληφθοuν καί νά κατεργασθουν πρός διαχωρι

»'Η ΔΕΠ θά συνεχίση τό εργο της διά τήν περαιτέρω

ερευναν καί έκμετάλλευσιν πετρελαίου είς τήν ξηράν καί
είς άλλα σημεία τής χώρας. UΟπως καί είς τόν Νέστον, θά

Ai &να βαθμίδες ε{ναι εϋκο

σμόν τών περιεχομένων μικροψηγμάτων χρυσου διά τής

κλασικής μεθόδου έκπλύσεως.

»• Η

δριακή οiκονομικώς περιεκτικότης δι' έκμετάλ

έργασθή χρησιμοποιοuσα έργολάβους. Τό τυχόν ό.νακα

λευσιν ε{ναι τής τάξεως τών

λυφθησόμενον πετρέλαιον θά ό.νήκη ό.ποκλειστικώς είς τό

ρίου ό.νά κυβικόν μέτρον είς χρυσόν διά τοιαυτα μεγάλα

Δημόσιον.

ό.ποθέματα τής τάξεως τών

»Διά τάς θαλασσίας περιοχάς δπου ή ξένη τεχνολογία

»Ai

80-100 χιλιοστών του γραμμα
100 έκατ. μ3 .

ένεργούμεναι ερευναι συνίστανται εiς τόν καθο

μίiς ε{ναι, πρός τό παρόν, απαραίτητος, τό Κράτος θά συ

ρισμόν τής ό.κριβοϋς περιεκτικότητος είς χρυσόν των έν

νεργάζεται διά τής ΔΕΠ μετά ό.λλοδαπών οίκων διά τήν

λόγφ ό.ποθεμάτων.

ερευναν καί παραγωγήν πετρελαίου, κατόπιν διεθνών δια

πολιν καί αί πρώται ένδείξεις ε{ναι ίδιαιτέρως ένδιαφέρου

Ai

ερευναι ήρχισαν παρά τήν 'Αξιού

γωνισμών. Τό νομικόν πλαίσιον τών συμβάσεων έμε

σαι .• ο κ. πρωθυπουργός εδωσεν έντολήν νά πραγματο

λετήθη καί κατατίθεται προσεχώς είς τήν Βουλήν.

ποιηθοuν σύγχρονοι ό.νάλογοι ερευναι είς τούς ποταμούς

»·Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως συνεζήτησεν μετά
τών έκεί παρισταμένων άρμοδίων έπί τής δυνατής έπισπεύ
σεως του δλου έρευνητικου εργου, ώς καί έπί τής προετοι
μασίας τής έκτελέσεως τών σχετικών γεωτρήσεων.

»Γ. Εις τήν λεκάνην τών Σερρών, τήν δποίαν έπε

τής Βορείου 'Ελλάδος εiς τούς δποίους εχουν έπισημανθή
χρυσοφόροι προσχωματικαί περιοχαί.
»·Ο κ. Καραμανλής θά παραμείνη ό.πόψε είς Θεσ
σαλονίκην προκειμένου νά έπισκεφθή αϋριον τάς λιγνι

τοφόρους περιοχάς Πτολεμαίδος καί

'Αμυνταίου.

Εiς

σκέφθη κατόπιν δ κ. πρωθυπουργός, συνοδευόμενος δπό

αuτάς, ώς γνωστόν, τελευταίως, αί συνεχιζόμεναι έντατικαί

του δπουργου Βιομηχανίας κ.

ερευναι κατέληξαν είς ό.νακάλυψιν νέων βεβαίων ό.πο

Κ. Κονοφάγου καί του

δπουργου Βορείου ·Ελλάδος κ . Μάρτη, πραγματοποιουν

θεμάτων

ται ερευναι διά τήν ανακάλυψιν οuρανιούχων κοιτασμά

περίπου».

των. Αί ερευναι διά οuράνιον διεξάγονται δπό του "Δημο
κρίτου" έν συνεργασί~ μετά τής ό.ποστολής του προ
γράμματος
'Εθνών

»Ai

ό.ναπτύξεως

του

'Οργανισμοί)

'Ηνωμένων

(UNDP).
ερευναι συνεχίζονται εiς τήν περιοχήν Κεντρικής

Στίς

λιγνίτου

24

τής τάξεως

τών

200

έκατ.

τόννων

Νοεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής εφθασε μέ

έλικόπτερο στούς 'Αγίους 'Αναργύρους 'Αμυνταί

ου, έπιθεώρησε τίς εργασίες γιά τήν άνεύρεση λιγνί
τη καί εδωσε εντολές γιά τήν επίσπευση καί έπέκτα

Μακεδονίας καί Θράκης καί εχει ήδη πραγματοποιηθή ή

σή τους. Κατόπιν, στήν Πτολεμαίδα, επισκέφθηκε

πρώτη φάσις ό.ναγνωρίσεως των σημείων ηuξημένης ραδι

τίς εγκαταστάσεις των σταθμών παραγωγής ρεύματος

ενεργείας καί ή παράλληλος γεωχημική ερευνα. Κατά τήν

καί ένημερώθηκε γιά τή λειτουργία τ&ν θερμοηλε

δευτέραν φάσιν, ή όποία διεξάγεται τώρα, γίνεται είς τά

κτρικών μονάδων, τήν παραγωγή λιγνίτη καί τίς ερ

σημεία ταuτα ερευνα διά γεωτρήσεων. Αί διαπιστωθείσαι

γασίες γιά τόν εντοπισμό νέων κοιτασμάτων. Στή

γεωλογικαί "ό.νωμαλίαι" είς τήν Κεντρικήν Μακεδονίαν
καί Θράκην ε{ναι περί τάς

10,

έκ τών δποίων μία είς τήν

λεκάνην τών Σερρών, δπου καί έπραγματοποιήθη ήδη σει
ρά ό.ναγνωριστικών γεωτρήσεων.

»Ειδικοί έπιστήμονες,

oi

δποίοι διεξήγον τάς έρεύνας,

έπέδειξαν εiς τόν κ. πρωθυπουργόν έπί χάρτου τάς θέσεις

συνέχεια, ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τό όρυχείο
λιγνίτη Καρδιί'iς, πού εΙχε επισημανθεί τό

1961,

καί

ένημερώθηκε σχετικά μέ τά εργα ύποδομής καί τή
λειτουργία των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος.
τέλος, άφοu επιθεώρησε τό μεταλλείο χρωμίου, κον

των γεωτρήσεων καί τά ό.ποτελέσματα ό.πό ό.πόψεως περιε

τά στήν κοινότητα Ξηρολίβαδου Κοζάνης, επιβιβά

κτικοτήτων καί πιθανών θέσεων οuρανιούχων κοιτασμά

στηκε, στό άεροδρόμιο Κοζάνης, σέ είδικό άεροσκά

των. Τά πρώτα αποτελέσματα έμφανίζονται ώς ίδιαιτέρως

φος καί επέστρεψε στήν πρωτεύουσα.
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Άπό τήv παραμονή του Κ. Καραμανλή στίς Σέρρες.
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ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ

Μετά τό τέλος τής περιοδείας του, ό Κ. Καρα
μανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:
«Εlμαι aπόλυτα

iκανοποιημένος.

τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ, μέ τή συμμετοχή
τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμοϋ, Βιομηχανίας καί ύπη

'Επήρα lfνα

λουτρό αiσιοδοξίας. Γιατί διεπίστωσα τό ύyιές φρό
νημα του λαου μας καί τάς δυνατότητας του τόπου».

ρεσιακ&ν παραγόντων, εξετάζονται θέματα σχετικά
μέ τή δημιουργία τοϋ νέου φορέα, τήν τροποποίηση
τοϋ μεταλλευτικοί) κώδικα καί τήν άναζωογόνηση
των μεταλλευτικών επιχειρήσεων.

τέλος, στίς

25

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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1975

10

Δεκεμβρίου, μετά άπό - σύσκεψη

στό 'Υπουργείο Βιομηχανίας ύπό τήν προεδρία τοϋ

'Ο πρωθυπουργός δέχεται επιτροπή 'Ιωαννιτών,

πρωθυπουργοϋ, θά άνακοινωθεί ή κατάρτιση νομο

μέ επικεφαλής τό δήμαρχο, Κ. Μπέγκα, ή όποία, πα

σχεδίων πού επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στή

ρουσία καί τοϋ 'Ηπειρώτη ύπουργοϋ 'Εθνικής 'Αμύ

νομοθεσία περί μεταλλείων. Σύμφωνα μέ σχετική

νης, Ε. 'Αβέρωφ, άναφέρεται στά προβλήματα τής

κυβερνητική άνακοίνωση, τά νομοσχέδια άποβλέ
πουν στήν εντατικοποίηση των μεταλλευτικών ερευ

πόλεως καί όλόκληρης τής 'Ηπείρου .

νών, άπό τό Δημόσιο, οσο καί άπό ίδι&τες, καί στήν

25-29

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

άνάπτυξη μεταλλουργικών βιομηχανιών.

1975

Σέ συνέχεια τής επισκέψεως εργασίας τοϋ Κ. Κα
ραμανλή στή Μακεδονία συγκαλείται σειρά συσκέ

26-27

σχέδιο περί ίδρύσεως τής άνώνυμης εταιρείας ύπό

όρυκτοu πλούτου.

25

1975

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό νομο

ψεων, ύπό τήν προεδρία του, γιά τήν άξιοποίηση τοϋ
Στίς

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Νοεμβρίου, συγκροτείται μία πρώτη σύ

τήν επωνυμία «'Ελληνική Ραδιοφωνία

-

Τηλεόρα

σκεψη τής Κυβερνητικής 'Επιτροπής, στήν όποία ό

σις». 'Η ΕΡΤ θά άποτελεί δημόσια επιχείρηση, πού

πρωθυπουργός εκθέτει τά συμπεράσματα τής πρό

θά λειτουργεί ώς νομικό πρόσωπο ίδιωτικοϋ δικαίου,

σφατης περιοδείας του στή Βόρεια 'Ελλάδα. (Στή

καί θά άποβλέπει στήν ενημέρωση, επιμόρφωση καί

συνεδρίαση προσήλθε, επίσης, καί ό ύφυπουργός

ψυχαγωγία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, στά πλαίσια πού

'Εξωτερικών, Κ. Σταυρόπουλος, ό όποίος ενημέρω

όρίζει τό aρθρο

15

παράγραφος

2

τοϋ Συντάγματος.

σε τήν 'Επιτροπή γιά τήν πρόσφατη συζήτηση τοϋ

Στή συζήτηση τοϋ κρίσιμου αύτοϋ νομοθετήμα

Κυπριακοϋ στή Γενική Συνέλευση τοϋ ΟΗΕ, εν&

τος συμμετείχαν πολλοί βουλευτές δλων των κομμά

εξετάστηκαν καί θέματα σχετικά μέ τή μετάβαση τοϋ

των, οί όποίοι τόνισαν τή σημασία τής ραδιοφωνίας

ύπουργοϋ 'Εξωτερικών, Δ . Μπίτσιου, στό Παρίσι,

καί τής τηλεοράσεως γιά τήν όμαλή λειτουργία τοϋ

γιά τή σύνοδο τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης).

δημοκρατικοϋ πολιτεύματος. 'Ο είσηγητής τής πλει

Νοεμβρίου, συγκαλοϋνται νέες συ

οψηφίας, Κ . Παπαρρηγόπουλος, σημείωσε οτι ή δι

σκέψεις μέ τή συμμετοχή των ύπουργ&ν Συντονι

κτατορία είχε προσπαθήσει νά χρησιμοποιήσει τή

Στίς

26 κ:αί 27

σμοϋ καί Οίκονομικ&ν καί τοϋ διοικητή τής Τραπέ

ραδιοφωνία καί τήν τηλεοραση γιά νά χαλιναγωγή

ζης τής 'Ελλάδος στίς όποίες άποφασίζεται ή ϊδρυ

σει τό φρόνημα των πολιτών, εν& είχε άφήσει τά

ση κοινοπραξίας τ&ν Τραπεζών 'Εθνικής, Κτηματι

οίκονομικά τους σε οίκτρή κατάσταση. Εύθύς μετά

κής, ΕΤΒΑ καί ΕΤΕΒΑ, πού θά άποσκοπεί στή δημι

τήν κατάρρευση τοϋ τυραννικοϋ καθεστώτος, ή Κυ

ουργία μονάδων στρατηγικής σημασίας γιά τήν άνά

βέρνηση 'Εθνικής 'Ενότητας είχε φιλελευθεροποιή

πτυξη τής χημικής καί πετροχημικής βιομηχανίας

σει τή λειτουργία των μέσων μαζικής ενημερώσεως

καί τήν άξιοποίηση τοϋ όρυκτοϋ πλούτου. Σχετική

καί είχε μετακαλέσει καί ξένους είδικούς, μεταξύ τ&ν

κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρει οτι τό όνομα τής

όποίων τό σέρ Χιού Γκρήν, πρώην γενικό διευθυντή

κοινοπραξίας θά είναι 'Ελληνική 'Εταιρεία Βιομη

τοϋ

χανικών καί Μεταλλευτικών 'Επενδύσεων (ΕΛΕΒ

γανώσεως τοϋ

ΜΕ) καί τό μετοχικό της κεφάλαιο θά άνέρχεται σέ

3

καθεστώς καί σέ aλλες δυτικοευρωπαϊκές δημοκρα

δισεκατομμύρια δρχ. 'Ο νέος φορέας δέν θά ύποκα

τίες, ό Κ. Παπαρρηγόπουλος τόνισε οτι ή Κυβέρνη

θιστi'i, άλλά θά ύποβοηθεί τήν ίδιωτική πρωτοβου

ση είχε προκρίνει τήν άντικατάσταση τοϋ ΕΙΡΤ, δυ

BBC,

γιά νά μελετήσουν τό θέμα τής άναδιορ

Ein.

'Αφοϋ άνασκόπησε τό ίσχύον

λία, σέ τομείς ίδιαίτερα πού δέν μποροϋν νά άναπτύ

σκίνητου νομικοϋ προσώπου δημοσίου δικαίου, μέ

ξουν οί ίδι&τες, λόγω ελλείψεως είτε κεφαλαίων είτε

τή νέα ΕΡΤ, μέ σκοπό νά μήν ύπάρχει τηλεόραση

τής άναγκαίας τεχνικής καί όργανωτικής ύποδομής.

κυβερνητική, άλλά κρατική, οπως aλλωστε οριζε καί

'Η Κυβέρνηση, συνεχίζει ή άνακοίνωση, θεωρεί οτι

τό σχετικό aρθρο τοϋ νέου Συντάγματος. 'Απαρίθ

ή ΕΛΕΒΜΕ θά συμβάλει στήν εκβιομηχάνιση τής

μησε καί τά δικαιώματα τοϋ άρμοδίου ύπουργοϋ, τά

χώρας καί στήν άξιοποίηση τοϋ όρυκτοϋ της πλού

όποία, συγκρινόμενα μέ τά ίσχύοντα σέ aλλες δυτι

του.

κές δημοκρατίες, δέν ήταν ύπερβολικά. 'Όσο yιά τήν

Στίς

29

τοϋ μηνός, σέ νέα σύσκεψη καί πάλι ύπό

ΥΕΝΕΔ, ή όποία είχε ίδρυθεί καί άποκτήσει μεγάλες
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άρμοδιότητες σέ συνθήκες aνώμαλες, πρόθεση τής

μετά τήν μεταπολίτευση, ή Κυβέρνηση είχε κάμει

Κυβερνήσεως ήταν νά συγχωνευθεί στό μέλλον μέ

μεγάλα βήματα στήν κατεύθυνση τής φιλελευθερο

τήν ΕΡΤ.

ποιήσεως καί μάλιστα είχε καθιερώσει τήν ισότιμη

'Από τήν πλευρά τής ΕΚ-ΝΔ, ό Θ. Μαναβής, τονί
ζοντας τή σημασία τfjς ραδιοφωνίας καί τής τηλεορά

-

καί όχι αναλογική

-

μεταχείρηση τών πολιτικών

δυνάμεων κατά τήν προεκλογική εκστρατεία. 'Έφε

σεως γιά τή λειτουργία του πολιτεύματος, αναφέρ

ρε, &κόμη, καί παραδείγματα έκπομπών πού δέν θά

θηκε στόν aπαράδεκτο τρόπο μέ τόν όποίο τά δια

μποροϋσαν σέ καμιά περίπτωση νά χαρακτηριστοϋν

χειρίστηκε ή δικτατορία καί ύπενθύμισε δτι τό κόμ

συντηρητικές, δπως τηλεοπτική σειρά βασισμένη σέ

μα του είχε προτείνει νά ύπαχθοϋν στόν ελεγχο μιας

εργο τοϋ Ν. Καζαντζάκη. Πάντως, συνέχισε, τό ΕΙΡΤ

πρόταση πού πάντως

είχε άδυναμ{ες, τίς όποίες ή Κυβέρνηση προσπάθησε

δεν είχε γίνει δεκτή. Σημείfuσε, &κόμη, δτι ό ελεγχος

νά θεραπεύσει επιλέγοντας τή μέση όδό μεταξύ τοϋ

τής Κυβερνήσεως έπί τών μέσων μαζικής επικοινω

άσφυκτικοϋ ελέγχου καί τής αναρχίας: ετσι, προέ

νίας ήταν aσφυκτικός

κρινε τή λύση τής δημιουργίας αύτοτελοϋς δημόσιας

διακομματικής επιτροπής

μενο νέο καθεστώς

-

-

-

&κόμη καί μέ τό προτεινό

δτι ή τηλεόραση δέν προσέφε

ύπηρεσίας.

ρε ποιότητα καί δτι ο{ συχνές άλλαγές τών γενικών

διευθυντών

δημιουργοϋσαν

ανασφάλεια

στό

Στή συζήτηση επί τής άρχής τοϋ νομοσχεδίου

ijδη

ελαβαν &κόμη μέρος οί Β. Τσουδεροϋ, Χ. Γραμματί

άσχημα άμειβόμενο προσωπικό. 'Αναφέρθηκε επί

δης, Α. Κακλαμάνης, Σ. 'Ακρίτα, Ι. Πεσμαζόγλου, Ι.

σης στήν ΥΕΝΕΔ, τή λειτουργία τής όποίας χαρα

Κουτσοχέρας, Δ. Λιβανός, Β. Βασιλείου, Γ.-Α. Μαγ

κτήρισε aνώμαλη καί ζήτησε τήν ταχεία συγχώνευ

κάκης, Ν.' Αλαβάνος, Κ. Τρικούπης, Ι. Παπαδόπου

σή της μέ τήν ΕΡΤ. 'Ο Α. Κουτσόγιωργας, εισηγη

λος, Κ. Κάππος, Ι. Σαββούρας καί Λ. Κύρκος 35 •

τής τοϋ ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε τό νομοθέτημα ση
μαντικό δσο καί τό Σύνταγμα. Σημείωσε, δμως, δτι ή

28

κοινή γνώμη άποζητοϋσε καί τήν κάθαρση τών μέ
σων μαζικής επικοινωνίας άπό τούς νοσταλγούς τής
χούντας. Τό προτεινόμενο νομικό πλαίσιο, τόνισε,

δέν διασφάλιζε τήν αύτοτέλεια του νέου φορέα, άφοϋ
τά μέλη τής Γενικής Συνελεύσεως δέν θά ήταν ανε
ξάρτητα άπό τήν Κυβέρνηση, καί καθώς οϋτε ελεγ
χος νομιμότητας άπό τό Συμβούλιο τής 'Επικρατεί

ας, οϋτε κατασταλτικός άπό τό 'Ελεγκτικό Συνέδριο

θά ήταν δυνατός, μέ τή νέα μορφή τής εταιρείας. 'Ο
πρόεδρος τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοϋ, επέκρινε τό νομοσχέ
διο, γιά τό όποίο είπε δτι θά μποροϋσε νά επιδεινώ

σει τίς ταξικές εξαρτήσεις τής ραδιοφωνίας καί τής
τηλεοράσεως, ενώ αναφέρθηκε καί σέ ύπερπληθώρα
προγραμμάτων αμερικανικής παραγωγής.

'Ισχυρί

στηκε δτι τό νομοσχέδιο δέν συμφωνοϋσε μέ βασικά
σημεία τής 'Εκθέσεως Γκρήν, δέν διασφάλιζε τήν
ποιότητα τών προγραμμάτων καί μάλιστα εισήγαγε
καί

λογοκρισία.

Καταφέρθηκε, &κόμη,

κατά τής

ΥΕΝΕΔ, τήν όποία χαρακτήρισε «Κράτος εν Κρά
τει».

Κατόπιν, άγόρευσε ό ύφυπουργός Προεδρίας Κυ
βερνήσεως, Π. Λαμπρίας, πού τόνισε δτι τό νομο
σχέδιο ήταν ενα άπό τά πιό φιλελεύθερα τής Εύρώ
πης . Συνέκρινε μάλιστα καί τά δικαιώματα τοϋ άρμό
διου ύπουργοϋ μέ τά aντίστοιχα τοϋ άρμόδιου Βρετα
νοϋ ύπουργοϋ επί τοϋ

BBC, γιά νά συμπεράνει δτι τό

έλληνικό νομικό πλαίσιο παραχωροϋσε λιγότερες

εξουσίες στήν Κυβέρνηση. Έξάλλου, συμπλήρωσε,
άν ή Κυβέρνηση δεν είχε σκοπό νά δημιουργήσει
φιλελεύθερη ραδιοφωνία καί τηλεόραση, δέν θά είχε

έκπονήσει τό νέο αύτό νομοσχέδιο, άλλά θά είχε
aρκεσθεί στό παλαιό πλαίσιο.

'Αντίθετα, άμέσως

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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'Ο ύπουργός Οικονομικών, Ε. Δεβλέτογλου, κα
ταθέτει τόν προϋπολογισμό τοϋ Κράτους γιά τό ετος

1976.
'ο νέος προϋπολογισμός προέβλεπε εσοδα

213.500

έκατ . δρχ. καί ακριβώς ισόποσα εξοδα, ενώ οί αμυν
τικές δαπάνες παρουσιάζονταν κατά

30%

αύξημένες

σέ σύγκριση μέ τό προηγούμενο ετος.

Στίς

13

Δεκεμβρίου καί ενώ δέν εχει &κόμη aρχί

σει ή συζήτηση τοϋ προϋπολογισμοϋ στή Βουλή, σέ
σύσκεψη τών οίκονομικών ύπουργών, ύπό τήν προε

δρία τοϋ Κ. Καραμανλή, θά aποφασιστεί σημαντική

αϋξηση τών μισθών καί τών συντάξεων τών δημοσί
ων ύπαλλήλων . 'Όπως θά ανακοινώσει άμέσως μετά

ό Ε. Δεβλέτογλου, οί μισθοί καί οί συντάξεις αύξά
νονται κατά

10% (ή αϋξηση θά χορηγηθεί κατά τό
1η 'Ιανουαρίου καί τό άλλο μισό τήν 1η
1976)· χορηγοϋνται επιδόματα οίκογενειακών

μισό τήν
Μαίου

βαρών καί έπίδομα πέμπτης τριετίας αύξάνεται τό
προσωρινό έπίδομα σέ

2.000

δρχ. 'Η συνολική αϋ

ξηση τών μισθών τών δημοσίων ύπαλλήλων ανέρχε
ται ετσι στό
ται μέ ποσό

14%, ενώ ό προϋπολογισμός
6,5 δισ . δρχ.

επιβαρύνε

[Λίγες ήμέρες aργότερα, κατά τή διάρκεια τοϋ
πρώτου μεταδικτατορικοί) συνεδρίου τής ΑΔΕΔ Υ, οί

δημόσιοι ύπάλληλοι θά aποφασίσουν νά διαθέσουν
μέρος τής αύξήσεως τών μισθών τους γιά τήν ενί
σχυση τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας] .

30
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Μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως

10

ετών άπό

τήν ϊδρυση τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών, ό πρωθυ-
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πουργός αποστέλλει στή Σύγκλητο τοϋ ίδρύματος τό

δίκιο νά ύπογραμμίση ότι στό βάθος τών μεγάλων

ακόλουθο μήνυμα:

έπιτευγμάτων βρίσκαμε πάντα τήν φρόνηση καί τήν

«Μέ τήν εύκαιρία συμπληρώσεως JΟετίας άπό
τήν fδρυση τοiί Πανεπιστημίου Πατρών, εύχομαι νά
εύοδωθή τό επιστημονικό καί πνευματικό του έργο.
»Ή Κυβέρνησις αlσθάνεται βαρυτάτη τήν εύθύ
νη καί θεωρεί ύψίστη τήν φροντίδα γιά τήν διαμόρ

φωση τής νέας γενεiiς τών έπιστημόνων πού θά συμ
βάλουν στήν πρόοδο καί τήν πνευματική άνάπτυξη
τής χώρας. Διότι ή όρθή παιδεία είναι άπαραίτητη
γιά τήν εύημερία τοiί τόπου καί τήν έδραίωση τής
ύγιοiίς δημοκρατίας.

»Ή Κυβέρνησις θά είναι πάντοτε συμπαραστάτις
σέ κάθε προσπάθεια, όπως αύτή τοiί Πανεπιστημίου
Πατρών».

λογική. Θά ήθελα μέ τήν σειρά μου νά ύπενθυμίσω
δυό λόγια του μεγάλου Σταγειρίτη πού εlναι καί θά
παραμείνουν πάντα επίκαιρα. "Μπορουμε νά έπιτύ

χωμε εύγενή έργα χωρίς νά κυριαρχήσωμε στήν γή
καί στίς θάλασσες".
»λόγια πράγματι επίκαιρα, άφου ή εiρήνη καί ή

έλευθερία, αlτίες τόσου αϊματος καί τόσων δακρύων,
παραμένουν πάντα έπισφαλείς σ' αύτόν τόν κόσμο.
Καί είναι πολλές οί περιπτώσεις, στην συμπεριφορά

τών έθνών, όπου ή αύθαιρεσία ύπερισχύει του δικαί
ου, καί ή άλαζονεία τής εύγενείας. Αύτή ή άλήθεια

έπιβεβαιώθηκε άπό τήν τραγωδία τής Κύπρου. Μιά
τραγωδία πού δημιουργεί σ ' αύτή τήν έκρηκτική πε
ριοχή σοβαρούς κινδύνους, στήν έξουδετέρωση τών
όποίων θά πρέπη νά συμβάλουν όλοι εκείνοι πού έν

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Δημοσιεύονται στή

διαφέρονται γιά τήν εlρήνη καί τήν δικαιοσύνη.

«Revue des deux mondes»

aρθρα τοϋ Κ . Τσάτσου καί τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τόν
ίδιο τίτλο «Ή 'Ελλάδα, ή Γαλλία καί ή Εuρώπψ>.
Τό κείμενο τοϋ aρθρου τοϋ Κ . Καραμανλή είναι τό
ακόλουθο:

»Στό Έλσίνκι καθιερώσαμε lfνα Ί]θικό κριτήριο

συγκρίσεως, λυδία λίθο τής καλής μας πίστεως.

»Ή Έλλάδα άπέδειξε ήδη έμπράκτως τήν προσή
λωσή της σ' αύτές τίς άρχές. Πέραν άπό τίς εlλικρι
νείς προσπάθειες πού καταβάλλει γιά νά έπιλύση μέ

τρόπο εlρηνικό καί δίκαιο τίς διαφορές της μέ τήν

«Ή Θεσσαλονίκη εlναι ή έλληνική πόλη πού

Τουρκία, ή Έλλάδα έχει ήδη άποδυθή σέ μιά προ

συμβολίζει περισσότερο ίσως άπό κάθε άλλη τήν

σπάθεια έμπεδώσεως τής εlρήνης στά Βαλκάνια καί

γαλλοελληνική συμμαχία καί τήν άδελφότητα τών

δημιουργίας εύνοϊκώτερων συνθηκών γιά μία στενώ

δύο λαών.

τερη διαβαλκανική συνεργασία,

άνεξάρτητα άπό

»Στήν σύγχρονο έλληνική iστορία, ή Θεσσαλο

κοινωνικο-οlκονομικά συστήματα κα ί ίδεολογικούς

νίκη κατέστη τό σύμβολο τής θελήσεως τής Έλλά

προσανατολισμούς. Καί έχω τήν πεποίθηση, ότι έτσι

δος νά συνδέση τήν τύχη της μέ τίς δυτικές Δημο

θέτει σέ άμεση έφαρμογή τό πνευμα του Έλσίνκι

κρατίες καί νά ύποβληθή στήν ύπέρτατη δοκιμασία

καί συμβάλλει ούσιαστικά στήν εύρύτερη διαδικα

τοiί αfματος γιά νά ύπερασπισθή τό παγκόσμιο lδα

σία τής ύφέσεως καί τής διεθνους συνεννοήσεως.

νικό τής ελευθερίας. Σ' αvτή τήν πρωτεύουσα τοiί

»'Ένα άπό τά μεγάλα ζητήματα τής έποχής μας, ή

Έλληνικου Βορρii σχηματίσθη1fε κατά τόν Πρώτο

ένοποίηση τής Εύρώπης, άναμένει πάντα τήν λ ύση

Παγκόσμιο Πόλεμο τό πρώτο έλληνογαλλικό μέτω

του. Πιστεύω ότι πρέπει νά έχουμε τό θάρρος καί τήν

πο καί σ' αύτό τό μέτωπο άντήχησε τό πρώτο χαρού

σταθερότητα, τήν φρόνηση καί τήν διορατικότητα

μενο σάλπισμα τής συμμαχικής νίκης.

νά οlκοδομήσωμε αύτή τήν Εύρώπη, πού άπαιτουν οί

»'Έτσι, σ' αύτή τήν γή, τής Μακεδονίας, εμ

λαοί μας. Αύτή τήν Εύρώπη πού δέν εlναι μία άφη

πλουτίσθηκαν μέ ενα καινούργιο θριαμβευτικό περι

ρημένη γεωγραφική έννοια άλλά μία ζωντανή καί

εχόμενο

παραδοσιακοί δεσμοί πού ένώνουν τόσο

παλλόμενη πραγματικότητα. Αύτή τήν Εύρώπη πού

στενά τήν Γαλλία καί τήν Έλλάδα άπό τήν εποχή

ξεπερνώντας τά εθνικά σύνορα, άποτελεί μία φιλο

oi

του Ρινί, τοiί Μαιζών καί τοiί Βίκτωρα Ούγκώ.
»Καί όταν ή άνθρωπότης βυθίστηκε στήν άκόμα

πιό φοβερή δοκιμασία τοiί Δεύτερου Παγκόσμιου

σοφία καί lfνα τρόπο ζωής. Αύτή τήν Εύρώπη πού,

όταν ένωθή, θά ξαναβρή τήν παραδοσιακή της θέση
στήν πρωτοπορία τής σκέψεως καί τής προόδου.

Πολέμου, αύτή ή λαμπρή παράδοση συνεχίσθηκε.

»Σ' αύτό τό έργο ή 'Ελλάδα φιλοδοξεί νά συμ

Γιά μιά άκόμη φορά οί 'Έλληνες καί oi Γάλλοι βρέ

βάλλη στό μέτρο τών δυνατοτήτων της. Καί μέ τήν

θηκαν μαζί στό στρατόπεδο τής εlρήνης καί τής

εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά έξάρω τήν ύποστήριξη

ελευθερίας.

πού παρέχει ή Γαλλία στό αίτημα τής Έλλάδος γιά

»Πρό δώδεκα έτών ό στρατηγός Ντέ Γκώλ, πού

τήν ένταξή της στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες καθώς

έπι σκεπτόταν καί έκείνος τήν Θεσσαλονίκη, άπέτισε

κα ί τήν κα τανόη ση πού έπιδεικνύει γιά τά άλλα προ

φόρο τιμής σ ' lfνα μεγάλο Μακεδόνα, διαπιστώνον

βλήματα πού τήν άπασχολουν.

τας ότι "στό βάθος τών νικών του 'Αλεξάνδρου βρί

πεπεισμένη ότι μόνον μία Εύρώπη ίσχυρή καί ένωμέ

σκαμε πάντα τόν 'Αριστοτέλη ". Καί είχε άσφαλώς

νη θά μπορέση νά διασώση άπό τή ν σημερι νή σύγ-

Ή Έλλάδα εlναι
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χυση τις εννοιες τοί5 μέτρου, τής άρμονίας καί τής

νοτουρκική

δημοκρατίας, πού κληροδότησε τό έλληνικό πνεϋμα

πλαίσιο του ΟΗΕ, δπου είχε μόλις ύποστει όδυνηρή

διένεξη, άπομακρύνοντάς το απο τό

σηjν Εύρώπη. Γιατί αύτές άκριβώς τίς έννοιες έξέ

ήττα. Οί «περιοδικές συναντήσεις» των δύο ύπουρ

φραζαν οί πρόγονοί μας όταν συνελάμβαναν καί κα

γων 'Εξωτερικων

θιέρωναν τήν δημοκρατία. Οί αlώνες άπέδειξαν ότι ή

ρίπτονταν άπό τήν 'Αθήνα

δημοκρατία εlναι τό μόνο σύστημα πού συνδέει τήν

έπιτρέψουν νά παρακάμψει τήν έλληνική πρόταση

άλλαγή μέ τήν έλευθερία καί πού διευκολύνει τήν

γιά ύπαγωγή του προβλήματος τής ύφαλοκρηπίδας

-

οί όποιες κατ' άρχήν δέν άπορ

-

θά μπορουσαν νά τής

μία χωρίς νά θυσιάζη τήν aλλη. Ή δημοκρατία βέ

σέ δικαστική διευθέτηση, τήν όποία

βαια δέν μπορεί νά εlναι στατική σέ μία έποχή πού

πλέον έμφανές

έξελίσσεται ταχύτατα κάτω άπό τήν έπίδραση τής

Τοϋρκος ύπουργός εκαμε σαφή τήν πρόθεσή του νά

μεγάλης έπιστημονικής καί τεχνολογικής προόδου

θέσει καί μειονοτικό θέμα.

-

-

δπως ήταν

ήθελε νά άπορρίψει. τέλος, ό

καί τών τεραστίων κοινωνικών μεταβολών. Γιά νά

Στήν πρόταση άπάντησε, τήν έπομένη, ό ύπουρ

έπιβιώση, ή δημοκρατία πρέπει νά γίνη δυναμική,

γός 'Εξωτερικων, Δ. Μπίτσιος, μέ τίς άκόλουθες δη

άδιάκοπα "έπαναστατική "».

λώσεις:

4
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συνεργασία μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας πρέπει νά άπο

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Ι. 'Ιορδάνογλου, άναιωι

τελfj πρωταρχικόν σκοπόν τfjς έξωτερικfjς πολιτικfjς των,

νώνει τήν άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά παρέμβει

ή έλληνική Κυβέρνησις συμφωνεί καί είναι γνωστόν δτι

στήν άγορά μέ σκοπό τή στήριξη τής τιμής του

διά τfjς uπομονfjς καί μετριοπαθείας, τήν όποίαν επέδειξεν,

έλαιόλαδου στίς

55,50

δρχ. άνά κιλό.
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είργάσθη πρός τήν κατεύθυνσιν αuτήν. 'Οφείλω δμως νά
παρατηρήσω δτι αi συνεννοήσεις &στω καί έπί λεπτών δια

δικαστικών θεμάτων δέν είναι δυνατόν νά γίνωνται διά μο
νομερών δημοσίων δηλώσεων. Μετ' όλίγας ήμέρας, είς

Ό Τοί\ρκος ύπουργός Έξωτερικων, Ι. Τσαγλαγι

τάς Βρυξέλλας, ό Τοί\ρκος συνάδελφός μου θά &χη πλήρη

αγκίλ, προτείνει τή διεξαγωγή, «τό ταχύτερον δυνα

άνεσιν νά μοί\ άναπτύξη τάς σκέψεις του. Είναι γνωστόν

τόν» τετραμερων συνομιλιων γιά τήν Κύπρο μέ τή

συμμετοχή τής 'Ελλάδος, τής Τουρκίας καί των δύο
κυπριακων κοινοτήτων, ύπό τήν αiγίδα του γενικοί\
γραμματέα του ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ, άλλά έκτός του

πλαισίου του διεθνοί\ς όργανισμοu. Διατύπωσε, άκό
μη, τήν άποψη δτι επρεπε νά γίνονται τακτικές περι

δτι προσφάτως είς τό Παρίσι διετύπωσα τάς άπόψεις τfjς

έλληνικfjς πλευρiiς έπί του τρόπου κατά τόν όποίον θά
ηδύναντο νά επαναληφθοί\ν αί διακοινοτικαί διαπραγματεύ
σεις καί συνεκράτησα τήν uπόσχεσιν του κ. Τσαγλαγιαγ

κίλ, δτι θά παρείχε τήν άπάντησιν τfjς Κυβερνήσεώς του
είς τάς Βρυξέλλας.
»Δέν άνταποκρίνεται είς τά πράγματα ό ίσχυρισμός δτι

οδικές συναντήσεις μεταξύ των ύπουργων 'Εξωτερι

κατά τό παρελθόν ή 'Ελλάς έπανειλημμένως aπέρριψε

κων τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας, οί όποιες, είπε,

προτάσεις περί είρηνικfjς επιλύσεως των διαφορών μας.

θά έπιτρέψουν τήν έπίλυση των προβλημάτων του

Είναι πασίγνωστον δτι ή έλληνική Κυβέρνησις έπί μέν τοί\

Αiγαίου «καί τής μειονότητας» (τής μουσουλμανι

Κυπριακοί\ κυριολεκτικ&ζηγωνίσθη διά τήν διατήρησιν

κής, στή ,δυτική Θράκη).

'Η τουρκική πρόταση δέν ήταν προφανως άσχε
τη μέ τήν έπικείμενη συνεδρίαση του άμερικανικου
Κογκρέσου γιά τή συνέχιση τής άποστολής δπλων

στήν 'Άγκυρα. Έξάλλου, σύμφωνα καί μέ τίς άπό
ψεις πού διατύπωναν διπλωματικοί παράγοντες στήν

'Αθήνα, ή πρωτοβουλία Τσαγλαγιαγκίλ άποσκοπου

έν ζωτϊ των διακοινοτικών διαπραγματεύσεων uπό τόν γε
νικόν γραμματέα του ΟΗΕ, τάς όποίας δμως ή τουρκική

πλευρά ώδήγησεν είς ό:διέξοδον. Τό σχfjμα τοί\το των δια
πραγματεύσεων ό:νεγνωρίσθη διεθνώς ώς τό προσφορώτε

ρον, η δέ τουρκική Κυβέρνησις κατ' επανάληψιν ό:νεγνώ

ρισεν δτι είναι τό μόνον πού δύναται νά άποδώση, διότι
άφήνει είς τούς εκπροσώπους των δύο μερίδων του πληθυ

σμοί\ τήν εuχέρειαν νά ρυθμίσουν τό μέλλον των. Βεβαίως,

σε νά δώσει στήν 'Άγκυρα τή δυνατότητα νά συνε

ή 'Ελλάς καί η Τουρκία δύνανται νά βοηθήσουν πρός τήν

χίσει τήν παρελκυστική τακτική της σέ δλο τό φά

κατεύθυνσιν αuτήν καί διά τόν λόγον αuτόν πάντοτε προθύ

σμα των έλληνοτουρκικων ζητημάτων. Μετά τή συ

μως εδέχθημεν έλληνοτουρκικάς συναντήσεις ό:κόμη καί

ζήτηση στή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ή Τουρκία

είς επίπεδον πρωθυπουργών. Είναι, δμως, γνωστόν, δτι αί

άναζητοί\σε νέα φόρμουλα γιά τή συνέχιση των δια
πραγματεύσεων, ή πλήρης διακοπή των όποίων δέν

τήν συνέφερε. Μέ ενα τετραμερές πλαίσιο, οχι μόνον
μπορουσε νά άποφύγει τό στιγμα του άδιάλλακτου,

άλλά, έπιπλέον, ήλπιζε νά παρουσιάσει τίς δύο κυ
πριακές κοινότητες ώς ισότιμες (καί νά άμφισβητή
σει τή νομιμότητα τής κυπριακής Κυβερνήσεως),

άλλά καί νά παρουσιάσει τό Κυπριακό ώς μιά έλλη-

συναντήσεις αuταί μέχρι τοί\δε δέν απέδωσαν, λόγφ άδυ
ναμίας τfjς τουρκικfjς πλευρiiς νά έκθέση τάς άπόψεις της
έπί του Κυπριακοί\. 'Ελπίζομεν δτι αί προσεχείς συναντή

σεις θά είναι περισσότερον άποδοτικαί.
»'Όσον ό:φορa είς τάς διμερείς διαφοράς μας είναι έπί
σης γνωστόν δτι η έλληνική Κυβέρνησις πρώτη έπρότεινε

τήν υiοθέτησιν είρηνικών διαδικασιών. Καί είς μέν τό θέμα
τfjς uφαλοκρηπίδος του Αίγαίου είσηγήθη

δεκτόν

-

-

καί έγένετο

δπως η διαφορά παραπεμφθfj είς τό Διεθνές Δι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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καστήριον τής Χάγης, μετά προηγουμένην διαβούλευσιν.

«Κατόπιν διενεργηθέντος ύπό άρμοδίων όργάνων τής

'Εξ άλλου, εiς τό θέμα του έναερίου χώρου έγένετο σειρά

Τραπέζης τής 'Ελλάδος έλέγχο υ, προέκυψαν καθαραί ύπό

συναντήσεων μεταξύ έμπειρογνωμόνων των δύο χωρών,

νοιαι δτι έσημειώθησαν κατά τά ετη

κατά τάς δποίας έπί μήνας τώρα "μελετώνται" εiς τήν

κανόνων τής Νομισματικής 'Επιτροπής καί άνωμαλίαι

1972-73

παραβάσεις

Αγκυραν, χωρίς καμμίαν ενδειξιν άπαντήσεως. Έν πάσ1J

όφειλόμεναι εiς πράξεις ή παραλείψεις των διοικήσεων

περιπτώσει, ή έλληνική Κυβέρνησις, πιστεύουσα δτι εΙναι

των Τραπεζών 'Εμπορικής, 'Ιονικής-Λαϊκής καί 'Επενδύ

έπωφελής δι' άμφοτέρας τάς χώρας ή διατήρησις καλών

σεων, έπιβάλλουσαι τήν κίνησιν τής διαδικασίας πρός δι

σχέσεων, θά έξακολουθήση νά έμπνέεται άπό πνευμα συ

ορισμόν προσωρινών έπιτρόπων. 'Ο διορισμός έπιτρόπων,

νεννοήσεως, έφ' όσον θά ύπάρξη άνταπόκριση».

δ ρόλος τών δποίων συνίσταται εiς τήν προσωρινήν διοί

w

'Η έλληνική πλευρά, ώστόσο, είχε εγκαιρα δρα
στηριοποιηθεί στό διεθνές πεδίο γιά νά άποδυναμώ

κησιν των Τραπεζών, εΙναι άσχετος έντελώς μέ τήν οiκο
νομικήν θέσιν των έν λόγφ πιστωτικών ίδρυμάτων, ή όποία

δηλουται ύπευθύνως δτι εΙναι άπολύτως σταθερά. Οίκοθεν

σει δποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία γιά τήν

νοείται δτι

έκτροπή τοϋ Κυπριακοϋ άπό τή διεθνώς άποδεκτή

εΙχον διορισθή έπίτροποι- αί ώς άνω Τράπεζαι θά έξακο

διαδικασία. WΗδη, ή παρέμβαση των χωρών-μελών

λουθήσουν νά λειτουργουν κανονικώς. Τά λαμβανόμενα

τής ΕΟΚ- πού είχε έκδηλωθεί καί μέ τήν έπίσκεψη

μέτρα κατοχυρώνουν έξ δλοκλήρου τά συμφέροντα τών

του Γάλλου ύπουργοϋ 'Εξωτερικών, Ζ. Σωβανιάργκ,

καταθετών καί γενικώτερα, του μετά των Τραπεζών τούτων

στήν "Αγκυρα- είχε άρχίσει νά άποδίδει καρπούς.

συναλλασσομένου κοινου. Περί αύτου έγγυώνται ή Κυ

Παράλληλα μέ τίς δηλώσεις τοϋ Ι. Τσαγλαγιαγκίλ,

διατυπωνόταν συμβιβαστικό κείμενο γιά τήν έπανά
ληψη των συνομιλιών, πού εμεινε γνωστό ώς «φόρ
μουλα Σωβανιάργκ» καί ζητοϋσε τήν έπανάληψη τ&ν
συζητήσεων Κληρίδη-Ντενκτάς (καί όχι τετραμερών
συνομιλιών), ύπό τήν αίγίδα τοϋ Κ. Βαλντχάιμ, χω

ρίς προϋποθέσεις καί μέ πρόταξη τοϋ έδαφικοϋ.
Σύμφωνα μέ τή φόρμουλα, άντικείμενα συζητήσεως

θά 'Ιlταν, μετά τό έδαφικό, τό θέμα τής δμοσπονδίας
καί οί έξουσίες τής κεντρικής Κυβερνήσεως. 'Η
φόρμουλα Σωβανιάργκ, άποτέλεσμα γαλλογερμανι
κής πρωτοβουλίας, ή άπάντηση τοϋ Δ. Μπίτσιου καί
ή εκδηλη άσυμφωνία τ&ν προτάσεων Τσαγλαγιαγκίλ

μέ τή διαδικασία πού προέκρινε δ ΟΗΕ άποδυνάμω
σαν τίς προτάσεις του Τούρκου ύπουργοϋ, δ δποίος

-

δπως ήδη συνέβη δίς εiς τό παρελθόν δτε

βέρνησις καί ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος».

Παράλληλα, μέ δηλώσεις του, δ ύπουργός Συντο
νισμοϋ εκαμε σαφές δτι δέν άποτελοϋσε πολιτική

τής Κυβερνήσεως ή κρατικοποίηση ίδιωτικ&ν Τρα

πεζών, ξένων η έλληνικ&ν. Σημείωσε, έξάλλου, δτι ή
φύση καί ή εκταση των άνωμαλι&ν πού άνέφεραν τά

έλεγκ:τικ:ά δργανα δέν 'Ιlταν τέτοιες πού νά μποροϋν
νά έπηρεάσουν τήν δμαλή λειτουργία των τριών πι
στωτικών ίδρυμάτων.

Σχετικά, δ Α. Παπαληγούρας θά σημειώσει, σέ
μεταγενέστερο κ:ειμενό του, τά άκόλουθα:
«Στόν "Ομιλο έταιρειών

'Ανδρεάδη έμφανιζόταν ή

Ι.διομορφία συνύπαρξης άντίθετης κατεύθυνσης συμφε
ρόντων, δημοσίου χαρακτήρα άπό τή μιά (τράπεζες πού

δέν διέθετε πλέον τή δυνατότητα νά έπιμείνει στίς

συγκεντρώνουν τίς λαϊκές άποταμιεύσεις, τίς δποίες φυσι

νέες θέσεις του τής 5ης Δεκεμβρίου 36 •

κά προστατεύει τό Κράτος) καί ίδιωτικου χαρακτήρα άπό
τήν άλλη (βιομηχανικές καί άλλες έπιχειρήσεις). Παρου

σιαζόταν ετσι μιά έξ δρισμου άφύσικη διαπλοκή, ή όποία

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975
'Ο Κ. Καραμανλής γίνεται δεκτός άπό τόν πρόε

έπέτρεπε άθέμιτη έκμετάλλευση του δημοσίου χαρακτήρα
συμφερόντων άπό τά Ι.διωτικου. Πράγματι διαπιστώθηκαν

δρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο, τόν όποίο ένημε

σοβαρές

ρώνει γιά θέματα έξωτερικής καί έσωτερικής πολιτι

'Ε πι τροπής, μεταξύ των δποίων δ δανεισμός τής έταιρείας

κής.

πετρελαίων

παραβάσεις των

STRAN

κανόνων

(iδιοκτησίας

τής Νομισματικ:fίς

'Ανδρεάδη) άπό τήν

'Εμπορική Τράπεζα (μέ πpόεδρο τοϋ Δ.Σ. τόν ίδιο) μέ πο
σό πού ξεπερνοϋσε τό

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975

lΙ5

τοϋ μετοχικου κεφαλαίου τής

Τράπεζας, πράγμα πού άπαγορεύεται αύστηρά άπό τό νό

Ή Νομισματική 'Επιτροπή, ύπό τήν προεδρία

μο. Οί παραβάσεις αύτές πού εθεταν σέ κίνδυνο τή σταθε

τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοϋ, άποφασίζει νά άφαιρέ

ρότητα τής Τράπεζας, άπειλοϋσαν τίς καταθέσεις των άπο

σει άπό τόν Στρατή

'Ανδρεάδη τή διοίκηση των

ταμιευτών, καί κατέστησαν άναγκαία τή στήριξη τής τρά

Τραπεζών 'Εμπορικής, 'Ιονικής-Λαϊκής καί 'Επεν

πεζας πού ζημιώθηκε άπό αύτές, δδήγησαν τήν Κυβέρνηση

δύσεων, μετά τή διαπίστωση παραβάσεων κατά τήν
περίοδο

1972-73.

Παράλληλα δημοσιεύεται στήν

'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως προεδρικό διάταγμα
μέ τό όποίο έπισπεύδεται ή διαδικασία, ώστε μέσα σέ
ενα μήνα νά εχουν περατώσει οί προσωρινοί έπίτρο

στήν άπόφαση νά άλλάξει τή διοίκηση των Τραπεζών τοϋ
'Ομίλου, διπλασιάζοντας καί καλύπτοντας ή ίδια τό μετο
χικό κεφάλαιο, προκειμένου νά άποτρέψει νέες παραβά

σεις καί παρόμοιους κινδύνους . ·Ο άντικατασταθείς ετσι
πρόεδρος του Δ . Σ. άν καί δέν προσέφυγε στό Συμβούλιο

τής 'Επικρατείας κατά τών διοικητικών πράξεων πού τόν

ποι τό έλεγκτικό τους εργο. Στήν άνακοίνωση τής

εβλαπταν, προσέφυγε στό Πρωτοδικείο

Νομισματικής 'Επιτροπής άναφέρεται:

άπέρριψε τήν άγωγή

του,

'Αθηνών, πού

καί προφανώς γιά νά

μήν
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προχωρήσει σέ περισσότερο βάθος ή ύπόθεση, μέ συντα

λήν. ' Εξεφράσθη δημοσίως ύπό τi'jς έλληνικi'jς aντιπρο

γέν Πρακτικό, aλλά καί μέ έξώδικη δήλωσή του (τέλος

σωπείας εiς τήν Γενικήν Συνέλευσιν του ΟΗΕ. Καί έπανε

Νοεμβρίου

λήφθη προσφάτως διά τi'jς aπαντήσεως του ύπουργου τών

-

aρχές Δεκεμβρίου

1977)

δ 'Ανδρεάδης άπο

δέχθηκε ρητά καί άνεπιφύλακτα τήν άπορριπτική aπόφαση

'Εξωτερικών εiςτάς δηλώσεις του κ . Τσαγλαγιαγκίλ» .

του δικαστηρίου καί παραιτήθηκε aπό κάθε ενδικο μέσο

κατ' αuτi'jς» 37 •

'Ακόμη, ή Κυβέρνηση διακήρυσσε δτι δέν ήταν
έπιτρεπτό άπό τίς εκτιμήσεις καί τίς κρίσεις του
προέδρου τ&ν ΗΠΑ νά συνάγωνται συμπεράσματα

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975

για τήν ελληνική εξωτερική πολιτική, πολύ περισσό

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής
'Επιτροπής τής ΕΟΚ, Φρανσουά

-

Ξαβιέ Όρτολί,

τερο νά άμφισβητείται ή άξιοπιστία τής Κυβερνή
σεως.

μέ τόν όποίο εξετάζει τήν πρόοδο πού επιτελείται γιά

τήν ενταξη τής χώρας στήν Κοινότητα.

10

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10-14

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1975

Διενεργοuνται στήν 'Αθήνα, οί εργασίες τής τε

1975

τάρτης Συνόδου τής έλληνοβουλγαρικής Μικτής Δι

Δημοσιεύεται στόν έλληνικό τύπο ή είδηση δτι

υπουργικής 'Επιτροπής , κατά τίς όποίες επιτελείται

δ πρόεδρος τ&ν ΗΠΑ, Τζ. Φόρντ, ζήτησε, μέ επι

εντυπωσιακή πρόοδος στήν κατεύθυνση τής διευρύν

στολή του πρός τόν πρόεδρο τής Βουλής τ&ν 'Αντι

σεως τής διμεροuς οίκονομικής συνεργασίας. Τής

προσώπων

τή

χορήγηση

οικονομικής

βοήθειας

έλληνικής άντιπροσωπείας ήγείται δ άναπληρωτής

225.000.000 δολλαρίων πρός τήν 'Ελλάδα γιά τό ετος
1976. 'Από τό ποσόν αύτό, τά 50.000.000 θά άποτε
λοuν δωρεάν στρατιωτική βοήθεια, 65.000.000 οίκο
νομική βοήθεια καί 110.000.000 δολλάρια δάνειο επί

ύπουργός Συντονισμοί), Ι. Μποuτος, καί τής βουλ γα

πιστώσει.

ρικής δ ύπουργός Έξωτερικοu 'Εμπορίου, Γ. Κα
ραμάνωφ. 'Ήδη, κατά τήν εναρξη τ&ν εργασι&ν τής
συνόδου, δ Ι. Μποuτος, σέ σύντομη όμιλία του, άνα

σκόπησε τήν πορεία τ&ν έλληνοβουλγαρικ&ν οίκο

'Η άνακοίνωση τοu 'Αμερικανοu πρόεδρου ση

νομικ&ν σχέσεων κατά τό ετος

1975.

Σημείωσε, ειδι

ματοδοτοuσε τήν εύνοϊκή γιά τήν έλληνική πλευρά

κότερα, δτι τό πρ&το ετος εφαρμογής τής Μακροπρό

κατάληξή τ&ν συζητήσεων πού είχαν γίνει κατά τή

θεσμης Συμφωνίας

διάρκεια του

χές, καθώς δ όγκος τ&ν διμερ&ν συναλλαγ&ν άπό τόν

1975

πάνω στό θέμα τής βοήθειας πρός

1975-79

ύπήρξε ίδιαίτερα επιτυ

τήν 'Ελλάδα. 'Ωστόσο, στήν επιστολή του δ Τζ.

'Ιανουάριο ως τόν 'Οκτώβριο

Φόρντ άνέφερε δτι είχε άποστείλει, τόν 'Οκτώβριο,

49

μηνύματα στούς Κ. Καραμανλή καί Σ. Ντεμιρέλ,

'Έλληνας ύπουργός τόνισε δτι άπό τό Φεβρουάριο

ύποστηρίζοντας τήν επανάληψη τ&ν ενδοκυπριακ&ν

του

συνομιλι&ν, δτι είχαν επίσης γίνει διαβουλεύσεις

Σύνοδος τής 'Επιτροπής, είχαν σημειωθεί σημαντι

μεταξύ τ&ν ύπουργ&ν 'Εξωτερικ&ν ΗΠΑ, 'Ελλάδος

κά βήματα στή συνεργασία στό βιομηχανικό τομέα.

καί Τουρκίας καί τ&ν Εύρωπαίων Συμμάχων καί δτι

Είχαν, επίσης, γίνει τά εγκαίνια τών εργων διευθετή

έκατ. δολλ., εναντι

1975,

30

1975

είχε άνέλθει σέ

έκατ. γιά δλο τό

1974.

Ό

όπότε είχε συνέλθει στή Σόφια ή τρίτη

ή είσήγησή του άπέβλεπε καί στήν ύποβοήθηση τής

σεως τής κοίτης του 'Έβρου, ενω τόν 'Οκτώβριο

σύντομης επανόδου τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ. 'Έτσι

είχε συνέλθει γιά πρώτη φορά ή Μικτή 'Επιτροπή

ή είδηση εγινε δεκτή στήν 'Αθήνα μέ σκεπτικισμό.

γιά θέματα ύδροοικονομίας, ή όποία άσχολήθηκε

'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, κατηγό

μεταξύ fiλλων καί μέ τίς προκαταρκτικές μελέτες τ&ν

ρησε τήν Κυβέρνηση δτι είχε μυστικές επαφές μέ

δύο Κρατ&ν γιά τόν ποταμό Νέστο. 'Ανάλογη πρόο

τήν Ούάσιγκτων καί δτι μεθόδευε , εν άγνοία τής

δος είχε σημειωθεί καί στούς τομείς τής ήλεκτρικής

Βουλής, τήν επάνοδο τής χώρας στό ΝΑ ΤΟ. Ζήτησε,

ένέργειας καί τής γεωργίας. Στόν τομέα τ&ν μεταφο

άκόμη, τή συζήτηση του θέματος στήν

'Εθνική

ρ&ν προχωροuσε κανονικά ή άνακαίνιση καί βελτί

'Αντιπροσωπεία, πρό ήμερησίας διατάξεως. 'Από

ωση τής όδοu καί τής σιδηροδρομικής γραμμής

τήν πλευρά τής ΕΚ-ΝΔ, δ Γ. Μαuρος δήλωσε δτι οί

Θεσσαλονίκης

άνακοινώσεις του Τζ. Φόρντ ερχονταν σέ άντίθεση

διακίνηση βουλγαρικ&ν εμπορευμάτων άπό τό λιμέ

- Σόφιας,

εν& όμαλά διεξαγό~αν καί ή

μέ τίς διαβεβαιώσεις τής Κυβερνήσεως δτι τό Κυ

να τής Θεσσαλονίκης. τέλος, τή 10η 'Ιουλίου, είχε

πριακό θά διετηρείτο στά πλαίσια πού καθόριζαν οί

παραταθεί επ' άόριστον ή ίσχύς τής διμεροuς ναυτι

άποφάσεις τοu ΟΗΕ. 'Η Κυβέρνηση άντέδρασε μέ

λιακής συμφωνίας.

τήν εκδοση άνακοινώσεως, στήν όποία άναφέρον
ταν:

Τό κοινό άνακοινωθέν, πού εκδόθηκε μετά τή λή

ξη τ&ν εργασι&ν τής Συνόδου, άνέφερε:

«Ή πολιτική τi'jς έλληνικi'jς Κυβερνήσεως έπί του Κυ

«"Εληξαν αί έργασίαι τi'jς 4ης Μικτi'jς Διϋπουργικi'jς

πριακου εfναι σαφής. Διετυπώθη κατά τρόπον μ ή έπιδεχό

Έπιτροπi'jς οiκονομικi'jς συνεργασίας μεταξύ 'Ελλάδος

μενον παρερμηνείας ύπό του πρωθυπουργου εiς τήν Βου-

καί Βουλγαρίας καί ύπεγράφη εiς τό 'Υπουργείον τών
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Συνάντηση μέ τόν Φρανσουά-Ξαβιέ 'Ορτολί.
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'Εξωτερικών σχετικόν Πρωτόκολλον ύπό τών άρχηγών

» ' Αντιστοίχως άπό βουλγαρικής πλευράς παρεσχέθη ή

των δύο άντιπροσωπειών κ. κ. Ι. Μπούτου, ύπουργοu 'Ανα

διαβεβαίωσις δτι, παραλλήλως πρός τήν δδικήν άρτηρίαν,

πληρωτοu Συντονισμοί) καί

θά ένισχυθή άναλόγως καί τό πορθμείον μεταξύ Βοντίν καί

Γ.

Καραμάνωφ, ύπουργοu

Καλαφάτ, έπί τοu Δουνάβεως.

Έξωτερικοu 'Εμπορίου καί 'Υπηρεσιών.

'Επίσης έδηλώθη δτι ή

»Αί έργασίαι τής 'Επιτροπής διεξήχθησαν είς άτμό

βουλγαρική πλευρά ε{ ναι πρόθυμος νά όργανώση καί συν

σφαιραν πλήρους έγκαρδιότητος καί ειλικρινείας προερ

δυασμένας μεταφοράς (σιδηροδρομικώς καί διά ποταμίων

χομένης έκ τής άμοιβαίας κατανοήσεως καί των κοινών

μέσων) πρός καί άπό κεντρικήν Εuρώπην.

>> ' Απεφασίσθη

συμφερόντων των δύο χωρών .
» ' Η ' Επιτροπή προέβη είς έπισκόπησιν τής πραγμα
τοποιηθείσης ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας άπό τής

ρειακής γραμμfjς ' Αθηνών

προηγουμένης Συνόδου, ήτις έγένετο έν Βουλ γαρί~ τόν
παρελθόντα Φεβρουάριον .

έπίσης ή εξέτασις ύπό τ& ν άρμοδίων

φορέων των δύο χωρών τής επαναλειτουργίας τfjς λεωφο

-

Σόφιας .

>>UΟσον άφορα τάς διευκολύνσεις , τάς δποίας έζήτησεν
ή βουλγαρική πλευρά διά τόν λιμένα τής Θεσσαλονίκης, ή

»Κατά τάς έργασίας της ή 'Επιτροπή έπελήφθη καί

ελληνική πλευρά εδηλωσεν δτι θά πράξη πάν τό δυνατόν

έξήτασεν τάς δυνατότητας περαιτέρω άναπτύξεως τής οι

διά τήν βελτίωσιν τής έξυπηρετήσεως των βουλγαρικών

κονομικής συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών καί ίδί~ είς

άναγκών. 'Επίσης άπεφασίσθη, δτι μέχρι τέλους Φεβρου

τούς τομείς τοu έμπορίου , βιομηχανίας , γεωργίας , τουρι

αρίου

σμοu , δδικών καί σιδηρόδρομικών μεταφορών , ποταμίων

φορτίων, τά όποία θά διακινηθοuν μέσφ τοu λιμένος Θεσ

ύδάτων καί ήλεκτρικfjς ένεργείας ώς καί είς τήν έπιστημο

σαλονίκης, μερίμν1J του ΟΛΘ καί Ντεσπράτ.

νικήν καί τεχνικήν συνεργασίαν .

1976

»Ή

θά εχουν καθορισθή δ όγκος καί τό ε{δος των

'Επιτροπή άπεφάσισε τήν άνάθεση τής λεπτο

»Είδικώτερον δσον άφορα είς τάς έμπορικάς συναλλα

μεροuς εξετάσεως των θεμάτων τά όποία άφοροuν είς τήν

γάς ύπεγράφη έμπορικόν πρωτόκολλον διά του δποίου

έπωφελή χρησιμοποίησιν των ύδάτων των ποταμών πού

προβλέπεται ή αϋξησις του όγκου των έμπορικών συναλ

διαρρέουν τάς δύο χώρας, είς μικτάς 'Ομάδας 'Εργασίας

λαγών μεταξύ των δύο χωρών άπό

110

εκατ. δολλάρια, είς

140 εκατ . δολλάρια , ήτοι αϋξησις συναλλαγών περίπου κα
τά 30 τοίς εκατόν .
»νΟσον άφορα τά δύο σχέδια περί έμπορικών μεταξύ

'Εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών καί τήν ύποβολήν σχε

τικών προτάσεων εντός του πρώτου εξαμήνου

1976.

>>'Εντός τοu ίδίου ώς άνω χρονικοu διαστήματος θά

έξετασθοuν έπίσης ύπό ετέρας δμάδος είδικών των δύο χω

των δύο χωρών άνταλλαγών, πέραν των διά των κλήριγκ

ρών καί τά θέματα διασυνδέσεως των ήλεκτρικών συστημά

ύφισταμένων συμφωνιών τά όποία έπαρουσίασεν ή βουλ

των των δύο χωρών .

γαρική πλευρά διά τήν προσφοράν εκ μέρους τής Βουλγα

» Ώς

πρός τόν τουρισμόν, άπεφασίσθη ή ϊδρυσις είς

ρίας βιομηχανικοί) εξοπλισμοu καί χημικών λιπασμάτων ,

' Αθήνας καί Σόφιαν Τουριστικών Γραφείων Πληροφορι

εναντι ελληνικών βιομηχανικών καί άγροτικών προϊόν

ών .

των, άπεφασίσθη δπως ή λεπτομερής καί είς βάθος έξέτα
σις του θέματος τούτου πραγματοποιηθή ύπό τής μονίμου

μικτής ύποεπιτροπfjς έμπορικής συνεργασίας.

»Ύ πό

>>Τέλος, ώς πρός τάς συνεργασίας είς τόν έπιστημονι
κόν

-

τεχνικόν

-

μορφωτικόν τομέα άνεφέρθη μεθ' Ικανο

ποιήσεως τό ύπογραφέν είς Σόφιαν τήν 28ην Νοεμβρίου

τής έπι τροπής ύπεγραμμίσθη δ σημαντικός ρό

νέον τριετές πρόγραμμα πολιτιστικών μορφωτικών εκδη 

λος τόν δποίον πρόκειται νά διαδραματίση ή οργάνωσις

λώσεων . 'Επίσης συνεφωνήθη ή περαιτέρω διεύρυνσις τής

' Εκθέσεων τών βιομηχανικών προϊόντων άμφοτέρων των
χωρών είς 'Αθήνας τό

1976

καί είς Σόφιαν τό

1977.

συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών κ.λπ. έπιστημονι
κών ίδρυμάτων».

»'Ενεκρίθη τό ύπογραφέν τόν 'Οκτώβριον έ.ε πρωτό
κολλον βιομηχανικfjς μεταξύ των δύο χωρών συνεργασίας,

τό δποίον μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τήν δημιουργίαν εν
'Ελλάδι μονάδων παραγωγής εργαλειομηχανών, άνυψωτή
ρων, μηχανοποιήσεως του τρόπου λειτουργίας των άποθη

Παράλληλα, στίς

10 Δεκεμβρίου, είχε ί:ιπογραφεί,

άπό τόν 'Έλληνα ί:ιπουργό Μεταφορών, Γ. Βογιατζfj,
καί τόν Βούλγαρο ί:ιπουργό Τηλεπικοινωνιών, Γκ.

κών πρώτων ύλών καί άλλων προϊόντων καί μονάδος

'Αντρέγιεφ, μνημόνιο πού προέβλεπε τή διεύρυνση

άλουμινίου.

τfjς διμερους συνεργασίας στόν τομέα τών τηλεπι

»' Απεφασίσθη

ή περαιτέρω παρακολούθησις τής πραγ

κοινωνιών .

ματοποιήσεως τής συνεργασίας είς τούς άνωτέρω τομείς
ύπό τής άρμοδίας ελληνοβουλγαρικής ύποεπιτροπής.

» Ύπό

άμφοτέρων τών μερών έξεφράσθη ή Ικανοποίη

σις διά τήν σημαντικήν αϋξησιν του όγκου των διακινη
θέντων εμπορευμάτων των δύο χωρών κατά τό

1975.

»'Εδηλώθη δέ καί άπό τά δύο μέρη, δτι ή δλοκλήρωσις
τfjς άνακατασκευής τής δδικής άρτηρίας Θεσσαλονίκης
Κουλάτα

-

-

Σόφιας καί Βοντίν καί Λόμ, πραγματοποιείται

συμφώνως πρός τά συμφωνηθέντα καί θά περατωθή μέχρι
του

1978.
»'Από ελληνικής πλευράς έδηλώθη δτι ή ένίσχυσις τής

11-12

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1975

Κατά τή διάρκεια τών έργασιών τfjς ί:ιπουργικfjς

συνόδου του ΝΑΤΟ, στίς Βρυξέλλες , ό ί:ιπουργός

'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, συναντάται μέ τούς όμο
λόγους του των ΗΠΑ, Χ. Κίσινγκερ, καί τών άλλων
Κρατών-μελών τfjς Συμμαχίας.

'Ιδιαίτερα σημαντικές, ώστόσο, ήταν οί συνομι

λίες του Δ . Μπίτσιου μέ τόν Τουρκο ί:ιπουργό 'Εξω

σιδηροδρομικfjς γραμμής Θεσσαλονίκης- Κουλάτα θά πε

τερικών,

ρατωθfj ώς συνεφωνήθη μέχρι του τέλους

σαν στήν έπανάληψη των διακοινοτικών συνομιλι-

1976.

I.

Τσαγλαγιαγκίλ. Οί δύο άνδρες συμφώνη
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Δεκεμβρίου ύπέ

τητες στήν Κύπρο δέν άποτελοuσαν παρά μιά επέκταση

γραψαν πρακτικό, βασισμένο στή «φόρμουλα Σωβα

των δύο χωρών" καί θά καταργοuσε τή διεθνή προσωπικό

νιάργκ», μέ τό όποίο ή τουρκική πλευρά παραιτήθη

τητα του κυπριακοί) Κράτους . 'Εκείνο πού μποροuσαν νά

12

κε άπό όποιουσδήποτε προκαταρκτικούς δρους ε{χε
ζητήσει γιά τήν έπανάληψη τ&ν συνομιλι&ν, έν&
καθοριζόταν ώς πρ&το θέμα πού θά κάλυπταν οί Γ.
Κληρίδης καί Ρ. Ντενκτάς τό έδαφικό. Μέ τή διαδι

κασία αύτή, διαχωρίζονταν καί τά θέματα τfjς Κύ

κάνουν οί διακοινοτικές tjταν μέ τή δική τους δυναμική νά
επισπεύσουν τή στιγμή πού θά καθίστατο ώριμη ή συζή
τηση των μή εσωτερικών πραγμάτων τfjς Δημοκρατίας σέ

διευρυμένα πλαίσιω>3s.

13

πρου καί του Αtγαίου, δπως έπιδίωκε ή έλληνική
πλευρά. Ή συμφωνία Μπίτσιου-Τσαγλαγιαγκίλ ση
ματοδοτουσε τήν- προσωρινή τουλάχιστον -άνα
δίπλωση τfjς

»

Αγκυρας άπό τίς ιδιαίτερα άδιάλλα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1975

'Ο Κ . Καραμανλfjς παραβρίσκεται στή δεξίωση
πού παρεθέτει ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, Κ . Τσά
τσος, πρός τιμή τ&ν έκπροσώπων του τύπου.

κτες θέσεις τίς όποίες ε{χε υίοθετήσει τήν έπαύριο

τfjς ijττας της στόν ΟΗΕ. 'Η έξέλιξη αύτή όφειλό

16

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1975

ταν στήν εγκαιρη δραστηριότητα καί τήν πίεση τfjς

Κατά τή διάρκεια έπισκέψεως στή Μόσχα του

έλληνικfjς πλευρiiς, πού ε{χε καταστεί έμφανής άπό

ύπουργου Έμπορικfjς Ναυτιλίας, Α. Παπαδόγγονα,

τήν άρχή του μfjνα.

ύπογράφεται έλληνοσοβιετική Γενική Ναυτιλιακή

'Από τίς Βρυξέλλες, ό Δ. Μπίτσιος έπικοινώνησε

Συμφωνία. Παράλληλα, άπό τίς έπαφές πού ε{χε μέ

μέ τόν Κ. Καραμανλfj, ό δποίος ένέκρινε τούς χειρι

Σοβιετικούς ιθύνοντες ό Α. Παπαδόγγονας, εγινε

σμούς του ύπουργου Έξωτερικ&ν. Εύθύς άμέσως, ό

σαφές δτι ύπfjρχε άπό τήν πλευρά τfjς άνατολικfjς

γενικός διευθυντής του 'Υπουργείου 'Εξωτερικ&ν, Ι.

ύπερδυνάμεως διάθεση γιά άνάπτυξη τ&ν διμερ&ν

Τζούνης, άναχώρησε γιά τήν Λευκωσία, δπου καί

έμπορικ&ν σχέσεων καί γιά άπορρόφηση μεγαλυτέ

ένημέρωσε τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ό όποίος

ρων ποσοτήτων έλληνικ&ν προϊόντων 39 •

άποδέχθηκε τή συμφωνία.
Στά άπομνημονεύματά του, δ Δ. Μπίτσιος, ση

μείωσε, γιά τή συνάντησή του μέ τόν Τουρκο ύπουρ

γό 'Εξωτερικ&ν:

17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1975

'Ο Κ . Καραμανλfjς κηρύσσει τήν εναρξη τfjς γε
νικfjς συνελεύσεως τfjς ΠΑΣΕΓΕΣ:

«Δύο ήσαν τά ούσιώδη σημεία πού εΙχ αν επιτευχθεί στή
βελγική πρωτεύουσα: α) δτι ό Τσαγλαγιαγκίλ παραιτήθηκε
άπό δλους τούς προκαταρκτικούς δρους πού ό ίδιος καί ό

«·Αγαπητοί κύριοι,

»Αlσθάνομαι εlλικρινfί συγκίνησιν άπευθυνόμε

Ντενκτάς επί μfjνες άνένδοτα πρόβαλλαν καί πού εΙ χε επα

νος πρός τους άγρότας τfίς 'Ελλάδος. Δέν νομίζω δέ

ναλάβει μέ τίς δηλώσεις του μόλις λίγες μέρες πρίν β) καί

ότι έχω άνάγκην νά σaς διαβεβαιώσω γιά τό ένδιαφέ

κυρίως δτι τό εδαφικό θά συνεζητείτο πρώτο, γιατί άπό τήν

ρον καί τήν στοργήν πού τρέφω γιά τήν τάξη σας.

εξέλιξη πού θά ~παιρνε θά μποροϋσε ή έλληνοκυπριακή

Γιατί πέραν του γεγονότος ότι προέρχομαι άπό τούς

πλευρά νά υπολογίσει καί τόν άριθμό των προσφύγων πού

κόλπους της, έκτιμώ βαθύτατα τόν πρωταρχικόν ρό

θά επέστρεφαν στίς έστίες τους. Στόχος των Κυπρίων δέν

λον πού διαδραματίζει στήν έθνικήν

ήταν

νά

ξαναγυρίσουν ο{

πρόσφυγες

δπως-δπως

στό

"Βορρά", άκόμα καί σέ τμήματα πού θά παρέμεναν ύπό

τουρκοκυπριακή διοίκηση, άλλά νά έπιστρέψουν σέ πε
ριοχές πού βάσει τfjς συμφωνίας θά περιέρχονταν στό έλ
ληνοκυπριακό τμfjμα τfjς όμοσπονδίας. Προηγείτο λοιπόν

μας ζωήν.

'Αποτελεί, όπως κατ' έπανάληψιν έλέχθη, ή τάξις ή
άγροτική τήν μεγάλην δεξαμενή ν, άπό τήν δποίαν τό

iθνος άντλεi τάς δυνάμεις του. Καί διά τόν λόγον
άιφιβώς αύτόν ή στοργή τfίς Κυβερνήσεως γι· αύτή ν

στήν άντίληψη του Μακαρίου τό εδαφικό του προσφυγικοί)

θά πρέπη νά εlναι καί στοργή όλων τών τάξεων του

καί αίτιολογοuσε τό αίτημά του νά περιορισθεί τό τουρκο

έλληνικου λαου.

κυπριακό καντόνι τό πολύ στό

25%

του έδάφους.

»Στό στάδιο έκείνο των διαδικαστικών ρυθμίσεων γιά

>Πό ένδιαφέρον μου γιά τήν τάξιν σας τό άπέδει
ξα καί κατά το παρελθόν, μέ τήν άσφάλισιν τών

τήν επανάληψη των διαπραγματεύσεων, δέν άναφέρθηκε

άγροτών, άλλά καί προσφάτως. Οί άριθμοί οί δποiοι

στό Πρακτικό τό ζήτημα τfjς άποχωρήσεως των τουρκικών

δίδουν τήν πολιτική ν του Κράτους εlς τόν γεωργικό ν

δυνάμεων άπό τήν Κύπρο. ΕΙναι φανερό δτι τό θέμα τών
τουρκικών δυνάμεων δέν μποροuσε νά συζητηθεί στά
πλαίσια τfjς έπόμενης φάσεως των διακοινοτικών, έρήμην

τfjς Τουρκίας, άπό τόν Ντενκτάς. Γιά νcrγίνει τέτοια συζή
τηση θά ~πρεπε νά ενδώσωμε στήν επίμονη άξίωση τfjς
ν Αγκυρας νά ύποκατασταθοuν άμέσως ο{ διακοινοτικές μέ

τετραμερείς διαπραγματεύσεις, πού- δπως εΙ χε παρατηρή

τομέα, έχουν σχεδόν διπλασιασθfί μεταξύ του
καί του

1975.

1973

Καί lδού οί άριθμοί αύτοί: Ή χρημα

τοδότησις πρός τήν γεωργίαν του 1973 άvήρχετο σέ
29 δισεκατομμύρια 800 έκατομμύρια δραχμών. Τό
1975 άνfίλθεν εlς 48 δισεκατομμύρια 900 έκατομμύ
ρια. Αί έπιδοτήσεις γιά τά γεωργικά μας προϊόντα

σει ό 'Ιταλός ύπουργός 'Εξωτερικών στόν Τσαγλαγιαγ

άπό

κίλ, "θά καθιέρωνε διεθνώς τήν άντίληψη δτι οί δύο κοινό-

άνfίλθαν σέ

5

δισεκατομμύρια

700 έκατομμύρια τό 1973,
14 δισεκατομμύρια 900 έκατομμύρια τό
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1975. Αί έπενδύσεις πρός τόν γεωργικόν τομέα άπό 4
700 έκατομμύρια τό 1973, άνήλθαν
εlς 5 δισεκατομμύρια 400 έκατομμύρια τό 1975. Καί

πρέπει νά γίνουν συνείδηση όλων τών 'Ελλήνων.

αί διάφορα ι παροχαί του ΟΓΑ πρός τούς άγρότας,

φέροντα, όπως έχουν αύτοί. ·Αντιθέτως ή Κυβέρνη

άπό

1973,

σις έχει συμφέρον νά ίκανοποιή όλα τά αlτήματα

έκατομμύρια τό

όλων τών πολιτών. Διότι, έκτός του ότι ίκανοποιεί

δισεκατομμύρια

4

δισεκατομμύρια

άνήλθαν σέ

7

400

έκατομμύρια τό

δισεκατομμύρια

500

»Ή Κυβέρνησις δέν έχει λόγους νά άvτιδική μέ
τούς πολίτας. Γιατί ή Κυβέρνησις δέν έχει ίδια συμ

ψυχικήν άνάγκην, έχει καί συμφέρον κομματικό.

1975.
»Γνωρίζω ότι, παρ· όλα αύτά, τά προβλήματα πού

·Εάν δέν τό πράττη, δέν ε{ναι γιατί δέν θέλει, άλλά

άντιμετωπίζουν οί άγρότες μας εlναι πολλά -καί δύ

γιατί δέν μπορεί νά τό πράξη χωρίς νά θέση σέ κίν

σκολα. Τά προβλήματα όμως αύτά δέν θά θεραπευ

δυνον τήν οlκονομίαν τής χώρας.

θουν μόνον μέ έπιδοτήσεις, πού προκαλουν, όπως

»Καί εlναι άπαράδεκτος ή τακτική αύτή, όταν συ

γνωρίζετε, πρόσκαιρον άνακούφισιν. Τά προβλήμα

νοδεύεται άπό άπεργίες καί διαδηλώσεις.

τα αύτά πρέπει νά έmλυθουν κατά τρόπον όργανικόν

γνωρίζετε, τόν τελευταίο καιρό ή τακτική τής άσκή

καί μόνιμον.

σεως πιέσεως έπί τής Κυβερνήσεως μέ παρόμοιες έκ

» ·Αλλά

διά νά έπιλυθουν χρειάζεται ή στενή καί

"Οπως

δηλr(Jσεις τείνει νά καταστή μόδα. Άλλά aν, άγαπη

σταθερά συνεργασία Κράτους καί άγροτών. Συνερ

τοί μου κύριοι, έπικρατήση ή μόδα αύτή καί όλες

γασία ή όποία θά έχη ώς σκοπόν τήν άναδιάρθρωσιν

τάξεις του τόπου μας γιά νά ίκανοποιήσουν τά αlτή

τής γεωργικής μας οlκονομίας καί έκ του γεγονότος

ματά τους κατέλθουν συγχρόνως σέ άπεργίες, τότε θά

ότι άναμένεται ή ένταξίς μας εlς τήν Κοινή ν

όδηγηθώμεν εlς τήν διάλυσιν τής Πολιτείας. Άλλά

•Αγο

ol

ράν. VΕνταξις τήν όποίαν, όπως γνωρίζετε, μέ έπιμο

ή Πολιτεία δέν άνήκει εlς τήν Κυβέρνησιν, ή όποία

vήν καί

μέ έπιτυχίαν έπε

ε{ναι περαστική. ·Ανήκει σέ σiiς, στούς "Ελληνας

δίωξα καί ή όποία θά εύεργετήση κυρίως τήν τάξιν

πολίτας. Καί έχετε συμφέρον καί καθήκον νά τήν

τήν άγροτικήν.

προστατεύσετε.

-

θά ήμπορουσα νά πώ

-

»Ε!ς ένα λόγον μου, τόν όποίον έξεφώνησα πρό

»τίς άλήθειες αύτές τίς γνωρίζομε όλοι μας. •Αλ

έτους περίπου εlς τήν Αάρισαν, διέγραψα τήν πολι

λά παρασυρόμεθα άπό τήν δημαγωγία, τήν πολιτική

τικήν τήν όποίαν προτίθεται νά άκολουθήση ή Κυ

καί τήν συνδικαλιστική. Ή όποία ούτε λίγο, ούτε

βέρνησίς μου εlς τόν άγροτικόν τομέα. Γιά τήν

πολύ προτείνει περίπου νά δίνωμε πρός όλους καί νά

πραγματοποίηση τής πολιτικής αύτής, ή Κυβέρνησίς

μή λαμβάνωμεν άπό κανένα. Εlναι καιρός όμως νά

μου εlναι πρόθυμος, εlναι άποφασισμένη νά συνερ

βρουμε τήν δύναμιν τής άντιστάσεως κατά τής δημα

γασθή στενά καί εlλικρινά μέ τούς έκπροσώπους σας

yωγίας, έάν θέλωμε νά έχωμε πρόοδον, άσφάλειαν

καί νά τούς παράσχη όλα τά μέσα πού ε{ναι άναγκαία

καί έλευθερίαν.

γιά νά έκπληρώσουν τήν άποστολήν τους. ·Αναμένει

»Εlναι καιρός νά άντιληφθουν πρό παντός έκεί

όμως καί άπό σiiς ή Κυβέρνησις κατανόησιν. Καί

νοι οί όποίο ι, μολονότι άποτελουν όργανά του, άντι

όταν λέγω άπό σiiς, δέν περιορίζομαι μόνον εlς τάς

δικουν συστηματικά μέ τό Κράτος, ότι ή τακτική των

όργανώσεις σας, άλλά καί εlς έκαστον έξ ύμών προ

ήμπορεί νά όδηγήση εlς οlκονομικήν καί κοινωνι

σωπικώς. Γιατί όσαδήποτε μέσα καί έάν διαθέση τό

κήν άποσύνθεσιν καί έν τελευταί(f άναλύσει νά κλο

Κράτος θά άποδειχθουν μάταια, έάν έσείς οί ίδιοι δέν

νίση τήν δημοκρατίαν.

τά άξιοποιήσετε, συμμορφούμενοι μέ τάς ύποδείξεις
του καί τά δεδομένα τής έπιστήμης.

»Περιμένω άπό σiiς, τούς άγρότας, νά δώσετε τό

παράδειγμα τής έγκρατείας εlς όλας τάς τάξεις τής

»"Ολοι ύποστηρίζομεν εlς τόν τόπον αύτόν τήν

κοινωνίας μας. Διότι σείς πού ζή τε κοντά στήν φύση

άνάγκην τής άλλαγής. ·Αλλά γιά νά γίvη καθολική

καί αlσθάνεσθε περισσότερο άπό τούς άλλους ότι ό

ή άλλαγή αύτή, θά πρέπη νά τήν πραγματοποιήση ό

τόπος αύτός εlναι . δικός σας, εlναι φυσικό καί νά

καθένας μας χωριστά εlς τόν τομέα του. Οί ριζικές

ένδιαφέρεσθε περισσότερο άπό τούς άλλους γιά τήν

συνεπώς άλλαγές πού χρειάζεται ή γεωργική μας οl

προκοπή του.

κονομία, θά άπαιτήσουν τήν πρόθυμη σύμπραξη τών
άγροτών μας.

» "Υστερα

άπό αύτήν τήν βραχείαν ένημέρωσιν

καί τάς φιλικάς παραινέσεις, κηρύσσω τήν έναρξιν

»Ή διατύπωσις έξ άλλου οlκονομικών αlτημά

τών έργασιών του Συνεδρίου σας, μέ τήν εύχήν όπως

των τά όποία ύπερβαίνουν τίς δυνατότητες τής οlκο

τά πορίσματα εlς τά όποία θά καταλήξετε άποδει

νομίας μας, εlναι άντίθετη πρός τήν λογικήν, άλλά

χθουν ώφέλιμα όχι μόνον γιά τήν τάξη σας, άλλά

καί πρός τό γενικόν συμφέρον. Γιατί, όπως εlπα κά

γενικώτερα γιά τήν χώραν. Καί σiiς παρέχω τήν δια

ποτε, άποτελεί παραλογισμόν τό νά ζητουμεν άπό τό

βεβαίωσιν ότι ή Κυβέρνησίς μου θά μελετήση τά

Κράτος νά δίδη περισσότερα άπό όσα έχει. Θά έπα

πορίσματα αύτά μέ τό ένδιαφέρον τό όποίον αlσθά

ναλάβω μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν ώρισμένες άλήθειες,

νεται ότι όφείλει νά έχr{.Πρός τούς "Ελληνας άγρό

τίς όποίες εlπα προσφάτως στήν Καβάλα καί πού

τας».
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Προσέλευση στή γενική συνέλευση τfjς ΠΑΣΕΓΕΣ (Ιiνω)·

στιγμιότυπο aπό τή δεξίωση τfjς ΑΔΕΔ Υ (κάτω).
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

αύτοσυγκράτησις καί πνεuμα λιτότητος , τό δποίον ή Κυ

1975

'Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει, μέσω του ύπουρ
γοu Προεδρίας Γ. Ράλλη, τόν aκόλουθο χαιρετισμό

στό 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο τ&ν δημοσίων ύπαλλή
λων:

βέρνησις έφαρμόζει εις τήν διαχείρισιν του δημοσίου χρή
ματος. "'Αλλ

' εlναι άνάγκη

νά κατανοηθfί άπ6 όλους τούς

WΕλληνες"έτόνισεν δ κ . Καραμανλής- "δτι έάνδέν ήμπο
ροί5ν νά ίκανοποιηθοί5ν άμέσως δλα τά εύλογα αΙτήματα

τών διαφ6ρων τάξεων, αύτ6 δέν όφείλεται είς τήν άπροθυ

«Σiiς άπευθύνω θερμό χαιρετισμό · καί εύχομαι
τήν πλήρη ευόδωση τών εργασιών του 23ου Πανελ
ληνίου Συνεδρίου σας. Εύχομαι τό Συνέδριο αότό ν'

μίαν τfjς Κυβερνήσεως όφείλεται εlς άνάγκην έθνικήν.

»"Μέσα σέ δύο έτη, δπως προκύπτει άπ6 τούς προϋπο
λογισμούς τών έτών

1974-1976,

α{ δαπάναι γενικά είς τ6ν

τομέα τfjς άμύνης ηύξήθησαν κατά

50 περίπου

δισεκατομ

άποτελέση τήν βάση έξορμήσεως γιά τήν άνύψωση

μύρια δραχμών. Βεβαίως έάν τ6 ποσ6ν τοί5το δέν διετίθετο

τής δημοσιοϋπαλληλικής τάξεως στό επίπεδο πού

διά τήν ιΊμυναν, θά διετίθετο διά κοινωνικούς σκοπούς καί

τής όρίζει ή ύψηλή άποστολή της, μέσα σέ μία δη

τήν έπιτάχυνσιν τfjς οίκονομικfjς άναπτύξεως'Ό

μοκρατική, εόνομουμένη καί εόημερουσα Πολιτεία.
»Πιστεύω άκλόνητα ότι ο{ δημόσιοι λειτουργοί
σ' όλες τίς βαθμίδες τfjς ίεραρχίας καί σ' όλους τούς

κλάδους τής δραστηριότητός τους εlναι ή ενσάρκω
ση τής κρατικής λειτουργίας. Γι

'

αότό καί τά καθή

κοντά τους εlναι βαρύτατα· καί μεγίστη ή εόθύνη
τους άπέναντι τής έλληνικής κοινωνίας. Καί πρέπει
όλοι νά συνειδητοποιήσουν ότι άποτελουν τά όργα
να μέ τά όποία ή Κυβέρνηση

-

κάθε Κυβέρνηση

-

»Έπισκοπων τήν έξέλιξιν του έθνικοu προβλήματος
τής Κύπρου καί των έλληνοτουρκικrον σχέσεων, δ κ. Κα

ραμανλής διετύπωσεν ώρισμένας έλπίδας.

'Έlναι δυνα

τ6ν", ε{πε "ν' άντιληφθfί ή Τουρκία δτι ή παράτασις τfjς
άδικαιολογήτου έκκρεμ6τητος βλάπτει περισσ6τερον τήν
lδίαν, παρά τήν 'Ελλάδα. Καί δτι εlναι καί διά τάς δύο
χώρας ζωτική άνάγκη ή άποκατάστασις τfjς έλληνοτουρ

κικfjς φιλίας. Πάντως ή έλληνική πολιτική εlναι σαφής
καί σταθερά: ή 'Ελλάς εlναι μετριοπαθής καί έπιθυμεί τήν
εlρηνικήν διευθέτησιν τών διαφορών της μέ τήν Τουρκίαν.

άπό τόν λαό άσκεί τήν πολιτική της χάριν του λαου.

Κατ' ούδένα τρ6πον όμως εlναι διετεθειμένη νά δεχθfj,

»Τό πρώτιστο συνεπώς προαπαιτούμενο γιά ν'

ώστε ή μετριοπάθειά της νά όπερβfί τά όρια πού διαγρά

άνταποκριθουν στήν ύψηλή άποστολή τους όλοι οί
δημόσιοι

-

καί τονίζω -όλοι οί δημόσιοι λειτουρ

γοί, εlναι ή στενή συνεργασία (καί όχι βέβαια ή άν

τιδικία) μέ τήν δημοκρατική Κυβέρνηση τής χώρας.
ΝΕτσι ύπηρετουν καί ο{ ίδιοι τόν λαό· καί ήμπορουν
νά συμβάλουν άποφασιστικά στήν προαγωγή του.
Καί έτσι επιλύουν κατά τόν οόσιαστικώτερο καί
άσφαλέστερο τρόπο καί τά δικά τους αίτήματα ώς
εκλεκτής μερίδος του λαου, πού μοχθεί γιά μιά καλύ
τερη καί εότυχέστερη 'Ελλάδα».

φουν τ6 συμφέρον καί ή άξιοπρέπεια τfjς χώρας".
»Βασίμους έλπίδας διετύπωσεν δ κ . Καραμανλής διά

τήν έπιτάχυνσιν δριστικής έντάξεως τής' Ελλliδος εις τήν
ΕΟΚ καί τήν τελικήν εγκρισιν του Β' Χρηματοδοτικοu

Πρωτοκόλλου. Τοuτο προβλέπει τήν δανειοδότησιν τής
'Ελλάδος μέ

480

έκατομμύρια δολλάρια διά τήν άναδιάρ

θρωσιν τής γεωργικής της οικονομίας. "Τ6 έρχ6μενον δί
μηνον" ε{πεν δ κ. Καραμανλής "θά εlναι άποφασιστικ6ν

διά τήν έπίτευξιν στ6χων, πού θά έπιδράσουν εlς τήν δια
μ6ρφωσιν έν6ς καλυτέρου μέλλοντος".

»' Αναφερόμενος

είς τήν έσωτερικήν πολιτικήν κατά

στασιν δ κ. Καραμανλής ε{πεν δτι "όφείλομεν νά προσβλέ

19
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πωμεν είς τ6 παράδειγμα τών εύνομουμένων καί όχι τών

1975

'Ο Κ. Καραμανλής παραβρίσκεται στή δεξίωση

άναρχουμένων Δημοκρατιών. Δι6τι αί πρώται διασφαλί
ζουν καί τήν έπιβίωσιν τfjς δημοκρατίας, ή δποία διέρχε

πού παραθέτει στό «Χίλτον» ή ΔΕΗ, μέ τήν εύκαιρία

ται κρίσιν εlς όλον τ6ν κ6σμον, καί τήν εύημερίαν τών

τής συμπληρώσεως

πολιτών. 'Ενώ α{ άναρχούμεναι δημοκρατίαι κινδυνεύουν

25

έτ&ν aπό τήν ϊδρυσή της. Τό

ίδιο βράδυ, παρίσταται καί στή δεξίωση πού δίνεται

νά έξαφανισθοvν. Προϋπ6θεσις τfjς καλfjς λειτουργίας τfjς

γιά νά τιμηθεί ή τριακονταετία aπό τήν ϊδρυση τής

δημοκρατίας εlναι τό ήρεμον πολιτικ6ν κλίμα καί ή άπα

ΑΔΕΔΥ.

φυγή τfjς όξύτητος καί τών παθών. Ό άνώνυμος λα6ς συ

20
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ναισθάνεται τάς άληθείας αύτάς. Δυστυχώς όμως πολλοί

1975

Συγκαλείται ή Κοινοβουλευτική 'Ομάδα τής ΝΔ,

άπό τούς έπωνύμους

-

πολιτική, πνευματική, δημοσιο

γραφική ή συνδικαλιστική ήγεσία -μερικές φορές μέ τήν
συμπεριφοράν των άδικοί5ν όχι τήν Κυβέρνησιν, άλλά αύ

ένώπιον τής όποίας ό Κ . Καραμανλής κάμει ανασκό

τήν ταύτην τήν δημοκρατίαν. Διότι ή δημοκρατία εlναι

πηση τής κυβερνητικής δραστηριότητας γιά τό ετος

εύαίσθητον πολίτευμα · καί δέν άντέχει είς τήν έξαλλοσύ

1975:
«Ύπενθύμισεν δτι δπως προέκυψεν καί κατά τάς συζη

τήσεις εις τήν Βουλήν, έπαλήθευσαν αί προβλέψεις διά

vην καί τήν καλλιέργειαν τεχνητfjς όξύτητος.

»'Έlς τόν λ6γον πού έξεφώvησα μέ τήν έναρξιν τών
έργασιών τής Βουλfjς,

προσεπάθησα

νά διαλύσω τήν

σύγχυσιν εlς δλα τά κρίσιμα θέματα τfjς έθνικής καί δημο

τήν έξελιξιν τής οικονομίας μας. 'Επιβεβαιοuται οuτως ή

σίας ζωής μας. 'Απεσαφήνισα δλας τάς βασικάς θέσεις τής

πεποίθησις δτι, αν άντιμετωπισθοuν έπιτυχως αί ύπάρχου

Κυβερνήσεως. Παρ' δλα αύτά έπί πολλών θεμάτων έξακο

σαι προσωριναί δυσκολίαι, δικαιολογείται κάθε αισιοδο

λουθεί νά καλλιεργήται ή σύγχυσις, διά λ6γους άπλώς άν

ξία διά τήν άνάπτυξιν τής χώρας . Πρός τοuτο άπαιτείται

τιπολιτευτικούς πρός τήν Κυβέρνησιν''.
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ΣΥΝΟΔΟΣ Κ.Ο. ΝΔ

)) "'Επιχειρείται επίσης νά aποδοθή εlς τήν Νέα ν Δ ημο
ιφατίαν δτι ενδίδει πότε εlς τήν ι1κραν Δεξιάν καί πότε
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ηύχήθη είς δλους τούς βουλευτάς "ύγείαν καί χαράν γιά

τόν καινούργιο χρόνο'ο.10.

aντιθέτως εlς τήν ι1κραν 'Αριστεράν. 'Αμφότερα ε{ναι aνα
ληθή. Διότι aμφότερα τά ι1κρα ή Νέα Δημοκρατία τά θεω

ρεί εχθρούς τής δημοκρατίας.

Al

22

aρχαί τής Νέας Δημο

κρατίας έχουν διακηρυχθή μέ άπλότητα καί aκρίβειαν· καί

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1975

'Ενόψει των έορτων των Χριστουγέννων, δ πρω

δέν επιτρέπουν παρερμηνείαν. 'Η Νέα Δημοκρατία εlναι ή

θυπουργός άποσύρεται γιά 4ήμερες διακοπές στήν

παράταξις πού ακολουθεί τό μέτρον. Διότι τό μέτρον ε{ναι

Κέρκυρα· τόν συνοδεύει δ ύπουργός Προεδρίας Γ.

έκφρασις τής δημοκρατίας. Μοναδικόν γνώμονα ή Νέα

Ράλλης.

Δημοκρατία έχει τό συμφέρον τοiί τόπου. ΝΕτσι aδέσμευτη
άπό δογματισμούς καί προκαταλήψεις, άλλά μέ ρεαλισμό ν
καί σύνεσι ν, ή Νέα Δημοκρατία ήμπορεί νά θεωρηθή ώς τό

πλέον προοδευτικό ν κόμμα τής 'Ελλάδος. Τά κριτήρια πού

22
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1975

Δολοφονείται στήν 'Αθήνα δ άρχηγός του κλιμα

χρησιμοποιεί ε{ναι τό συμφέρον τής χώρας καί ή aξιοπρέ

κίου τής

πεια ή εθνική, ή εξασφάλισις τής προόδου τής οΙκονομίας

Τήν εύθύνη θά άναλάβει η νεοεμφανιζόμενη τρομο

καί ή άνάγκη τής κοινωνικής συνοχής".

κρατική όργάνωση

»• Ο κ .

CIA

στήν έλληνική πρωτεύουσα Ρ . Ούέλς.

«17

Νοέμβρη».

Καρ~μανλής εκάλεσε τά μέλη τής Κοινοβουλευ

Σύσσωμος δ έλληνικός πολιτικός κόσμος κατα

τικής ·Ομάδος νά χαλυβδώσουν τήν συνοχή ν του κόμμα

δίκασε τό γεγονός. ·Ο πρωθυπουργός έπικοινώνησε

τος ν' άντιληφθουν τάς ηύξημένας εύθύνας των εναντι του
λαου , δ δποίος είς τό κόμμα αύτό εχει εναποθέσει τάς ελπί

δας του διά τήν ίσχύν καί τήν εύημερίαν του εθνους καί νά
δλοκληρώσουν τήν εργασίαν διά τήν δημοκρατικήν όργά
νωσιν τής Νέας Δημοκρατίας, ή όποία επί μακράν σειράν
ετων προώρισται ν' άποτελή τήν σπονδυλικήν στήλην τής
πολιτικής ζωής τής 'Ελλάδος .
»Έν μέσφ θερμοτάτων εκδηλώσεων δ κ. Καραμανλής

μέ τόν πρεσβευτή των ΗΠΑ , Τζ. Κιούμπις, τόν όποίο
αλλωστε έπισκέφθηκαν, κατ'

έντολή του, καί οί

ύπουργοί Συντονισμοί) καί 'Εθνικής 'Αμύνης, γιά νά
έκφράσουν τή λύπη τής Κυβερνήσεως γιά τή δολο

φονία. Δηλώσεις μέ τίς δποίες καταδίκασαν τήν έγ
κληματική ένέργεια εκαμαν καί οί Γ. Μαuρος, Α.
Παπανδρέου καί Λ . Κύρκος .
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Τά θετικά aποτελέσματα τής διπλωματικής του έξορμήσεως θά ένθαρρύνουν τόν Κ. Καραμανλή νά
έντείνει τίς προσπάθειές του στό διεθνές πεδίο. 'Η έπίσκεψη τοϋ Χ. Σμίτ στήν 'Αθήνα, τό Δεκέμβριο,
καί ή άπόφαση τοϋ Συμβουλίου ύπουργών τής ΕΟΚ τό Φεβρουάριο θά άνοίξουν τό δρόμο γιά τήν πλήρη

ενταξη τής Έλλάδος στήν Κοινότητα. Ίόν 'Ιανουάριο, θά συνέλθει στήν έλληνική πρωτεύουσα ή
πρώτη Διαβαλκανική Διάσκεψη, καρπός τής ρηξικέλευθης πρωτοβουλίας τοϋ Κ. Καραμανλή, ένώ οί
έπισκέψεις στήν 'Αθήνα, τούς έπόμενους μήνες, τών Ν. Τσαουσέσκου, Ι. Ίίτο, Τ. Ζίφκωφ, Ν. Μίντωφ,
σέ συνδυασμό μέ τή μετάβαση τοϋ Κ. Καραμανλή στήν Αίγυπτο, θά έπιβεβαιώσουν τό νέο ρόλο τής
χώρας σέ περιφερειακό έπίπεδο καί θά προκαλέσουν τά εύμενή σχόλια τοϋ διεθνοϋς τύπου.
Παράλληλα, ή σύναψη τής άμερικανοτουρκικής άμυντικής συμφωνίας καί ή προοπτική μαζικής
στρατιωτικής ένισχύσεως τής~ Αγκυρας θά προκαλέσουν στήν Κυβέρνηση άνησυχίες καί θά όδηγήσουν
στήν ύπογραφή, τόν 'Απρίλιο, «κειμένου άρχών» πού θά διέπουν τή μελλοντική ελληνοαμερικανική
άμυντική συμφωνία, στή διατύπωση τής άμερικανικής έγγυήσεως πού περιεχόταν στήν έπιστολή Κίσιν
γκερ πρός Μπίτσιο καί στήν κατοχύρωση μιίiς ίσορροπίας στή στρατιωτική ένίσχυση τής' Αθήνας καί

τής "Αγκυρας άπό τίς ΗΠΑ. Τέλος, εύθύς μετά τήν έξέλιξη αύτή, ό Κ. Καραμανλής θά προτείνει στήν
Τουρκία τή σύναψη συμφώνου μή έπιθέσεως. Καί πάλι ή ~ Αγκυρα θά άρνηθεί νά άντιδράσει θετικά· τό

έπεισόδιο, πάντως, θά προβάλει διεθνώς τίς είρηνικές προθέσεις τής 'Ελλάδος, άλλά καί τό δυναμισμό
τής νέας έξωτερικής της πολιτικής, ίκανής νά άναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, εύθυγραμμιζόμενη μέ
τό πνεϋμα τής ύφέσεως.

Ταυτόχρονα, στό έσωτερικό πεδίο, οί άποφάσεις γιά τίς δημόσιες έπενδύσεις καί γιά τή δημιουργία

νέου άεροδροj.ιίου στήν 'Αθήνα θά καταδείξουν τή διάθεση τοϋ Κ. Καραμανλή νά δοθεί σημαντική
ώθηση στήν οίκονομία. ·Η έπίλυση, τόν 'Ιανουάριο, τοϋ γλωσσικοί> προβλήματος, μέ τήν καθιέρωση
τής δημοτικής, καί ή προώθηση τής έκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως θά άποτελέσουν ίστορικά βήματα σέ
ενα τομέα πού άφοροϋσε τή μακροπρόθεσμη προοπτική τοϋ εθνους. 'Ωστόσο, δέν θά λείψει καί ή
πολιτική ενταση, μετά τό θάνατο τοϋ βουλευτή Α. Παναγούλη, πού θά άποτελέσει άφορμή γιά τήν
έκδήλωση αύθαίρετων καί άκραίων κατηγοριών κατά τής Κυβερνήσεως.
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ν6μεθα είλικρινfί χαράν yιά τήν παρουσία σας στήν

1976

'Ο καΎκελλάριος τfίς ΟΔ Γερμανίας, Χ. Σμίτ, συ
νοδευόμενος άπό τους ύφυπουργούς Τύπου καί Πλη
ροφορι&ν, Κλάους Μπόλλινγκ καί

Έξωτερικ&ν,

Βάλτερ Γκέλχοφ, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη
στήν

' Ελλάδα .

Τό Δυτικ:ογερμανό κ:αγκ:ελλάριο ύποδέχθηκ:ε στό
άεροδρόμιο

του

'Ελληνικ:οu

ό

Κ.

Καραμανλfjς,

ό όποίος κ:αί του άπηύθυνε τόν άκ:όλουθο χαιρετι
σμό:

σμ6ς πού τρέφομε yιά σiiς προσωπικώς, όσο καί yιά

τ6ν μεγάλο λα6 σας.
»Κατά τ6 παρελθ6ν είχαμε κατ' επανάληψιν τήν

εύκαιρίαν ν' άνταλλάξωμε τάς σκέψεις μας καί νά
διαπιστtί>σωμε ότι μεταξύ μας ή συνενν6ησις εlναι
εύκολος. Τούτο άλλωστε ύποβοηθείται καί άπ6 τ6
yεyον6ς ότι οί σχέσεις των δύο λαών μας εlναι άρι
στες σέ όλους τούς τομείς.

»Εlμαι βέβαιος, κύριε καyκελλάριε, ότι οί συνο

«Κύριε καyκελλάριε,

μιλίες τίς δποίες θά έχωμε κατά τήν tδώ παραμονή

»Εύχομαι είς ύμiiς καί τήν κυρία Σμίτ τ6 ώς εύ

σας, θ' άποδειχθοvν καρποφ6ροι όχι μ6νον yιά τούς

δύο λαούς μας, άλλά καί yιά τήν Εύρώπη yενικώτε

παρέστη τε!

» Ό έλληνικ6ς λα6ς

χώρα μας. Γιατί εlναι βαθειά ή φιλία καί δ θαυμα

καί tyώ προσωπικώς αίσθα-

ρα».
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»Δέν χρειάζεται να επιμείνη κανείς στίς διαπι

Ό Χ. Σμίτ άπάντησε:

στώσεις αύτές. Προκύπτουν dνάγλυφα aπό τήν [στο

«Κύριε πρωθυπουργέ,
»Χαίρομαι διότι ερχομαι ώς φιλοξενούμενος εiς τήν
χώραν σας, ή όποία ύπό τήν σταθεράν ήγεσίαν σας επα

ρ ία. 'Εκείνο, όμως, πού πρέπει νά ύπογραμμισθή, κα

τά τό στάδιο αύτό τής έπικαιρότητος κατά τό όποίο

νήλθε εiς τόν κύκλον των εύρωπαϊκών Δημοκρατιών. Οί

διαμορφώνεται, dλλά δέν όμιλεί dκόμη ή ίστορία,

Γερμανοί- δπως γνωρίζετε- ατενίζουν πρός τήν 'Ελλά

είναι τό γεγονός ότι ή φιλία τι:Ον δύο χωρι:Ον μας δέν

δα μέ αiσθήματα φιλίας καί συμπαθείας. 'Εδώ εύρίσκονται

είναι στατική. Είναι μία δυναμική πραγματικότης.

πολλές ρίζες τής τέχνης καί τής φιλοσοφίας τής χώρας

Άπό τήν έποχή πού τήν έπανεβεβαιώσαμε τόν Μάιο

μου. Οί πνευματικές ανταλλαγές ύπήρξαν, κατά τήν δια

μέ τήν συνάντησή μας στήν Γερμανία, ή γερμανοελ

δρομή των αiώνων, iδιαίτερα εντονες καί διαμορφώνουν,

ληνική φιλία έξελίσσεται, όπως dκριβι:Ος ε[χαμε dμ

παρά τάς πικράς εμπειρίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πο

λέμου, μέχρι σήμερα ακόμα, τάς σχέσεις των χωρών μας.
>>'Από τής δημιουργίας τής συγχρόνου 'Ελλάδος αί με

ταξύ των χωρών μας σχέσεις ύπήρξαν στεναί καί εγκάρδι
αι. Οί Γερμανοί παρακολουθουν μέ συμπάθειαν τάς εξελί
ξεις εiς τήν χώραν σας. Τήν διά τήν ελευθερίαν αγάπην του
λαου σας θαυμάζομεν εμείς οί Γερμανοί. Τουτο iσχύει iδι

φότεροι εύχηθή: Γίνεται διαρκι:Ος στενώτερη, διαρ

κι:Ος πιό aποδοτική, διαρκι:Ος πιό χρήσιμη μέσα στά
εύρύτερα πλαίσια τής εύρωπαϊκής συνεργασίας καί
γενικώτερα τής διεθνοί5ς εiρήνης καί aσφαλείας.

»Θά ήτο εύχής έργον νά dκολουθοί5σαν όλες

ol

διεθνείς σχέσεις τόν [διο ρυθμό καί νά είχαν τήν [δια

αιτέρως καί σχετικά μέ τήν τύχην δλων τών 'Ελλήνων

σταθερότητα στήν έξέλιξή τους. Δυστυχι:Ος, όμως, ή

κατά τά σκοτεινά χρόνια τής δικτατορίας.

διεθνής κατάσταση δέν μπορεί νά θεωρijται τόσο

»Γνωρίζετε, κύριε πρωθυπουργέ, δτι ή επίσκεψίς σας

ικανοποιητική, όσο έλπίζαμε πρίν aπό λίγους μήνες.

εiς τήν Βόννην, τόν Μάιον του τρέχοντος ετους, είχε μεγί

Καί ναί μέν δέν δικαιολογείται aπαισιοδοξία, έπι

στην απήχησιν. Σείς προσωποποιείτε διά τόν λαόν μου τήν

βάλλεται όμως έπαγρύπνηση.

αναγέννησιν τής δημοκρατίας εiς τήν 'Ελλάδα.
»Κατά τάς συνομιλίας μας εiς τήν Βόννη ν καί εiς ι'iλλας

συναντήσεις μας Ί')δυνήθημεν νά συσφίγξωμεν καί νά
προωθήσωμεν τήν καλήν συνεργασίαν μας. Είμαι βέβαιος,
δτι καί κατά τήν συνάντησίν μας ταύτην θά συνεχίσωμεν

ακολουθουντες τήν αύτήν όδόν. Θά μaς συνοδεύουν οί

» 'Οφείλομε

νά έπαγρυπνοί5με, γιατί κατά τούς

τελευταίους αύτούς μήνες παρουσιάσθηκε καί πάλι
στόν διεθνή χι:Ορο μιά συχνή

-

-

aν μή aνησυχητική

έναλλαγή τής έντάσεως μέ τήν ί5φεση. Ώρισμένες

aπό τίς διακηρύξεις μας, μολονότι aνταποκρίνονται

καλές εύχές του λαου μου, ό οποίος εuχεται εiς τόν λαόν

σέ βαθειά καί γνήσια αiτήματα τι:Ον λαι:Ον μας, δέν

σας ενα εύτυχισμένο μέλλον εν εiρήν1.] καί ελευθερίφ>.

βρήκαν παντοί5 τό [διο γόνιμο έδαφος.

Τό ϊδιο βράδυ ό Έλληνας πρωθυπουργός παρέ
θεσε δείπνο πρός τιμή του Χέλμουτ Σμίτ, τόν όποίο

καί προσφώνησε ώς έξfjς:

»Είναι dνάγκη, συνεπι:Ος, ή προσπάθεια τοD 'Ελ
σίνκι νά συνεχισθή μέ μεγαλύτερη έπιμονή, dλλά
καί εiλικρίνεια, γιά νά καταστή πραγματικότης ή εi
ρηνική συμβίωση τι:Ον λαι:Ον τής Εύρώπης.
»Παράλληλα πρός τήν προσπάθεια αύτή, θά πρέ

«Κύριε καγκελλάριε,

»Δέν είναι ή πρώτη φορά πού βρισκόμαστε ό Ξνας

πη νά έπιταχυνθή καί ή διαδικασία γιά τήν Ξνωση

στό πλευρό τοί5 άλλου, dνταλλάσσοντες μέ εiλικρί

τής δημοκρατικής Εύρώπης. Πιστεύω, θά τολμοί5σα

νειαν σκέψεις καί λόγους φιλικούς. Κατά τήν διάρ

νά πω μέ θρησκευτικό φανατισμό, στόν μεγάλο ρόλο

κειαν αύτοί5 τοί5 έτους πού τελειώνει μεθαύριο, είχα

πού μπορεί

τρείς φορές τήν μεγάλη χαρά τής προσωπικής έπαφής

ρώπη: γιά τήν κατοχύρωση τής διεθνοDς εiρήνης

μαζί σας- τόσο μέσα στήν [δια τήν ώραία καi δυνα

τήν αναζωογόνηση τής δημοκρατίας καί τήν πρόοδο

-

καί πρέπει

-

νά διαδραματίση ή Εύ

τή χώρα σας, όσο καί έξω aπό αύτήν, στίς Βρυξέλλες

τήν πολιτιστική. Μέ μιά λέξη γιά τήν εύημερία τής

καί στό 'Ελσίνκι.

dνθρωπότητος. Καί έχει όλες τίς δυνατότητες πρός

Άναπολι:Ο πάντα τήν θερμότητα

τής ύποδοχής πού μοί5 έπιφυλάξατε στήν Βόννη· καί

τοί5το. 'Ο πληθυσμός της, ή οiκονομία της, τό πνευ

διατηρι:Ο ανεξάλειπτες έντυπώσεις.

ματικό της δυναμικό τής έπιτρέπουν νά είναι iσοδύ

»'Απόψε όμως ή χαρά μου είναι dκόμη μεγαλύτε

ναμη, aν δχι Ισχυρότερη aπό τίς δύο ύπερδυνάμεις.

ρη. Γιατί είστε φιλοξενούμενός μας, φιλοξενούμενος

ΥΕχει πρό παντός τό προνόμιο νά μπορή νά δώση

τοί5 έλληνικοί5 λαοί5, πού τρέφει βαθείαν έκτίμησιν

στήν aνήσυχη νεολαία της Ξνα iδανικό: τήν ενωση

πρός τόν γερμανικό λαό κι

»Είναι γνωστοί

'

έσaς προσωπικι:Ος.

τής Εύρώπης καί δι' αύτής μιά νέα αναγέννηση

φιλικοί δεσμοί πού συνδέουν

πνευματική καί ιjθική. Γιά νά πάρη όμως σάρκα καί

σήμερα τίς χι:Ορες μας. 'Όπως είναι γνωστόν ότι ή

όστa τό μεγάλο αύτό όραμα, πού θά δικαιώση τήν

ol

φιλία αύτή δύσκολα θά μποροί5σε νά dναπτυχθή καί

ίστορική aποστολή τής Εύρώπης, dπαιτοί5νται ένι

νά στερεωθή, aν δέν ύπήρχε ενα κοινό πολιτιστικό

αία βούληση καί ί5φεσις γιά θυσίες

ύπόβαθρο, aν έλειπε ή τόσο πλουσία παράδοση κοι

όλους μας καί σέ όλους τούς τομείς. Χρειάζεται ό

νι:Ον πνευματικι:Ον

παραμερισμός τι:Ον βραχυχρονίων καί μικρι:Ον συμ

προσανατολισμι:Ον.

αναζητήσεων

καί

iδεολογικι:Ον

φερόντων

-

-

θυσίες aπ,

καί είναι αύτά πού συνήθως προκαλοί5ν
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'Υποδοχή τοv Δυτιιωγερμαvοv καγκελλαρίου στήv 'Αθήνα.
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τίς περισσότερεςπροστριβές fί καί συγκρούσεις

χίας τής κυρίας Σμίτ καί ύμών προσωπικώς, κύριε

χάριν μακροχρονίων καί μεγάλων έπιδιώξεων.

καγκελλάριε».

»Χρειάζεται ίσως κάτι δυσκολώτερο: άλλαγή νο
'Η άντιφώνηση του Χ. Σμίτ:

οτροπίας καί συνηθειών. 'Ο άγχώδης καί άτελείωτος
άγών τών λεγομένων "καταναλωτικών" κοινωνιών

μας, πού έμπνέεται άπό τόν εύδαιμονισμό όφείλει νά
ύποχωρήση μπροστά στήν άνάγκη τής προασπίσεως

«Κύριε πρωθυπουργέ,

»Σίiς ευχαριστώ γιά τήν έγκάρδια ύποδοχή τήν όποία
μου έπεφυλάξατε σήμερα τό άπόγευμα. Σίiς ευχαριστώ ίδί

καί τής καλλιεργείας άξιών πού εlναι όχι μόνο ύψη

ως γιά τούς φιλικούς λόγους, μέ τούς όποίους περιγράψατε

λότερες, άλλά καί μονιμώτερες· καί έγγυώνται πραγ

τίς στενές καί φιλικές σχέσεις τών δύο λαών μας. 'Εμείς οί

ματικά όχι μόνον τήν εύημερίαν, άλλά καί τήν εύ

δύο γνωριζόμεθα άπό μίαν σειράν συναντήσεων τάς όποίας

τυχίαν τών λαών μας.

ύπενθυμίσατε πρό όλίγου. Είχαμε μαζί ένδιαφέρουσαν άν

»Πιστεύω ότι ό γερμανικός λαός και σείς προσω

ταλλαγήν σκέψεων. Καί έπιτρέψατέ μου νά ύπενθυμίσω δτι

πικώς, κύριε καγκελλάριε, rjμπορείτε νά συμβάλετε

κατά τήν διάρκειαν των συνομιλιών μας είς τήν Βόννην

άποφασιστικά στήν διαμόρφωση αύτής τής νέας Εύ

τήν liνοιξιν του παρόντος έτους μίiς ήλθεν αυθορμήτως ή

ρώπης, πού θά rjμπορή νά έπηρεάζη τό μέλλον τής
άνθρωπότητος.
»'Όσον άφορii τήν Έλλάδα, θά fίθελα νά ύπο
γραμμίσω άκόμη μία φορά, πόσο σταθερός είναι με

ίδέα νά περάσωμε τάς διακοπάς του Νέου ~Ετους πλησίον
σας είς τήν 'Ελλάδα. Αυτό ώδήγησεν είς μίαν μακράν dνε

πίσημον έπίσκεψιν, άλλά είμεθα έξαιρετικά ευχαριστημέ
νοι πού μίiς έδόθη αυτή ή ευκαιρία.
»Οί πολιτικοί σκοποί των χωρών μας, είναι, ώς έπί τό

τά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας ό προσανα

πλείστον, οί ίδιοι. 'Έλληνες καί Γερμανοί συμμερίζονται

τολισμός της πρός τήν Εύρώπη καί η π{στη της στό

πρό παντός τήν έλπίδα γιά ενα μέλλον τής Ευρώπης γιά

iδεώδες τό εύρωπαϊκό. Καί όφείλω Crτό σημείο αύτό
νά έξάρω τήν βοήθεια πού ή Κυβέρνησή σας παρέχει

άσφάλεια καί έλευθερία.
»'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καί δλοι

oi

συμπα

στήν εύρωπαϊκή πολιτική τής Έλλάδος καί γενικώ

τριώτες μου βλέπουν μέ χαράν δτι ή άναγεννηθείσα 'Ελ

τερα τήν συμπαράσταση του γερμανικοί] πρός τόν

ληνική Δημοκρατία ύπό τήν δυναμικήν ήγεσίqν σας, έπι
θυμεί τήν ένδυνάμωση τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν

έλληνικό λαό, στόν οiκονομικό τομέα.
»Γνωρίζετε έπίσης, κύριε καγκελλάριε, ότι έκτός
άπό τήν εύρωπαϊκή πολιτική της ή Έλλάς άνέλαβε
πρωτοβουλίες γιά τήν δημιουργία ένός πλέγματος φι
λίας καί συνεργασίας στόν χώρο τής Βαλκανικής.
Πιστεύω ότι ή έλληνική αύτή προσπάθεια, πού βρή

Δύσιν καί μέ τήν Ευρώπην.
»Χαιρετίζομεν καί ύποστηρίζομεν τήν έπιθυμίαν τής

Κυβερνήσεώς σας δπως συμμετάσχη μελλοντικώς ώς μέ
λος είς τάς έργασίας τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος. 'Η όδός

αϋτη είχε προβλεφθή είς τήν Συμφωνίαν τών 'Αθηνών τό

1961.

Τήν έπιδίωξιν αυτήν πρέπει νά τήν άκολουθήσωμεν

κε εύνοϊκή άπήχηση, θά έχη εύεργετικήν έπίδραση

δραστηρίως καί δέν θά άφήσωμεν νά μίiς άποθαρρύνουν

καί στόν χώρο τής Εύρώπης. Γιατί θ' άποτελέση

τυχόν δυσχέρεια ι. 'Η 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία είναι

πρόσθετο σταθεροποιητικό παράγοντα γιά τήν συ

πρόθυμος νά συμβάλη είς τήν πρόοδον τής οίκονομικής

νεργασία καί τήν εiρηνική συμβίωση τών λαών της.

άναπτύξεως τής ·Ελλάδος πόσον σημαντικόν είναι τουτο

»Τήν

έλπιδοφόρο

αύτή

προοπτική,

γιά

τήν

όποία ή Έλλάς καταβάλλει μεγάλες, όσο καί είλι
κρινείς, προσπάθειες, σκιάζει δυστυχώς ή συνεχιζο
μένη τραγωδία τής Κύπρου καί ή κρίση πού δημι
ουργήθηκε στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία. Κρίση

γιά τήν όποία δέν εύθύνεται ή Έλλάς καί ή όποία
δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους σέ μιά άπό τίς πιό
εύαίσθητες περιοχές του κόσμου. Γιά τήν άποτροπή

δι' ήμίiς ήδυνήθημεν νά άποδείξωμεν είς τό πρόσφατον
παρελθόν. Ή έπιδιωκομένη ύφ' ύμών ένδυνάμωσις τής

'Ελληνικής Δημοκρατίας έν στενΌ γειτονί~ μέ τάς liλλας
ευρωπαϊκάς Δημοκρατίας εύρίσκει τήν πλήρη ύποστήριξίν
μας.

»Χρειαζόμεθα τήν ·Ελλάδα είς μίαν ήνωμένην Ευρώ
πη ν.

»Είμεθα πεπεισμένοι, δτι τά έθνικά προβλήματα, τά

όποία άντιμετωπίζει σήμερον ή φίλη μας καί σύμμαχός μα,ς

τών κινδύνων αύτών νομίζω ότι όφείλομεν όλοι μας

·Ελλάς θά δυνηθουν νά άντιμετωπισθουν συντόμως κατά

νά έργασθοvμε.

τρόπον ώστε αί λύσεις νά θεωρηθουν άπό δλους τούς ένδι

» v Ας άπομακρύνουμε όμως άπό τήν συγκέντρωση

αφερομένους ώς δίκαιαι καί μόνιμοι. 'Από τήν είρήνην είς

αύτή, τήν όποία λαμπρύνει ή παρουσία σας, τίς με

τό νοτιοανατολικόν liκρον τής Ευρώπης έξαρτίiται ή άσφά

λαγχολικές σκέψεις πού συνεπάγεται ή έπισκόπηση

λεια δλων ήμών. 'Η χώρα μου, ή όποία διατηρεί πολυσχι

προβλημάτων. Γιά μίαν άκόμη φορά θέλω νά τονίσω,
κύριε καγκελλάριε, τήν χαρά πού αiσθανόμαστε νά

σiiς έχωμε άπόψε μαζί μας, ώς έκπρόσωπο του μεγά
λου γερμανικοί] λαοί], καί ώς άληθινό φίλο τής Έλ

δείς καί πατροπαραδότους σχέσεις είς τήν περιοχήν αυτήν

τής Ευρώπης θά είναι καί είς τό μέλλον πρόθυμος νά θέση
είς τήν διάθεσιν παντός τάς καλάς της ύπηρεσίας διά τήν
ρύθμισιν διαφορών, ή άποσαφήνισις των όποίων ένδιαφέ
ρει τήν ευρωπαϊκήν άσφάλειαν. 'Η πολιτική τής είρηνι

λάδος. Καί μέ τά αiσθήματα αύτά, προπίνω ύπέρ τής

κής συνεννοήσεώς μας, πρέπει νά έπικρατήση

εύημερίας του γερμανικοί] λαοv, ύπέρ τής έλληνο

έπικρατήση

γερμανικής φιλίας καί ύπέρ τής ύγείας καί τής εύτυ-

-

-

καί θά

είς τήν νοτιοανατολικήν Ευρώπην.

»Θά ήθελα aπό αυτής τής θέσεως νά έπαινέσω πολύ
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εvτονα τίς προσπάθειες τίς δποίες σείς, κύριε πρωθυπουρ

τήν κακήν κληρονομίαν πού μaς κατέλιπεν ή δικτατορία.

γέ, κατεβάλατε διά νά συμβάλετε είς τήν επίτευξιν είρηνι

ΕΙναι γνωστόν, επίσης, τό ελλειμμα τοϋ ίσοζυγίου πληρω

κών λύσεων. 'Η εκτίμησις τήν δποίαν σείς προσωπικώς

μών, &λλά καί ψυχολογικώς είναι χρήσιμος ή βοήθεια αυ

η δη πρό δεκαετιών άποκτήσατε είς τόν κόσμο θά σaς διευ

τή διά νά αίσθάνεται δ έλληνικός λαός οτι εχει τήν άλλη

κολύνη είς τό εργον σας αυτό. Τόν τελευταίον καιρόν αuτη

λεγγύην τfjς Γερμανίας.

ή εκτίμησις εγινε άκόμη μεγαλυτέρα καί πολλοί στρέφουν

)) ' Εν συνεχεί~,

δ κ. πρωθυπουργός εκφράζει τήν ευχήν

τό βλέμμα των πρός σaς. 'Υπό τό πνεϋμα αυτό, ύψώνω τό

οπως μέρος της βοηθείας χρησιμοποιηθη διά τήν κάλυψιν

ποτήρι μου είς ύγείαν σας, κύριε πρωθυπουργέ, είς ύγείαν

δόσεων διά τήν άποπληρωμήν των παραγγελθέντων ύπο

τfjς Κυβερνήσεώς σας καί είς τό ευτυχές μέλλον τοϋ έλλη

βρυχίων. τέλος, δ κ. πρωθυπουργός εκφράζει τάς ευχαρι

νικοϋ λαοϋ».

στίας του διά τήν παρασχεθείσαν μέχρι τοϋδε ύπό τfjς γερ

Τό πρωί τής έπομένης, 29ης Δεκεμβρίου, ό Χ.
Σμίτ κατέθεσε στέφανο στό Μνημείο του~ Άγνωστου
Στρατιώτη· &.μέσως μετά εγινε δεκτός &.πό τόν πρόε

δρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο.

μανικής Κυβερνήσεως βοήθειαν, καθώς καί διά τό στρατι
ωτικόν ύλικόν διά τό δποίον παρακαλεί οπως επισπευσθfi
ή παράδοσίς του.
))Διά τά θέματα αυτά καί άλλα παρεμφερή δ κ. πρωθυ

πουργός Προτείνει, καί δ κ. Σμίτ αποδέχεται, οπως συζητή

Κατόπιν aρχισαν, στό Πολιτικό Γραφείο, οί δι
μερείς συνομιλίες, μέ τή συμμετοχή, &.πό έλληνικής

πλευρίiς καί τών Δ . Μπίτσιου καί Π. Μολυβιάτη καί

&.πό γερμανικής του Β. Γκέλχοφ. Τό σχετικό σημεί
ωμα αναφέρει:

σουν λεπτομερέστερον, συναντώμενοι άμέσως μετά τήν

παροϋσαν σύσκεψιν οί δύο ύπουργοί των 'Εξωτερικών.

))' Ο

καγκελλάριος Σμίτ άπαντα οτι ή γερμανική Κυ

βέρνησις εχει &πασχοληθfi δύο φοράς, μέχρι τοϋδε, μέ τό
αίτημα της 'Ελλάδος πρός εvταξιν είς τήν Κοινήν ' Αγο

ράν καί εχει καταλήξει είς τήν άπόφασιν νά ύποστηρίξη τό

«Μετά τήν άνταλλαγήν τών συνήθων φιλοφρονήσεων,

αίτημα τοϋτο άνευ δισταγμών . Τοϋτο θά πρέπη νά γίνη

δ πρωθυπουργός κ. Καραμανλής λέγει οτι δ κ. Σμίτ γνωρί

γνωστόν είς τήν έλληνικήν κοινήν γνώμην. Έντός τοϋ

ζει flδη άπό προηγουμένας συναντήσεις των τά θέματα τά
όποία &πασχολοϋν τήν ' Ελλάδα. 'Αμέσου ενδιαφέροντος

'Ιανουαρίου αναμένεται νά εκδοθfi τό avis τής Commission, εν συνεχεί~ δέ θά επιληφθή τοϋ θέματος ή ' Επιτροπή

καί προτεραιότητος είναι τό θέμα τfjς εντάξεως τfjς 'Ελλά

των ύπουργών.

δος είς τήν Κοινήν 'Αγοράν. Τό θέμα τοϋτο είναι διά τήν
'Ελλάδα όχι τόσον οίκονομικόν, οσον πολιτικόν καί εθνι

)) 'Ο

κ. Καραμανλής παρακαλεί οπως μή άναβληθή ή

καθορισθείσα διά τήν 19ην 'Ιανουαρίου συζήτησις τοϋ θέ

κόν. ' Η πολιτική τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ ύπfjρξεν ανέκαθεν

ματος τοϋ χρηματοδοτικοϋ πρωτοκόλλου ύπό τής ' Επι

νά εvτάξη τήν · Ελλάδα είς τήν Ευρώπην. Τό θέμα τοϋτο

τροπής τών ύπουργών . 'Ο καγκελλάριος Σμίτ &παντa οτι

εχει άμεσον σχέσιν μέ τό μέλλον τής ' Ελλάδος, δι' αυτό

επί τοϋ σημείου τούτου δέν θά επρεπε δ κ. Καραμανλής νά

καί αποδίδει είς αυτό μεγάλην σημασίαν καί προτεραιότη

εχη ανησυχίας, οσον &φορa τήν γερμανικήν στάσιν.

τα. Είναι γνωστόν οτι δ καγκελλάριος παρέχει τήν ύποστή

)) ' Επί τής &γροτικής πολιτικής θά πρέπη νά εχωμεν ύπ'

ριξίν του επί τοϋ θέματος αυτοϋ, &λλ' δ πρωθυπουργός τόν

όψιν μας, λέγει δ κ. Σμίτ, οτι εντός τής Κοινής 'Αγορaς ή

παρακαλεί οπως ύποστηρίξη καί είς τό μέλλον τό θέμα

Γαλλία καί ή 'Ιταλία θά κρίνουν μέ πολλάς επιφυλάξεις τά

επιμόνως καί μεριμνήση διά τήν επίσπευσιν τών σχετικών

έλληνικά συμφέροντα, λόγφ τής ύπάρξεως ίδικών των πα
ραλλήλων συμφερόντων. ' Ο κ. Καραμανλής άπαντα οτι,

διαδικασιών.
))'Έτερον θέμα, σχετιζόμενοΥ μέ τό θέμα τfiς εντάξεώς

ι.Ος πιστεύει, εχει εξουδετερώσει τάς αντιδράσεις των δύο

μας είς τήν Κοινήν 'Αγοράν είναι τό δεύτε ρον χρηματο

τούτων χωρών καί οτι, εν πάσα περιπτώσει, ή ' Ελλάς είναι

δοτικόν πρωτόκολλον. Ώς γνωστόν, η Έλλάς συνεδέθη

άποφασισμένη νά τη ρήση ελαστικήν στάσιν επί τοϋ θέμα

μέ τήν Ευρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα άπό τό

1962.
'Απώλεσεν ομως 13 χρόνια, λόγφ της μεσολαβ~σεως τfjς

τος τούτου, διότι, ι.Ος είπε προηγουμένως, ή ενταξις διά τήν

δικτατορίας. Τό δεύτερον χρηματοδοτικόν πρωτόκολλον

θέμα. Ό καγκελλάριος &παντa οτι έάν ή Έλλάς τηρήση

'Ελλάδα είναι πε ρισσότερον πολιτικόν παρά οίκονομικόν

1967 καί άπετέ

ελαστικήν στάσιν, τοϋτο θά εχη πράγματι ευμενή άντίκτυ

λει &νειλημμένην συμβατικήν ύποχρέωσιν της Κοινής

πον. ' Από πολιτικής πλευράς, ό καγκελλάριος Σμίτ εχει

επρόκειτο νά εχη ύπογραφfj από τοϋ ετους

' Αγορaς . Ζητοϋμε τό ποσόν τοϋτο διά νά επιτύχωμεν τήν

τήν γνώμi]ν οτι δέν θά πρέπη νά τονίζεται εvαντι των τρί

άναδιάρθρωσιν τfjς γεωργίας μας . Τό αίτημα εχει γίνει

των, οτι ή ' Ελλάς άπώλεσε τόσον χρόνον, λόγφ τής δικτα

κατ' άρχήν δεκτόν άπό τήν

κ. πρωθυπουρ

τορίας, διότι τοϋτο δέν είναι ευθύνη των τρίτων χωρών καί,

γός δέ παρακαλεί οπως ή γερμανική Κυβέρνησις ύποστη

άλλωστε, τό πάγωμα τών σχέσεων τήν περίοδον εκείνην μέ

ρίξη τήν 'Ελλάδα είς τό θέμα τοϋτο, καθώς καί είς τό

τήν Κοινήν ' Αγοράν ήτο πρός οφελος τής 'Ελλάδος.

Commission, δ

αίτημά της οπως τό πρωτόκολλον ίσχύση άμέσως , χωρίς

)) . ο πρωθυπουργός διευκρινίζει οτι δέν άναφέρεται είς

νά αναμένεται ή επικύρωσίς του &πό τάς Κυβερνήσεις τών

τό θέμα τή ς εντάξεως είς τήν Κοινήν ' Αγοράν, άλλά τοϋ

'Εννέα.

χρηματοδοτικοϋ πρωτοκόλλου :

)) 'Όσον &φορa τήν γε ρμανικήν βοήθειαν πρός τήν

))'Q

κ. Σμίτ λέγει, εν συνεχεί~, οτι ή Κοινή ' Αγορά δέν

'Ελλάδα, ή χώρα μας εχει ανάγκην τfjς βοηθείας ταύτη ς

εύρίσκεται είς καλήν κατάστασιν. ' Η Ευρώπη δέν εχει &κό

τόσον διά ουσιαστικούς οσον καί διά ψυχολογικούς λό

μη χωνεύσει τήν είσδοχήν τής ' Αγγλίας, διότι οί ~ Αγγλοι

γους. ' Από ουσιαστικής πλευρaς είναι γνωσταί αί δυσχέ

δέν εχουν οί ίδιοι χωνεύσει τήν ενταξίν των. Έάν παρα

ρειαι της έλληνικfjς οίκονομίας αί δποίαι όφείλονται κυ

μείνη ή 'Εργατική Κυβέρνησις είς τήν άρχήν, οπως είναι

ρίως είς τάς ηυξημένας άμυντικάς δαπάνας, καθώς καί είς

πιθανόν διά τά έπόμενα ετη , θά πρέπη νά άντιληφθοϋν οί
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π Αγγλοι δτι η iδιότης του μέλους τής Κοινής 'Αγοράς

σημαίνει καί θυσίας ώρισμένων συμφερόντων. Κατά τούς

τελευταίους

18

μήνας παρουσιάζεται εvτασις εiς τάς σχέ

σεις μεταξύ Γαλλίας καί 'Αγγλίας. Τήν παρελθουσαν
dνοιξιν εiς τήν σύσκεψιν των πρωθυπουργών εiς Δουβλί
νον εύρέθη εiς τήν δυσάρεστον θέσιν νά ύποστηρίξη μηχα

νισμούς οί όποi:οι fισαν είς βάρος των γερμανικών συμφε

ρόντων. Τό επραξε δέ τουτο διά νά ύποστηρίξη τήν συνερ
γασίαν τής 'Αγγλίας. 'Ο Γάλλος πρόεδρος, έν τούτοις,

είχεν έξοργισθή καί οuδεμίαν κατέβαλε προσπάθειαν νά
βοηθήση τόν Γερμανόν πρωθυπουργόν. 'Ενάμισυ χρόνον
άργότερα, οί ΠΑγγλοι προκάλεσαν πάλιν δυσκολίας. 'Ε πι~
θυμουν νά εχουν ξεχωριστόν ρόλον εiς τόν τομέα τής
'Ενεργείας καί νά καταστουν μέλος εiς τήν

OPEC, πράγμα

τό όποίον ώδήγησεν είς διαπληκτισμούς του καγκελλαρί
ου μέ τόν Ουίλσον είς τήν Ρώμην. 'Εάν δέν άνελάμβανε

τήν εuθύνην όκαγκελλάριος, θά fιτο βεβαία η ρήξις 'Αγ
γλίας

-

Γαλλίας. Παρά ταυτα, ή συμμετοχή τής 'Αγγλίας

εiς τήν Κοινήν 'Αγοράν είναι σημαντική διά τήν ϋπαρξιν

τής Κοινής 'Αγοράς. ·Η διεύρυνσις τής Εuρωπαϊκής Κοι

νότητος διά τής έντάξεως τής ·Ελλάδος θά fιτο διά τούς
Γερμανούς άδιανόητος,

liv

δέν fιτο μέλος τής Κοινής

'Αγοράς καί η 'Αγγλία. Διότι τότε τό κέντρον βάρους τής
Κοινής 'Αγοράς θά εύρίσκετο είς τήν Μεσόγειον, καί ή

Γερμανία εχει βέβαια συμφέροντα είς τήν Μεσόγειον, άλ

λά δέν είναι Μεσογειακή χώρα. Είναι, συνεπώς, εvτονον τό
γερμανικόν ένδιαφέρον διά νά διατηρηθή ή συνοχή τής
Κοινής 'Αγοράς, παρά τήν κρίσιν τήν όποίαν διέρχεται.
Ή άδυναμία αuτή τής Κοινής 'Αγοράς θά διαρκέση δσον
καί η κοινωνική καί οΙκονομική κρίσις πού άντιμετωπίζει
ή 'Αγγλία, η όποία εύρίσκεται εiς κατάστασιν χειροτέραν
άπό τήν Ίταλίαν καί τήν 'Ελλάδα. Ή 'Αγγλία εχει σχε
τικώς μεγαλύτεροΥ άνοιγμα είς τό ίσοζύγιον πληρωμών
άπό τήν ·Ελλάδα, έξαρτi'iται δέ άπό τήν Σαουδική ν 'Άρα
βίαν καί άλλας άραβικάςχώρας αί όποίαι εχουν μεγάλας
καταθέσεις εiς τήν 'Αγγλίαν, καίτοι χάνουν
νον άπό τόν πληθωρισμόν, εvαντι τόκου

25% κάθε χρό
15% τόν όποίον

εΙσπράττουν. Τά συνδικάτα εχουν δημιουργήσει τραγικήν

κατάστασιν είς τήν 'Αγγλίαν, θά ύπάρξη δέ καί νέα κρίσις,
έάν δ πληθωρισμός ύπερβή τό

25%.

'Ενώπιον τής καταστά

σεως αuτής, η βρετανική Κυβέρνησις προσπαθεί νά καλύ
ψη τήν έσωτερικήν της κρίσιν μέ τήν liσκησιν μιi'iς μεγα

λειώδους έξωτερικής πολιτικής, τουτο δέ προκαλεί προ
στριβάς μέ τήν Γαλλίαν, ίδίως είς τήν Μεσόγειον καί τήν
Μέσην 'Ανατολήν.

»'Όσον άφορα τήν Γαλλίαν, η οίκονομική της κατά
στασις είναι καλή καί όμοιάζει μέ τήν γερμανικήν. ' Από
δημοσιονομικής πάντως πλευράς, η Γαλλία εύρίσκεται εiς
καλυτέραν κατάστασιν.
»'Η κατάστασις εiς τήν 'Ιταλίαν είναι κακή κ:αί είς τήν

BENELUX

δμαλή. Γενικώς πιστεύεται δτι θά ύπάρξη θε

τική κατάστασις έντός του

1976 έάν δέν σημειωθή νέα κρί

σις πετρελαίου. 'Όμως ο{ π Αγγλοι κ:αί ο{ 'Ιταλοί θά εχούν

πάντοτε άνάγκ:ην οiκονομικής ύποστηρίξεως. Είς κάθε δέ
νέαν ρύθμισιν έντός τής Κοινής' Αγοράς, τά δύο αuτά Κρά
τη θά έπωφελουνται. Διά τόν λόγον αuτόν άφορά τήν 'Ελ
λάδα, εiς διμερείς, γερμανοελληνικούς μηχανισμούς. Θά
παρεκάλει ό καγκελλάριος δπως γίνη περισσότερον γνω

στόν είς τήν έλληνικήν κοινήν γνώμη ν δτιτ) Γερμανία εχει
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ήδη παράσχει τήν ύποστήριξίν της εiς τήν 'Ελλάδα έπί

γελθέν πολεμικόν ύλικόν καί δτι, έπίσης, έχει συναφθή

τριών τομέων:

δάνειον άξίας

»Πρώτον, έχει χορηγήσει οiκονομικήν βοήθειαν άνα

πτυξιακής φύσεως έξ

120 έκατ.

μάρκων μέ χαμηλόν τόκον.

»Δεύτερον, έχει συμβάλει εiς τήν πραγματοποίησιν
τραπεζικοί) δανείου έκ

250

έκατ. μάρκων μέ τήν έγγύησιν

225
»' Απαντών εiς

έκατ. δολλ.
σχετικάς έρωτήσεις του κ. καγκελλαρί

ου δ Κ. πρωθυπουργός λέγει δτι τό iσοζύγιον πληρωμών θά

εΙναι έλλειμματικόν διά τό

1976

καί δτι τά έκ Γερμανίας

έμβάσματα, καίτοι έχουν μειωθή, έξακολουθοuν νά εΙναι
ύπολογίσιμος πηγή καλύπτουσα, έν μέρει, τό έκ

του γερμανικοu Κράτους καί
»τρίτον, εχει παράσχει άμυντικήν βοήθειαν ή όποία εις

τήν πραξιν ε{ναι πολύ μεγαλυτέρα άπό δ,τι λέγεται δημο
σίg.

έκατ.

χωρών.

)) 'Ο

)>Κατά τάς άρχάς του έρχομένου μηνός θά άφιχθή εiς

440

δολλ. έλλειμμα του έμπορικου ισοζυγίου μεταξύ τών δύο
κ. καγκελλάριος, άναφερόμενος εiς τήν οiκονομι

κήν κατάστασιν τής Γερμανίας, λέγει δτι ύφίστανται
άνεργοι καί τά δημοσιονομικά τής χώρας εΙναι

'Ελλάδα γερμανική άντιπροσωπεία διά νά συζητήση τό

1.200.000

θέμα τfjς άμυντικής βοηθείας.

βεβαρυμένα. 'Ελπίζει, δμως, δτι θά ύπάρξη βελτίωσις τfjς

»Συνεχίζων ό κ. Σμίτ λέγει: "Θά έξετάσωμεν τήν πρότα

καταστάσεως περί τά τέλη του προσεχοuς έτους καί δή

σίν σας, διά τήν κάλυψιν έκ τής βοηθείας αύτής μέρους

μετά τάς έκλογάς τής 3ης 'Οκτωβρίου

των δόσεων διά τά ύποβρύχια, άλλά φοβοuμαι δτι τοuτο

ύπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότης νά κερδίση τό κόμμα του.

ε{ναι δύσκολον διότι &καστον ύποβρύχιον κοστίζει

1976,

τάς δποίας

100

)>'Εν συνεχείg, δ κ. καγκελλάριος ζητεί τήν γνώμη ν του

έκατ. μάρκα. 'Όσον άφορα τό δεύτερον χρηματοδοτικόν

κ. πρωθυπουργοί) διά τόν ρόλον τών 'Αμερικανών εις τήν

πρωτόκολλον, θά ύποστηρίξωμε τό αίτημά σας, άλλά εί

άνατολικήν Μεσόγειον καί είδ11cώτερον εiς τό Κυπριακόν,

λικρινώς σας λέγω, καίτοι θά διαφωνήσουν μαζί μου ώρι

τό 'Ισραήλ καί τήν Μέσην 'Ανατολήν.

σμένοι έκτων ύπουργών μου, δτι προσωπικώς θά προτιμοu

)) 'Ο κ.

πρωθυπουργός άπαντα δτι, κατά τήν γνώμην του

σα τήν διεύρυνσιν τών διμερών σχέσεών μας παρά διεύ

οί 'Αμερικανοί δέν άκολουθοuν όρθήν πολιτικήν, ο\\τε εiς

ρυνσιν μέσφ του πρωτοκόλλου. Τοuτο διότι δλοι οί μηχα

τήν Μέσην 'Ανατολήν, ο\\τε εiς τό Κυπριακόν. Καί είς τήν

νισμοί τfjς Κοινfjς 'Αγορας τείνουν νά συνηθίσουν τά μέ

περιοχήν αύτήν ή άμερικανική πολιτική παρουσιάζει τάς

λη τής Κοινότητος εiς τό νά τείνουν τήν χείρα τής έπαι

άντιφάσεις τάς δποίας έχει είς δλον τόν κόσμον. 'Ύουτο

τείας. 'Όλοι ζητοuν καί έμείς πληρώνουμε. 'Εγώ ε{μαι πρό

ε{ναι δυσάρεστον διότι ε{ναι πρός τό συμφέρον όλων μας

θυμος νά πληρώσω άλλά προτιμώ νά τό πράξω έπί διμεροuς

νά ε{ναι ή 'Αμερική lσχυρά δι5ναμις καί νά έπιτυγχάνη εlς

βάσεως. 'Αλλά τοUτο δέν τό λέγω ο\\τε είς τήν Κυβέρνησίν

τήν πολιτική ν της. Σάς έχω είπει καί εlς άλλη ν εuκαιρίαν",

μου".

λέγει δ κ. πρωθυπουργός "ότι, κατά τήν γνώμη ν μου, ή Εu

»'Ο κ. Καραμανλής παρατηρεί δτι τό χρηματοδοτικόν

ρώπη πρέπει να ε{ναι dτλαντική καί νά συνεργάζεται στε

πρωτόκολλον άποτελεί άνειλημμένην ύποχρέωσιν βάσει

νώς, aλλά lσοτίμως, μέ τήν 'Αμερική ν. Ή Εuρώπη χωρίς

τής συμφωνίας συνδέσεως. Εiς ήμας δέ άρέσει όλιγώτερον

τήν συνεργασίαν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δέν ήμπορεί

άπό δλους νά άπλώνουμε τό χέρι διά νά ζητοuμε. Βεβαίως

νά παραμείνη ανεξάρτητος. Ε{ναι δέ dνήθικον διά τοι5ς

'τ:ό δτι δλοι ζητουν δημιουργεί προβλήματα, άλλά ή οικο

Εuρωπαίους νά έξυβρίζουν τοι5ς 'Αμερικανοι5ς ένψ στηρί

νομική θυσία άναπληρώνεται άΠό πολιτικήν καί ήθικήν

ζουν τήν dνεξαρτησίαν των εlς τήν dμερικανικήν κάλυψιν.

δύναμιν.

Πιστει5ω εlς τήν dνάγκην τfίς συνεργασίας ύπό δι5ο όμως

»'Ο κ. καγκελλάριος λέγει δτι μόνον ή Γερμανία, έξ
δλων τών εύρωπαϊκών χωρών, δίδει οiκονομικήν καί άμυν
τικήν βοήθειαν είς τήν 'Ελλάδα καί δ κ. πρωθυπουργός

προϋποθέσεις:

»''1.

Ή Εuρώπη πρέπει νά κάμη θυσίας διά νά καταστfί

δυνατή καί ίσότιμος. Διότι σήμερον ή Εύρώπη δαπανά διά

έκφράζει τήν έκτίμησίν του διά τό γεγονός τοuτο, τό δποί

τήν aμυνάν της ποσοστόν του είσοδήματός της τό δ ποίον

ον άλλωστε άνεκοινώθη καταλλήλως καί διά του τύπου.

ανέρχεται εlς τό ήμισυ του aντιστοίχου ποσοστου τών

»Ό κ. Γκέλχοφ λέγει δτι δέν άμφισβητείται δτι ύπάρ
χει πράγματι συμβατική

ύποχρέωσις διά τό δεύτερον

χρηματοδοτικόν πρωτόκολλον. Εις τήν Γερμανίαν, λέγει,
εχει συγκροτηθfj έπιτροπή ή όποία άσχολείται εiδικώς μέ

τό θέμα τοuτο, περί δέ τά μέσα 'Ιανουαρίου άναμένεται δτι

θά διατυπωθή ή κοινή θέσις τής

'Ηνωμένων Πολιτειών καί τfίς Σοβιετικής 'Ενώσεως καί,

))"2. Ή

'Αμερική πρέπει νά καθορίση συνετώς καί στα

θερώς τήν πολιτικήν της.

)) "Ώς πρός τό Μεσανατολικόν,

ή 'Αμερική ήμπορεί νά

τό λι5ση έάν πειθαρχήση τό 'Ισραήλ, πράγμα τό δποίον

καί τών με

ήμπορεί νά πράξη, διότι τό 'Ισραήλ έξαρτiiται σχεδόν

λών τής ΕΟΚ καί μετά τοuτο θά άρχίσουν αί διαπραγματεύ

δλοκληρωτικώς dπό τήν 'Αμερική ν. 'Εάν δέν λυθfί τόΜε

σεις μέ τήν 'Ελλάδα.

σανατολικόν, ο{ ΗΑραβες θά φθάσουν είς τό σημείον νά

Commission

»'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ή

Commission έχει

dλληλοφονει5ωνται καί θά δημιουργηθfί νέα κατάστασις ή

ήδη ύποβάλει τάς προτάσεις αί δποίαι θά συζητηθοuν ύπό

δποία δέν θά ε{ναι dσφαλώς ύπέρ τfίς Δι5σεως. Χωρίς τά

τών ύπουργών τήν 19ην 'Ιανουαρίου, διά τόν λόγον δέ

σφάλματα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δέν θά ύπfίρχεν ούτε

τοuτον άλλωστε παρεκάλεσε πρό όλίγου τόν κ. καγκελλά

διείσδυσις τών Ρώσων εlς τήν Μέση ν Ά νατολήν, ούτε

ριον δπως παράσχη τήν ύποστήριξίν του.
» ' Ο κ. καγκελλάριος έπιβεβαιοί τήν όρθότητα τών λε

χθέντων ύπό του κ. πρωθυπουργοί) καί έν συνεχείg έρωτα

ένεργειακή κρισις. Ούτω, ή πολιτική τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών ε{ναι dποτυχημέvη ".

)) ' Ο

κ. καγκελλάριος παρατηρεί δτι εΙ ναι άτυχές δτι ή

έάν ή Γαλλία χορηγή βοήθεια ν εiς τήν 'Ελλάδα. ' Ο κ.

παγκόσμιος πολιτική τών 'Ηνωμένων Πολιτειών θά παρα

πρωθυπουργός άπαντα δτι δέν παρέχεται βοήθεια ύπό τής

μείνη στάσιμος μέχρι τέλους του

Γαλλίας άλλά γίνονται εύκολίαι πληρωμής διά τό παραγ-

)) 'Ο

1976 λόγφ τών έκλογών.

κ. πρωθυπουργός λέγει δτι εΙναι δυσάρεστον δι'
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όλους ότι ή 'Αμερική δέν εχει σταθεράν ήγεσίαν καί ότι

νά φέρη εiς τήν 'Ελλάδα τόν κ. Κοσύγκιν, αλλά τότε ποϋ

κατατρύχεται από συνεχή πολιτικήν καί συνταγματικήν

θά όδηγηθrομεν. 'Η Τουρκία δέν πρόκειται νά πάη μέ τήν

κρίσιν. 'Έlμαι γενικώς άπαισιόδοξος", λέγει δ κ. Καραμαν

Ρωσίαν, ακόμη καί <'iν τήν σπρώχνουν πρός τήν κατεύθυν

λής, "διά τό μέλλον τής δημοκρατίας. Είς τήν οίκογένειαν

σιν αύτήν. "Χωρίς καμμίαν προκατάληψιν, όφείλω νά σiiς

τών δημοκρατικών Κρατών θά πρέπη νά γίνουν τολμηραί

είπω ότι ή Τουρκία άπλώς έκβιάζει. Ή σημερινή πολιτική

άλλαγαί διά νά άναμορφωθή καί νά έπιζήση ή δημοκρατία.

καί οίκο νομική κρίσις τής Τουρκίας όφείλεται είς τήν άνό

»" Ώς πρός τήν στάσι ν τών

'Αμερικανών είς τό Κυπρια

ητον έμπλοκήν της είς τήν Κύπρον, ή όποία έχει δημιουρ

κόν, όφείλω νά είπω ότι καί έκεi οί 'Αμερικανοί έπραξαν

γήσει κλίμα δημαγωγίας καί νοσηροu φανατισμοu, ό δποi

σφάλματα. 'Ημποροuσαν, είτε οί ίδιοι, είτε μέσφ τών ~Α γ

ος κοντεύει νά διαλύση τήν Τουρκίαν. Οί Τοuρκοι πρέπει

γλων, νά προλάβουν τόσον τό πραξικόπημα τών συνταγμα

νά άντιληφθοuν ότι εlναι πρός τό συμφέρον τους νά έπω

ταρχών είς τήν Κύπρον, όσον καί τήν τουρκική ν εlσβολήν.

φεληθοuν τής σημερινής συγκυρίας είς τήν 'Ελλάδα, διά

Ol

νά λύσωμε τά προβλήματά μας".

"Αγγλοι, έκτός τοu ότι ώς έγγυήτρια δύναμις τής Κύ

πρου εlχον δικαίωμα καί καθήκον νά έπέμβουν, διέθετον
έπί τόπου καί τήν άπαραίτητον στρατιωτικήν δύναμιν.

»'Ο κ. καγκελλάριος λέγει ότι συμφωνεί μέ τάς παρα

0{

τηρήσεις τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ. 'Επανερχόμενος εiς τάς

'Αμερικανοί συνέχισαν τά άρχικά των σφάλματα διότι δέν

σχέσεις τής Τουρκίας μέ τήν Ρωσίαν, δ κ. πρωθυπουργός

ήσκησαν, έν συνεχείf!, έπαρκή πίεσιν έπί τής Τουρκίας διά

λέγει ότι οί Τοϋρκοι εχουν φοβίαν αΙώνων εναντι τής Ρω

τήν έξεύρεσιν λύσεως. Ή κατάστασις είς τήν Κύπρον σή

σίας, ότι πρέπει ~ά ληφθή ύπ' όψιν δ θρησκευτικός παρά

μερον εlναι άπαράδεκτος διά πάντα λογικόν καί έντιμον

γων καί ότι, τέλος, δ στρατός καί ή iθύνουσα τ!iξις τής

ι'iνθρωπον". Είς τό σημείον τοϋτο δ πρωθυπουργός αναλύει

Τουρκίας δέν θά έπιτρέψουν ποτέ στροφήν πρός τήν Ρω

τάς αντιφάσεις των 'Αμερικανών, όπως προκύπτουν από

σίαν. Καί έν πάστι περιπτώσει, ήμείς δέν ζητοϋμεν νά αδι

τήν έπιβολήν τοϋ έμπάργκο, τήν έπακολουθήσασαν κρίσιν

κηθή ή Τουρκία, rοστε έκ δυσαρεσκείας από τήν Δύσιν νά

μέ τήν Τουρκίαν, τήν μερικήν <'iρσιν του έμπάργκο ή όποία

στραφή πρός τήν Ρωσίαν. Ζητοϋμεν άπλrος μίαν εντιμον

δέν ελυσε τήν κρίσιν μέ τήν Τουρκίαν, ϊνα συμπεράνη ότι

λύσιν rοστε καί αύτοί οί Τοϋρκοι νά ήμπορέσουν νά ξανα

ετσι οί 'Αμερικανοί αύτοπεριορίζουν καί τάς δυνατότητας

βροϋν τούς φίλους κ:αί συνεργάτας των εiς τήν Δύσιν.

ασκήσεως έπιρροής. 'Εν πάστι περιπτώσει, είναι απαράδε

»Ό

κ. καγκελλάριος λέγει ότι έπισημαίνει μέ εύγνω

κτον νά κατέχουν ο{ Τοϋρκοι, μέ

18% του πληθυσμοu, τό
40% τοϋ έδάφους τής Κύπρου καί τό 70% των οiκονομικων

μοσύνην τήν παρατήρησιν τοϋ κ. πρωθυπουργοί) διά τήν

πόρων καί νά εχουν καταστήσει τό ήμισυ τοϋ πληθυσμοϋ

Τό εχετε ήδη τονίσει αύτό, συνεχίζει, πρό ήμίσεος ετους

πρόσφυγας. 'Ο ίδιος, συνεχίζει δ κ . πρωθυπουργός ήσκη

καί παραμένετε σταθερός ε{ς τήν <'iποψίν σας. Μέ ανησυχεί

ανάγκην τής συνεργασίας μεταξύ Εύρώπης καί ·Αμερικής.

σε τήν κατευναστικήν έπιρροήν του έπί του λαοu καί του

κάπως ή διαπίστωσις ότι εiς τήν Ι:λληνικήν κοινήν γνώμη ν

στρατοϋ διά νά αποτρέψη τόν πόλεμον. 'Ακολουθεί μετρι

ύφίσταται ενα αντιαμερικανικόν ρεuμα. Αί 'Εννέα χώρα ι

οπαθή πολιτικήν διά νά διευκολύνη τόν διάλογον καί τήν

τής ,Κοινής 'Αγοράς συμπεριλαμβανομένης καί τής Γαλ

λύσιν. Λυπάται, όμως, διότι δέν εt':φίσκει κατανόησιν από

λίας, είναι σύμφωνοι μέ ήμάς διά τήν ανάγκην συνεργασί

τήν Τουρκίαν εiς τήν όποίαν έπικρατεί αδιαλλαξία καί νο

ας μέ τήν ' Αμερικήν.

σηρός φανατισμός. Γνωρίζουν ο{ Τοϋρκοι ότι δέν ήμπο

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει ότι, πράγματι, δ Γάλλος

ροϋy νά διατηρήσουν τήν σημερινήν κατάστασιν, ή όποία

πρόεδρος πλησιάζει περισσότερον πρός τήν ' Αμερικήν

είναι ανήθικος καί αποδοκιμάζεται από όλους. Δέν εχουν

καί τό ΝΑΤΟ. Είναι όμως προσεκτικός, λόγφ τfjς ντεγκω

όμως τό θάρρος καί τήν έντιμότητα νά προχωρήσουν εiς

λικής παραδόσεως. Αiσθάνεται έπίσης πολύ φιλικά εναντι

τήν λύσιν . Πέραν όμως τής iδικής μας στάσεως θά πρέπη

τής Γερμανίας καί του κ. Σμίτ προσωπικώς. Συνεχίζων δ

νά βοηθήσουν καί οί φίλοι μας, όπως οί 'Αμερικανοί καί

καγκελλάριος, λέγει ότι ή αμερικανική έξωτερική πολιτι

oi

Γερμανοί, διά τής ασκήσεως τής οιασδήποτε έπιρροής

διαθέτουν έπί τής Τουρκίας καί είς τοuτο διευκολύνει ή
στάσις μας ή όποία είναι μετριοπαθής καί λογική.

κή θά παραμείνη στάσιμος κατά τό

1976. Τοϋτο είναι δυσά

ρεστον διότι ή 'Αμερική είναι ή μόνη δύναμις ή όποία

ήμπορεί νά έπιλύση τό Μεσανατολικόν. 'Εξ άλλου, ή απο

» ' Ο κ. Σμίτ παρατηρεί ότι είναι δύσκολον νά είπη κα

τυχία τής πολιτικής τοϋ Μπρέζνιεφ είς τήν Μέσην 'Ανα

νείς ποίος κυβερνά τήν Τουρκία ν αύτή ν τήν στιγμήν. ΕΙναι

τολήν εχει δημιουργήσει αναβρασμόν έντός τfjς σοβιετι

όμως πιθανόν ότι τήν Τουρκία ν τήν κυβερνοϋν οί στρατιω

κής ήγεσίας , τά αποτελέσματα του όποίου είναι δύσκολον

τικοί.

νά προβλεφθοϋν. 'Εντός τριών μηνών προβλέπεται ότι θά

»Ό

κ. Καραμανλής απαντά ότι ίσως ο{ στρατιωτικοί

γίνουν άλλαγαί εiς τήν ανωτάτην σοβιετικήν ήγεσίαν. Θά

εiς τήν Τουρκίαν νά είναι πλέον λογικοί από τούς πολιτι

παραμείνη είς τήν έξουσίαν δ Μπρέζνιεφ , αλλά μέ ήλατ

κούς. 'Έχει τήν έντύπωσιν ότι εiς τήν Τουρκίαν οί στρατι

τωμένην ίσχύν καί έξησθενημένην ύγείαν. Οuτω, θά ύφί

ωτικοί είναι έκείνοι ο{ όποίοι ζητοuν από τούς πολιτικούς

σταται αστάθεια ταυτοχρόνως καί εiς τήν ' Αμερικήν καί

τήν έξεύρεσιν λύσεως. Τοϋτο διότι αντιλαμβάνονται ίσως

εiς τήν Ρωσίαν. Τοϋτο είναι έπικίνδυνον. Τό

ότι ή Τουρκία εχει καταστή αiχμάλωτος τής Κύπρου καί

χισθοϋν α{ αμοιβαίαι προσπάθειαι διά τήν έδραίωσιν τfjς

ύφίσταται μεγαλυτέραν ζημίαν από τήν 'Ελλάδα.

ύφέσεως αλλά τό

» ' Ο κ. καγκελλάριος λέγει ότι θά πρέπη νά είναι κανείς

1976

1977 θά συνε

θα είναι ετος άνασφαλές. "Εχετε

δίκαιον εiς όσα είπατε διά τήν αδυναμίαν τής αμύνης τής

πολύ προσεκτικός εiς τάς κρίσεις του κατά τή ς Τουρκίας

Εύρώπης. 'Υφίστανται όμως δύο iσχυροί αμυντικοί παρά

καί έπισημαίνει ότι σήμερον εύρίσκεται εiς τήν "Αγκυραν

γοντες είς τήν Εύρώπην: δ γερμανικός στρατός καί ή αε

δ κ. Κοσύγκιν.

>> ' Ο κ. πρωθυπουργός απαντά ότι καί έκείνος ή μπορεί

ροπορία καί δ πυρηνικός έξοπλισμός τής Γαλλίας , δ όποί

ος αποτελεί μίαν σοβαρωτάτην προσπάθειαν

(sic) από

τήν
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πυρηνικήν δύναμιν τής 'Αγγλίας. Ή βρετανική στρατιω

σεις καί καταλήγει δτι, άπό ελληνικής πλευράς έγένετο

τική ισχύς ύποχωρεί συνεχώς, δπως άλλωστε συμβαίνει

πάν τό δυνατόν διά τήν έπίλυσιν τών ζητημάτων αύτών,

καί μέ τήν 'Ιταλίαν, τήν

BENELUX καί τήν Σκανδιναβίαν.

Διά τά επόμενα δέκα ετη, ή 'Αμερική θα εΙναι ή μόνη

είτε διά του διαλόγου, είτε διά τής προσφυγής εις τό Δικα
στήριον τής Χάγης.

ισχυρά δύναμις εις τήν Μεσόγειον καί δέν ημπορουμε νά

))'Εν συνεχεί~, δ κ. Καραμανλής λέγει δτι ή πολιτική,

ύπολογίσωμεν δτι τά μικρά Κράτη θά δυνηθουν νά δώσουν

τήν δποίαν ακολουθεί, δέν iκανοποιεί τό έθνικόν αίσθημα

λύσεις εις τά προβλήματά των, χωρίς τήν συμβολήν τών

τών 'Ελλήνων. Παρά ταυτα, δ λαός εχει έμπιστοσύνην είς

'Αμερικανών . 'Ακόμη καί δ ρόλος τής Γερμανίας είναι

τό πρόσωπόν του καί ετσι δύναται νά είναι μετριοπαθής,

διπλωματικός καί ψυχολογικός. Λέγομεν συνεχώς εις τούς

έπειδή είναι ισχυρός. 'Εάν δμως άπωλέση τήν ίσχύν του

Τούρκους, κατά τρόπον σαφή, τήν γνώμην μας δτι δέν

αύτή ν καί έξαντληθή ή έπιρροή του εις τήν 'Ελλάδα καί

εΙναι δυνατόν τό

του έδάφους τής Κύπρου νά άνήκη

τήν Κύπρον, χωρίς νά εχη εύρεθή λύσις, θά δημιουργηθή

του πληθυσμου τής νήσου καί δτι πρέπει νά

δραματική κατάστασις εις τάς σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος

εις τό

18%

40%

κάμουν έδαφικάς παραχωρήσεις. UΟπως, άλλωστε, λέγο

καί Τουρκίας. Ούδείς άλλος θά ημπορουσε νά άκολο\Jθήση

μεν καί εις τό 'Ισραήλ δτι οφείλει νά άναγνωρίση εις τούς

τήν πολιτικήν αύτήν καί ό ίδιος δέν ημπορεί νά πράξη

Παλαιστι-νίους τό δικαίωμα τής ύπάρξεως. 'Αλλά καί ή

περισσότερα των δσων εχει ijδη κάμει.
))Ώς πρός τό είδικόν θέμα του

'Ελλάς θά πρέπη νά κατανοήση δτι μετά τάς έδαφικάς

δέν ημπορεί νά

ύποσχεθή λύσιν, διότι τυχόν παραχώρησις θά έγένετο όχι

έπαρκής έκπροσώπησις τών Τούρκων είς τήν άνωτάτην

πρός τήν Γερμανίαν, άλλά πρός τήν Τουρκίαν. 'Υπόσχεται

ήγεσίαν τής Κύπρου. 'Εάν ημπορουμε νά προσφέρω με τάς

δμως νά τό έξετάση καί νά τό άντιμετωπίση μέσα εις τό

ύπηρεσίας μας, θά διαβιβάσωμεν εύχαρίστως τάς ίδέας καί

πλαίσιον τής γενικής λύσεως.

προτάσεις σας εις τούς Τούρκους καί άντιστρόφως . Είμεθα

>>'Ο κ. καγκελλάριος λέγει δτι αύτά τά όποία dνέφερεν

είς θέσιν νά τό κάμωμε μέ είλικρίνειαν πρός τούς Τούρ

είς τήν δμιλίαν του τήν προηγουμένη ν εσπέραν δέν άποτε

κους.

λουν άπλάς φιλοφρονήσεις, ό:λλά είναι ή πεποίθησις καί ή

>>'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι έκτιμά Ιδιαιτέρως τήν

ίδική του καί τής Κυβερνήσεώς του. Τρέφουν βαθείαν

άπόψεις έπί

εκτίμησιν καί μεγάλον σεβασμόν διά τό εργον του κ. πρω

τής ούσίας του προβλήματος, συνεχίζει δ κ. πρωθυπουρ

θυπουργου και γνωρίζουν πόσον δύσκολον είναι. 'Επιθυ

γός, σάς είναι γνωσταί, είναι αύταί πού σάς διετυπώθησαν

μώ, λέγει , δ κ. καγκελλάριος, νά σάς διαβεβαιώσω διά τήν

είς τό 'Ελσίνκι. ΕΙναι άπόψεις μετριοπαθείς καί λογικαί.

άμέριστον συμπαράστασίν μου. 'Ο κ, πρωθυπουργός έκ

Προσεχώς θά άρχίση ό διακοινοτικός διάλογος.

φράζει τήν έκτίμησιν καί τάς εύχαριστίας του διά τήν δή

τελευταίαν δήλωσιν του κ. καγκελλαρίου.

Ai

'Εφ'

δσον δέν ύπάρχει άπ' εύθείας διάλογος μεταξύ 'Αθηνών

λωσιν αύτήν του κ. καγκελλαρίου.
))Είς τό σημείον τουτο προσέρχονται είς τάς συνομιλί

'Αγκύρας, άλλά ή διαπραγμάτευσις γίνεται μέσφ τών δια

,

G12,

παραχωρήσεις τής Τουρκίας θά πρέπη νά έξασφαλισθή

κοινοτικών συνομιλιών, θά κάμωμε χρήσιν τής προσφοράς

ας

oi λοιποί συνεργάται τών δύο πρωθυπουργών (ύφυπουρ

σας, κατά τήν διάρκειαν τών διαπραγματεύσεων τούτων,

γοί Τύπου, πρέσβεις είς τάς δύο πρωτευούσας, κ.λπ.).

δέδομένου δέ δτι ό Ντενκτάς έξαρτάται άμέσως άπό τήν

>>'Ο κ. πρωθυπουργός ένημερώνει, έν γενικαίς γραμ

~ Αγκυραν, είμαι βέβαιος δτι αί συστάσεις πρός τήν Τουρ

μαίς, τούς προσελθόντας έπί τών διαμειφθέντων μεταξύ

κίαν θά εΙναι χρήσιμοι. 'Εν συνεχεί~,

των δύο πρωθυπουργών καί συμπεραίνει δτι έπί δλων των

oi

δύο ήγέται συζη

τουν διά τήν έσωτερικήν κατάστασιν τής Τουρκίας καί

συζητηθέντων θεμάτων διεπιστώθη ούσιαστική σύμπτωσις

καταλήγουν είς τό συμπέρασμα δτι είναι δυσχερείς αί προ

άπόψεων. Οϋτω, ύφίσταται στενή συνεργασία μεταξύ τών

βλέψεις διά τάς πολιτικάς έξελίξεις είς τήν χώραν αύτήν .

δύο χωρών, ή όποία θά πρέπη νά έπεκταθή είς δλους τούς

))Είς σχετικήν έρώτησιν του κ. πρωθυπουργου, ό κ.

τομείς. Τά συμπεράσματα αύτά θά ήτο ίσως χρήσιμον νά

καγκελλάριος λέγει δτι εχουν ηδη προσπαθήσει επανει

διατυπωθουν έγγράφως είς μίαν κοινήν δήλωσιν τήν δποί

λημμένως νά έπηρεάσουν τόν Έτσεβίτ, κυρίως μέσφ του

αν ημπορουν νά έπεξεργασθουν

κ. Μπράντ . 'Ο κ. καγκελλάριος μάλιστα εΙ χ εν άντιμετωπί

)) Ό

oi

συνεργάται μας.

κ. Μπίτσιος έγείρει το θέμα τής έκπαιδεύσεως τών

σει τό ένδεχόμενον νά μεταβή ό κ. Μπράντ είς τήν ~ Αγκυ

'Ελληνοπαίδων είς τήν Γερμανίαν. Τό αίτημά μας συνί

ραν διά νά έπηρεάση τόν Έτσεβίτ, τελικώς δμως δέν τό

σταται είς τό νά μαθαίνουν οί 'Ελληνόπαιδες άρκετά ελ

επραξε, φοβούμενος δτι ή aποστολή αύτή θά άπετύγχανεν.

ληνικά, ώστε νά είναι εις θέσιν νά παρακολουθήσουν τά

>>'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι ό Έτσεβίτ έμφανίζεται

ελληνικά σχολεία δταν θά έπιστρέψουν είς τήν 'Ελλάδα.

καί πάλιν άδιάλλακτος καί δυσχεραίνει ετσι περισσότερον

'Ο UΕλλην ύπουργός Παιδείας μετέβη προσφάτως είς τήν

τόν Ντεμιρέλ . Ό κ . καγκελλάριος λέγει δτι δ Ντεμιρέλ

Γερμανίαν δπου είχε χρησίμους έπαφάς έπί του θέματος.

είναι διαλλακτικώτερος άπό τόν 'Ετσεβίτ. Οί δύο δέ ήγέ

Πρόκειται δέ προσεχώς νά γίνη σύσκεψις μέ άντιπροσώ

ται συμφωνουν δτι ύπάρχει είς τήν Τουρκίαν μία πλειοδο

πους τών

σία δημαγωγίας.

μας είναι, ώς πρός τό θέμα τουτο, νά έξετασθή μέ εύρύτητα

>>'Ο κ. Γκέλχοφ θίγει τό θέμα του άεροδρομίου

G 12,

άναλύει τήν σημασίαν πού εχει τουτο διά τό Δυτικόν Βε
ρολίνον καί παρακαλεί δπως έξευρεθή λύσις έν τφ πλαισίφ
μιάς γενικής ρυθμίσεως.

Lander

καί εμπειρογνώμονας. 'Η παράκλησίς

πνεύματος καί κατανοήσεως.

>>'Ο κ. Γκέλ χοφ έπιβεβαιοί δτι θά άντιμετωπισθή πράγ
ματι τό θέμα, καίτοι πολύπλοκον, ύπό τό πνευμα αύτό .
>>'Εν συνεχεί~ ό κ. καγκελλάριος προτείνει καί δ κ.

>>'Ο κ. πρωθυπουργός προβαίνει είς μακράν άνάλυσιν,

πρωθυπουργός aποδέχεται, δπως ή προγραμματισθείσα διά

τόσον του θέματος του έναερίου χώρου του Αιγαίου, δσον

τό εσπέρας συνέντευξις τύπου του κ. καγκελλαρίου γίνη

καί τής ύφαλοκρηπίδος. 'Αναπτύσσει τάς ελληνικάς θέ-

άπό κοινου μέ τόν κ. πρωθυπουργόν)) 41 •
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Μετά τό πέρας των συνομιλιών δόθηκε στή δη

διά τήν πρώτην αύτήν επίσκεψιν του 'Ομοσπονδιακοu

καγκελλαρίου είς τήν εκ νέου δημοκρατικήν ·Ελλάδα, ή

μοσιότητα τό ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν:

όποία συμπίπτει μέ τήν έλευσιν του Νέου »Ε τους.

«'Ο ·Ομοσπονδιακός καγκελλάριος κ. Σμίτ καί δ πρω

• Ο πρω

θυπουργός κ. Καραμανλής διερμηνεύων καί τά αίσθήματα

θυπουργός κ . Καραμανλής ε{χαν φιλικώτατες, επωφελείς

του έλληνικου λαου ηύχήθη είς τόν

καί καρποφόρες συνομιλίες τήν 28ην καί 29ην Δεκεμβρίου

κελλάριον καί είς τήν κυρίαν Σμίτ ώς καί είς δλόκληρον

Έξήτασαν τήν διεθνή κατάστασιν μέ ίδιαιτέραν έμ

τόν φίλον γερμανικόν λαόν κάθε εύτυχία καί προοπτική

1975.

φασιν τών εξελίξεων είς τόν Εύρωπαϊκόν καί Μεσογειακόν
χώρον. 'Εξήτασαν επίσης τήν κατάστασιν τών διμερών

· Ομοσπονδιακόν καγ

διά τόν καινούργιο χρόνο».

σχέσεων μεταξύ τής ·Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής

Τό ϊδιο aπόγευμα ό Χ. Σμίτ παραχώρησε συνέν

Γερμανίας καί τής 'Ελλάδος καί τάς μελλοντικάς των

τευξη τύπου, έν& τό βράδυ παρέθεσε δείπνο πρός τι

προοπτικάς.

μή του Κ. Καραμανλή.

»Συνεφώνησαν δτι ή καλυτέρα εγγύησις διά τήν ϋπαρ
ξιν καί εξασφάλισιν τής δημοκρατίας εν Εύρώπ1J έγκειται

'Από τήν έπομένη καί έν& ε{ χε λήξει τό έπίσημο

είς τήν συνεχή προώθησιν τής όργανικής της ένότητος.

μέρος τής έπισκέψεώς του, ό Χ. Σμίτ άποσύρθηκε

Είς τό πλαίσιον τοuτο διεπίστωσαν εκ νέου τήν χρησιμό

στή βίλλα του Ν. Γουλανδρή, γιά όλιγοήμερη δια

τητα τής ταχείας πλήρους εντάξεως τής ·Ελλάδος είς τήν

μονή. Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στήν

Εύρωπαϊκήν Κοινότητα, διά τήν δποίαν ή Κυβέρνησις τής

'Ελλάδα, έπισκέφθηκε καί άρχαιολογικούς χώρους

'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας uπεσχέθη

τής Κρήτης. Στίς

τήν πλήρη πολιτικήν δποστήριξίν της. Περαιτέρω εξετι

τούς άνταποκριτές του ξένου τύπου στήν 'Αθήνα, μέ

μήθη ή άνάγκη μιaς ίκανοποιητικής ρυθμίσεως του έλλη

τούς όποίους ε{χε μακρά συνομιλία.

νικου αίτήματος εν σχέσει μέ τό δεύτερον χρηματοδοτικόν
πρωτόκολλον.

»'Όσον άφορα τήν κατάστασιν είς τήν άνατολικήν

ΜεσόγειοΥ άμφότερα τά μέρη επεσήμαναν, μεταξύ άλλων,
τήν άνάγκην μιaς είρηνικής καί μονίμου λύσεως του κυ

6 'Ιανουαρίου, έξάλλου, δέχτηκε

Πρίν τήν &vαχώρησή του aπό τήν ·Ελλάδα, στίς
8 'Ιανουαρίου, ό Χ. Σμίτ συναντήθηκε καί πάλι μέ
τόν Κ. Καραμανλή.

'Η έπίσκεψη του έπιφανοuς Εύρωπαίου πολιτι

πριακοί) προβλήματος. ·Η λύσις αϋτη θά έδει νά εγγυάται

κοu στήν 'Αθήνα aπασχόλησε τόν έλληνικό καί τόν

τήν άνεξαρτησίαν, τήν εδαφικήν άκεραιότητα καί τήν κυ

δυτικογερμανικό τύπο. 'Ενδεικτικά γιά τόν πρώτο, ή

ριαρχίαν τής Κυπριακής Δημοκρατίας ώς καί τήν οίκονο

έφημερίδα «Καθημερινή», άφοu ύπογράμμισε τήν

μικήν βιωσιμότητα καί τήν πνευματικήν καί πολιτιστικήν

Ιστορική αναγκαιότητα νά έπιτύχει ή κίνηση γιά τήν

άνάπτυξιν τόσον τών

ένοποίηση τής Εύρώπης, τόνισε:

'Ελληνοκυπρίων δσον καί τών

Τουρκοκυπρίων.

θεωροuν τήν προοπτική ν τής επα

Σ' αύτές τίς Κοινότητες, ή Δυτική Γερμανία εκπροσω

ναλήψεως τών διακοινοτικών συνομιλιών uπό τήν αίγίδα

πεί ένα άπό τά πιό ίσχυρά οίκονομικά μέλη. 'Η παρουσία

»' Αμφότερα τά μέρη

του γενικοί) γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών ώς εύοί

της, συνεπώς, πολλαπλασιάζει τίς πιθανότητες τελικής κα

ωνον . 'Αναμένουν δτι αί συνομιλίαι θά προσλάβουν ούσι

τακτήσεως τών «εύρωπαϊκών» επιδιώξεων. Μέσα άπό αύτές

αστικήν τροπήν, θά καλύψουν δλας τάς πτυχάς του προβλή

τίς επιδιώξεις, ώς λειτουργική προϋπόθεση, διέρχεται καί

ματος καί δτι οί μετέχοντες θά επιδείξουν ειλικρινή προ

ή ένταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ . Ή ψήφος, άρα, τής

θυμίαν διά νά καταλήξουν αί συνομιλίαι αύταί είς συμφω

δυτικογερμανικής Κυβερνήσεως, γιά τήν είσοδο τής χώ

νίαν άποδεκτήν άπό άμφότερα τά μέρη. 'Αμφότεραι αί

ρας μας στίς Κοινότητες ώς μέλος μέ πλήρη δικαιώματα,

πλευραί εσημείωσαν μέ ίκανοποίησιν δτι αί διμερείς σχέ

καί ή ενεργός συνδρομή της γιά τήν ενδυνάμωση του εθνι

σεις 'Ελλάδος καί

'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής

κοπαραγωγικου μας μηχανισμοί) χάρη σ' αύτήν τήν έντα

Γερμανίας εξελίσσονται κατά τ.ρόπον άριστον. 'Ο "Ελλην

ξη, δπηρετεί άκριβώς τούς σκοπούς, uπέρ των δποίων συμ

πρωθυπουργός άνεγνώρισεν μέ ίκανοποίησιν τήν σημαν

μετέχει στήν ΕΟΚ ή ·Ομοσπονδιακή Γερμανία.

τικήν συμβολήν τήν δποίαν προσφέρει διά τής βοηθείας

Στό πρόσωπο του καγκελλαρίου κ. Σμίτ, πού έρχεται

της ή ·Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας είς τήν

σήμερα στήν έλληνική πρωτεύουσα ώς επίσημος προσκε

οίκονομικήν άνάπτυξιν τής ·Ελλάδος.

κλημένος τής Κυβερνήσεως τών 'Αθηνών, δ έλληνικός

»'Ο 'Ομοσπονδιακός καγκελλάριος εξέφρασε τήν εύ

λαός βλέπει τόν φορέα του ίσχυροu έθνους μέσα στήν

γνωμοσύνη του είς τόν 'Έλληνα πρωθυπουργόν διά τήν

ήνωμένη Εύρώπη, τόν εκπρόσωπο τής φίλης πλέον καί

παρασχεθείσαν εν 'Αθήναις φιλοξενίαν. 'Εξέφρασε τήν

έταίρου Γερμανίας, «εντολτϊ τής ίστορίας». Καί αύτή ή

ίκανοποίησίν του διά τάς σταθεράς δημοκρατικάς καί οί

«εντολή» ε{ναι πού θά uποδείξη τίς προσφορώτερες λύσεις

κονομίκάς συνθήκας αί δποίαι εδημιουργήθησαν άπό τήν

γιά δσα προβ}..ήματα άποτελέσουν τό άντικείμενο ενδιαφέ

έλληνικήν Κυβέρνησιν uπό τήν ήγεσίαν του κ. Καραμαν

ροντος του επισήμου ξένου μας στίς συζητήσεις του μέ

λή. Διαβλέπει εν αύταίς εύμενείς προϋποθέσεις διά γερμα

τούς "Ελληνες συναδέλφους του 42 •

νικάς επενδύσεις έν 'Ελλάδι καί δπεσχέθη δτι ή

•Ομο

σπονδιακή Κυβέρνησις θά προωθήση τό ενδιαφέρον τής
γερμανικής οίκονομίας δι' επενδύσεις έν 'Ελλάδι .
))Τέλος, δ "Ελλην πρωθυπουργός εξέφρασε τήν προσω
πικήν του ίκανοποίησιν καί τήν χαράν του έλληνικου λαοί)

'Από τίς στήλες τοu δυτικογερμανικοu τύπου, έν
δεικτική ήταν άνταπόκριση τής

meine»,

«Frankfurter Allge-

στήν όποία τονιζόταν ή άψογη άποκατάστα

ση τής δημοκρατίας στήν ·Ελλάδα καί τό γεγονός
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οτι τίς διμερείς σχέσεις δέν έπισκίαζε κανένα πρό

χνείο θά παρέμενε πάντα ώς σύμβολο ύψηλ&ν άγω

βλημα. Ή άνταπόκριση άποτιμοuσε ώς «έξαιρετι

νιστικ&ν έξάρσεων. 'Ακόμη, ζήτησε τήν έπίσπευση

κή» τήν άπήχηση τής έπισκέψεως του Χ. Σμίτ στήν

τής δίκης τ&ν ένόχων γιά τήν κυπριακή τραγωδία.

έλληνική κοινή γνώμη, έν& άναφερόταν καί στήν
εύγνωμοσύνη πού αίσθάνονταν οί 'Έλληνες άπέναν
τι στό Δυτικογερμανό καγκελλάριο γιά τή στάση
του στό προσφυγικό πρόβλημα τής Κύπρου4 3.

['Η άπόφαση όλοκλήρωσε τή διαδικασία πού εΙ
χε ξεκινήσει, τόν Αϋγουστο

1975, τό

ύπ' άριθμό

677

βούλευμα του Συμβουλίου 'Εφετών 'Αθηνών, μέ τό
όποίο εΙχαν παραπεμφθεί στό άκροατήριο παρά
γοντες τής δικτατορίας, έν& ε{χαν άπαλλαγεί δρισμέ

31

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1975

να άλλα πρόσωπα, οπως δ Σ. Ζουρνατζής, Ο . 'Αγγε

Τερματίζεται, μέ τήν καταδίκη

20

άπό τούς κα

τηγορουμένους, ή δίκη γιά τά γεγονότα του Πολυτε
χνείου τό Νοέμβριο του

1973, ή όποία διεξάγεται άπό

δύο μηνών ένώπιον του Πενταμελοuς

'Εφετείου

'Αθηνών. Συγκεκριμένα, δ Δ. Ίωαννίδης καταδικά
ζεται έπτά φορές σέ ίσόβια δεσμά καί σέ είκοσιπεν
ταετή κάθειρξη, έν& του έπιβάλλεται διαρκής στέ
ρηση τ&ν πολιτικών του δικαιωμάτων· ό Στ. Βαρνά

βας, άντιστράτηγος έ.ά., τρείς φορές σέ ίσόβια δε
σμά καί σέ 25ετή κάθειρξη· δ Ν . Ντερτιλής σέ ίσό
βια κάθειρξη, γιά τό φόνο του νεαροί) Μυρογιάννη·
οί Γ. Παπαδόπουλος , Π. Καραγιάννης, Κ. Μαυροει
δής, Δ. Ζαγοριαννάκος καί

I. Λυμπέρης σέ 25ετή κά

λης καί Σ. Μαρκεζίνης, πού, οπως άποδείχτηκε, δέν
ε{χαν έπηρεάσει τά γεγονότα. Είδικότερα γιά τό Σ.

Μαρκεζίνη, τονιζόταν οτι δέν εΙχαν προκύψει άπο
χρ&σες ένδείξεις πού νά στηρίζουν τήν κατηγορία
τής συνέργειας σέ πλείστες άνθρωποκτονίες, άφοu οί
πράξεις αύτές ε{χαν τελεσθεί μετά τήν κήρυξη στρα
τιωτικοί) νόμου, όπότε δ -ήδη άνίσχυρος- τότε
πρωθυπουργός ε{χε χάσει κάθε δυνατότητα γιά έπέμ

βαση . Τή θέση αύτή ε{χαν ύποστηρίξει στίς μαρτυ
ρικές τους καταθέσεις καί οί Π. Κανελλόπουλος καί
Γ. Μαuρος].
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

θειρξη. 'Επίσης καταδικάστηκαν: σέ 10ετή κάθειρ

ξη δ άστυνομικός Α. Σταυράκης σέ φυλάκιση

-

ΧΕΙΜΩΝΑΣ

1975

Στήν Κυβέρνηση περιέρχονται, άπό διάφορες

3

πηγές, πληροφορίες γιά συνωμοτικές κινήσεις όλιγά

6 μηνών καί 15 ήμερων δ Λ. Χριστολουκάς σέ
3 έτ&ν δ Μ. Ρουφογάλης σέ φυλάκιση 2

τήν άνατροπή τής Κυβερνήσεως καί τήν έπαναφορά

έτ&ν ό Δ. Κατσούλης μικρότερες ποινές φυλακίσεως

του τέως βασιλέα, Κωνσταντίνου. 'Ως συντονιστής

έπιβλήθηκαν σέ άλλους

τ&ν κινήσεων έμφανίζεται ό συνταγματάρχης έ.ά. Γ.

έτ&ν,

φυλάκιση

8

άξιωματικούς καί άστυνο

μικούς.

'Η

καταδίκη τ& ν ύπευθύνων γιά τά γεγονότα του

Πολυτεχνείου εγινε δεκτή μέ διαφορετικές άντιδρά

ριθμων άξιωματικ&ν του Στρατοί) Ξηράς, μέ σκοπό

'Αρναούτης, στενός συνεργάτης του πρώην μονάρ
χη.

Τόν 'Οκτώβριο του

1975,

ό Γ. Ράλλης καί ό Ε.

σεις άπό τα κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, τά όποία

'Αβέρωφ, σέ διάστημα λίγων ήμερων καί άνεξάρτη

εσπευσαν νά τοποθετηθοuν άπέναντι στίς ποινές πού

τα δ ενας άπό τόν άλλο, ενημέρωσαν τόν πρωθυ

έπιβλήθηκαν. 'Ο άρχηγός τής ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαuρος,

πουργό γιά τή δραστηριότητα του Γ. 'Αρναούτη, ό

τόνισε οτι ή άπόφαση καθιέρωνε τήν έξέγερση του

δποίος προσπαθοuσε νά προσεταιριστεί έν ένεργεία

Πολυτεχνείου ώς τή σημαντικότερη πράξη άντιστά

άξιωματικούς, ίσχυριζόμενος οτι ό, Κ. Καραμανλής

σεως κατά τής τυραννίας ζήτησε, έπίσης, άπό τήν

κατάστρεφε τή χώρα, οτι ύπήρχε κομμουνιστική

Κυβέρνηση νά άνακαλέσει χωρίς άναβολή τήν άπό

άπειλή καί κατέρρεε ή οίκονομία. 'Ο συνεργάτης

φαση άναστολής της δίκης γιά τούς ύπεύθυνους τής

του τέως βασιλέα ίσχυριζόταν, άκόμη, οτι όργανωνό

κυπριακής τραγωδίας. 'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α.

ταν ήδη κίνημα στούς κόλπους του Στρατοί) Ξηράς,

Παπανδρέου, δήλωσε οτι ή άπόφαση άποτελοuσε

καθώς καί οτι, επανερχόμενος, ό Κωνσταντίνος θά

«έμπαιγμό» του λαου στό θέμα τής τιμωρίας τ&ν ένό

σχημάτιζε Κυβέρνηση ύπό εξωκοινοβουλευτικό πρό

χων γιά τήν έπταετή δικτατορία, έν& πρόσθεσε οτι δ

σωπο καί θά παραχωροϋσε γενική άμνηστία· γιά τό

λαός δέν θά άποδεχόταν τίς άποφάσεις καί οτι δ

σκοπό αύτό, δ τέως βασιλέας εΙχε εξασφαλίσει τήν

άγώνας γιά τήν αύστηρή τιμωρία τ&ν ένόχων, τήν

ύποστήριξη του Σάχη, πού θά χρηματοδοτοuσε τήν

πλήρη κάθαρση του κρατικοί) μηχανισμοί) καί τήν

προσπάθεια

άποκατάσταση των θυμάτων τής δικτατορίας θά συ

'Ωστόσο, άξιωματικοί τούς όποίους προσέγγισε δ Γ.

καί

θά

συγκρατοuσε

τήν

Τουρκία.

νεχιζόταν άνένδοτα. Τό ΚΚΕ (έσ.) χαρακτήρισε τίς

' Αρναούτης εσπευσαν νά του συστήσουν νά έγκατα

ποινές χαμηλές, έν& τό ΚΚΕ, άποδοκιμάζοντας τήν

λείψει τά σχέδια αύτά, καθώς καί νά ένημε ρώσουν

άπόφαση , χαρακτήρισε τή διαδικασία τής καθάρσε

τήν Κυβέρνηση. Σέ κάθε περίπτωση, ή δραστηριό

ως ώς ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής. ' Ο πρόεδρος

τητα του συνεργάτη του Κωνσταντίνου εΙχε ήδη

τής ΕΔΑ , Η. Ήλιου, τόνισε οτι μέ τήν άπόφαση τε ρ

προσελκύσει καί τήν προσοχή του 'Υπουργείου Δη

ματιζόταν ή δικαστική διαδικασία, άλλά τό Πολυτε-

μοσίας Τάξεως, ύπό τό Σ. Γκίκα.
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δ άρχηγός Στόλου, άντιναύαρ

καί τής 'Αεροπορίας είς τό πραξικόπημα εΙ ναι επιβεβλημέ

χος Σ. Κονοφάος, έπισκέφθηκε τόν Κ. Καραμανλή

Στίς

4 Νοεμβρίου,

νη, προκειμένου νά έξασφαλισθή ή δυνατότης ελέγχου τής

καί τόν πληροφόρησε οτι δ Γ. 'Αρναούτης ε{χε έπι

καταστάσεως, ώστε νά άποφευχθή ή έπάνοδος είς καθε

ζητήσει τήν ύποστήριξη καί τεσσάρων άξιωματικών

στώς άνάλογον πρός τό τής tπταετίας.

του Ναυτικοu, οί δποίοι ένημέρωσαν τόν ίδιο. 'Ακο

λούθησε σειρά έπαφών, κατά τίς δποίες έξέφρασε τίς
άπόψεις του καί δ ίδιος δ Κωνσταντίνος. Σέ ένυπό
γραφο σημείωμά του πρός τόν πρωθυπουργό, δ άρ
χηγός Στόλου, άνέφερε σχετικά:

1975

τήν ίδέαν ένός πραξικοπήματος, μετά δέ τήν άποχώρησιν

τοu συνταγματάρχου έ.ά. Γ. 'Αρναούτη εξεδήλωσαν τήν
πρόθεσιν νά παρουσιασθοuν είς εμέ καί νά άναφέρουν τό
γεγονός. 'Ο πλοίαρχος (τ) Π . Παναγιωταρέας τούς άπέ

«'Ως άνεφέρθη ήδη Ύμίν προφορικώς, περί τάς άρχάς

'Οκτωβρίου

»'Ο πλοίαρχος (τ) Π. Παναγιωταρέας άνέφερεν έπίσης
δτι απαντες οί παριστάμενοι άντετάχθησαν ζωηρώς πρός

ό άρχιμηχανικός Στόλου πλοίαρχος (τ)

Π. Παναγιωταρέας μοί άνέφερεν δτι άπό τετραμήνου περί

που εΙχεν ώρισμένας συναντήσεις μετά του συνταγματάρ
χου έ.ά. Γ. ' Αρναούτη, είς liς εΙχον παραστή καί ό πλοίαρ
χος Σ. Ταπίνης καί οί άντιπλοίαρχοι Α. Τριανταφυλλίδης
καί Γ . Καραμήτσος.

»Κατά τάς άρχικάς δύο-τρείς συναντήσεις, αί συζητή
σεις ε{χον περιστραφή είς θέματα σχετικά πρός τήν ενδε
χομένην άπειλήν εκ μέρους εν ενεργείq άξιωματικών του
Στρατοί\ Ξηρaς, οί όποίοι παρέμενον πιστοί είς τό δικτα

τορικόν καθεστώς, κυρίως δέ τήν άνάγκην συσφίγξεως τών
σχέσεων μεταξύ των τριών κλάδων των 'Ενόπλων Δυνάμε
ων. Γενικώς αί συναντήσεις αύται θά ήδύναντο νά χαρα
κτηρισθοuν ώς φιλικαί, άποσκοποuσαι είς τήν διατήρησιν
έπαφής μετά άξιωματικών του Ναυτικοί\.
»Κατά τήν τελευταίαν συνάντησιν, ή όποία επραγματο
ποιήθη τήν προτεραίαν τής ένημερώσεώς μου έκ μέρους

του πλοιάρχου (τ) Π. Παναγιωταρέα, δ συνταγματάρχης
έ.ά. Γ. 'Αρναούτης ελαβε συγκεκριμένην θέσιν καί άνέφε
ρεν είς τούς παρισταμένους τά άκόλουθα:

τρεψε καί άνέλαβε νά μέ ενημερώση δ ίδιος, έπικαλεσθείς
δτι είς περίπτωσιν παρουσιάσεώς των θά ήμην, ένδεχομέ

νως, ύποχρεωμένος νά προβώ είς ύπηρεσιακήν άντιμετώ
πισιν του θέματος.
»Περαιτέρω ό πλοίαρχος (τ) Π . Παναγιωταρέας άνέφε

ρεν δτι τόσον ό ίδιος δσον καί οί λοιποί παριστάμενοι
διετήρησαν ζωηράς άμφιβολίας ώς πρός τήν άκρίβειαν των
λεχθέντων ύπό του συνταγματάρχου έ.ά. Γ. 'Αρναούτη,
δέν ήδύναντο δέ νά πιστεύσουν δτι δ τέως βασιλεύς θά ήτο

δυνατόν νά διάκειται εύμενώς πρός εν πραξικόπημα, τό
δποίον οί ίδιοι εθεώρουν ώς άπαράδεκτον άπό πάσης άπό
ψεως.

»'Εν όψει τών ώς άνω άμφιβολιών, εκρινα ώς έπιβαλλο
μένην τήν χορήγησιν προφορικής άδείας είς τόν πλοίαρχον

(τ) Π. Παναγιωταρέαν διά τήν ίδιωτικήν μετάβασίν του είς
Λονδίνον πρός συνάντησιν μετά του τέως βασιλέως.
>> ' Η συνάντησις επραγματοποιήθη τήν Δευτέραν

1975,

13-10-

κατ' αύτήν δέ δ τέως βασιλεύς επεβεβαίωσεν βασι

κώς τά λεχθέντα ύπό του συνταγματάρχου έ . ά. Γ.

•Αρναού

τη. Αί παρατηρηθείσαι έλαφραί άποκλίσεις καί αί παρα
σχεθείσαι πρόσθετοι διευκρινίσεις δύνανται νά συνοψι
σθοuν ώς άκολούθως:

»α. 'Η κρίσιμος κατάστασις είς ή ν εύρίσκεται ή χώρα

»α. Κίνητρον του πραξικοπήματος είναι ή διάσωσις τής

λόγφ κομμουνιστικοί\ κινδύνου, άπομονώσεώς της έκ του

πατρίδος καί ούχί ή έπαναφορά του θεσμοί\ τής Βασιλευο

Δυτικοί\ κόσμου καί οiκονομικής κρίσεως, ίδιαιτέρως δέ ή

μένης Δημοκρατίας.

έπιδεικνυομένη έκ μέρους τής Κυβερνήσεως άνοχή είς τόν

»β. Τό πραξικόπημα προβλέπεται νά έκδηλωθή μετά τό

διασυρμόν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, ώδήγησαν σημαντι

πέρας των διαφόρων δικών καί πρό των έτησίων μεταθέσε

κόν άριθμόν άξιωματικών του Στρατοί\ Ξηρaς, ύπηρετούν

ων των άξιωματικών.

των κυρίως είς άνατολικήν Μακεδονίαν καί Θράκην, είς

»γ. Καίτοι, μετά τήν παραίτησιν του προέδρου τής Κυ

τήν άπόφασιν δπως έπέμβουν προκειμένου νά διασώσουν

βερνήσεως, θά ήδύνατο νά σχηματίση νέαν Κυβέρνησιν εκ

τήν χώραν έκ τής έπαπειλουμένης καταστροφής.

τής παρούσης Βουλής, άποκλίνει μaλλον ύπέρ τής διαλύ

»β. Πρός τήν άνάγκην τής τοιαύτης επεμβάσεως τάσσε
ται καί δ τέως βασιλεύς.

σεως τής Βουλής καί του σχηματισμοί\ Οίκουμενικής Κυ
βερνήσεως, ύπό πολιτικόν πρόσωπον μή προερχόμενον έκ

»γ. Ή έπέμβασις αδτη θά πραγματοποιηθή άνεξαρτή

τής Βουλής ταύτης.

·

τως τής συμμετοχής είς ταύτην του Ναυτικοί\ καί τής 'Αε

»δ . 'Ο σχηματισμός τής Οίκουμενικής Κυβερνήσεως

ροπορίας, οίαδήποτε δέ άντίδρασις θά άντιμετωπισθή διά

θά συνδυασθή πρός τήν έξαγγελίαν τεραστίου δανείου έξ

των δπλων.

'Ιράν καί Σ . ' Αραβίας τής τάξεως τών

»δ. Κατά πληροφορίας, τό πραξικόπημα προβλέπεται
νά έκδηλωθή τόν Φεβρουάριον

1976, θά εχη

προηγηθή δέ

τούτου ή πολιτική ή φυσική έξουδετέρωσις του προέδρου

2 δισεκατομμυρίων

δολλαρίων. Πρός τόν σκοπόν τοuτον προτίθεται νά έπι
σκεφθή τάς δύο χώρας περί τάς άρχάς Νοεμβρίου.

»ε . Αί βουλευτικαί εκλογαί θά διενεργηθοuν έντός

8

τής Κυβερνήσεως ή ή σύναψις άτιμωτικής συμφωνίας διά

περίπου μηνών μέ άπλήν άναλογικήν, ώστε νά διαπιστωθή

τήν Κύπρον.

ή πραγματική δύναμις έκάστου πολιτικοί\ κόμματος .

»ε. Μετά τήν έπικράτησιν του πραξικοπήματος θά

»στ. Θά χορηγηθή γενική άμνηστία, πλήν των καταδι

σχηματισθή Κυβέρνησις εκ τής παρούσης Βουλής ή ΟΙ

κασθέντων διά βασανισμούς, ούδείς δμως εκ τών προσφά

κουμενική τοιαύτη καί θά προκηρυχθή ή διενέργεια δημο

τως άποστρατευθέντων άξιωματικών θά έπανέλθη είς τάς

ψηφίσματος εντός διαστήματος

15-30 ήμερων

τάξεις των ΕΔ.

τικών . έκλογών έντός

μηνών .

8 περίπου

καί βουλευ

»Κατά τήν περαιτέρω συζήτησιν, ό τέως βασιλεύς άνέ

»Ό συνταγματάρχης έ. ά . Γ . 'Αρναούτης άνέφερε τέ

φερεν δτι ύπάρχει εγγύησις δτι κατά τήν διάρκειαν του

λος δτι, κατά τήν γνώμην του, ή συμμετοχή του Ναυτικοί\

πραξικοπήματος καί των έν συνεχείq εξελίξεων δέν θά

,
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ύπάρξη επέμβασις εκ μέρους τής Τουρκίας, ετόνισε δέ ότι

είδοποίησεν ότι ό 'Αρναούτης συνωμοτεί καί ότι πρόκει

οί 'Αμερικανοί δέν πρέπει νά λάβουν γνωσιν του θέματος

ται νά του άποστείλη γραπτάς αποδείξεις, τάς δποίας καί

τής οίκονομικής ενισχύσεως τής 'Ελλάδος εκ μέρους των

άναμένει.

»'Ο τέως βασιλεύς έξέφρασεν, άλλωστε, τήν έλπίδα ότι

χωρων τής Μ . 'Ανατολής .

»Ό τέως βασιλεύς ανέθεσεν, τέλος, είς τόν πλοίαρχον

ένδέχεται νά αναθεωρήσω τάς άπόψεις μου, όταν διαπι

(τ) Π. Παναγιωταρέαν νά μέ ένημερώση επί τής καταστά

στώσω ότι ή χώρα όδηγείται, πράγματι, πρός τήν κατα

σεως καί νά γνωστοποιήση τάς αντιδράσεις μου είς τόν

στροφήν. Τό γεγονός τοuτο, όσον καί αί αίτηθείσαι ύπό

συνταγματάρχην ε.α . Γ. 'Αρναούτην, κατά τήν προσεχή

του συνταγματάρχου έ.ά. Γ. 'Αρναούτη πληροφορίαι περί

διέλευσίν του εξ 'Ελλάδος περί τό δεύτερον δεκαήμερον

τής ακριβοuς διευθύνσεως τής κατοικίας του, έδημιούργη

του Νοεμβρίου.

σαν είς τόν πλοίαρχον (τ) Π. Παναγιωταρέαν τήν έντύπω

»'Αντί τής διελεύσεώς του εξ 'Ελλάδος, δ συνταγμα
τάρχης ε.ά. Γ. 'Αρναούτης ετηλεφώνησεν έκ Λονδίνου τήν

σιν ότι ενδέχεται νά ύπάρξη καί νέα επαφή είς τό εγγύς
μέλλον, μέσφ προσώπου τής έμπιστοσύνης των.

είς τόν πλοίαρχον (τ) Π. Παναγιωταρέαν καί

»'Η γενική εντύπωσις του πλοιάρχου (τ) Π. Παναγιω

του εζήτησε νά μεταβή είς Λονδίνον πρός συνάντησίν του,

ταρέα ήτο ότι ό τέως βασιλεύς εφαίνετο άπογοητευμένος

μέ τήν δικαιολογίαν ότι δέν δύναται νά ελθη δ ίδιος είς τήν

καί καταβεβλημένος, έν άντιθέσει πρός τήν προηγουμένην

·Ελλάδα διότι επληροφορήθη ότι α{ κινήσεις του παρακο

συνάντησίν των καθ' ήν ή στάσις του ήτο άποφασιστική.

12-11-1975

»' Αναφέρεται,

λουθοuνται.

τέλος ότι, κατόπιν ύμετέρας έγκρίσεως,

'»Κατόπιν εγκρίσεως του κ. ύφυπουργοu Προεδρίας Κυ

συνεζήτησα τό θέμα μετά του διοικητοu τής 28ης ΤΑΔ

βερνήσεως, ό πλοίαρχος (τ) Π. Παναγιωταρέας μετέβη έκ

άντιπτεράρχου Δ. Παπαγεωργίου, κατά τήν μετάβασίν μου

νέου είς Λονδίνον καί συνηντήθη μετά του τέως βασιλέως

είς τήν ~δραν τής 28ης ΤΑΔ τήν έσπέραν τής

τήν πρωίαν τής Κυριακής

Κατά τήν συζήτησιν ταύτην άνέφερα άπλως ότι προσεπά

16-11-1975.

25-11-1975.

»Κατά τήν συνάντησινταύτην, δ πλοίαρχος (τ) Π. Πα

θησαν, κατά εμμεσον τρόπον, νά βολιδοσκοπήσουν τάς

ναγιωταρέας άνέφερεν ότι ήρνήθην καί νά συζητήσω ακό

άπόψεις μου, διεπίcrτωσα δέ ότι άνάλογος βολιδοσκόπησις

μη τό θέμα τής συμμετοχής μου είς οίονδήποτε πραξικό

εγένετο καί είς τόν άντιπτέραρχον Δ. Παπαγεωργίου, ή

πημα καί ότι ό Στόλος πρόκειται νά αντιδράση, δι ' όλων

άντίδρασις του δποίου ήτο δμοία πρός τήν ίδικήν μου .. ο

των μέσων, κατά οίασδήποτε' αποπείρας άνατροπής τής

άντιπτέραρχος Δ . Παπαγεωργίου μέ διεβεβαίωσεν, άλλω

νομίμου Κυβερνήσεως τής χώρας.

στε, ότι τάς ίδίας απόψεις συμμερίζεται, έν παντί, καί ό

» ' Ο τέως βασιλεύς απήντησεν ότι δέν άνέμενε, βεβαί
ως, ότι θά απεδεχόμην αμέσως τάς άπόψεις του, ετόνισε δέ

ύποπτέραρχος Λ. Πρωτοπαππίiς, διοικητής τής 31ης ΔΑΕ.

»u Απαντα

τά ανωτέρω αναφέρονται έν πλήρει συνειδή

ότι ή στάσις αϋτη του Ναυτικοu εΙναι άνάλογος πρός τήν

σει των εύθυνων καί ύποχρεώσεών μου εναντι τής χώρας,

στάσι ν τής 'Αεροπορίας καί κατόπιν τούτου, ό ίδιος ούδε

όσον καί εναντι ύμων».

μίαν περαιτέρω άνάμιξιν θά εχη . Έξέφραpεν , δπωσδήπο
τε, τήν ανησυχίαν ότι οί άξιωματικοί του Στρατοί) Ξηρίiς,

Στίς άρχές τοϋ 'Ιανουαρίου

1976,

καί άφοϋ ήδη

ίδίως οί ύπηρετοuντες είς 'Έβρον, ένδέχεται νά αποφασί

ύπηρχαν άρκετές πληροφορίες γιά τή δραστηριό

σουν νά επέμβουν liνευ καθυστερήσεως, όταν πληροφορη

τητα τοϋ Γ. 'Αρναούτη, ό Κ. Καραμανλης κάλεσε

θοuν τήν άντίδρασιν τοu Ναυτικοu καί τής 'Αεροπορίας .

τόν πρέσβη Λ. Παπάγο, άπό τόν όποίο ζήτησε νά

»Κατά τήν έπακολουθήσασαν συζήτησιν άνέφερεν, άλ
λωστε, τά ακόλουθα:
»α.

Τόν επεσκέφθη

εκπρόσωπος τής αμερικανικής

Κυβερνήσεως, δ δποίος ετόνισεν ότι κατά πληροφορίας

των ό Στρατός προτίθεται νά άνατρέψη τήν έλληνικήν
Κυβέρνησιν, διεδήλωσε τήν εμπιστοσύνην μέ τήν όποίαν
τόν περιβάλλει ή αμερικανική Κυβέρνησις καί του συνέ

στησεν όπως ήγηθή των ΕΔ ι:Οστε νά μειωθοuν οί κίνδυνοι

ο{ δποίοι διαγράφονται. ·Ο τέως βασιλεύς άπήντησεν ότι

ούδεμίαν άνάμιξιν δύναται νά tχη είς τάς έν 'Ελλάδι έξε
λίξεις .

μεταβεί στό Λονδίνο καί νά συστήσει στόν τέως βα
σιλέα «νά παύση νά συνομωτfj>) . Σύμφωνα μέ σημεί

ωμα πού ύπαγόρευσε μεταγενέστερα ό ίδιος ό Κ. Κα
ραμανλης,

«'Ο κ. Παπάγος έπανελθών μοv εlπε δτι πράγματι
ό τέως βασιλεύς συνηντήθη μέ τόν Παναγιωταρέα,
άλλ' δτι ή συζήτηση άφοροvσε τήν γενική κατάστα

ση τής 'Ελλάδος καί δέν ή το συνωμοτική. 'Εν συνε
χεί(! ό τέως βασιλεύς έκάλεσε τόν 'Αρναούτη καί

»β. Συνηντήθη μέ τόν Βρετανόν πρωθυπουργόν, ό όποί

ζήτησε πληροφορίες γιά τά καταγγελλόμενα εiς βά

ος του ε{πεν ότι κατά τήν liποψίν του θά εχη νά διαδραμα

ρος του. Ούτος τόν έβεβαίωσε δτι εlχε πράγματι

τίση εκ νέου σοβαρόν ρόλον είς τήν ·Ελλάδα, δεδομένου

στήν 'Αθήνα τίς έπαφές πού κατήγγειλε δ Παναγιω

ότι δέν ύπάρχει έτέρα πολιτική προσωπικότης έξαιρέσει

ταρέας».

Καραμανλή.

»γ. 'Επεσκέφθη τήν Σ. 'Αραβίαν καί 'Ιράν καί έγένετο

'Η πρωτοβουλία τοϋ πρωθυπουργοϋ, σέ συνδυα

δεκτός μέ τιμάς άρχηγοu Κράτους. Έν τούτοις, άνεγνώρι

σμό μέ τήν άδυναμία τοϋ Κωνσταντίνου νά έξασφα

σεν ότι ή επίσκεψις αϋτη δέν απέδωσεν τά αναμενόμενα

λίσει ύποστήριξη άπό τίς ~Ενοπλες Δυνάμεις, συνέ

άποτελέσματα από άπόψεως επιβεβαιώσεως τής χορηγή

βαλαν στήν aμβλυνση των συνωμοτικών δραστηριο

σεως δανείου τής τάξεως των

τήτων ως τό φθινόπωρο .

2

δισ. δολλαρίων, είς περί

πτωσιν επανόδου του είς τήν 'Ελλάδα.

»δ. 'Εκπρόσωπος τής κυβερνητικής παρατάξεως τόν

Τό θέμα έπανηλθε έκ νέου στό προσκήνιο τόν
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ΆΟκτώβριο του

1976, δταν δ Βρετανός πρέσβης στήν

κου έδάφους.

'Αθήνα, σέρ Φράνσις Μπρούκς Ρίτσαρντς, σημειώ

Πρίν τό βρετανικό διάβημα, κατόπιν έντολής του

νοντας δτι ένεργουσε κατόπιν προσωπικής έντολής

Κ. Καραμανλή, ε{ χε μεταβεί στό Λονδίνο, ώς ε{δικός

του πρωθυπουργοί) Κάλλαχαν, ένημέρωσε τήν ελλη

άπεσταλμένος τής Κυβερνήσεως, δ Γ. Ράλλης, δ

νική Κυβέρνηση δτι στήν άντίληψη του Λονδίνου

δποίος καί διαμήνυσε στόν Κωνσταντίνο δτι ή Κυ

είχε ύποπέσει άνάλογη δραστηριότητα όπαδ&ν του

βέρνηση ήταν ένήμερη τ&ν δραστηριοτήτων του καί

τέως βασιλέα.

του συνέστηνε νά άπόσχει άπό αύτές.

Σύμφωνα μέ σημείωμα του Π. Μολυβιάτη, στίς

14

'Ο

τέως βασι

λέας, πάντως, άρνήθηκε τά άποδιδόμενα σέ αύτόν.

'Η

'Οκτωβρίου δ Βρετανός πρέσβης του άvέφερε δτι δ

δραστηριότητα αύτή εθεσε έκ νέου τέρμα στίς

Κωνσταντίνος βρισκόταν σέ έπαφή μέ συνωμότες

ένέργειες τ&ν συνωμοτών, οί δποίοι φάνηκαν νά κι

στήν 'Ελλάδα: <Πήν πρωτοβουλίαν τής συνωμοσίας

νουνται καί πάλι στά τέλη του

δέν εχει δ τέως βασιλεύς, ούτος δμως τηρείται ένή

ή άδυναμία τους νά έξασφαλίσουν διεθνή ύποστήρι

μερος αύτής καί άσφαλ&ς δέν τήν άποθαρρύνει». Μά

ξη

λιστα, ή βρετανική Κυβέρνηση παρουσιάστηκε πρό

ΥΕνοπλες Δυνάμεις, ύπήρξε καθοριστική γιά τήν

θυμη νά προβεί σέ σχετικό διάβημα πρός τόν τέως

άποτυχία τ&ν σχεδίων τους .

-

καί πάνω άπό δλα

-

1978.

Καί τότε, δμως,

ύποστήριξη άπό τίς

βασιλέα. 'Ήδη διαφαινόταν δτι στόχος τής δραστη

Σέ κάθε περίπτωση, σύμφωνα μέ σημείωμά του, δ

ριότητας ήταν ή άνατροπή του καθεστώτος, δτι οί

Κ. Καραμανλής άπέφυγε νά φέρει στή δημοσιότητα

συνωμότες ήταν φανατικοί καί άδίστακτοι καί δτι

τήν ύπόθεση, μολονότι θά του προσπόριζε πολιτικό

πιθανότερη μέθοδος ένέργειας ήταν οί πολιτικές δο

όφελος, τόσο άπό σεβασμό στή μνήμη του βασιλέα

λοφονίες μέ πρώτο στόχο τόν i:διο τόν Κ. Καραμαν

Παύλου, πατέρα του Κωνσταντίνου, δσο καί γιά νά

λή. 'Από τήν πλευρά της, ή ελληνική Κυβέρνηση

μή δημιουργηθεί διεθνώς ή έντύπωση δτι ή δημο

θεωρουσε δτι δέν ύπήρχε πιθανότητα έπιτυχίας ενός

κρατία στήν ·Ελλάδα ήταν άσταθής 44 •

τέτοιου έγχειρήματος. 'Ωστόσο, δέν μπορουσε νά
μήν έρευνήσει τίς σχετικές πληροφορίες.
Μιά εβδομάδα άργότερα, δ Βρετανός πρέσβης

συνάντησε τόν Κ . Καραμανλή καί άνέφερε δτι ύπήρ
χαν ένδείξεις γιά έκδήλωση

πραξικοπήματος σέ

I
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1976

Μέ τήν εύκαιρία τοϋ νέου ετους δ πρωθυπουργός
άπευθύνει μήνυμα πρός τόν ελληνικό λαό:

σύντομο χρονικό διάστημα, Πρίν, συγκεκριμένα, τήν

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες,

άποστράτευση άξιωματικ&ν πού άντιτίθενταν στό

»Πρώτ' aπό όλα, καθώς τελειώνει ό παλιός κι

πολίτευμα. Κατά τή διάρκεια τ&ν επόμενων ήμερ&ν

aρχίζει ό καινούργιος χρόνος, aς ένωθοuμε όλοι σέ

εγινε σαφές δτι γιά τό θέμα είχε ένημερωθεί καί ή

μιάν εύχή: νά ε{ναι εύτυχισμένο τό

άμερικανική Πρεσβεία στήν 'Αθήνα, δ έπιτετραμμέ

λάδα.

νος τής δποίας, Χ. Μίλλς, διαμήνυσε στόν πρωθυ 

»Κι

'

'

1976 γιά τήν

'Ελ

'

έχε,ι προτεραιότητα αύτή ή εύχή. Γιατί ίσως

πουργό δτι ή Ούάσιγκτων καταδίκαζε άπόλυτα καί

ή εύτυχία μιiiς χώρας νά μήν συνεπάγεται πάντα τήν

κατηγορηματικά τίς συνωμοτικές δραστηριότητες

εύτυχία όλων της τών πολιτικών· ε{ναι όμως βέβαιον

καί ήταν πρόθυμη νά βοηθήσει μέ δποιοδήποτε τρό

ότι κανένας δέν ήμπορεί νά ε{ναι εύτυχής, όταν ή

πο, συμπεριλαμβανομένου καί προειδοποιητικοί) δι

πατρίδα του δυστυχή.

αβήματος πρός τόν τέως βασιλέα.

Στό μεταξύ, συνεχίστηκαν οί έπαφές του Π. Μο

»'Αλλ

'

ή εύχή μας γιά τήν εύτυχία τής 'Ελλάδος

δέν ε{ναι θεωρη~τική. Εlvαι μία εύλογη προσδοκία,

λυβιάτη μέ τό Βρετανό πρέσβη, έν& τήν 1η Νοεμ

πού πρέπει καί μπορεί νά πραγματοποιηθή. Τό

βρίου συγκροτήθηκε σύσκεψη ύπό τόν ύπουργό Δι

πρέπει καί μπορεί νά &νοίξη τόν δρόμο γιά τήν τα

καιοσύνης, στήν όποία συμμετείχε καί ε{δικός πού

χεία πρόοδο καί τήν εύημερία του έλληνικοu λαου.

είχε ελθει γιά τό σκοπό αύτό άπό τό Λονδίνο. Τήν

»Κι

'

1976

αύτό δέν βρίσκεται έξω aπό τίς δυνατότητές

επομένη, δ Π. Μολυβιάτης ζήτησε άπό τό Βρετανό

μας, όJίως aποδεικνύει τό θαυμα πού έπετελέσαμε μέ

πρέσβη νά πραγματοποιηθεί τό βρετανικό διάβημα

σα σΑ ένάμισυ χρόνο.

πρός τόν Κωνσταντίνο. Τή στιγμή έκείνη, καί παρά

»Τό

1974

ύπήρξε έτος μεγάλων κινδύνων- έσω

τίς άρχικές της διαβεβαιώσεις, ή βρετανική πλευρά

τερικών1καί έξωτερικών- πού &πειλουσαν θανάσι

φάνηκε έπιφυλακτική καί σημείωσε δτι προτιμότερο

μα τήν χώρα.

θά ήταν νά γίνει τό διάβημα άπό τούς 'Αμερικανούς.

όσους έγνώρισαν καί έζησαν τούς κινδύνους αύτούς.

'Υπήρξε έτος συνεχους &γωνίας γιά

Τελικά, περιήλθε σέ γνώση τής ελληνικής Κυβερνή

"Ομως μέσα σέ έξι μήνες, στηριζόμενοι στήν σύνεση

σεως δτι στίς

Νοεμβρίου δ i:διος δ Βρετανός πρω

καί τήν πολιτική ώριμότητα του λαου μας κατορθώ

θυπουργός, Τζ. Κάλλαχαν, συνάντησε τόν τέως βασι

σαμε νά τούς δαμάσωμε. 'Από τό χάος φέραμε τήν

18

λέα καί του διαμήνυσε νά μήν άναμιγνύεται σέ παρό 

τάξη· aπό τήν τυραννία τήν έλευθερία· καί aπό τήν

μοιες δραστηριότητες δσο βρισκόταν έπί βρετανι-

aπόγνωση τήν αύτοπεποίθηση.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Τό

1975 χωρίς

νά εlναι άπηλλαγμένο άπό κινδύ

127

ραίως καί σέ συμφορές. Σιiς παρακαλώ νά μέ πιστέ

νους, ύπήρξε τό έτος τής συντάξεως τής Πολιτείας,

ψετε· αύτός εlναι

έτος θεμελιώσεως καί λειτουργίας τών δημοκρατι

έθνικός.

κών θεσμών.

-

καί μόνον αύτός

-

δ δρόμος δ

»'Εάν οί άλήθειες αύτές κατανοηθουν άπό ολους

»Κατά τό έτος αύτό, ή καταρρέουσα οiκονομία

μας, μπορουμε νά είμεθα αiσιόδοξοι γιά τό μέλλον.

τής χώρας έτέθη ύπό έλεγχαν καί εiσήλθε στήν δδό

Πιστεύω οτι ή δύναμη ένός λαου, άποφασισμένου νά

τής άνακάμψεως. Γιά νά έκτιμηθή ή έπιτυχία αύτή θά

ζήση καί νά προοδεύση έν έλευθερίg, εlναι άπεριό

πρέπει νά ληφθουν ύπ' όψιν ή διεθνής οiκονομική

ριστη. Φθάνει νά ξέρη νά τήν άξιοποιήση.

κρίση, ή έπαχθής κληρονομία τής δικτατορίας καί ή

τεραστία αύξηση τών άμυντικών δαπανών.

»Μέ τήν πεποίθηση οτι μ

κή έξαρση θά μπουμε στό

»'Ενισχύθηκε άποτελεσματικά ή άμυντική μας

' αύτήν τήν δημιουργι
1976, εύχομαι σ' ολους

σας εύτυχισμένο τόν καινούργιο χρόνο.

ίκανότης, μέ τήν άvασύνταξη καί τόν άρτιο έξοπλι

»Χρόνια σας πολλά».

σμό τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας. Καί χάρις
εiς αύτάς τό άγχος του

τό διεδέχθη αίσθημα

1974

5 IANOYAPIOY 1976

άσφαλείας έθνικής.
»Ή Έλλάς κατά τό έτος αύτό όχι μόνον έξήλθε
άπό τήν διεθνή άπομόνωση, άλλ' άπέκτησε νέο γόη 

τρο καί κυρος. Τά ταξίδια μου στήν Γαλλία, τήν
Γερμανία, τήν 'Ιταλία, τήν 'Αγγλία όπως καί στήν
Ρουμανία, τήν Γιουγκοσλαβία καί τήν Βουλγαρία, ή
έλληνική συμμετοχή στίς έργασίες τών Βρυξελλών
καί του 'Ελσίνκι, άλλά καί οί έπισκέψεις στή ν χώρα

Μετά τήν παραίτηση των ύπουργ&ν Δημοσίας Τά

ξεως, Σ. Γκίκα, καί Παιδείας , Π . Ζέπου, ό Κ. Καρα
μανλής πραγματοποιεί μερικό άνασχηματισμό τής
Κυβερνήσεως . Τό Σ. Γκίκα άντικαθιστa ό Γ. Σταμά
της, α ' άντιπρόεδρος τής Βουλής, καί τό 'Υπουργείο

Παιδείας άναλαμβάνει ό Γ. Ράλλης , ό όποίος θά
άσκεί καί καθήκοντα ύπουργου Προεδρίας.

μας του προέδρου τής Γαλλίας καί του καyκελλαρίου
τής Γερμανίας έπιβεβαιώνουν όχι μόνον συμβολικά

άλλά καί ούσιαστικά τήν αύξουσα άπήχηση τής δη
μοκρατικής ·Ελλάδος στόν διεθνή χώρο.

'Η άπή

χηση αύτή, έκτός άπό τήν μεταστροφή τής διεθνους
κοινής γνώμης ύπέρ τής Κύπρου, έπέτρεψε στήν
'Ελλάδα ν' άναλάβη εύρύτερες πρωτοβουλίες στήν

7
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1976

' Ο Κ . Καραμανλής παρίσταται στήν κοπή τής
πίτας τής ΕΡΤ καί, άπαντώντας στήν προσφώνηση

του προέδρου του Διοικητικου Συμβουλίου, Γ. Οικο
νομόπουλου, τονίζει :

Βαλκανική καί ν' άνοίξη δριστικά τόν δρόμο γιά

«Κύριε πρόεδρε,

τήν όργανική ένταξή της στήν Εύρώπη .

;;Σιiς εύχαριστώ γιά τίς εύχές σας. Μέ iδιαίτερη

VΕνταξη

πού, όπως έτόνισα καί άλλοτε, θά έπηρεάση άποφα

ίκανοποίηση έσημείωσα τήν δήλωσή σας οτι έχετε

σιστικά τό μέλλον του λαου μας.

συνείδησιν, ώς νέα διοίκησις, τών εύθυνών πού άνα

»'Ελληνίδες καί 'Έλληνες,
»Τά επιτεύγματα αύτά του

λαμβάνετε.
πού προβάλλον

;>Εύχομαι καί έλπίζω νά τό άποδείξετε έμπρά

ται καί διεθνώς ώς παράδειγμα, έδημιούργησαν τίς

κτως. Ή παρουσία μου σήμερα έδώ έπιβεβαιώνει τό

άντικειμενικές προϋποθέσεις, πού θά έπιτρέψουν στό

ένδιαφέρον μου γιά τό 'Ίδρυμα αύτό, άλλά καί τήν

1976 νά

σημασία τήν όποία άποδίδω στήν άποστολή του.

1975,

εlναι έτος τής δημιουργίας- τό έτος δηλα

δή κατά τό όποίο πρέπει νά τεθουν τά θεμέλια γιά τήν

;>Καί ή άποστολή αύτή εlναι μεγάλη, θά έλεγα

οiκονομική, τήν κοινωνική καί τήν πολιτιστική πρό

έθνική. Διότι συνίσταται στήν πλήρη καί άντικειμε

οδο τής χώρας μας.

νική διαφώτιση του λαου, πού εlναι άπαραίτητη γιά

»Γιά νά έπιτύχωμε ομως σ' αύτή ν τήν προσπά
θεια θά χρειασθουν καί προϋποθέσεις ύποκειμενικές

αύτές πού δημιουργουμε μέ τήν συμπεριφορά μας ώς

τήν λειτουργία τής δημοκρατίας, στήν έπιμόρφωσή
του καί τέλος στήν ψυχαγώγησή του.

;>Σείς ολοι, ώς φορείς τής σπουδαίας αύτής άπα

πολιτών. Γιατί, χωρίς δμαλή έξέλιξη τής πολιτικής

στολής, θά πρέπη νά εlσθε ύπερήφανοι

μας ζωής, χωρίς σύμπνοια έθνική καί γαλήνη κοινω

πη συγχρόνως νά αiσθάνεσθε γιά τούς iδίους λόγους

· άλλά θά πρέ

νική, δέν μπορεί νά ύπάρξη τό κλίμα έκείνο πού εlναι

καί τήν βαρείαν εύθύνην τήν δποίαν έχετε, γιά τήν

άπαραίτητο γιά τήν δημιουργία.

έπιτυχίαν αύτής τής άποστολής. Καί αύτό θά τό άπα

»Τούς τελευταίους καιρούς ένα κυμα βίας καί
άναρχίας άπειλεί νά καταλύση

τόν κόσμο.

δείξετε, άν δ καθένας σας κάνη εύσυνείδητα τό χρέος

v Ας

του καί άν ολοι μαζί συνεργασθήτε μέ καλή θέληση

φροντίσωμε μέσα σ' αύτόν τόν κόσμο ν' άποτελέση

γιά τήν έπί ύγιεστέρων βάσεων άναδιοργάνωση του

ή Έλλάς περιοχή εiρήνης, άγάπης καί συνεργασίας.

'Ιδρύματος αύτου. Στήν προσπάθειά σας αύτή θά

Ας άποφύγωμε τά πάθη καί τίς όξύτητες πού όχι

έχετε πλήρη τήν κατανόηση καί τήν συμπαράσταση

v

μόνον άναστέλλουν τήν πρόοδο, άλλ

'

δδηγουν μοι-

τής Κυβερνήσεως.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Εlμαι βέβαιος ότι τό 'Ίδρυμα αύτό ύπό τήν νέα

8
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του μορφή, ύπό τήν νέα του διοίκηση καί μέ τήν φιλό
τιμη έργασία όλων σας, θά έξελιχθή κατά τρόπον
ωστε νά δικαιώση τίς προσδοκίες τής κοινής γνώμης.
»Καί μέ τήν βεβαιότητα αύτή εύχομαι σ· όλους

σας εύτυχισμένο τόν Καινούργιο Χρόνο. Εύχομαι
έπίσης όπως κατά τήν διάρκεια τοίί καινούργιου αύ
τοίί χρόνου, τό 'Ίδρυμα τοίίτο φθάση στήν τελειότη
τα».

1976

Σέ άντικατάσταση τοϋ άντιναυάρχου Κ. 'Εγκολ
φόπουλου, όρκίζεται νέος άρχηγός Ναυτικου ό άντΊ
ναύαρχος Σ. Μουρίκης.

10
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1976

Σέ σύσκεψη, στό 'Υπουργείο Συντονισμου, ύπό
τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετο
χή του ύπουργου, του άναπληρωτή ύπουργου καί του

8
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ύφυπουργου Συντονισμου, όριστικοποιείται ή κατά

1976

Συνέρχεται σέ πλήρη σύνθεση τό 'Υπουργικό
Συμβούλιο, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή.
'Ο πρωθυπουργός τόνισε δτι ήταν άναγκαίο νά
έντείνει ή Κυβέρνηση τή δραστηριότητά της σέ
δλους τούς τομείς καί ιδιαίτερα στόν οικονομικό.
Κατόπιν, εδωσε όδηγίες γιά τήν καλύτερη λειτουρ

γία τής κρατικής μηχανής καί τ&ν δημοσίων οργα
νισμών, οί όποίοι επρεπε ταχύτατα νά γίνουν οίκο

τομείς κατανομή πιστώσεων του προγράμματος δη
μοσίων επενδύσεων του

μέτρων πού θά καταπολεμουσαν τή γραφειοκρατία,
ιδιαίτερα δσον άφορουσε τήν εξυπηρέτηση τ&ν πο
λιτών· συνέστησε στούς ύπουργούς νά άνθίστανται

σέ κάθε αίτημα γιά διακριτική μεταχείρηση, ωστε νά
ε{ναι βέβαιοι οί πολίτες γιά τήν ίση μεταχείρησή

τους άπό τό Κράτος ζήτησε οί ύπουργοί νά επιδεί

συνολικου ϋψους

τ&ν πιστώσεων κατά
κατά

25%) καί στήν παιδεία (αϋξηση

28%).

Εύθύς άμέσως, άνακοινώσεις γιά τό πρόγραμμα
εκαμε ό ύπουργός Συντονισμου, Π. Παπαληγούρας:
«Τό
ως.

1975 ύπήρξεν

ετος άνασυντάξεως καί εξομαλύνσε

'Ανασυντάξεως τής άναγεννηθείσης δημοκρατικής

Πολιτείας. 'Εξομαλύνσεως τ& ν συνθηκών τής οiκονομι
κής μας ζωής.

»Ύπερενικήσαμε

τήν ϋφεσιν πού εμάστιζε οiκονομικά

καί κοινωνικά τήν χώρα καί περιορίσαμε τόν πληθωρι
σμόν, παρά τήν επιτευχθείσαν άναθέρμανσιν, σέ λογικά
δρια. Ένω τό άκαθάριστον εθνικόν προϊόν, τόσον των
χωρών τής ΕΟΚ δσον καί τοu συνόλου των χωρών τοu

ξουν πνευμα αύστηρότητας καί λιτότητας στή δια

ΟΟΣΑ εσημείωσε μέση ν μείωσιν κατά

χείρηση του δημοσίου χρήματος καί τόνισε δτι

'Ελλάδα εσημειώθη άντιθέτως αuξησις κατά

επρεπε νά ύποβληθουν τό συντομότερο δυνατό γιά

41

στά εργα άμέσου άποδόσεως, στή γεωργία (αϋξηση

νομικά αύτοδύναμοι· εθεσε στούς ύπουργούς βρα
χείες προθεσμίες γιά τή μελέτη καί τήν εlσήγηση

1976,

δισ. δρχ. Δίδεται, συγκεκριμένα, lδιαίτερη εμφαση

)) . ο ετήσιος

2% περίπου, εiς τήν
3,3%.

ρυθμός τής αύξήσεως του πληθωρισμοί),

κύρωση οί νέοι κανονισμοί λειτουργίας όρισμένων

τής αύξήσεως τοu τιμαρίθμου- τοu Δείκτου Τιμών Κατα

'Υπουργείων.

ναλωτοu- άνήλθε σέ

Τήν ίδια ήμέρα, συγκαλείται σύσκεψη ύπό τήν

15,2%,

σέ ποσοστό δηλαδή πού εΙ

ναι συγκρίσιμο πρός τό μέσο άντίστοιχο ποσοστό των χω

ρών τοu Δυτικοu κόσμου . Συνεκρατήθησαν επίσης τό

προεδρία του Κ. Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή τ&ν

άνοιγμα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών καί τό

ύπουργ&ν Συντονισμου καί Βιομηχανίας, καθώς καί

πρό δανεισμοί) τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί τοu Δημο

του νομικου καί του οlκονομικου συμβούλου του

σίου ελλειμμα του ισοζυγίου των εξωτερικών πληρωμών.

πρωθυπουργου, κατά τήν όποία εγκρίνονται τά νέα

~Ετσι ή οικονομία πού παρεδόθη σέ κατάστασιν διαλύσε

νομοθετήματα γιά τίς μεταλλευτικές ερευνες .

ως άπό τήν δικτατορίαν εύρίσκεται ijδη ύπό ελεγχον.

'ο

πρωθυπουργός εδωσε, επίσης, εντολές γιά τήν ταχεία
κατάρτιση του άναλυτικου προγράμματος μεταλλευ
τικών ερευνών γιά τό

1976, του όποίου ή

χρηματοδό

τηση θά εξασφαλιστεί κατ, άπόλυτη προτεραιότητα.
Στίς

14 του μηνός , ό Κ.

Καραμανλής θά δεχθεί τό

προεδρείο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών ' Επιχειρή

>>Τό

1976

μπορεί καί πρέπει, δπως εδήλωσεν ό πρωθυ

πουργός, νά γίνη

ετος δημιουργίας. Δημιουργίας των

προϋποθέσεων πού δέν θά κατοχυρώσουν άπλως τά επι

τευχθέντα, άλλά πού θά εξασφαλίσουν, επί σταθερaς βά
σεως, τήν ταχείαν οικονομικήν καί κοινωνικήν πρόοδον
τής χώρας κατά τά έπόμενα ετη.

»'Η 'Ελλάς ε{ ναι βέβαια ύποχρεωμένη, γιά νά εξασφα

σεων, τό όποίο καί θά άναπτύξει τίς επιφυλάξεις του

λίση τήν εiρήνην στήν κρίσιμη αύτή περιοχή τής Μεσο

γιά τά νομοσχέδια.

γείου , νά ενισχύση τίς ~Ενοπλες Δυνάμεις της. Ε{ναι δμως

εξ ίσου ύποχρεωμένη, γιά νά εξασφαλίση τήν επιβίωση

8

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1976

' Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν 'Αρχιεπίσκοπο
'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος. Συζητήθηκε ή πρό

καί τήν προκοπή της, νά άφιερώση σημαντικό ποσοστό

του εισοδήματός της σέ επενδύσεις καί μάλιστα σέ δαπα

νηρότατα εργα οίκονομικής ύποδομή ς .
»'Η συνδυασμένη επιδίωξις τής άσκήσεως άμυντικής

θεση τής Κυβερνήσεως νά συνάψει διπλωματικές

καί ταυτοχρόνως άναπτυξιακής πολιτικής δέν ε{ναι εϋκολα

σχέσεις μέ τό Βατικανό γιά τήν όποία ή 'Ιερά Σύνο

πραγματοποιήσιμος . Προϋποθέτει άναγκαστικά τήν συγ

δος είχε εκφράσει εντονες επιφυλάξεις.

κράτησιν τής καταναλώσεως γιά νά περισσεύσουν οί άπαι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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129

Μετά τό πέρας τής δοξολογίας γιά τό νέο έτος, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας
δέχεται τόν πρωθυπουργό.
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130

τούμενοι εθνικοί πόροι πού θά διατεθουν είς τήν ύπηρε

σίαν τής άμύνης καί είς τήν ύπηρεσίαν τής άναπτύξεως.
»Προϋποθέτει, επομένως, είδικώτερα, δτι θά θελήση νά
στέρξη δ λαός είς τόν περιορισμόν τών άξιώσεων καί τών
αίτημάτων του μέχρι του όρίου τής άντοχής τής οίκονο
μίας. Υ Άλλωστε ύπό δημοκρατικόν καθεστώς "Κράτος"

δέν εΙναι ή Κυβέρνησις. Κράτος εΙναι δ ίδιος δ λαός.
Κυβέρνησις νά ύποκύψη σέ άλόγιστα η καί άπλώς άκαιρα

αίτήματα μικρών δμάδων πιέσεως καί νά θυσιάση, χάριν
τών όλίγων άτακτούντων η παρασυρομένων, τά συμφέρον
>>'Η Κυβέρνησις άφου επέβαλε στούς πλουσίους "Ελ
ληνας μίαν είδικήν είσφοράν πρός άντιμετώπισιν των

εκτάκτων περιστάσεων, άφου τούς επεβάρυνε- πέραν τής
μέ

10

δισ. δρχ., εχει τό

δικαίωμα νά ζητήση άπό τούς ύπολοίπους νά μετριάσουν
τάς άξιώσεις των. 'Αξίζει άληθινά τόν κόπον νά αυτο
συγκρατηθώμεν δλοι οί

'Έλληνες έπί

1976

13

τό

1977

5,3

Χρηματοδότησις εργων περατουμένων
τό

1977

10,8

Λοιπαί χρηματοδοτήσεις
(Νομαρχιακά ταμεία, εργα χρήσιμα

καί

είς

τήν

έθνικήν

άμυναν,

μελέται)

6,4

Σύνολον

τα τής συντριπτικής πλειοψηφίας του λαου.

-

τό

Χρηματοδότησις εργων περατουμένων

μετά

»Γι' αυτόν άκριβώς τόν λόγον, δέν εΙ ναι διατεθειμένη ή

συνήθους άμέσου φορολογίας

Ποσά είς δισ. δρχ.
Χρηματοδότησις εργων περατουμένων

βραχύ χρονικό

διάστημα γιά νά κατοχυρώσωμεν, δπως εΙπεν δ πρω
θυπουργός, έπί μακρόν χρόνον καί έπί μονίμου βάσεως
τόσον τά ίδιωτικο-οίκονομικά, δσον καί τά εθνικά μας

35,5

>>Υ Ας σημειωθή δτι διεγράφησαν άπό τό πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων δλα τά εργα μειωμένης παραγωγικό
τη τος τά όποία ε{χε εγγράψει ή δικτατορία καί διά τήν

εκτέλεση τών όποίων δέν εΙχον άναληφθή άνεπίδεκτοι
άναθεωρήσεως συμβατικαί ύποχρεώσεις. 'Απεκλείσθη ή
κατάρτισις προμελεχών η καί δριστικών μελετών δι, εργα

των δΠοίων δέν προβλέπεται ή εναρξις εκτελέσεως κατά

τήν προσεχή 5ετίαν ..
»β. Κατεβλήθη προσπάθεια εντόνου προωθήσεως εκεί
νων τών εργων ύποδομής τά όποία συντελουν είς τήν άνα

συμφέροντα.

>>'Ιδιαίτερα γιά τίς χώρες πού διανύουν τό στάδιον τής

διάρθρωσιν τής οi.κονομίας, τήν προσαρμογήν της είς τάς

οίκονομικής εξελίξεως πού διατρέχει σήμερα ή 'Ελλάς

δυτικοευρωπαϊκάς συνθήκας καί τήν βελτίωσιν τής παρα

εΙναι τό πρόγραμμα τών δημοσίων επενδύσεων, !\να άπό τά

γωγικότητας του έργασιακου δυναμικου.

βασικώτερα όργανα άσκήσεως άναπτυξιακής πολιτικής.

»γ. Προεκρίθη ή χρηματοδότησις εργων όργανικώς με

Καί τουτο διότι: πρώτον, ή άνάπτυξις ίδιωτικών πρωτο

ταξύ των συνδεδεμένων κατά μεγαλυτέρας αυτοτελείς ενό

βουλιών προϋποθέτει άναγκαστικά μίαν ύποδομήν πού μό

τητας καί δυναμένων νά συμβάλουν άποφασιστικά είς τήν

νον τό Κράτος δύναται νά προσφέρη, δεύτερον, τό Κράτος

άνάπτυξιν συγκεκριμένων τομέων τής παραγωγικής δρα

εΙναι ύποχρεωμένο νά συμπληρώνη η καί, δπου λείπει, νά

στηριότητος η καθυστερημένων, άπό άπόψεως οίκονομί

άναπληρώνη τήν ίδιωτικήν πρωτοβουλίαν, ε{ναι δέ τό πρό

κής, περιοχών τής χώρας. Κατεβλήθη ίδιαιτέρα προσπά

γραμμα δημοσίων επενδύσεων παραλλήλως πρός άλλα όρ

θεια τονώσεως τής περιφερειακής άναπτύξεως πρός άμ

γανα δπως ή Κοινοπραξία τών Τραπεζών πού ϊδρυσεν ή

βλυνσιν τής άνισοκατανομής του έθνικου προϊόντος μετα

Κυβέρνησις κατάλληλο μέσο διά τήν έπίτευξιν του σκοπου

ξύ τών διαφόρων διαμερισμάτων.

τούτου καί, τρίτον, μέσφ του προγράμματος δημοσίων

»δ. Δέν ένετάχθησαν εi.ς τό πρόγραμμα δημοσίων επεν

έπενδύσεων δέν χρηματοδοτουνται μόνον 'Έργα" άμέσου

δύσεων νέα εργα παρά μόνον κατ' έξαίρεσιν καί έφ' δσον

παραγωγικής άποδόσεως, άλλά καί είδικώτερα προγράμ

ή ενταξίς των ήτο άναπόφευκτος διά λόγους οi.κονομικούς

ματα πού άποβλέπουν είς τήν προαγωγήν του άνθρωπίνου

η κοινωνικούς.

>>Τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του

δυναμικου.

1976

εΙναι

>>'Όπως άνεκοίνωσεν η δη ή Κυβέρνησις πρός τήν Βου

αυτονόητα έντεταγμένον είς τό γενικώτερο 5ετές Πρό

λή ν τό ϋψος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων διά

γραμμα Οίκονομικής καί Κοινωνικής 'Αναπτύξεως. Πρέ

τό

ε/.ς41 δισ. δρχ. είς τά όποία περιλαμβά

πει έπομένως ηδη άπό τό τρέχον ετος νά άρχίσωμεν δημι

δρχ. ώς άποθεματικόν.

ουργουντες καί τά άπαραίτητα, διά τήν έπιτυχίαν του γενι

>>Κατά τήν επιλογήν τών χρηματοδοτουμένων μέσφ του

κωτέρου αυτου προγράμματος, θεσμικά πλαίσια. 'Η Κυ

1976 καθωρίσθη
νονται καί 5,5 δισ.

προγράμματος επενδυτικών τομέων, καθώς καί των έπί μέ

βέρνησις είναι άποφασισμένη παράλληλα καί εν συναρτή

ρους εργων ίσχυσαν τά άκόλουθα βασικά κριτήρια, τά

σει πρός τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων νά άναμορ

όποία καί έφηρμόσθησαν μέ δσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν

φώση η καί νά ίδρύση θεσμούς δυναμένους νά εξυπηρετή

αυστηρότητα:

σουν τούς οίκονομικούς καί κοινωνικούς στόχους μιας εκ

»α. 'Εδόθη άπόλυτος προτεραιότης εi.ς εκείνα τά εί

συγχρονισμένης δημοκρατίας.

δικά προγράμματα καί βασικά εργα τά όποία περατού

»Είς τούς τομείς τής γεωργίας, έγγείων βελτιώσεων,

μενα, είτε έξ δλοκλήρου είτε κατά αυτοτελή τμήματα,

δασών καί άλιείας διατίθεται, έκτός άποθεματικου, ποσόν

δύνανται νά άποδοθουν είς τήν παραγωγήν εντός του ετους

1976

η

1977.

ΥΕτσι

εκ

του

συνόλου

τών έκτός

άποθεματικου χρηματοδοτουμένων εργων, εκ

35,5 δισ.

18,3 δισ. δρχ. θά εχουν περατωθή μέχρι του
1977. 'Αναλυτικά έμφαίνεται ή κατανομή

του
δρχ.

τέλους του
τών εργων

6.420

εκατ. δρχ. Τό ποσόν τουτο εlναι ηυξημένον εναντι

τών πραγματοποιηθεισών κατά τό
ρωμών, κατά

25%.

1975

άντιστοίχων πλη

Είδικώτερα α{ έγκριθείσαι πληρωμαί

διά εγγειοβελτιωτικά εργα εξασφαλίζουν τήν εντός του

1976

αϋξησιν τών άρδευομένων εκτάσεων κατά

330

χιλ.

άναλόγως του χρόνου άποπερατώσεως είς τόν άκόλουθον

στρέμματα, έπί πλέον δέ δημιουργουνται αί πραγματικαί

πίνακα:

προϋποθέσεις πού θά εξασφαλίσουν τήν άρδευσιν καί άλ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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131

'Ενδεικτικώς

»Σημειοuται δτι δλαι αί προαναφερθείσα ι χρηματοδοτή

άναφέρονται κατωτέρω αi σημαντικώτεραι χρηματοδοτή

σεις είναι έκτός άποθεματικοu. 'Ωρισμέναι έξ αuτων θά

σεις εγγειοβελτιωτικών εργων, ή πραγματοποίησις των

αόξηθοuν κατά συνέπειαν άναλόγως του ποσοu κατά τό

δποίων θά μεταβάλη ριζικώς τήν οικονομικήν καί κοινω

δποίον θά χρησιμοποιηθή δι' εκάστην τούτων, τό άποθε

νικήν διάρθρωσιν τής περιοχής εις τήν δποίαν πραγματο

ματικόν.

224

χιλ. στρεμμάτων έντός τοu

1976

1977.

»Κατά τό 2ον έξάμηνpν του

ποιοuνται (εις έκατ. δρχ.):

1974 αί

δύο μεταδικτατορι

καί Κυβερνήσεις ήσαν δέσμιοι, σχεδόν ύπόδουλοι του

1. 'Αξιοποίησις περιοχής ~ Αρδα - 'Έβρου . . . . . . . .
2. 'Αρδευτικά Σερρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 'Αξιοποίησις πεδιάδας 'Αχελώου . . . . . . . . . . . .
4. 'Αρδευτικά πεδιάδας Θεσσαλίας . . . . . . . . . . . . .
5. 'Αρδευτικά Άλφειοu .......................
6. 'Αρδευτικά Πηνειοu 'Ηλείας ................
7. 'Αντιπλημμυρικά Στρυμόνος . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 'Αρδευτικά Γιαννιτσών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. 'Αρδευτικά Κερκίνης .......................
10. 'Αρδευτικά Στρυμονικοu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Διrορυξ 'Αλιάκμονος- 'Αξιοu ...............
12. 'Ανάπτυξις ύπογείων ύδάτων
Θεσσαλίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. 'Αρδευτικά 'Αν. Βερμίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

390
200
230
160
195
470
120
250
220
250
160

προγράμματος

δημοσίων

επενδύσεων

τής

δικτατορίας.

Ήτο δυσχερέστατον, dν όχι άδύνατον, νά έπιτελεσθοuν
τότε, εστω καί τά πρώτα άναγκαία βήματα πρός τήν άποδέ
σμευσιν του προγράμματος. nΗδη, δμως, άπό τοu

1975,

ή

έκ των έκλογrον προελθοuσα Κυβέρνησις προέβη εις τήν
έπανεκτίμησιν καί τήν άναθεώρησίν του.
»u0πως προκύπτει ιlπό τά προεκτεθέντα διά το\) προ

γράμματος
Τό

1977

1976 &ποκτrομεν άκόμη

μεγαλυτέραν εόελιξίαν.

θά εχη πλέον διανοιγή ή δυνατότης τής χρηματο

δοτήσεως σειρέiς νέων καί σημαντικών 1\ργων εις τούς κυ

ριωτέρους τομείς, κατά δέ τά έπόμενα ετη αί Δημόσιαι
'Επενδύσεις θά εχουν δλοκληρωτικά άπελευθερωθή άπό

350
100

τήν άνάμνησιν τής δικτατορίας.
»Τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων προβλέπει ενα
σημαντικό

-

εκ

55

δισ. δρχ.

-

άποθεματικόν καί τοuτο

»Εις τήν Γενικήν καί Έπαγγελματικήν καθώς καί τήν

διότι αί πληρωμαί πού τελικά θά πραγματοποιηθοuν θά

'Ανωτέραν καί τήν 'Ανωτάτη ν 'Εκπαίδευσιν ένεκρίθησαν

είναι καί πρέπει νά είναι συνηρτημέναι πρός τήν διεθνή

έκτός άποθεματικοu, πληρωμαί ϋψους

έκατ. δρχ . Τό

καί τήν έλληνικήν συγκυρίαν. Αί οικονομικαί εξελίξεις εις

ποσόν τοuτο είναι ηUξημένον εναντι πραγματοποιηθεισών

τόν Δυτικόν κόσμον δέν 1\χουν άκόμη άπαλλαγή &πό τάς

πληρωμών εις τούς τομείς τούτους κατά τό

άβεβαιότητας πού προέκυψαν aπό τόν στάσιμο

5.800

1975 κατά 28%.

- πληθωρι

))Σημαντικόν μέρος των πληρωμών διατίθεται διά τήν

σμόν καί τήν ενεργειακήν κρίσιν. Οϋτε είναι δυνατόν μέσα

δλοκλήρωσιν των κατασκευών καί τήν προμήθειαν του

σέ ενα ιlλληλοεξηρτημένον οίκονομικά κόσμον νά μείνη

έξοπλισμοu των κέντρων άνωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως

ανεπηρέαστη, aπό τά γύρω της συμβαίνοντα, ή έλληνική

καί διά τάς λοιπάς τεχνικάς σχολάς.

οικονομία.

»'Εξ dλλου διατίθενται

850

έκατ. δρχ. διά τήν συνέχι

'Εξ dλλου, λόγοι στοιχειώδους φρονήσεως

επιβάλλουν τήν συνεχή παρακολούθησιν τής διαμορφώ

σιν τής κατασκευής εργων καί τήν προμήθειαν έξοπλισμοu

σεως των μεγεθών τής έλληνικής οικονομίας, συνεπώς καί

των 'Ιδρυμάτων 'Ανωτάτης 'Εκπαιδεύσεως. Είναι χαρα

του ϋψους του συνολικοί) ελλείμματος του δημοσίου τομέ

κτηριστικόν τής προσπαθείας, ή όποία θά καταβληθή κατά

ως εις τόν δποίον περιλαμβάνεται καί τό 1\λλειμμα του

τό

προϋπολογισμοί) των δημοσίων επενδύσεων.

1976,

είς τόν έκπαιδευτικόν τομέα, τό γεγονός δτι ύπο
τουλάχιστον αίθουσαι

»'Η Κυβέρνησις είναι aποφασισμένη νά άσκήση μέσφ

διδασκαλίας καί έπισπευσθοuν αί &ναγκαίαι κατασκευαί

λογίζεται νά άποπερατωθοuν

τής, ύπό τήν εόρείαν εννοιαν, δημοσιονομικής της πολιτι

πού θά επιτρέψουν τήν παράδοσιν άκόμη μεγαλυτέρου

κής, σαφώς έπεκτατικήν πολιτικήν άλλά aποκλειστικώς

άριθμοu αιθουσών κατά τό

καί μόνον μέχρι του δρίου πού τής επιτρέπουν ή διατήρη

1.000

1977.

'Επί πλέον θά προωθη

θοuν αί διαδικασίαι αί άφορrοσαι εις τήν δημιουργίαν

10

σις σχετικής νομισματικής σταθερότητος καί δ ελεγχος

πολυδυνάμων σχολείων (γενικής καί επαγγελματικής εκ

τοu ισοζυγίου των έξωτερικων πληρωμών. Σέ καμμία περί

παιδεύσεως) εις τάς 'Αθήνας, τόν Πειραιέi, τήν Θεσσαλο

πτωση δέν είμεθα διατεθειμένοι νά θυσιάσωμε τήν εσωτε

νίκην, τήν Καβάλαν, τά 'Ιωάννινα, τήν Κατερίνην, τόν

ρικήν καί τήν εξωτερικήν μας οικονομικήν ίσορροπίαν.

Βόλον, τό 'Αγρίνιον, τά Χανιά καί τήν Καλαμάταν.

»Γι' αότόν dλλωστε τόν λόγον ισοσκελίσαμε τόν Τα

»Παρατίθεται κατωτέρω συγκεντρωτικός πίναξ των έγ

κτικόν Προϋπολογισμόν οϋτως ώστε νά ύπάρχουν τά

~ κεκριμένων πιστώσεων εις τούς ύπολοίπους τομείς (εις

αναγκαία περιθώρια πρός dσκησιν εόρυτάτης καί γονίμου,

έκατ. δρχ.):

ιlλλά ταυτόχρονα καί ιlκινδύνου διά τό dμεσον καί τό ιlπώ
τερον μέλλον πολιτικής επενδύσεων.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

οικισμός

- πρόνοια - ϋδρευσις άποχέτευσις . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . .
Μεταλλεία - όρυχεία - άλυκαί . . . . . . . . .
Βιομηχανία - ένέργεια - βιοτεχνία . . . . .
Συγκοινωνίαι πλήν σιδηροδρόμων . . . . .
Σιδηρόδρομοι . .. . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .
Τουρισμός- μουσεία- μνημεία . . . . . . . .
Δημοσία

-

Διοίκησις

Νομαρχιακά
Διάφορα

»Θά ~\πρεπε νά τονισθή άκόμη, δτι ή ήδη dκολουθουμέ

ύγεία

- παραμεθόρια . . . . . . . . . . .
............................

4.759
201
1.447
6.410
1.167
1.700
865
3.400
3.215

νη aπό τά περισσότερα Κράτη του ΟΟΣΑ aντιπληθωρι
στική πολιτική μέiς ύποχρεώνει νά περιορίσωμεν σημαντι

κά κατά τό τρέχον ετος τήν αϋξησιν του Δείκτου Τιμών
Καταναλωτοu. Θά εκινδύνευε, dλλως, νά διακυβευθοuν βα
σικοί στόχοι τής οικονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσε
ως: δ προσανατολισμός τής παραγωγικής δραστηριότητος
πρός τάς εξαγωγάς καί ή προσαρμογή τής δλης δομής τής
οικονομίας πρός τά δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα.

»'Η Κυβέρνησις, επειδή 1\χει συναίσθησιν των dντικει-
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μενικά διανοιγομένων ευκαιριών αλλά καί τής ίκανότητος

γία των έρευνητικών δραστηριοτήτων των. 'Ωσαύτως, δια

του έλληνικου λαου νά τάς άξιοποιήση, θά προχωρήση είς

τίθενται αί άπαιτούμεναι πιστώσεις διά τήν εvαρξιν κατα

τήν πραγματοποίησι ν τής οίκονομικi'jς καί τής κοινωνικής

σκευής των Γεωργικών Σχολών Χανίων, Κομοτηνής, Θεσ

της πολιτικής μέ τόλμην καί μέ σύνεσιν. Καί ε{ναι βεβαία

σαλονίκης (άποπεράτωσιν), Πατρών, Λαρίσης καί Φλωρί

δτι είς αuτήν τήν προσπάθειαν θά εχη τήν συμπαράστασιν

νης. Πιστώσεις διατίθενται, έπίσης, διά τήν έκπόνησιν τών

τής συντριπτικής πλειοψηφίας του έλληνικου λαου».

σχετικών μελετών καί τήν εvαρξιν κατασκευής Κέντρων

Στίς

12

καί τίς

14

'Ιανουαρίου, ό άναπληρωτής

'Επαγγελματικής Γεωργικής 'Εκπαιδεύσεως (ΚΕΓΕ) είς
τάς κάτωθι πόλεις: Γρεβενά, Σιδηρόκαστρον, Σέρραι, Κο

ύπουργός Συντονισμου, Ι. Μπουτος, θά άνακοινώσει

ζάνη, Λάρισα, 'Αγρίνιον, ~ Άμφισσα, Ρόδος, 'Ηράκλειον,

τήν κατανομή των πιστώσεων του προγράμματος γιά

Σάμος καί Ναύπλιον.

τούς τομείς τfjς γεωργίας καί των συγκοινωνιακών

»Προωθείται, έξ άλλου, ή έπέκτασις του άμπελουργι

εργων. τίς δηλώσεις, είδικότερα, του Ι. Μπούτου γιά

κου κτηματολογίου, τό δποίον ε{ναι βασική προϋπόθεσις

τό γεωργικό τομέα άποδίδει τό άκόλουθο είδησεο

εναρμονίσεως τής άγροτικi'jς μας πολιτικής πρός τήν ίσχύ

γραφικό δελτίο:

ουσαν είς τήν Εuρωπαϊκήν Οiκονομικήν Κοινότητα.
»Κατά τό

«'Ο ύπουργός άνέφερε δτι κατά τήν επεξεργασία καί

1976 διατίθεται πίστωσις έξ 130 έκατ. δρχ. Τό
(90 έκατ. δρχ.)

μεγαλύτεροΥ μέρος του κονδυλίου τούτου

διαμόρφωση του προγράμματος ίδιαίτερη προτεραιότητα

προορίζεται διά τήν οίκονομικήν ενίσχυσιν τής άλιευτι

καί εμφαση δόθηκαν στούς έξης βασικούς τομείς:

κi'jς παραγωγής, τήν όργάνωσιν τής έμπορίας καί διακινή

Στά προαγωγικά εργα του τομέως γεωργία τά όποία

σεως των άλιευμάτων ώς καί διά τήν έπιδότησιν των δαπα

συντελουν στήν βελτίωση των δρων παραγωγής, μέ άπόλυ

νών έκσυγχρονισμου καί καυσίμων τών άλιευτικών σκα

»1.

τη προτεραιότητα στίς άρδεύσεις καί τήν κτηνοτροφία.

»2.

Στήν ένίσχυση τής γενικής καί τεχνικής εκπαιδεύ

φών μέσης παρακτίου καί ύπερποντίου άλιείας καί σπογ
γοαλιείας. Πιστώσεις

40

έκατ. δρχ. διατίθενται έξ άλλου

σεως σέ δλες τίς βαθμίδες συμπεριλαμβανομένης καί τής

διά τήν εκτέλεσιν διαφόρων εργων είς ίχθυοτροφεία καί

'Ανωτάτης Παιδείας.

άλιευτικούς σταθμούς τής χώρας.

»3.

Στά προγράμματα προνοίας, ύγείας καί γενικά κοι

»4.

Στήν έξασφάλιση τής άπαραιτήτου τουριστικής

νικής εκμεταλλεύσεως των δασικών συμπλεγμάτων διατί
θενται πιστώσεις

ύποδομi'jς.
»Στήν ανάπτυξη τών περιφερειακών προγραμμάτων μέ
{διαίτερη

»Διά τήν άνάπτυξιν καί προστασίαν τής δασικής μας

παραγωγής ώς έπίσης καί διά τήν αvάπτυξιν τής βιομηχα

νωνικής καί πολιτιστικής αναπτύξεως.

εμφαση

τά προγράμματα των παραμεθορίων

περιοχών καί τήν ηλεκτροδότηση των άπομακρυσμένων

ο{κισμών καί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
»Οί προγραμματιζόμενες πληρωμές γιά τό

1976

εχουν

897 έκατ.

δρχ. μέ κυριωτέρας κατηγορίας

εργων τάς άκολούθους:

»>>»»-

'Έργα δασικής δδοποιίας καί αναδασώσεως.
Δασονομικά εργα διευθετήσεως χειμάρρων.
'Ίδρυσις καί προστασία τών έθνικών δρυμών.
Προμήθεια του άναγκαίου τηλεπικοινωνιακου ύλι

ώς έξης, σέ έκατ. δρχ. κατά τομείς (έντός παρενθέσεως οί

κου καί μηχανικου έξοπλισμου διά τήν προστασίαν του

πληρωμές του

δασικου μας πλούτου άπό τούς κινδύνους τών πυρκαϊών.

1975):
»Γεωργία 1.417 (915), Δάση- 'Αλιεία 834 (735), 'Εγγει
οβελτιωτικά 4.245 (3.490), Μεταλλεία- 'Ορυχεία- 'Αλυ
καί 201 (170), Βιομηχανία - 'Ενέργεια- Βιοτεχνία 1.447
(2.018), Συγκοινωνίες 6.410 (6.517), Σιδηρόδρομοι l.l67
(2.085), Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία 1.700 (1.167),
'Εκπαίδευση 5.840 (4.519), Οίκισμός 644 (537), 'Υγεία Πρόνοια 772 (417), 'Ύδρευση-' Αποχέτευση 3.343 (2.672),
Δημοσία Διοίκηση 865 (456), Τεχνική βοήθεια 38 (40),
Νομαρχιακά - Παραμεθόρια 3.400 (3.740), Διάφορα 3.177
(3.322), 'Αποθεματικό 5.500. Σύνολο πληρωμών 41.000
(32.800).
»Σέ συνέχεια δ κ. Μπουτος εδωσε τά έξης στοιχεία γιά
τήν χρησιμοποίηση των

6.427

έκατ. δρχ. πού διατίθενται

»Δεδομένης τής ανάγκης εξασφαλίσεως τής άπαραιτή

του ύποδομi'jς διά τήν έξειδίκευσιν καί έκσυγχρονισμόν
τής γεωργικής μας παραγωγής, δπως έπίσης καί διά τήν
συμπίεσιν του παραγωγικου μας κόστους έν όψει τής τα

χείας έντάξεως τής χώρας μας είς τήν ΕΟΚ, δίδεται διά του
προγράμματος ίδιαιτέρα εμφασις είς τήν χρηματοδότησιν

των εγγειοβελτιωτικών εργων άρμοδιότητος των 'Υπουρ
γείων Γεωργίας καί Δημοσίων 'Έργων. Οϋτω έγκρίνονται
διά τό τρέχον ετος πληρωμαί

4.245

»Εiς τόν γεωργικόν τομέα, δηλαδή~γεωργία, κτηνοτρο

»Δι' εργα βασικής δδοποιίας διατίθενται πιστώσεις έκ

281,5

έκατ. δραχμών είς τά όρεινά δασικά συμπλέγματα

βιομηχανικών μονάδων Δράμας, Λιτοχώρου, Β. Πίνδου,
Στερεάς καί Νήσων, ώστε νά έπιτευχθi'j ή διάνοιξις νέων

φία, δάση, άλιεία καί Εγγειοβελτιωτικά, εγκρίνονται διά

δασικών δδών, συνολικου μήκους

εργα καί μελέτες τό

τίωσις έτέρων

έκατ. δρχ. τό

1976 συνολικά 6.427 έκατ. δρχ.
1975, ήτοι αϋξησις κατά 28%.

εvαντι

>>Οί κατά είδικωτέρους τομείς επιδιωκόμενοι στόχοι
καί διατιθέμεναι πιστώσεις εχουν ώς ακολούθως:
»'Ιδιαιτέρα προτεραιότης έδόθη είς τήν δλοκλήρωσιν

150 χιλιομέτρων,

800 χιλιομέτρων, ή βελ
80 χιλιομέ

ή δδοστρωσία

τρων καί ή συντήρησις ύφισταμένων δασικών δδών μή
κους

5.000

χλμ.

»Δι' εργα δασοτεχνικi'jς διευθετήσεως χειμάρρων δια
τίθενται

131,5

έκατ. δρχ. είς τάς όρεινάς λεκάνας των χει

των από μακρου έν καθυστερήσει εργων καί προμηθείας

μάρρων τών περιοχών 'Έβρου, Στρυμόνος

έξοπλισμου

Λαγκαδά

τών

3.490

περιμέτρου 'Αχελώου, Πελοποννήσου καί 'Ανατολικής

γιά τήν γεωργία:

5.112

έκατ. δρχ. εvαντι

έκατ. δρχ. τό 1975, ήτοι 22% αδξησις.

'Ιδρυμάτων

καί

Σταθμών

Γεωργικής

Έρεύνης, ώστε νά έξασφαλισθi'j ή απρόσκοπτος λειτουρ-

-

-

'Αγγίτου,

Βόλβη ς, 'Αλμωπίας, 'Αλιάκμονος, Λεκανοπε

δίου Φλωρίνης, 'Αράχθου, 'Αώου- Σαρανταπόρου, Ίω-
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-

ανν ίνων

Δωδώνης,

Σπερχειου,

Κάτω

ν Ανω

Ρου

Ρου

Καλαμa,

·Αχελώου,

Μεσσηνίας , Λάδωνος, Φενεου

-

Μαγνησίας,

Εuβοίας,

Στυμφαλίας καί Πηνειου

'Ηλείας.

-

13

' Αχαίας,

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1976

'Ο Κ . Καραμανλής δέχεται τά μέλη του νέου
προεδρείου τής ΑΔΕΔΥ, τά όποία καί συγχαίρει γιά

»Τά έργα ταuτα είναι τριτεύοντα δίκτυα, iσοπεδώσεις

τήν c'iψογη διενέργεια του συνεδρίου των δημοσιοϋ

συστηματοποίησις έδαφων , έδαφοβελτιώσεις, προμή

παλληλικών οργανώσεων.

θεια κινητων σωληνώσεων δικτύων τεχνητής βροχής κ.λπ .

'Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι δέν θεωροuσε

1976 αϋξησις τωνάρδευομένων
330 χιλιάδας στρέμματα , ένω,

άρκετά όσα είχε ήδη κάμει γιά τούς δημοσίους

»' Αναμένεται έντός του
έκτάσεων τής χώρας κατά

ύπαλλήλους, άλλά αισθανόταν τήν άνάγκη νά τούς

παραλλήλως , διάτων ύπό έκτέλεσιν έργων τίθενται αί βά

βοηθήσει περισσότερο, στά πλαίσια των ύφισταμέ

225 χιλιάδων στρεμμάτων κα

νων δυνατοτήτων. ' Από τήν πλευρά τους, συνέχισε,

σεις περαιτέρω αuξήσεως έκ
τά τό 1977»45 •

καί οί δημόσιοι ύπάλληλοι καλοuνταν νά δείξουν
κατανόηση γιά τίς δυσκολίες πού άντιμετώπιζε ή

10

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

χώρα καί νά συμβάλουν μέ τό ζήλο καί τήν έργασία

1976

Τό Διαρκές

Στρατοδικείο

ποινή φυλακίσεως

5 έτών

' Αθηνών έπιβάλλει

στό Δ. Ίωαννίδη γιά ήθι

κή αύτουργία στήν ύπεξαγωγή καί καταστροφή έγ
γράφων του άρχείου του ΕΑΤ / ΕΣΑ . Μικρότερες
ποινές έπιβάλλονται σέ c'iλλους συνεργάτες του πρώ
ην δικτάτορα. Τήν ίδια ή μέρα, δ Δ. 'Ιωαννίδης κα
ταδικάζεται καί γιά τίς εύθύνες του σέ βασανισμό

πολίτη, ένώ παράλληλα διενεργουνται άλλεπάλλη
λες δίκες στελεχών τfjς χούντας γιά συμμετοχή σέ
βασανιστήρια.
Στίς

12 του μηνός θά άρχίσει στό

'Αναθεωρητικό

Στρατοδικείο 'Αθηνών ή δίκη των άξιωματικών πού
είχαν πρωτοδίκως καταδικαστεί άπό

4 εως 12 ετη

γιά

τό σχεδιασμό του κινήματος πού έξαρθρώθηκε τό
Φεβρουάριο του

μόνη αύτή θά έπέτρεπε τήν ίκανοποίηση των αίτημά
των κάθε κοινωνικής δμάδας.
Στήν προσφορά του προε δρείου τής ΑΔΕΔ Υ νά
χρησιμεύσει ώς σύμβουλος τής Κυβερνήσεως σέ θέ

ματα Δημοσίας Διοικήσεως, δ Κ. Καραμανλής άπάν
τησε ότι ή άνάληψη τέτοιου ρόλου δέν θά ήταν άπλα
εύπρόσδεκτη άπό τήν Κυβέρνηση, άλλά άποτελοuσε
καί ύποχρέωση

των έκπροσώπων των δημοσίων

ύπαλλήλων, πού επαιζαν κρίσιμο ρόλο στήν έφαρ
μογή τής πολιτικής του Κράτους .

14

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1976

Συγκαλείται σύσκεψη, στό 'Υπουργείο Μεταφο

'Ιανουαρίου, τό δικα

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

στήριο θά έπιβάλει ποινές φυλακίσεως καί καθείρ

συμμΕτοχή των ύπουργών Συντονισμοί) καί Μεταφο

ξεως άπό

1975.

22

Ό Π. Μπόλαρης,

ρών, τοu ύφυπουργοu Μεταφορών, Π. Πανουργιa,

ήγετικό στέλεχος του κινήματος καί πρώην στενός

του ο{κονομικοu συμβούλου του πρωθυπουργοί) καί

συνεργάτης του Δ. 'Ιωαννίδη, καταδικάζεται σέ κά

ύπηρεσιακων παραγόντων. Σχετικά, έκδόθηκε ή άκό

θειρξη

λουθη άνακοίνωση:

8

15

μήνες εως

Στίς

τους γιά τήν έξασφάλιση τής γενικής εύημερίας, πού

8 1/2 ετη.

έτών καί τετραετή στέρηση των πολιτικών

του δικαιωμάτων.
τέλος, στίς

16

Μαρτίου, τό Μικτό Κακουργο

δικείο Πειραιώς θά έπιβάλει στό Δ . Ίωαννίδη ποινή
καθείρξεως

14

έτών καί δεκαετή στέρηση των πο

λιτικών του δικαιωμάτων, γιά τήν άνάμιξή του στό
σχεδιασμό του κινήματος του Φεβρουαρίου

1975.

«1.

κήν διαχείρισιν, έπέτυχε δέ, κατά τό λήξαν έτος, νά δια
ψεύση τάς δυσμενείς προβλέψεις, α{ δποίαι ύπήρχαν δταν

τό Δημόσιον τήν παρελάμβανεν άπό τόν τέως άνάδοχον,
ήτοι νά έπιτύχη έξάλειψιν του τότε προβλεπομένου διά τό

1975
12

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1976

'Ολυμπιακή άεροπορία: Διεπιστώθη δτι αδτη λει

τουργεί κατά τρόπον λίαν ίκανοποιητικόν ύπό τήν κρατι

έλλείμματος έκ

40

/;κατ . δολλαρίων .

»'Ενεκρίθη , έπίσης, ύπό του κ. πρωθυπουργοί) ή άγορά

των άναγκαιούντων νέων άεροσκαφων πρός κάλυψιν των

Διαγράφεται άπό τή ΝΔ δ βουλευτής Ι. Σαββού

άναγκων τής /;ταιρίας, δεδομένου δτι προβλέπεται σημαν

ρας μετά τήν c'iσκηση σέ βάρος του ποινικής διώξεως

τική αϋξησις τής κινήσεως αuτής, τόσον κατά τό τρέχον

γιά παράνομη κατοχή όπλων.

δσον καί κατά τά /;πόμενα έτη .
»'Ως πρός τόν τύπον των άγορασθησομένων άεροσκα

φων, θά μελετηθή τό ύπό τής έπί τούτφ συσταθείσης εiδι

13

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

'Ο

1976

Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικών τής Βουλγαρίας, Π. Μλαντένωφ, δ δποίος

πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα,

κής έπιτροπής έκ κρατικων λειτουργων , ύποβληθησόμε
νον πόρισμα προκειμένου νά ληφθή ή σχετική άπόφασις .
>>'Επίσης δ κ . πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδωσεν δδη
γίας διά τήν δημιουργίαν, έντός των κόλπων τής εταιρίας,
των άναγκαίων όργάνων, ώστε αuτή νά λειτουργή άποτε

προσκεκλημένος του 'Έλληνα δμολόγου του , Δ.

λεσματικως χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τούς

Μπίτσιου.

κανόνας τής ίδιωτικής οiκονομίας .
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'Αεροδρόμιον: Διεmστώθη έκ νέου ή άνάγκη μετα

γου έπί του θέματος του κομίστρου. Δεδομένου δτι πρόκει

φοράς του άεροδρομίου 'Ελληνικου. 'Εκρίθη δέ σκόπιμον

ται περί πολυπλεύρου θέματος, αί όριστικαί άποφάσεις θά

δπως, πέραν των μέχρι τουδε γενομένων διερευνήσεων περί

ληφθουν μετά τήν μελέτην δλων των πλευρών αύτου ήτις

»2.

τής καταλληλοτέρας τοποθεσίας διά τήν ϊδρυσιν του νέου

κατ ' έντολήν του κ. πρωθυπουργου δέον νά περατωθή έν

άεροδρομίου, άνατεθή είς είδικευμένον ο{κον του έξωτερι

τός δεκαημέρου, όπότε καί θά έξαγγελθουν αί δριστικαί

κου, έν συνεργασίι;χ μέ έλληνικόν γραφείον μελετών, ή σύν

άποφάσεις.

ταξις λεπτομερους άναγνωριστικής μελέτης ούτοι, θά
πρέπη έντός τριμήνου νά άποφανθουν περί της προσφορω

'Υγειονομική

»6.

περίθαλψις αύτοκινητιστών:

Ώς

πρός τήν άσφάλισιν των αύτοκινητιστών, ένεκρίθη τόνο

τέρας θέσεως, προκειμένου ή Κυβέρνησις νά λάβη τήν δρι

μοσχέδιον τής δημιουργίας κλάδου ύγείας είς τό ΤΣΑ διά

στικήν άπόφασιν καί προχωρήση είς τά περαιτέρω στάδια

τούς ίδιοκτήτας ταξί καί φορτηγών αύτοκινήτων. 'Επιλύε

διά τήν κατασκευήν του νέου άερολιμένος των ' Αθηνών.

ται οϋτω, παλαιόν καί έπίμονον αίτημα του αύτοκινητιστι

»3.

Μετρό 'Αθηνών: Ώς πρός τό ζήτημα του Μετρό,

κου κόσμου, τό δποίον έπί μακρόν παρέμενεν έκκρεμές.

έδόθησαν δδηγίαι ύπό του Κ. πρωθυπουργου διά τήν έντός

»7.

ΟΣΕ- ΟΤΕ -ΕΛΤΑ: 'Απεφασίσθη ή μελέτη του

διμήνου δλοκλήρωσιν του ρυθμιστικου καί χωροταξικου

θέματος της έξυγιάνσεως τής λειτουργίας του ΟΣΕ καί των

σχεδίου, προκειμένου, είς νέαν σύσκεψιν, νά ληφθή τελική

ΕΛΤΑ έν τφ πλαισίφ των δδηγιών, τάς δποίας εδωσεν ό κ.

άπόφασις.

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, δπως καταβληθή προσπάθεια

»4.

· Ελληνικοί ήλεκτρικοί σιδηρόδρομοι: ' Ενημερώθη

δ κ. πρωθυπουργός έπί των δρων της έξαγορaς των ΕΗΣ

ώστε οί όργανισμο'ί δημοσίου ένδιαφέροντος νά κατα
στουν οίκονομικώς αύτοδύναμοι.

)) · Ως

παρά του Δημοσίου καί διεπιστώθη δτι αϋτη ώς καί ή μετα

βίβασις της λειτουργίας τής έπιχειρήσεως είς τό Δημόσιον

πρός τόν ΟΤΕ άπεφασίσθη δπως, έν όψει τής ένι

σχυομένης διεθνους θέσεως τής χώρας, δοθή προτεραιότης

έγένοντο δμαλώς, ήδη δέ ή επιχείρησις λειτουργεί κανονι

έπενδύσεων είς τά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα συνδέσεως με

κώς ύπό κρατική ν διαχείρισιν. 'Εκρίθη δέ, δτι ή έξαγορά

τά του έξωτερικου. 'Επίσης έγένετο έπισκόπησις του θέμα

ύπήρξεν μία έπωφελής διά τό Δημόσιον έπένδυσις.

τος τής προμηθείας τηλεπικοινωνιακου ύλικου άπό έλλη

»'Επί πλέον, ένεκρίθη ή δημιουργία του νέου φορέως

νικάς βιομηχανίας προκειμένου νά έξετασθουν αί ύφιστά

διά Διατάγματος, δι ' είδικών διατάξεων του δποίου θά

μεναι δυνατότητες ύποστηρίξεως τής έγχωρίου παραγωγης.

προστατευθουν τά κεκτημένα δικαιώματα του προσωπικου
καί των άσφαλιστικών του όργανισμών.

»5.

Λεωφορειακαί συγκοινωνία ι πρωτευούσης: 'Εγένε

»8.

'Οργανισμός 'Υπουργείου Μεταφορών καί 'Επι

κοινωνιών: τέλος δ κ. πρωθυπουργός ενημερώθη έπί τής
Ίtορείας

τής

καταρτίσεως

του

νέου

όργανισμου

του

το ένημέρωσις του Κ . πρωθυπουργου έπί τών ύφισταμένων

'ΥΠουργείου Μεταφορών καί 'Επικοινωνιών, εδωσεν δέ

προβλημάτων, ούτος δέ έπέμεινεν έπί τής άνάγκης βελτιώ

έντολήν, δπως ούτος περατωθή έντός μηνός, προκειμένου

σεως των παρεχομένων είς τό έπιβατικόν κοινόν ύπηρεσι

νά προωθηθή πρός τελικήν εγκρισιν».

ών καί της έν γένει λειτουργίας των δι' αύτοκινήτων συγ
κοινωνιών.

)) Ύπό

ΜΕΣΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

του κ. ύπουργου Μεταφορών έγένετο είσήγησις

έπί καταρτισθέντος σχεδίου νόμου περί δημιουργίας Κρα

1976

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, δ Γ.

τικου Συντονιστικου 'Οργάνου τών ' Αστικών Συγκοινω

Κληρίδης ύποβάλλει έκ νέου τήν παραίτησή του άπό

νιών της πρωτευούσης, προκειμένου νά έξασφαλισθή ή

τή

όρθολογική λειτουργία των ύφισταμένων φορέων, ήτοι του

πλευρaς στίς διακοινοτικές συνομιλίες καί άναθεω

θέση του έκπροσώπου τής ελληνοκυπριακής

ΕΚΤΕΛ καί των κρατικής ίδιοκτησίας ΑΣΠΑ, ΗΛΠΑΠ

ρεί τήν άπόφασή του μετά άπό παρέμβαση του Κ.

καί ΕΗΣ. ·Ο κ. πρωθυπουργός ένέκρινεν τήν δημιουργία

Καραμανλή.

του συντονιστικου όργάνου.
»'Επίσης, ένεκρίθη ή δημιουργία νέου φορέως 'Αστι
κών Συγκοινωνιών Πρωτευούσης , δ δποίος θά άποτελή

16-17

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1976

έταιρίαν, λειτουργουσαν βάσει των άρχων της ίδιωτικης

Σέ δύο συσκέψεις ύπό τήν προεδρία του Κ. Κα

οίκονομίας καί είς δν θά ένταχθουν οί μέτοχοι του

ραμανλή καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργων καί των

ΕΚΤΕΛ. Διά του νέου ' Οργανισμου έλπίζεται δτι θά έξα
σφαλισθή ή βελτίωσις των παρεχομένων ύπό των λεωφο

ρείων είς τό κόινόν ύπηρεσιών καί ή έπίτευξις σοβαρών
οίκονομιών είς τήν λειτουργίαν των.

)) . ο

κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εδωσεν έντολήν

δπως έντός δέκα πέντε ήμερων κατατεθή είς τήν Βουλήν

ύφυπουργων Γεωργίας καί 'Εμπορίου, του διοικητή
καί του ύποδιοικητή τής Α ΤΕ καθώς καί του προέ

δρου καί του γενικου διευθυντή τής ΠΑΣΕΓΕΣ, έξε
τάζεται ή άναδιοργάνωση τής ερευνας στό γεωργικό
τομέα, καθώς καί τό καθεστώς των συνεταιρισμων

πρός ψήφισιν τό ένιαίον νομοσχέδιον διά του όποίου θά

καί δ μελλοντικός τους ρόλος, μετά τήν ενταξη τής

άντιμετωπίζεται τό πρόβλημα των άστικών συγκοινωνιών

χώρας στήν ΕΟΚ .

πρωτευούσης. Είς τουτο θά περιλαμβάνωνται δλοι ο{ συγ

κοινωνιακοί φορείς, δημόσιοι καί ίδιωτικοί, ύπό τό συντο
νιστικόν όργανον.
» ' Επίσης άπεφασίσθη ή παραγγελία ύπό τής ΑΣΠΑ

250

νέων λεωφορείων πρός άνανέωσιν του ύλικου της.

»Τέλος, έγένετο εύρεία ενημέρωσις του Κ. πρωθυπουρ-

19

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1976

Πραγματοποιείτα ι

σύσκεψη,

στό

· Υπουργείο

Παιδείας, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί
μέ άντικείμενο τή συνολική καί ριζική άναμόρφωση
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τής Παιδείας καθώς καί τή χάραξη στόν κρίσιμο αύ

όποίο έκρινα χρήσιμο νά έπανεξετασθή μέ τήν συ

τό τομέα πολιτικής απαλλαγμένης από κομματικές

νεργασία σας στό σύνολό του τό θέμα τής Παιδείας.

σκοπιμότητες καί ανταγωνισμούς . Συμμετέχουν ό

Δέν έχω τήν εiδικότητα τήν fδική σας. "Εχω δμως

ύπουργός καί οί ύφυπουργοί Παιδείας, ό βουλευτής

κάποια πείρα, πού μοίJ έπιτρέπει νά διατυπώσω ώρι

'Επικρατείας τής ΕΚ-ΝΔ

σμένες γενικές παρατηρήσεις έπί του θέματος:

-

καί έμπνευστής τής έκ

παιδευτικής μεταρρυθμίσεως του

1964 -

Ε. Παπα

νουτσος, οί πρυτάνεις τ&ν Πανεπιστημίων 'Αθηνών

)) 'Επί χρόνια

τώρα δέν συζητοvμε στόν τόπο μας,

παρά γιά τό ί5ψος τών πιστώσεων πού θά διατεθοvν

καί Θεσσαλονίκης, ό πρύτανης του Έθνικου Με

γιά τήν Παιδεία. Καί άδιαφοροvμε γιά τiς άλλες

τσοβείου Πολυτεχνείου, ό ακαδημαϊκός Ι. Θεοδωρα

πλευρές του προβλήματος. Τό πρόβλημα τής Παι 

κόπουλος, ό Α. Δημαρtiς, καθώς καί οί πρόεδροι τής

δείας παρουσιάζει τέσσαρες πλευρές: πρώτον, τίς πι

ΟΛΜΕ καί τής Διδασκαλικής 'Ομοσπονδίας. Στά μέ

στώσεις γιά τήν zδρυση καί τόν έξοπλισμό διδακτη

λη τήi; συσκέψεως , ό πρωθυπουργός τόνισε :

ρίων- δεύτερον, τήν ί5παρξη καταλλήλου καί έπαρ
κοίJς διδακτικοί) προσωπικοί)· τρίτον, τό πρόγραμμα

« 'Απεφάσισα νά ζητήσω τήν συνεργασία σας καί

γιά τήν μόρφωση καί τό ήθος πού θά δώσωμε στούς

νά προεδρεύσω τής συσκέψεως αvτής, γιατί έπιθυμώ

νέους· καί, τέταρτον, τήν γλώσσα πού θά χρησιμο

νά τερματισθή η σύγχυσις πού ύπάρχει γύρω άπό τά

ποιήσωμε γιά τόν σκοπόν αvτόν.

έκπαιδευτικά μας πράγματα.

))Σ' αvτά θά πρέπη νά προστεθή καί η ορθολογι

»Αόγφ τής iδιότητός σας, γνωρίζετε τό πρόβλημα

κή κατά κύκλους διάρθρωσις τής Παιδείας, μέ σκοπό

τής Παιδείας, καθώς καί τήν {στορία του, καλύτερα

νά ύπάρξη iσορροπία καί νά έπιτευχθή ποιοτική

άπό κάθε άλλον. Τό πρόβλημα αvτό κατέστη σχεδόν

βελτίωση στήν άνωτάτη έκπαίδευση

άλυτο στόν τόπο μας, γιατί γίνεται καί αοτό, δπως

δέ η τεχνική καί έπαγγελματική Παιδεία, εiς τρόπον

δλα τά θέματα, άντικείμενο κομματικών άνταγωνι

ώστε τό δλον σύστημα ν' άνταποκρίνεται τόσο στίς

·

νά διευρυνθl'j

πολιiιστικές, δσο καί στίς κοινωνικές καί οiκονο

σμώv- γίνεται δi]λαδή άντικείμενο δημαγωγίας.
»Κάθε Κυβέρνηση πού έρχεται στήν έξουσία έν

μικές άνάγκες τ-ής χώρας μας.

νοεί νά κάμη τήν δική της έκπαιδευτική μεταρρύθμι

» ' Η Κυβέρνησις, προκειμένου νά καθορίση τήν

ση. Καί η tκάστοτε άντιπολίτευση άντιδρa κατά τής

πολιτική της έπί τών θεμάτων αvτών, θά ήθελε νά

tκάστοτε μεταρρυθμίσεως, άναλαμβάνουσα οί5τω τήν

έχη τίς γνώμες σας)).

ύποχρέωση νά τήν άνατρέψη, δταν έλθη η fδία στήν

έξουσία. 'Εξ αfτίας δλων αvτών δέν κατέστη δυνα
τόν ν' άποκτήσωμε παγία έκπαιδευτική πολιτική,

πού εlναι άπαραίτητη γιά τήν προκοπή του τόπου.

)) 'Ο

ίδιος προσωπικώς δέν έχω προκαταλήψεις

έπί του θέματος τής Παιδείας. Γι

'

αvτό καί προσεπά

θησα έπιμόνως νά τό θέσω έκτός πολιτικών άνταγω
νισμών. Τό

1959 συνέστησα

πρός τόν σκοπόν αvτόν

διακομματική έπιτροπή, τά πορίσματα τής όποίας

ένσωματώθηκαν σέ νόμο, πού έκτός τών άλλων, έδινε
έντονη στροφή πρός τήν τεχνική καί έπαγγελματική
Παιδεία. Ή πολιτική δμως αι'Jrή κατά τήν διαδρομή
του χρόνου ήτόνησε, γιά νά μήν πώ δτι άνετράπη.

))Ει'Jθύς μετά τίς έκλογές του
άνάγκη

1974

διεκήρυξα τήν

τής ύπερκομματικής άντιμετωπίσεως

του

προβλήματος τής Παιδείας. Καί έπρότεινα στά κόμ

'Η σύσκεψη έπαναλήφθηκε στίς

27

του μηνός,

όπότε καί ανακοινώθηκαν οί κυβερνητικές αποφά
σεις γιά τήν έκπαίδευση, πού σηματοδοτοϋσαν τή
ριζική αναμόρφωση του έκπαιδευτικου συστήματος ,
αλλά καί τήν έπίλυση του γλωσσικου προβλήματος
πού είχε ταλανίσει τήν έλληνική κοινωνία έπί δεκα
ετίες. Συγκεκριμένα, έκτός από τήν καθιέρωση τής
δημοτικής, ώς έπίσημου όργάνου διδασκαλίας, ανα
κοινώθηκε ή εισαγωγή ύποχρεωτικής έννεαετους
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, ή αναμόρφωση του συ
στήματος εισαγωγής στίς ανώτατες σχολές καί ή

σημαντική αϋξηση τ&ν πιστώσεων γιά τήν ανέγερση
διδακτηρίων. Τό κείμενο τής σχετικής κυβερνητικής

ανακοινώσεως είχε ώς έξής:

«1.

Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα ή ύποχρεωτική έκπαίδευ

ματα τήν συγκρότηση διακομματικής έπιτροπής γιά

ση γίνεται έννεατής. Θά παρέχεται κατά τά πρώτα εξ ι χρό

τήν χάραξη μιaς έθvικής έκπαιδευτικής πολιτικής.

νια στό Δημοτικό σχολείο καί κατόπιν στό τριτάξιο Γυμνά

δέν βρήκε κατανόη

σιο . Δημιουργείται συνεπώς ενα νέο σχολείο γενικfjς όπο

ση· καί παρέστη άνάγκη νά συστήσωμε έπιτροπή

χρεωτικfjς Παιδείας μέσης βαθμίδος, πού θ' άρχίση νά

)) Ή προσπάθειά μου έκείνη

άπό προσωπικότητας. Τά πορίσματα τής έπιτροπής
αvτής πήραν ώς γνωστόν τήν μορφή νομοσχεδίου
καί δ ταν ήλθαν στήν δημοσιότητα έτυχαν καθολικής

σχεδόν έπιδοκιμασίας.

'Εντός ολίγου δμως έξεδη

λώθησαν άπό διαφόρους πλευράς

-

πολιτικάς καί

συνδικαλιστικάς- άδικαιολόγητο~ κατά τήν γνώμη
μου άντιδράσεις. Αvτός εlναι καί ό λόγος γιά τόν

λεiτουργfj τό dργότερο άπό του ετους

1980.

Γιά νά έξα

σφαλισθουν οιβασικές προϋποθέσεις τfjς άρτίας λειτουρ
γίας του σχολείου αύτου (στέγαση , διδακτικό προσωπικό

κ.λπ . ) θά συσταθfj έπιτροπή άπό εiδικούς καί έκπροσώπους
διαφόρων 'Υπουργείων , πού θά ύποδείξη τά άναγκαία μέ
τρα μέ τά όποία θά πραγματοποιηθfj καί θά dποδώση ή
έπέκταση ttfjς Γενικfjς Παιδείας άπό εξ ι σέ έννέα χρόνια.
»Μέχρι τό σχολικό ετος

1979- 1980

θά συνεχισθουν οί

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Πρέπει νά σημειωθή οτι τά άναλυτικά προγράμματα

αχωρισμός τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως σέ τριτάξιο Γυμνά

τών Τεχνικών

σιο καί τριτάξιο Λύκειο θά γίνη μέ τήν εναρξη του προσε

νουν καί μαθήματα Γενικής Παιδείας, γιά τήν άρμονική

-

'Επαγγελματικών Λυκείων θά περιλαμβά

χο\Jς σχολικου ετους γιά νά τεθή άμέσως σέ έφαρμογή ό

άνάπτυξη τής προσωπικότητος τών μαθητών καί τήν έπαγ

νέος θεσμός.

γελματική τους προαγωγή.

Τό άναλυτικό καί ώρολόγιο πρόγραμμα του Δημο

»γ. τέλος, ενα μικρότερο μέρος μαθητών θά μπορή νά

τιιcου σχολείου θά άνασυνταχθή γιά νά περιορισθουν οί

κατευθυνθή στά πρότυπα κλασσικά Λύκεια. Τά όλιγάριθμα

ώρες διδασκαλίας, νά άποσυμφορηθή ή διδακτέα ϋλη καί

αuτά Λύκεια θά δίδουν μεγαλύτερη εμφαση στήν μελέτη

νά έκσυγχρονισθή ή παρεχομένη έκπαίδευση μέ τήν είσα

τών άρχαίων γλωσσών (έλληνικά καί λατινικά) καθώς καί

γωγή βελτιωμένων μεθόδων διδακτικής έργασίας.

τήν ίστορία τής άρχαιότητος . Οί άπόφοιτοι αuτοu του τύ

»2.

Νέες προσφορώτερες μέθοδοι πνευματικής καλλι

που του Λυκείου θά προορίζωνται κυρίως γιά τίς Φιλοσο

εργείας θά είσαχθουν στό Γυμνάσιο, του όποίου τό πρό

φικές καί Θεολογικές Σχολές τών Πανεπιστημίων. ~Ετσι

»3.

γραμμα διδασκαλίας θά άνασυνταχθή έπίσης, μέ περιορι

θά δημιουργουνται στελέχη γιά τήν έπάνδρωση έπιστημο

σμό τών ώρών διδασκαλίας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ή

νικών καί πολιτιστικών κέντρων, καθώς καί φιλόλογοι

συστηματική γνωριμία τών μαθητών μέ τό εuρύτερο περι

Ιστορικοί καί θεολόγοι τών Λυκείων. 'Ασφαλώς στίς Φι

βάλλον

πολιτιστικόν, κοινωνικόν, οίκονομικόν κ.λπ.

λοσοφικές καί Θεολογικές Σχολές θά μποροuν νά έγγρά

Θά άναθεωρηθή ή ϋλη πού διδάσκεται σήμερα στίς τρείς

φωνται καί οί άπόφοιτοι τών Λυκείων θεωρητικής κατευ

-

-

κατώτερες τάξεις του έξαταξίου Γυμνασίου γιά νά έπιτευ

θύνσεως, οπως άλλωστε καί ο{ άπόφοιτοι τών κλασσικών

χθή ό έκσυγχρονισμός τών μαθημάτων . Θά είσαχθουν στό

Λυκείων θά μποροuν νά εiσαχθουν καί σέ άλλες θεωρητι

πρόγραμμα μαθήματα τεχνολογικά καί θά καθιερωθή δ θε

κές Σχολές έκτός aπό τήν Φιλοσοφική καί τήν Θεολογική.

σμός του σχολικο\)

- έπαγγελματικου προσανατολισμοί).
Θά περικοπουν ομως oi άδικαιολόγητες ήμέρες άργίας καί

'Η ένίσχυση ομως τών κλασσικών σπουδών μέ τήν δημι
ουργία τών προτύπων κλασσικών Λυκείων θά έπιτρέψη

θά περιορισθοuν οί ήμέρες των διαγωνισμών του πρώτου

στήν χώρα μας νά άξιοποιήση τήν πολιτιστική της κληρο

καί δευτέρου τετραμήνου.

νομιά καί νά κερδίση διεθνή άκτινοβολία στόν τομέα τών

»4.

'Όσοι άποφοιτουν έπιτυχώς άπό τό τριτάξιο, ύπο

κλασσικών σπουδών.

καί έπιθυμουν νά συνεχίσουν τίς

»Είναι φανερό, οτι μέ τήν ριζική άναδιάρθρωση τής

σπουδές τους θά εχουν μίαν άπό τίς τρείς άκόλουθες δυνα

Μέσης Γενικής Παιδείας δίδεται εμφαση στήν τεχνική καί

χρεωτικό Γυμνάσιο

έπαγγελματική Παιδεία ώστε νά έξυπηρετηθουν οί άνάγ

τότητες:

»α. 'Ένα μέρος τών μαθητών θά είσάγεται στά Λύκεια

κες τής άναπτυσσομένης έλληνικής οίκονομίας, μέσα στά

Γενικής 'Εκπαιδεύσεως κατόπιν έξετάσεων πού θά διεξά

πλαίσια τής τεχνολογικώς έξελισσομένης έποχής μας, χω

γωνται σέ πανελλήνιο κλίμακα. Οί έξετάσεις αuτές θά κα

ρίς ομως νά ύποτιμaται ή άξία των λεγομένων άνθρωπιστι

θιερωθουν άπό τό μεταπροσεχές σχολικό ετος

κών σπουδών καί ή πολιτιστική παράδοση τής ' Ελλάδος.

1977-78 καί

θ' άποβλέπουν στήν έξεύρεση τών άποφοίτων του τριταξί

»5.

Καθιερώνεται ή δημοτική γλώσσα, χωρίς άκρότη

ου Γυμνασίου πού θά είναι καταλληλότεροι γιά θεωρητι

τες, σέ ολες τίς βαθμίδες τής Γενικής καί Τεχνικής

κές σπουδές. Στήν πρώτη τάξη του Λυκείου οί σπουδές θά

'Επαγγελματικής

είναι άδιαφοροποίητες, στίς έπόμενες ομως δύο τάξεις, πα

Λύκειο). · Η δημοτική γλώσσα καθιερώνεται καί σάν άντι

-

'Εκπαιδεύσεως (Δημοτικό, Γυμνάσιο,

ράλληλα μέ τόν κοινό κορμό τών μαθημάτων θά ύπάρχουν

κείμενο διδασκαλίας καί σάν όργανο διδασκαλίας καί σάν

καί κύκλοι μαθημάτων τούς όποίους θά έπιλέγουν οί μαθη

γλώσσα των διδακτικών βιβλίων.

τές σύμφωνα μέ τίς κλίσεις καί τά ένδιαφέροντά τους πού

θά έκδηλώνωνται στήν πρώτη τάξη του Λυκείου.
»β. Τό πολυπληθέστερο μέρος τών μαθητών θά συνεχί
ζη τίς σπουδές στά Τεχνικά

»Είδικώτερα, ή συστηματική διδασκαλία τής δημοτικής
θά γίνεται στό Δημοτικό καί στό Γυμνάσιο βάσει τής γραμ
ματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη ή όποία θά άναθεωρηθή

'Επαγγελματικά Λύκεια. Τά

μέ τήν φροντίδα του ΚΕΜΕ (Κέντρου 'Εκπαιδευτικών

Λύκεια αuτά θά είναι Οχι μόνον έπαρκή σέ άριθμό γιά νά

Μελετών καί 'Επιμορφώσεως) καί μέ τήν συνεργασία εi

καλύπτουν τίς μορφωτικές άνάγκες τής νεολαίας, άλλά καί

δικών έπιστημόνων. Τό ΚΕΜΕ έπίσης θά μεριμνήση γιά νά

-

θά διαθέτουν τμήματα νέων εiδικεύσεων πού θά άνταπο

ρυθμισθή τό γλωσσικό θέμα σέ ολα τά διδακτικτά βιβλία

κρίνωνται στίς άπαίτήσεις τής άναπτυσσομένης έλληνικής

ολων τών βαθμίδων τής Γενικής καί Τεχνικής

οiκονομίας. 'Ο σκοπός τών Λυκείων αuτών θά είναι νά

ματικής 'Εκπαιδεύσεως, γιά νά διασφαλισθή ή όμοιο

προετοιμάζουν τούς μαθητές γιά διάφορα πρακτικά έπαγ

μορφία καί στήν όρθογραφία καί στό τυπικό τής δημοτικής.

γέλματα, τά όποία θά άσκοuνται μόνον άπό οσους θά εχουν
τούς τίτλους τών σπουδών αύτών

-

τίτλους πού θά κατο

'Η Κλασσική Παιδεία θά παρέχεται στό Γυμνάσιο

μέ τήν άνάγνωση καί άνάλυση τών άρχαίων συγγραφέων

άπό εγκυρες μεταφράσεις. WΕτσι οί μαθητές θά μπορέσουν

χυρωθουν νομοθετικώς καί έπαγγελματικώς.

»Παράλληλα, ομως, στούς άποφοίτους τών τριταξίων
Τεχνικών

»6.

-' Επαγγελ

νά γνωρίσουν καλύτερα τούς άρχαίους συγγραφείς, χωρίς

'Επαγγελματικών Λυκείων θά είναι άνοικτός ό

τά έμπόδια πού ύψώνει ή γλώσσα καί θά πλησιάσουν πιό

δρόμος - κατόπιν έξετάσεων - πρός τίς ' Ανώτερες, Τε

άμεσα στό πνευμα τών κλασσικών μας. 'Η άνεκτίμητη

-

χνικές Σχολές. Οί 'Ανώτερες αuτές Σχολές θά πολλαπλα

προγονική κληρονομιά θά γίνη κτήμα τών μεγάλων μαζών

σιασθουν καί θά παρέχουν νέες είδικεύσεις. Οί άπόφοιτοί

του λαοu μας καί θά άποτελέση πηγή τής πνευματικής καί

τους θά εχουν έπίσης τήν δυνατότητα νά είσάγωνται

ψυχικής καλλιεργείας 'του. Στό Λύκειο Γενικής Παιδείας ή

-

μέ

σέ άντίστοιχες μέ τίς σπουδές

άρχαία έλληνική γραμματεία θά διδάσκεται aπό τό πρωτό

τους Σχολές τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.

τυπο, ώστε οί μαθητές νά γνωρίσουν τήν άρχαία έλληνική

κατατακτήριες έξετάσεις

-
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γλώσσα σάν εκφραση του κλασσικοί) πολιτισμοί), όλο

τήν κοινωνική, ύλική καί συνάμα πνευματική, εξυγίανση

κληρώνοντας μ' αύτόν τόν τρόπο τήν εiκόνα τής έλληνι

καί προκοπή.

κής άρχαιότητος πού άπέκτησαν στό Γυμνάσιο. Ταυτό

»Γιά τοuτο ή ΕΚ-ΝΔ εκφράζει σήμερα τήν βαθειά της

χρονα θά ερχωνται σέ άμεση επαφή μέ τίς ρίζες τής νεοελ

iκανοποίηση γιά τήν άπόφαση τfjς Κυβερνήσεως νά καθι

ληνικής γλώσσας καί θά διαπιστώνουν τόν βαθμό τής συγ

ερώση τήν ζωντανή γλώσσα μας, τήν δημοτική, ώς μόνο

γενείας μέ τήν άρχαία.

εκφραστικό όργανο σέ δλες τίς εκπαιδευτικές βαθμίδες καί

»7.

Τό σύστημα τών εiσιτηρίων εξετάσεων στίς 'Ανώ

τατες Σχολές θά εξακολουθήση νά iσχύη. 'Επειδή δμως τό

ετσι νά τερματισθfj ή όλέθρια γιά τήν οiκονομική καί τήν
διανοητική άνάπτυξη του λαου μας διγλωσσία.

σύστημα αύτό δημιουργεί liγχος στούς ύποψηφίους καί

>>'Η χαρά μας ε{ ναι άκόμη μεγαλύτερη γιατί μέ τά κυ

στίς οίκογένειές τους καί επειδή πολλοί ύποψήφιοι, liν καί

βερνητικά μέτρα βλέπουμε νά δικαιώνεται τό ρηξικέλευθο

διαθέτουν καί κατάρτιση καί πνευματικές ίκανότητες, άπο

εκπαιδευτικό πρόγραμμα πού νομοθετήθηκε τό

τυχάνουν στίς εξετάσεις αύτές, θά επιδιωχθή ή βελτίωσή

φωτεινή καθοδήγηση τοu Γεωργίου Παπανδρέου, γιά νά

του. ·Η πείρα άπό τήν μακροχρόνιο εφαρμογή του θά επι

καταργηθfj άπό τόν σκοταδισμό τής έπτάχρονης τυραννίας.

1964 μέ τήν

τρέψη νά περιορισθοuν τά μειονεκτήματα του συστήματος

»Σήμερα διαγράφεται ή αίσιόδοξη προοπτική νά εγκαι

τών είσιτηρίων εξετάσεων. Παράλληλα τό 'Υπουργείο θά

νιασθfj στόν χώρο τfjς Παιδείας μιά ύπερκομματική πολιτι

μελετήση άπό τώρα τό δλο θέμα τής επιλογής τών ύποψη

κή. Πρόθεσή μας ε{ναι νά συνεργασθοuμε μέ εΙλικρίνεια

φίων γιά τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά' Ιδρύματα, οοστε άπό

γιά τήν επιτυχία της. ΕΙναι επί τέλους καιρός νά σταματή

τό ετος

1980 -

άπόφοιτοί του

δταν θά εξέλθουν άπό τό Λύκειο οί πρώτοι

σουν

oi άνατροπές καί oi παλινωδίες σ'

αύτή τήν εύαίσθη

νά καταργηθοuν οί είσαγωγηcές εξετά

τη περιοχή τfjς εθνικfjς μας ζωής καί άδιατάρακτη νά λει

σεις καί ή επιλογή τών ύποψηφίων νά γίνεται μέbα στόν

τουργήση ή εκπαίδευση τών νέων, γιά νά εύδοκιμήση ύλι

κύκλο τών Λυκείων .

κά καί πνευματικά ή χώρα καί δ λαός μας νά συμπορευθή μέ

»8.

-

Τά θέματα τής 'Ανωτάτης 'Εκπαιδεύσεως θ' άπα

τούς άλλους εύρωπαϊκούς λαούς στόν δρόμο τής προόδου».

τελέσουν άντικείμενο ιδιαιτέρας εξετάσεως, δταν περιέλ
θουν στό ·Υπουργείο Παιδείας

oi

άπόψεις τών άp-μοδίων

πού εχουν επιφορτισθfj μέ τήν μελέτη του καταστατικοί)

Χαρακτηριστικό ήταν καί τό άκόλουθο σχόλιο
της έφη μερίδας «Καθημερινή», στίς

29

'Ιανουαρίου:

χάρτου τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.

»9.

Γιά τήν άνέγερση διδακτηρίων δλων τών βαθμίδων

.' Ιστοpική

στιγμή γιά τήν Παιδεία! Τά θεσμικά μέτρα

τfjς εκπαιδεύσεως προβλέπονται κατά τp τρέχον ετος ηύ

πού άποφασίσθηκαν προχθές, ύπό τήν προεδρία του πρω

ξημένες πληρωμές εκ τών δημοσίων επενδύσεων. Εiδικώ

θυπουργοί), εΙ ναι καθοριστικής σημασίας γι' αύτό τό εθνι

τερα γιά τήν Γενική καί 'Επαγγελματική 'Εκπαίδευση ή

κό πρόβλημα. Κλείνει δριστικά ενα παρελθόν, καταδικα

αϋξηση αύτή (εναντι του προηγούμενου ετους) άνέρχεται

σμένο στήν γενική συνείδηση, καί άνοίγει δ νέος δρόμος

σέ

γιά τήν μορφωτική, τήν παιδευτική καί τήν πνευματική

12%,

γιά τήν 'Ανωτέρα 'Εκπαίδευση σέ

τήν 'Ανωτάτη σέ

30%.

28%

καί γιά

·Ο πρωθυπουργός δμως διαβεβαίω

σε δτι θα διαθέση άπό τό άποθεματικό τών δημοσίων επεν

άναγέννηση του τόπου.

n

Ας τά χαιρετίσουμε μέ θερμό εν

θουσιασμό κι' liς άποτελέσουν τό μεγάλο λυτρωτικό βfjμα.

δύσεων τίς πρόσθετες πιστώσεις πού θά χρειασθοuν γιά

'Επί μισόν αίώνα περίπου, πάγιο εθνικό αίτημα ήταν ν'

τήν άρτια λειτουργία τών Σχολών Τεχνικfjς καί 'Επαγγελ

άποκτήσουμε ενα σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, 'ίκανό

ματικής 'Εκπαιδεύσεως. 'Επίσης άπό τό ίδιο άποθεματικό

νά εξυπηρετή τίς άντικειμενικές καί βασικώτερες άνάγκες

θά διατεθοuν καί

του εθνους. Τό ζωτικό καί ούσιώδες αίτημα παρέμενε άνι

oi

πρόσθετες πιστώσεις πού θ' άπαιτη

θοuν γιά τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, μετά τήν

κανοποίητο ενώ ή σύγχυση, οί βραχύβιες άνατάσεις,

πραγματική εκτίμηση τών άναγκών τους».

άλλεπάλληλες

Τήν έπομένη, ό ύφυπουργός Προεδρίας, Π. Λα

μπρίας, άνακοίνωσε δτι ενα άπό τα πρώτα βήματα
γιά τήν καθιέρωση τής δημοτικης θά ήταν καί ή με
ταγλώττιση του Συντάγματος.

παλινδρομήσεις

καί

oi

oi

άλλοπρόσαλλες

«σωτήριες λύσεις» πολλαπλασίαζαν τίς καταστροφικές
συνέπειές του.
Στά μεταπολεμικά χρόνια, ή κρίση κορυφώθηκε. ·Η
Παιδεία μας παρέμενε ενα όργανο άνασταλτικό, άναχρο

νιστικό, ξεπερασμένο, δλόκληρη ήταν ενα παρελθόν. Αi

Οί κυβερνητικές έξαγγελίες εγιναν δεκτές μέ ίκα

τία τfjς κακοδαιμονίας, δπως όρθά παρετήρησε δ πρωθυ

νοποίηση άπό τήν κοινή γνώμη, άλλά καί τήν άξιω

πουργός, ήταν ή εμπλοκή του δλου θέματος στήν δίνη τών

ματική άντιπολίτευση. Πράγματι, στίς

'Ιανουα

πολιτικών άνταγωνισμών. ·Η Παιδεία, δμως, εΙ ναι ζήτημα

ρίου, δ άρχηγός της ΕΚ-ΝΔ, Γ. Μαuρος, θά σχολιά

έθνικό καί, γιά τήν 'Ελλάδα, δ χαρακτήρας αύτός ήταν

28

σει τίς άποφάσεις της Κυβερνήσεως μέ τήν άκόλου
θη δήλωση:
«'Ανέκαθεν ή πολιτική μας παράταξη θεώρησε τήν

δλοφάνερος άλλά καί )καθοριστικός άπό τίς άπαρχές του
έλευθέρου βίου της. Στό ίδιο άφετηριακό σημείο βρίσκεται
καί σήμερα, ϋστερα άπό τίς πρόσφατες iστορικές άπα
φάσεις.

Παιδεία ύπόθεση πρωταρχικfjς σημασίας γιά τό μέλλον

Πρωταρχικό σημείο εΙ ναι ή γλώσσα. 'Επίσημη γλώσ

του εθνους καί όχι μόνο εταξε κύριο σκοπό της τήν άνά

σα σέ δλες τίς βαθμίδες τfjς εκπαιδεύσεως καθιερώνεται ή

πλαση καί τόν εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικοί) μας συ

δημοτική.

στήματος, άλλά καί πάντοτε διακήρυξε δτι τό μέγα τοuτο

ρια δύναμη τfjς Παιδείας. ·Η μακροχρόνια κακοδαιμονία

θέμα πρέπει νά άντιμετωπίζεται μακριά άπό κομματικές δι

τfjς Παιδείας, ή πηγή τών άνωμαλιών, τfjς άμάθειας καί τfjς

ενέξεις καί φανατισμούς, μέ αίσθημα εύθύνης καί γνώμονα

σχολαστικότητας, ή τροχοπέδη καί δ φραγμός τής πνευ-

•Ο

άκρογωνιαίος λίθος, ή ούσία καί ή κινητή
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ματικής άναπτύξεως στάθηκε ή περίφημη διγλωσσία , πού

έδαφ&ν άπό τό 'Ισραήλ. ~ Ετσι, ήδη άπό τό

1975,

έξελίχθηκε σέ γλωσσική άναπηρία του τόπου.

έλληνική Κυβέρνηση ε{χε προετοιμάσει

τή νέα

ή

'Η 'Ελλάς εχει πλήρες καί άρτιώτατο γλωσσικό όργα

διπλωματική της πρωτοβουλία, μέ τό διορισμό τοϋ

νο, τήν ζωντα\(ή γλώσσα των 'Ελλήνων, πού ε{ναι ίκανή

καθηγητή Ι. Γεωργάκη ώς πρέσβεως γιά τόν άραβικό

νά έκφράση καί νά άνταποκριθή στίς σύγχρονες άνάγκες
τής σκέψεως, τής καθημερινής ζωής, τής έπιστήμης, τής
τεχνικής καί τής τέχνης. Τό άνέπτυξε καί τό δοκίμασε μέ
έπιτυχία σέ δλους τούς τομείς, άλλοτε ώς καινοτομία, άλ- '
λοτε ώς αίρεση καί άλλοτε ώς άναπόδραστη έκφραστική

κόσμο (βλ. τόμο Η ' ) .

Πρίν τή μετάβασή του στήν Αίγυπτο, δ Κ. Καρα

μανλής παραχώρησε τήν
στήν έφη μερίδα

«' Αλ

άκόλουθη

συνέντευξη

'Αχράμ»:

«Έρ. : Αύτή ε{ναι ή πρώτη έπίσημη έπίσκεψή σας στό

άναγκαιότητα.
Αύτή ή ώραία γλώσσα, ή άπόβλητη τής σχολαστικής

έκπαιδεύσεως, άναγνωρίζεται καί καταξιώνεται σέ δλη τήν
'Εκπαίδευση. Ή έπίσημη είσοδός της εlναι ενα γεγονός

Κάιρο καί τήν Αίγυπτο ; Ποιά προσδοκiiτε δτι θά ε{ναι τά
άποτελέσματα των συνομιλιών σας έδώ;
»'Απ.: Δέν εlναι ή πρώτη φορά πού έπισκέπτομαι τήν
χώρα σας, μιά χώρα πού, όπως καί ή δική μου, έχει σέ κάθε

άξιο γενικοu χαιρετισμοu.
' Η άναγνώρισή της, ώριμος καρπός τής έξελίξεως των

σημείο της άποτυπωμέVη τήν μνήμη χιλιετηρίδων καί τήν

άντικειμενικών συνθηκών, των ίδεών καί των καιρών, γίνε- '

σφραγίδα μοναδικών πολιτισμών. Διατηρώ έξάλλου άνεξά

ται άπλα καί φυσικά, χωρίς πάθος, φανατισμό καί εξω άπό

λειπτες έντυπώσεις άπό τήν όμορφιά τής χώρας καί τήν

κάθε πολιτική , μέ βαθύ αίσθημα εύθύνης άπέναντι τής χώ

καλωσύνη τών άνθρώπων της. Αύτή όμως τήν φορά, έχον

ρας καί του λαοu μας.

τας άποδεχθή τήν εύγενική πρόσκληση τοίi προέδρου Σαν

'Η σύγχυση καί ή άγλωσσία καλλιεργοuσαν μόνο τήν

τάτ, προσδοκώ ότι μέ τlς συνομιλίες πού θά έχω δέν θά

άμάθεια καί τήν έκφραστική άνεπάρκεια. Κατατυράννη

έπιβεβαιώσω άπλώς τήν παραδοσιακή φιλία πού συνδέει

σαν τό εθνος καί τό έστέρησαν, μέ άγονες στειρότητες, τής

τούς δύο λαούς μας, άλλά θά προωθήσω

δυνατότητος τής ώλοκληρωμένης πνευματικής άναπτύξε

βαιος ότι θά εϋρω άνταπόκριση

ως .

αστικώτερη, σέ πιό δημιο'υργική συνεργασία.
'Η Παιδεία έπανέρχεται, εστω καί καθυστερημένα,

στήν άστείρευτη πηγή τής νεοελληνικής παραδόσεως,

» Έρ. :

- γιατί εlμαι βέ
_::_ τήν φιλία αύτή σέ ούσι

Ή Έλλάς \>πεστήριξε άνέκαθεν τήν άραβική

\>πόθεση. οι U Ελληνες βοήθησαν έπίσης , συνεργαζόμενοι

στούς μεγάλους πατέρες τής έθνικής άναγεννήσεως, πού δ

μέ τήν Αίγυπτον, στό θέμα τής Διώρυγος κατά τήν διάρ

κορυφαίος άπό αύτούς έδήλωνε δτι δέν ε{χε τίποτ' άλλο

κεια τοu πολέμου τοu

στό νου του «πάρεξ 'Ελευθερία καί Γλώσσα».

εναντι τής κατοχής έκ μέρους του · Ισραήλ άραβικων έδα

1956. Ποιά

θέση λαμβάνει ή 'Ελλάς

φών καί εναντι τής άρνήσεώς του νά άναγνωρίση τά νόμι

21-24

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

μα παλαιστινιακά δικαιώματα;

1976

'Ο Κ . Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσημη έπί
σκεψη στήν Αίγυπτο.

Ή έλληνική θέση εlναι σταθερή. Καί ύπαγορεύ

τήν συνδέουν μέ τόν άραβικό κόσμο, άλλά καί άπό τήν

'Από τήν έπαύριο τής πρώτης έκλογικής του νί

κης, τό Φεβρουάριο

)) ' Απ .:

εται όχι μόνο άπό τά φιλικά αlσθήματα πού έκ παραδόσεως
άκλόνητη πεποίθηση ότι ή ώμή βiα δέν δημιουργεί δικαι

δ Κ. Καραμανλής ε{χε έγ

ώματα, οϋτε μπορεί έπάνω σ' αύτή ν νά θεμελιωθή ή διε

καινιάσει ενα έντυπωσιακό aνοιγμα πρός τόν άραβι

θνής τάξη. Μόνιμη πολιτική τής 'Ελλάδος εlναi νά συμ

1956,

κό κόσμο, καί ίδιαίτερα πρός τήν Αίγυπτο

κατόπιν ΗΑΔ

-

-

καί

τοϋ Γκαμάλ Νάσερ, προκατόχου

τοϋ Αίγύπτιου ήγέτη, 'Α νουάρ Σαντάτ. Κατά τήν πε

ρίοδο

1956-61,

ή εντονη προβολή άπό τήν 'Αθήνα

τής άνάγκης γιά οίκονομική άνάπτυξη τ&ν 'Αρά
βων, ή υποστήριξη των άραβικ&ν θέσεων στά πλαί
σια τ&ν συζητήσεων στόν ΟΗΕ γιά τό Μεσανατολι

παρίσταται στούς άδικουμένους.

Ή ήθική αύτή έπιταγή

άποτελεί κατά τήν γνώμη μου καί τόν άξονα μιiiς ρεαλι
στικής πολιτικής στήν ταραγμένη σύγχρονη έποχή μας.

Γιατί δέν μπορεί κανείς σήμερα νά περιφρονή άζημίως καί
γιά τόν έαυτό του τά δικαιώματα τών λαών

-

μικρών ή

μεγάλων- λαών, πού, όπως δ παλαιστινιακός ή δ κυπρια
κός έχουν άποδείξει μέσα στίς φοβiρές δοκιμασίες τους
ότι ξέρουν νά άγωνίζωνται καί νά θυσιάζωνται άκόμη γιά

κό, ή φιλοδοξία τής 'Ελλάδος νά λειτουργήσει ώς

τίς έθνικές τους ύ1fοθέσεις. Πιστεύω, όμως, παράλληλα, στά

δεσμός μεταξύ τής Δύσεως καί τ&ν χωρών αύτ&ν,

συγκεκριμένα προβλήματα πού έθιξα, ότι ύπάρχουν οί δυ

άλλά καί ή υποστήριξη, κυρίως άπό τό Κάιρο, τής

νατότητες γιά τήν έξεύρεση δικαίων λύσεων χωρίς και

κυπριακής υποθέσεως στά 'Ηνωμένα 'Έθνη, ε{χαν

νούργιο αlμα, άν πρώτοι οί άδικοίiντες κατανοήσουν ότι

συμβάλει στήν προσέγγιση μεταξύ τής 'Αθήνας καί

καί τούς έαυτούς τους σέ τελική άνάλυση ζημιώνουν μέ τήν

τ&ν άραβικ&ν Κρατών. Τήν ίδια έποχή, δμως, ή στα

διεθνώς άπαράδεκτη συμπεριφορά τους.

διακή έκβολή τής έλληνικής κοινότητας άπό τήν Αί
γυπτο ε{χε δημιουργήσει σειρά έκκρεμοτήτων πού
άναζητοϋσαν διευθέτηση. Μετά τό

1974, ή

τουρκική

είσβολή στήν Κύπρο καί ή κατοχή τμήματος τοϋ
νησιοϋ ώθοϋσαν τήν 'Αθήνα νά πραγματοποιήσει

)) 'Ε ρ .:

'Η ' Ελλάς καί ή Αίγυπτος \>πήρξαν πάντα οί δύο

στυλοβάτες τής σοφίας, τής φιλοσοφίας, του πολιτισμοί)
καί τής συνεργασίας . ' Ο έλληνικός καί δ φαραωνικός πο

λιτισμός εχουν συγκερασθfί. Ποιές δυνατότητες μελλοντι
κfjς συνεργασίας \>πάρχουν;

)) 'Απ.:

Εlναι άπεριόριστες οί δυνατότητες συνεργασίας

νέο aνοιγμα πρός τούς ~ Αραβες οί δποίοι, aλλωστε,

στόν πολιτιστικό, τόν πνευματικό, τόν μορφωτικό τομέα,

άντιμετώπιζαν τό πρόβλημα τής κατοχής δικών τουs

lδίως όταν ύπάρχη ένα τόσο πλούσιο καί τόσο γόνιμο
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ύπόβαθρο: ή λαμπρή, ή μοναδική κληρονομιά του παρελ

έκφραση διεθνοfίς ύποκρισίας. Ύπό τήν έννοια αύτή πι

θόντος. τίς άκτές μας περιβρέχει ή ίδια θάλασσα, γονιμο

στεύω δτι δλοι δσοι μετείχαμε στήν διάσκεψη τοfί 'Ελσίν

ποιός έπί άτελεύτητους αlώνες τής άνθρωπίνης σκέψεως

κι πρέπει νά δώσωμε ούσιαστικό περιεχόμε νο στήν Τελική

ή Μεσόγειος. ' Εκτός δμως άπό τήν γεωγραφική γειτνίαση

Πράξη πού ύπογράψαμε έκεί, καί νά μήν τήν άφήσωμε νά

ή καλλιέργεια τών σχέσεών μας, άδιατάρακτη έπίσης έπί

μαραθή, ώσότου τελικά λησμονηθή σάν ένα άνεδaφικό ευ

άτελεύτητους αiώνες, μfiς ύποδεικνύει τόν δρόμο πού πρέ

χολόγιο. Θά μποροfίσα νά προσθέσω μάλιστα παραφρά

πει ν ' άκολουθήσουν οί σχέσεις μας καί στό μέλλον, μέσα

ζοντας ένα νομικό ρητό

στήν σύγχρονη έποχή τής στενώτερης καί άμεσώτερης

δτι δσες περισσότερες διεθνείς συμφωνίες καταρτίζαμε

έπικοινωνίας. Πιό πρακτικά αύτό θά μποροvσε νά μετα

χωρίς νά τίς έφαρμόζωμε, τόσο περισσόiερο χάος καί άδι

φρασθή σέ πύκνωση όχι μόνο τών ύλικών, άλλά καί τών

κία δημιουργοvμε στόν διεθνή χώρο.

πνευματικών άνταλλαγών μεταξύ τών δύο χωρών καί πιό

» Έρ. :

- summum jus, summa injuria -

'Επιστρέφοντας άπό τό Κάιρο στήν 'Ελλάδα θά

ουσιαστικά στήν βαθύτερη γνωριμία τών δύο λαών μας.

βρήτε έκεί νά διεξάγεται μιά σύσκεψη των βαλκανικών

νΑ ν άληθεύη δτι οί έθvικοί πολιτισμοί ένιιηύονται καί

χωρών, Ποιοί ε{ναι

πλουτίζουν μέ τήν εlσδοχή τών ξένων στοιχείων πού έχουν

άποτελέσματα aπό τήν διαβαλκανική αuτή διάσκεψη;

oi

σκοποί καί ποιά τά προσδοκώμενα

τήν ίκανότητα ν' άφομοιώνουν, τότε, μποροvμε νά είμαστε

» ' Απ. : Ή Έλλάς πήρε τήν πρωτοβουλία νά συγκαλέση

αlσιόδοξοι, γιατί ξεκινοfίμε άπό μία τόσο γερή βάση -τόν

τήν διάσκεψη αύτή, στήν έπιθυμία της νά έρyασθή γιά τήν

συγκερασμό τοfί έλληνικοv καί τοfί άραβικοv πνεύματος,

έδραίωση τής άσφαλείας καί τήν δραστηριοποίηση τής

τόν δποίο εvκολα οί μελετητές άνευρίσκουν στίς έκφάν

συνεργασίας τών λαών, άνεξάρτητα άπό τίς έσωτερικές

σεις τοfί σύγχρονου εύρωπαϊκοfί πολιτισμοfί.

πολιτικοκοινωνικές διαφορές του ή τόν διαφορισμό τών

ή

έξωτερικών τους προσανατολισμών. Ξεκίνησε άπό τήν δια

δημοκρατία διέτρεξε θανάσιμο κίνδυνο στήν ' Ελλάδα καί

πίστωση δτι παρά τήν ϋπαρξη αύτοv τοfί διαφορισμοfί οί

σ' δλη τήν περιοχή. Μέ τήν έπιστροφή σας στήν ·Ελλάδα

διμερείς σχέσεις τώiι χωρών έξελίσσονται ίκανοποιητικά,

ή δημοκρατία άποκατεστάθη. Ποιοί ε{ναι

δροι καί οί

άλλά καί άφήνουν περιθώριο γιά μιά &κόμη στενώτερη

έγγυήσεις πού θά άποτρέψουν μιάν ένδεχομένη νέα άπειλή

συνεργασία. Καί τοfίτο, παρ' δλον δτι ή περιοχή τής Βαλ

κατά των έλευθεριrον;

κανικής έθεωρείτο μόνιμη έστία άναταραχής

»Έρ.: Μετά τό στρατιωτικό πραξικόπημα του

oi

1967

»'Απ.: Βασικά ή προάσπιση τών δημοκρατικών έλευ
θεριών εlναι ύπόθεση τοfί ίδιου τοfί λαοfί.

-

άπεκαλεί

το μάλιστα παλαιότερα ή πυριτιδαποθήκη τής Εύρώπης.

Ή πολιτική

Γιατί λοιπόν νά μήν προωθηθοfίν οί ύπάρχουσες καλές δι

ώριμότης τήν δποία έπέδειξε μετά τήν όδυνηρή δοκιμασία

μερείς σχέσεις κατά τέτοιον τρόπον, όJστε νά συναπαρτί

του δ έλληνικός λαός άποτελεί τήν καλύτερη, aν μή τήν

σουν ένα πλ έγμα πολυμερές, πού θά εlχε aμεσον εύεργετι

μόνη έγγύηση γιά τήν άποτροπή τοfί κινδύνου, πού σήμερα

κόν άντίκτυπο σ. δλόκληρη αύτή ν τήν περιοχή; wοπως

δέν φαίνεται ύπαρκτός στήν χώρα μου. Δ έν σημαίνει δμως

μοfί έδόθηκε άλλωστε ή εύκαιρία νά τονίσω, ή έπιτυχία τής

σέ γενικώτερη θεώρηση δτι ή δημοκρατία εlvαι άπηλλαγ

προσπαθείας αύτής θά ήταν καί ή πρώτη στήν πράξη

μένη κινδύνων στήν έποχή μας. Τό άντίθετο δυστυχώς

έφαρμογή τοfί πνεύματος τοfί 'Ελσίνκι.

άληθεύει. Ή δημοκρατία διέρχεται διεθνώς κρίση

μεν τάξει δένε{ναι σέ πρώτη φάση ύψιπετείς. Εlναι στόχοι

-

κρί

Oi στόχοι πού έχο

ση θά έλεγα έκσυγχρονισμοfί. Καί νομίζω δτι πρέπει νά

πρακτικής συνεργασίας σέ θέματα άγροτικής οiκονομίας,

καταβληθοfίν άπ ' δλους μας σύντονες καί ριζοσπαστικές

ένεργείας, συγκοινωνιών, έπικοινωνιών, ποταμίων δδών

προσπάθειες γιά νά καταστήσουμε τήν δημοκρατία ίκανή

κ.λπ. Ή πολυμερής συνεργασία στά πρακτικά θέματα εlναι

νά έπιβιώση καί ν' άνταποκριθή πλήρως στίς ηύξημένες

προφανές δτι θά έχη, άν έπιτευχθή, άμεσα άποτελέσματα

άπαιτήσεις τής έποχής μας.

πρός τό κοινό συμφέρον δλων τών γειτονικών λαών.

»'Ε ρ. : Τό κυπριακό πρόβλημα aποτελεί μίαν έστία έντά

'Ακόμη μεγαλύτερη σημασία θά έχη τό κλίμα πού θά δη

σεως στήν περιοχή μας, δσο ξένα στρατεύματα θά κατέ

μιουργηθή άπό τήν έπιτυχία τής προσπαθείας αύτής. Γιατί

χουν ή θά παραμένουν στήν νήσο. τί νομίζετε δτι θ, aπο

θά μfiς ύποδείξη τόν τρόπο μέ τόν δποίο μποροfίμε νά προ

τελουσε τήν λύση του προβλήματος αuτοu;

χωρήσωμε σάν εύρύτερη περιοχή χωρών στήν έδραίωση

»'Απ. : Καί μόνη ή συμμόρφωση πρός τίς άποφάσεις
τών Ήνωμένων 'Εθνών θ' άποτελοfίσε τήν λύση τοfί προ

βλήματος. Τό κακό εlναι
καλά

-

τής άσφαλείας καί τής συνεργασίας μέσα στόν διεθνή χώρο.

» Έρ.:

'Όσον άφορα τήν άνοικοδόμηση τής Αίγύπτου

καί τό γνωρίζετε καί σείς πολύ

καί του aραβ ικοί) κόσμου, μπορείτε νά έξειδικεύσετε τόν

δτι οί άποφάσεις τών Ήνωμένων 'Εθνών, τοfί

ρόλο πού μπορεί νά διαδραματίση ή νέα 'Ελλάς στήν πε

-

όργάνου αύτοfί στό δποίο τόσες έλπίδες έστήριξεν ή άν

ριοχή μας;

θρωπότης, δέν έχουν &κόμη έξοπλισθή μέ τίς άναγκαίες

»'Απ.: 'Η 'Ελλάς καί έπιθυμεί καί έχει δυνατότητες νά

κυρώσεις εiς βάρος έκείνων πού τίς περιφρονοvν, άκόμη

συμβάλη πρός τήν κατεύθυνση αύτή ν. 'Ο τρόπος δμως καί

καί δταν τίς έχουν συνυπογράψει.
»'Ε ρ.: Πιστεύετε δτι

ή έκταση τής συμβολής της θά έξαρτηθοvν άπό τίς άντί

oi όπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες

στοιχες έπιθυμίες τών χωρών τής περιοχής αύτής καί άπό

ε{ ναι έπαρκείς γιά τήν aντιμετώπιση των όφισταμένων κιν

τό πώς οί ίδιες άντιλαμβάνοvται δτι θά πρέπη νά έκδηλωθή

δύνων καί είδικώτερα στήν Μέση ' Ανατολή ;

τό έλληνικό ένδιαφέρον. Κι' αύτό τό θέμα θ' άποτελέση

»'Απ . : ΥΟπως εlπα καί προηγουμένως, οί διεθνείς συμ

άσφαλώς άντικείμενο τών συνομιλιών μου μέ τούς ήγέτες

φωνίες έχουν άξία δταν εlναι πράγματι δεσμευτικές, δταν

σας καί εlδικώτερα μέ τόν πρόεδρο Σαντάτ, πρός τόν δποίο

ε{ναι έξαναγκαστή ή έφαρμογή τους. 'Αλλοιώς ή ϋπαρξή

ή έκτίμησή μου εlναι άπεριόριστη. νΕχω τήν πεποίθηση

τους δέv καταντfi μόνο πλατωνικής σημασίας, άλλά κινδυ

δτι οί συνομιλίες θά εlναι καρποφόρες γι

νεύει νά δημιουργήση τήν έντύ71ωση στούς λαούς δτι εlναι

τούς λαούς μας;> 46 •

'

άμφοτέρους
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τοv πρωθvποvρyοv στήν Αίγυπτο προώθησε άποφασιστικ:ά

τό νέο «Ιiνοιyμα» τfjς 'Αθήνας πρός τούς ΥΑραβες.
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Τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, συνοδευόμενο άπό

ας. Γι' αότό τόν λόγο, προσβλέπουμε σήμερα σέ περισσό

τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Δ . Μπίτσιο, καί τόν ύφυ

τερες άνταλλαγές καί συναλλαγές μέ τήν φίλη χώρα τής

πουργό Προεδρίας, Π. Λαμπρία, ύποδέχθηκε στό

'Ελλάδος, σέ δλους τούς τομείς τοϋ εμπορίου καί τής βιο

Κάιρο ό πρωθυπουργός της Αίγύπτου, Μ. Σαλέμ. Τό

μηχανίας καί ελπίζουμε δτι καί οί δύο πλευρές θά συμβά

ίδιο βράδυ ό Κ. Καραμανλής συναντήθηκε μέ τόν
πρόεδρο Α. Σαντάτ, στή Γκίζα . 'Εκτός άπό άναφορά
στίς διμερείς σχέσεις, εγινε επισκόπηση των διεθνών
προβλημάτων καί ίδιαίτερα αότ&ν τής Κύπρου καί
του Λιβάνου, καθώς καί του Μεσανατολικοί) στό σύ

λουν, στά πλαίσια των δυνατοτήτων τους, μέ κεφάλαια,
εμπειρογνώμονες καί σύγχρονη τεχνολογία στήν ανάπτυ

ξη των κοινων μας συμφερόντων καί τήν πραγματοποίηση
άμοιβαίου όφέλους.
»'Η 'Ελλάς στάθηκε πάντοτε στό πλευρό των 'Αράβων
στόν δίκαιο άγωνα τους, ζήτησε τήν άποχώρηση τοϋ 'Ισ

νολό του . Κατόπιν, ό πρόεδρος Σαντάτ άπένειμε

ραήλ από τά κατεχόμενα άραβικά έδάφη καί τήν άπόδοση

στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό τό περιδέραιο τής Αίγυ

στόν παλαιστινιακό λαό των νομίμων δικαιωμάτων του.

πτιακής Δημοκρατίας καί ό Κ. Καραμανλής έπέδωσε

»Νομίζω δτι συμφωνείτε μαζί μου, δτι οί εξελίξεις πού

στόν Αίγύπτιο ήγέτη τό Μεγαλόσταυρο του Σωτfί

γνώρισε ή περιοχή αότή κατά τά τελευταία ετη, καθώς καί

ρος. 'Ενδεικτική του κλίματος πού έπικράτησε στή

τά σοβαρά γεγονότα πού αντιμετωπίζει σήμερα, αποδει

συνάντηση, ήταν ή δήλωση του Κ. Καραμανλή: «Δέν

κνύουν περισσότερο παρά ποτέ δτι πρέπει νά αντιταχθοϋμε

§χουμε προβλήματα. ΥΕχουμε μόνο δυνατότητες τίς

όποiες πρέπει νά άναπτύξουμε».
Τήν έπομένη, νέα συνάντηση είχαν οί δύο ύπουρ
γοί τ&ν 'Εξωτερικών. Ό Κ. Καραμανλής άρχικά
έπισκέφθηκε τίς Πυραμίδες καί είχε συναντήσεις μέ

μέ αποφασιστικότητα στήν επιθετικότητα, τόν επεκτα

τισμό καί σέ κάθε εξωτερική παρέμβαση στά εσωτερικά
των άλλων χωρων, πού προσβάλλουν τά συμφέροντα των

λαων καί τά δικαιώματα τής αότοδιαθέσεώς τους. Γι' αότόν
άκριβως τόν λόγο, ή Αtγυπτος ύποστηρίζει τήν άνεξαρτη
σία καί τήν εδαφική άκεραιότητα τής Κύπρου καί διακη

τόν Πατριάρχη 'Αλεξανδρείας, Νικόλαο, καί τόν

ρύσσει εντονα, σέ κάθε ευκαιρία, τήν άδέσμευτη πολιτική

Αίγύπτιο πρωθυπουργό. 'Ο Α. Σαλέμ παρέθεσε κατό

πού ακολουθεί. Γι' άuτόν, ακριβως, τόν λόγο ή Αtγυπτος

πιν γεuμα πρός τιμήν του 'Έλληνα πρωθυπουργοί),

τάσσεται ύπέρ τής διατηρήσεως τής εδαφικής άκεραιότη

τόν όποίο προσφώνησε ως έξης :

τος καί τής ένότητος τοϋ Λιβάνου καί προσκαλεί δλους
τούς ήγέτες τής χώρας αότής σ' εναν ύπεύθυνο διάλογο,

«Οί δύο πολιτισμοί, ό έλληνικός καί ό αiγυπτιακός,

γιά τήν εξεύρεση λύσεως στήν λιβανική κρίση, μέ βάση τά

άφησαν πίσω τους μιά άξέχαστη κληροvομιά στήν ανθρω

συμφέροντα τής χώρας αότής πού δέν άποτελοϋν παρά μέ

πότητα, η κυρία επίτευξη τής όποίας είναι οί ύψηλές αρχές

ρος των συμφερόντων όλοκλήρου τοϋ άραβικοϋ εθνους.

πού χρησιμοποιοϋνται άκόμη καί σήμερα σάν βάση γιά

Νομίζω επίσης δτι θά συμφωνήσετε μέ τήν άποψή μου δτι

τήν άνθρώπινη σκέψη καί πρότυπο γιά τίς σχέσεις μεταξύ

ή εiρήνη καί ή ασφάλεια δέν θά κατοχυρωθοϋν στήν

τοϋ ατόμου καί τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου. 'Από τήν ημέρα

περιοχή καί δτι όλόκληρος ό κόσμος θά συνεχίση νά

πού η έλληνική φιλοσοφία εθεσε τά θεμέλια τής δημοκρα

άπειλήται άπό τούς κινδύνους ενδεχομένης έκρήξεως των

τίας, τής δικαιοσύνης καί τής κυριαρχίας τοϋ νόμου καί

προβλημάτων αότων, χωρίς μιά λύση πού θά βασίζεται στίς

πού η αρχαία Αtγυπτος ανέπτυξε τίς βάσεις τής εξουσίας,

άρχές τοϋ διεθνοϋς δικαίου καί των φυσικων δικαιωμάτων

τής παραγωγής καί τής κοινωνικής δημιουργικότητας, όλό

των λαων καί των έθνων.

κληρος ό κόσμος όφείλει στούς δύο λαούς μας μιά ανεξί

»Είμαι πεπεισμένος δτι ή 'Ελλάς θά συνεχίση νά ύπο

τηλη κληρονομιά καί μιά ανεξάντλητη πηγή εμπνεύσεως,

στηρίζη τόν δίκαιο άγωνα των' Αράβων καί δτι ή ύποστή

πού θά όδηγοϋν πάντοτε τήν πbρεία τοϋ άνθρώπου μέσφ

ριξή της θά ένισχυθή, παράλληλα μέ τήν κλιμάκωση τής

των αiώνων.

προκλήσεως πού ύφίσταται τό αραβικό εθνος.

»Κατά τήν σύγχρονη εποχή, 'Έλληνες ύπήκοοι ήλθαν

>>'Αγαπητοί φίλοι! 'Επιτρέψατέ μου νά σ aς προσκαλέ

στήν Αtγυπτο καί ελαβαν μέρος στήν καθημερινή μας ζωή

σω νά σταθήτε δρθιοι, εiς ενδειξιν χαιρετισμοϋ πρός τόν

καί τάχθηκαν στό πλευρό τοϋ λαοϋ μας, στούς αγωνες του

έντιμώτατο προσκεκλημένο μας, πρός τόν φίλο έλληνικό

τόσο γιά τήν άποτίναξη τοϋ ζυγοϋ τής άποικιοκρατίας,

λαό καί πρός τιμήν των φιλικων καί άδελφικων σχέσεων,

δσο και γιά τήν οiκοδόμηση μιaς κοινωνίας iσχυρής καί

πού συνοδεύουν τίς δύο χωρες μας καί τούς δύο λαούς μας.

άπηλλαγμένης από τήν εκμετάλλευση.

Σaς εόχαριστω».

»Δέν μποροϋμε ποτέ νά ξεχάσουμε τήν θέση πού πήρε ή
έλληνική κοινότητα στόν αγωνα μας κατά τής άποικιο

'Η άντιφώνηση του Κ. Καραμανλή:

κρατίας, καθώς καί τήν τιμητική θέση πού ελαβαν τά τέκνα

«Κύριε πρωθυπουργέ,

τής 'Ελλάδος, μετά τήν εθνικοποίηση τής διώρυγος τοϋ

»Σiiς εύχαριστώ πρώτ' άπ' δλα γιά τήν θερμή

Σουέζ, δταν οί πλοηγοί άλλων εθνικοτήτων μaς εγκατέ
λειψαν, εγκαταλείποντας συγχρόνως καί τό καθήκον τους.

»Δέν είναι καθόλου παράξενο τό δτι οί δύο χωρες μας
γνώρισαν κατά τήν \:δια άκριβως περίοδο μεγάλη πρόοδο
στήν ανάπτυξη καί τήν έδραίωση των βάσεων τής δημο
κρατίας στό εσωτερικό καί στό "άνοιγμα" πρός τό εξωτε

ύποδοχή που μου έπιφυλάξατε καί γιά τούς φιλόφρο
νας λόγους πού έχρησιμοποιήσατε, τόσο γιά τήν
χώρα μου δσο καί γιά μένα προσωπικώς.

» Ά ναφερθήκατε,

κ. πρωθυπουργέ, στούς προαι 

ωνίους δεσμούς φιλίας καί πολιτιστικής συγγενείας

ρικό, γιά τήν εόημερία των λαϊκων μαζων καί τήν ενίσχυ

πού συνδέουν τούς δύο λαούς μας. Καί τούς ύπο

ση των δεσμων τής διεθνοϋς άλληλεγγύης καί συνεργασί-

γραμμίσατε όρθώτατα, γιατί αύτή ή λαμπρή κληρο-
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νομιά πού άνατρέχει στήν αυγη τής

'Ιστορίας

))Κύριε πρωθυπουργέ,

-

))Γνωρίζομε όλοι ότι ε{ναι άδύνατον νά οίκοδο

όταν άκόμη δέν ε{χαν κaν άνατείλει aλλοι πολιτι
σμοί

-

μπορεί νά χρησιμεύση σάν τό άσφαλέστερο

μηθή sνας καλύτερος κόσμος, ε{ναι άδύνατον νά

βάθρο, γιά νά κτίσωμε πάνω σ' αuτό λαμπρότερο τό

προάγεται έν είρήνrι ή διεθνής κοινωνία, όταν περι

μέλλον- sνα μέλλον είρηνικό χωρίς κινδύνους, δη

φρονουνται οί βασικοί κανόνες του δικαίου, πού έγ

μιουργικό χωρίς όπισθοδρομήσεις.

γυώνται τίς πανανθρώπινες 'αξίες. 'Όταν τό δίκαιο

»Θέλω μέ τήν σειρά μου νά τονίσω ότι οί φιλικές
μας σχέσεις δέν ε{ναι άποτέλεσμα παροδικών πολι

παραβιάζεται βάναυσα

-

όπως στήν περίπτωση τών

Παλαιστινίων καί τών Κυπρίων προσφύγων- όταν

τικών ύπολογισμών ή βραχυβίων συμφερόντων. Εl

δλόκληροι λαοί στερουνται του αuτονοήτου δικαιώ

ναι τό κατασταλαγμένο προϊόν μιiiς διεργασίας πού

ματος νά έχουν μίαν έθνικήν έστία καί καταδικάζων

aρχισε άπό τήν βάση: qπό τήν άμοιβαία έκτίμηση

ται σέ άτομική έξaθλίωση, δέν ύποφέρουν μόνον τά

καί τήν έμπιστοσύνη πού έκαλλιέργησαν κατά τήν

θύματα. Οί κίνδυνοι άπειλουν τήν τάξη καί τήν εlρη

διάρκεια τών αίώνων οί έπαφές τών λαών μας στό

νική έξέλιξη σέ πολύ εuρύτερη, άκόμη καί σέ παγκό

καθαρά προσωπικό καί άνθρώπινο έπίπεδο.

σμια κλίμακα.

))Δέν ήλθαν στήν φιλόξενη χώρα σας οί "Ελληνες

))Γιατί ή έποχή μας, έποχή τών τεραστίων τεχνο

μέ έπίβουλες σκέψεις. Δέν ήλθαν ποiέ οϋτε ώς κατα

λογικών προόδων, δδηγεί μοιραία στήν στενώτερη

κτητές, οϋτε ώς έκμεταλλευτές. τ Ήλθαν γιά νά έργα

άλληλεξάρτητη τών λαών. Ή καλή θέληση, ή λογι

σθουν. Καί έργαζόμενοι μέ ζήλο έβοήθησαν καί τήν

κή, ή μετριοπάθεια δέν άποτελουν στήν έποχή μας

οίκονομική άνάπτυξη καί τούς άγώνες του aίγυπτια
κου λαου γιά έθνική άποκατάσταση. "Οταν τό 1956
7οί "Ελληνες πλοηγοί έξησφάλιζαν njν λειτουργία

διακοσμητικές πολυτέλειες.

ε{ναι προϋποθέσεις γιά τήν aσκηση τής ρεαλιστικής

τής διώρυγας του Σουέζ δέν τό έκαμαν κατ' έπιτα

φέροντα μέσα στό εuρύτερο πλαίσιο τών συμφερόν

γήν. Τό έκαμαν γιατί πίστευαν στό δίκαιο του αίγυ

των διεθνους κοινωνίας.

πολιτικής, πού μόνη αuτή έξυπηρετεί τά έθνικά συμ

))Τόσο στό Κυπριακό, όσο καί στό Μεσανατολι

Πτιακου λαου καί έταύτιζαν τόν έαυτό τους μέ τίς
κό

τύχες του.
1 . ))

'Η φιλοξενία πού βρήκαν έδώ- κατά τήν διάρ

Κεια ένός φοβερου παγκοσμίου πολέμου

-

καί ή έλ

Εlναι άναγκαιότητες,

-

καί εlδικώτερα στό Παλαιστινιακό

-

ή Έλ

λάς πιστεύει ότι ε{ναι έφικτές Όί είρηνικές λύσεις
πού θά διασφαλίζουν τά ζωτικά συμφέροντα όλων

ληνική Κυβέρνηση, άλλά καί οί χιλιάδες τών 'Ελλή

τών ένδιαφερομένων. 'Αρκεί νά ύπάρξη άπ' όλες τίς

νων πού κατέφυγαν στήν χώρα σας (άνάμεσα στούς

πλευρές καί καλή θέληση καί λογική καί μετριοπά

άποίους ύπήρξε καί δ δμιλών) προσέθεσε sναν άκό

θεια. 'Αλλ, αuτό προπαντός προϋποθέτει νά άντιλη

μη ίσχυρό κρίΚο στούς δεσμούς τών δύο λαών μας.

φθή ή άδικουσα πλευρά ότι ή έμμονή στήν αυθαιρε

)) Ή

σημερινή έπίσκεψή μου, κύριε πρωθυπουρ

γέ, έκφράζει έκτός άπό τήν είλικρίνεια τών αίσθημά

σία καί στήν πλεονεξία θά τήν βλάψη τελικά, άντί νά
τήν ώφελήση.

των καί τήν άκλόνητη πεποίθηση ότι τά συμφέροντα

))Δέν δύναμαι νά σiiς άποκρύψω τάς άνησυχίας

τών χωρών μας σ' αuτήν τήν περιοχή όπου μiiς έτα

πού μiiς προκαλεί ή κατάστασις στόν Αίβανο. Τά

ξαν ή γεωγραφία καί ή ίστορία, ε{ναι κοινά. Εlναι

γεγονότα, όπως έξελίσσονται, έγκυμονουν κινδύνους

άσφαλώς κοινά τά συμφέροντά μας σ ~ενα κόσμο πού

διά τ;ήν ϋπαρξη του φιλικου αuτου Κράτους, άλλά

,

!ι

,

,

!ι

\

,

,

~,

σπαρασσεται απο στειρους ανταγωνισμους και οπου

καί γιά τήν εlρήνη γενικώτερα. Εlναι άπαραίτητο

ή ώμή βία καί ή άπληστία έπιχειρουν νά ύποκαταστή

καί έπείγον όπως τεθή τέρμα στήν τραγωδία πού

σουν τό δίκαιο καί τόν όρθό λόγο. Καί ε{ναι κοινά

σπαράσσει τόν Αίβανο· καί νά άναζητηθή λύση πού

έπίσης τά προβλήματα πού άντιμετωπίζομε γι

θά διασφαλίζη τήν άνεξαρτησία, τήν κυριαρχία καί

,

αυ

τούς άκριβώς τούς λόγους, έμείς στήν Κύπρο καί
σείς στήν Μέση 'Ανατολή.
))Θά ήθελα στό σημείο αuτό νά ύπογραμμίσω τήν
συμπάθεια καί τήν έκτίμηση μέ τήν δποία παρακο

τήν έδαφική άκεραιότητα τής χώρας αuτής.
'))Κύριε πρωθυπουργέ,

)) "Οσον καί aν εlναικρίσιμα

τά προβλήματα αuτά

πού μiiς άπασχολουν, δέν ε{ναι άσφαλώς τά μόνα.

λουθουμε στήν Έλλάδα τούς άγώνες καί τίς θυσίες

Άλλά καί τά σοβαρώτερα προβλήματα τής οlκονο

του αίγυπτιακου λαου γιά τήν προάσπιση τής άνε

μικής άναπτύξεως, τής κοινωνικής διαρθρώσεως καί

ξαρτησίας του καί τήν δλοκλήρωση τής έδαφικής

τής πολιτιστικής προαγωγής βρίσκουν τίς ύγιείς λύ

του άκεραιότητος. Ή φωτεινή ήγεσία του προέδρου

σεις τους μόνο μέ τήν διασφάλιση τής εlρήνης καί

Σαντάτ καί ή τόλμη καί δ ρεαλισμός τής πολιτικής

τής διεθνους άλληλεγγύης.

του έχουν άποσπάσει τήν γενική άναγνώριση. Καί

ε{ναι τό γεγονός αuτό παρήγορο. Γιατί οuδείς μπορεί

)) 'Ομαλή

'

έξέλιξη σημαίνει σύμμετρη κατά τό δυ

νατόν πρόοδο. Οί οlκονομικές άνισότητες μεταξύ

ν' άρνηθή τήν προσήλωση τής έξωτεριιcfjς σας πο

τών έθνών όχι μόνο έμποδίζουν τήν γενική άνοδο τής

λιτικής πρός τό δίκαιο.

στάθμης τής άνθρωπότητος, άλλ' ύπονομεύουν άκό-
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μη καί τήν είρήνη τοv κόσμου, μέ τίς βαρύτατες πο

σκέψεώς του. Στό διάστημα αύτό, ε{χε τήν εύκαιρία

λιτικές, κοινωνικές καί ψυχολογικές έπιπτώσεις του.

νά συναντηθεί έκ νέου μέ τόν Α. Σαντάτ. Τήν ήμέρα

Γι

τfjς άναχωρήσεώς του γιά τήν 'Αθήνα, δόθηκε στή

'

αύτό ή Έλλάς ύπεστήριξε εύθύς έξ άρχής τήν

άνάγκη άναδιαρθρώσεως του σημερινού οίκονομι

δημοσιότητα κοινό άνακοινωθέν, τό όποίο άνέφερε

κοv συστήματος, d5στε νά έξασφαλίζη σέ κάθε λαό

τούς άξιωματούχους πού ε{χαν λάβει μέρος στίς συ

τήν άνενόχλητη έκμετάλλευση των πόρων του καί

νομιλίες, καί συνέχιζε:

τήν δικαιότερη συμμετοχή του στήν γενική οίκονο

«Κατά τήν έν Καίρφ παραμονήν του, ό 'Έλλην πρωθυ

μική άνάπτυξη. Άλλ' ή άναδιάρθρωση αύτή πρέπει

πουργός έγένεντο δεκτός ύπό τοϋ προέδρου τής Δημοκρα

νά έπιδιωχθή μέ κοινή προσπάθεια καί βαθμιαία, γιά

τίας κ. ~ Ανουαρ 'Έλ Σαντάτ καί εσχεν συνομιλίας μετ'

νά άποφευχθοvν οί διαταραχές έκείνες πού θ' άπέ

αuτοϋ ώς έπίσης καί μετά τοϋ πρωθυπουργοϋ κ . Μαμντούχ

βαιναν τελικά είς βάρος όλων μας καί είδικώτερα

Σάλεμ.

των οίκονομικως άσθενεστέρων. Θά ήθελα νά σaς

»Κατά τάς ώς <'iνω συνομιλίας έξητάσθη ή διεθνής κατά

παράσχω τήν διαβεβαίωση ότι καί σ' αύτόν τόν δί

στασις μέ ίδιαιτέραν εμφασιν έπί των σοβαρών έξελίξεων

καιο άγιi>να, στόν όποίο ή χώρα σας πήρε θέση πρω

είς τήν Μέσην 'Ανατολήν καί τήν άνατολικήν Μεσόγειον.

τοποριακή, ι]μπορείτε νά ύπολογίζετε στήν άνεπιφύ
λακτη συμπαράσταση τής 'Ελλάδος.
»Κύριε πρωθυπουργέ,

» UΟπως στό παρελθόν,

έτσι καί τώρα παράλληλες

εlναι οί τύχες καί οί προσανατολισμοί των λαων μας.

»' Ανεσκοπήθησαν

ώσαύτως οί διεθνείς οίκονομικές

έξελίξεις ώς καί ή πορεία των σχέσεων ·Ελλάδος

-

Αίγύ

πτου.

»Τά δύο μέρη παρακολουθοϋν μέ άνησυχίαν τήν έκρη
κτικήν κατάστασιν είς τήν Μέσην 'Ανατολήν, τήν προκύ
πτουσαν έκ τής μ ή έφαρμογής των άποφάσεων των 'Ηνωμέ-

'Ενωμένοι πάντα άπό τήν Μεσόγειο, πού άπετέλεσε

νων 'Εθνών, ijτις έγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους διά τήν

τό λίκνο του άνθρωπίνου πολιτισμού, έμφοροvνται

διεθνή είρήνη καί τήν σταθερότητα είς τήν περιοχήν.

άπό τήν ίδια άντίληψη τοv μέτρου καί τοv δικαίου

»' Αμφότερα

τά μέρη άντιτίθενται είς τήν πρόσκτησιν

στίς διεθνείς τους σχέσεις. Εύλογα λοιπόν αίσιοδο

έδαφών διά τής βίας καί τάσσονται σταθερώς ύπέρ τής

ξω ότι ή έπίσκεψή μου στήν χώρα σας θά συμβάλη

ταχείας έκκενώσεως όλων των άραβικών έδαφών των κα

στήν περαιτέρω άνάπτυξη τής φιλίας καί τής συνερ

ταληφθέντων τόν 'Ιούνιον

γασίας μας σέ όλους τούς τομείς.
»Μέ τίς σκέψεις αύτές έπιτρέψατέ μου νά προπίω

είς ύγείαν τοv προέδρου Σαντάτ, ύπέρ τής πρόοδου
καί τής εύημερίας τοv φίλου αίγυπτιακοv λαοv καί
ύπέρ τής προσωπικής σας εύτυχίας καί έπιτυχίας».
Τό μεσημέρι τfjς ίδιας ήμέρας, ό Α. Σαντάτ δέ

χθηκε τούς έκπροσώπους του τύπου, στούς όποίους

μεταξύ Ciλλων άνέφερε:

1967.

>>'Η έλληνική Κυβέρνησις έκτιμa τάς προσπαθείας τής
Κυβερνήσεως τής 'Αραβικής Δημοκρατίας τής Αίγύπτου
διά τήν είρήνην είς τήν Μέσην 'Ανατολήν καί ύπογραμμί

ζει τήν άνάγκην διά μίαν νέαν rοθησιν καί διά τήν ταχείαν
έπανασύγκλησιν τής Διασκέψεως Ειρήνης τής Γενεύης ττJ
συμμετοχτJ όλων των ένδιαφερομένων μερών, έπί σκοπφ

έπιτεύξεως μιaς δικαίας καί διαρκοϋς είρήνης είς τήν πε
ριοχήν.

»Θεωροϋντα ότι τό παλαιστινιακό πρόβλημα άποτελεί

τό έπίκεντρο τής μεσανατολικής κρίσεως τά δύο μέρη δη

«Στήν χώρα μας τρέψουμε ίδιαίτερη έκτίμηση πρός τόν

λοϋν ότι ή λύσις τοϋ προβλήματος εγκειται είς τήν άνα

κ. Καραμανλή, τόν όποίο θεωροϋμε ώς τόν σωτήρα τής

γνώρισιν των νομίμων δικαιωμάτων τοϋ παλαιστινιακοϋ

'Ελλάδος καί τόν οίκοδόμο τής δημοκρατίας, ϋστερα άπό

λαοϋ, συμπεριλαμβανομένου τοϋ δικαιώματός του δι' αu

όσα ύποφέρατε κατά τά χρόνια τής δικτατορίας. Συζητή

τοδιάθεσιν. Τά δύο μέρη ύπογραμμίζουν τούς κινδύνους

σαμε όλα τά θέματα των σχέσεών μας σέ κάθε τομέα καί

διά τήν είρήνην έκ τής παρατεινομένης έκκρεμότητος είς

μπορώ νά σaς πώ ότι έφθάσαμε σέ πλήρη συνεννόηση.

τό Κυπριακόν καί τήν έπιτακτικήν άνάγκην τής ταχείας

)) . ο

λαός μου καί έγώ εuχόμαστε στόν έλληνικό λαό

έπαναλήψεως τών διακοινοτικών συνομιλιών, έπί τφ σκο

κάθε εuημερία κάτω άπό τήν πολύ σώφρονα καί ύψηλοϋ

πφ έξευρέσεως λύσεως έγγυωμένης τήν άνεξαρτησίαν, τήν

πολιτικοϋ έπιπέδου ήγεσία τοϋ κ. Καραμανλή. Μετά τίς

έδαφικήν άκεραιότητα, τήν κυριαρχίαν καί τό άδέσμευτον

συνομιλίες μας δέν είναι μυστικό ότι ή συνεννόησή μας

τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως πρός τάς σχετικάς

ύπήρξε πλήρης έπάνω σέ όλες τίς πλευρές των προβλημά

πληροφορίας τής Γενικής Συνελεύσεως καί τοϋ Συμβουλί

των πού άντιμετωπίζουμε.

ου 'Ασφαλείας των 'Ηνωμένων 'Εθνών.

»(Στό Κυπριακό) ή πολιτική μας άπλα καί καθαρά είναι

>>' Εκφράζουν

έπίσης τήν έλπίδα ότι έπαναλαμβανόμε

ή άκόλουθη: 'Υποστηρίζουμε άνεπιφύλακτα τόν Μακάριο.

ναι προσεχώς αί έν λόγφ συνομιλίαι θέλουν προσλάβει

'Η ίδέα μου γιά τό Κυπριακό είναι ότι ή δεύτερη προώθη

οuσιαστικόν περιεχόμενον, θέλουν καλύψει άπάσας τάς

ση των τουρκικών τμημάτων ύπήρξε άπόλυτα έσφαλμένη

πτυχάς τοϋ προβλήματος καί ότι κατ' αuτάς οί συνομιλη

κίνηση. Τά τμήματα αUτά πρέπει νά άποσυρθοϋν τουλάχι

ταί θέλουν έπιδείξει είλικρινή διάθεσιν συνεννοήσεως.

στον άπό τήν δεύτερη γραμμή προωθήσεώς τους, γιά νά
καταστή δυνατή ή έπίτευξη είρηνικής λύσεως».

-

>>Αί δύο πλευραί έξέφρασαν τήν βαθείαν των άνησυχίαν
διά τήν τραγικήν κατάστασιν καί τάς τραγικάς έξελίξεις
είς τόν Λίβανον.

Ό Κ. Καραμανλής παρέμεινε στήν Αίγυπτο γιά

>>'Απηύθυναν εκκλησιν γιά τόν πλήρη σεβασμόν μιaς

δύο άκόμη ήμέρες μετά τό πέρας τfjς έπίσημης έπι-

άμέσου καταπαύσεως τοϋ πυρός καί διά τήν έπανάληψιν
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εποικοδομητικου διαλόγου μεταξύ τ&ν μερών. Έτόνισαν

φιλικήν υποδοχήν καί τήν φιλοξενίαν, ής ετυχε εκ μέρους

τήν επείγουσαν άνάγκην άποκαταστάσεως τής ήρεμίας καί

του λαου καί Κυβερνήσεως τής Αίγύπτου.

τής είρήνης είς τόν Λίβανον, εν τφ πλαισίφ τής άνεξαρτη

»'Εν όνο μάτι του προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρα

σίας, τής εδαφικής άκεραιότητος καί τής εθνικής ενότητος

τίας κ. Κων. Τσάτσου, δ πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής

τής χώρας.

προσεκάλεσε τόν πρόεδρο τής 'Αραβικής Δημοκρατίας

»Καθ' δσον άφορα είς τήν εν 'Αγκόλ~ κατάστασιν, αι

τής Αίγύπτου κ. "Ανουαρ Έλ Σαντάτ νά επισκεφθή επι

δύο Κυβερνήσεις εκφράζουν τήν πεποίθησίν των δτι ή

σήμως τήν 'Ελλάδα . Παρομοίαν πρόσκλησιν δ κ . Καρα

προσφάτως κτηθείσα άνεξαρτησία τής 'Αγκόλας ώς καί ή

μανλής άπηύθυνε , ίδίφ όνόματι πρός τόν πρωθυπουργόν

κυριαρχία καί ή ένότης της, προϋποθέτουν άναγκαίως τήν

Μαμντούχ Σάλεμ . Αι ώς dνω προσκλήσεις εγένοντο άπο

παυσιν πάσης μορφής ξένης επεμβάσεως είς τήν χώραν,

δεκταί μεθ' ικανοποιήσεως, αί δέ ήμερομηνίαι των επι

συμπεριλαμβανομένης καί τής στρατιωτικής επεμβάσεως.

σκέψεων θέλουν καθορισθή διά τής διπλωματικής δδου».

»Αι Κυβερνήσεις τής 'Ελλάδος καί τής Αίγύπτου επα
ναλαμβάνουν τήν προσήλωσίν των είς τάς άρχάς του Χάρ

'Ο αίγυπτιακός τύπος άπέδωσε ίδιαίτερη προ

του τ&ν 'Ηνωμένων Έθν&ν καί είς τήν άνάγκην τής αυ

σοχή στήν έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ.

στηρaς εφαρμογής των είς τάς διεθνείς σχέσεις.' Ωσαύτως

Στίς

τονίζουν τήν σημαντικήν συμβολήν των διεθνών όργανι

δικό δωδεκασέλιδο στήν 'Ελλάδα καί τόνισε δτι ή

σμών είς τήν είρηνικήν επίλυσιν των διαφορών καί τήν

ελευση τοϋ Κ. Καραμανλή θά άνοιγε μιά νέα σελίδα

σκοπιμότητα τής δεούσης ενισχύσεως των εν λόγφ όργα

στίς παραδοσιακά καλές σχέσεις μεταξύ τ&ν δύο χω

νισμών .

»Τά δύο μέρη συμφωνουν δτι ή παρουσα άλληλοεξάρ
τησις των εθνικών οικονομιών επιβάλλει υπέρποτε άλλοτε

τήν δημιουργίαν σταθερότητος είς τάς διεθνείς εμπορικάς
καί νομισματικάς σχέσεις .

»' Αμφότερα

21

'Ιανουαρίου, ή

«' Αλ

'Αχράμ» άφιέρωσε εί

ρ&ν. Δύο ήμέρες αργότερα, ή άγγλόφωνη

Gazette»

«Egyptian

σημείωνε:

Τό άποτέλεσμα τής επισκέψεως θά ε{ναι μεγαλυτέρας ή
μικροτέρας βαρύτητος, άνάλογα μέ τήν εκταση μέχρι τής

τά μέρη υποστηρίζουν τάς άποφάσεις τής

δποίας ή Αίγυπτος καί ή 'Ελλάς θά ενισχύσουν τήν κοινή

7ης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως τ&ν 'Ηνωμένων 'Ε

τους επιθυμία νά φέρουν ενα τέλος σέ δλες τίς δυσάρεστες

θνών των δποίων εξαίρουν τήν σημασίαν γιά τήν διαμόρ
φωσιν καλυτέρων οικονομικών συνθηκών, ίδί~ διά τάς υπό

άνάπτυξιν χώρας.
>>Τά δύο μέρη διεπίστωσαν μέ βαθείαν ικανοποίησιν τό
εξαίρετον σημείον, είς τό δποίον ευρίσκονται αι διμερείς

καταστάσεις,δπως τής Κύπρου καί του Λιβάνου καί είδικά
τίς καταστάσεις πού επηρεάζουν τήν Μεσόγειο. Τό Κάιρο

καί ή 'Αθήνα ε{ναι πρόθυμοι νά άναλάβουν άνάλογη δρά
ση. Καί οι δύο πλευρές άποβλέπουν σέ διπλωματικές μaλ
λον παρά σέ στρατιωτικές λύσεις, άλλά καμμιά άπό τίς δύο

των σχέσεις καί τήν προσφάτως επιτευχθείσαν πρόοδον είς

χώρες δέν θά άποφύγη στρατιωτική ενέργεια, dν κριθή

τόν τομέα τουτον.

άναγκαίο. Καί οι δύο χώρες χαίρουν του σεβασμου τ&ν

»Μία νέα εμπορική

συμφωνία άμοιβαίως ώφέλιμος

μεγάλων δυνάμεων πού παίζουν σημαντικό ρόλο σ' αυτές

εμονογραφήθη καί θά υπογραφή άπό τούς υπουργούς 'Εμ

καί σέ άλλες περιοχές. Καί οι δύο μπορουν νά άσκήσουν

πορίου των δύο χωρών.
»'Η μακρά καί άδιάκοπος επαφή μεταξύ τ&ν δύο λαών,

ή πολιτιστική των συγγένεια, ή άδιάκοπος μεταξύ των φι

μεγάλη επιρροή μέ τήν ρύθμιση τής συνεργασίας τους μέ

τίς μεγάλες δυνάμεις γιά τήν υιοθέτηση στάσεως κατάλλη
λης γιά τήν δημιουργία δικαίων λύσεων .

λία καί ή κοινή Μεσογειακή των ίδιότης εγγυώνται τήν

περαιτέρω άνάπτυξιν καί ενίσχυσιν των σχέσεων τούτων

'Η μετάβαση τοϋ πρωθυπουργοϋ στήν Αίγυπτο

επ· ώφελεί~ άμφοτέρων των χωρών καί δλοκλήρου τής

συγκίνησε, δπως ήταν αναμενόμενο, τήν κυπριακή

περιοχής . Τά δύο μέρη διαπιστουν τάς υφισταμένας ευρεί

κοινή γνώμη. Χαρακτηριστικά, σέ σχόλιο τfjς έφη

ας δυνατότητας επεκτάσεως των διμερών των σχέσεων είς

μερίδας «Φιλελεύθερος» τονίζονταν τά ακόλουθα:

δλους τους τομείς. 'Εκφράζουν δθεν τήν πεποίθησιν δτι ή
επίσκεψις του πρωθυπουργου κ. Κ. Καραμανλή θά άποτελέ

Μέ μεγάλο ενδιαφέρον, μέ χαρά καί μέ ικανοποίηση

ση σταθμόν είς τήν ιστορίαν τ&ν σχέσεων μεταξύ τ&ν δύο

παρακολουθουμε τήν επίσκεψη του πρωθυπουργου τής

χωρών . Κατόπιν τούτου, ή έλληνική Κυβέρνησις θά εν

'Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλή στήν Αίγυπτο, μιά χώρα πού

θαρρύνη τόν έλληνικόν ίδιωτικόν τομέα είς τήν άνάπτυξιν

χιλιάδες 'Έλληνες τήν ε{χαν κάνει δεύτερη πατρίδα τους,

οίκονομικ&ν καί τεχνικών εργων είς τήν 'Αραβικήν Δη

μιά χώρα φίλη καί σύμμαχο του 'Ελληνισμου, δπως ε{ναι

μοκρατίαν τής Αίγύπτου.

καί ή πλειοψηφία των άραβικών χωρών . ' Η 'Ελλάδα στα

»Τά δύο μέρη συνεφώνησαν δτι ή ιδρυθείσα κοινή επι

διακά, άλλά σταθερά σπάζει τά δεσμά εκείνα πού τήν κρα

τροπή θά εδει νά συνέλθη συντόμως είς 'Αθήνας, είς ήμε

τουσαν ως τώρα άναγκαστικά προσανατολισμένη πρός μιά

ρομηνίαν καθορισθησομένην διά τής διπλωματικής δδου.

κατεύθυνση. 'Η 'Ελλάδα σταθερά βλέπει τόν δρόμο τής

»'Η διϋπουργική κοινή επιτροπή θά εξετάση, μεταξύ

άνορθώσεώς της μέ τήν άνάπτυξη των σχέσεών της μέ δλες

dλλων, τήν σύναψιν συμφωνίας επί θεμάτων διαμονής καί

τίς δυνάμεις πού άνεβαίνουν. Καί οι "Αραβες πού εχουν

εργασίας Αίγυπτίων υπηκόων εν 'Ελλάδι καί 'Ελλήνων εν

ξυπνήσει καί διεκδικουν τόσο μαχητικά καί επίμονα τά

Αίγύπτφ ώς επίσης τήν σύναψιν συμφωνίας ναυτιλιακής

δίκαιά τους, ε{ναι δυνάμεις πού άνεβαίνουν . 'Ελπίζουμε

συνεργασίας .

»'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής εξέφρασε τήν βα
θείαν του εκτίμησιν καί τάς ευχαριστίας του διά τήν άκρως

δτι τό dνοιγμα πού εγκαινιάζει ή 'Ελλάδα μέ τήν πρωθυ
πουργική επίσκεψη στήν Αίγυπτο, θά συνεχισθή σ' δλο
τόν μεγάλο καί πλούσιο άραβικό χώρο

(22.1).
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'Από τήν παραμονή του Κ. Καραμανλfί στήν Αίγυπτο.
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26

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-

φή τijς συνεργασίας αvτijς θά εξαρτηθij άπό τό κλίμα

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976

Πραγματοποιείται, στό Εύγενίδειο 'Ίδρυμα, στήν
'Αθήνα, Διαβαλκανική Διάσκεψη -ή πρώτη στή

σύγχρονη ίστορία, στήν όποία συμμετέχουν, πλήν
τής 'Αλβανίας, ολες οί χώρες τής νοτιοανατολικής
Εύρώπης καί ή όποία έπικεντρώνει τήν προσοχή της
στήν εtρηνική, τεχνική καί οικονομική, συνεργασία,
χωρίς νά στρέφεται έναντίον c'iλλου Κράτους τής
περιοχής.

Τή στάση των βαλκανικών χωρών ώς πρός τήν
πολυμερή συνεργασία άντικατόπτριζε καί ή σύνθεση
των άντιπροσωπειrον: ή Σόφια καί ή Υ Αγκυρα έκ
προσωπήθηκαν άπό ύπηρεσιακούς παράγοντες, άν
τίθετα άπό τίς c'iλλες Κυβερνήσεις πού άπέστειλαν
οικονομικούς ύφυπουργούς. Μάλιστα, ένrο άρχηγός
τής βουλγαρικής άντιπροσωπείας ήταν δ γενικός δι
ευθυντής του άρμόδιου

'Υπουργείου, έπικεφαλής

τής τουρκικής βρισκόταν δ ύπεύθυνος μιας διευθύν

σεως του 'Υπουργείου 'Εξωτερικών. Συγκεκριμένα,
τής έλληνικής άντιπροσωπείας ήγήθηκε δ ύφυπουρ
γός Συντονισμοί\, Γ. Κοντογεώργης τής βουλγαρι

κής δ γενικός διευθυντής του 'Υπουργείου 'Εξωτε
ρικοί\ 'Εμπορίου, Π. Μπαχικάρωφ- τής γιουγκοσλα
βικής δ ύφυπουργός Οtκονομικων, Κ. Βίντας τής
ρουμανικής δ ύφυπουργός 'Εξωτερικοί\ 'Εμπορίου,

Ν. Στεφάν· καί τής τουρκικής δ πρέσβης Ο. Γκι~
μέν, έπικεφαλής τής διευθύνσεως οικονομικών 'Υπο
θέσεων του 'Υπουργείου 'Εξωτερικών.
Τούς άρχηγούς των άντιπροσωπειrον δέχθηκε
στίς

26

'Ιανουαρίου δ Κ. Καραμανλής, δ δποίος, άρ

γότερα τήν ίδια ήμέρα, άπηύθυνε στά μέλη των άντι
προσωπειων τόν άκόλουθο χαιρετισμό:

πού θά δημιουργήση ή παρουσα Διάσκεψις.
»Πιστεύω ότι ή σύγκλησις τfjς Διασκέψεως αv
τijς, παρά τόν οlκονομικο-τεχνικό χαρακτfjρα πού

τijς προσδώσαμε, άνταποκρίνεται σέ ίστορικήν άναγ
καιότητα. Σέ μιά στιγμή πού δειλά-δειλά άρχίζουν νά
διατυπώνωνται άμφιβολίες γιά τό πρακτικό άποτέ

λεσμα τfjς Συμφωνίας του 'Ελσίνκι, ή Διαβαλκανική
Διάσκεψις ήμπορεί νά γίνη παράδειγμα μέ τήν έμ

πρακτο εφαρμογή του πνεύματος του 'Ελσίνκι. Σέ
μιά εποχή πού λόγφ τfjς δυσπιστίας πού κυριαρχεί
στήν διεθνij ζωή, ή ύφεσις μέ τήν ένταση συνεχώς
εναλλάσσονται, ή Διάσκεψις αύτή ήμπορεί νά άπο
τελέση σταθεροποιητικό παράγοντα, μέ εύεργετικόν
άντίκτυπο καί σέ άλλες περιοχές του κόσμου. Καί

πέραν αύτών ήμπορεί νά διευκολύνη τήν διευθέτηση
ύφισταμένων διμερών διαφορών, μέ τό κλίμα κατα
νοήσεως πού θά δημιουργήση.

»Γιά όλους αύτούς τούς λόγους άποδίδω μεγαλύ
τερη σημασία άπό τίς συγκεκριμένες άποφάσεις πού

θά λάβετε, στήν δημιουργία του κλίματος τfjς φιλίας

καί τfjς άμοιβαίας εμπιστοσύνης πού θά επικρατήση
μεταξύ τών λαών μας.

»vΑ ν

κατορθώσωμε νά δημιουργήσωμε τό κλίμα

αύτό, καμμιά δύναμις δέν θά ήμπορij νά διαταράξη,
όπως συνέβαινε κατά τό παρελθόν, τήν εlρηνική
συμβίωση καί προόδο τών λαών μας.
»Εύχομαι, κύριοι, πλήρη επιτυχίαν εlς τό έργον
σας έργον πού θά συνοδεύουν οί εύχές καί οί ελπίδες
όλων τών λαών πού εκπροσωπείτε».

Τήν εναρξη των έργασιrον τής Διασκέψεως κήρυ
ξε, τήν ίδια ήμέρα, δ ΥΕλληνας ύπουργός Συντονι

«Μέ εlλικρινfj χαρά σaς ύποδεχόμεθα στήν 'Ελ

σμοί\, Π . Παπαληγούρας, δ δποίος καλωσόρισε τούς

λάδα. Εύχομαι ή παραμονή σας στήν 'Αθήνα νά εl

συνέδρους στήν έλληνική πρωτεύουσα καί τόνισε

ναι εύχάριστη· εύχομαι πρό παντός οί εργασίες τfjς

οτι ή Διάσκεψη έπρόκειτο νά προσελκύσει τήν προ

Διασκέψεως νά εlναι καρποφόρες γιά τό καλ6 τών

σοχή οχι μόνο των βαλκανικών λαών, άλλά καί τής

λαών πού εκπροσωπείτε καί γενικώτερα τijς εlρήνης.

διεθνοuς κοινής γνώμης, καθώς έντασσό''rαν στό

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή όφείλω νά εξάρω τήν

Πλαίσιο των άρχων πού ε{ χ αν συμφωνηθεί στό 'Ελ

προθυμία μέ τήν όποίαν οί ήγέται τών χωρών σας

σίνκι οπου ύπογραμμίστηκε καί ή άλληλεξάρτηση

άνταπεκρίθησαν στήν έλληνική πρόσκληση. Ή κα

τών οικονομιών. Στόν τομέα τής τεχνικής καί οικο

τανόησις πού επεδείχθη άπό όλες τίς πλευρές δέν

νομικής συνεργασίας ε{χαν γίνει ήδη σημαντικά βή

κατέστησε μόνον δυνατή τήν πραγματοποίηση τfjς

ματα σέ διμερές έπίπεδο· παρέμενε ομως πάντα πιε

lδέας τfjς Διασκέψεως, άλλά παρέχει καί βάσιμες ελ

στική ή άνάγκη νά καταστεί ή συνεργασία άποδοτι

πίδες γιά τήν επιτυχία της. Έπιτυχία πού διευκολύ

κότερη, έπεκτεινόμενη στό πολυμερές πεδίο, σέ πνεu

νεται καί άπό τό γεγονός ότι τόν

τελευταίο καιρό

μα φιλίας, εtλικρινείας καί κατανοήσεως. 'Ακολού

άνεπτύξαμε κατά τρόπον εποικοδομητικό τίς διμε

θησαν σύντομες δμιλίες των άρχηγων των άντιπρο

ρείς μας σχέσεις.

σωπειων, οί δποίοι ύπογράμμισαν τήν προθυμία των

»Γνωρίζετε όλοι ότι οί στόχοι πού έχουμε τάξει

Κυβερνήσεών τους νά συμβάλουν στήν έπιτυχία τής

δέν εlναι τόσον μεγαλεπήβολοι, ωστε νά κινδυνεύ

Διασκέψεως. 'Ιδιαίτερα δ Γιουγκοσλάβος άντιπρό

σουν νά άποδειχθουν άνεδαφικοί. Πρέπει νά ξεκινή

σωπος τόνισε οτι ή 'Αθήνα θά εμενε στήν ίστορία ώς

σωμε τήν πολυμερij συνεργασία μας μέ πίστη καί

ή πόλη οπου τέθηκαν οί βάσεις για μιά νέα έποχή

ενθουσιασμό, άλλά Κ:αί μέ πνευμα πρακτικό, γιά νά

στό βαλκανικό χώρο. 'Από τήν πλευρά του, δ Τουρ

άποφύγωμεν άπογοητεύσεις. Ή εξέλιξις καί ή μορ-

κος άντιπρό<;!ωπος άνέφερε οτι οί βαλκανικές χώρες
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δέν θά επρεπε νά υποκύψουν «εiς τόν πειρασμόν μιίiς

βερνήσεις, ή Γραμματεία τής Συνόδου, μέ τή βοήθεια καί

ένεργείας ταχυτέρας του δέοντος, πραγματοποιοuν

τ&ν άντιπροσωπει&ν συνέταξε κατάλογο των πολυάριθμων

τες τά πάντα συγχρόνως». ·Η θέση αύτή, πάντως, δέν

Ιδεών τ&ν εΙσηγήσεων καί των προτάσεων πού διατυπώθη

έμπόδισε τήν τουρκική

καν, κωδικοποιημένες σέ κατηγορίες καί θέματα πρόσφο

άντιπροσωπεία νά λάβει

έποικοδομητικές θέσεις κατά τίς έργασίες τής Δια
σκέψεως.
Οί έργασίες πραγματοποιήθηκαν σέ άριστο κλί
μα χωρίς δμως νά λείψουν καί κάποιες δυσκολίες

ρα νά άποτελέσουν τούς ι'iξονες γιά τήν άνάπτυξη πολυμε

ρους οίκονομικής καί τεχνικής συνεργασίας» 48 •
'Η Διάσκεψη τερματίστηκε μέ τήν εκδοση κοινοu
άνακοι νωθέντος:

πού άπέρρεαν άπό τήν άπροθυμία τής βουλγαρικής

άντιπροσωπείας νά δεχτεί τή θεσμοθέτηση τfjς δια

«Πρωτοβουλί~ τής Α. Ε. τοu πρωθυπουργου τής 'Ελλη

βαλκανικής συνεργασίας σέ μόνιμη βάση, καί άπό

νικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, ελαβε

τήν Προσπάθειά της νά άποδυναμώσει τό βαλκανικό

χώραν εiς 'Αθήνας, ά"πό τής 26ης 'Ιανουαρίου εως τής 5ης

χαρακτήρα τής συναντήσεως, προτείνοντας τή συμ

Φεβρουαρίου

μετοχή καί έξωβαλκανικ&ν Κρατ&ν (ή 'Αθήνα, τίς
ήμέρες αύτές άπέρριψε πρόταση τής Ουγγαρίας νά
συμμετάσχει καί ή χώρα αύτή στήν έπόμενη Διά
σκεψη). 'Ακόμη ή βουλγαρική άντιπροσωπεία άντι
τάχθηκε στόν δρο «Διαβαλκανική Διάσκεψη», δια

1976,

ή Σύνοδος 'Εμπειρογνωμόνων διά τήν

πολυμερή Οίκονομικήν καί Τεχνικήν Συνεργασίαν μεταξύ
των χωρών τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας, τής

·Ελληνικής Δημοκρατίας, τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατί
ας τής Ρουμανίας, τής Τουρκικής Δημοκρατίας καί τής

• Ομοσπονδίας

Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Γιουγ

κοσλαβίας.

φώνησε μέ τόν καθορισμό έπομένης συναντήσεως

»Εiς τάς έργασίας ελαβονμέρος αί άντιπροσωπείαι τής

καί έπέμεινε νά μήν έκδοθεί τελικό άνακοινωθέν.

Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας, έπικεφαλής τής

Παράλληλα, ό πρέσβης τής Βουλγαρίας έπισκέφθη

δποίας ήτο δ κ. Π. Μπαχικάρωφ, γενικός διευθυντής του

κε δύο φορές τό Δ. Μπίτσιο, παραπονούμενος δτι ή

'Υπουργείου

Διάσκεψη λάμβανε χαρακτήρα εύρύ, τόν όποίο δέν

Δημοκρατίας, έπικεφαλής τής δποίας ήτο δ κ. Γεώργιος

μποροuσε νά άποδεχτεί ή Κυβέρνησή του. ·Η έλλη

Κοντογεώργης, υφυπουργός Συντονισμοu καί Προγραμμα

νική Κυβέρνηση κινδύνευσε νά βρεθεί σέ δύσκολη

θέση, ξεπέρασε δμως τούς σκοπέλους, χάρη καί στήν
εντονη δραστηριότητα του Γ. Κοντογεώργη. Στά
άπομνημονεύματά του, ό Δ. Μπίτσιος υπονόησε δτι
οί έπιφυλάξεις αύτές τής Βουλγαρίας όφείλονταν
στήν έπιφυλακτικότητα τής Μόσχας γιά τή διαδικα

Έξωτερικου

'Εμπορίου, τής

'Ελληνικής

τισμου, τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας,

έπικεφαλής τής δποίας ήτο δ κ. Ν. Στεφάν, πρώτος υφυ
πουργός του 'Υπουργείου Έξωτερικου 'Εμπορίου καί Δι
εθνους ΟΙκονομικής Συνεργασίας, τής Τουρκικής Δημο
κρατίας, έπικεφαλής τής δποίας ήτο δ πρέσβυς κ. Ο. Γκι

οκμέν, γενικός διευθυντής ΟΙκονομικών καί Κοινωνικών
'Υποθέσεων του 'Υπουργείου 'Εξωτερικών, τής 'Ομο

σία47. Γιά τίς έργασίες τής Διασκέψεως ό Κ. Σβολό

σπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσ

πουλος άναφέρει:

λαβίας, έπικεφαλής τής δποίας ήτο δ κ. Βίντας, υφυπουρ
γός του Όμοσπονδιακου 'Υπουργείου ΟΙκονομικών.

«Οί έργασίες τής πρώτης διαβαλκανικής συνόδου έγ

»• Η

Α. Ε. δ πρωθυπουργός τής ·Ελληνικής Δημοκρατί

καινιάστηκαν μέ τήν υίοθέτηση τ&ν διαδικαστικών κανό

ας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής έδέχθη τούς άρχηγούς

νων τής διάσκεψης. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν ή διεξα

τ&ν 'Αντιπροσωπειών, μέ τούς δποίους είχεν έγκάρδιον

γωγή τ&ν συζητήσεων στήν δλομέλεια, ή συμμετοχή των

συνομιλίαν καί έξέφρασε τήν εuχήν όπως ή έργασία των

άντιπροσωπει&ν μέ βάση τήν άπόλυτη Ισότητα πού άπέρ

άποβή καρποφόρος.

ρεε άπό τήν έφαρμογή τής άρχής τής έθνικής κυριαρχίας

»Αί συμμετέχουσαι 'Αντιπροσωπείαι, άφου έπεσήμα

καί τή λήψη των άποφάσεων μέ τήν κοινή συγκατάνευση

ναν τό γεγονός ότι ή Σύνοδος έμπνέεται υπό των άρχ&ν καί

όλων των άντιπροσωπει&ν, έν&, παράλληλα, διευκρινιζό

διατάξεων τής Τελικής Πράξεως καί Διασκέψεως διά τήν

ταν ότι οί συνεδριάσεις, μέ έξαίρε~η τήν έναρκτήρια καί

'Ασφάλειαν καί Συνεργασίαν εiς τήν Εuρώπην, διεπίστω

τήν καταληκτήρια, θά διεξάγονταν "κεκλεισμένων τ&ν θυ

σαν κοινόν ένδιαφέρον διά τήν άνάπτυξιν τής οΙκονομικής

ρών" καί τά έκτενή πρακτικά τ&ν συζητήσεων δέν θά περι

καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τ&ν χωρών των. Οίκοθεν

έρχονταν στή δημοσιότητα. Μετά τόν καθορισμό των

νοείται ότι ή πολυμερής συνεργασία δέν θά εδει νά έπηρεά

προκαταρκτικών όρων, ή σύνοδος εΙσερχόταν στό κύριο

ση ποσώς τάς δυνατότητας διμερους συνεργασίας.

θέμα τής ήμερήσιας διάταξης, τήν άνταλλαγή γενικών άπό

»Συμφώνως πρός τήν υίοθετηθείσαν ήμερησίαν διάτα

ψεων καί τήν έξέταση των προτάσεων των άντιπροσωπει&ν

ξιν, έπραγματοποιήθη γενική άνταλλαγή άπόψεων καί οί

σχετικά μέ τίς δυνατότητες γιά πολυμερή συνεργασία στό

έμπειρογνώμονες παρουσίασαν Ιδέας, εΙσηγήσεις καί προ

οίκονομικό καί τό τεχνικό πεδίο. Μετά άπό μακρές συ ζ ητή

τάσεις τ&ν 'Αντιπροσωπειών έπί τ&ν δυνατοτήτων μιaς

σεις, έπιβεβαιώθηκε, μέ κοινή συναίνεση, ή ϋπαρξη θετι

πολυμερους οίκονομικής καί τεχνικής συνεργασίας μεταξύ

κών δυνατοτήτων στούς τομείς τής γεωργίας καί τής υδρο

των συμμετεχόντων Κρατών εiς τούς άκολούθους τομείς:

οικονομίας, του έμπορίου, του τουρισμου καί τής έν γένει

Γεωργία, 'Εμπόριον, 'Ενέργεια, Μεταφοραί καί Τηλεπι

οΙκονομικής συνεργασίας, τής ένέργειας, των μεταφορών

κοινωνίαι, Περιβάλλον.

καί των τηλεπικοινωνιών, του περιβάλλοντος καί τής δημό

»Πρός τόν σκοπόν αuτόν ή Γραμματεία τής Συνόδου

σιας υγείας. Μέ σκοπό τήν υποβολή τους στίς έθνικές Κυ-

βοηθουμένη υπό των 'Αντιπροσωπειών, συνέταξε κατάλο-
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γον τών {δεών, εισηγήσεων καί προτάσεων πού παρουσιά

Παρά ώρισμένους άρχικούς ενδοιασμούς μεταξύ τών

σθηκαν, τόν όποίον έκάστη 'Αντιπροσωπεία θά θέση ύπ'

μελών του άμερικανικου καί του σοβιετικου μπλόκ , ό πρω

δψιν τής Κυβερνήσεώς της, πρός ενημέρωσιν ή μελέτην.

θυπουργός κ. Καραμανλής επέτυχε νά φέρη πέντε άπό τά

»Αί 'Αντιπροσωπείαι διεπίστωσαν τήν χρησιμότητα

προωθήσεως τής συνεργασίας μεταξύ βαλκανικών χωρών

εξι άνομοιογενή βαλκανικά εθνη, σέ πρώτη μεταπολεμική
Βαλκανική Διάσκεψη ...

είς τούς προαναφερθέντας οικονομικούς καί τεχνικούς το

'Ο κ . Καραμανλής βλέπει τά Βαλκάνια σάν μικρογρα

μείς καί παρουσίασαν πολυαρίθμους λεπτομερείς ίδέας,

φία τής παγκόσμιας πολιτικής δομής , καί άν καταστή δυ

είσηγήσεις καί προτάσεις, αί όποίαι καταδεικνύουν τήν

νατή ή δημιουργία τοπικοu θύλακος , μέσα στό ύφιστάμενο

ευρύτητα τών ύφισταμένων δυνατοτήτων διά τήν πραγμα

σήμερα πολιτικό, οίκονομικό καί στρατιωτικό πλαίσιο, αυ

τοποίησι ν του στόχου τούτου .

τό θά άποτελέση πρώτη άπλftπραγματοποίηση τής Συνδι

» ' Εναπόκειται είς τάς Κυβερνήσεις νά μελετήσουν τάς

ασκέψεως του ' Ελσίνκι. Πιθανώς, ακόμα, νά μπορέσουμε

ίδέας, είσηγήσεις καί προτάσεις αυτάς, νά έπιλέξουν τάς

νά προσφέρουμε στήν Ευρώπη τόν άσφαλέστερο καί σω

χρησίμους καί άποδεκτάς δι , αυτάς καί νά αποφασίσουν

φρονέστερο χώρο ...

διά τά ληφθησόμενα μέτρα διά τήν υίοθέτησίν των επί πο

«Ή Διάσκεψη αύτή δέν έχει κατ ' ούδένα τρόπο πρόθε

λυμερους επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης καί μιiiς προ

ση νά έπηρεάση ή νά άλλάξη τά έσωτερικά κοινωνικο-πο

σεχους Συνόδου πρός τόν σκοπόν αυτόν .

λιτικά συστήματα τών συμμετεχόντων Κρατών>>, δήλωσε ό

»Αί εργασίαι τής Συνόδου διεξήχθησαν εντός πνεύμα

κ. Καραμανλής. «Πραγματικά βασικός δρος εlναι δτι δέν

τος καλής γειτονίας, συνεργασίας καί άμοιβαίας κατανοή

έπιθυμοvμε νά άλλάξουμε τήν έσωτερική ή τήν έξωτερική

σεως.

τοποθέτηση δποιουδήποτε βαλκανικού Κράτους. Γνωρί

»'Η Σύνοδος διά τήν Οίκονομικήν καί Τεχνική ν Συ

νεργασίαν μεταξύ βαλκανικών χωρών έξέφρασε τάς ευχα

ζουμε δτι είμεθα διαφορετικοί καί έπιθυμοvμε νά παραμεί

νουμε έτσι>>.

ριστίας της είς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελληνικής Δημοκρα

Οί Γιουγκοσλάβοι καί οί Ρουμάνοι, άκολουθώντας

τίας διά τόν τρόπον μέ τόν όποίον ώργανώθησαν αί εργα

ήμιανεξάρτητη πολιτική τροχιά, προσβλέπουν στόν βαλ

σίαι, ώς καί διά τήν φιλοξενίαν τής όποίας ετυχον αί 'Αν

κανικό θύλακα σάν μέσο άποτροπής τών σοβιετικών άνα

τιπροσωπείαι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς

μίξεων . Παράδοξα τό ΝΑΤΟ θά μπορουσε νά βρή άπροσδό

'Ελλάδα» .

κητο σύμμαχο στά δύο αυτά κομμουνιστικά Κράτη.

Μετά τή λήξη τών έργασιών τfjς Διασκέψεως, ό

Πραγματικά, εlναι άσυνήθιστο γιά τά μέλη του ΝΑΤΟ

'Έλληνας πρωθυπουργός εκαμε τήν άκόλουθη δή

καί τό Σύμφωνο Βαρσοβίας, νά παρακάθονται στήν τράπε

λωση:

ζα τών διαπραγματεύσεων· στό παρελθόν οί Σοβιετικοί δέν
ύποστήριζαν τέτοιο σχέδιο . 'Η ταχεία άποδοχή τής συμ

«VΕλαβα γνώσιν μέ ίδιαιτέραν ίκανοποίησιν τής

μετοχής τής φιλοσοβιετικής Βουλγαρίας, άνησύχησε κά

έπιτυχοvς έκβάσεως τής πρώτης Διαβαλκανικής Συ

πως τούς κύκλους του ΝΑΤΟ, μήπως ή Διάσκεψη καταστή

ναντήσεως είς

πρόδρομος σοβιετικής προσπάθειας συγκλήσεως πανευ

•Αθήνας.

Αί έργασίαι τών έμπειρο

γνωμόνων, ώς προκύπτει καί άπό τό έκδοθέν άνακοι

ρωπαϊκής συνδιασκέψεως πού θά άπέκλειε τόν Καναδά καί

νωθέν, ύπήρξαν γόνιμοι καί έπιβεβαιώνουν τίς δυνα

τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες.

τότητες διαβαλκανικής συνεργασίας είς διαφόρους
τομείς. Πέραν όμως αύτοv, όπως εlχα δηλώσει ύπο

δεχόμενος τούς συνέδρους, μεγαλυτέραν άκόμη σή
μασίαν έχει τό δημιουργούμενον άπό τήν συνάντη

σιν αύτήν πνεvμα άμοιβαίας κατανο}jσεως καί έμπι
στοσύνης, πού δύναται βαθμιαίως νά διευκολύνη άκό
μη καί τήν tiμβλυνσιν διμερών διαφορών.

>Πό πρώτον βήμα έγινε ήδη. Καί εlναι τοvτο ση

,

ν Αλλοι κύκλοι του ΝΑΤΟ διαβλέπουν τά πλεονεκτή

ματα στήν συνδιαλλαγή, διαισθανόμενοι ότι ή δημιουργία
τών βιωσίμων τοπικών όμάδων, θά aντιστάθμιζε τήν σοβι
ετική ήγεσία καί τήν έπιρροή

(26.1).

Στίς 12 Φεβρουαρίου, οί «New York Tίmes» crχο
λίαζαν:
'Η δολοφονία στό Σαράγεβο , σέ εδαφος πού ε{ ναι σή
μερα γιουγκοσλαβικό, ύπήρξε ή σπίθα πού άναψε τόν

μαντικόν γιά μιά περιοχή ή όποία διά μέσου τών

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τό

αίώνων έχει δοκιμασθή άπό τόσες περιπέτειες. 'Ελ

γεγονός αυτό, ή Βαλκανική ήταν περιβόητη ώς μιά περιο

πίζω ότι ή πορεία τών πραγμάτων θά άποδείξη πώς ή
Διαβαλκανική Συνάντησις ήμπορεί νά καταστή παρά

δειγμα είρηνικής καί δημιουργικής συνεργασίας μέ
σα σ' ένα κόσμο πού κινδυνεύει νά κατακλυσθή άπό

τήν βίαν καί τήν άvαρχίαν>>.

' Αλλά καί πρίν τό

χή όπου ή ζωή ήταν φτηνή καί όπου διάφορες όμάδες

-

διηρημένες άπό πολυάριθμους θρησκευτικούς, εθνικούς
καί πολιτικούς παράγοντες

-

επεδίωκαν νά πολεμήσουν

μέ τούς γείτονές τους . Γιά προηγούμενες γενεές Ευρωπαί

ων, ή ίδέα ότι οί λαοί τών Βαλκανίων θά ζοuσαν γιά μακρές
περιόδους σέ άτμόσφαιρα είρήνης καί ~υνεργασίας , θά

'Η διαβαλκανική Διάσκεψη τών 'Αθηνών άπα
σχόλη σε καί τό διεθνfj τύπο . Χαρακτηριστικά, στήν
άμερικανική «Washίngton

1914.

εμοιαζε τόσο άπίθανη, όσο μιά επίσκεψη του άνθρώπου
στό φεγγάρι.
' Η προϊστορία αυτή κάμει άκόμη πιό ένδιαφέρον τό

δημοσιευόταν άντα

γεγονός ότι άντιπροσωπείες aπό πέντε βαλκανικές χώρες

πόκριση άπό τήν έλληνική πρωτεύουσα, στήν όποία

συναντήθηκαν πρόσφατα, γιά ενδεκα ήμέρες, στήν ' Αθή

τονίζονταν άνάμεσα σέ άλλα καί τά έξfjς:

να, μέ σκοπό νά έξετάσουν τίς προοπτικές γιά οίκονομική

Star»
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Συνάντηση τοv πρωθυπουργοv μέ τούς έκπροσώπους τών βαλκανικών χωρών (άνω)·
άπό τίς έργασίες τής Διασκέψεως (κάτω).
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καί τεχνική συνεργασία. Μόνο οί 'Αλβανοί δέν συμμετεί

έσωτερικής του πολιτικής καί νά άποφύγει τόν πό

χαν, καθως 'Έλληνες, Τοuρκοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι καί

λεμο μέ τήν Τουρκία

Γιουγκοσλάβοι άνταποκρίθηκαν

στήν πρόσκληση

(28.1).

του

UΕλληνα πρωθυπουργοί>, Κ. Καραμανλfj. Τό γεγονός δτι η

Συνδιάσκεψη εληξε χωρίς νά ληφθεί άπόφαση σχετικά μέ

τό που καί πότε θά γίνει η έπόμενη συνάντηση, προξενεί
λιγότερη έντύπωση άπό τό δτι η Συνδιάσκεψη αuτή καθ'
έαυτή ελαβε χώρα.

28 IANOYAPIOY 1976
Ή 'Επιτροπή τής ΕΟΚ έγκρίνει, κατά πλειοψη
φία, γνωμοδότηση έπί τής αίτήσεως τής 'Ελλάδος

γιά ενταξη στήν Κοινότητα.

'Από τήν πλευρά του γαλλόφωνου τύπου, στίς

'Ιανουαρίου ή -«Le

27

Monde» παρατηροuσε:

'Η 'Επιτροπή έπισήμανε τίς έξαίρετες σχέσεις
'Ελλάδος-ΕΟΚ, που βασίζονταν στή Συμφωνία Συν

'Η Συνδιάσκεψη άποτελεί προσωπική έπιτυχία του

'Έλληνα πρωθυπουργοί>, δ δποίος τό Σάββατο μόλις έπέ
στρεψε άπό τριήμερη έπίσκεψη στήν Αίγυπτο. 'Από τόν

δέσεως του

1961,

καί υπογράμμισε δτι ή Κοινότητα

όφειλε νά άνταποκριθεί κατ' άρχήν θετικά στό αίτη

μα τής 'Αθήνας ή σταθεροποίηση τής δημοκρατίας

καιρό τfjς άποκαταστάσεως τfjς δημοκρατίας στή χώρα

στήν 'Ελλάδα άποτελοuσε μόνιμη έπιδίωξη καί του

του, δ κ. Καραμανλfjς πολλαπλασίασε τίς προσπάθειες νά

έλληνικοu λαου άλλά καί τής ίδιας τής Κοινότητας,

δοθεί rοθηση στή βαλκανική συνεργασία, η όποία εγινε

έπιδίωξη πού θά μποροuσε νά έπιτευχθεί καί μέ τήν

σταθερός στ-όχος τfjς πολιτικfjς τfjς 'Ελλάδος.

άνάπτυξη των σχέσεων 'Αθήνας-Βρυξελλών. Κατό

Καί άφοu σημείωνε δτι ό σκοπός τής Διασκέψεως

ήταν ή άνάπτυξη τής συνεργασίας στόν τεχνικό καί
οίκονομικό τομέα, ή έφημερίδα κατέληγε:

πιν, δμως, ή 'Επιτροπή άναφερόταν σέ σειρά προ

βλημάτων γιά τήν πλήρη ενταξη τής 'Ελλάδος, με
ταξύ των όποίων καί τή συνεχιζόμενη ελληνοτουρ
κική διαφορά. 'Η Τουρκία, τονιζόταν στή γνωμοδό

Δέν θά πρέπει νά άναμένεται δτι η Συνδιάσκεψη των

τηση, ήταν έπίσης χώρα συνδεδεμένη μέ τήν Κοινό

'Αθηνων θά λάβει άποφάσεις καί μέτρα έντυπωσιακά. Θά

τητα. 'Η ΕΟΚ, άπό τήν πλευρά της, είχε rος τότε

εχει κυρίως άξία ώς πράξη πρός μίμηση, άφου θά φέρει στό

διατηρήσει μιά ίσορροπία στίς σχέσεις της μέ τήν

τραπέζι των συζητήσεων χωρες μέ διαφορετικά πολιτικά

'Αθήνα καί τήν "Αγκυρα πού θά μποροuσε νά διατα

συστήματα. Παρουσιάζεται ώς έφαρμογή, στό περιφερεια

ραχθεί άπό τήν προοπτική πλήρους προσχωρήσεως

κό πεδίο, των άποφάσεων του 'Ελσίνκι . τέλος, η Συνδιά
σκεψη άντανακλa τό πνεuμα τfjς εiρήνης καί τfjς συνεργα

σίας, τό όποίο θά βοηθήσει στή βελτίωση του γενικοί> κλί
ματος στά Βαλκάνια.

τής 'Ελλάδος. Γιά τό λόγο αύτό, ή 'Επιτροπή πί
στευε δτι θά επρεπε νά ληφθοuν είδικά μέτρα rοστε νά

μή θιγοuν οί σχέσεις μέ τήν Τουρκία. 'Ακόμη, ή
'Επιτροπή έπισήμανε δτι λόγω των σοβαρών άδυνα

ή

μι&ν τους, ή έλληνική οίκονομία καί ή διοίκηση

όποία έπέλεγε νά τονίσει τούς δισταγμούς τής Σόφι

επρεπε νά άναδιαρθρωθοuν ριζικά πρίν τήν προσχώ

Σκεπτικισμό άπέπνεε ή στάση τής

«Die We1t»,

ας καί του Βελιγραδίου γιά τή διενέργεια πολιτικών

ρηση τής 'Ελλάδος. Γιά τό λόγο αύτό, κατέληγε, θά

συζητήσεων, καθώς καί τήν άπρόθυμη συμμετοχή

άπαιτείτο μιά προενταξιακή περίοδος, στό διάστημα

τής Τουρκίας. Σημείωνε, άκόμη, δτι οί έλληνοτουρ

τής όποίας ή 'Ελλάδα θά λάμβανε Κοινοτική βοή

κικές διαφορές γιά τό Αίγαίο καί τήν Κύπρο, ή

θεια γιά νά προχωρήσει στίς άπαραίτητες αύτές δι

βουλ γαρογιουγκοσλαβική διένεξη γιά τό Μακεδονι

αρθρωτικές άλλαγές.

κό καί ή άβεβαιότητα γιά τό μέλλον τής Γιουγκοσ

'Η γνωμοδότηση θορύβησε τήν έλληνική Κυ

λαβίας μετά τόν τίτο συντελοuσαν στή διατήρηση

βέρνηση . 'Ασφαλώς, ή τοποθέτηση τής 'Επιτροπής

κλίματος άβεβαιότητας στή Βαλκανική

στό αίτημα τής 'Αθήνας ήταν κατ' άρχήν θετική·

(27.1).
Zeitung» καί σέ
τίτλο «' Αποπολι

θά μποροuσε δμως νά δδηγήσει σέ σημαντική καθυ

τικοποίηση τής βαλκανικής ίδέας», υπογραμμιζόταν

ναρτοuσε τήν άποδοχή του έλληνικοu αίτήματος άπό

δτι ό έμπνευστής τής Διαβαλκανικής Διασκέψεως,

τήν πρότερη έπίλυση των έλληνοτουρκικ&ν διαφο

Παράλληλα, στή

«Neue

Zίircher

άνταπόκριση άπό τήν 'Αθήνα μέ

στέρηση τής έντάξεως. υΟμοια, ή 'Επιτροπή δέν συ

Κ. Καραμανλής, δέν ετρεφε ψευδαισθήσεις δταν

ρών· ή άπλή μνεία τους δμως ώς παραγόντων άνα

έπρότεινε τή σύγκληση τήςΔιασκέψεως, γιατί έγνώ

σχετικ&ν άρκοuσε γιά νά δώσει τήν έντύπωση δτι ή

ριζε δτι οί διαφορές μεταξύ των βαλκανικών χωρών

Τουρκία άποκτοuσε λόγο στίς σχέσεις

εκαναν άδύνατη τήν πραγματοποίηση τής βαλκα

Βρυξελλών . 'Οπωσδήποτε, ή άναφορά σέ προεντα

νικής ίδέας. Τονιζόταν δμως καί δτι, παρά τήν άπα

ξιακή περίοδο ήταν άπαράδεκτη γιά δύο σοβαρούς

πολιτικοποίηση

λόγους : πρώτον, γιατί άπομάκρυνε χρονικά τήν προ

τής

Διαβαλκανικής Διασκέψεως,

'Αθηνών

δέν επρεπε νά υποτιμaται ή σημασία της άφοu παρό

οπτική τής πλήρους έντάξεως, καί δεύτερον γιατί θά

μοιες έπαφές συνέβαλλαν στή χαλάρωση τής έντά

άποτελοuσε δυσμενή διάκριση τής 'Αθήνας εναντι

σεως στό βαλκανικό χώρο, έξέλιξη πού διευκόλυνε

των τριών χωρών πού είχαν προσχωρήσει στήν Κοι

τόν Κ. Καραμανλή νά έφαρμόσει τό πρόγραμμα τής

νότητα κατά τήν προηγούμενη διεύρυνση, καί άπό
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τίς όποίες ή μία -ή 'Ιρλανδία

-

ε{ χε οίκονομικές
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άπαράδεκτα, έξέφρασε τήν εύχή νά έπανορθώσουν ο{

δυνατότητες άνάλογες μέ αύτές τής 'Ελλάδος. ΥΕν

'Εννέα Κυβερνήσεις τό σφάλμα του Κοινοτικοί) ορ

τονη ύπήρξε ή έντύπωση, στόν έλληνικό ίδίως τύπο,

γάνου, καί δήλωσε δτι

δτι ή 'Επιτροπή εκλεινε τήν πόρτα στήν 'Αθήνα·

δύναται νά έκβιάση την ένταξίν της εiς τ1]ν ΕΟΚ.

«1]

Έλλάς ούτε έπιθυμεζ ούτε

καί ό ξένος δμως τύπος άντιμετώπισε άνάλογα τή

Άλλά ούτε καί θά τήν έδέχετο, έάν έπρ6κειτο νά

γνωμοδότηση, σημειώνοντας μάλιστα δτι ή

γίνη κατά τρ6πον πού νά θίγη τήν άξιοπρέπειαν τοv

'Επι

τροπή ε{ χε ούσιαστικά άποφανθεϊ: πώς ή 'Ελλάδα

έθνους». τέλος, ό Κ. Καραμανλής έπέδωσε στούς έν

ήταν πολύ φτωχή γιά νά γίνει δεκτή ώς ίσότιμο μέ

νέα πρέσβεις τό άκόλουθο μνημόνιο, πού συνόψιζε

λος στήν ΕΟΚ. ..

τήν άντίδραση τής έλληνικής Κυβερνήσεως:

Ή δημοσιοποίηση τής γνωμοδοτήσεως στίς

29

του μηνός, πυροδότησε άμέσως εντονη κυβερνητική

δραστηριότητα στήν 'Αθήνα, δπου συνεκλήθησαν
πολύωρες συσκέψεις ύπό τήν προεδρία του Κ. Καρα
μανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντονι

σμοί) καί 'Εξωτερικών. 'Η Κυβέρνηση άντέδρασε μέ
ψυχραιμία, γνωρίζοντας δτι ή θέση τής 'Επιτροπής
άποτελοuσε είσήγηση πρός τό Συμβούλιο 'Υπουρ

γών (ή όποία δέν θά δέσμευε άναγκαστικά τό άνώτa
το πολιτικό όργανο τής Κοινότητας) καί, διαβλέπον

«Αί Κυβερνήσεις τών Κρατών-μελών τής Εuρωπαϊκής
Κοινότητος θά aντιληφθοuν τήν εκπληξιν καί άπογοήτευ
σιν τής έλληνικής Κυβερνήσεως διά τήν ~Εκθεσιν τής
'Επιτροπής επί του αΙτήματος τής 'Ελλάδος διά πλήρη

ενταξιν εlς τάς Εuρωπαϊκάς Κοινότητας.
»Ή κατ' άρχήν καταφατική άπάντησις πού δίδεται εlς
τό έλληνικόν αίτημα συνοδεύεται άπό άσαφείς επιφυλά

ξεις, άπροσδιορίστους προθεσμίας καί άσχέτους πολιτι
κούς υπολογισμούς, εlς τρόπον ωστε ή πραγματική της
εννοια νά ε{ναι σχεδόν άρνητική.

τας δτι καί στούς κόλπους τής ίδιας τής 'Επιτροπής

»'Η έλληνική Κυβέρνησις γνωρίζει καλώς δτι ήτο κα

ύπήρχε μία μειοψηφία έξαιρετικά σημαντικών προ

θήκον τής 'Επιτροπής νά επισημάνη εlς τήν ~Εκθεσίν της

σωπικοτήτων

τάς οlκονομικάς καί χρηματοδοτικάς πλευράς του αΙτήμα

-

στούς όποίους συγκαταλεγόταν καί

ό πρόεδρος, Φ.-Ξ. 'Ορτολί

-

πού διαφωνοuσαν μέ

τήν έπιφυλακτική στάση της πλειοψηφίας. ΥΕτσι, ή
'Αθήνα έπιδόθηκε άμέσως σέ μιά γιγάντια προσπά
θεια νά άναστρέψει τό κλϊ:μα, ένόψει τής συγκλήσε
ως του Συμβουλίου 'Υπουργών, στίς άρχές Φεβρου
αρίου.

τος τής 'Ελλάδος διά πλήρη ενταξιν εlς τήν Εuρωπαϊκήν
Κοινότητα . 'Ανέμενεν επίσης ή έλληνική Κυβέρνησις δτι
κατά τάς σχετικάς διαπραγματεύσεις μία δλόκληρος σειρά

θεμάτων σχετικών πρός τάς πλευράς αuτάς θά επρεπε νά
άντιμετωπισθή καί νά καταστή άντικείμενον ώλοκληρωμέ
νων διαπραγματεύσεων πρός ίκανοποίησιν άμφοτέρων των
μερών.

Παράλληλα, εντονα άντέδρασανστήν 'Αθήνα τά

»'Εκείνο τό δποίον ή έλληνική Κυβέρνησις δέν άνέμε

κόμματα τής άντιπολιτεύσεως. 'Η ΕΚ-ΝΔ, μέ άνα

νεν ε{ ναι ή προσπάθεια τής 'Επιτροπής νά συσχετίση τό

κοίνωσή της, τόνισε δτι ή γνωμοδότηση δέν ήταν

έλληνικόν αίτημα μέ τάς έλληνοτουρκικάς διαφοράς. 'Ο

οuτε σαφής οuτε θετική. στηλίτευσε τήν πρόθεση

συσχετισμός αuτός ε{ναι ήθικώς καί πολιτικώς άπαράδε

τής 'Επιτροπής νά έμπλέξει τίς έλληνοτουρκικές δι

κτος διότι, Εάν εγένετο δεκτός, θά καθίστα τήν 'Ελλάδα

αφορές στό ζήτημα, άφοu ετσι δίνονταν κίνητρα

αlχμάλωτον τής Τουρκίας. Πέραν αuτοu δμως θά ενεθάρ

στήν Υ Αγκυρα νά παρατείνει τήν ενταση στό Αί

γαϊ:ο · καί σημείωσε δτι ή 'Ιρλανδία
μέλος τής Κοινότητας

-

-

πλήρες ήδη

βρισκόταν σέ οίκονομική

κατάσταση άνάλογη μέ τήν 'Ελλάδα, γεγονός πού

άποδείκνυε δτι ή βάση τών σχετικών έπιχειρημάτων
τής γνωμοδοτήσεως ήταν σαθρή. 'Ο πρόεδρος του

ρυνε τήν άδικοuσαν η δη Τουρκίαν είς τήν άδιαλλαξίαν της
καί θά εδυσχέραινεν άντί νά διευκολύνη τήν επίλυσιν των
ύφισταμένων διαφορών μεταξύ τών δύο χωρών. 'Ήδη, εlς
τήν έλληνικήν κοινήν γνώμην εδημιουργήθη ή εντύπωσις

δτι γίνεται προσπάθεια νά άσκηθή πίεσις επί τής 'Ελλά
δος, επ' ώφελεί~ τής Τουρκίας.
»Αί πολιτικαί έπιπτώσεις τής έντάξεως τής 'Ελλάδος

ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, δήλωσε δτι ή ενταξη στήν

συνεζητήθησαν διά μακρών μεταξύ τών πρωθυπουργών

ΕΟΚ θά συνεπαγόταν τήν «πλήρη άποικιοποίησψ>

των 'Εννέα καί του πρωθυπουργοί) κ. Καραμανλή καί, /:ν

τής χώρας, χαρακτήρισε τή γνωμοδότηση πλήγμα

συνεχεί~ των συζητήσεων αuτών, αί Κυβερνήσεις των

κατά τής πολιτικής τής Κυβερνήσεως καί τής ΕΚ

'Εννέα εξεδήλωσαν δημοσί~ τήν ύποστήριξίν των πρός τό

ΝΔ, καί έξέφρασε τή γνώμη δτι άποτελοuσε έκβια

αίτημα τfjς 'Ελλάδος. Συνεπώς, ή ~Εκθεσις τής 'Επιτρο

σμό γιά νά ύποχωρήσει ή 'Ελλάδα στό Κυπριακό,
στό Αίγαϊ:ο καί στό θέμα τών βάσεων.
'Η κινητοποίηση τfjς έλληνικής Κυβερνήσεως
στό διπλωματικό πεδίο έγκαινιάστηκε στίς
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'Ια

νουαρίου άπό τόν ίδιο τόν Κ. Καραμανλή, ό όποιος
κάλεσε στό Πολιτικό Γραφεϊ:ο τούς πρέσβεις τών

χωρών-μελών τής Κοινότητας.

'Ο πρωθυπουργός,

άφοu διαμαρτυρήθηκε γιά τή στάση τής 'Επιτροπής
πού βασίστηκε σέ έπιχειρήματα ήθικά καί πολιτικά

πής φαίνεται νά άντιτίθεται είς τήν πολιτικήν θέλησιν καί
τάς άποφάσεις των Κυβερνήσεων.
»'Η έλληνική Κυβέρνησις ε{ ναι πεπεισμένη δτι δταν
τό Συμβούλιον των 'Υπουργών έπιληφθfj του θέματος θά

καταλήξη εlς aπόφασιν ή όποία θά έπιβεβαιώση τήν ύπο
στήριξιν τήν δποίαν τά Κράτη-μέλη εχουν fίδη έκφράσει
πρός τό αίτημα τής 'Ελλάδος διά πλήρη ενταξιν εlς τό
τέλος των διαπραγματεύσεων χωρίς τήν ένδιάμεσον περίο
δον τήν δποίαν προτείνει ή ~Εκθεσις τfjς 'Επιτροπής.

»'Η έλληνική Κυβέρνησις θεωρεί, πάντως, καθήκον
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της νά ύπογραμμίση τάς βαρείας συνεπείας μιας ενδεχομέ

Ταμείου

νης άποφάσεως του Συμβουλίου τών 'Υπουργών, ή όποία

προϊόντων . Τό μόνον συνεπώς οίκονομικόν άποτέλεσμα,

(FEOGA)

στήριξιν τών τιμών τών άγροτικών

θά εδιδε τήν εντύπωσιν δτι ή επιθυμία τής συντριπτικής

τό όποίον θά είχε ή άναβολή τής προσχωρήσεως καί ή

πλειοψηφίας του έλληνικου λαου νά ενταχθή τό ταχύτερον

παρεμβολή ένός σταδίου προεντάξεως, θά ήτο δτι ή 'Ελ

είς τήν Εuρώπην προσέκρουσεν είς τήν άδικαιολόγητον

λάς θά εστερείτο του είδικου τούτου πλεονεκτήματος.

άδιαφορίαν τής Κοινότητος. "Εν τοιουτον ενδεχόμενον θά

"Οπως δμως άναγνωρίζει καί ή Γνωμοδότησις τής 'Επι

εδημιουργουσε άσφαλώς εσωτερικά προβλήματα καί θά

τροπής τό γενικόν σύνολον τής δημοσιονομικής επιβα

άπειλουσε νά δημιουργήση

καί πρόβλημα εξωτερικου

ρuνσεως τής Κοινότ-ητος, εκ τής εντάξεως τής 'Ελλάδος,

είς τό όποίον ό γεόφγικός τομεύς ύπεισέρχεται κατά τό

προσανατολισμου τής χώρας» 49.

μεγαλύτερον μέρος, είναι εντελώς περιωρισμένον. ' Εξ άλ

Κατόπιν, δραστηριοποιήθηκε εντονα, στήν 'Αθή

λου είς τό τεχνικόν μέρος τής 'Εκθέσεως γίνεται παραδε

να, στίς πρωτεύουσες των χωρών-μελών καί στήν

κτόν δτι ή ενταξις τής 'Ελλάδος δέν πρόκειται νά δημι

εδρα των Εuρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων ή έλληνική δι

ουργήση άξιόλογα θεσμικά ή διαρθρωτικά προβλήματα

πλωματία, ύπογραμμίζοντας τήν άνάγκη νά ύπάρξει

διά τήν κοινήν άγροτικήν πολιτικήν, οϋτε νά διαταράξη

θετική, σαφής καί άνεπιφύλακτη άπάντηση στό ελ

τήν ύφισταμένην ίσορροπίαν μεταξύ τών χωρών τής Κοινό

ληνικό αϊτημα. Καθώς, μάλιστα, τά άπαράδεκτα πο

τητος. 'Η Γνωμοδότησις επισημαίνει ώσαύτως δτι τά προ

λιτικά στοιχεία τής γνωμοδοτήσεως είχαν ήδη έπι
σημανθεί άπό τόν πρωθυπουργό στίς
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'Ιανο~αρίου,

οί 'Έλληνες διπλωμάτες έπέδωσαν στίς Κυβερνήσεις
των 'Εννέα ύπόμνημα, τό όποίο άπαντοuσε στά έπι

βλήματα τά όποία θά δημιουργηθουν εκ τής, ύπό τήν επί
δρασιν τών ύψηλοτέρων τιμών στηρίξεως τής Κοινότητος,
άναδιαρθρώσεως τής έλληνικής γεωργικής παραγωγής δέν

θά είναι διά τήν Κοινότητα μείζονος τάξεως.
>>'Επί του δευτέρου θέματος σημειουται δτι ή ύπό τής

χειρήματα τής 'Επιτροπής έπί των οίκονομικ&ν καί

'Ελλάδος άποδοχή τών Συμφωνιών 'Ελευθέρων Συναλλα

χρηματοδοτικών προβλημάτων. Τό ύπόμνημα, πού

γών μέ τάς άνεπτυγμένας χώρας πού άφορουν βιομηχανικά

έπιδόθηκε καί στόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής άπό τόν

προϊόντα δέν δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, άφ' ής

μόνιμο άντιπρόσωπο στίς Εuρωπαϊκές Κοινότητες,

στιγμής ή ' Ελλάς δέχεται τόν άνταγωνισμόν τών, εξ ίσου

πρέσβη Στ. Σταθδ.το, είχε ώς έξής:

τουλάχιστον,

βιομηχανικώς

άνεπτυγμένων

χωρών

τής

Κοινότητος. Ώς πρός τά άγροτικά προϊόντα τών Μεσο

«Ή θέσις τής 'Ελλάδος, εναντι τών περιεχομένων είς

γειακών χωρών καί πάλι δέν δημιουργουνται σοβαρά προ

τήν Γνωμοδότη σι ν τής 'Επιτροπής πολιτικου χαρακτήρος

βλήματα, δεδομένου δτι τάς παραχωρήσεις τής 'Ελλάδος

παρατηρήσεων, εξετέθη είς τό επιδοθέν τήν

'Ιανουα

θά άντισταθμίση επαρκώς τό Κοινοτικόν, μή δασμολογι

31 ην

μνημόνιον του κ. πρωθυπουργου πρός τούς εν

κου χαρακτήρος, σύστημα προστασίας. Τέλος, ώς πρός τάς

'Αθήναις πρέσβεις τών Κρατών-μελών. Ή έλληνική Κυ

χώρας του Λομέ καί τάς γενικευμένας προτιμήσεις θά

βέρνησις επιθυμεί νά επαναλάβη, διά μίαν άκόμη φοράν,

ύπάρξουν ίσως προβλήματα διά περιωρισμένον άριθμόν

ρίου

1976,

τήν διαβεβαίωσιν δτι είς ουδεμίαν περίπτωσιν πρόκειται ή

προϊόντων, τά όποία δμως, δπως γίνεται δεκτόν καί είς τό

'Ελλάς νά δυσχεράνη τάς οίκονομικάς σχέσεις τής Τουρ

τεχνικόν μέρος τής Γνωμοδοτήσεως τής 'Επιτροπής, μπο

κίας μέ τήν Κοινότητα. 'Η 'Ελλάς εχει διαφοράς μέ τήν

ρουν ν' άντιμετωπισθουν κατά τήν πενταετή μεταβατική ν

Τουρκίαν επί άλλων επιπέδων, οίκονομικά δμως προβλή

περίοδον, μέ ρυθμίσεις άναλόγους πρός τάς συμφωνηθεί

ματα δέν δημιουργεί ή Τουρκία είς τήν 'Ελλάδα.

σας είς τάς περιπτώσεις τής Μεγάλης Βρετανίας καί τής

»Είς τήν Γνωμοδότησιν τής 'Επιτροπής επισημαίνον
ται διάφορα οίκονομικά καί χρηματοδοτικά προβλήματα
τά όποία δμως δ λα δύνανται εuχερώς ν , άντιμετωπισθουν

'Ιρλανδίας.
»'Υπενθυμίζεται δτι τό αίτημα τής 'Ελλάδος συνοψίζε
ται είς τάς άκολούθους θέσεις:

μέσα είς τά πλαίσια τών ύφισταμένων μηχανισμών τής

»Πρώτον: Νά άποφασισθή, ύπό του Συμβουλίου τών

Κοινότητος κατά τό στάδιον τών διαπραγματεύσεων πρός

'Υπουργών, ή άμεσος εναρξις διαπραγματεύσεων διά τήν

ενταξιν. Κατωτέρω εκτίθενται συνοπτικώς αί άπόψεις τής

ενταξιν.

έλληνικής Κυβερνήσεως επί τών σπουδαιοτέρων εκ τών

οικονομικών τούτων θεμάτων.

»Δεύτερον: Αί διαπραγματεύσεις νά διεξαχθουν μέ τόν

ταχύτερον δυνατόν ρυθμόν.

»Σύμφωνα μέ τήν Γνωμοδότη σιν τής 'Επιτροπής προκύ

»Τρίτον: Νά άκολουθηθή διαδικασία άνάλογος πρός

πτουν δύο βασικά θέματα δυνάμενα νά προκαλέσουν μείζο

έκείνην ή όποία l']κολουθήθη διά τήν προσχώρησιν τών

νας δυσχερείας. Πρώτον ή- άπαιτουμένη άναδιάρθρωσις

τριών νέων μελων.

τής έλληνικής γεωργίας καί δεύτερον ή άνάληψις ύπό τής

»Τέταρτον: Νά προβλεφθή , μετά τήν πραγματοποίησι ν

'Ελλάδος τών ύποχρεώσεων εκ τών Προτιμησιακών Συμ

τής εντάξεως, 5ετής μεταβατική περίοδος, κατά τό πρότυ

φωνιών τάς όποίας εχει ύπογράψει ή Κοινότης μέ τρίτας

πον τής συμφωνίας προσχωρήσεως τής Μ . Βρετανίας, τής

χώρας.

Δανίας καί τής 'Ιρλανδίας.

»'Επί του πρώτου θέματος ή έλληνική Κυβέρνησις πα

»Ώς πρός τήν τελευταίαν ταύτην θέσιν ή έλληνική

ρατηρεί δτι ή ήδη προβλεπομένη άπό τήν Συμφωνίαν Συν

Κυβέρνησις επιθυμεί νά παρατηρήση δτι ή παρεμβολή οί

δέσεως εναρμόνισις , συμφώνως καί πρός γενομένην άπό

ασδήποτε προκαταρκτικής φάσεως, πρό τής όριστική ς έν

του

διακήρυξιν τής Κοινότητος , είναι οίκονομικώς

τάξεως, δέν θά ώφελουσε οϋτε τήν 'Ελλάδα, οϋτε τήν Κοι

ταυτόσημος καί ίσοδύναμος μέ τήν κοινήν γεωργικήν πο

νότητα . ·Η πρόβλεψις καθεστώτος προεντάξεως θά συνε

λιτικήν, πλήν είς δ,τι άφορα είς τήν μέσφ του Γεωργικου

πήγετο, πράγματι, περιττήν καθυστέρησιν . Τά μέτρα ενι-

1963
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σχύσεως τής έλληνικής οiκονομίας ώς τά προτεινόμενα

«Μέ τήν όμόφωνη άπόφασή του τό Συμβούλιο των

ύπό τής 'Επιτροπής συνεπάγονται διά τήν Κοινότητα έftι

'Υπουργών, παραμέρισε τίς άπόψεις τfjς 'Επιτροπής των

βάρυνσιν όλίγον διαφέρουσαν έκείνης τήν δποίαν θά συ

Εύρωπαϊκrον Κοινοτήτων σχετικά μέ τά πολιτικά ζητήμα

νεπήγετο ή πλήρης ενταξις. 'Αντ' αύτων εΙναι άπλούστε

τα πού ήταν δυνατόν νά δημιουργήσει ή προσχώρηση τής

ρον νά ένισχυθή ή έλληνικήΊ οiκονομία, κατά τό στάδιον

'Ελλάδος, στίς σχέσεις τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος μέ

των διαπραγματεύσεων καί μέχρι τής εντάξεως, μέσφ του

τήν Τουρκία καί άπέκλεισε έπίσης τό ένδεχόμενο μιaς

προβλεπομένου καί ύπό τijς Συμφωνίας Συνδέσεως, -μηχα

προενταξιακής περιόδου προετοιμασίας τής έλληνικής οι

νισμου του χρηματοδοτικου πρωτοκόλλου. Αί σχετικαί

κονομίας, έκτός άπό τήν κλασική μεταβατική περίοδο πού

πρός τήν συνομολόγησιν του πρωτοκόλλου τούτου προτά

θά συνεφωνείτο μέ τήν Συνθήκη Προσχωρήσεως.

σεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως συνετάχθησαν άλλωστε

μέ γνώμονα τήν προόπτικήν ταχείας έντάξεως» 50 •

)) 'ο άποκλεισμός του ενδιάμεσου προενταξιακου καθε
στώτος ήταν σημαντικός γιά τήν 'Ελλάδα, γιατί ενα προ
ενταξιακό καθεστώς θά μπορουσε νά όδηγήσει σέ κάποιο

Παράλληλα- μέ τήν κινητοποίηση τής έλληνικής

ίδιόμορφο καθεστώς τρίτης χώρας, κατά τήν προενταξιακή

διπλωματίας, δ άρχηγός τής έλληνικης άντιπροσω

περίοδο, καί τό καθεστώς αύτό δέν άποκλειόταν νά δημι

πείας στή Μικτή Κοινοβουλευτική 'Επιτροπή Συν

ουργήσει προβλήματα ίσοτίμου συμμετοχής στά θεσμικά

δέσεως 'Ελλάδος
Τεχνικής

-

ΕΟΚ καί πρώην πρόεδρος τής

'Επιτροπής Διαπραγματεύσεων γιά τήν

Συμφωνία Συνδέσεως, βουλευτής τής ΕΚ-ΝΔ, Ι. Πε

σμαζόγλου, ε{χε σημαντικές έπαφές στίς Βρυξέλλες,
τόσο μέ τόν άντιπρόεδρο της 'Επιτροπής, Κρ . Σό
ουμς

-

είσηγητή τής δυσμενους γνωμοδοτήσεως

-

δσο καί μέ τόν πρόεδρο 'Ορτολί.

ρουσε νά έπωφεληθή άπό τά Κοινοτικά Ταμεία καί άπό τήν
έφαρμογή τής Κοινfjς 'Αγροτικής Πολιτικής, γιά χρόνο

ίσο μέ τήν άπροσδιόριστη διάρκεια τής προενταξιακής

περιόδου» 52 •
'Η άπόφαση εγινε δεκτή μέ ίκανοποίηση στήν

'Η δραστηριοποίηση τής έλληνικής πλευράς κα

τέδειξε δτι τά Κράτη-μέλη δέν συμφωνουσαν μέ τήν
έπιφυλακτική στάση της

όργανα , άσφαλrος δμως θά κατέληγε σέ μετατόπιση του
χρόνου άπό τόν όποίο ή 'Ελλάς, ώς πλήρες μέλος, θά μπο

'Επιτροπής .

'Ασφαλώς,

πρωτεύοντα ρόλο στήν άναστροφή του κλίματος
επαιξε ή γαλλική πλευρά. Μάλιστα, στίς

4

'Αθήνα. Στίς

10 Φεβρουαρίου

μετέβη στό Πολιτικό

Γραφεϊ:ο καί συνεχάρη τόν Κ. Καραμανλή δ πρόε
δρος τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσος. 'Ο πρωθυπουρ
γός άπό τήν πλευρά του, δήλωσε:

Φεβρου

αρίου, τό γαλλικό 'Υπουργικό Συμβούλιο σέ έπίση

«'Επιθυμώ νά έκφράσω τήν ζωηρή ίκανοποίησή

μη άνακοίνωσή του, ύπογράμμιζε δτι ή γνωμοδότη

μου γιά τήν άποδοχή του αίτήματος τής Έλλάδος

ση

Συμβούλιο

}'Jπως καταστή πλήρες μέλος τής Εvρωπαϊκής Οίκο

Ύπουργ&ν, τό δποϊ:ο παρέμενε τό μόνο άρμόδιο ορ

νομικής Κοινότητος. Καί εlμαι βέβαιος δτι τήν ίκα

γανο γιά τό θέμα. Στήν ϊδια άνακοίνωση, ή γαλλική

νοποίηση αvτή συμμερίζεται ή συντριπτική πλειο

Κυβέρνηση σημείωνε τήν άπογοήτευσή της άπό τό

ψηφία του έλληνικοv λαοv.

τής

'Επιτροπής

δέν

δέσμευε

τό

γεγονός δτι ή 'Επιτροπή, χωρίς νά εχει σχετική άρ

»Ή χθεσινή

άπόφαση

τοv

Συμβουλίου

τών

μοδιότητα, πρόβαλε καί πολιτικά έπιχειρήματα πού

Ύπουργών τής Εvρωπαϊκής Κοινότητος έχει ίστο

σχετίζονταν μέ τήν ενταξη της 'Ελλάδος . 'Ενδει

ρική πράγματι σημασία γιά τήν χώρα μας. Σημαίνει

κτική τής γαλλικής στάσεως ήταν καί ή άρθρογρα

ή άπόφαση αvτή δτι ή 'Ελλάς θά καταστή ίσότιμο

φία της

μέλος τής όμάδος τών προηγμένων ευρωπαϊκών χω

«Le Monde»,

πού έπισήμανε άφενός δτι τά

τεχνικής φύσεως έπιχειρήματα τής 'Επιτροπής δέν

ρών

ήταν ίκανά νά θεμελιώσουν άπόφαση γιά πρόβλεψη

ποίησή iης, θά καταστή δύναμις ίκανή νά έπηρεάζη

-

μιtiς όμάδος πού, δταν όλοκληρώση τήν ένα

προενταξιακiϊς περιόδου, καί άφετέρου δτι ή 'Επι

τήν πορεία τής άνθρωπότητος. Ή ένταξή μας ση

τροπή δέν ε{χε άρμοδιότητα νά προβάλει πολιτικά

μαίνει έπίσης πληρέστερη κατοχύρωση τοv δημο

έπιχειρήματα. 'Ανάλογη στάση μέ τή γαλλική πλευ

κρατικού μας καθεστώτος. Σημαίνει τέλος ηvξημένες

ρά υίοθέτησαν καί οί Κυβερνήσεις τής ΟΔ Γερμανί

δυνατότητες γιά τήν βελτίωση του βιοτικοί] έπιπέδου

ας, τής 'Ολλανδίας καί τής Βρετανίας, οί δποϊ:ες

του λαοί] μας.

εδειξαν Οτι θεωρουσαν τή γνωμοδότηση άδέξια 51 •
Στίς πρώτες ήδη ήμέρες του Φεβρουαρίου τό κλϊ:

μα ε{χε άναστραφεϊ:. ~Ετσι, στfς 9 του μηνός, τό Συμ
βούλιο 'Υ πουργ&ν - οργανο πού κατ' έξοχή ν έξέ

))Μέ τήν εvκαιρίαν αvτήν, όφείλω νά έκφράσω
τήν βαθειά μου έκτίμηση πρός τίς Κυβερνήσεις τών
έννέα μελών τής Κοινότητος, γιά τήν κατανόηση μέ
τήν όποία άντιμετώπισαν τό έλληνικό αίτημα. Καί

φραζε τήν πολιτική βούληση τ& ν 'Εννέα- τάχθηκε

νά ύπογραμμίσω δτι ώρισμένες σκέψεις πού διετύ

ύπέρ της άποδοχης του έλληνικου αίτήματος, ση

πωσε γνωμοδοτικά ή 'Επιτροπή τής Κοινότητος, δέν

μειώνοντας δτι οί άπαραίτητες προπαρασκευαστικές

όφείλονται σέ άρνητικό πνεύμα

έργασίες γιά τή διαμόρφωση μιας κοινής διαπραγμα

νώς στήν φροντίδα τής 'Επιτροπής νά διερευνά δλες

τευτικής βάσεως θά c'iρχιζαν τό συντομότερο. 'Ο Γ.

τίς πλευρές τών θεμάτων, πρίν άπό τήν λήψη τών

Κοντογεώργης άναφέρει :

τελικών άποφάσεων.

·

όφείλονται προφα
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»Τρέφω τήν πεποίθηση δτι ή Έλλάς θά δικαιώση

μάτων. 'Ο Α. Παπανδρέου, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,

τήν έμπιστοσύνη μέ τήν όποία τήν περιέβαλαν δλες

δήλωσε δτι τό Συμβούλιο 'Υπουργών, χωρίς νά δια

οί χώρες τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος καί θά κατα

φωνήσει έπί τής ούσίας μέ τίς άπόψεις των τεχνο

στή ένα θετικό καί δημιουργικό στοιχείο έντός τής

κρατών τής 'Επιτροπής, είχε προσφέρει ενα άπλό

Εύρώπης, συμβάλλουσα κατά τό μέτρο τών δυνάμεών

πρόσχημα γιά νά διασωθεί τό κυρος τής έλληνικής

της στήν πραγματοποίηση του εύρωπαϊκοv ίδfώ

Κυβερνήσεως. Τό ΚΚΕ, μέ άνακοίνωσή του, έξέ

δους.

φρασε τήν c'iποψη δτι ή ενταξη στήν Κοινότητα ήταν

»Χθές έδικαιώθη ή πολιτική πού έχαράξαμε γιά

άσύμφορη οίκονομικά καί πολιτικά καί τόνισε δτι

τό μέλλον του έθνους. 'Από μiiς έξαρτiiται τώρα νά

ύπήρχε πάντα ή πρόθεση νά άσκηθεί έκβιασμός κατά

άξιοποιήσωμε τίς μεγάλες προοπτικές πού διανοί

τής 'Ελλάδος άπό τήν ΕΟΚ καί τό ΝΑΤΟ. Τό ΚΚΕ

γονται.

(έσ .) σημείωσε δτι χρειαζόταν προσοχή ώστε νά δι

»'Ο δρόμος γιά τήν πλήρη ένταξή μας στήν Εύ
ρώπη δέν θά εlναι ούτε βραχύς, ούτε εύκολος. Γιατί

ασφαλιστουν τά έλληνικά οίκονομικά συμφέροντα,
άλλά καί νά άποφευχθουν έκβιασμοί.

οί διαπραγματεύσεις πού θά άκολουθήσουν, θά πρέ

Τήν ίκανοποίησή τους γιά τήν άπόφαση του

πη νά έπιλύσουν σοβαρά οίκονομικά καί τεχνικά

Συμβουλίου 'Υπουργών έξέφρασαν τό ΕΒΕΑ καί ή

προβλήματα. Θά πρέπη νά τίς διεξαγάγωμε μέ ύπο

ΠΑΣΕΓΕΣ, ένώ συγχαρητήριο τηλεγράφημα άπέ

μονή,

στειλε στόν πρωθυπουργό καί ή ΓΣΕΕ .

σταθερότητα καί προσήλωση στόν τελικό

Ή άπόφαση του Συμβουλίου 'Υπουργών c'iνοιγε

σκοπό μας.

»Γιά νά έπιτύχουμε δμως τόν σκοπόν αύτόν, εlναι

τό δρόμο γιά τήν ενταξη τής ' Ελλάδος στήν ΕΟΚ·

άνάγκη νά διατηρήσουμε άδιατάρακτη τήν έθνική

δέν συνεπαγόταν δμως δτι ό δρόμος αύτός θά ήταν

μας ένότητα, τήν κοινωνική μας συνοχή καί τήν λει

καί εϋκολος. nΗδη, τό Συμβούλιο

τουργία τών δημοκρατικών μας θεσμών. Μόνον έτσι

«προκαταρκτικές συνεννοήσεις», οί δποίες θά δριζαν

ό έλληνικός λαός θά μπορέση νά άναπτύξη δλες τίς

τήν «βάση» έπί τής όποίας θά διεξάγονταν οί πολύ

άρετές του καί νά θεμελιώση ένα εύτυχέστερο μέλ

πλοκες τεχνικές, άλλά καί κρίσιμες καί έπίπονες δι

λον, έν άσφαλείg καί είρήνrι».

απραγματεύσεις. Γιά τό λόγο αύτό, ή έλληνική Κυ

'Ί Τήν ίδια μέρα, έξάλλου, ό πρωθυπουργός άπηύ

τής 9ης Φεβρουαρίου , άλλά, άντίθετα, έπέτεινε τή

θυνε εύχαριστήρια τηλεγραφήματα στόν πρόεδρο
τής Γαλλικής Δημοκρατίας, καί στούς πρωθυπουργούς
τών c'iλλων Κρατών-μελών τής ΕΟΚ:
«'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τίς θερμές μου εύχα
ριστίες γιά τήν κατανόηση μέ τήν όποία ύποδεχθή
κατε τό αίτημα τής 'Ελλάδος νά γίνη πλήρες μέλος

τής ΕΟΚ. Ή άλληλεγγύη πού έπεδείξατε στόν έλ
ληνικό λαό ένίσχυσε τήν πίστη μας στήν Εύρώπη.
Ή χθεσινή άπόφαση του Συμβουλίου τών 'Υπουρ
γών έκτιμήθηκε άπόλυτα άπό τόν έλληνικό λαό, ό

όποίος, εlμαι βέβαιος, θά άvταποκριθή στήν έμπι
στοσύνη πού θελήσατε νά τοv δείξετε».

Στόν πρόεδρο τής 'ΕΠιτροπής, Φ.-Ξ. 'Ορτολί, ό
Κ. Καραμανλής τηλεγράφησε :
«Σiiς εύχαριστώ γιά τό σταθερό πνεvμα καί τήν
κατανόηση μέ τήν όποία προσωπικά άντιμετωπίσατε

τό αίτημα τής 'Ελλάδος νά προσχωρήση στήν Κοι
νότητα»53.

'Η

βέρνηση δέν έφησύχασε μετά τήν εύνοϊκή έξέλιξη
δραστηριότητά της, στά πλαίσια των έργασιών του
Συμβουλίου Συνδέσεως, δσο καί στό πεδίο τής ένη
μερώσεως του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου. Στά τέλη

Φεβρουαρίου, έξάλλου, ό ύπουργός Συντονισμου, Π .
Παπαληγούρας,

είχε στίς Βρυξέλλες σημαντικές

έπαφές γιά τή διενέργεια αύτών των προκαταρκτικών

συνεννοήσεων. Κατά τή διάρκεια τής άνοίξεως του

1976, θά δοθεί c'iμεση

προτεραιότητα στό ζήτημα του

δεύτερου χρηματοδοτικου πρωτοκόλλου 'Ελλάδος
ΕΟΚ . Παράλληλα, θά μελετώνται στήν 'Αθήνα είδι

κότερα θέματα πού θά έξεταστουν κατά τίς διαπραγ
ματεύσεις (άγροτική πολιτική, διακίνηση έργαζομέ

νων κ. λπ.). τέλος, άντικείμενο συζητήσεων θά άπο
τελέσει ό καθορισμός συγκεκριμένης ήμερομηνίας

γιά τήν έπίσημη εναρξη των διαπραγματεύσεων.
Μόλις στίς άρχές του καλοκαιριου θά ληφθεί ή άπό
φαση

νά άρχίσουν οί διαπραγματεύσεις

'Ιουλίου

στίς

27

1976.

'Ενδεικτικό τής στάσεως του εύρωπαϊκου τύπου
πρός τήν άπόφαση του Συμβουλίου 'Υπουργών ήταν

άπόφαση τής 9ης Φεβρουαρίου άποτέλεσε

άντικείμενο σχολιασμου άπό τήν άντιπολίτευση. Μέ

δήλωσή του ό άρχηγός τής ΕΔΗΚ, Γ. Μαυρος , τή
χαρακτήρισε σημαντικό βήμα γιά τήν ενταξη τής
χώρας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. Τήν ίκανοποί
ησή του έξέφρασε καί ό

εκαμε λόγο γιά

I.

Πεσμαζόγλου. Λιγότερο

εύνοϊκές, δμως, ήταν οί θέσεις τών ύπόλοιπων κομ-

σχόλιο τής

«Le Monde»,

στίς

11

Φεβρουαρίου :

'Η 'Επιτροπή ύπfjρξε άρνητική στήν προοπτική τfjς
γρήγορης έντάξεως τfjς ·Ελλάδος καί έπεζήτησε νά θε
σπίσει προενταξιακή περίοδο . 'Αλλά τό Συμβούλιο τfjς
Κοινότητας άποφάσισε διαφορετικά: ή έλ,ληνική ύποψη
φιότητα εγινε δεκτή χωρίς προϋποθέσεις, δπως έπιθυμοϋ

σαν, μεταξύ άλλων, τό Παρίσι καί η Βόννη

... Χωρίς άμφι-
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βολία, άρκετοί σκέφτονται ότι οί διαπραγματεύσεις γιά

δος είς αυτήν δέν σημαίνει, επ' ουδενί λόγφ, δτι αί δια

τή Συνθήκη Προσχωρήσεως θά μπορουσαν νά τραβήξουν

πραγματεύσεις διιi τήν ενταξιν θά ε{ναι ταχείαι καί άνευ

σέ μάκρος. 'Ωστόσο, τό παράδειγμα τής προηγούμενης

δυσκολιών . 'Αντιθέτως ή καθυστέρηση διαρθρώσεως τής

διευρύνσεως δείχνει ότι, όταν ύπάρχει ή πολιτική βού

έλληνικής οίκονομίας , θέτει τόσον τάς ' Αθήνας όσον καί

ληση, οί διαπραγματεύσεις επιλύουν τά τεχνικά προβλή

τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα ενώπιον πολλών προβλημά

ματα.

των, ή λύσις τών δποίων, κατά κανονικήν πρόβλεψιν, ενδέ
χεται νά άπαιτήση επιπόνους καί μακροχρονίους διαπραγ

Τήν ίδια ήμέρα, ή

«Le Figaro»

σημείωνε ότι ή

ματεύσεις.

άπόφαση του Συμβουλίου 'Υπουργών είχε γίνει δε
κτή μέ ίκανοποίηση άπό τόν έλληνικό λαό καί τίς
έμποροβιομηχανικές όργανώσεις, οί όποίες εβλεπαν

Οί

νά διανοίγονται ένδιαφέρουσες προοπτικές. ·Η άπό
φαση, τόνιζε ή έφημερίδα, άποτελοuσε μεγάλη νίκη
γιά τόν Κ. Καραμανλή, πρός τόν όποίο οί 'Εννέα
έπέδειξαν άλληλεγγύη, καθώς ό υΕλληνας πρωθυ

τοu Λονδίνου σημείωναν, τήν ίδια

«Times»

ή μέρα:
'Η άπόρριψη άπό τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών τής

ΕΟΚ τής είδικής προενταξιακής περιόδου γιά τήν 'Ελλά
δα, πρίν τήν πλήρη είσδοχή της στήν Κοινότητα , ύπήρξε
aπογοητευτική ήττα γιά τόν σέρ Κρίστοφερ Σόουμς , τόν

πουργός είχε προσωπικά άναλάβει τήν προσπάθεια

Ευρωπαίο

νά άνατραποuν ο{ άρχικές δυσμενείς παρατηρήσεις

δποίος ήταν άπό τούς κύριους ύποστηρικτές τής νέας αυ

τής 'Επιτροπής.

τής ίδέας . Παράλληλα, δ κ. Φρανσουά-Ξαβιέ Όρτολί, πρό

'Από τίς στήλες του γερμανικοί) τύπου, ή

furter Allgemeine Zeitung» παρατηροuσε,

«Frankστίς 10 Φε

βρουαρίου :

'Επίτροπο επί τών εξωτερικών σχέσεων , δ

εδρος τής 'Επιτροπής, καί οί άλλοι Γάλλοι καί 'Ιταλοί
συνάδελφοί του, τών δποίων ή γνώμη δέν επικράτησε μέ
μικρή διαφορά ψήφων τόν περασμένο μήνα, ε{ναι iκανο
ποιημένοι άφου ή άποψή τους επικροτήθηκε aπό τό Συμ

Οί Κυβερνήσεις τών 'Εννέα, καθώς καί τό Συμβούλιο
· γ πουργών συμφωνουν πώς ή · Ελλάδα πρέπει νά τύχει τής
\:διας μεταχειρήσεως όπως καί ή 'Αγγλία, ή 'Ιρλανδία καί
ή Δανία καί νά καταστεί, τό ταχύτερο δυνατόν, πλήρες
μέλος τής Κοινότητας . 'Αντιθέτως, ή 'Επιτροπή εκφράζει

επιφυλάξεις καί δισταγμούς. 'Όσοι άντιλαμβάνονται τήν
Ευρώπη σάν δασμολογική

άπλώς ενωση μεμονωμένων

Κρατών μέ κάποιο ποσοστό πολιτικής συνεργασίας, ύπο

βούλιο 'Υπουργών.
·Η εντονη έλληνική άντίδραση στήν πρόταση τής

'Επιτροπής γιά προενταξιακή περίοδο επαιξε, άσφαλώς,
τόν κύριο ρόλο γιά τή λήψη τής άποφάσεως του Συμβουλί
ου

'Επιτροπή καί τό Κοινοβούλιο, συμβουλεύουν νά γίνει
πρώτα ενα εσωτερικό δέσιμο τής Κοινότητας. V Ετσι, τό

ε{ναι αυτή ή Κοινότητα.

Ή

'Επιτροπή σκέπτεται πιό

προσεκτικά aπό τό Συμβούλιο τών 'γ πουργών καί βλέπει

πόσο δυσκολότερη γίνεται ή επίτευξη κοινής συμφωνίας
όσο αυξάνεται δ άριθμός τών μελών . Στό θέμα τής είσόδου

τής 'Ελλάδος ύπάρχουν καί άλλα ερωτηματικά. 'Η εξέτα
σή τους δέν συνεπάγεται πρόθεση απορρίψεως τής ελληνι
κής αίτήσεως.

Κάλλαχαν,

Βρετανός ύπουργός

συνάδελφοί του, εκαμαν σαφή τή ση

oi

μετριοπαθή καί δημοκρατική Κυβέρνηση Καραμανλή .

'Από τήν πλευρά τοu άμερικανικοu τύπου, ένδει

κτικό

i)ταν

Moniton>,

θέμα δέν ε{ναι άν ή 'Ελλάδα θά πρέπει νά γίνει μέλος τής
Κοινότητας, πράγμα πού τό θέλουν ολοι, άλλά τί ε\:δους θά

Ό κ.

μασία πού aποδίδουν στήν επίδειξη αλληλεγγύης πρός τήν

στηρίζουν τήν άμεση ε\:σοδο τής 'Ελλάδος. 'Εκείνοι πού
θεωρουν τόν έαυτό τους σάν φωνή τής Κοινότητας , όπως ή

'Υπουργών .

'Εξωτερικών, καί

τό

σχόλιο

τής

«Christian Science

τής 12ης Φεβρουαρίου:

Ή άπόφαση του Συμβουλίου 'Υπουργών, πού ελήφθη
μετά άπό ίσχυρές πιέσεις άπό τή Δυτική Γερμανία καί τή
Βρετανία, άποτελεί σημαντικό προσωπικό πολιτικό θρί
αμβο του Κ . Καραμανλή. UΟπως σημειώνουν πολιτικοί

παρατηρητές στήν 'Ελλάδα, ή άπόφαση επιβεβαιώνει τή
θέση του πρωθυπουργου ότι ή ·Ελλάδα, παρά τίς βελ τιού
μενες σχέσεις μέ τά κομμουνιστικά καί τά μεσανατολικά

Κράτη , άνήκει ουσιαστικά στή δυτική κοινότητα εθνών .

Τέλος, τήν άπόφαση σχολίασε καί ό τουρκικός
Τήν έπομένη, ή

«Die Welt»

τόνιζε :

·Η 'Επιτροπή τών Βρυξελλών δένε{ χε τύχη, όταν συνέ
στησε νά προηγηθή τής εντάξεως τής 'Ελλάδος είς τήν
Κοινήν 'Αγοράν, κατ' άρχήν προπαρασκευαστική οίκο
νομική φάσις . V Ηδη κατά τήν πρώτην ciνταλλαγήν άπόψε

τύπος, ό όποίος τή θεώρησε σημαντική έπιτυχία τής

έλληνικής Κυβερνήσεως. Στίς

«Milliyet»

12

Φεβρουαρίου, ή

σημείωνε ότι ή άπόφαση άποδείκνυε τήν

προτίμηση τής

'Ελλάδος άπό τήν Κοινότητα, ή

όποία εκαμε άναγκαία καί τήν έπανεξέταση τών σχέ

ων επί τής στάσεως τής 'Επιτροπής οί ύπουργοί 'Εξωτε

σεων Τουρκίας-ΕΟΚ. Τόνιζε, όμως, καί ότι ή ενταξη

ρικών τών «'Εννέα» άπέρριψαν εν σπουδΌ τήν πρότασιν

τής 'Ελλάδος δέν φαινόταν πιθανό νά άποτελέσει

ταύτη ν.

πρόσκομμα γιά τή μελλοντική ενταξη καί τής Τουρ

'Η Κοινότης δέν δύναται νά εκτεθή είς τήν μομφήν ότι

κίας, στό άπώτερο όμως μέλλον .

επιθυμεί νά επιβραδύνη περισσότερον του δέοντος τήν ίδιό
τητα τής 'Ελλάδος ώς μέλους . 'Εν τούτοις ή εντύπωσις

αυτή εδημιουργήθη ... 'Η δήλωσις οτι ή Ευρωπαϊκή Κοινό
της δέν θέτει πολιτικούς ο ρους διά τήν ε\:σοδον τής 'Ελλά-
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Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοu Κ.
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Καραμανλή, μέ τή συμμετο-χή τοϋ ύπουργοϋ 'Αμύ

ύπουργοu νά προωθηθή κατάλληλα μέ τήν ταχεία δλοκ:λή

νης, Ε. 'Αβέρωφ, τοϋ ύφυπουργοϋ, Ι. Κατσαδήμα,

ρωση τοu Όργανισμοu τοu 'Υπουργείου Δημοσίων 'Έρ

καί των άρ-χηγ&ν των 'Επιτελείων, κατά τήν όποία

γων, τό νομοσχέδιο γιά τήν άναδιάρθρωση των περιφερει

εξετάζονται θέματα σ-χετικά μέ τήν άσφάλεια τής

ακών ύπηρεσιrον, τήν σύσταση νέων κλάδων, καθώς κ:αί

-χώρας.

τήν τακτοποίηση θεμάτων άναφερομένων στό προσωπικό
κ:αί στήν άναδιάρθρωση των Συμβουλίων Δημοσίων VΕρ
γων.
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>>'Ως γνώμονες κατά τήν σύνταξη του νομοσχεδίου, δ κ:.

Ό γενικός γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου 'Εξω
τερικών, Ι. Τζούνης, συναντiiται, στή Βέρνη, μέ τόν

Τοϋρκο πρέσβη, Σ. Μπιλγκέ. Ή συνάντηση των εμ
πειρογνωμόνων άσ-χολήθηκε μέ τό ζήτημα τής ύφα

λοκρηπίδας τοϋ Α{γαίου, κατέληξε δμως σέ ναυάγιο,

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ύπέδειξε:
»Πρώτον: Τήν μέσφ τής άναδιαρθρώσεως των περιφε

ρειακών ύπηρεσιων έπίτευξη πραγματικής άποκ:εντρώσε
ως.

»Δεύτερον: Τήν έφαρμογή αuστηρrον κριτηρίων λιτό
τητος κατά τήν αϋξηση των οργανικών θέσεων.

καθώς ή τουρκική πλευρά δέν δκαμε κανένα βήμα

>>Τρίτον: Τήν άπλούστευση των διαδικασιών, κ:αί

πού θά συνεισέφερε στήν παραπομπή του στό Διε
θνές Δικαστήριο τής Χάγης.

>>Τέταρτον: Τήν άνάληψη οuσιαστικ:ωτέρων εuθυνrον
άπό τίς ύπηρεσίες, μέσφ τής αναδιαρθρώσεως των διατά

ξεων περί Συμβουλίων Δημοσίων V Εργων.

3

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

>>'Ο κ:. πρωθυπουργός ένημερώθηκ:ε έπίσης έπί τής

1976

προεργασίας πού εχει γίνει γιά τήν συγκέντρωση δλων των

Μετά τήν δλοκλήρωση τής εσωτερικής της άνα

θεμάτων πού άναφέρονται σέ τεχνικά εργα, καθώς κ:αί των

διοργανώσεως, ή ΕΚ-ΝΔ μετονομάζεται σέ « 'Ένωση

συναφών ύπηρεσιων δλων των 'Υπουργείων, στό 'Υπουρ

Δημοκρατικοϋ Κέyτρου» (ΕΔΗΚ).

γείο Δημοσίων VΕργων.

»'Ο κ:. Καραμανλής εδωσε έν προκ:ειμένφ έντολή γιά

4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

τήν άμεση δλοκ:λήρωση αuτής τής συγκεντρώσεως, πού

1976

άνταποκ:ρίνεται σέ θεμελιώδη κυβερνητική γραμμή, σύμ

Πραγματοποιείται σύσκεψη, στό 'Υπουργείο Δη

φωνα μέ τήν όποία τά δμοειδή θέματα καί οί ύπηρεσίες πού

μοσίων 'Έργων, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμαν

άσχολοuνται μέ αuτά καί είναι έγκ:ατεσπαρμένες σέ διάφο
ρους τομείς τής Δημοσίας Διοικήσεως, πρέπει νά συγκ:εν

λή:

τρώνωνται σέ ενα 'Υπουργείο, γεγονός πού θά έπιφέρη τήν

«'Ο κ:. Καραμανλής ύπογράμμισε κ:ατ ' άρχήν δτι τό

άπλούστευση των διαδικασιών, τήν έπιτάχυνση των δρα

έκ:πονηθέν 10ετές πρόγραμμα δημοσίων εργων άνταποκ:ρί

στηριοτήτων κ:αί τήν μείωση του κόστους λειτουργίας των

νεται στούς άναπτυξιακ:ούς στόχους τής Κυβερνήσεως κ:αί

δημοσίων ύπηρεσιων. Έξάλλου συζητήθηκε η οργάνωση

δτι; παρά τίς δύσκολες περιστάσεις πού άντιμετωπίζει η

'Εθνικής 'Υπηρεσίας Κτηματογραφήσεως κ:αί άποφασί

χώρα κατά τά τελευταία δύο κρίσιμα χρόνια, η καταβαλ

σθηκ:ε η κατά τό δυνατόν έπιτάχυνση των διαδικασιών γιά

λομένη αuτή τήν στιγμή προσπάθεια κ:άί ο{ διαγραφόμενες

τήν ψήφιση του σχετικ:οu νομοσχεδίου. 'Αποφασίσθηκε

. προοπτικές

σέ βασικά εργα επιβεβαιώνουν αuτό πού εχει

επανειλημμένως

τονισθή :

δτι δηλαδή ύπό

ώρισμένους

περαιτέρω η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου γιά τήν
συγκρότηση Κοινωφελοuς 'Επιχειρήσεως Πολεοδομίας,

δρους κ:αί προϋποθέσεις , η πρόοδος τής χώρας μπορεί νά

Οίκ:ισμοu κ:αί Στεγάσεως (ΚΕΠΟΣ), μέσφ τής δποίας θά

είναι κ:αί ταχεία κ:αί θεαματική. Βεβαίως δέν ήταν δυνατόν

μπορέσουν νά άποκ:τήσουν ύπό εuνοϊκ:ούς δρους φθηνή κ:αί

μέσα στά δύο αuτά χρόνια να θεραπευθοuν &τέλειες κ:αί νά

εuπρεπή στέγη άτομα μέ χαμηλά είσοδήματα.
'Έργα έθνικ:ής ύποδομής

συμπληρωθοuν έλλείψεις πού γιά διαφόρους λόγους χρο

>>2.

νίζουν έπί

' Αλλά ύπάρχουν κ:αί ή θέληση , κ:αί ο{

>>'Εν συνεχείq. έξετάσθηκε η πορεία του τρέχοντος

150 ετη.

οργανωτικές κ:αί τεχνικές προϋποθέσεις, κ:αί τό άνθρώπινο

προγράμματος δημοσίων εργων, του δποίου κ:αί διαπιστώ

δυναμικό, γιά νά τεθοuν έδραίες ο{ βάσεις τής έθνικ:ής ύπο

θηκε η ίκανοποιητικ:ή έκ:τέλεση. 'Η δαπάνη γιά τό δλο

δομής πού θά άλλάξουν πρός τό καλύτερο τήν όψη κ:αί τήν

πρόγραμμα του

μοίρα τή ς 'Ελλάδος.

ρια, δπως θ ' άνακοινωθή μέ περισσότερες λεπτομέρειες

»Σ' αότήν δμως τήν τόσο δημιουργική, δσο κ:αι έπίπο

1976 θά κυμανθή γύρω στά 14 δισεκατομμύ

άργότε ρα.

νη προσπάθεια γιά γενική άνάπτυξη, πρόοδο κ:αί εuημερία,

>>'Επί πλέον έπιβεβαιώθηκ:ε η άνάγκ:η νομοθετικών ρυθ

είναι άναγκ:αία η στράτευση δλων των 'Ελλήνων, άσχετα

μίσεων γιά τήν έπίσπευση των έν λόγφ εργων, είδικ:ώτερα

άπό iδεολογικ:ές κ:αί πολιτικές τοποθετήσεις. Αuττ]ν τήν

δσον άφορά στήν τήρηση των συμβατικών προθεσμιών κ:αί

προσπάθεια έξ άλλου δέν εχουν δικαίωμα νά ύπονομεύουν

-

συνεχώς ο{ έκ: συστήματος μεμψίμοιροι κ:αί ο{ πάσης φύ

στούς έργολήπτες έκείνους πού δέν τηροuν τίς προαναφερ

σεως κ:αί προελεύσεως άρνητές.

θείσες προθεσμίες.

»Τά έπί μέ ρους συζη τηθέντα θέματα κ:αί οί συναφείς

άντιστοίχως

>> ' Αφου

-

στήν έπιβολή αυστηρών κυρώσεων

ένημε ρώθηκ:ε γιά τίς άνάγκες τής περιοχής

άποφάσεις πού έλήφθησαν κατά τήν διάρκεια τής συσκέ

πρωτευούση ς σέ εργα ύδρεύσεως, αποχετεύσεως, έξυγιάν

ψεως εχουν ώς έξής:

σεως κ:αί δδοποιtας, πού περιλαμβάνονται στό ήδη έκπο

»1.

Θ έματα οργανώσεως

»·Ο κ:. Καραμανλής συμφώνησε μέ τήν είσήγηση του κ:.

νηθέν lΟετές πρόγραμμα, δ κ:. Καραμανλής εδωσε δδηγίες
γιά τήν έντός μηνός μελέτη τής οργανώσεως ένιαίου φορέ-
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ως, του όποίου τό εργο θά συνίσταται στόν προγραμμα

aστυνομίας καί κατοίκων πού εlχαν προσπαθήσει νά

τισμό καί στόν συντονισμό τών εργων καί στήν κατανομή

οργανώσουν «παρατηρητήρια», γιά νά έμποδίσουν

τών άναγκαίων πρός τοuτο πιστώσεων. Συγκεκριμένα γιά

τίς aπαλλοτριώσεις γής γιά τό νέο άεροδρόμιο τής

τήν περιοχή πρωτευούσης τό ΙΟετές πρόγραμμα προβλέπει

πρωτεύουσας . Τά έπεισόδια θά στηλιτεύσει μέ άνα

δαπάνες uψους

80 περίπου

δισεκατομμυρίων δρχ. (σέ τιμές

1975) ήτοι: Συγκοινωνιακά 37 δισεκατ. δρχ. - 'Ύδρευση
l3 δισεκατ . δρχ. - 'Αποχέτευση 30 δισεκατ . δρχ.
»• Η έν λόγφ μελέτη θά περιλαμβάνη καί τήν έξασφά

κοίνωσή της ή Κυβέρνηση.

16

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1976

λιση τών πόρων πρός έφαρμογήν του προγράμματος, μέ

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα 

βάση τήν άρχή τής άνταποδοτικότητος, ή όποία πρέπει νά

φεϊ:ο τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Βουλής καί aντι

διέπη έν προκειμένφ τήν έκτέλεση των εργων.

πρόσωπο τής ελληνοκυπριακής πλευρiiς στίς δια

»'Όλη αuτή ή προσπάθεια κατατείνει στήν θεραπεία
άτελειών καί έλλείψεων

150

έτών συγχρόνου έλληνικοu

δημοσίου βίου.
»Σημειωτέον δτι η προαναφερθείσα άρχή τής άνταπο
δοτικότητος, ή όποία άποτελεί κατά κάποιο τρόπο τό τί

μημα τής άναπτύξεως καί πού σημαίνει δτι έκείνος πού

ώφελείται, άπό τήν κατασκευή ένός εργου, πρέπει νά κατα

κοινοτικές συνομιλίες, Γ. Κληρίδη, τόν όποιο συνο

δεύουν οί Τ. Παπαδόπουλος, Μ. Τριανταφυλλίδης
καί ό πρέσβης τής Κυπριακής Δημοκρατίας στήν
'Αθήνα, Ν. Κρανιδιώτης. ·Η συζήτηση περιστρά

φηκε γύρω άπό τήν έπικείμενη εναρξη νέου γύρου
διακοινοτικών συνομιλιών, τήν

όποία οί Τοϋρκοι

βάλη τήν σχετική δαπάνη, θά έπεκταθfί βαθμιαία καί σέ

ε{χαν μάταια προσπαθήσει νά aποτρέψουν, &:κόμη

άλλες περιοχές, μόλις ώριμάζουν πρός τοuτο οί κατά τό

καί μετά τή συμφωνία Μπίτσιου-Τσαγλαγιαγκίλ τής
12ης Δεκεμβρίου . 'Αρχικά, ό Κ. Καραμανλής ζήτη

πους συνθήκες.
»Πρός τό παρόν δμως η κυβερνητική πολιτική προβλέ

σε νά ένημερωθεϊ: γιά τήν κατάσταση των προσφύ

πει τήν έφαρμογή ένός δυναμικοί) προγράμματος έγγείων

γων, τήν οiκονομική κατάσταση τής Κύπρου καί τίς

βελτιώσεων καί δημοσίων εργων στήν ύπόλοιπη χώρα, πού

aποφάσεις τοϋ Έθνικοϋ Συμβουλίου. Τό σχετικό

θά πραγματοποιηθfί μέσφ του προϋπολογισμοί) δημοσίων

επενδύσεων .

πρακτικό συνεχίζει:
«'Ο κ. Κληρίδης έξήγησε δτι άντιμετωπίζεται σοβαρόν

»3. 'Έργα εκπολιτιστικά
»' Αναφορικά μέ τό πλέγμα τών εργων τής παραλίας τοu

θέμα άνεργίας τών προσφύγων πράγμα τό δποίον εξαναγκά

Σαρωνικοu, πού επεκτείνονται άπό τό Μικρολίμανο ό\ς τήν

ζει πολλούς είς μετανάστευσιν. ·Η οικονομική κατάστασις

Βάρκιζα καί πού συνίστανται σέ εργα λιμενικά, ύδρευτικά

εχει έπηρεασθή σημαντικώς άπό τήν κατάληψιν του

καί όδοποιητικά, πού έπελέγησαν μέ κριτήρια κοινωνικά,

τής εκτάσεως τής κυπριακής γης . 'Όσον άφορα τάς άποφά

πολιτιστικά, τουριστικά καί κυκλοφοριακά, άποφασίσθη

σεις του

κε νά επιταχυνθfί ή εκτέλεσή τους.

δτι οί δ ρο ι εντολής τούς δποίους ελαβε παρά τοu 'Εθνικοu

40%

Έθνικοu Συμβουλίου, ό κ . Κληρίδης άπήντησεν

»'Η σύσκεψη άσχολήθηκε καί μέ τό θέμα τής άξιοποιή

Συμβουλίου είναι νά μήν προβfί είς συγκεκριμένας προτά

σεως τής κεντρικής περιοχής πρωτευούσης, πού βρίσκεται

σεις έκτός έάν καί ή τουρκική πλευρά είναι έτοίμη νά προ

μεταξύ τών όδών Βασ . Σοφίας , Ρηγίλλης καί Βασ . Κων / 

βfί είς άντιπροτάσεις. 'Εν ένάντί~ περιπτώσει νά περιορι

νου (Ριζάρειος Σχολή κ.λπ .).

'Εν προκειμένφ άποφασί

σθή είς άνταλλαγήν γενικών άπόψεων καί, εί δυνατόν , νά

σθηκε η προκήρυξη πανελληνίου άρχιτεκτονικοu διαγω

έξιχνιάση τάς τουρκικάς θέσεις έπί του θέματος τής εδαφι

νισμοί) ίδεών, μέ ελευθερία προτάσεων, άλλά καί μέ στόχο

κής έκτάσεως τήν δποίαν οί Τοuρκοι έπιθυμοuν νά διατη

τόν πνευματικό πυρήνα, τό πράσινο καί γενικά τήν μνη

ρήσουν ύπό τουρκοκυπριακήν διοίκησιν. Περαιτέρω δ κ.

μειακή εξαρση τής πόλεως στήν τόσο κρίσιμη γιά τήν

Κληρίδης είπεν δτι δέν φρονεί δτι οί Τοuρκοι θά ύποβά
λουν συγκεκριμένας προτάσεις ίδίως επί του έδαφικοu. 'Εν

πρωτεύουσα περιοχή αuτή .
»Διαπιστώθηκε έκτός τούτου ή άνάγκη καί η δυνατό
της

εφαρμογής

άποτυπώσεως

-

ένός

προγράμματος

διερευνήσεως

καί

μέ σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους

-

του ύδατικοu δυναμικοί) τής χώρας μέ σκοπό τήν άξιοποί

τοιαύτ1J περιπτώσει θά ζητήση δπως άμφότεραι αί πλευραί

ύποβάλουν τάς προτάσεις των εϊτε άπ' εuθείας είς τόν κ.
Βαλντχάιμ, εϊτε μέςrφ τοu έν Κύπρφ προσωπικοu άντιπρο
σώπου του κ. ντέ Κουεγιάρ εντός συντόμου χρονικοί) δια

-

ηση σημαντικωτάτων ποσοτήτων uδατος, πού παραμένουν

στήματος . ·Η άπόφασις του 'Εθνικοί) Συμβουλίου

μέχρι σήμερα άνεκμετάλλευτες.

χισεν ό κ . Κληρίδης- είναι δπως μή συζητήση έπί συγ

»'Εξετάσθηκαν έπίσης διάφορα έπί μέρους εργα, γιά τά
όποία ό πρωθυπουργός εδωσε σχετικές όδηγίες.

»τέλος δ κ. πρόεδρος τfίς Κυβερνήσεως άπευθύνθηκε

συνέ

κεκριμένων περιοχών άλλ, άπλώς επί ποσοστών τά όποία

νά μή ύπερβαίνουν τό

20% διά

τήν τουρκοκυπριακήν διοί

κησιν.

σέ άνώτερους ύπαλλήλους του 'Υπουργείου, στούς δποίους

» 'Όσον άφορα τήν μορφήν τής όμοσπονδίας, ό πρόε

συνέστησε προσήλωση στό καθήκον καί έντονώτερη δρα

δρος τής Κυπριακής Βουλής είπεν δτι η άπόφασις τοu

στηριοποίηση, γιά τήν άνάκτηση του χρόνου πού χάθηκε

'Εθνικοί) Συμβουλίου είναι νά άπορριφθfί ή διζωνική όμο

κατά τήν διάρκεια τής έπταετίας»5 4 •

σπονδία καί είς περίπτωσιν καθ' ήν θά ύπάρξη εδαφος
διαπραγματεύσεων νά προταθοuν τελικώς είς τούς Τουρ

12
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κοκυπρίους εν μεγάλον

Λευκωσίας

Σημειώνονται έπεισόδια στά Σπάτα μεταξύ τής

-

καντόνιον εκατέρωθεν τής όδοu

Κυρηνείας καί δύο άλλα καντόνια είς τόν

Βορρaν (είς Καρπασίαν καί είς Λεύκαν).
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»'Ο Κ. Καραμανλής απήντησεν δτι τό θέμα των δια

πλευραί θά ύποβάλουν προτάσεις πρός τόν γεν. γραμματέα

πραγματεύσεων ανήκει αποκλειστικώς εiς τήν κυπριακήν

των 'Ηνωμένων 'Εθνών, μέσφ του έν Κύπρφ άντιπροσώ

Κυβέρνησιν. 'Η έλληνική Κυβέρνησις ήνοιξε τόν δρόμον

που των κ. ντέ Κουεγιάρ καί θά έπανέλθουν τόν Μάιον εiς

των διαπραγματεύσεων διά του Πρωτοκόλλου των Βρυξελ

Βιέννην διά νά συζητήσουν τάς προτάσεις αύτάς, όπότε,

λών καί έξησφάλισεν πρός τοuτο τήν ύποστήριξιν των πε

έάν έπέλθη κατ' &ρχήν συμφωνία, θά παραπέμψουν τά θέ

ρισσοτέρων εύρωπαϊκών χωρών καί iδιαιτέρως τής Γερμα

ματα εiς μικτάς έπιτροπάς. 'Όσον άφορα τήν ούσίαν, δ κ.
Κληρίδης ε{πεν δτι έγένετο άνταλλαγή άπόψεων, δέν προέ

νίας καί τής Γαλλίας.
»Περαιτέρω ό κ. Καραμανλής διετύπωσε τάς απόψεις

κυψεν δμως οίαδήποτε μεταβολή εiς τάς θέσεις των δύο

του, ύπό μορφήν καθαρώς συμβουλευτικήν, περίπου ώς

πλευρών. Περαιτέρω, δ κ. Κληρίδης ύπεγράμμισεν δτι τά

έξή ς: "'Ο χρόνος έργάζεται έναντίον μας. 'Εκείνοι οί

δύο θετικά στοιχεία τής συναντήσεως τής Βιέννης ήσαν:

δποίοι πρέπει νά κάνουν προτάσεις εϊμεθα έμείς καί οχι οί

(α) ή συμφωνία έπί του διαδικαστικοu sκαί (β) ή έκ μέρους

Τοuρκοι. Οί Τοuρκοι κατέλαβαν €να σημαντικό τμήμα τής

του γεν. γραμματέως έπανάληψις προτάσεως τήν δποίαν

Κύπρου καί δσον έξαρταται από αύτούς θά έπεθύμουν νά τό

ούτος (ό γενικός γραμματεύς) εlχεν ύποβάλλει κατά τήν

κρατήσουν όλόκληρον. 'Εκείνοι λοιπόν οί όποίοι θά πρέ

δευτέραν συνάντησιν τής Βιέννης, περί έπισ:φοφής ώρι

πη νά ύποβάλουν προτάσεις καί νά ζητήσουν τήν έπιστρο

σμένου άριθμοu προσφύγων εiς τρείς περιοχάς τής νήσου.

φήν έδαφών ε{ναι οί 'Ελληνοκύπριοι. Πρός τοuτο πρέπει

(1.

νά αποφασίσωμεν μέ τόλμην καί ρεαλισμόν, ποίον ε{ναι τό

άρχομένη δυτικώς τής Τύμβου μέχρι τής θαλάσσης 'Αμ

εσχατον δριον ύποχωρήσεώς μας, καί νά ύποβάλωμεν μέ

μοχώστου,

παρρησίαν τάς τοιαύτας προτάσεις μας, από τάς όποίας έv

μοχώστου, περιλαμβάνουσα τό Τρίκωμον καί τήν πέριξ

συνεχεί~ νά μή ύποχωρήσωμεν ούτε κατά κεραίαν. Θά ζη

πεδιάδα τής Μεσαορίας,

τήσωμεν &πό τάς φίλας εύρωπαϊκάς χώρας νά ύποστηρί

θεν τής Μόρφου).

Περιοχή νοτίως τfjς δδοu Λευκωσίας

2.

-

'Αμμοχώστου,

Περιοχή βορείως τής δδοu Λευκωσίας

3.

-' Αμ

Περιοχή έκτεινομένη εκατέρω

ξουν τάς προτάσεις καί νά πιέσουν έπιμόνως τήν τουρκι

»'Η πρότασις τότε έγένετο δι' άνθρωπιστικούς λόγους,

κήν Κυβέρνησιν, διότι ούσιαστικώς δέν θά αποφασίση δ

μέ τήν προϋπόθεσιν δτι αί περιοχαί αύται θά έξεκενοuντο

Ντενκτάς αλλά ή τουρκική Κυβέρνησις ή όποία έλέγχει τό

άπό τόν τουρκικόν στρατόν καί θά περιήρχοντο, μέχρι τα

βόρειο ν τμήμα τής νήσου μέ

στρατό ν. 'Εάν αί προ

κτοποιήσεως του πολιτικοί) θέματος, ύπό τήν διοίκησιν

τάσεις μας εlναι λογικαί"- συνέχισεν δ κ. Καραμανλής

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Ο κ. Ντενκτάς, άμέσως μετά τήν

40.000

"καί δέν τάς &ποδεχθώσιν οί Τοuρκοι, τότε ούτοι θά εlναι

ύποβολήν τής προτάσεως, ήρώτησε κατά πόσον. αί περιο

έκτεθειμένοι απέναντι τής διεθνοuς κοινής γνώμης. Πρέπει

χαί αύται θά άπετέλουν τήν βάσιν διά τάς έδαφικάς διεκδι

δμφς νά εχωμεν ύπ' οψιν μας δτι δλαι σχεδόν αί εύρωπαϊ

κήσεις τής ελληνοκυπριακής πλευρας. Ό κ. Κληρίδης

καί χώραι εύνοοuν διζωνικήν δμοσπονδίαν καί ούχί πολυ

&πήντησεν δτι τό θέμα ε{ναι άσχετον πρός τήν πολιτικήν

περιφερειακήν".

καί άφορα μόνον εiς τήν &νθρωπιστικήν πλευράν του ζητή

»Εiς παρατήρησιν, δτι, έάν ύπεβάλλοντο έλληνικαί

ματος. Έν συνεχεί~ δμως καί εiς iδιαιτέραν συνομιλίαν ό

προτάσεις χωρίς νά δεσμευθοuν έκ των προτέρων οί Τοuρ

κ. Κληρίδης ήρώτησε τόν κ. Ντενκτάς τί θά συνέβαινεν

κοι νά απαντήσουν τότε ή τουρκική πλευρά θά εlχε τό

έάν ή άπάντησις έπί του ώς άνω iφωτήματός του ήτο κατα

πλεονέκτημα νά εχη εiς χείρας της τάς έλληνικάς προτά

φατική. Καί δ κ. Ντενκτάς άπήντησεν δτι θά παρέπεμπε τό

σεις μέ τάς όποίας θά παρεχωροuντο έδαφικαί έκτάσεις εiς

δλον θέμα εiς μίαν μικτήν ύποεπιτροπήν δι' έπεξεργασίαν

τούς Τούρκους, ό κ. Καραμανλής &πήντησεν δτι θά ήτο

καί μικράς περικοπάς.

καλόν νά δεσμεύσωμεν έκτων προτέρων τούς Τούρκους νά

»Εiς τό σημείον τοuτο δ πρωθυπουργός κ:. Καραμανλfjς

απαντήσουν εiς τάς προτάσεις μας αλλά έν πάσ1J περιπτώ

έπεμβαίνων ε{πεν δτι ήτο σ.φάλμα νά μή γίνη άποδεκτή

σει θά πρέπη εiς δεύτερον στάδιον νά ύποβάλωμεν συγκε

άμέσως ή πρότασις του κ. Βαλντχάιμ. 'Η πρότασις αϋτη,

κριμένας προτάσεις.

συνέχισεν δ κ. Καραμανλής, μας παρείχε τρία σημαντικά

>>Τέλος έγένετο εiσήγησις δπως μετά τήν έπικειμένην

πλεονεκτήματα:

συνάντησιν τής Βιέννης γίνη εiς τάς 'Αθήνας Διάσκεψις

»α. δτι προήρχετο από τόν γενικό γραμματέα καί δέν θά

Κορυφής, rοστε νά ληφθοuν από κοινου μετά τής έλληνι

έξετίθετο ή έλληνοκυπριακή πλευρά εiς τήν ύποβολήν

κής Κυβερνήσεως &ποφάσεις έπί δλων των θεμάτων» 55 •

ίδικών της προτάσεων·

'Ο νέος γύρος τ&ν ένδοκυπριακ&ν συνομιλιών

πραγματοποιήθηκε μεταξύ

17

καί

21

του μηνός στή

Βιέννη, ύπό τήν προεδρία του γενικου γραμματέα του
ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ. Στίς

26

Φεβρουαρίου, ό Γ.

»β. προνοεί πολυπεριφερειακήν όμοσπονδίαν καί
»γ. μειώνει τήν ύπό τόν τουρκικόν ελεγχον περιοχήν
κατά

12%,

ήτοι περιορίζει αύτήν περίπου εiς τό

24%.

»'Αλλ' έκτός των λόγων τούτων, ή πρότασις αύτή καθ'

εαυτή προσφέρει μίαν λύσιν εiς τό δημιουργηθέν άδιέξο

Κληρίδης διήλθε έκ νέου άπό τήν 'Αθήνα, δπότε καί

δον καί άποτελεί μίαν καλήν διαπραγματευτικήν βάσιν διά

συναντήθηκε μέ τόν Κ. Καραμανλή, παρουσία 1ί&ν Δ.

τήν έλληνικήν πλευράν. Νομίζω, έπέρανεν δ κ. Καραμαν

Μπίτσιου καί Ν. Κρανιδιώτη:

λής, δτι επρεπε νά τήν άποδεχθήτε.
»'Ο κ. Κληρίδης άπεκάλυψεν εiς τό σημείον τοuτο, δtι

»'Εν άρχτϊ, δ κ. Κληρίδης παρέσχε συμπληρωματικάς

έπεκοινώνησε μετά του 'Αρχιεπισκόπου τηλεφωνικώς καί

πληροφορίας περί των συνομιλιών του εiς τήν Βιέννηv,

έζήτησε τάς έπί του προκειμένου άπόψεις του, ό δέ Μακα

εiπών δτι ναί μέν δέν έπετεύχθη πρόοδος έπί τής ούσίας,

ριώτατος συνεφώνησε καί συνέστησεν εiς τόν κ. Κληρίδην

έπετεύχθη δμως ούσιαστική συμφωνία έπί τής διαδικασί

τήν άποδοχήν τής προτάσεως Βαλντχάιμ, ώς βάσιν διά πε

ας, συμφώνως πρός τήν δποίαν, έντός €ξι !;βδομάδων αί δύο

ραιτέρω διαπραγμάτευσιν. Οί δύο σύμβουλοι δμως του κ.
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Κληρίδη, κ . κ. Τάσος Παπαδόπουλος καί Μιχαλάκης Τρι

Τήν επομένη, ό Γ. Κληρίδης συναντήθηκε, πα

ανταφυλλίδης, διεφώνησαν, έπεκοινώνησαν έκ νέου μετά

ρουσία τοϋ Ν. Κρανιδιώτη, μέ τόν ύπουργό 'Εξωτε

τοϋ Μακαριωτάτου καί, κατόπιν τούτου, δ ' Αρχιεπίσκο

ρικ&ν, Δ. Μπίτσιο, ό όποίος εξέφρασε τήν πίκρα του

πος c'iφησεν είς αύτούς, έν λευκφ, τό θέμα τής έκλογής.

γιά τό γεγονός δτι ή ελληνοκυπριακή πλευρά δέν

Κατόπιν αύτοϋ ή πρότασις τοϋ κ. Βαλντχάιμ δέν έγένετο
άποδεκτή.
»'Ακολούθως, ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έπέμει
νεν δτι, εκείνοι οί όποίοι εχουν συμφέρον νά ύποβάλουν

προτάσεις είναι οί 'Έλληνες καί οχι οί Τοϋρκοι, διότι οί
τελευταίοι θά έπεθύμουν νά παραταθή, δσον τό δυνατόν
περισσότερον, ή δημιουργηθείσα
Νομίζω

-

de facto κατάστασις.
- δτι πρέπει νά

συνέχισεν ό κ. Καραμανλής

ληφθή μία τολμηρά καί θαρρμλέα άποφάσις έκ μέρους μας .
Θά ημπορουσεν ή έλληνοκυπριακή πλευρά νά ύποβάλη είς

άνέφερε δτι, βάσει τοϋ Πρωτοκόλλου τ&ν Βρυξελ

λ&ν, είχε άναλάβει τήν ύποχρέωση νά ύποβάλει
πρώτη προτάσεις, καθώς καί γιά τίς διαρκείς δηλώ
σεις τοϋ Μακαρίου κατά τfjς διζωνικής, τή στιγμή
πού ό ίδιος ό 'Αρχιεπίσκοπος είχε άνακοινώσει σέ

ξένους ήγέτες τήν πρόθεσή του νά δεχτεί τή λύση
αuτή, ι'iν ή τουρκοκυπριακή περιοχή περιοριζόταν

στό

25% του

εδάφους τοϋ νησιοϋ.

τέλος, στίς

26

Φεβρουαρίου, ή 'Επιτροπή 'Αν

τόν κ. ντέ Κουεγιάρ τήν c'iποψιν δτι δέχεται, είτε αuτούσι

θρωπίνων Δικαιωμάτων τοϋ ΟΗΕ, μετά άπό σχετική

ον, είτε έλαφρrος τροποποιημένον, τό σχέδιον Βαλντχάιμ

πρόταση τfjς Κούβας, τfjς Αίγύπτου, τοϋ Παναμίi,

ώς βάσιν περαιτέρω συζητήσεως . Έν συνεχεί~, έκθέτων

τάς aπόψεις του, ό κ . Καραμανλής είπε περίπου τά έξής:
Προσωπικώς, καί χωρίς νά θέλω νά έπιβάλω τήν γνώμη
μου, φρονώ, καί σ' αuτό δπως γνωρίζετε συμφωνεί καί ό
'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, δτι ή διζωνική, έκτός του δτι

είναι άναπόφευκτος είναι καί συμφέρουσα· δπως είναι
συμφέ ρουσα καί κεντρική Κυβέ ρνησις μέ χαλαράς έξου

τfjς 'Ινδίας, τfjς Σενεγάλης καί τfjς Γιουγκοσλαβίας
ζήτησε νά διακοπεί κάθε άπόπειρα νά μεταβληθεί ή

δημογραφική πραγματικότητα στήν Κύπρο, νά επι
στρέψουν στίς εστίες τους οί πρόσφυγες καί νά κα
ταβληθεί κάθε προσπάθεια νά άνευρεθουν οί άγνοού
μενοι Κύπριοι.

σίας , άρκεί ή εκτασις πού θά κρατήσουν οί Τουρκοι νά
είναι κάτω τοϋ

25%. Μέ τόν τρόπον αuτόν θά άπομονώσω

με τούς Τούρκους είς τόν Βορρiiν καί θά όργανώσωμεν τό

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976

έλληνικόν τμήμα κατά τρόπον rοστε νά εχη συντριπτικήν

'Αρχίζει στή Βουλή ή συζήτηση τρι&ν νομοσχε

όπεροχήν άλλά καί άσφάλειαν εναντι τοϋ τουρκικου. Τοϋ

δίων τοϋ ·Υπουργείου Βιομηχανίας, μέ τά όποία ίδρύ

το c'iλλωστε θά άφηνε άνοιχτόν τόν δρόμον διά ένδεχομέ
νην ενωσιν τοϋ έλληνικου τμήματος μέ τήν · Ελλάδα, έάν
είς τό άπώτε ρον μέλλον οί Τοϋρκοι ήθελον συμφωνήσει σέ

διπλήν ενωσιν. Τό ένδεχόμενον δμως αuτό θά άπεκλείετο
μέ τήν λύσιν των πολλών καντονίων, τά όποία επιπροσθέ

τως θά προκαλουσαν καί νέας προστριβάς μεταξύ των δύο

εται Ίνστιτοuτο Γεωλογικ&ν καί Μεταλλευτικ&ν
Έρευν&ν (ΙΓΜΕ), εν& τροποποιείται ό Μεταλλευτι
κός Κώδικας καί τό καθεστώς πού διέπει τίς μεταλ

λευτικές ερευνες τοu Δημοσίου. Τά νομοσχέδια άπο
τελοuν καρπούς τfjς περιοδείας του Κ. Καραμανλfj

κοινοτήτων μέ κίνδυνον νά δοθή καί πάλι πρόσχημα στήν

στή Βόρεια 'Ελλάδα, τό προηγούμενο φθινόπωρο ,

Τουρκία νά παρέμβη.

καθώς καί τfjς άποφάσεώς του νά δοθεί αuξημένη

»Φοβουμαι δτι, έάν δεν έπιτύχουμε τώρα μίαν λύσιν

προσοχή στήν εκμετάλλευση τοϋ όρυκτοϋ πλούτου

15 ή 20 έτrον,

τfjς χώρας. 'Ενδεικτική, άλλωστε, τfjς σημασίας τοϋ

ιiφου μεταβάλη καί τήν σύνθεσιν των πληθυσμών, θά κα

τομέα αuτοϋ τfjς εθνικής οίκονομίας ήταν ή συμμε

ταλάβη όλόκληρον τήν Κύπρον.

τοχή καί τ&ν άρχηγ&ν τfjς άντιπολιτεύσεως στή

πάνω σ ' αuτάς τάς γραμμάς , ή Τουρκία, έντός

»Είς παρατήρησιν, κατά πόσον ή ·Ελλάς θά ηδύνατο έν

τφ μεταξύ νά ένισχύση τήν άμυναν τής Κύπρου, ό κ . Κα
ραμανλής άπήντησεν ώς έξής: ·Ημείς εύρισκόμεθα είς άπό
στασιν δύο ήμε ρων άπό τής νήσου ένω ή Τουρκία εύρίσκε
ται είς ιiπόστασιν μόλις τεσσάρων ώρrον. Έάν στείλωμεν

δυνάμεις πιθανόν νά τάς βυθίσουν καθ' δδόν καί νά έμπλα

σχετική συζήτηση.
'Ο ύπουργός Βιομηχανίας, Κ. Κονοφάγος, τόνι

σε δτι στόχος τfjς Κυβερνήσεως ήταν, άφενός νά δια
τεθοuν δλα τά άπαιτούμενα μέσα γιά τή διερεύνηση

του ελληνικοί> ύπεδάφους καί, άφετέρου, νά όργανω

κrομεν είς πόλεμον, κατά τόν δποίον θά είναι άδύνατον νά

θεί, μέ τήν ενίσχυση καί τοϋ Δημοσίου, ή παραγωγή

προστατεύσωμεν τήν Κύπρον . Σήμερον εtμεθα βεβαίως είς

τ&ν μεταλλείων, δημοσίων καί ίδιωτικ&ν. Κατόπιν, ό

θέσιν νά προστατεύσωμεν άποτελεσματικrος τά σύνορά

ύπουργός ύπενθύμισε στό Σ&μα δτι γιά τά ενεργεια

μας, rοστε νά μή φοβούμεθα πλέον τήν Τούρκίαν. Έάν

κά όρυκτά είχε προκριθεί ή λύση τfjς εκμεταλλεύσε

δμως άποστείλωμεν δυνάμεις είς Κύπρον, τότε θά έξασθε
νήσωμεν τήν άμυνάν μας έδω, όπότε ύπάρχει κίνδυνος νά
πάθουμε συμφορές. · Ως έκ τούτου, ή δλη ύπόθεσις του

Κυπριακοϋ θά πρέπη έκ των προτέ ρων νά μεθοδευθή καί νά
έπιδιωχθή μέ συνέπειαν λύσις έπί τ'ft βάσει προγράμματος
τό όποίον άπό κοινοϋ θά καθορίσωμεν.
»Οί κ.κ. Κληρίδης καί Κρανιδιώτης συνεφώνησαν δτι

ώς τους άπό τό Κράτος: γιά τά πετρέλαια ύπεύθυνη

ήταν, μετά τήν άναθεώρηση τfjς συμβάσεως Όσεά
νικ, ή ΔΕΠ, εν& γιά τούς λιγνίτες καί τόν άτμό γεω

θερμίας ή ΔΕΗ. ' Αντίθετα μέ 1:ά ενεργειακά όρυκτά,
~

γιά τά μεταλλεύματα ενδεικνυόταν ή δραστηριοποίηση τοϋ ίδιωτικοϋ τομέα, ύπό τήν επίβλεψη καί μέ

μόνον διά μιiiς τοιαύτης πολιτικής είναι δυνατόν νά σωθή

τή βοήθεια τοϋ Κράτους . Τήν προσπάθεια αuτή είχαν

ή Κύπρος» 56 •

εγκαινιάσει οί πρ&τες Κυβερνήσεις τοϋ Κ. Καρα-
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μανλή κατά τή διάρκεια τής 'Οκταετίας, καί συνε

χή τής Κυβερνήσεως στήν άνάγκη νά προστατευθεί

χίσει ή Ιςυβέρνηση τής 'Ενώσεως Κέντρου· στήν

τό περιβάλλον: «Δέν εχει δπογράψει ή Κυβέρνησις

περίοδο δμως

τοϋ Κ. Καραμανλή καμμίαν μεγάλην σύμβασιν, χω

1967-73,

ή προσπάθεια είχε έγκατα

λειφθεί, καθώς τά κονδύλια πού διατίθενταν στόν το

ρίς νά βάλη μέσα στούς δρους δτι δ άνάδοχος θά

μέα αότόν είχαν πρακτικά έκμηδενιστεί. Τά τρία νο

έξασφαλίση τήν έφαρμογή των τελειοτέρων συγχρό

μοσχέδια στόχευαν στήν

νων μεθόδων τής προστασίας τοϋ περιβάλλοντος».

έπανενεργοποίηση

των

έρευνών: τό ΙΓΜΕ θά δώσει τήν άπαιτούμενη ό>θηση

'Ο πρόεδρος τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοϋ, άναγνώρισε

στό κυβερνητικό πρόγραμμα ένω τά aλλα δύο νομο

δτι τά τρία νομοσχέδια άποτελοϋσαν πρόοδο σέ σχέ

θετήματα, έκσυγχρονίζοντας τό σχετικό θεσμικό

ση μέ τό δπάρχον καθεστώς πρόοδο δμως άνεπαρκfj,

πλαίσιο, θά συμβάλουν στήν έντατικοποίηση των

άφοϋ ή άξιοποίηση τοϋ όρυκτοϋ πλούτου εμελλε νά

προσπαθειών τόσο τοϋ Κράτους δσο καί των ίδιω

καθορίσει μακροπρόθεσμα καί τήν άνάπτυξη τής

τών. Τό ΙΓΜΕ είδικότερα άναλαμβάνει τήν έποπτεία

χώρας. Σημείωσε δτι τά συμφέροντα των ξένων μο

των έρευνων. τή διενέργεια των άναγκαίων έλέγχων

νοπωλίων εμεναν aθικτα, ένω ό ρόλος τοϋ ξένου κε

τfjς δραστηριότητας

έρευνητικής καί παραγωγι

φαλαίου θά ήταν θετικός μόνο αν δέν συνοδευόταν

κής- των μεταλλευτικών έπιχειρήσεων καί τήν πα

άπό «παραχωρήσεις άποικιακfjς μορφής». 'Από τήν

ροχή βοήθειας

σέ

Πλευρά τοϋ ΚΚΕ, ό Χ. Φλωράκης άπέρριψε τά νομο

μικρές μεταλλευτικές έπιχειρήσεις. Τό εργο αότό δέν

σχέδια· συνέδεσε τήν έκμετάλλευση τοϋ όρυκτοϋ

μποροϋσε νά φέρει σέ πέρας τό παλαιό ΕΘΙΓΜΕ καί

πλούτου μέ τήν έξάρτηση άπό ξένα κέντρα άποφά

γι' αότό κρίθηκε σκόπιμη ή δημιουργία νέου φορέα,

σεων καί τόνισε τή θέση τοϋ κόμματός του δτι ό

στόν όποίο καί

τομέας αότός όφειλε νά περιέλθει στήν ίδιοκτησία

-

-

οίκονομικής καί τεχνικής

-

θά ένταχθεί τό προσωπικό τοϋ

ΕΘΙΓΜΕ.

'Από τήν πλευρά του, ό Α. Παπανδρέου , πρόε

τοϋ Κράτους, γιά νά άποτελέσει παράγοντα ένισχυ

τικό τής έθνικής άνεξαρτησίας .
'Ο άρχηγός τής ΕΔΗΚ, Γ. Μαϋρος, ό όποίος

δρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, έξέφρασε τή διαφωνία του μέ τήν
κυβερνητική πολιτική ή όποία, δπως είπε, άποσκο

άγόρευσε στίς

ποϋσε στήν κάλυψη των συναλλαγματικών άναγκών

ση τοϋ όρυκτοϋ πλούτου, πού ως τότε γινόταν μέ

τής χώρας καί όχι στή συστηματική άνάπτυξη τοϋ

τρόπο περιστασιακό, όφειλε νά τεθεί δπό έθνικό

κρίσιμου αότοϋ τομέα τής οίκονομίας. Τά νομοσχέ

ελεγχο όχι βέβαια μέσω έθνικοποιήσεων, άλλά μέ τή

18

Φεβρουαρίου, είπε δτι ή άξιοποίη

δια δέν μετέβαλαν τήν πραγματικότητα πού είχε δια

μορφή έποπτείας πού θά έπέτρεπξ; στό Δημόσιο νά

μορφωθεί τά προηγούμενα χρόνια, όπότε ή 'Ελλάδα,

εχει τόν τελευταίο λόγο ίδίως στόν τομέα τής διαθέ

ώς χώρα τής καπιταλιστικής περιφερείας, είχε συ

σεως των μεταλλευμάτων.~ Ασκησε, έπίσης, κριτική

ναινέσει στήν άρπαγή τοϋ έθνικοϋ της πλούτου άπό

γιά τή~ ϊδρυση τοϋ ΙΓΜΕ, τό όποίο θεώρησε άνε

έλληνικά καί ξένα μονοπώλια. Τά νομοσχέδια, συνέ

παρκές γιά ενα τέτοιο εργο. Θεωροϋσε άναγκαία τήν

χισε ό πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, έξυπηρετοϋσαν άκρι

ϊδρυση 'Υπουργείου ~Ερευνας, πού θά είχε τόν έπι

βώς τά συμφέροντα των μονοπωλίων. Στό μέτρο μά

τελικό ελεγχο τής έκμεταλλεύσεως, ή όποία δέν θά

λιστα πού ό ορυκτός πλοϋτος ήταν στρατηγικής ση

επρεπε νά στοχ~ύει στήν έξαγωγή, άλλά στή δημι

μασίας γιά τή χώρα, ή κατοχύρωση τφν συμφερό

ουργία μεταλλευτικών βιομηχανιών, ίκανών νά προ

ντων αότών καί ή καταστροφή των μικρών έπιχειρή

σφέρουν άπασχόληση καί νά συμβάλουν άποφασι

σεων θά συνέβαλλε στή μετατροπή τής χώρας σέ φέ

στικά στήν άνάπτυξη τής χώρας. τέλος, γιά μιά άκό

ουδο των ξένων. Τό ΙΓΜΕ, ώς όργανο ίδιωτικοϋ δι

μη φορά θεώρησε άναγκαία τήν άναδιοργάνωση τής

καίου, δέν θά είχε τή δύναμη νά άντισταθεί στίς μεγά

δημόσιας διοικήσεως, μέσω τής όποίας θά ήταν δυ

λες έπιχειρήσεις . Ό Α. Παπανδρέου πρότεινε τήν

νατή ή έκτέλεση αότής τής πολιτικής 57 •

έθνικοποίηση τοϋ όρυκτοϋ πλούτου μετά άπό εόρεία
συζήτηση μέ τούς τεχνικούς καί κοινωνικούς φορείς
πού άσχολοϋνταν μέ τόν τομέα αότό.
'Απαντώντας, ό δπουργός Οίκονομικών, Ε. Δε

βλέτογλου, άπέρριψε τίς αίτιάσεις περί έξαρτήσεως,
δπογραμμίζοντας δτι δλες οί χώρες, άκόμη καί οί

άνατολικές- πλήν τής 'Αλβανίας- δέχονταν ξέ
νες έπενδύσεις. 'Η κυβερνητική πολιτική δέν είχε
ώς στόχο τήν κάλυψη συναλλαγματικών άναγκών,

άλλά τήν καλύτερη έξυπηρέτηση των συμφερόντων
τής χώρας, γιά τήν όποία μάλιστα τά τρία νομοσχέ

17

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1976

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα
φείο, παρουσία των δπουργών Συντονισμοϋ, 'Εσω
τερικών, Οίκονομικων καί Δημοσίων 'Έργων, τούς
έκπροσώπους των τοπικών ένώσεων Δήμων καί Κοι
νοτήτων 'Αττικής καί Βοιωτίας στούς όποίους καί

άνακοινώνει τή σημαντική αύξηση τοϋ ποσοϋ τής
κράτικής ένισχύσεως. 'Η σχετική κυβερνητική άνα
κοίνωση άναφέρει:

δια έπέβαλλαν καί σοβαρούς περιορισμούς στήν ίδι

«'Εν άρχij δ κ. πρωθυπουργός έτόνισεν δτι ή Κυβέρ

ωτική ίδιοκτησία. 'Επίσης δπογράμμισε τήν προσο-

νησις εχει κάθε διάθεσιν νά ίκανοποιήση τά εuλογα αίτή-
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ματα τ&ν Δήμων καί Κοινοτήτων, καί κατανοεί πλήρως τάς

χορήγηση βοήθειας

οiκονομικάς δυσχερείας τάς δποίας άντιμετωπίζουν. Έζή

καί

τησεν δμως άπό τούς έκπροσώπους των νά κατανοοuν καί

πιστώσεις κατανέμονται ώς έξής:

175

250

έκατ. δολλ. στήν 'Ελλάδα

έκατ. δολλ. στήν Τουρκία. Συγκεκριμένα οί

αύτοί τάς δυσχερείας τάς δποίας άντιμετωπίζει τό Κράτος

διά τήν έξυπηρέτησιν μεγάλων έθνικ&ν καί κοινωνικrον
άναγκ&ν. Τό Κράτος- ε{πεν δ κ. Καραμανλής -έπιθυμεί

'Ελλάδα

τήν στενή ν συνεργασίαν μέ τούς 'Οργανισμούς Τοπικfjς

Δωρεάν

Αύτοδιοικήσεως.

οικονομική

»'Εν συνεχεί~ δ κ. πρωθυπουργός άνεκοίνωσε τάς κά
τωθι κυβερνητικάς άποφάσεις είς θέματα Τοπικfjς Αύτοδι
οικήσεως:

»l.

Καθωρίσθη διά τό ετος

1976 ή

ύπέρ τ&ν Δήμων καί

Κοινοτήτων ένίσχυσις έκ του τακτικοu προϋπολογισμοΙ)

είς

2 δισ. δρχ. Σημειωτέον δτι ή ένίσχυσις αϋτη κατά τά
1967 εως 1974 άνήρχετο. εiς 690.000.000 έτησίως, κατά
τό ετος 1975 άνfίλθε είς 1.100.000.000 δρχ. περίπου. Διά

ετη

δέ

Πίστωση γιά άγορά στρατιωτικοί) ύλικοu

Σύνολο

ταργήσεως του συμπληρωματικοί) φόρου έπί τ&ν οίκοδο

μ&ν καί ή προβλεπομένη αuξησις τ&ν λειτουργικών δαπα

50
90
110
250

έκατ.

δολλ.

Τουρκία
Δωρεάν

στρατιωτική

50

'Επί πιστώσει καί μετρητοίς γιά άγορά
στρατιωτικοί)

ύλικοu

125
175

Σύνολο

τόν προσδιορισμόν του ποσοu τούτου έλήφθησαν ύπ' όψιν
ή άπώλεια έσόδων τ&ν Δήμων καί Κοινοτήτων λόγφ κα

στρατιωτική

Παράλληλα προβλέπονται καί δροι γιά τή χορή

γηση τής

βοήθειας στήν Τουρκία:

η

παράδοση

στρατιωτικοί) ύλικου έπί πιστώσει καί μετρητοίς θά

νών των έν συναρτήσει μέ τίς ύφιστάμενες δυνατότητες του

προχωρήσει άν η Υ Αγκυρα τηρήσει τήν κατάπαυση

κρατικοu προϋπολογισμοu.

του πυρός στήν Κύπρο, άν δέν αόξήσει περαιτέρω

»Διά τfίς κρατικfίς ένισχύσεως τ&ν

2 δισ .

δρχ. καί τ&ν

τόν τουρκικό πληθυσμό του νησιου καί δέν μεταφέ

λοιπών έσόδων τ&ν 'Οργανισμών Τοπικfjς Αύτοδιοικήσε

ρει έκεί περισσότερες δυνάμεις καί άμερικανικό

ως έκ τ&ν άποδιδομένων ύπό του Κράτους ύπέρ αύτ&ν φό

στρατιωτικό ύλικό.

ρων ύπολογίζεται δτι

oi Δfίμοι τfίς χώρας θά διαθέτουν τό
1976 μετά τήν κάλυψιν τ&ν λειτουργικών δαπανών των 600

έκατ. περίπου διά τήν έκτέλεσιν ύπ'

αύτ&ν διαφόρων

εργων .

»2.

'Απεφασίσθη ή έκπροσώπησις τ&ν 'Οργανισμών

Τοπικfjς Αύτοδιοικήσεως εiς 'Οργανισμούς Κοινfjς 'Ωφε

Στίς

5 Μαρτ~ου, η 'Ολομέλεια τής Βουλής θά

έπικυρώσει τό νομοσχέδιο·

ώστόσο, στό θέμα θά

ύπάρξουν νέες έξελίξεις μετά τήν ύπογραφή τής αμε
ρικανοτουρκικής 'Αμυντικής Συμφωνίας, στά τέλη
του μηνός [βλ. παρακάτω, σσ.

176-180].

λείας συναφείς μέ τάς άρμοδιότητας τ&ν Δήμων, ώς ε{ναι ή
'Ελληνική 'Εταιρία 'Υδάτων, δ 'Οργανισμός' Αποχετεύ
σεως, δ κρατικός φορεύς άστικ&ν συγκοινωνιών, ή Λαχα
ναγορά καί τό ΚΕΠΟΣ.

»3.

'Απεφασίσθη ή ένεργοτέρα συμμετοχή τ&ν 'Οργα

νισμών Τοπικfjς Αύτοδιοικήσεως εiς τήν κατάρτισιν τ&ν
περιφερειακών προγραμμάτων δημοσίων έπενδύσεων των
Νομαρχιακών Ταμείων διά τ&ν δποίων έκτελοuνται δημο
τικά καί κοινοτικά εργα.

»4.

'Απεφασίσθη ή ρύθμισις των ύποχρεώσεων τ&ν Δ ή- .

μων έκ τοκοχρεωλυσίων όφειλ&ν των πρός τό Ταμείον
Παρακαταθηκών καί Δανείων καί άλλους πιστωτικούς όρ

γανισμούς κατά τρόπον δ δποίος θά διευκολύνη τήν έξυ
πηρέτησιν τ&ν όφειλ&ν των τούτων.

»5. 'Απεφασίσθη

δπως έντός τοu ετους

1976 μελετηθfί

ή

24

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1976

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ
aντικείμενο τήν προώθηση τής δραστηριότητας του
κονσόρτσιουμ Τραπεζών ΕΛΕΒΜΕ. Στή σύσκεψη
συμμετέχουν, έπίσης, ό ύπουργός Συντονισμοί), Π.
Παπαληγούρας, ό διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελ

λάδος, Ξ. Ζολώτας, ό πρόεδρος τής ΕΛΕΒΜΕ καί

διοικητές άλλων Τραπεζών. 'Ο πρωθυπουργ6ς δή 
λωσε στά μέλη τής συσκέψεως:

«Ή Κυβέρνησίς μου έφαρμόζει μίαν έκσυyχρο
νισμένην πολιτικήν έλευθέρας οiκονομίας, δηλαδή
τήν πολιτικήν πού άκολουθοί5ν αί χώραι τής δημο

άποτελεσματικωτέρα καί έπί μονιμωτέρας βάσεως άντιμε

κρατικής Εύρώπης, μέ τάς όποίας συνδέεται ήδη ή

τώπισις τ&ν οίκονομικ&ν προβλημάτων τ&ν Δήμων καί

έλληνική οiκονομία καί θά συνδεθή &κόμη στενώτε-'

Κοινοτήτων άπό του προσεχοuς ετους.

ρα εiς τό μέλλον μετά τήν ένταξίν μας εiς τήν ΕΟΚ.

»τέλος έλύθη ή νομική άμφισβήτησις δσον άφορα τό

'Η Κυβέρνησις δέν έχει δογματικάς προκαταλήψεις.

γνωστόν οίκόπεδον τfjς λεωφ. 'Αλεξάνδρας. ·Ως άνεκοί

Κριτήριόν της εlναι, σέ κάθε συγκεκριμένην περί

νωσεν δ κ. πρωθυπουργός, τό Νομικόν Συμβούλιον του

πτωσιν, τό οiκονομικόν καί τό κοινωνικόν συμφέρον

Κράτους έγνωμοδότησεν δμοφώνως δτι τοuτο άνήκει είς
τήν κυριότητα του Δημοσίου>>.

19

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

'

αύτό συμβαίνει νά έφαρμόζωμεν συχνά

Δύσεως πού κυβερνώνται άπό σοσιαλιστικά κόμμα

1976

τα, χωρίς νά είμαστε σοσιαλισταί.

Ή 'Επιτροπή Διεθνών 'Υποθέσεων τής άμερι
κανικής Βουλής τών

τοί5 λαοί5. Γι

πολιτική ν προοδευτικωτέραν άπό παλλάς χώρας τής

'Αντιπροσώπων έγκρίνει τή

» Άκολουθοvσα

αύτή ν άκριβώς τήν γραμμήν, ή

Κυβέρνησις άνέλαβε άπό τινος χρόνου μίαν έντονον

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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και εκτεταμένη ν προσπάθειαν, άποβλέπουσα άφ'

δέν ε{χε παύσει, ή Κυβέρνηση έξέδωσε τήν άκόλου

ένός μέν είς τήν χάραξιν συνεπους ένεργειακfjς πο

θη άνακοίνωση:

λιτικfjς, άφ' έτέρου δέ είς τήν άξιοποίησιν του ύπο
γείου πλούτου τfjς χώρας. ΠΕτaι, δπως γνωρίζετε, ή
Κυβέρνησις συνέστησε:

»-

τό 'Εθνικό ν Συμβούλιον 'Ενεργείας, μέ έπί

«Εiναι έκπληκτικό ότι, παρά τάς έπανειλημμένας καί
κατηγορηματικάς δηλώσεις τής Κυβερνήσεως, ώρισμέναι

έφημερίδες έξακολουθουν νά δημοσιεύουν άνυποστάτους
φήμας ώς συνταρακτικάς πληροφορίας. Δέν θέλουν προ

κεφαλfjς τόν διεθνοVς φήμης καθηγητήν, κ. Γυφτό

φανώς νά άντιληφθουν δτι δι. αuτου του τρόπου βλάπτουν

πουλον,

τόν τόπον καί διότι δίδουν είς τούς ολίγους χουντικούς τήν

»- τήν Δημοσίαν 'Επιχείρησιν Πετρελαίου
· (ΔΕΠ), άποστολή τfjς ό'ποίας εlναι ή έρευνα καί ή
άξιοποίησις τών πετρελαίων καί γενικώτερα τών

ψευδαίσθησιν κάποιας υποστάσεως, άλλά καί διότι τά μυ

θιστορήματα αuτά μεταφερόμενα είς τό έξωτερικόν δημι
ουργουν δυσμενείς έντυπώσεις είς βάρος τής χώρας» .

ύδρογονανθράκων, διά λογαριασμόν του Δημοσίου,

»- τό Κονσόρτσιουμ (ΕΑΕΒΜΕ),

πού άναλαμβά

3

νει νά καλύψη ενα μεγάλο μέρος του έπενδυτικου της
προγράμματος.

ΜΑΡτΙΟΥ

1976

'Ο πρωθυπουργός παρίσταται σέ δεξίωση πού
παρατίθεται μετά τήν δλοκλήρωση του πρώτου σεμι

»'Ακόμη καί διά τών ψηφισθέντων προχθές τριών
μεταλλευτικών νομοσχεδίων,

ή Κυβέρνησις έδη

ναρίου

πολιτικής

έπιμορφώσεως

στελεχών

τής

ΟΝΝΕΔ.

μιούργησε τά κατάλληλα θεσμικά καί όργανωτικά

πλαίσια τfjς μεγάλης αύτfjς προσπαθείας, πού θά

4

συμβάλη άποφασιστικά είς τήν άναμόρφωσιν τfjς
δλης δομfjς τfjς οίκονομίας μας.
»"Ολοι οί παριστάμενοι στήν σημερινήν σύσκε

ψιν εlσθε έκ του λειτουργήματος πού άσκείτε συνδε
δεμένοι μέ τήν πραγματοποίηση αύτfjς τfjς έθνικfjς
πολιτικfjς. VΕχετε, συνεπώς, μεγάλο μέρος τfjς εύθύ
νης διά τήν έπιτυχίαν της. Σiiς καλώ νά συνερyασθfj

ΜΑΡ'ΠΟΥ

1976

Συγκαλείται, στό Πεντάγωνο, σύσκεψη ύπό τήν

προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή
του ύπουργου καί του ύφυπουργου ·Αμύνης, του άρ
χηγου των 'Ενόπλων Δυνάμεων, καί των άρχηγών

των 'Επιτελείων, στήν όποία έξετάζονται ζητήματα
σχετικά μέ τήν αμυνα τής χώρας.

τε στενά, νά κινηθfjτε μεθοδικά, άλλά καί μέ γοργό
ρυθμό, γιά νά δικαιώσετε τάς προσδοκίας καί τfjς
Κυβερνήσεως καl του έλληνικου λαου».

4

ΜΑΡτΙΟΥ

1976

'Ο πρέσβης τής 'Ελλάδος στή Λευκωσία, Μ.
Δούντας, έπισκέπτεται τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο

25

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

-δ δποίος ε{χε ζητήσει τή γνώμη του Κ. Καραμαν

1976

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή νομοσχέ

διο πού προβλέπει τή μετονομασία τής 'Ελληνικής
Στρατιωτικής

'Αστυνομίας

(ΕΣΑ),

τής Ναυτικής

λή σχετικά μέ τούς χειρισμούς στό Κυπριακό- καί
του διαβιβάζει τό άκόλουθο μήνυμα του πρωθυπουρ
γου:

'Αστυνομίας (ΕΝΑ) καί τής 'Αεροπορικής 'Αστυ

«Ό κύριος πρωθυπουργός έκτιμa τό γεγονός δτι δ

νομίας (ΕΑΑ) σέ Στρατονομία, Ν αυτονομία καί 'Αε

'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έζήτησε τήν γνώμην του καί

ρονομία άντίστοιχα.

τόν ευχαριστεί δι' αuτό. 'Επί τής οuσίας του θέματος δ κ.
πρωθυπουργός πιστεύει ότι δ 'Αρχιεπίσκοπος πού χειρίζε

l

ΜΑΡ'ΠΟΥ

ται δ ίδιος τό θέμα υπευθύνως, γνωρίζει καλλίτερον παντός

1976

άλλου τί εΙναι δυνατόν νά έπιτευχθή έπί του Κυπριακοί>.

Μέ άφορμή τήν κυκλοφορία φημών περί συνωμο

»Ώς πρός τήν διαδικασίαν, δ κ. πρωθυπουργός τονίζει

τικών κινήσεων στό στράτευμα, δ ύπουργός 'Εθνι

ότι θά διευκολύνετο δ χειρισμός του θέματος έάν ή ελλη

κής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, κάμει τήν άκόλουθη δή
λωση:

ματεύσεως

-

ώς δ 'Αρχιεπίσκοπος εΙχεν έξουσιοδοτήσει

τόν κ. Κληρίδην νά πράξη είς Βιέννην- τήν είσήγησιν

«Εiς τήν άρμοδιότητά μου Όπάγεται δ έν ένεργείq στρα

τός. 'Εξ όσων παρακολουθώ

νοκυπριακή πλευρά άπεδέχετο ώς άφετηρίαν τής διαπραγ

-

τερα άπό όσα μερικοί νομίζουν

καί παρακολουθώ περισσό

-

πιστεύω, ότι οί έν ένερ

γείq άξιrοματικοί δέν παρασύρονται άπό δ,τιδήποτε λέγουν
μερικοί άπόστρατοι.

Βαλντχάιμ περί του γνωστοί> χάρτου.
πορείας τών διαπραγματεύσεων, δ

'Αναλόγως τής

'Αρχιεπίσκοπος θά

ήδύνατο νά καθορίση τήν περαιτέρω γραμμήν.

»'Ανεξαρτήτως πάντως τής άποφάσεως πού θά λάβη δ
'Αρχιεπίσκοπος, δ κ. πρωθυπουργός δηλοί ότι ή έλληνική

»Τό στράτευμα ε{ναι άφοσιωμένο στά ~ργα του κατά

Κυβέρνησις θά έξακολουθήση νά παρέχη τήν άνεπιφύλα

τρόπον Όποδειγματικόν, δ δποίος πρέπει νά δίδη υπερηφά

κτον συμπαράστασίν της. Θά ηϋχετο βεβαίως όπως ή άπό

νεια καί αίσθημα άσφαλείας είς τόv έλληνικόν λαόν».

φασις πού θά λάβη δ 'Αρχιεπίσκοπος εΙναι τοιαύτη ώστε
νά καθιστa τήν συμπαράστασίν της πλέον άποτελεσματι

Δύο ήμέρες άργότερα, καί καθώς ή φημολογία

κήν.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΟΛΩΝ

166

»Τέλος ό κ:. πρωθυπουργός εύχεται, δπως, κατά την

πολιτικής τούς βιομηχάνους, έκπρόσωποι τ&ν όποί

κ:ρίσιμον αuτην φάσιν του Κυπριακ:ου, άποφευχθουν εσω

ων μετείχαν ήδη στίς μόνιμες έπιτροπές συντάξεως

τερικ:αί διενέξεις είς την Κύπρον , α{ δποίαι θά ήμπορουσαν

του Πενταετοuς Προγράμματος, καθώς καί στήν έπι

νά δδηγησουν τόν γύρον αuτόν των διαπραγματεύσεων είς

τροπή τ&ν έξαγωγικ&ν κινήτρων· ότι έγκρίσεις ύπα

άποτυχίαν . Διότι ύπάρχει κίνδυνος είς περίπτωσιν άποτυ

χίας νά εύρεθωμεν πρό πληρους άδιεξόδου» 58 •

γωγής έπενδύσεων στίς διατάξεις του ν.

4171/61

γί

νονταν σχεδόν καθημερινά· ότι ή έπιβολή τής εκτα
κτης εiσφορaς ύπαγορευόταν πιεστικά άπό τό δημό

6 ΜΑΡτΙΟΥ 1976

σιο συμφέρον· καί, τέλος, ότι ή εννοια τής έλεύθερης

'Ο Κ. Καραμανλής μεταβαίνει στήν Ρόδο γιά νά
συμμετάσχει στόν έορτασμό τής έπετείου άπελευθε

οiκονομίας ήταν πλέον πολύ διαφορετική άπό ό,τι τό

1918,

τό

1936

ή τό

1950.

ρώσεως τ&ν Δωδεκανήσων.

9 MAfliOY 1976
'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα

6 MAfliOY 1976

φείο τούς ύπουργούς Οiκονομικ&ν καί Παιδείας τής
άνακοινώσεως . τοu ΣΕΒ, ό

Κυπριακής Δημοκρατίας, Ι. Πατσαλίδη καί Α. Μι

όποίος είχε καταφερθεί έναντίον τής κυβερνητικής

Μετά τήν εκδοση

κελίδη, οί όποίοι τόν ένημερώνουν γιά τά οΙκονομι

πολιτικής καί είχε ύποστηρίξει, μεταξύ άλλων, ότι ή

κά καί έκπαιδευτικά προβλήματα πού άντιμετωπίζει

Κυβέρνηση άγνοοuσε τή βιομηχανία, καί ότι δέν

ή Μεγαλόνησος .

ύπήρχαν κίνητρα γιά βιομηχανικές έπενδύσεις, ό

'Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ή Κυβέρνηση, πού

ύπουργός Συντονισμοί), Π. Παπαληγούρας , κάμει

παρακολουθοuσε μέ άδιάπτωτο καί ζωηρό ένδιαφέ

τήν άκόλουθη δήλωση:

ρον τίς έξελίξεις στήν Κύπρο, έπιθυμοuσε νά συμβά

«'Η Κυβέρνησις λυπεί τα ι γιά τό προκλητικό ϋφος άλ

λει, στό μέτρο τ&ν δυνάμεών της , στήν έπίλυση τ&ν

λά καί γιά την κενότητα του περιεχομένου τfjς χθεσινής

προβλημάτων . 'Υπογράμμισε, έπίσης, ότι ή 'Ελλά

άνακοινώσεως του Συνδέσμου Έλληνων Βιομηχάνων .

δα χρησιμοποιοuσε όλα τά μέσι;ι. πού διέθετε, πολιτι

»'Η Κυβέρνησις δέν διενοηθη νά διεκδικηση τό μονο

κά, διπλωματικά, οΙκονομικά, γιά νά βοηθήσει τούς

πώλιο του ένδιαφέροντος γιά τά κοινά. Αuτό δμως τό μο

'Ελληνοκυπρίους . 'Απαντώντας, οί Κύπριοι Ιθύνον

νοπώλιο προσπαθεί νά διεκδικηση ύπέρ του /;αυτου του δ

τες άναγνώρισαν, άπό μέρους τής Κυβέρνήσεώς τους,

Σύνδεσμος δταν πληροφορfj τόν l;λληνικό λαό δτι "μέσα

ότι ή 'Ελλάδα κατέβαλε σύντονες προσπάθειες καί

στόν χρόνο πού πέρασε μόνον ή βιομηχανία προσέγγισε
τά καυτά προβληματα πού άπασχολουν τόν τόπον" καί
δταν στρέφεται όχι μόνον εναντίον τfjς Κυβερνησεως καί

τfjς άντιπολιτεύσεως άλλά καί γενικά εναντίον δσων εχουν

εύχαρίστησαν τόν Κ. Καραμανλή γιά τήν πίστωση

του ένός δισ . δρχ . πού είχε έγκρίνει ώς οΙκονομική
βοήθεια πρός τήν Κύπρο.

μερίδιον στίς εuθυνες γιά την διακυβέρνηση αuτfjς τfjς χώ

18 MAfliOY 1976

ρας .

»Καί μόνον ή τέτοια τοποθέτηση άποδεικνύει δτι οί
συντάκτες τfjς άνακοινώσεως δέν κατώρθωσαν νά συνειδη

τοποιησουν την Ι;λληνικη καί την εuρωπαϊκη πραγματικό
τητα τόσον στόν πολιτικό, δσο καί στόν οίκονομικό το
μέα.

)) 'ο πρωθυπουργός προειδοποίησε εγκαιρα τούς βιομη 
χάνους γιά τίς προσδοκώμενες οίκονομικές καί κοινωνικές
έξελίξεις καί προσδιόρισε, μέ σαφηνεια, τόν ρόλο πού κα
λουνται νά παίξουν μέσα σέ μιά εθνικη προσπάθεια εξι

Συγκαλείται, μέ πρωτοβουλία του ύπουργοu Συν
τονισμοί), Π. Παπαληγούρα, καί ύπό τήν προεδρία

του Κ. Καραμανλή, ή πρώτη σύσκεψη τ&ν προέδρων
καί τ&ν εiσηγητ&ν τ&ν εξι έπιτροπ&ν πού θά καταρ
τίσουν τό νέο πενταετές πρόγραμμα οΙκονομικής καί

κοινωνικής άναπτύξεως.
Κατά τή σύσκεψη, ό πρωθυπουργός τόνισε:

σορροπησεως των συμφερόντων δλων των τάξεων του έλ

«Ή έναρξη τfjς κινητοποιήσεως ή δποία άναφέ

ληνικου λαου συμπεριλαμβανομένων καί αuτων των ίδίων.

ρεται στό πενταετές πρόγραμμα συμπίπτει μέ τήν

» ' Η Κυβέρνησις εΙ ναι άποφασισμένη νά μην παρεκ

έναρξη τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ένταξή μας

κλίνη άπό αuτη την γραμμη . Δέν θά έπιτρέψη σέ κανένα

στήν ΕΟΚ καί άποκτii, ώς έκ τούτου, ίδιαίτερη ση

οuτε στούς ψευτοσοσιαλίζοντες δημαγωγούς άλλά οuτε καί

μασία. UΕνας άπό τούς κύριους στόχους πρέπει φυ

στούς νοσταλγούς μιdς

άπηρχαιωμένης καί άσυδότου

έλευθέρας οίκονομίας

νά παρεμβάλουν προσκόμματα

-

στην πορεία του /;λληνικου λαου πρός την οίκονομικη καί

την κοινωνικη πρόοδο» .

σικά νά εlναι ή δημιουργία τών πραγματικών προϋ
ποθέσεων πού θά έπιτρέψουν τήν άνετη προσαρμογή
τfjς οίκονομίας στίς εύρωπαϊκές συνθijκες μέσα στό
συντομώτερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, κυβερνητική πηγή έπισήμανε ότι ό

''Μέσα στά πλαίσια μιiiς δημοκρατικής χώρας

πρωθυπουργός καί οί άρμόδιοι ύπουργοί είχαν έπα

πού άκολουθεί τό σύστημα τfjς έλευθέρας οίκονομί

νειλημμένα ένημερώσει γιά τή χάραξη τής κρατικής

ας, τό σύστημα δηλαδή πού άκολουθοvν δλες ο{ χώ-
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Συμμετοχή στόv έορτcψμό γιά τήv άπελευθέρωση τής Δωδεκανήσου.
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ρες τής ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων καί έκείνων

τεύγματα.

πού κυβερνώνται άπό σοσιαλιστικά κόμματα, ή οΙ

θησαν άπό τό αiώνιο σαράκι τής φυλής

'Επιτεύγματα δμως τά όποία έφαλκιδεύ

κονομική άνάπτυξη εlναι βασικά έργο του λαοv. Κα

νοια.

-

τήν διχό

θήκον τής Κυβερνήσεως είναι νά δημιουργήση τά

»Τιμουμε σήμερα τήν μνήμη του, σέ στιγμές καί

θεσμικά καί οργανωτικά πλαίσια καί τίς άλλες άπαι

πάλι κρίσιμες γιά τήν Πατρίδα μας. Καί όφείλομεν

τούμενες προϋποθέσεις γιά νά μπορέση νά άξιοποιη

δχι μόνον νά άναγνωρίσωμεν καί νά έξάρωμεν τό
ίστορικό του έργο, άλλά καί νά συνειδητοποιήσωμε,

θή ό μόχθος τών έργαζομένων».

1-8

ΜΑΡτΙΟΥ

παραδ'έΊγματιζόμενοι άπό τίς συμφορές του παρεΧ~
θόντος, τήν άνάγκη τής έθνικής έvότητοφ>.

1976

Σέ σύσκεψη της ΟΙκονομικής 'Επιτροπής; ύπό
τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, εγκρίνεται τό νο

20

ΜΑΡτΙΟΥ

1976

μοσχέδιο μέ τό όποιο αναμορφώνεται η 'Επιτροπή

'Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει τήν άκόλουθη επι

Τιμών καί Εισοδημάτων. Σέ αότήν θά μετέχουν στό

στολή στόν πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Β.

έξης εκπρόσωποι του Κράτους, εΙδικευμένοι επιστή

Ζισκάρ ντ '' Έσταίν:

μονες καίέκπρόσωποι των εργατών, αγροτών καί βι
ομηχάνων.

'Ακόμη ίδρύεται Συμβούλιο Έρεύνης

Τιμών ΕΙσαγομένων καί 'Εξαγομένων 'Αγαθών καί
'Υπηρεσιών, μέ κύρια aποστολή τήν αποφυγή των
ύπερτιμολογή σεων.

Σχετική κυβερνητική &.νακοίνωση επισημαίνει
δτι η Κυβέρνηση εχει fjδη συμβάλει στήν αϋξηση

του εΙσοδήματος των εργαζομένων καί δτι σκοπεύει
νά διαμορφώσει τήν εΙσοδηματική της πολιτική κα

τά τρόπο ώστε νά αντισταθμίζεται η άνοδος του τι
μαρίθμου· δέν θά παρασυρθεt:, ώστόσο, σέ μέτρα πού

θά άπολήξουν σέ πληθωριστικές πιέσεις, άφου ό
πληθωρισμός &.ποτελεt: τήν κύρια αΙτία γιά τή μείω
ση του εΙσοδήματος των πολιτών.

19

ΜΑΡτΙΟΥ

«Πέρασε άρκετός καιρός άπό τήν τελευταία φορά

πού ε[χα τήν εύκαιρία νά έπικοινωνήσω μαζί σας καί
αiσθάνομαι τήν άνάγκη μιaς άνανεώσεως τής έπαφής
μας, έλπίζοντας ότι καί σείς θά θεωρήσετε χρήσιμη

μιά άνταλλαγή άπόψεων έπάνω σέ θέματα κοινοv εν
διαφέροντος.

» "Οσον

άφορά τά έσωτερικά τής 'Ελλάδος, τά

όποία γνωρίζω ότι παρακολουθείτε μέ έvδιαφέρον,
πιστεύω δτι ή γενική κατάστασις είναι καλή. 'Υπάρ
χουν βέβαια πάντοτε προβλήματα, άλλά ή έντύπωσίς

μου είναι ότι ή δημοκρατία συνεχώς σταθεροποιεί
ται, ή οίκονομία έχει τεθή ύπό έλεγχον καί ή κοινω

νική άvαταραχή δέν ξεπερνά τά παραδεδεγμένα όρια
μιάς δημοκρατικής κοινωνίας.

»'Εκεί πού τά πράγματα είναι λιγώτερο αiσιόδο

1976

ξα, είναι

oi σχέσεις μας μέ

τήν Τουρκία. Παρά τήν

'Υπογράφεται, μεταξύ του Δημοσίου καί όμίλου

προθυμία μας νά άναζητήσωμε εiρηνικές λύσεις στά

επιχειρήσεων, σύμβαση γιά τήν ϊδρυση εργοστασίου

προβλήματα πού όχι έμείς άλλά οί Τουρκοι έδημι

άλουμίνας στή Φωκίδα, μέ ϋψος επενδύσεως

200

ούργησαν καί παρά τήν μετριοπαθή στάση πού έπι

/:κατ. θά προέλθουν

δεικνύομε έπάνω στήν ούσία τών προβλημάτων αύ

/:κατ. δολλ,, άπό τά όποία

140

aπό πηγές τοΙΗξωτερικου. Τή σύμβαση ύπογράφουν

τών, άπό τήν τουρκική πλευρά έξακολουθεί νά ύπάρ

&.πό τήν πλευρά του Δημοσίου οί ύπουργοί Συντονι

χη πλήρης άρνητικότης καί στό Κυπριακό καί στίς

σμοί), Οίκονομικων καί Βιομηχανίας.

διμερείς διαφορές μας. Δέν γνωρίζω aν ή άρνητικό
της αύτή όφείλεται σέ έλλειψη θελήσεως ή σέ πραγ

20

ΜΑΡτΙΟΥ

ματική άδυναμία τής τουρκικής Κυβερνήσεως νά

1976

'Ο Κ. Καραμανλής κάμει τήν ακόλουθη δήλωση,

μέ aφορμή τή συμπλήρωση σαράντα ετων &.πό τό
θάνατο του 'Ελευθερίου Βενιζέλου:

διαπραγματευθή σοβαρά καί ύπεύθυνα. 'Όποια δμως
καί aν είναι ή αiτία, τό άποτέλεσμα είναι τό ίδιο. Εlς
αύτήv τήv άκινησία προστίθενται τελευταία καί
έvέργειαι σαφώς προκλητικαί, δπως τά άλλεπάλλη

"Ελληνες, μαζί μέ τόν κρητικό λαό,

λα γυμνάσια γύρω άπό έλληvικάς νήσους, ή δημι

αiσθάνονται ύπερήφανοι διά τό μεγάλο τέκνο τής

ουργία εiδικής Στρατιάς Αiγαίου στήν Σμύρνη, ή

Πατρίδος, τοίJ όποίου ή μνήμη τιμάται σήμερα στό

άΊΑαγγελία ότι προσεχώς θά άρχίσουν έρευνες διά

«"Ολοι

oi

τήν άνεύρεσιν πετρελαίου σέ άμφισβητούμενη περι

'Ακρωτήρι.
»'Ερχόμενος μετά τόν Καποδίστρια καί τόν Τρι

κούπη, ό Βενιζέλος άποτελεί τόν μεγάλο σταθμό τής

'Ιστορίας μας. Μέ τήν προσωπικότητά του έσφpάγι

οχή του Αiγαίου καί καθημεριναί προκλητικαί δη
λώσεις.
»Εlναι φανερό ότι αύτός ό συνδυασμός, ή έλλει

σε τήν έθνική μας ζωή γιά πολλές δεκαετίες. Καί ή

ψις δηλαδή διαλόγου άφ

δράσις του ~ διά μέσου τών μοιραίων άντιφάσεων

προκλητικότης άφ' έτέρου δημιουργεί μία πολύ έπι

πού παρουσίασε

Κίνδυνη κατάσταση, δεδομένου δτι ή Έλλάς είναι

-

ώδήγησε σέ μοναδικά έθνικά έπι-

'

ένός καί ή στρατιωτική
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άποφασισμένη νά μή δεχθή νέας άδικίας καί ταπει

σω τήν ύπόσχεσή σας νά κάνετε αύτό τό καλοκαίρι

νώσεις.

διακοπές στήν 'Ελλάδα.
»Σiiς παρακαλώ νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωση τών

»Μιά άπό τίς προσπάθειές μου νά έκτονώσω αύ

τήν τήν κατάσταση στήν περιοχή μας ήταν καί ή

εlλικρινών μου αlσθημάτων»s9 .

Βαλκανική Διάσκεψις, πού συνήλθε τόν περασμένο
μήνα εlς τήν 'Αθήνα.

'Αναγκαστικά περιώρισα τό

24

άντικείμενο αύτής τής Διασκέψεως στόν οlκονομο
τεχνικό τομέα, γιατί οί πολιτικές συνθήκες τής περι

οχής δέν εlναι άκόμη ώριμες γιά τολμηρότερα βήμα
τα. Προσπάθησα όμως νά δημιουργήσω τήν βάση

ΜΑΡτΙΟΥ

1976

Μέ τήν εύκαιρία τής εθνικής επετείου, δ Κ. Κα

ραμανλής άπευθύνει στόν έλληνικό λαό τό άκόλουθο
μήνυμα:

μιiiς πολυμεροί5ς συνεργασίας πού άργότερα έλπίζω

«Εlναι ήμέρα έθνικής έξάρσεως ή έπέτειος τής

νά δημιουργήση ένα καλλίτερο κλίμα συνεννοήσεως

25ης Μαρτίου. Πανηγυρίζαμε τίς άρετές τοv έθνους,
τό όποίο μέ τήν Μεγάλη 'Επανάσταση του

εlς τά Βαλκάνια.
»Μέσα σ' ένα τέτοιο κλίμα έλπίζω ότι καί οί έλ

1821

έμ

πήκε ώς έλεύθερο Κράτος στήν σύγχρονη 'Ιστορία.

ληνοτουρκικές διαφορές μπορούν νά χάσουν τήν όξύ

Καί έπιβεβαίωσε κατά τόν λαμπρότερο τρόπο τήν

τητά τους, ή Γιουγκοσλαβία νά βρή ένα πρό,σθετο

μακραίωνα έλληνική συνέχεια καί παράδοση.

στήριγμα, aν μετά τόν τίτο όδηγηθή σέ περιπέτειες

»Μέ τίς άρετές αύτές καί τίς θυσίες πού συνεπά

καί, τέλος, ή Ρουμανία νά ένθαρρυνθή εlς τήν σχετι

γονται, άποκτήσαμε τήν έλευθερία μας. Μ' αύτές λυ

κή άνεξαρτησία της άπέναντι τής Μόσχας. Δέν σiiς

τρώσαμε άλύτρωτα έδάφη, μεyαλώσαμε, έπροοδεύ

άποκρύπτω ότι ή τελευταία, μέσφ τής Βουλγαρίας,

σαμε. Μ' αύτές άντιμετωπίσαμε άλλεπάλληλες καί

προσπάθησε νά βάλη έμπόδια στόν δρόμο αύτής τής

όδυνηρές δοκιμασίες. Καί σ' αύτές στηρίζαμε τήν

βαλκανικής συνεργασίας.

έμπιστοσύνη μέ τήν όποία άτενίζομε τό μέλλον.

»Oi έξελίξεις στήν Δυτική Εύρώπη έχουν ένισχύ

>>Εlναι όμως καί ήμέρα έθνικής περισυλλογής,

σει τάς άνησυχίας μου γιά τίς εύρωπαϊκές προοπτι

όχι μόνον ή έφετινή, άλλά καί ή κάθε 25η Μαρτίου.

κές πού σiiς έξέθεσα στήν τελευταία μας συνάντηση.

Οί σελίδες του λαμπρού αύτοv κεφαλαίου τής 'Ελ

Δέν εlναι μόνο ή κρίσις τής δημοκρατίας πού δύσκο

ληνικής 'Ιστορίας περικλείουν καί τραγικά σφάλ

λα μπορεί νά ξεπεράση ή Εύρώπη, aν δέν έπισπεύση

ματα πού τά προκάλεσαν πάθη άχαλίνωτα. Συχνά,

τήν πολιτική της ένοποίηση καί δέν άναμορφώση

όπως λέγει δ έθνικός ποιητής, άνίκητη ή διχόνοια ή

τούς δημοκρατικούς θεσμούς. Εlναι καί τό θέμα τής

δολερή μαδούσε τίς δάφνες τών παλληκαριών του

άνεξαρτησίας της.

έθνους.

Ένώ τό ρωσικό στρατιωτικό

δυναμικό ένισχύεται μέ τρομακτικό ρυθμό καί έπιτρέ

»Εlναι, συνεπώς, ή μεγάλη αύτή ήμέρα πηγή έμ

πει ήδη στήν Ρωσία καί ύπερπόντια έγχειρήματα, ό

πνεύσεως καί παραδειγματισμού. Καί lδίως σήμερα,

Ίjθικός άφοπλισμός καί ό εύδαιμονισμός κατακτούν

πού ή πατρίδα μας περνii καί πάλι κρίσιμες στιγμές,

συνεχώς καί περισσότερο τά πνεύματα τών δυτικο

γιατί ύφίσταται προκλήσεις, τόσον lταμές, όσο καί

ευρωπαϊκών λαών. Καί άσφαλώς δέν κάνει πιό αlσιό

άδικαιολόγητες.

δοξη τήν εlκόνα αύτή ή κρίση πού μαστίζει τήν

»Πρέπει όμως όλοι νά γνωρίζουν- καί φίλοι καί

'Αμερική καί, γιά τό άμεσο μέλλον, ή άναγκαστική

έχθροί

παθητικότης τής έξωτερικής πολιτικής της σέ έτος

vη, άλλά καί ίκανή ν' άντιμετωπίση άποτελεσματικά

-

ότι ή σημερινή 'Ελλάς εlναι άποφασισμέ

έκλογών. Πιστεύω ότι γιά νά άλλάξη ή κατάσταση

κάθε έπιβουλή. Καί θά τό κάμη, aν χρειασθή, μέ άρ

αύτή χρειάζονται τολμηρές πρωτοβουλίες. Καί σείς,

ρaγή ένότητα καί χωρίς νά λογαριάση θυσίες

άσφαλώς, συγκεντρώνετε στό πρόσωπό σας όλες τίς

όπως δέν τίς λογάριασαν οί άγωνισταί του

'21».

προϋποθέσεις πού έπιτρέπουν τέτοιες πρωτοβουλίες
τουλάχιστον σέ εύρωπαϊκό έπίπεδο.
»Ξαναγυρνώντας στά θέματα τοv άμεσότερου έν

διαφέροντός μας, θά ήθελα νά σiiς έκφράσω τίς θερ
μές εύχαριστίες μου καί τήν έκτίμησή μου γιά τό
ζωηρό ένδιαφέρον πού προσωπικά έπιδεικνύετε εlς

ό, τι άφορii τήν 'Ελλάδα καί νά σiiς παρακαλέσω νά
συνεχίσετε νά παρακολουθήτε τίς ύποθέσεις μας μέ
τήν ίδια προσωπική φροντίδα.
»Κλείνοντας τήν έπιστολή μου, θά ήθελα νά σiiς

24

MApτJQY

1976

'Ο Κ . Καραμανλής άπευθύνει στόν άρχηγό τής
δυτικογερμανικής Χριστιανοκοινωνικής 'Ενώσεως,
Φ. -Γ. Στράους, τήν άκόλουθη επιστολή:
«λυπούμαι διότι εlμαι ύποχρεωμένος νά σiiς άπα
σχολήσω μέ ένα θέμα δυσάρεστον.

»'Από ύπευθύνους παράγοντας έπληροφορήθην
ότι κατά τάς έπανειλημμένας έπισκέψεις σας στήν

εύχαριστήσω καί γιά τούς φιλικούς χαιρετισμούς

'Ελλάδα ήλθατε σέ έπαφή μέ πρώην ύπουργούς τοv

πού είχατε τήν καλωσύνη νά μοv διαβιβάσετε μέ τόν

καταρρεύσαντος δικτατορικού καθεστώτος, όπως ό

ύπουργό 'Εργασίας κ. Λάσκαρη καί νά σiiς ύπομνή-

Μανωλόπουλος, ό Ματθαίου, ό 'Ιωσήφ κ.λπ..
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;>Οί ίδιοι διαδίδουν ότι αί έπαφαί σας αύταί άπα

χουν εδαφος γιά παρεξηγήσεις . ' Η ελληνική Κυβέρνηση

βλέπουν είς τήν δημιουργίαν κινήσεως πολιτικής fί

θέλει νά έλπίζη, δτι δέν προοιωνίζουν όποιαδήποτε ένέρ

συνωμοτικής έναντίον τής Κυβερνήσεώς μου.

γεια ιiπό μέρους τής τουρκικής Κυβερνήσεως στό Αiγαίο,

πού θά ύπονόμευε τίς συνομιλίες, οί όποίες άρχισαν ιiπό

;;Εlναι τόσον έξωφρενικά όλα αύτά ώστε δυσκο
λεύομαι νά τά πιστεύσω. Γι
νά μήν έλθουν

-

'

τούς εμπειρογνώμονες των δύο χωρων , σύμφωνα μέ τήν

αύτό καί προσεπάθησα

όπως ύπήρχε κίνδυνος

-

ύποχρέωση ή όποία ιiναλήφθηκε ιiπό τίς Κυβερνήσεις

στήν

τους, γιά νά περιορίσουν , έάν θά ήταν δυνατόν , τά σημεία

δημοσιότητα. Διότι, όπως άντιλαμβάνεσθε, aν fίρ

διαφωνίας επί του θέματος τής όριοθετήσεως τής ήπειρω

χοντο στήν δημοσιότητα, θά έπαιρναν τήν μορφή

τικής ύφαλοκρηπίδος πρό τής ύποβολής του στό Διεθν~ς

διεθνοvς σκανδάλου καί θά έβλαπταν, πέραν τών άλ

Δικαστήριο τής Χάγης»6Ι .

λων, καί τάς σχέσεις τών δύο χωlJών μας;; 60 •

Κατά τή διάρκεια τοϋ ϊδιου μήνα, θά σημειωθοϋν

Ή έπιστολή έπιδόθηκε στό Φ . -Γ . Στράους μερικές

νέες έξελίξεις στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις . Συγ

ήμέρες άργότερα, στίς άρχές ' Απριλίου, άπό τόν πρέ

κεκριμένα, θά διενεργηθοϋν έλληνικές καί τουρκικές

σβη τής ' Ελλάδος στή Βόννη καί είχε σάν άποτέλε
σμα τήν ι'iμεση έκδήλωση τής όργής τοϋ πρώτου,
τήν όποία δ 'Έλληνας πρέσβης μέ δυσκολία κατόρ

θωσε νά κατευνάσει.

στρατιωτικές άσκήσεις στό Αίγαίο, ένώ ή τουρκική

,

ήγεσία -

δ πρόεδρος Κοροτούρκ καί δ πρωθυπουρ

γός Ντεμιρέλ

-

θά δηλώσουν ότι ή χώρα τους δέν θά

άναγνωρίσει άπόφαση τής Διασκέψεως τοϋ Δικαίου

'Ο ϊδιος δ Γερμανός πολιτικός παραδέχθηκε με
ρικούς μήνες άργότερα, τό Σεπτέμβριο τοϋ

1976,

ότι

είχε ερθει στήν 'Αθήνα στή διάρκεια τοϋ Μαρτίου,
άλλά άρνήθηκε νά άποκαλύψει τά πρόσωπα μέ τά

όποία είχε έπαφή.

τής Θαλάσσης γιά άναγνώριση τοϋ δικαιώματος γιά
έπέκταση τών χωρικών ύδάτων σέ

12 μίλια.

'Η τουρ

κική αύτή θέση ήταν πρωτοφανής καί σέ κάθε Περί

πτωση άνίσχυρη στό νομικό πεδίο καί έξέθεσε τήν
~ Αγκυρα διεθνώς. Παράλληλα θά συνεχιστεί ή άν

ταλλαγή διακοινώσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρ

24

MApτiQY

1976

κίας, ή όποία είχε έγκαινιαστεί τό Σεπτέμβριο. Στίς

'Ο 'Έλληνας πρέσβης στήν ~ Αγκυρα , Δ . Κοσμα

δόπουλος, έπιδίδει τό άκ6λουθο μνημόνιο στό τουρ

.ιcικό 'Υπουργείο 'Εξωτερικών:

5

Μαρτίου τουρκική διακοίνωση ζητεί νά έπιλυθεί τό
θέμα τής ύφαλοκρηπίδας μέ διαπραγματεύσεις, ένώ
στίς

22

Μαίου έλληνική διακοίνωση τονίζει ότι liν

καί στή νέα συνάντηση έμπειρογνωμόνων δέν ση

«'Η 'Ελληνική Πρ εσβεία ιiναφέρεται στήν συνέντευξη
του ύπουργου 'Ενεργείας κυρίου Σ . Κίλιτς πού δημοσιεύ
θηκε στό εβδομαδιαίο περιοδικόν 'Ύanki" τής

8-14

Μαρ

μειωνόταν πρόοδος, ή προσφυγή στό Διεθνές Δικα
στήριο θά ήταν ή μόνη λύση.

τίου

1976.
» ' Η ελληνική Κυβέρνηση σημείωσε δτι, ιiπαντωντας

στίς ερωτήσεις επί των ερευνων ύδρογονανθράκων στήν θά
λασσα, δ κύριος ύπουργός ' Ενεργείας ιiναφέρθηκε τρείς

φορές στίς ερ ευνες στό Αiγαίο Πέλαγος. Συγκεκριμ~να είπε:
»Α. "Παραχωρήσαμε άδειες εκμεταλλεύσεως πού καλύ
πτουν επιφάνεια

2 εκατομμυρίων

εκταρίων στήν θάλασσα .

~Αν σ' αύτές προσθέση κανείς τίς προηγούμενες παραχω

26-29

MApτiQY

1976

' Ο πρόεδρος τής Ρουμανίας, Ν. Τσαουσέσκου,

συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Τζ.
Μακοβέσκου, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν
'Ελλάδα.
Τό Ροuμάνο πρόεδρο ύποδέχθηκαν στό άεροδρό

εκατομμύρια

μιο τοϋ 'Ελληνικοϋ δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ .

εκτάρια. Αύτά καλύπτουν τό σύνολο των διεκδικήσεών μας

Τσάτσος, δ Κ. Καραμανλής, δ πρόεδρος τής Βουλής,

ρήσεις άδειων , ή επιφάνεια ιiνέρχεται σέ

6

επί τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος" .

Κ . Παπακωνσταντίνου καί δ ύπουργός 'Εξωτερικών,

»Β . ''Πήραμε σέ συνεργασία μέ τά 'Υπουργεία Έξωτε
ρικων . καί ' Αμύνης δλα τά μέτρα πού μπορεί κανείς νά
φαντασθή. Θά προστατεύσουμε τά δικαιώματά μας στό Αi

γαίο ιiκριβως δπως κάνουμε γιά τά δικαιώματά μας στό
εσωτερικό τής χώρας".
»Γ . "Τό πρωτο βήμα είναι νά βάλουμε τίς βάσεις των
κυριαρχικων μας δικαιωμάτων στό Αiγαίο, κατά τρόπο

Δ . Μπίτσιος. Κατόπιν, καί άφοϋ στήν Πύλη τοϋ
' Αδριανοϋ, δ δήμαρχος ' Αθηναίων,

I.

Παπαθεοδώ

ρου, τοϋ έπέδωσε τό χρυσό μετάλλιο τής πόλεως, δ

Ν . Τσαουσέσκου μετέβη στό Προεδρικό Μέγαρο,
όπου είχε σύντομη συνομιλία μέ τόν Κ. Τσάτσο. Τό
ϊδιο άπόγευμα, συναντήθηκε μέ τόν Κ. Καραμανλή,

προβλήματα

παρουσία τών ύπουργών 'Εξωτερικών τών δύο χω

»'Η ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί, δτι τήν στιγμή πού

σκου δήλωσε ότι οί δύο πλευρές συμφώνησαν νά

μία διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξει, γιά νά ρυθμίση εiρη

άναπτύξουν τή συνεργασία τους σέ όλους τους το

ιiναμφισβήτητο .

Τά οiκονομικής

φύσεως

επονται".

ρών. Μετά τό τέλος τής συνομιλίας, δ Ν. Τσαουσέ

νικά τήν διαφορά μεταξύ των δύο χωρων έπί του προβλή

μείς . 'Από τήν πλευρά του, δ 'Έλληνας πρωθυπουρ

ματος τής όριοθετήσεως τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος

γός σημείωσε:

του Αiγαίου Πελάγους καί στό μέτρο πού θά ιiφορουσαν
τήν διαφορά αύτή, οί προαναφερθείσες δηλώσεις παρέ-

«Συμφωνώ μέ τόν κ. πρόεδρο καί προσθέτω ότι
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άπό τίς συνομιλίες προέκυψε τό συμπέρασμα δτι με

δίκαιο

ταξύ τών δύο χωρών δέν ύπάρχουν προβλήματα.

δρους άληθινής καί βιώσιμης είρήνης γιά δλους

καί τήν διεθνή ήθική πού έξασφαλίζουν

'Υπάρχουν άπλώς δυνατότητες άπεριόριστες διά μί

τούς λαούς ύπό συνθήκες άσφαλείας.

αν στενήν συνεργασίαν. ΝΕργο τών δύο Κυβερνήσε

»Τήν διαπίστωση αvτή έπεβεβαίωσαν κατά τόν

ων ε{ναι, δπως συμφωνήσαμεν, νά άξιοποιήσουμε αv

έπισημότερο τρόπο οί ήγέται τών εvρωπαϊκών Κρα

τές τίς δυνατότητες».

τών πού ύπέγραψαν τήν Τελική Πράξη τού Έλσίνκι.

Τό ίδιο βράδυ, δείπνο πρός τιμή τοϋ Ρουμάνου
προέδρου παρέθεσε δ Κ. Τσάτσος, κατά τή διάρκεια
τοϋ δποίου άνταλλάχθηκαν θερμές προσφωνήσεις.
Τήν έπομένη, δ Ν. Τσαουσέσκου κατέθεσε στέφανο
στό Μνημείο τοϋ "Άγνωστου Στρατιώτη καί έπισκέ
φθηκε, μαζί μέ τόν Κ. Καραμανλή, τά ναυπηγεία

Σκαραμαγκii~'
τό λιμάνι τοϋ Πειραιii. Τό μεσημέ
ρι, δ 'Έλληνας

ωθυπουργός παρέθεσε γεϋμα πρός

τιμή τοϋ Ρουμάν υ ήγέτη, τόν όποίο προσφώνησε
μέ τά άκόλουθα:

"Ολοι μας γνωρίζουμε πόσο σημαντική ύπήρξε ή
>συμβολή μας στήν έπιτυχία τής Διασκέψεως έκείνης.

»Οί χώρες μας, καθώς καί οί άλλες χώρες πού
ύπέγραψαν τήν Τελική Πράξη τού Έλσίνκι, πρέπει
νά συνεργασθούν γιά τήν ύλοποίηση δλων έκείνων

τών διατάξεων πού άποβλέπουν στήν έδραίωση τής
άσφαλείας καί τής συνεργασίας τών ευρωπαϊκών

λαών. Γιατί τόν τελευταίο καιρό άρχίζουν νά διατυ
πώνωνται άμφιβολίες γιά τά πρακτικά άποτελέσματα

τής Συμφωνίας τού Έλσίνκι. Πρέπει ή βία νά έξο
στρακισθή άπό τήν διεθνή ζωή καί νά παραχωρήση

«Αίσθάνομαι ίδιαίτερη χαρά πού μού δίδεται ή

τήν θέση της στήν είρηνική διευθέτηση τών διαφο

ευκαιρία νά σiiς ύποδεχθώ στήν 'Αθήνα καί νά άν

ρών μέ βάση τίς άπαράγραπτες άρχές τού διεθνούς

ταποδώσω τήν θερμή φιλοξενία τήν όποία μού παρέ

δικαίου, δπως τονίζεται στόν Χάρτη τού ΟΗΕ καί

σχετε κατά τήν περυσινή έπίσκεψή μου στήν ώραία

στήν Τελική Πράξη τού Έλσίνκι.

σας χώρα. 'Επιστρέφων άπό τήν Ρουμανία lφερα μα

»Οί λαοί τής Βαλκανικής ε{χαν τό θάρρος νά δο

ζί μου τίς καλύτερες έντυπώσεις άπό τήν λαμπρά

κιμάσουν πρώτοι τήν έφαρμογή τού πνεύματος τού

ύποδοχή πού μού έπεφύλαξε ό ρουμανικός λαός καί

Έλσίνκι σέ περιφερειακό πλαίσιο. Χάρις στίς άο

άπό τήν είλικρίνεια τών αίσθημάτων ύμών, κύριε πρό

κνες προσπάθειες δλων μας, κατορθώσαμε νά πραγ

εδρε, γιά τήν σημερινή Έλλάδα.

ματοποιήσωμε στήν 'Αθήνα τήν πρώτη συνάντηση

»τίς ίδιες έντυπώσεις θέλουμε νά άποκομίσετε καί

'Εμπειρογνωμόνων γιά τήν Διαβαλκανική Τεχνικο-

σείς κατά τήν διάρκεια τής παραμονής σας στήν χώ

οικονομική συνεργασία πού ετυχε γενικής άναγνω

ρα μας. Διότι τά αίσθήματα τού έλληνικού λαού γιά

ρίσεως τόσο άπό τούς βαλκανικούς λαούς, δσο καί

τόν ρουμανικό λαό εlναι αίσθήματα σφυρηλατημένα

άπό τήν διεθνή κοινή γνώμη.

στόν άκμονα μιiiς κοινής ίστορίας αίώνων, κατά τήν

'Αθηνών άπέδειξε τήν ύπαρξη τόσο κοινής θελήσε

διάρκεια τών όποίων οι' δύο λαοί μας εμαθαν νά άγα

ως τών συμμετεχουσών χωρών γιά τήν προώθηση

Ή συνάντηση τών

πούν καί νά έκτιμούν ό ενας τόν άλλο καί νά άγωνί

τής πολυμερούς συνεργασίας τους, όσο καί πολλών

ζωνται γιά κοινά ίδανικά. Τό όνομα τής Ρουμανίας

δυνατοτήτων σέ συγκεκριμένους τεχνικοοικονομι

θυμίζει στούς "Ελληνες τήν φιλόξενη γή στήν όποία

κούς τομείς. Εlμαι βέβαιος καί έλπίζω δτι συμμερί

σταδιοδρόμησαν καί ευδοκίμησαν γενεές διακεκριμέ

ζεσθε τήν βεβαιότητά μου αvτή δτι στό μέλλον ή

νων Έλλήνων. Θυμίζει δμως πρίν άπό κάθε τί τήν

βαλκανική συνεργασία θά σημειώση

χώρα άπό τήν όποία έξεπήδησε ή φλόγα τής έθνικής

πραγματική πρόοδο καί θά άποδείξη δτι οί βαλκανι

μας παλιγγενεσίας. Γι

ταχεία καί

αvτό τό 'Ιάσιο καί τό Δραγα

κές Κυβερνήσεις ε{ναι ίκανές νά μετουσιώσουν σέ

τσάνι άποκτούν γιά τούς "Ελληνες ενα ίδιαίτερα ση

πράξη τίς προσδοκίες τών λαών τους γιά μιά είρηνι

μαντικό συμβολισμό πού θά φωτίζη πάντοτε τήν

κή καί δημιουργική συνεργασία μεταξύ τους, παρά

μεγάλη λεωφόρο τής έλληνορουμανικής φιλίας.

τήν ύπαρξη διαφόρων κοινωνικοοικονομικών συ

'

»'Η φιλία δμως τών λαών δέν θεμελιώνεται μόνο

στημάτων.

στήν άμοιβαία έκτίμηση καί στούς δοκιμασμένους

»'Η πολυμερής δμως συνεργασία δέν εlναι λογι

άπό τόν χρόνο ψυχικούς δεσμούς. Χρειάζεται καί

κώς δυνατή χωρίς τήν άναγκαία διμερή ύποδομή.

κοινή πίστη σέ θεμελιώδεις άρχές πού πρέπει νά διέ

Καί στό πεδίο αvτό πρέπει νά όμολογηθή δτι ή ση

πουν τίς σχέσεις τών Κρατών μας, τόσον άνάμεσά

μειωθείσα πρόοδος τόν τελευταίο καιρό στίς έλλη

μας, δσο καί μέ τίς τρίτες χώρες. Γι, αvτόν άκριβως

νορουμανικές σχέσεις ύπήρξε έντυπωσιακή, τόσο

τόν λογο ή κοινή Πανηγυρική Δήλωση πού ύπογρά

στόν οίκονομικό, δσο καί στόν πολιτιστικό τομέα.

ίδιαίτερη

'Απόδειξη καί αvτή δτι τά περιθώρια είρηνικής συ

σπουδαιότητα. Μιά σπουδαιότητα πού τήν ύπογραμ

νεργασίας εlναι άπεριόριστα, δταν ύπάρχη ή καλή

ψαμε πέρυσι

στό Βουκουρέστι

άποκτii

μίζουν οί δυσκολίες τών στιγμών πού διέρχεται ή

θέληση, ή καλή πίστη καί ό ρεαλισμός γιά τήν έπι

άνθρωπότης σήμερα καί πού μπορούν νά ύπερπηδη

λογή τών καταλλήλων μεθόδων.

θούν μόνο μέ τήν άπόλυτη προσήλωση στό διεθνές

»Θά ήθελα νά έξάρω δλως ίδιαιτέρως τά έπιτεύγ-
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ματα αύτά, τά όποία δσο καί aν περιορίζωνται στό

τήν επίσκεψή σας στήν Ρουμανία, κ. πρωθυπουργέ, καί οί

διμερές πεδίο, έχουν έν τούτοις άντίκτυπο γενικώτε

δποίες ελαβαν νέες διαστάσεις.

ρο. Γιατί συμβάλλουν στήν άνάπτυξη τής έμπιστοσύ

»Οί συνομιλίες πού είχαμε στήν διάρκεια τών δύο αυ

νης μεταξύ τίϊ>ν λαών μας καί στήν έδραίωση τής

τών ημερών κατέληξαν στό συμπέρασμα δτι ύπάρχουν ακό

είρήνης στήν περιοχή μας. Καί τουτο εlναι τοσούτφ

μaλλον άναγκαίο σήμερα, καθ' δσον ή περιοχή μας,
πού έδοκιμάσθηκε βαρύτατα,

κατά

τό παρελθόν,

άπειλείται καί πάλι άπό σοβαρούς κινδύνους. 'Όπως
γνωρίζετε, άπό διετίας, παρατηρείται μία έπικίνδυ
νος έντασις στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις μέ έπί

μη πολλά περιθώρια καί δυνατότητες γιά τήν άνάπτυξη
τών σχέσεων αυτών. Δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι πρέπει νά

επεκτείνουμε τήν ρουμανοελληνική ρυνεργασία στά Βαλ
κάνια, τήν Ευρώπη καί σ' όλόκληρο τόν κόσμο. Συνεχί

σαμε τήν συνάντηση πού είχε θετικά αποτελέσματα, τών
ειδικών στά οικονομικά προβλήματα τών Βαλκανίων καί

θέλουμε νά συνεχίσουμε άπό κοινοu μέ δλες τίς βαλκανι

κεντρο τήν Κύπρο· έντασις γιά τήν όποία δέν εύθύνε

κές χώρες τήν συνεργασία πού αρχίσαμε στήν 'Αθήνα γιά

ται ή Έλλάς καί γιά τήν aμβλυνση τής όποίας είλι

τήν συνεργασία μας σέ διαφόρους τομείς δραστηριότητας

κρινώς άγωνίζεται. 'Ελπίζομε πάντοτε δτι θά έπιδει

καί νά κάνουμε ετσι rοστε τά Βαλκάνια νά μήν άποτελοuν

χθή κατανόησις καί έκ τής έτέρας πλευρaς γιά νά

πλέον ενα όργανο στά χέρια τών μεγάλων δυνάμεων αλλά

άποτραπουν τά δεινά πού άπειλουν τήν περιοχή αύτή

οί λαοί τής γεωγραφικής αυτής περιοχής νά ζήσουν σέ

του κόσμου.

»'Η Ρουμανία άπό τήν πρώτη στιγμή έπέδειξε

ζωηρό ένδιαφέρον γιά τήν άποτροπή αύτών τών κιν
δύνων. Καί θά ήθελα, μέ τήν εύκαιρία αύτή, νά σaς
εύχαριστήσω καί νά σaς διαβεβαιώσω δτι τό ένδιαφέ
ρον αύτό άναγνωρίζεται καί έκτιμaται πλήρως άπό
τόν έλληνικό λαό.

ειρήνη καί συνεργασία.
»Αυτό τό πράγμα προϋποθέτει δτι πρέπει νά ξεκινή

σουμε από τά συμφέροντα τής ειρήνης, άπό τά συμφέροντα
τών ίδιων τών λαών μας. Λαμβάνοντας ύπ' όψιν τίς μεγά

λες άλλαγές πού επήλθαν στόν συσχετισμό τών δυνάμεων
σέ διεθνή κλίμακα πιστεύω δτι ύπάρχουν πολύ καλές προ
οπτικές γιά τήν συνεργασία στά Βαλκάνια. 'Η συνεργασία

μεταξύ μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός άλλά είναι μό

»Ή έλληνορουμανική φιλία, κύριε πρόεδρε, δι

νον ύπέρ τών συμφερόντων τών λαών τής περιοχής αυτής,

έρχεται σήμερα μία περίοδο πραγματικής άνθήσεως.

τών χωρών τής περιοχής αυτής. Θά iίθελα νά εκφράσω καί

Ά νθήσεως πού όφείλεται κατά μέγα μέρος, στήν

μέ τήν ευκαιρία αυτή τήν ελπίδα μας μιάς ταχείας, ειρηνι

προσωπική σας συμβολή. Οί συνομιλίες πού είχαμε

έδώ έπεβεβαίωσαν τήν έκταση τών μέχρι σήμερα
έπιτευχθέντων καί aνοιξαν καινούργιες προοπτικές
γιά τό μέλλον, δχι μόνο τών δύο λαών μας, άλλά καί
όλοκλήρου τής Βαλκανικής.
»Καί μέ τίς διαπιστώσεις αύτές, προπίνω ύπέρ τής

κής επιλύσεως τοu Κυπριακοu καί τών σχέσεων μεταξύ
Τουρκίας καί 'Ελλάδος. 'Όσο καί νά είναι πολύπλοκα τά

προβλήματα αύτά η ειρηνική καί πολιτική επίλυση τών
προβλημάτων αύτών είναι ύπέρ τών συμφερόντων τών χω

ρών τών Βαλκανίων, τής Εύρώπης καί δλου του κόσμου:
»nΕχουν ηδη περάσει πάνω από

6 μήνες

άπό τήν διεξα

γωγή τής Δrασκέψεως τοu 'Ελσίνκι. Δυστυχώς δέν εγιναν

εύημερίας του φίλου ρουμανικου λαου καί ύπέρ τής

βήματα πολύ μεγάλα μετά τήν λήξη τής Διασκέψεως αύ

προσωπικής εύτυχίας ύμών, κύριε πρόεδρε, καί τής

τής. Παρ' δ λα αυτά η Ρουμανία πιστεύει δτι ύπάρχουν

κυρίας 'Έλενας Τσαουσέσκου».

δυνατότητες γιά τήν εφαρμογή τών προβλέψεων πού άνα
γράφονται στά ντοκουμέντα τοu 'Ελσίνκι . 'Εν πρώτοις

'Ο Ρουμάνος πρόεδρος aπήντησε:

στόν οικονομικό, πολιτιστικό, επιστημονικό τομέα· άλλά
ταυτόχρονα θεωροuμε δτι πρέπει νά ενταθοuν οί προσπά

«'Εξ ονόματός μου καί τής συζύγου μου καί τών συνερ

θειες γιά τόν χειρισμό τών προβλημάτων στρατιωτικής φύ

γατών πού μέ συνοδεύουν εκφράζω τίς εγκάρδιες ευχαρι

σεως τής εύρωπαϊκής ασφαλείας μέ στόχο τήν στρατιωτι

στίες γιά τήν φιλοξενία μέ τήν όποία μάς περιβάλλετε, γιά

κή αποδέσμευση, ξεκινώντας από τήν διαπίστωση δτι έάν

τά λόγια εκτιμήσεως πού απευθύνατε γιά τήν χώρα μου καί

δέν επιλυθοuν τά στρατιωτικά προβλήματα, τά προβλήμα

τόν ρουμανικό λαό. Σ' δλα αυτά βλέπω τήν εκφραση τών

τα τής στρατιωτικής άποδεσμεύσεως, δέν μποροuμε νά επι

ειλικρινών α{σθημάτων εκτιμήσεως καί φιλίας πού τρέφει

τύχουμε μιά πραγματική εύρωπαϊκή ασφάλεια.

δ έλληνικός λαός πρός τόν ρουμανικό λαό. Σάς διαβεβαιώ,

»Ζοuμε σέ μία περίοδο στήν όποία οί λαοί εκφράζουν

κ. πρόεδρε, δτι καί δ ρουμανικός λαός διαπνέεται από αι

μέ σθένος τήν θέλησή τους νά ζήσουν ελεύθεροι καί ανε

σθήματα ύψηλής εκτιμήσεως, συμπάθειας καί θερμής φι

ξάρτητοι. Καί τά γεγονότα καί η ζωή εδειξαν δτι έάν ενας

λίας πρός τόν έλληνικό λαό. Οί πατροπαράδοτες σχέσεις

λαός είναι aποφασισμένος νά ύπερασπισθή τήν ελευθερία

φιλίας επαιξαν ενα σημαντικό ρόλο στήν ανάπτυξη τών

καί τήν ανεξαρτησία του τίποτε δέν μπορεί νά τόν εμποδί

σχέσεων φιλίας μεταξύ τών λαών μας . Τό πράγμα αυτό

ση. Οί άρχές , τοu σεβασμοu τής ανεξαρτησίας, τής ισοτι

οφείλεται στό γεγονός δτι οί δύο λαοί μας άγωνίσθηκαν

μίας καί τής εθνικής κυριαρχίας, τής μή άναμίξεως στίς

άπό κοινοu γιά τήν ελευθερία καί άνεξαρτησία γιά μιά

εσωτερικές ύποθέσεις, τής μή καταφυγής στήν βία ή στίς

καλλίτερη ζωή. Σ' δλα αυτά χρειάζεται νά προσθέσωμε

απειλές μέ τήν βία, είναι οί μόνες αρχές πού μποροuν νά

νέα στοιχεία γιά νά ανυψώσουμε τήν ρουμανοελληνική

εξασφαλίσουν μία ειρηνική συμβίωση τών λαών.

φιλία καί τίς σχέσεις τών δύο χωρών σέ νέες διαστάσεις.

»Τόσο η Ρουμανία δσο καί η 'Ελλάδα ενδιαφέρονται

'Εκφράζω τήν ίκανοποίησή μου γιά τήν άνοδική πορεία

δπως στήν Μέση 'Ανατολή επιτευχθή μιά ορθή καί βιώσι

πού γνώρισαν οί ρουμανοελληνικές σχέσις κυρίως μετά

μη λύση. Μία ειρήνη. 'Η ειρήνη αύτή πρέπει νά βασισθή
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στήν άποχώρηση τών ισραηλινών στρατευμάτων άπό τά

τήν 'Ακρόπολη καί τό ϊδιο βράδυ παρέθεσε δείπνο,

κατεχόμενα άραβικά εδάφη, τήν άναγνώριση του δικαιώ

πρός τιμή του προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρα

ματος του παλαιστινιακου λαου στήν αύτοδιάθεση καί

τίας.

στήν δημιουργία ένός ελεύθερου, άνεξάρτητου παλαιστι
νιακου Κράτους.

>>Miiς ενδιαφέρει δπως τά επίμαχα προβλήματα μεταξύ
Κρατών επιλυθοuν διά τής ειρηνικής όδου καί διά τών δια
πραγματεύσεων. Τασσόμεθα ύπέρ του δικαιώματος κάθε
λαου νά άποφασίζη μόνος τίς τύχες του χωρίς καμμιά εκ

τών εξω άνάμιξη.
»Δέν θά μποροuσα νά μήν άναφερθώ καί στό πρόβλημα
τής ύπαναπτύξεως πού σήμερα άποτελεί ενα άπό τά βασικά
προβλήματα γιά τήν ειρήνη. ' Η Ρουμανία σάν σοσιαλι
στικό Κράτος καί ταυτόχρονα σάν άναπτυσσόμενη χώρα

Στίς

29 Μαρτίου, ό Κ.

Καραμανλής καί ό Ν. Τσα

ουσέσκου ύπέγραψαν συμφωνία μακρόχρονης οίκο

νομικής συνεργασίας. Κατόπιν, aπευθυνόμενος στό

Ρουμάνο ήγέτη, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε:
«Κατά τάς συνομιλίας τάς δποίας είχαμε τάς ήμέ
ρας αύτάς, διεπιστώσαμε τήν μεγάλη πρόοδο ή δποία
συνετελέσθη κατά τούς τελευταίους μήνας εiς τάς
έλληνορουμανικάς σχέσεις. Διεπιστώσαμε, έπίσης,
μέ lκανοποίηση δτι ή iδέα τής διαβαλκανικής συ

δρii σέ άλληλεγγύη μέ δλες τίς χώρες γιά τήν εγκαθίδρυση

νεργασίας καθίσταται μιά έλπιδοφόρος πραγματικό

στόν κόσμο μιiiς νέας οικονομικής τάξεως ή όποία νά ~~α

της. Καί ο{ διαπιστώσεις αύτές μfiς έπιτρέπουν νά

σφαλίζη τήν ισοτιμία, τήν δικαιοσύνη στίς σχέσεις μεταξύ

είμεθα αiσιόδοξοι γιά τό μέλλο ν. Ή έπίσκεψή σας,

Κρατών. Πρέπει επίσης νά καταβάλουμε μεγαλύτερες άκό

κύριε πρόεδρε, πού τερματίζεται σήμερα, θά aποτελέ

μη προσπάθειες γιά τήν επίτευξη του άφοπλισμου καί κατά

ση σταθμό εiς τάς σχέσεις των δύο λαιiίν μας γιατί

πρώτο λόγο του πυρηνικοί) άφοπλισμου. Δέν μπορεί νά μή

έδωσε νέα ώθηση στήν συνεργασία μας. 'Ημποριiί νά

μiiς άνησυχή τό γεγονός δτι πέρισυ δαπανήθηκαν γιά
στρατιωτικούς σκοπούς πάνω άπό

300

δισεκατομμύρια

δολλάρια. 'Η εύημερία τών λαών, ή οικονομική άνάπτυξη
δέν μπορεί νά πραγματοποιηθή άν δέν τεθή τέ ρμα στήν
<'iμιλλα τών εξοπλισμών. Δέν μπορεί νά μ ή μiiς άνησυχή τό

γεγονός δταν πολύ ισχυρές δυνάμεις άσχολουνται στόν

βεβαιώσω δτι δ έλληνικός λαός θά διατηρήση ζωη
ράν καί aγαθήν τήν ανάμνηση aπό τήν έπίσκεψή σας
στήν 'Ελλάδα καί σfiς παρακαλεί δι

του άνθρώπου. Καί θεωροuμε δτι παραπάνω άπό κάθε άλλη
φορά πρέπε ι δπως οί κατα κτήσεις τής επιστήμης τεθοuν

έμοv νά μεταφέ

σή του».

τομέα τών στρατιωτικών ερευνών. 'Όταν ή ρύπανση καί

άλλα στοιχεία όδηγοuν πρός μία χειροτέρευση στήν ζωή

'

ρετε στόν ρουμανικό λαό τήν aγάπη καί τήν έκτίμη

'Από τήν πλευρά του, ό Ν. Τσαουσέσκου ανα
φέρθηκε μέ ίκανοποίηση στά σημαντικά βήματα πού
είχαν επιτελεσθεί τό τελευταίο ετος γιά τήν• dνάπτυ

στήν ύπηρεσία τής εύημερίας τών λαών καί τής άναπτύξε

ξη τής διμεροuς dλλά καί τής πολυμεροuς συνεργα

ως τή ς οικονομίας γιά μιά καλλίτερη ζωή του άνθρώπου .

σίας στή ν περιοχή. τίς θέσεις αuτές επανέλαβε καί

'Όλα τά περίπλοκα προβλήματα δέν μπορουν νά επιλυθοuν

κατά τή διάρκεια συνεντεύξεως τύπου πού παραχώ

παρά μέ τήν συμμετοχή δλων τών Κρατών άνεξαρτήτως

ρησε, λίγο aργότερα . Ειδικότερα, απαντώντας σέ

του μεγέθους των, μεγάλων, μικρών, μεσαίων. Καί κατά

σχετικές ερωτήσεις, επανέλαβε τή θέση τής χώρας

τήν γνώμη μας οί μικρ ές καί οί μεσαίες χώρες εχουν νά

του γιά επίλυση τοu Κυπριακοu μέ συνεννόηση τών

παίξουν ενα μεγάλο ρόλο στήν επίλυση τών διεθνών προ

δύο κοινοτήτων καί μέ τρόπο πού θά εξασφάλιζε τήν

βλημάτων. Είναι πρός τό συμφέρον δλων τών λαών νά

εξασφαλίσουν

ενα

μεγαλύτε ρο

ρόλο

τών

'Ηνωμένων

'Εθνών καί τών άλλων διεθνών 'Οργανισμών. Καί θέλω μέ
τήν εύ καιρία αύτή νά εκφράσω τήν ίκανοποίησή μου δτι
καί στόν διεθνή τομέα οί χώρες μας, οί Κυβερνήσεις τών

εδαφική ακεραιότητα καί τήν ανεξαρτησία του νη
σιοu· ύπογράμμισε τή σημασία τής αναπτύξεως τής
διμεροuς συνεργασίας ώς πρώτο βήμα γιά τήν πραγ

ματοποίηση νέας διαβαλκανικής Διασκέψεως, δια

δύο χωρών μας συνεργάζονται μέ πολύ καλά άποτελέσμα

δικασία πού, στό aπώτερο μέλλον, θά όδηγοuσε καί

τα. Καί είμαι πεπεισμένος , κ. πρωθυπουργέ, δτι καί τά άπο

στήν πολιτική συνεννόηση· καί διέψευσε τήν πλη

τελέσματα τή ς επισκέψεώς μου αύτής, ή μακρόχρονη συμ

ροφορία δτι είχε προτείνει σύγκληση διαβαλκανι

φωνία στόν οικονομικό τομέα πού θά ύπογράψουμε , θά

κής διασκέψεως κορυφής.

άνοίξουν νέες προοπτικές γιά μιά μεγαλύτερη άκόμη συ
νεργασία μας. Καί θέλω νά ενεργήσουμε μέ τέτοιο τρόπο

Τό τελικό κοινό έλληνορουμανικό ανακοινωθέν

ανέφε ρε:

ωστε οί δύο χώρες νά άποτελέσουν ύπόδειγμα πώς δύο χώ
ρες πού εχουν διαφορετικά κοινωνικά συστήματα μποροuν

«Κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών τά δύο μέρη άνέ

νά συνε ργασθοuν πρός τό συμφέρον τής ειρήνης καί τής

λυσαν τό παρόν στάδιον καί τάς προοπτικάς τής άναπτύ

εύημε ρίας .

»Μέ τήν πεποίθηση δτι οί σχέσεις μας θά άναπτυχθουν
ετι περαιτέ ρω θέλω νά ύψώσω τό ποτήρι μου εις ύγείαν του

ξεως τών διμερών σχέσεων καί προέβησαν εiς εύρείαν άν
ταλλαγήν άπόψεων επί τών επικαίρων διεθνών προβλη μά
των.

προέδ ρου τής 'Ελληνική ς Δημοκρατίας, εiς ύγείαν σας κ .

»Τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν ίκανοποίησίν των διά τήν

πρωθυπουργέ, γιά τήν εύημε ρία καί εύτυχία του φίλου έλ

εύμενή άνάπτυξιν τών διμερών σχέσεων αί όποίαι βασίζον

ληνικου λαου, στήν ύγεία δλων σας».

ται επί τών θεμελιωδών άρχών του διεθνους δικαίου, επί
τών σκοπών καί τών άρχών του χάρτου τών 'Ηνωμένων

Τό aπόγευμα ό Ν. Τσαου σέσκου επισκέφθηκε

'Εθνών καί επί τής Κοινής Πανηγυ ρικής Δηλώσεως ή
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όποία ύπέγράφη εiς Βουκουρέστιον ύπό του πρωθυπουργου

πρόθεσμον Συμφωνίαν διά τήν οiκονομικήν, βιομηχανικήν

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμαν

καί τεχνικήν συνεργασίαν μεταξύ τής ·Ελληνικής Δημο

λή, κατά τήν διάρκειαν τής επισήμου επισκέψεώς του εiς

κρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανί

τήν Ρουμανίαν τό

καί του προέδρου τής Σοσιαλιστι

ας. Οί ύπουργοί τών 'Εξωτερικών τής Σοσιαλιστικής Δη

κής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας κ. Νικολάε Τσαουσέ

μοκρατίας τής Ρουμανίας καί τής ·Ελληνικής Δημοκρατί

σκου.

ας ύπέγραψαν επίσης τήν μακροπρόθεσμον εμπορικήν

1975,

»' Επιβεβαιουντα έκ νέου τήν θέλησίν των νά θέσουν έν

Συμφωνίαν καί τήν Συμφωνίαν πληρωμών. Τά δύο μέρη

έφαρμογtϊ τήν Κοινήν Πανηγυρικήν Δήλωσιν καί νά άνα

εξέφρασαν τήν ίκανοποίησίν των διά τήν εύτυχή κατάλη

πτύξουν σχέσεις φιλίας καί συνεργασίας άμοιβαίως επω

ξιν τής Διασκέψεως διά τήν 'Ασφάλειαν 1ςαί τήν Συνεργα

φελείς σέ δλους τούς τομείς τά δύο μέρη έξήρον τήν συμ

σίαν εν ΕύρώπlJ, ή όποία δημιουργεί εύνοϊκάς συνθήκας

βολήν τών επαφών αί όποίαι έπραγματοποιήθησαν έπί

διά τήν βελτίωσιν τής άσφαλείας καί διά τήν άνάπτυξιν

κυβερνητικου

συνεργασίας

καί

κοινοβουλευτικου

επιπέδου

εiς

τήν

ενίσχυσιν τών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών ώς καί τήν

εiς τήν Εύρώπην.

'Επανεβεβαίωσαν τήν

στερράν άπόφασίν των νά θέσουν έξ όλοκλήρου εiς εφαρ

χρησιμότητα τών περιοδικών διαβουλεύσεων μεταξύ τών

μογήν εiς τάς άμοιβαίας σχέσεις των τάς διατάξεις τής

• Υπουργείων

'Εξωτερικών καί άπεφάσισαν νά συνεχίσουν

Τελικής Πράξεως τής Διασκέψεως. Συνεφώνησαν cεπί τής

καί νά ενθαρρύνουν αύτάς τάς έπαφάς καί τάς διαβου

άνάγκης τής συνεχίσεως τών προσπαθειών πρός τόν σκο

λεύσεις.

πόν τής πλήρους εφαρμογής τής Τελικής Πράξεως ύφ'

»Τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν ίκανοποίησίν των διά τήν

ένός έκάστου τών μετεχόντων Κρατών εiς τάς σχέσεις των

πρόοδον ή όποία έπετελέσθη εiς τούς τομείς των εμπορικών

μέ δλας τάς ι'iλλας συμβεβλημένας χώρας τήν ενίσχυσιν

άνταλλαγών καί τής οiκονομικής συνεργασίας μεταξύ τών

τής άσφαλείας έκάστης συμμετεχούσης χώρας καί τήν άνά

δύο χωρών καί !;ξετίμησαν τά άποτελέσματα τής τετάρτης

πτυξιν τής συνεργασίας μεταξύ των. Τά δύο μέρη ύπεγράμ

Συνόδου τής Μικτής Κυβερνητικής 'Επιτροπής Συνεργα

μισαν τήν σημασίαν τής συναντήσεως του Βελιγραδίου τό

εiς τήν συνέχισιν τής πολυμερους διαδικασίας έγκαι

σίας μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσια

1977

λιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, ή όποία συνήλθεν

νιασθείσης άπό τήν Διάσκεψιν . Εiς αύτό τό πλαίσιον θεω

έν 'Αθήναις τόν παρελθόντα Φεβρουάριον. Έπεβεβαίω

ρουν δτι ή Συνάντησις αύτή πρέπει νά λάβη χώραν ύπό τάς

σαν έκ νέου τήν θέλησίν των νά καταβάλουν δλας των τάς

καλυτέρας συνθήκας καί νά τύχη προπαρασκευής διά νά

προσπαθείας διά τόν διπλασιασμόν του δγκου τών άμοι

άνταποκριθή εiς τούς σκοπούς της.

βαίων εμπορικών άνταλλαγών καί διά τήν διαφοροποίησίν

>>Τά δύο μέρη ύπεγράμμισαν δτι ή πραγματοποίησις μι

των κατά τήν διάρκειαν των πέντε προσεχών ετων εν σχέ

aς πραγματικής άσφαλείας καί μιας διαρκους εiρήνης εiς

σει μέ τήν προηγουμένην πενταετή περίοδον.

τήν Εύρωπαϊκήν ήπειρον συνδέεται μέ τήν άποδοχήν άπο

>>Τά δύο μέρη εξέφρασαν επίσης τήν άπόφασίν των νά

τελεσματικών μέτρων στρατιωτικής άπαγκιστρώσεως καί

διευρύνουν διά τής πραγματοποιήσεως κοινών σχεδίων

άφοπλισμου . Τά δύο μέρη εξεφράσθησαν σθεναρώς διά

ύπό συνθήκας άμοιβαίως επωφελείς, τήν οiκονομικήν, βι

τήν παυσιν του άνταγωνισμου τών εξοπλισμών καί διά τόν

ομηχανικήν, τεχνικήν καί επιστημονικήν συνεργασίαν ώς

γενικόν καί πλήρη άφοπλισμόν ύπό διεθνή ελεγχον αύ

καί τήν συνεργασίαν εiς τούς τομείς του τουρισμου, τών

στηρόν καί άποτελεσματικόν καί επανεβεβαίωσαν τήν

μεταφορών καί τών συγκοινωνιών τόσον μεταξύ τών δύο

κοινήν των θέλησιν νά συμβάλουν εiς τήν πραγματοποίη

χωρών δσον καί τών έν διαμετακομίσει.

σιν τών σκοπών αύτών. Ύπεγράμμισαν τήν πρωταρχικήν

»Πρός τουτο, τά δύο μέρη συνεφώνησαν νά διευκολύ

άνάγκην νά δώσουν μίαν νέαν προοπτικήν εiς τάς δια

νουν, δι' δλων τών εiς τήν διάθεσίν των μέσων, τάς προ

πραγματεύσεις τάς άποβλεπούσας εiς τόν γενικόν άφοπλι

σπαθείας των επιχειρήσεων καί των οργανισμών των δύο

σμόν, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικου άφοπλισμου .

χωρών διά τήν πραγματοποίησι ν των ύπό διαπραγμάτευσιν

>>Τά δύο μέρη ετόνισαν τήν άνάγκην τής άναπτύξεως

σχ~δίων ώς καί διά τήν προώθησιν νέων σχεδίων συνεργα

ένός κλίματος συνεργασίας κατανοήσεως, καλής γειτονίας

σίας άμοιβαίου οφέλους ώς εiς τούς τομείς του πετρελαίου,

καί εiρήνης εiς τήν περιοχήν τών Βαλκανίων. Εiς τό πλαί

τών ορυχείων, των μηχανικών κατασκευών, τής ηλεκτρο

σιον αύτό ύπεγράμμισαν τήν iδιαιτέραν σημασίαν τής συ

τεχνικής καί ελαφράς βιομηχανίας.

ναντήσεως κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων διά τήν πολυ

>>Τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν ίκανοποίησίν των δι' δ, τι

μερή οiκονομικήν καί τεχνικήν συνεργασίαν μεταξύ τών

άφορα τήν συνεργασίαν των εiς τούς τομείς τής επιστήμης,

βαλκανικών χωρών, η όποία ελαβε χώραν εiς τάς 'Αθήνας

τής παιδείας, τής τέχνης, του τουρισμου, τής ραδιοτηλεο

άπό 26ης 'Ιανουαρίου εως 9ης Φεβρουαρίου

ράσεως καί εξετίμησαν δτι ύπάρχουν δυνατότητες διευ

προσκλήσεως του πρωθυπουργου τής 'Ελληνικής Δημο

1976

κατόπιν

ρύνσεώς της, λαμβανομένων ύπ ' δψιν τών κοινών δεσμών

κρατίας κ . Κωνσταντίνου Καραμανλή . Ύπογραμμίσαντα

παιδείας καί πολιτισμου οί όποίοι .ύφίστανται μεταξύ του

τήν επιτυχίαν τής Συναντήσεως αύτής ή όποία άποτελεί

ρουμανικου καί του έλληνικου λαου καί τής επιθυμίας των

μίαν πρώτην σημαντικήν πρωτοβουλίαν πρός τήν κατεύ

νά εμβαθύνουν άκόμη περισσότερο τήν άμοιβαίαν των

θυνσιν τής θέσεως εiς εφαρμογήν τής Τελικής Πράξεως

γνωριμίαν.

τής Διασκέψεως διά τήν άσφάλειαν καί τήν συνεργασίαν

>>'Επί τφ σκοπφ τής ενισχύσεως καί τής διευρύνσεως

εν Εύρώπ1J επί του τοπικου πεδίου, εξέφρασαν τήν πεποί

τών μεταξύ τών δύο Κρατών σχέσεων, ό πρωθυπουργός τής

θησίν των δτι ή πολυμερής διαβαλκανική συνεργασία εiς

• Ελληνικής

Δημοκρατίας κ . Κωνσταντίνος Καραμανλής

τούς καθορισθέντας τομείς κοινου συμφέροντος θά άποβή

καί ό πρόεδρος τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρου

καρποφόρος δι' δλους τούς βαλκανικούς λαούς πρός τό

μανίας κ. Νικολάε Τσαουσέσκου ύπέγραψαν τήν μακρο-

συμφέρον τής εiρήνης καί τής συνεργασίας εiς τά Βαλκά-
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νια καί τήν Εύρώπην. Πρός τόν σκοπόν αύτόν θεωροuν

καταβάλουν προσπαθείας διά τήν ένισχυσιν του ρόλου του

άναγκαίον όπως αί βαλκανικαί χ&ραι ενώσουν τάς προ

'Οργανισμοu, λαμβανομένων ύπ' δψιν των πραγματικοτή

σπαθείας των διά τήν άποδοχήν καί τήν βάσιν είς έφαρμο

των του συγχρόνου κόσμου.

>>Τά δύο μέρη έξετίμησαν τήν σημασίαν τής Διασκέψε

γήν έπί του πολυμεροuς πεδίου σχεδίων συνεργασίας κοι

ως των 'Ηνωμένων Έθν&ν είς τό Δίκαιον τής θαλάσσης

νου ενδιαφέροντος.

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν άνησυχίαν τήν δποίαν

καί έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν των νά συνεισφέρουν τήν

τούς έμπνέει ή κατάστασις έν Κύπρφ, Κράτους κυριάρχου

ένεργόν συμβολήν των πρός τόν σκοπόν τής επεξεργασίας

καί μέλους των 'Ηνωμένων Έθν&ν. 'Ετάχθησαν ύπέρ τής

σταθερών κανόνων διεθνοuς δικαίου, γενικής άποδοχής.

έπί

»Τά μέρη έξέφρασαν τήν ίκανοποίησίν των διά τήν κα

εποικοδομητικής βάσεως καί ύπό τήν αίγίδα του γενικοί)

λήν συνεργασίαν μεταξύ των άντιπροσωπει&ν των δύο χω

γραμματέως των 'Ηνωμένων Έθν&ν, πρός έξεύρεσιν, έν

ρών τόσον είς τόν ΟΗΕ όσον καί είς τά πλαίσια άλλων

συνεχίσεως

των

διακοινοτικών

διαπραγματεύσεων

τός τής συντομωτέρας προσθεσμίας, μιfiς καθολικής, είρη

'Οργανισμών καί διεθνών διασκέψεων καί συνεφώνησαν

νικής λύσεως ή όποία θά έξησφάλιζε τήν άνεξαρτησίαν,

νά εντείνουν τήν συνεργασίαν αύτήν.

άδέ

»Τά δύο μέρη έξετίμησαν ότι ή έπίσημος έπίσκεψις του

σμευτον τής Κυπριακής Δημοκρατίας, συμφώνως πρός τάς

πρόεδρου τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας

άποφάσεις τ&ν 'Ηνωμένων Έθν&ν. 'Εξέφρασαν τήν έπι

κ. Νικολάε Τσαουσέσκου έν 'Ελλάδι άποτελεί ενα γεγονός

θυμίαν όπως αί διαπραγματεύσεις αύταί ε{ναι συνεχείς καί

ίδιαιτέρως σημαντικόν είς τήν άνοδικήν πορείαν των ελ

άποτελεσματικαί.

ληνορουμανικ&ν σχέσεων πρός δφελος τής παραδοσιακής

τήν έδαφικήν άκεραιότητα, τήν κυριαρχίαν καί τό

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν άνησυχίαν των διά τό
θέμα τής καταστάσεως είς τήν Μέσην 'Ανατολήν καί έτά

φιλίας μεταξύ των δύο λα&ν ώς καί τής είρήνης καί τής
περιφερειακής καί διεθνοuς συνεργασίας .

χθησαν ύπέρ μιaς δικαίας καί διαρκοuς είρήνης βασιζομέ

»'Ο πρόεδρος τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής

νης έπί των άποφάσεων των 'Ηνωμένων Έθν&ιν. Έκκι

Ρουμανίας κ. Νικολάε Τσαουσέσκου προσεκάλεσε τόν πρό

νοuντα άπό τήν άρχήν του δικαιώματος τής αύτοδιαθέσεως

εδρον τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνον Τσά

των λαών καί ύπογραμμίζοντα δτι ή πρόσκτησις έδαφ&ν

τσον νά πραγματοποιήση έπίσημον επίσκεψιν είς τήν

διά τής βίας είναι άπαράδεκτος είς τάς διεθνείς σχέσεις, τά

Ρουμανία ν.
»'Ωσαύτως δ πρόεδρος τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατί

δύο μέρη έπανεβεβαίωσαν τήν άνάγκην τής εκκενώσεως

των καταληφθέντων τόν Ίούνιον

1967

άραβικ&ν έδαφ&ν

ας τής Ρουμανίας κ. Νικολάε Τσαουσέσκου προσεκάλεσε

καί μιfiς τοιαύτης λύσεως ή όποία θά έσέβετο τά νόμιμα

τόν πρωθυπουργόν τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κων

δικαιώματα του παλαιστινιακοί) λαου, περιλαμβανομένης

σταντίνον

τής έθνικής του όντότητος ώς καί τής άνεξαρτησίας δλων

έπίσκεψιν είς Ρουμανίαy.

Καραμανλήν

νά

πραγματοποιήση

έπίσημον

»Αί προσκλήσεις έγένοντο δεκταί μετ' εύχαριστήσεως.

τ&ν Κρατών τής περιοχής.

»Τά δύο μέρη θεωροuν ότι ενα των βασικών προβλημά
των τής συγχρόνου έποχής τό δποίον ένδιαφέρει δλα τά

Αί ήμερομηνίαι των επισκέψεων θά καθορισθοuν μεταγε
νεστέρως διά τής διπλωματικής δδοu».

Κράτη είναι ή έξάλειψις τής ύπαναπτύξεως καί ή καθιέρω
σις μιfiς νέας διεθνοUς οίκονομικής τάξεως. Θεωροuντα ότι

Σχολιάζοντας τήν έπίσκεψη Τσαουσέσκου, ό δι

ή συνέχισις τής καταστάσεως τής ύπαναπτύξεως καί τής

εθνής τύπος δέν παρέλειψε νά ύπογραμμίσει δτι ή

άνισότητος παρεμποδίζει τήν γενικήν οίκονομικήν πρόο

'Ελλάδα καί ή Ρουμανία ήταν οί δύο περισσότερο

δον, τά μέρη θεωροuν άναγκαίαν τήν καθιέρωσιν νέων σχέ

ένθουσιώδεις ύποστηρικτές τής θεσμοποιήσεως τής

σεων βασιζομένων έπί τής πλήρους ίσότητος δικαιωμάτων

διαβαλκανικής συνεργασίας. 'Ο Μ. Μαρσώ, σέ aν

μεταξύ δλων τ&ν Κρατών, έπί του σεβασμοu του δικαιώμα

ταπόκρισή του aπό τήν 'Αθήνα, πού δημοσιεύθηκε

τος εκάστης χώρας νά ε{ναι άπολύτως κυρία του έθνικου
της πλούτου καί νά έπιλέγη έλευθέρως τήν δδόν τής οίκο
νομικής της άναπτύξεως. Πρός τόν σκοπόν αύτόν ύπε
γράμμισαν τήν ίδιαιτέραν σημασίαν των άποφάσεων των
υίοθετηθεισ&ν άπό τήν

VII

'Έκτακτον Σύνοδον τής Γενι

στή

«Libre Belgique»,

τόνισε δτι ύπήρχε σύμπτωση_

aπόψεων μεταξύ τών Ρουμάνων καί τών 'Ελλήνων
ίθυνόντων, πού, πιστοί στό πνευμα του 'Ελσίνκι, εί
χαν aποδυθεί σέ aγώνα γιά τήν ύλοποίηση τής δια

κής Συνελεύσεως των 'Ηνωμένων Έθν&ν έπί του θέματος

βαλκανικής συνεργασίας (29.3). Π,αράλληλα, ή έλβε

τής νέας διεθνοuς οίκονομικής τάξεως καί συνεφώνησαν

τική

νά ύποστηρίξουν τάς πρωτοβουλίας τάς προοριζομένας νά

συμφερόντων τών δύο χωρών στή Βαλκανική, ένώ

«Tagesanzeigen>,

αναφερόταν

σέ

ταυτότητα

εξασφαλίσουν τήν πραγματοποίησίν των τεθέντων σκο

έρμήνευε τήν έπίσκεψη του Ρουμάνου προέδρου ώς

πών.

προσπάθεια γιά τήν ύλοποίηση τών προτάσεων πού

»Τά δύο μέρη έπανεβεβαίωσαν τήν πλήρη ύποστήριξίν
των είς τούς σκοπούς καί τάς άρχάς των

'Ηνωμένων

Έθν&ν καί ύπεγράμμισαν τήν άνάγκην όπως δ 'Οργανι

είχαν διατυπωθεί κατά τή Διαβαλκανική τών 'Αθη
νών

(30.3).

σμός τ&ν 'Ηνωμένων 'Εθνών καταστή εν δργανον άκόμη
περισσότερον άποτελεσματικόν διά τήν διατήρησιν τής

26

είρήνης καί τήν ένίσχυσιν τής διεθνους άσφαλείας, τήν

ΜΑΡΎΙΟΥ

1976

'Ενώ είχε προηγηθεί, στήν Ούάσιγκτων, aπό ~{ς

έπίλυσιν των διεθνών προβλημάτων καί τήν προαγωγήν

'Ιανουαρίου rος τίς

13

Φεβρουαρίου, νέος γύρος

τής κατανοήσεως καί τής συνεργασίας μεταξύ όλων των

26

Κρατών. Πρός τοuτο έκτιμοuν δτι δλα τά Κράτη πρέπει νά

συνομιλιών γιά τήν αναθεώρηση του καθεστώτος
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Ή ύποστήριξη τής lδέας τής διαβαλκανικής συνεργασίας aπό τή Ρουμανία συνέβαλε
στήν προώθηση των προσπαθειων του Κ. Καραμανλή yιά τήν aνάδυση
νέου κλίματος στήν περιοχή.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΟΛΩΝ

178

τών άμερικανικών βάσεων στήν 'Ελλάδα, ύπογράφε

να πρέσβη, στίς

ται άμερικανοτουρκική 'Αμυντική Συμφωνία ή όποία

τότητα νά ύπογραφεί άνάλογη ελληνοαμερικανική

προβλέπει παραχώρηση στήν

συμφωνία καί δήλωσε ότι οί ΗΠΑ θά άντιτάσσονταν

w

Αγκυρα στρατιωτι

31

του μηνός, άναφέρθηκε στή δυνα

κου ύλικου άξίας ένός δισ. δολλαρίων γιά περίοδο

σέ χρήση στρατιωτιkfjς δυνάμεως άπό τήν Τουρκία

τεσσάρων έτών, σέ άντάλλαγμα γιά τήν παρουσία

έναντίον τfjς 'Ελλάδος: στήν περίπτωση αύτή, θά

βάσεων τών ΗΠΑ στό τουρκικό εδαφος.

ύποστήριζαν τή δεύτερη. 'Ακόμη, ό 'Αμερικανός

'Η νέα αύτή έξέλιξη δημιούργησε εντονες άνη

ύφυπουργός 'Εξωτερικών , Τ. Σίσκο, δήλωσε στό Μ.

συχίες στήν 'Ελλάδα καί δδήγησε σέ φρενίτιδα δι

'Αλεξανδράκη ότι μέ τή σύναψη τfjς συμφωνίας μέ

πλωματικfjς δραστηριότητας μεταξύ 'Αθηνών καί

τήν

Οόάσιγκτων. Στό παρελθόν, οί ΗΠΑ είχαν άρνηθεί

στήσουν τήν έμπιστοσύνη στίς σχέσεις τους μέ τήν

καί νά συζητήσουν άκόμη τό ένδεχόμενο νά καταβά

Τουρκία, έξέλιξη πού θά ένίσχυε

λουν σέ όποιαδήποτε χώρα «ένοίκιο» γιά βάσεις πού,

προσπάθειες τfjς χώρας του γιά τήν έπίλυση του Κυ

σύμφωνα μέ τίς σχετικές προβλέψεις, προορίζονταν

πριακου. Τόνισε, άκόμη, ότι ή Ούάσιγκτων δέν είχε

νά εξυπηρετήσουν τίς άνάγκες τfjς κοινfjς άμυνας.

τήν πρόθεση νά άνατρέψει σέ βάρος τfjς 'Ελλάδος

'Η νέα άμερικανοτουρκική συμφωνία έντασσόταν

τήν ίσορροπία στό Αίγαίο .

w Αγκυρα

οί ΗΠΑ άποσκοπουσαν νά άποκατα

-

πίστευε

-

τίς

έμφανώς στά πλαίσια τών προσπαθειών του Χ . Κί

Τήν Ι η 'Απριλίου καί μετά τήν πρώτη αύτή άν

σινγκερ νά παρακάμψει τό έμπάργκο όπλων πού είχε

ταλλαηΊ έκτιμήσεων, ό Κ. Καραμανλfjς άπηύθυνε τό

έπιβάλει στήν Τουρκία τό Κογκρέσο. 'Ωστόσο, πέ

άκόλουθο μήνυμα στόν πρόεδρο Τζ. Φόρντ:

ρα άπό τό γεγονός ότι κατ' αύτό τόν τρόπο οί ΗΠΑ
έμφανίζονταν νά άντιμετωπίζουν τήν 'Ελλάδα \cαί
τήν Τουρκία μέ δύο σταθμά, ή συμφωνία θά μπορου
σε νά δδηγήσει στήν άνατροπή τfjς ίσορροπίας στό
Αίγαίο. ' Ακόμη, ή 'Αθήνα άνησύχησε γιά τό ένδεχό

μενο νά ύπfjρχαν καί πρόσθετες προβλέψεις, πού νά
έπιτείνουν τήν άνισότητα στή μεταχείριση. Ή έλ
ληνική Κυβέρνηση άντέδρασε άμέσως, άποσκοπών

τας νά εξασφαλίσει άνάλογα πλεονεκτήματα μέ αύτά
πού παραχωρουνταν στήν Τουρκία, άλλά καί νά έκ
μαιεύσει τήν ήθική καί πολιτική δέσμευση τών ΗΠΑ

για tή διαφύλαξη τfjς ίσορροπίας καί τή διατήρηση
τfjς είρήνης μεταξύ τfjς 'Ελλάδος καί τfjς Τουρκίας.
Μετά άπό συνεννόηση μέ τόν πρωθυπουργό, ό

ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, άπέστειλε στήν

έλληνική άντ'ιπροσωπεία στίς διαπραγματεύσεις έπί
των βάσεων όδηγίες νά διακόψει τίς διαβουλεύσεις.

Κατόπιν, καί άφου ένημερώθηκε γιά τούς όρους τfjς

«Κύριε πρόεδρε,

»Εlναι .πεποίθησίς μου ότι ή πρόσφατος dμερικα
νοτουρκική συμφωνία δημιουργεί σοβαρώiατα προ
βλήματα γιά τήν Έλλάδα καί κινδύνους γιά τήν εlρή
νη τής περιοχής.

» WΗδη, ol δύο ύπουργοί τών

'Εξωτερικών dντήλ

λαξαν dπόψεις έπί τής καταστάσεως καί dποκομίζω
τήν έντύπωσιν ότι τά προβλήματα αύτά δύνανται νά
έπιλυθουν πρός τό συμφέρον τής

'Αμερικής, τής

Έλλάδος, τής Τουρκίας καί του 'Ελευθέρου Κό
σμου.

»Γνωρίζων τήν πολιτικότητά σας καί τό ένδιαφέ
ρον σας γιά τήν ρύθμισιν τής έπικρατούσης τραγι

κής καταστάσεως εlς τήν περιοχή αύτή του κόσμου,
παρακαλώ όπως παράσχητε τήν dμέριστον ύποστή

ριξίν σας εlς τάς διευθετήσεις αί όποίαι εlναι ήδη
ύπό συζήτησιν» 62 •

άμερικανοτουρκικfjς συμφωνίας, ή 'Αθήνα βεβαιώ

Παράλληλα, δ Δ. Μπίτσιος άπέστειλε καί αύτός

θηκε ότί ή μαζική στρατιωτική ένίσχυση τfjς Τουρ

μήνυμα στόν ' Αμερικανό όμόλογό του, στό όποίο

κίας θά άνέτρεπε τήν ύφισταμένη ίσορροπία μεταξύ

τόνιζε ότι οί άπόψεις του Χ. Κίσινγκερ ήταν άποδε

των δύο χωρών καί θά ένίσχυε τίς επεκτατικές βλέ

κτές καί θά επρεπε νά ένσωματωθουν σέ σχετική

ψεις τfjς 'Άγκυρας. Στίς

29

Μαρτίου ό πρέσβης τfjς

'Ελλάδος στήν Ούάσιγκτων, Μ.

'Αλεξανδράκης,

συμφωνία. Παράλληλα θά δφειλε νά χορηγηθεί, γιά
τή διατήρηση τής ίσορροπίας, στρατιωτική βοήθεια

άμερικανική

στήν ' Ελλάδα, άντίστοιχη μέ αύτή πού χορηγείτο

πλευρά τίς πρώτες έκτιμήσεις τfjς έλληνικfjς Κυβε ρ

στήν Τουρκία, νά έπιβεβαιωθεί μέσω άνταλλαγfjς

ελαβε

δδηγίες

νά διαβιβάσει

στήν

νήσεως καί ίδιαίτερα τήν άποψη ότι ή άμερικανο

επιστολών ή διαβεβαίωση τfjς άμερικανικfjς πλευρt'iς

τουρκική συμφωνία, θέτοντας σέ έντελώς διαφορετι

γιά τήν άσφάλεια τfjς 'Ελλάδος , τήν όποία είχε fίδη

κή μοίρα τήν 'Αθήνα καί τήν

παράσχει προφορικά ό Χ. Κίσινγκερ καί νά γίνει

w

Αγκυρα, συνιστουσε

έχθρική πράξη κατά τfjς 'Ελλάδος. ' Ακόμη , ό Δ.

μνεία σέ συνέχιση του άμερικανικου ενδιαφέροντος

Μπίτσιος άπέστειλε μήνυμα στό Χ. Κίσινγκερ, όπου

γιά τήν έπίλυση του Κυπριακου.

τονιζόταν ότι ή ' Ελλάδα θά καθόριζε τή μελλοντική

Τήν ίδια ήμέ ρα, Ι 'Απριλίου, δ πρωθυπουργός

της στάση άπό τήν άντίδραση τfjς άμε ρικανικfjς

προήδρευσε

πλευρt'iς.

ύπουργου ' Εθνικfjς ' Αμύνης , Ε. ' Αβέρωφ, του ύφυ

σέ

σύσκεψη

μέ

τή

συμμετοχή

του

' Από τήν πλευρά του, δ ' Αμερικανός ύπουργός

πουργου , Ι. Κατσαδήμα, του άρχηγου τών 'Ενόπλων

'Εξωτερικών, κατά τή συνάντησή του μέ τόν 'Έλλη-

Δυνάμεων, στρατηγου Δ. 'Αρμπούζη καί τών άρχη-
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δραστηριοποίησή της πρός τήν άμερικανική πλευ

τούς διαβεβαίω&ε δτι θά τίθενταν στή διάθεσή τους

ρά. Παράλληλα, δ Κ . Καραμανλfjς άπηύθυνε τό άκό

δλα τά άναγκαία μέσα. Τό ίδιο βράδυ, εκαμε καί τήν

λουθο μήνυμα στόν πρόεδρο τfjς Γαλλικfjς Δημο

άκόλουθη δήλωση:

κρατίας, Β . Ζισκάρ ντ' Εσταίν, τόν καγκελλάριο τfjς

«Ai

ΥΕνοπλοι Δυνάμεις δύνανrαι νά εlναι βέβαιοι

δτι θά τεθουν εlς τήνδιάθεσίν των δλα τά άπαιτούμε

ΟΔ Γερμανίας, Χ. Σμίτ καί τόν πρωθυπουργό τfjς

Βρετανίας, Χ. Ούίλσον:
«Θά lχετε άσφαλώς πληροφορηθij δτι ή άμερικα

να μέσα διά νά προστατεύσουν, aν χρειασθij, τήν
'Εκείνο τό

νική Κυβέρνησις συvijψε συμφωνίαν μέ τήν Τουρκί

δποίον ζητώ άπό τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις είναι νά

αν, βάσει τijς δποίας ή τελευταία θά λάβη, κατά τά

άσφάλειαν ιωί τήν τιμήν τijς χώρας.

έξακολουθήσουν νά έπιδεικνύουν νομιμοφροσύνην,

προσεχή τέσσερα ετη, στρατιωτικόν ύλικόν άξίας

πειθαρχίαν καί φρόνημα ύψηλόν».

ένός δισεκατομμυρίου δολλαρίων.

'Από τήν πλευρά του, μόλις ελαβε τό μήνυμα του

Δ. Μπίτσιου, δ Χ. Κίσινγκερ έξέφρασε τήν aποψη
δτι θά μποροuσε νά έπέλθει διευθέτηση ίκανοποιη
τική

καί γιά τίς

δύο πλευρές .

'Ο

' Αμερικανός

ύπουργός καί δ Μ. 'Αλεξανδράκης συμφώνησαν νά

άνταλλαγοuν σχετικές έπιστολές μεταξύ τ&ν δύο
ύπουργ&ν καί νά έπισκεφθεί δ Δ. Μπίτσιος τήν Ούά
σιγκτων γιά τήν ύπογραφή τfjς συμφωνίας. τίς έπό

μενες ήμέρες, άκολούθησαν λεπτομερείς διαπραγμα

τεύσεις, μέταξύ του 'Έλληνα πρέσβη στήν Ούάσιγ
κτων καί του 'Αμερικανοί) ύφυπουργοu 'Εξωτερι
κών, Α. Χάρτμαν.

'Ο πρόεδρος τ&ν ΗΠΑ, Τζ. Φόρντ, απαντησε

στήν έπlστολή του Κ. Καραμανλfj στίς 10 'Απριλί

ου, δταv είχε πλέον σημειωθεί σημαντική πρόοδος
γιά τήν έπίλυση του προβλήματος:

»'Από τάς πληροφορίας πού μiiς παρέσχεν ή
άμερικανική Κυβέρνησις προκύπτει δτι ούδεμία δέ
σμευσις άνελήφθη άπό τήν Τουρκίαν είτε διά τήν
προώθησιν τijς ρυθμίσεως του Κυπριακου είτε διά

τήν μή χρησιμοποίησιν του ηύξημένου στρατιωτι
κου δυναμικου της έναντίον τijς 'Ελλάδος.

» ΥΕτσι

ή άμερικανική Κυβέρνησις έμφανίζεται

νά έπιβραβεύη τήν τουρκικήν εlσβολήν εlς τήν Κύ
προν καί νά ένθαρρύνη τήν έπιθετικότητα τijς Τουρ
κίας έναντίον τijς 'Ελλάδος.

»Είμαι βέβαιος δτι άντιλαμβάνεσθε τάς έπιπτώ
σεις τάς δποίας δύναται νά lχη ή πολιτική αύτή τών

ΗΠΑ, τόσον έπί τών έσωτερικών έξελίξεων, δσον
καί έπί τών διεθνών σχέσεων τijς 'Ελλάδος.
»'Ο ύπουρyός τών

'Εξωτερικών κ. Μπίτσιος

πληροφορεί λεπτομερώς σήμερον τόν πρέσβυ σας
έπί του δλου θέματος. Θά σiiς παρακαλουσα νά ζητή

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ,

σετε νά ένημερωθijτε έπί τijς έκθέσεως πού θά άπο

»' Εξετίμησα πάρα

στείλη δ πρέσβυς σας» 64 •

πολύ τό μήνυμά σας τής Ι ης 'Απρι

λίου, σχετικώς μέ τά κοινά συμφέροντα τής 'Ελλάδος καί
τ&ν ΗΠΑ καί, εiς αυτό τό πλαίσιον, τήν aνησυχίαν σας

Τήν άπάντηση του Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν έπέ

λόγφ τής προσφάτου συμφωνίας πού ύπέγραψαν αί ΗΠΑ

δωσε στόν Κ. Καραμανλfj , τήν lη ' Απριλίου, δ Γάλ

μέ τήν Τουρκίαν .
» ' Απαντώντας θά Ί'jθελα πρώτα νά έπαναβεβαιώσω,

δπως συζητήσαμε πέρυσι, τήν πολύ μεγάλην σημασίαν πού

λος ύπουργός Βιομη'χανίας, Μ. ντ' Όρνανό, δ δποί
ος πραγματοποιοuσε έπίσημη έπίσκεψη στήν ' Ελλά

δα:

aποδίδω εiς τήν περαιτέ ρω βελτίωσιν των aμερικανοελλη

νικων σχέσεων. Τοuτο είναι πρός τό συμφέρον ό.μφοτέρων

· « ' Αγαπητέ

κύριε πρωθυπουργέ,

των χωρών μας καί ό.νταποκρίνεται πλήρως είς τήν βαθειάν

»Σάς ευχαριστώ θερμά γιά τήν επιστολή σας τής 20ής

φιλία μεταξύ των λαών μας. Οϋτω συμφωνώ πλήρως μέ τήν

Μαρτίου καί τό μήνυμά σας τή ς 30ής Μαρτίου πού μόλις

ό.νταλλαγήν 'απόψεων πού dρχισε Ί'jδη έπί ύπουργικοu έπι

μοu πε ριήλθε .

πέδου. 'Ο κ. Κίσινγκερ μέ ετήρησεν ενήμε ρον των έπαφ&ν

)) 'Επιφυλάσσομαι

νά σaς aπαντήσω προσεχώς καί επί

του μέ τόν κ . Μπίτσιον καί είμαι πεπεισμένος δτι είμεθα είς

τής ουσίας , στά δύο σημαντικά καί aνησυχητικά ζητήματα

θέσιν νά φθάσωμεν σέ μιά αμοιβαίως ίκανοποιητική λύση

πού θελήσατε νά αναφέ ρετε: τίς σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος

άνταποκρινομένη εiς τό συμφέρον μας νά ενισχύσωμεν

καί Τουρκίας καί είδ ικώτε ρα τό Κυπριακό, τήν έπομένη

άφ ' ένός τάς άμερικανοελληνικάς σχέσεις, άφ' έτέρου δέ

τής ύπογραφής τής άμερικανοτου ρκικής συμφωνίας καί τίς

νά διευρύνω μεν τίς προοπτικές τής είρήνης καί τής σταθε

προοπτικές τής οίκοδομήσεως τής Ευρώπης.

ρότητος στήν ανατολική Μεσόγειο.

»Μπορείτε νά είσθε βέβαιος δτι θά έξακολουθ& νά θεω
ρώ τήν ύπόθεσιν αυτήν ύψίστης προτεραιότητος.
»Προσβλέπω μέ ευχαρίστησιν είς τήν συζήτησιν όλο
κλήρου του πλέγματος των ζη τημάτων τρεχούσης σημασί

»'Αλλά θέλησα, άπό σήμε ρα, νά έπωφεληθ& τής ευκαι
ρίας τής έπισκέψεως στήν 'Αθήνα τοu Μισέλ ντ ' Όρνα
νό, ύπουργοu Βιομηχανίας καί 'Έ ρευνας καί προσωπικοί>
μου φίλου , γιά νά σaς βεβαιώσω δτι παραμένω σταθε ρά

άποφασισμένος νά ύποστηρίξω τήν διπλωμaτική σας πο

ας διά τάς χώρας μας κατά τήν διάρκειαν τής πολύ ευπροσ

λιτική καί ό.πόλυτα διατεθειμένος νά μελετήσωμε άπό κοι

δέκτου επισκέψεώς σας είς τάς ΗΠΑ, τόν Ίούνιον»6 3 •

νοί> κάθε νέα πρωτοβουλία πού θά σaς ήταν έπιθυμητή.
»Δέν ύπάρχει ανάγκη νά σaς πω πόσο χαίρομαι γιά τήν

'Η έλληνική Κυβέρνηση δέν άρκέστηκε στή

έπιτυχία τή ς πολιτικής σας στόν πολιτικό καί οίκονο μικό
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τομέα. 'Επιβεβαιώνει , δσάκις χρειάζεται, δτι ή φυσική θέ

μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας ύφισταμένης διαφορίiς .

ση τής 'Ελλάδος είναι στήν Εuρώπη.

»νΕδωσα εiς τόν έν 'Αθήναις πρέσβυν μας τήν έντολήν

»Δεχθήτε παρακαλώ, άγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, τήν

νά έπεξηγήση εΙς ύμίiς ή τόν ύπουργόν των 'Εξωτερικών

διαβεβαίωση τής ύψηλής μου έκτιμήσεως καί τής πολύ

κύριον Μπίτσιον λεπτομερώς τήν θέσιν μας έπί του θέμα

φιλικής άναμνήσεώς μου».

τος τής τουρκοαμερικανικής aμυντικής συμφωνίας καί νά

aπαντήση έλευθέρως εΙς δλα τά σχετικά έρωτήματα, τά

Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει:

όποία τΊθέλατε θέσει εΙς αuτόν» .

«Ό κύριος πρωθυπουργός παρακαλεί δπως δ κ. ντ

Όρνανό μεταφέρη εΙς τόν πρόεδρον κύριον Ζισκάρ ντ'
'Εσταί ν τό κάτωθι μήνυμά του, μαζί μέ τούς θερμούς χαι
ρετισμούς του καί τάς εuχαριστί'ας του δι' δσα συνεχώς
πράττει διά τήν 'Ελλάδα .
»'Ο κύριος πρωθυπουργός έκτιμίi Ιδιαιτέρως τήν προ

Τήν ϊδια ήμέρα, περιfjλθε στόν Κ. Καραμανλfί
άπάντηση του νέου Βρετανου πρωθυπουργου, Τζ.
Κάλλαχαν, ό δποίος ε{χε άντικαταστήσει τό Χ.
Οuίλσον μετά τήν αίφνιδιαστική άπόφαση του τε
λευταίου νά παραιτηθεί:

θυμίαν καί κατανόησιν μέ τήν δποίαν δ κ. πρόεδρος άντα
πεκρίθη εΙς τό τελευταίον μήνυμά του.
»'Η συμπαράστασις τής γαλλικής Κυβερνήσεως τήν

παρουσαν στιγμήν θά ήτο πολύτιμος έπί των έξής δύο ση
μείων:

»l.

'Ο ύπουργός 'Εξωτερικών τής Γαλλίας θά ήδύνατο

ίσως νά έγείρη έπ' εuκαιρί~ του συνερχομένου τήν προσε

χή Δευτέραν καί Τρίτην Συμβουλίου των ύπουργών 'Εξω
τερικών καί ΟΙκονομικών τής Εuρωπαϊκής Κοινότητος τό

πρόβλημα τό δποίον δημιουργεί διά τήν 'Ελλάδα, άλλά

καί διά τόν Δυτικόν κόσμον ή διατάραξις του συσχετισμου
δυνάμεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας συνεπεί~ τής
προσφάτου άμερικανοτουρκικής συμφωνίας.

»Είναι aναγκαίον, διά λόγους οuσιαστικούς aλλά καί
ψυχολογικούς, νά έκδηλωθή τό εuρωπαϊκόν ένδιαφέρον

έπί του θέματος αuτου διά νά δημιουργηθή εiς τόν έλληνι
κόν λαόν τό συναίσθημα δτι, έάν έγκαταλείπεται άπό τήν
'Αμερικήν, εχει πάντως τήν κατανόησιν τής Εuρώπης.

»2.

Εiς τό αύτό ώς άνω Συμβούλιον θά ήτο Ιδιαιτέρως

χρήσιμον νά aναληφθή γαλλική πρωτοβουλία πρός ύπο

στήριξιν του έλληνικου αΙτήματος διά τό δεύτερον χρη
ματοδοτικόν πρωτόκολλον .

» Ύ πό

τάς παρούσας συνθήκας, μία τοιαύτη ένέργεια

θά ένεθάρρυνε τόν έλληνικόν λαόν, δεδομένου δτι θά είχεν ·
έπιπτώσεις καί έπί τής ψυχολογίας του καί έπί τής οΙκονο

μικής του προσπαθείας»6 5 •

«' Ανέγνωσα
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έπι

βον γνώσιν τής έκθέσεως του πρέσβεώς μας έπί τής ένημε
διστάσατε νά μίiς έμπιστευθήτε τήν άνησυχίαν σας. 'Εμείς
άμέσως ήλθαμε σέ έπαφή μέ τήν Κυβέρνησιν τών ΗΠΑ.

Λυπουμαι διότι έξ αΙτί~ς των πολιτικών έξελίξεων στήν
Βρετανία δέν κατέστη δυνατόν νά aπαντήσουμε ένωρίτερον
εΙς τήν έπιστολήν σας .
»Μολονότι κατενόησα τήν aντίδρασίν σας εΙς τήν
συμφωνία μέ τήν Τουρκίαν, έθεώρησα δτι ή έπανάληψις

καλών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας καί 'Ηνωμένων Πολι
τειών ήταν σημαντική, έφ' δσον ή κατάστασις εiς τήν
aνατολικήν Μεσόγειον επρεπε νά βελτιωθή . Είμαι σίγου
ρος δτι ή Κυβέρνησις τ& ν ΗΠΑ ήταν έν γνώσει τής σημα
σίας τήν όποία ν ή 'Ελλάς εδιδε εΙς αuτήν τήν έξέλιξιν.

νΕτσι ήμουν πολύ εuτυχής νά μάθω διά τήν συμφωνίαν
"πλαίσιο" μεταξύ ΗΠΑ καί 'Ελλάδος έπί θεμάτων κοινής
άμύνης καί λαμβάνω ύπό σημείωσιν δτι χαρακτηρίσατε
αuτήν τήν συμφωνίαν ώς έθνικήν έπιτυχίαν. νΕχω βασί
μους έλπίδας δτι αuταί αί δύο συμφωνία ι μεταξύ Συμμάχων

θά διευκολύνουν τώρα τήν πρόοδον πρός βελτίωσιν τής
καταστάσεως εΙς τήν aνατολικήν Μεσόγειον καί βεβαίως
καλωσορίζω έκθέσεις aναφέρουσες δτι ή 'Ελλάς καί ή

Τουρκία μπορεί νά άρχίσο~ν συνομιλίας δι ' αύτόν τόν
σκοπόν .

»'Επιθυμώ έπίσης νά σίiς διαβεβαιώσω δτι έλπίζω νά

διατηρήσω τό άμεσο ένδιαφέρον μου εΙς τά προβλήματα

'Απριλίου:

τής ανατολικής Μεσογείου καί iδιαίτερα εί μαι πολύ aνή

«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,
»Εuχαριστώ θερμώς διά τήν άπό

31 .3

ρώσεως πού του εκαμε δ κ. Μπίτσιος. Χαίρομαι πού δέv

'Η άπάντηση του Χ. Σμίτ έπιδόθηκε στόν Κ. Κα
ραμανλfί στίς

μέ μεγάλο ένδιαφέρον τήν άπό

στολή σας πρός τόν κ. Χάρολντ Οuίλσον καί εκτοτε ελα

συχος διά τά νέα έμπόδια εiς τήν πρόοδον τών κυπριακών
έπι

διαπραγματεύσεων. Είμαι σίγουρος δτι θά κάμετε δ , τι τ'ιμ

στολήν σας καί τήν πρός τό πρόσωπόν μου έμπιστοσύνην,

πορείτε- διά νά πείσετε τούς ' Ελληνοκυπρίους νά είναι με

τήν δποίαν έκφράζετε εΙς τό μήνυμά σας αύτό. ' Αντιλαμβά

τριοπαθείς εiς τήν άντιμετώπισιν των διαδικαστικών δυ

31

Μαρτίου

1976

νομαι τάς aνησυχίας , αί δποίαι πηγάζουν aπό τό βαθύ αί

σκολιών πού aνέκυψαν . Θά προσπαθήσωμε νά aσκήσωμε

σθημά σας εuθύνης aπέναντι τής χώρας σας.

τήν έπιρροήν μας εΙς τά άλλα μέρη διά νά δουμε έάν αί

»Καί έγώ είμαι λίαν aνήσυχος διά τήν μεταξύ δύο χω

δυσκολίαι μπορουν νά ύπερπηδηθουν» 66 .

ρών, μέ τάς δποίας διατηρουμεν στενάς φιλικάς καί συμ
μαχικάς σχέσεις, ύφισταμένην άντίθεσιν. 'Η aντίθεσις αϋ

I

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1976

τη δδηγεί εΙς τήν παράδοξον κατάστασιν, ή προοπτική
ένισχύσεως τής αμυντικής Ισχύος του ένός έταίρου νά μήν

'Ο ύπουργός Συντονισμου, Π . Παπαληγούρας,

θεωρήται παρά του έτέρου ώς συμβολή εiς τήν Ιδίαν αuτου

άνακοινώνει τίς γενικές γραμμές καί κατευθύνσεις

άσφάλειαν εναντι του κοινου έχθρου τής Συμμαχίας, aλλά

του χρηματοδοτικου προγράμματος του

μίiλλον ώς άπειλή . Γνωρίζετε, δτι ή 'Ομοσπονδιακή Κυ

όποίο εχει έγκριθεί άπό τή Νομισματική 'Επιτροπή:

βέρνησις καταβάλλει άδιαλείπτως προσπαθείας διά μίαν
ταχείαν καί δι' άμφοτέρας τάς χώρας εντιμον λύσιν tής

1976,

τό

<Πό πρόγραμμα άποβλέπει φυσικά στήν κάλυψη τών
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πιστωτικών άναγκών γιά τήν πραγματοποίηση παραγωγι

τικωτάτων εργων ύποδομής, έγγειοβελτιωτικών καί ίδια{

κών έπενδύσεων καί γιά τήv έξασφ{Χλιση τής τρεχούσης

τερα άρδευτικών,

παραγωγικής διαδικασίας. Κατά τήν σύνταξή του δμως

'Επενδύσεων.

μέσφ του Προγράμματος Δημοσίων

έλήφθη μέριμνα rοστε νά συγκρατηθή ή νομισματική έπέ

»Στό πρόγραμμα των είδικών Πιστωτικών 'Οργανι

κταση μέσα σέ δρια άσφαλείας. ·Η άσκουμένη ύπό τής

σμών προβλέπονται νέαι χορηγτησεις διά τήν πραγματο

Κυβερνήσεως πολιτική συγκρατήσεως των άνατιμητικών

ποίηση βιομηχανικών καί τουριστικών έπενδύσεων ϋψους

τάσεων καί διατηρήσεως τής ίσορροπίας είς τό 'Ισοζύγιον

5 δισ.

τών 'Εξωτερικών Πληρωμών προϋποθέτει:

δτι θά διατεθοuν έντός του

»Πρώτον: Τόν άποτελεσματικό ελεγχο τής ποσότητος
του κυκλοφοροuντος χρήματος καί,

ζας καί άλλα
που.

»δεύτερον: Τήν έξασφάλιση τής τροπής των πιστώσε

δρχ. Έκτός δμως του άνωτέρω ποσου ύπολογίζεται

v

7 δισ.

1976 άπό τάς

Έμπορικάς Τραπέ

δρχ. πρός έξυπηρέτηση του ίδίου σκο

Άλλωστε τά άνωτέρω ποσά εΙναι άπλώς ένδεικτικά.

'Εφ' δσον ύπάρξη ζήτηση μεγαλυτέρα γιά τήν πραγματο
ποίηση παραγωγικών έπενδύσεων, θά ύπάρξη άμεσος άν

ων πρός τούς παραγωγικώτερους τομείς.
»Εlναι αυτονόητο δτι τό Νομισματικό Πρόγραμμα εΙ
ναι άπλώς ένδεικτικό. Θά άναμορφώνεται κατά μήνα άνα

ταπόκριση έκ μέρους του τραπεζικου συστήματος καί των
νομισματικών άρχων.

λόγως των οίκονομικών έξελίξεων τόσο στόν έλληνικό,

l »Γιά τίς έπενδύσεις τής ΔΕΗ καί του ΟΤΕ προβλέπεται

δσο καί στόν διεθνή χώρο, έν όψει πάντοτε του καιρίου

χορήγηση μακροπροθέσμων πιστώσεων ύπό του πιστωτι

στόχου τής έξασφαλίσεως τής έξωτερικής καί τής έσωτε

κοί) συστήματος

ρικής μας οίκονομικής ίσορροπίας.

Προγραμματίζεται δηλαδή αϋξηση κατά

>>'Η ταχεία αϋξηση των καταθέσεων είς τάς 'Εμπορι
κάς Τραπέζας καί ή άσκηθείσα κατά τό παρελθόν ετος πο

δισ . δρχ. εναντι

7,9 δισ . του 1975.
75% περίπου. Εί

δικώτερα γιά τήν χρηματοδότηση εργων έξηλεκτρισμοu
διατίθεται ποσό

λιτική άναθερμάνσεως τής οίκονομίας ώδήγησαν σέ μιά
σημαντικώτατη καί γρήγορη άνοδο των πιστώσεων πρός

13,8

10,8

δισ. δρχ .

»'Η Κυβέρνηση έπιφυλάσσεται νά έξαγγείλη χωριστά
τά διάφορα στεγαστικά προγράμματα».

τόν ίδιωτικό τομέα.
»Μέσα στό ετος

1975

τό σύνολο των πιστώσεων των

'Εμπορικών Τραπεζών τής κατηγορίας αuτής ηuξήθη κατά

36

δισ. δρχ. περίπου, ήτοι κατά

31%.

4

Ή τέτοια έπέκταση

τής χρηματοδοτήσεως, δ ρυθμός τής δποίας ήταν σχεδόν
διπλάσιος του άντιστοίχου ρυθμου τής αuξήσεως του έθνι

τητος των περισσοτέρων έπιχειρήσεων, πού δέν ε{ναι δυ
νατόν παρά νά έπηρεάζουν καί τίς έξελίξεις του τρέχοντος
ετους. Σύμφωνα μέ τό Πρόγραμμα προβλέπεται ή διάθεση

άπό τάς Έμπορικάς Τραπέζας σημαντικοu τμήματος των

1976

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει μήνυμα στά μέλη
του Πανελληνίου Βιοτεχνικοί) Συνεδρίου:

κου προϊόντος καί τής βιομηχανικής παραγωγής είς τρε

χούσας τιμάς, έδημιούργησε συνθήκας ηuξημένης ρευστό

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Ή σύγκλησις τοv Συνεδρίου μοv δίνει τήν εύ
καιρία νά έξάρω τήν σημασίαν πού άποδίδει ή Κυ
βέρνησις εlς τήν στήριξιν καί είς τήν προαγωγήν τijς
έλληνικijς βιοτεχνίας καί γενικώτερα τών μικρών
καί μεσαίων έπιχειρήσεων.

είσρεουσών καταθέσεων, οϋτως rοστε νά έξασφαλισθοuν

»Σέ μεγάλο βαθμό ή οίκονομική άνάπτυξις τijς

άνετες συνθήκες χρηματοδοτήσεως του ίδιωτικου τομέως,

χώρας κατά τά προσεχij έτη θά στηριχθij στήν προ

•ο

σπάθεια τήν έπενδυτικij καί τήν παραγωγική τijς έλ

ρυθμός τής έπεκτάσεως τής τραπεζικής χρηματοδοτήσεως

ληνικijς βιοτεχνίας. Ή ίδρυσις μεγάλων βιομηχανι

πάντοτε δμως έντός των εuλόγων δρίων άσφαλείας.

θά συναρτηθή μέ τούς ρυθμούς άνόδου τής είς τρεχούσας

,κών μονάδων

τιμάς συνολικής παραγωγής των έξαγωγών καί των παρα

σιν τοv έκσυγχρονισμοv τijς οίκονομικijς μας δομijς

γωγικών έπενδύσεων πού καλείται νά στηρίξη.

-

»Αί νέαι χορηγήσεις τής 'Αγροτικής Τραπέζης προ

βλέπεται δτι θά άνέλθουν σέ
δρχ. του ετους

55,1 δισ . δρχ . εναντι 47,2 δισ .
1975. Στό ποσόν των 55,1 δισ. δρχ . δέν περι

λαμβάνονται τά στεγαστικά δάνεια των άγροτών, διά τά

όποία θά έκδοθή ίδιαίτερη άνακοίνωση. Πρέπει νά ση

-

πού άποτελεί θεμελιώδη προϋπόθε

όχι μόνον δέν μειώνει, άλλ

'

άντιθέτως αύξάνει

τόν ρόλον πού καλείται νά παίξη ή βιοτεχνία. Καί
τοvτο γιά τούς άκολούθους λόγους:
»Πρώτον: Κάθε μεγάλη βιομηχανική μονάς έχει
άνάγκη

ένός

δλοκλήρου

πλέγματος μικροτέρων

ίδιαίτερα βιοτεχνικών- μονάδων, πού θά χρησι

μειωθή δτι τό μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδότήσεων

-

αuτών καλύπτεται μέ κεφάλαια τής Τραπέζης τής 'Ελλά

μεύσουν ώς προμηθευταί της ή πού θά έπεξεργά

δος πού διοχετεύονται πρός τήν 'Αγροτική Τράπεζα καί

ζωνται περαιτέρω τά προϊόντα της.

παρέχονται μέ έπιδοτημένο έπιτόκιο γιά τήν ένίσχυση των

γεωργικών έκμεταλλεύσεων.

» Ίδ~αίτερη

εμφαση δίδεται στήν πιστοδότηση των

ίδιωτικών έπενδύσεων στόν άγροτικό τομέα. Πράγματι ο{
προγραμματιζόμενες μέσο
θά άνέλθουν σέ

-

8,4 δισ. δρχ.

μακροπρόθεσμες χορηγήσεις
έφέτος εναντι

7,1

δισ. δρχ. του

παρελθόντος ετους.

»'Ανεξάρτητα άπό τήν, σύμφωνα μέ τά άνωτέρω, πι
στοδότηση

των

»Δεύτερον:

'Υπάρχουν κατάδηλα τομείς στούς

δποίους ή βιοτεχνία εlναι άναντικατάστατη καί οι'

ίδιωτικών έπενδύσεων

στόν άγροτικό

τομέα ε{ναι έξασφαλισμένη καί ή χρηματοδότηση σημαν-

δποίοι άναγκαστικά θά πρέπη νά άναπτύσσωνται,
δσο αύξάνουν τό έθνικόν είσόδημα καί ή έγχώριος
κατανάλωσις.
»Τρίτον:

Ό έξαγωγικός προσανατολισμός τijς

οίκονομίας, πού άποτελεί καίριο στόχο τοί5 προ

γράμματος οίκονομικijς καί κοινωνικijς άναπτύξεως,
προϋποθέτει τήν ένεργόν συμβολήν τijς βιοτεχνίαςJ
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εiς τήν παραγωγήν ήμικατειργασμένων καί κατειρ

γωγικόν έξοπλισμόν καί πρό παντός τά aπαιτούμενα

γασμένων έξαγωγίμων προϊόντων.

ύπό τάς σημερινάς σvνθήκας όργανωτικά πλαίσια.

»τέταρτον: 'Η βιοτεχνία aπασχολεί καί θά &πα

»Εiς αύτό θά έχετε τήν συμπαράστασιν τής Κυ

σχολή καί εiς τό μέλλον τεράστιο ποσοστό του έρ

βερνήσεως. Καί μέ τήν διαβεβαίωσιν αύτήν, διατυ

γατικου δυναμικου. Εlναι έπομένως ή aπρόσκοπτος

πώνω τήν εύχήν δπως τό Συνέδριόν σας καταλήξη σέ

&νάπτυξίς της &ναγκαία διά τήν έπίτευξιν ύψηλου

πρακτικά καί χρήσιμα πορίσματα δχι μόνο γιά τήν

έπιπέδου aπασχολήσεως σέ δλα τά διαμερίσματα τής

συμπαθή τάξη σας, &λλά καί γενικώτερα διά τήν

χώρας.

'Ελλάδα».

»Ή Κυβέρνησις γνωρίζει τάς δυσκολίας πού συ
ναντα, εiς διαφόρους τομείς τής δραστηριότητός

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976

της, ή βιοτεχνία. Καί εlναι aποφασισμένη μέ δλα τά
μέσα νά διευκολύνη καί τήν έπενδυτικήν καί τήν όρ
γανωτικήν καί τήν καθημερινήν της παραγωγικήν

προσπάθειαν.

» ΝΕχουν

ήδη ληφθή τά πρώτα &ναγκαία πρός αύ

τή ν τήν κατεύθυνσιν μέτρα - κυρίως τά σχετιζόμενα

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει πρός τή συγκέν
τρωση τfjς ΑΧΕΠΑ στήν ΟΜσιγκτων τόν άκόλουθο
χαιρετισμό:
«Συμπατριώτες,

»Θά 1]ταν μεγάλη ή χαρά μου άν βρισκόμουν &νά

πρός τήν έξασφάλισιν &νέτου τραπεζικής χρηματο

μεσά σας, γιά νά σας aπευθύνω αύτοπροσώπως

δοτήσεως &λλά έχω βαθυτάτην τήν συναίσθησιν δτι

έκ μέρους του έλληνικου λαου

-

καί

τόν θερμό χαιρετι

-

τά μέτρα αύτά πρέπει νά συμπληρωθουν καί νά δλο

σμό τής Πατρίδος. Δυστυχώς ή ζωηρή αύτή έπιθυμία

κληρωθουν. 'Επιβάλλεται &κόμη ή ύποβοήθησις τής

μου δέν 1]ταν δυνατόν νά πραγματοποιηθή. Γιατί συ

βιοτεχνίας aπό τό Κράτος καί τούς έλεγχομένους

νέπεσε νά γίνεται ή συγκέντρωσή σας σέ ώρες δύ

aπό τό Κράτος 'Οργανισμούς, διά τήν &ναζήτησιν

σκολες γιά τή ν 'Ελλάδα, σέ ώρες πού καθιστουν aκό

&γορών εiς τό έξωτερικόν, καί γενικώτερα διά τήν

μη βαρύτερα τά καθήκοντα τής Κυβερνήσεώς της.

στήριξιν τής έξαγωyικής προσπαθείας του κλάδου,
τήν βελτίωσιν

τής ποιότητος

τών παραγομένων

»Εlναι, aγαπητοί μου, aκατάλυτοι οί δεσμοί πού
μας ένώνουν

-

δεσμοί αίματος καί πνεύματος

-

προϊόντων καί τήν προσαρμογή ν τους πρός τίς μετα

έμας πού ζουμε στόν έλλαδικό χώρο, μ' έσfiς πού

βαλλόμενες συνθήκες τής ζητήσεως τόσον εiς τό

πέραν aπ, αύτόν aποτελείτε τό μεγαλύτερο καί δυ

έξωτερικόν, όσον κα{ εiς τό έσωτερικόν. Πρέπει καί

ναμικώτερο κομμάτι του

μπορεί έξ άλλου νά στηριχθουν γόνιμοι πρωτοβου

στήν πράξη έπανειλημμένως aποδείξει τίς έλληνικές

λίαι πρός &νάπτυξιν τής μεταξύ τών βιοτεχνιών συ

aρετές, πού έμπνέουν τήν σκέψη σας καί κατευθύ

Έλληνισμου. Καί έχετε

νεργασίας τόσον στόν καθαρά παραγωγικό, όσον καί

νουν τήν δραστηριότητά σας. ΝΕχετε, πρό παντός,

στόν έμπορικό τομέα.

aποδείξει, c!Jς ύποδειγματικοί πολίτες τής μεγάλης

»Πιστεύω, άλλωστε, γενικώς δτι οί μικρές καί

Δημοκρατίας πού σας aγκάλιασε, τήν φιλοπατρία

μεσαίες έπιχειρήσεις μπορουν καί πρέπει, στηριγμέ

σας καί πρός αύτήν, καί πρός τήν γενέτειρα, πού

νες στήν aρωγή του τραπεζικου συστήματος καί τών

κλείνετε μέσα στήν ψυχή σας.

εiδικών Πιστοδοτικών 'Οργανισμών, ν' αναπτύξουν

>>'Η πολύμοχθη έπιτυχία σας έπιβεβαιώνει τήν

σημαντικάς έπενδυτικάς πρωτοβουλίας καί νά έξ

πραγματική δύναμη καί τήν ήθική aξία του Έλλη

ασψαλίσουν σχετικό)ς εύκολα τήν διεθνή συναγωνι

νισμου πού σάν lδέα ένυπάρχει

στικότητα τής παραγωγής των.

γής

»Ή πραγματοπόίησις κατά τά προσεχή έτη τής
έντάξεως τής 'Ελλάδος εiς τόν Κοινοτικόν εύρωπαϊ
κόν χώρον διανοίγει γιά τούς 'Έλληνας βιοτέχνας

-

-

δπουδήποτε τής

στήν έννοια τής δημοκρατίας καί στήν σύμ

μετρη έπιδίωξη τής, aτομικής καί συλλογικής εύημε
ρίας.

>> 'Εμείς,

aπό τόν στενό γεωγραφικό χώρο πού

μίαν τεραστίαν εύκαιρίαν aξιοποιήσεως του μόχθου

ζουμε, παρακολουθουμε μέ θαυμασμό τήν προκοπή

των. Άλλά καί τούς δημιουργεί τήν aνάγκην νά έκ

σας καί μ

συγχρονίσουν καί νά έκλογικεύσουν τάς διαδικασίας

στούς aγώνες του έθνους. UΕτοιμοι ν, dποδυθουμε,

παραγωγής καί έμπορίας τών προϊόντων των.

aν χρειασθή, σέ καινούργιες έθνικές προσπάθειες,

'

εύγνωμοσύνη τήν συμπαράστασή σας

»'Η έλληνική βιοτεχνία έχει ήδη δώσει δείγματα

ύπολογίζουμε σ' έσfiς δσο καί στούς έαυτούς μας.

τής θελήσεως καί τής ίκανότητός της νά &ντιμετω

Ξέρουμε άλλωστε τόσο aπό τό aπώτερο, δσο καί aπό

πίση αύτή ν τήν aνάγkην. Προσβλέπω γι ' αύτό μέ

τό πρόσφατο παρελθόν, δτι οί προσδοκίες μας έρμη

αlσιοδοξία εiς τό μέλλον του κλάδου, aρκεί ή αδια

νεύουν τήν θέλησή σας.

φιλονίκητη έπιχειρηματική ίκανότης τών 'Ελλήνων

»Στήν 'Ελλάδα γνωρίζομε καλά δτι γιά νά &ντι

βιοτεχνών καί ή δεξιοτεχνία του προσωπικου πού

μετωπίσωμε τίς κρίσιμες περιστάσεις όφείλομε νά

χρησιμοποιουν, να είJρουν τό aναγκαίον τους συμ

διασφαλίσωμε τήν έθνική μας ένότητα. Κι' δτι πρέ

πλήρωμα: νά aποκτήσουν δηλαδή σύγχρονον παρα-

πει, γιά νά τό έπιτύχωμε, ν' aπομονώνωμε όσους τήν
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ύπονομεύουν, είτε γιατί ύπερτιμουν συμφέροντα χα

(Γαλλία- 'Ιταλία). 'Ο κ. Μίντωφ iσχυρίσθη ότι βαθμηδόν

μηλότερα, είτε γιατί ύποτιμουν άνάγκες έθνικές.

τά περισσότερα Κράτη τής Μεσογείου θά δδηγηθοϋν νά

»Αύτό ίσχύει καί γιά σtiς. 'Οφείλετε νά διατηρή

χαλαρώσουν τούς δεσμούς των μέ τάς δύο ύπερδυνάμεις αί

σετε καί νά ένισχύσετε τήν έθνική σας δμοψυχία,

δποίαι έπιδιώκουν ίδια συμφέροντα. Τοϋτο, είπε, θά συμβή

τόσο μέσα στά πλαίσια της μεγάλης , Δημοκρατίας,

τής όποίας εlσθε έπίλεκτοι πολίτες, όσο καί στίς
σχέσεις σας μέ τήν Πατρίδα, άπ' όπου ξεκινήσατε
έσείς καί οί πατέρες σας. 'Ετσι θά μπορέση ό 'Ελ

ληνισμός σάν δλότης ν' άποδείξη γιά μιάν &κόμη

ότε π.χ. ελθουν εiς τήν έξουσίαν δημοκρατικά κομμουνι
στικά κόμματα εiς τήν 'Ιταλίαν ή Γαλλίαν. Κατά συνέ

πειαν πρέπει νά προβλέπωνται αί έξελίξεις αύταί καί νά
συντελήται ή σχετική προεργασία. Τέλος δ κ. Μίντωφ,
κατά κόρον άνέφερεν τούς στενούς δεσμούς τής χώρας του
μετά τής Λιβύης καί έφάνη ώς θέλων νά "πωλήση" εiς τήν

φορά τήν ήθική ίσχύ του καί νά προασπίση τά συμ

'Ελλάδα τήν άνάγκην άποκαταστάσεως στενών δεσμών

φέροντά του, πού δέν άντιφάσκουν, άλλά ταυτίζονται

μεταξύ τής χώρας μας καί τοϋ καθεστώτος Καντάφι.

μέ τήν εiρηνική καί τήν έν έλευθερίg πρόοδο τής

>>Λόγου γενομένου περί τής Διασκέψεως του 'Ελσίνκι,

δ κ. πρωθυπουργός παρετήρησεν ότι δέν άρκεί ή διατύπω

άνθρωπότητος.
»Εύχομαι νά εύοδωθουν οί σκοποί τής συγκεν

σις άρχών άλλά χρειάζεται νά ύπάρχόυν καί κυρώσεις δι'

τρώσεώς σας. Εύχομαι έπίσης νά μή χρειασθij στήν

όσους τάς παραβιάζουν. 'Ο κ. Μίντωφ έπρότεινε συνεργα

έπομένη σύνοδό σας δ χαιρετισμός άπό τήν Πατρίδα
νά περιέχη έκκληση γιά έπαγρύπνηση, πού οί σημε
ρινές περιστάσεις έπιβάλλουν σ' όλους τούς "Ελλη
νες, έκτός καί έντός τής 'Ελλάδος».

σίαν τών δύο Κυβερνήσεων διά τήν προπαρασκευήν τής
Διασκέψεως τοϋ Βελιγραδίου πού τό

1977 θά

άνασκοπήση

τά συντελεσθέντα μετά τήν ύπογραφήν τής Τελικής Πρά

ξεως του 'Ελσίνκι.
))Κατά τήν διάρκειαν τής άνωτέρω συνομιλίας άνεφέρ
θη είς τόν κ. Μίντωφ ότι ή Έλλάς έπιδιώκει τήν συγκρό

7-8
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τησιν είς Κρήτην κέντρου έποπτείας τής μολύνσεως τών

1976

ύδάτων τής άνατολικής Μεσογείου, τό δποίον θά ένεργή ώς

'Ο πρωθυπουργός τής Μάλτας, Ντόμ Μίντωφ,

πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα.

Κατά τήν <'iφιξή του στήν 'Αθήνα, δ Ν. Μίντωφ

είδος ύποσταθμοu του έδρεύοντος είς τήν Μάλταν Μεσο

γειακοί> Κέντρου. 'Ο κ. Μίντωφ ύπεσχέθη ότι θά ύποστη

ρίξη τό έλληνικόν αύτό αίτημα.

δήλωσε δτι ή χώρα του προσδοκοϋσε νά άναπτύξει

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άνέπτυξε είς τόν συνάδελφόν του

μέ τή δημοκρατική 'Ελλάδα ίσχυρούς δεσμούς καί

τής Μάλτας τάς έλληνικάς άπόψεις έπί του Κυπριακοϋ έπί

άγαστή συνεργασία, γιά τήν εύημερία των χωρrον

τών έλληνοτουρκικών διαφορών είς τό Αίγαίον ώς καί τάς

τής Μεσογείου. Τό πρωί τής 7ης 'Απριλίου, δ πρω
θυπουργός τής Μάλτας κατέθεσε στέφανο στό Μνη

άντιδράσεις μας έπί τής μόλις ύπογραφείσης άμερικανο

τουρκικής άμυντικής συμφωνίας>μ.

μείο τοϋ ~Άγνωστου Στρατιώτη καί εγινε δεκτός άπό
τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο. Κατόπιν

Μετά τή συνομιλία δ Κ. Καραμανλής παρατήρησε:

συναντήθηκε στό Πολιτικό Γραφείο μέ τόν Κ. Κα

ραμανλή. Παρέστησαν δ ύπουργός Έξωτερικrον, Δ.

«'Επιθυμώ να εκφράσω τήν ίκανοποίησίν μου,

Μπίτσιος, δ διευθυντής τοϋ Πολιτικοϋ Γραφείου τοϋ

διότι άπό τάς συνομιλίας τάς δποίας είχαμε, διαπι

πρωθυπουργοϋ, Π. Μολυβιάτης καί δ είδικός πρέ

στώσαμε ότι ή έπίσκεψις του κ. Μίντωφ θέτει τήν

σβης στόν άραβικό κόσμο, καθηγητής Ι. Γεωργάκης:

άφετηρίαν μιtiς συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών,
ώφελίμου δι

«Μετά τήν άνταλλαγήν τών συνήθων φιλοφρονήσεων δ
κ. Μίντωφ άνέπτυξε τάς σκέψεις του σχετικώς μέ τήν

άνάγκην τής δημιουργίας στενωτέρων δεσμών μεταξύ τών
Μεσογειακών Κρατών καί τής άναπτύξεως περισσοτέρας
άλληλεγγύης. Προσέθεσεν ότι ή Κυβέρνησίς του εύρίσκε
ται ήδη εiς έπαφήν μέ τάς Κυβερνήσεις Τυνησίας, Λιβύης,

Γαλλίας καί 'Ιταλίας καί ότι θά άποστείλη εiς τόν κ. πρω
θυπουργόν πλήρη στοιχεία έπί τής μορφής τής συνεργασί

ας αύτής. Ό κ. Μίντωφ έτόνισεν ότι ή Έλλάς είναι εύ
πρόσδεκτος νά μετάσχη τής διαγραφομένης κινήσεως,

προσθέσας ότι ώμίλει καί έξ όνόματος τοϋ προέδρου Καν
τάφι.

>>'Εν συνεχεί~ δ κ. Μίντωφ ένεπιστεύθη εiς τόν κ. Κα
ραμανλήν ότι μετά τήν έκπνοήν τής συμφωνίας της μετά

τής Μ. Βρετανίας ή Μάλτα θά έπιδιώξη νά καταστή ούδετέ
ρα. 'Ήδη ήρχισε ή σχετική προεργασία πρός τόν σκοπόν

όπως τήν ούδετερότητά της έγγυηθοϋν τουλάχιστον δύο
άραβικαί χώραι (Λιβύη

-

'Αλγερία) καί δύο εύρωπαϊκαί

'

άμφοτέρας τάς χώρας, τόσον διά τάς

διμερείς μας σχέσεις όσον καί διά τήν συνεργασίαν
έπί θεμάτων διεθνους ένδιαφέροντος. Πάντως, θέλω
νά τονίσω ότι δέν ύπήρχε περίπου καμμιά συνεργα

σία σέ κανένα τομέα μεταξύ τών δύο χωρών, ένώ ή
έπίσκεψη αϋτη δημιουργεί τήν άφετηρία μιtiς συνερ

γασίας μονίμου εiς όλους τούς τομείς».
'Ο "Ελληνας πρωθυπουργός παρέθεσε στή συνέ

χεια πρόγευμα πρός τιμή τοϋ Ν. Μίντωφ στή διάρ
κεια τοϋ δποίου εκαμε τήν άκόλουθη προσφώνηση:
«Κύριε πρωθυπουργέ,

»Εlμαι πολύ εύτυχής γιά τήν εύκαιρία πού μου
δίδεται νά σtiς καλωσορίσω έκ μέρους του έλληνικου

λαοί!.

» 'Α ντιπροσωπεύετε

ένα κράτος Μεσογειακό καί

φιλικό, συνδεδεμένο στήν μνήμη μας μέ τήν εύψυχία
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καί τόν ήρωισμό τών κατοίΚων του σέ κοινούς άγώ

μοκρατίας τής Μάλτα ς καί γιά τήν προσωπική σας

νες.

ύγεία καί εύτυχία, κύριε πρωθυπουργέ;;.

»Ή γεωγραφία καί ή ι'στορία έχουν χαράξει πα
ράλληλη πορεία στούς δύο λαούς μας.

»Κοινές είναι καί ή πολιτιστική μας κληρονομία
δσο καί ή άδάμαστη θέλησις διαφυλάξεως τής tθνι
κής μας άνεξαρτησίας.
»Κοινός καί ό Μεσογειακός μας χαρακτήρας πού
μας δημιουργεί iδιαίτερα καθήκοντα καί ύποχρεώ

σεις. Καί δέν άναφέρομαι μόνον στά τεχνικά προβλή
ματα πού μας άπασχολουν καί πού άνάγονται στήν

διάσωση τής Μεσογείου άπό τήν ρύπανση. Τ~ προ
βλήματα αύτά άρχίσαμε ήδη νά τά άντιμετωπίζουμε
συλλογικά μαζί μέ τίς άλλες παράκτιες χώρες καί μέ
τό αίσθημα εύθύνης πού άπαιτεί ή σοβαρότητα τών
περιστάσεων.
»'Α ναφέρομαι κυρίως στίς πολιτικές προεκτά

σεις τής Μεσογειακής μας iδιότητος, στήν κοινή
Μεσογειακή συνείδηση πού άρχίζει ήδη νά διαμορ
φώνεται καί πού θά έπηρεάση άσφαλώς καί τήν ένα

τένιση καί άντιμετώπιση τών γενικωτέρων προβλη
μάτων τής περιοχής μας.

;; Έπιθυμουμε

τήν εiρήνη καί τήν πρόοδο στόν

κόσμο καί iδιαίτερα στόν χώρο πού άνήκο_υμε: τήν
Εύρώπη καί τήν Μεσόγειο. Γι

'

αύτόν τόν λόγο προ

Στήν άντιφώνησή του, ό Ν. Μίντωφ, ύπογράμμι
σε ότι οί πολίτες τής χώρας του δέν λησμονουσαν
πώς ή' Ελλάδα, μόνη άπό τίς χώρες του ΝΑΤΟ, είχε

,ύποστηρίξει, στή δεκαετία του

1950

καί ύπό τήν

ήγεσία του Κ. Καραμανλή, τήν άνεξαρτησία τής
Μάλτας άπό τούς Βρετανούς. 'Από τήν πλευρά της,

καί ή Μάλτα ύποστήριξε στό Συμβούλιο τής Εύρώ
πης τή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα.

'Αναφέρθηκε,

άκόμη, στό μεσογειακό χαρακτήρα τών δύο χωρών,
καθώς καί στό συμφέρον τους νά εύνοήσουν τή με
σογειακή συνεργασία καί τήν άνάπτυξη τών διμερών
τους σχέσεων, οικονομικών, έμπορικών καί τουρι

στικών. Καθώς ή χώρα του είχε fiδη συμφωνήσει σέ
κοινό άναπτ:υξιακό πρόγραμμα μέ τή Λιβύη, προσέ
βλεπε καί σέ τριμερή συνεργασία 'Ελλάδος -Λιβύης
-Μάλτας.
Ό Ν. Μίντωφ έπισκέφθηκε τήν ίδια ήμέρα τήν
'Ακρόπολη, ένώ τήν έπομένη ανακηρύχθηκε έπίτι
μος διδάκτωρ τής Παντείου. Μετά τό πέρας τής έπι

σκέψεώς του, έκδόθηκε τό άκόλουθο κοινό άνακοι

νωθέν:

«( ... )

Οί δύο πρωθυπουργοί είχαν σέ aτμόσφαιρα πολύ

συπογράψαμε μέ τήν ίδια πίστη τίς άρχές του 'Ελ

φιλική εποικοδομητικές συνομιλίες, πάνω σέ θέματα κοι

σίνκι. Ή χώρα μας προσπάθησε ήδη νά ύλοποιήσu

νοu ενδιαφέροντος, τόσον διμερή δσον καί διεθνή. Διεπί

πιό έμπρακτα τό πνευμα αύτό στόν βαλκανικό χώρο.

στωσαν μέ ίκανοποίηση δτι οί άπόψεις τους συμπίπτουν σέ

Χάρις στήν συνεργασία τών γειτόνων μας, μπορώ νά

πολλά σημεία καί δτι οί Κυβερνήσεις τους, εμπνευσμένες

πώ δτι τό πρώτο αύτό βήμα ύπήρξε ένθαρρυντικό.
ΥΑς έλπίσουμε δτι τό παράδειγμα αύτό θά εί5ρη σύν
τομα μιμητές.

άπό μεσογειακό πνεuμα, επιθυμοuν νά συνεργασθοuν στε

νά διά τήν εξασφάλιση εiρήνης ε{ς τόν χώρο ε{ς τόν όποίο
οί χώρες τους άνήκουν.
»'Όσον &.φορii τίς διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, οί

»Κύριε πρωθυπουργέ,

»Πολύ χάρηκα διαπιστώνοντας, κατά τίς σημερι
νές τόσο χρήσιμες συνομιλίες μας, δτι

oi

άπόψεις

δύο πρωθυπουργοί εξέφρασαν τήν επιθυμίαν νά ενισχύ
σουν περαιτέρω τούς δεσμούς φιλίας πού ένώνουν τήν
Μάλτα καί τήν 'Ελλάδα. Γι' αuτό aποφάσισαν νά συνά

μας συμπίπτουν σέ πολλά έπίκαιρα θέματα, δπως στό

ψουν εμπορική συμφωνία, συμφωνία τεχνικής καί επιστη

Δίκαιο τής Θαλάσσης καί τήν μόλυνση του θαλασ

μονικής συνεργασίας καί μορφωτική συμφωνία. Οί συμ

σίου περιβάλλοντος. Γενικώτερα, διαπιστώσαμε άκό

φωνίες αuτές ύπογράφηκαν σήμερα τό aπόγευμα ε{ς τό

μη δτι

'Υπουργείο των 'Εξωτερικών».

oi δύο

Κυβερνήσεις μας άποκρούουν τήν βία

σάν μέσο γιά τήν έπίλυση τών διαφορών καί πιστεύ
ουν πώς δλα τά προβλήματα μπορουν καί πρέπει νά
εί5ρουν τήν λύση τους μέ εiρηνικούς τρόπους, διά τής
πιστής έφαρμογής τών

'Αρχών του Χάρτου τών

'Ηνωμένων 'Εθνών καί του Διεθνους Δικαίου.
;Πό ένδιαφέρον σας γιά τήν εiρηνική έπίλυση
του Κυπριακου, σύμφωνα μέ τίς παραπάνω άρχές, μέ
iκανοποίησε iδιαίτερα.

»τέλος, στόν τομέα τών διμερών σχέσεων, ύπάρ
χει άπόλυτη καλή διάθεσις καί δυνατότης συνεργα
σίας, δ πως είμαι βέβαιος δτι θά διεπιστώσατε, τόσον
σείς, κύριε πρωθυπουργέ, δσον καί oi συνεργάτες σας

άπό τίς έπαφές τους μέ τίς άρμόδιες 'Υπηρεσίες μας.
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Μετά άπό έπίπονες διαπραγματεύσεις, διευθετεί

ται τό φλέγον πρόβλημα πού είχε άνακύψει στίς ελ
ληνοαμερικανικές σχέσεις, μετά τή σύναψη τής αμε
ρικανοτουρκικής 'Αμυντικής Συμφωνίας.
Στίς

7

'Απριλίου έπήλθε συμφωνία πάνω στά

κείμενα τών έπιστολών πού θά άντάλλασσαν οι
ύπουργοί 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος καί Χ. Κίσιν

γκερ. ·Η έπιστολή Μπίτσιου είχε ώς έξής:
«'Αγαπητέ κ. ύπουργέ,
»'Ως γνωρίζετε, ή ύπογραφή τής νέας συμφωνίας άμυν

»Μέ αύτές τίς εύχάριστες διαπιστίόσεις, προπίνω

τικής συνεργασίας μεταξύ τών ΗΠΑ καί τής Τουρκίας δη

γιά τήν εύημερία καί τήν πρόοδο του λαου τής Δη-

μιουργεί προβλήματα καί προκαλεί σοβαράς άνησυχίας
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είς τήν 'Ελλάδα. 'Υπό τό πρίσμα αύτή ς τής εξελίξεως θά

μον εάν ή μπορούσατε νά ελθητε είς τήν Ούάσιγκτων διά νά

ήθελανά συζητήσω μαζύ σας πώς θά πρέπη νά ρυθμίσωμεν

συζητήσωμεν τό θέμα, έν λεπτομερεί~. Θά έπωφελούμην

τό καθεστώς τ&ν άμέρικανικ&ν εύκολι&ν εν 'Ελλάδι.

εύχαρίστως τής εύκαιρίας νά συζητήσω μεθ' ύμ&ν καί άλ

»'Εν τ φ μεταξύ, θά εξετίμων άν εγνώριζα τήν θέσιν σας

λα θέματα, κοινου ενδιαφέροντος. Θά ήδυνάμεθα τότε νά

έπί τής στάσεως τ&ν ΗΠΑ, είς δ,τι άφορti είς τήν έπίλυσιν

συμφων'ησωμεν επί του πλαισίου μιtiς νέας Συμφωνίας

τ&ν διενέξεων είς τήν 'Ανατολικήν Μεσόγειον καί ίδί~ έπί

'Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ τ&ν 'Ηνωμένων Πολ?

τοϋ κινδύνου σοβαρtiς επιδεινώσεως τής καταστάσεως είς

τει&ν καί τής ' Ελλάδος, ή όποία θά άπέβαινε πρός δφελος

τό Αίγαίον. Θά ήθελα έπίσης νά γνωρίζω κατά ποίοv τρό

άμφοτέρων τ&ν χωρών μας καί θά συνέβαλλεν είς τήν δια

πον ή Κυβέρνησις τ&ν ΗΠΑ άντιλαμβάνεται τήν συμφω

τήρησιν τής είρήνης καί τής άσφαλείας εiς τήν άνατολι

νίαν της μετά τής Τουρκίας, ώς συμβάλλουσαν είς τήν επί

κήν Μεσόγειον»68 .

τευξιν ταχείας καί δικαίας λύσεως τοϋ προβλήματος τής
Κύπρου ύπό τό πρίσμα τ&ν προηγουμένων διαβεβαιώσεων

δτι αί ΗΠΑ θά κατέβαλλαν μείζονα προσπάθειαν πρός τόν
σκοπόν αύτόν.

Στήν 'Αθήνα, μετά τήν εξέλιξη αύτή, στίς

8

'Απριλίου, συγκροτήθηκαν δύο συσκέψεις, ύπό τήν
προεδρία του Κ. Καραμανλή, καί μέ τή συμμετοχή

»Πιστεύω δτι αί άπαντήσεις σας είς τά έρωτήματα αύτά

τών ύπουργών 'Εξωτερικών, Προεδρίας καί Παιδεί

θά βοηθήσουν τήν Κυβέρνησίν μου είς τήν διαμόρφωσιν

ας, Συντονισμοί>, 'Εθνικής 'Αμύνης καί του ύφυ

τής πολιτικής της. 'Ελπίζω δτι θά εΙναι ίκαναί νά διαλύ

πουργου Προεδρίας, Π. Λαμπρία, μέ θέμα τή μελέτη

σουν τάς άνησυχίας μας επ · dιφελεί~ άμφοτέρων τ&νχω

τής πορείας των διαπραγματεύσεων. Ή συμφωνία

ρ&ν μας καί τής Δυτικής Συμμαχίας εν τφ συνόλφ της».

γιά άνταλλαγή επιστολών μεταξύ των Δ. Μπίτσιου

Ή

επιστολή

Κίσινγκερ,

μέ

ήμερομηνία

10

'Απριλίου, στήν όποία περιεχόταν καί η περίφημη
δέσμευση των ΗΠΑ γιά τήν άσφάλεια τής 'Ελλάδος
σέ περίπτωση κρίσεως στό Αtγαίο:

καί Χ. Κίσινγκερ καί η συνακόλουθη άνάληψη ρη
τών δεσμεύσεων άπό τήν άμερικανική πλευρά σχετι

κά μέ μιά ενδεχόμενη κρίση στό Αtγαίο επαιξαν κα
θοριστικό ρόλο στή διαμόρφωση τής f:λληνικης στά
σεως.

Στίς

«'Αγαπητέ κ. ύπουργέ,
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·Απριλίου, δ Δ . Μπίτσιος πραγματο

'Απριλίου έπιστολήν

ποίησε επίσκεψη στήν Ούάσιγκτων δπου, μαζί μέ

σας, διά τής όποίας εθέσατε ώρισμένας ερωτήσεις άφορώ

τόν 'Αμερικανό ύπουρΎό 'Εξωτερικών, μονόγραψαν

σας είς τήν πολιτικήν τ&ν 'Ηνωμένων Πολιτειών είς τήν

κείμενο άρχων πού θά διέπουν τή μελλοντική διμερή

άνατολικήν Μεσόγειον. Δράττομαι τής εύκαιρίας νά δια

συμφωνία καί άντάλλαξαν τίς επιστολές. Κατά τή

»Σtiς εύχαριστ& διά τήν άπό

7

σαφηνίσω τήν θέσιν μας, εν σχέσει μέ τά θέματα αύτά.
»Μέ έρωτήσατε περί τής στάσεώς μας, ώς πρός τήν

έπίλυσιν τ&ν διενέξεων είς τήν άνατολικήν Μεσόγειον
καί, είδικώτερον, είς τήν περιοχήν τοϋ Αίγαίου. Έπ' αύ

τοϋ, θά ήθελα νά έπαναλάβω τήν πεποίθησίν μας δτι αί
διενέξεις αύταί πρέπει νά ρυθμίζωνται δι' είρηνικ&ν διαδι
κασιών καί δτι εκαστον μέρος πρέπει νά άποφεύγη προ

διάρκεια της παραμονής του στίς ΗΠΑ, ό UΕλληνας
ύπουργός 'Εξωτερικών συναντήθηκε καί μέ τόν πρό

εδρο Φόρντ.
Μέ τήν εύκαιρία τής επισκέψεως του Δ. Μπίτσιου

στίς ΗΠΑ, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε τό άκόλουθο
μήνυμα πρός τό Χ. Κίσινγκερ:

κλητικάς ένεργείας. V Εχομεν ήδη διαδηλώσει τήν πεποί

«Δέν παραγνωρίζομεν τά άμερικανικά συμφέρον

θησίν μας δτι καμμία πλευρά δέν θά επρεπε νά επιδιώξη

τα εiς Τουρκίαν. Ούτε έπιδιώκομεν νά θέσωμεν τάς

στρατιωτικήν επίλυσιν τ&ν διενέξεων αύτ&ν. Τοϋiο παρα
μένει ή πολιτική τ&ν ' Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεπώς, αί

'Ηνωμένα ι Πολιτείαι θά άντετάσσοντο ένεργ&ς καί άνε
πιφυλάκτως είς τήν άναζήτησιν ύπό εκατέρας πλευρtiς
στρατιωτικής έπιλύσεως (τ&ν διενέξεων) καί θά καταβά
λουν μείζονα προσπάθειαν διά νά παρεμποδίσουν μίαν τοι

τως προτείνομεν λύσεις πού έπιτρέπουν τήν διατή
ρησιν τής φιλίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί μέ
τήν 'Ελλάδα καί μέ τήν Τουρκίαν.

»Ζητουμεν δηλαδή άπό τάς Ήνωμένας Πολιτεί

αύτην έξέλιξιν τ&ν πραγμάτων.
»'Όσον άφορti είς τήν Κύπρον, θά ήθελα νά τονίσω έκ
νέου δτι αί

Ήνωμένας Πολιτείας ένώπιον του διλήμματος νά

έπιλέξουν μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 'Αντιθέ

Ήνωμέναι Πολιτείαι παραμένουν πλήρως

προσηλωμέναι είς τήν έπιδίωξιν μιtiς ταχείας καί δικαίας

ας νά λάβουν μέτρα διά τών όποίων ή προστασία τών

συμφερόντων των εlς τήν Τουρκίαν νά μή άποβή εlς
βάρος τής 'Ελλάδος.

ρυθμίσεως τοϋ θέματος τούτου. 'Ως εΙπα είς τόν λόγον μου

»'Εάν τουτο γίνη δεκτόν, θά ύπάρξη γενική βελ

είς τά 'Ηνωμένα VΕθνη, αί παροϋσαι διαχωριστικαί γραμ

τίωσις του κλίματος εiς τήν περιοχήν αύτήν του κό

μαί είς τήν Κύπρον δέν δύνανται νά εΙναι μόνιμοι. Πρέπει
νά ύπάρξουν δίκαιαι εδαφικαί διευθετήσεις. Προτιθέμεθα
νά συμβάλωμεν ένεργ&ς εiς τήν άναζήτnσιν λύσεως του
κυπριακοϋ προβλήματος, ή όποία θά διαφυλάττη τήν άνε
ξαρτησίαν, τήν κυριαρχίαν καί τήν εδαφικήν άκεραιότητα
τής Κύπρου.

σμου, ή όποία θά άποβή έπ' ώφελείf! όλων μας.

»Τό πρόβλημά μας δέν εlναι άπλώς νά παρακάμ
ψωμε τήν κρίσιν πού έδημιούργησεν ή άμερικανο

τουρκική συμφωνία. Τό πρόβλημά μας εlναι νά έπω
φεληθουμε τής εύκαιρίας πού μiiς προσφέρει ή κρ{:.

'Ελλά

σις αύτή διά νά δημιουργήσωμεν ένα καινούργιο

δος καί 'Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύω δτι θά ήτο χρήσι-

κλίμα πού θά βελ τιώση τάς έλληνοαμερικανικάς σχέ-

»"Οσον άφορti εiς τάς άμυντικάς σχέσεις μεταξύ
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σεις καί θά διευκολύνη τήν έπίλυσιν τών έλληνο

))Διεπράχθησαν, οΠως γνωρίζετε, πολλά σφάλμα

τουρκικών διαφορών πού, δπως rνωρίζετε, έγκυμο

τα έξ δλων τών πλευρών τά δ ποία θά ήμπορουσαν νά
προληφθουν έάν έγένοντο αi κατάλληλοι ένέργειαι

νουν σοβαρούς κινδύνους.
))Διά νά έπιτύχη ή προσπάθεια αύτή, θά πρέπη αί

εiς τήν κατάλληλον στιγμήν. Καί δέν έχομεν περι

ρυθμίσεις πού συζητουμε νά άνταποκρίνωνται είς

θώρια διά νέα σφάλματα. 'Εφθάσαμεν ήδη εiς τό ση

τόν μεγάλον αύτόν σκοπόν. Έάν, συνεπώς, έπιjlένω

μείον τό δριακόν.

'σέ ώρισμένα σημεία, αύτό δέν όφείλεται σέ έπιθυμία

τήν στιγμήν, έπ' ώφελείrι δλων μας, τήν παρουσαν

μου νά άποσπάσω μείζονας παραχωρήσεις, άλλά είς

έπικίνδυνον κατάστασιν, θά άπολέσωμεν δριστικώς

τήν άνάγκη νά δημιουργήσωμεν τό κλίμα πού άνέφε

τόν έλεγχον τών περαιτέρω έξελίξεων)λ

ρα. Μέ άλλα λόγια, αί έπιδιώξεις μου δέν είναι ύλι
καί, είναι πολιτικαί ύπό εύρυτέραν έννοιαν. Καί ήμ

πορεί νά ίκανοποιηθουν άζημίως καί διά τήν 'Αμε
ρική ν καί διά τήν Τουρκίαν.

)) Τά .
))].

Παράλληλα, ό ύπουργός 'Εξωτερικών είχε λάβει
τό άκόλουθο σημείωμα πού συνόψιζε τίς όδηγίες του
Κ. Καραμανλή:

σημεrα αύτά, έπί τών δ ποίων έπικαλουμαι

τήν προσοχήν σας εlναι τά άκόλουθα:
Διά λόγους ούσιαστικούς, δσον καί διά λό

'Εάν δέν έπανορθώσωμεν αύτή ν

«Κύριος πρωθυπουργός εχει ήδη είπή δτι, τυχόν έλλη

νοτουρκική σύpραξις δέν θά παραμείνη εντοπισμένη άλλά
θά γενικευθή .

»' Επιβεβαίωσιν

γους ψυχολογικούς, ή διαβεβαίωσίς σας διά τήν είρή

τούτου μdς παρέσχε προχθές κ. Ζίφ

νην του Αίγαίου θά πρέπη νά εlναι περισσότερον

κωφ, δ δπΌίος εlπεν είς κ. πρωθυπουργόν δτι, είς περί

δεσμευτική.

πτωσιν έλληνοτουρκικοu πολέμου, οϋτε Ρωσία, οϋτε Βουλ

))2.

'Η πορεία τών διαπραγματεύσεών μας μέ τό

ΝΑ ΤΟ μας δημιουργεί τήν άνάγκην έπιβραδύνσεως
τής άνακοινώσεως είς τό Κογκρέσον τής διαθέσεως
τών πυρηνικών δυνάμεων είς τό ΝΑ ΤΟ. 'Επομένως

θά τό έκτιμουσα Ιδιαιτέρως έάν συνεφωνείτο δτz ή

άνακοίνωσις αύτή είς τό Κογκρέσον θά γίνη, όχι κα

γαρία θά παραμείνουν άδιάφοροι.
»'Επί θέματος πυρηνικών δυνάμεων δύναται άναλάβη
δέσμευσιν δτι διάθεσις πρός ΝΑΤΟ θά γίνη κατά σύναψιν

σχετικοί) Παραρtήματος.
»'Εάν έγερθή θέμα έλληνικοu

Lobby,

άπάντησις θά εί

ναι ύπό έξής πνεuμα: Δέν τό έλέγχομεν. Δέν δυνάμεθα βε
βαίως νά τό άποδοκιμάσωμεν δημοσί~. Οϋτε δμως καί θά

τά τήv σύναψιν τής Γενικής Συμφωνίας, άλλά κατά

τό ένθαρρύνωμεν.

τήν ύπογραφήν του σχετικου Παραρτήματος.

χωρίς δμως νά γνωρίζωμεν έάν θά εiσακουσθοuν ...

·Απλώς θά άπευθύνωμεν συστάσεις,

'Επί του οίκονομικου θέματος, θά ήθΊfλα νά

»Θά πρέπη νά έκτιμηθή καί νά ένθαρρυνθή ή μετριοπά

διευκρινίσω δτz έκείνο τό δποίον έζητήθη, άπό έλ

θεια του κ. Καραμανλή, δ δποίος, μολονότι προκαλείται

ληνικής πλευρ{iς, εlναι νά διευκολύνη ή άμερικανι

καθ' ήμέραν &.πό τούς Τούρκους μέ λόγους καί μέ πράξεις,

))3.

κή Κυβέρνησις τήν Έλλάδα είς τήν έξεύρεσιν άπό
Τραπέζας ή ήμικρατzκά Ιδρύματα καί όργανισμούς

δανείων καί πιστώσεων ύψους
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έκατ. δολλ. καί

τοιούτου χαρακτήρος πού νά συμβάλουν είς τήν

άποφεύγει νά άπαντα διά νά μήν έπιδεινώση τήν κατάστα
σιν. Ή τουρκική άπειλή κατά τής 'Ελλάδος δέν έκφράζε

ται μόνον διά λόγων. Προσφάτως έδημιουργήθη Στρατιά
του Αίγαίου μέ ί\δραν τήν Σμύρνην καί δ ίσχυρότατος άπο
βατικός στόλος τής Τουρκίας, δημιουργηθείς κατά τά τε

ρύθμισιν προβλημάτων πού προκύπτουν άπό τό έλ

λευταία ετη, σταθμεύει μονίμως κατά τό μέγιστον μέρος

λειμμα του Ισοζυγίου έξωτερικών πληρωμών.

του είς τάς άκτάς τοu Αίγαίου. Τάς άποβατικάς αύτάς δυ

Θά ήτο πολύ χρήσιμον, κατά τήν γνώμη ν μου,

νατότητας ένισχύει iσχυρά δύναμις ελικοπτέρων. Αύτά

νά δηλωθή άπό ύπεύθυνον άμερικανικόν παράγοντα,

κυρίως έδημιούργησαν τήν πεποίθησιν είς τούς 'Έλληνας

έν συνεχείrι πρός τήν άνακοίνωσιν τής Συμφωνίας

δτι οί Τοuρκοι εχουν έπεκτατικάς διαθέσεις.

))4.

ότι, τόσον αί έγκαταστάσεις πού ύφίστανται είς τήν

»Οί Τοuρκοι θά πρέπη νά έπωφεληθοuν τής παρουσίας

Έλλάδα καί είς τήν Τουρκίαν, δσον καί αί πληρο

του κ. Καραμανλή, έάν θέλουν πράγματι είρηνικήν διευθέ

φορίαι πού συλλέγονται είς αύτάς, δέν θά . δύνανται
νά χρησιμοποιηθουν άπό τήν μίαν χώραν έναντίον
τής άλλης.

)) UΟσον άφορα

τησιν των διαφορών μέ τήν ·Ελλάδα. Διότι δ κ. Καραμαν

λής καί μετριοπαθής ε{ναι, &.λλά καί εχει τό θάρρος νά

άναλάβη εύθύνας διά λύσεις λογικάς καί έντίμους»69 •

τό Κυπριακόν, εlναι άπαραίτητον

νά ύπάρξη ταχεία καί ούσιαστική πρόοδος διά μίαν
δικαίαν έπίλυσίν του.

Ή έλληνοκυπριακή πλευρά

ύπέβαλε λογικάς προτάσεις. 'Η τουρκική άντίδρα
σις είς αύτάς μέχρι τώρα περιωρίσθηκε κυρίως είς
τήν έπίκρισιν ώρισμένων διαδικαστικών σημείων.

Φοβουμαι δτι, έάν δέν γίνουν αi κατάλληλοι ένέρ
γειαι εiς τήν ΝΑγκυραν, ή Τουρκία θά έκμεταλλευθή
τά διαδικαστικά αύτά σημεία διά νά συνεχίση τήν

άδιαλλαξίαν της έπί τής ούσίας.

Τό «Κείμενον 'Αρχών>>, πού μονογραφήθηκε στίς

15

'Απριλίου:

«I.

Αί Κυβερνήσεις τής 'Ελλάδος καί των 'Ηνωμένων

Πολιτειών θά καταρτίσουν, τό ταχύτερον δυνατόν, μίαν

νέαν Συμφωνίαν 'Αμυντικής Συνεργασίας, ή όποία θά άν
τικαταστήση τήν 'Ελληνοαμερικανικήν Συμφωνίαν Στρα

τιωτικών Διευκολύνσεων του

1953

καί liλλας συναφείς

συμφωνίας. ·Η Κυβέρνησις ~ων ·Ηνωμένων Πολιτειών θά
ύποβάλη τήν Συμφωνίαν ταύτην πρός εγκρισιν εiς τό Κογ

κρέσον.
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'Η νέα Συμφωνία θά άποβλέπη είς τόν εκσυγχρονι

καί εΙς τήν κάλυψιν των άμυντικων της άναγκrον, εν τ'fi

σμόν των έλληνοαμερικανικων άμυντικων σχέσεων καί θά

έπιδιώξει των σκοπών τfjς Βορειοατλαντικής Συμμαχίας».

»2.

άντικατοπτρίζη τήν πατροπαράδοτον στενήν συνεργασίαν

μεταξύ των 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τfjς 'Ελλάδος καί

Σχετικά μέ τό κείμενο αύτό, δ ύφυπουργός 'Εξω

τήν άμοιβαιότητα των άμυντικων των συμφερόντων εντός

τερικών τ&ν ΗΠΑ, Α. Χάρτμαν, δήλωσε κατά τή

της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

διάρκεια συναντήσεως πού είχε μέ τούς έκπροσώπους

»3.

'Η νέα αuτή Συμφωνία θά καθορίζη τό καθεστώς καί

θά προβλέπη τούς όρους λειτουργίας των στρατιωτικών

του Τύπου:

εκείνων εγκαταστάσεων εν 'Ελλάδι είς τάς δποίας ύπηρε

' «ΕΙναι αυτονόητον δτι αί άμερικανικαί εγκαταστάσεις

τεί άμερικανικόν προσωπικόν. Θά εΙναι παρομοία πρός

είς τάς χώρας τοϋ ΝΑΤΟ, καθώς καί αί πληροφορίαι πού

τήν άμερικανοτουρκικήν Συμφωνίαν καί θά περιλαμβάνη,

συλλέγονται είς αuτάς, εντάσσονται εΙς τούς σκοπούς τής
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας καί δέν προορίζονται διά

μεταξύ άλλων, τάς άκολούθους άρχάς:
»α. Κάθε εγκατάστασις θά εΙναι έλληνική στρατιωτική

χρήσιν άντίθετον πρός τούς σκοπούς αuτούς.

»'Εξυπακούεται δτι δέν θά διαμοιραζώμεθα μέ τήν

έγκατάστασις ύπό 'Έλληνα διοικητήν.

»β. Αί εγκαταστάσεις θά εξυπηρετοϋν μόνον σκοπούς

'Ελλάδα πληροφορίας σχετιζομένας μέ τήν Τουρκίαν οϋτε

εγκεκριμένους άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν. Αί δρα

καί θά διαμοιραζώμεθα μέ τήν Τουρκίαν πληροφορίας

στηριότητες έίς αuτάς θά άσκοϋνται έπί τ'fi βάσει άμοιβαί

σχετιζομένας μέ τήν 'Ελλάδα.

ως συμπεφωνημένων προγραμμάτων.

»γ . Θά ύπάρξη συμμετοχή έλληνικοϋ προσωπικοί> μέ
χρι ποσοστοϋ

50%,

»Ai

'Ηνωμένα ι Πολι τείαι διά νά βοηθήσουν τήν 'Ελλά

επί τοϋ συνόλου τοϋ προσωπικοί> πού

δα νά εκσυγχρονίση τήν οίκονομίαν της καί νά άντιμετω

άπαιτείται διά τάς συμπεφωνημένας κοινάς τεχνικάς λει

πίση τάς εΙδικάς άνάγκας πού δύνανται νά προκύψουν πρός

τουργίας καί τάς συναφείς δραστηριότητας καί ύπηρεσίας

έξισορρόπησιν τοϋ Ισοζυγίου πληρωμών, θά παράσχουν

συντηρήσεως των εγκαταστάσεων · θά ύπάρξη δέ πρόβλε

ώς καί εΙς τό παρελθόν πρόσφορον ύποστήριξιν πρός τήν

ψις διά τήν εκπαίδευσιν τοϋ προσωπικοί> αuτοϋ διά τόν

'Ελλάδα, άπευθυνομένην τόσον είς Ιδιωτικούς όργανι

σκοπόν τοϋτον.

σμούς χρηματοδοτήσεως δσον καί είς διεθνείς χρηματοδο

»δ. Αί δύο Κυβερνήσεις θ' άποκτοϋν άπό κοινοί> καί

τικούς 'Οργανισμούς. 'Επιπροσθέτως αί 'Ηνωμένα ι Πολι

πλήρως δλας τάς πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου καί

τείαι θά συνεχίσουν νά ένθαρρύνουν τήν Τράπεζαν Έξα

τοϋ άνεπεξεργάστου ύλικοϋ πού θά προέρχωνται εκ των

γωγrον-Είσαγωγrον, ώστε νά δύναται ή 'Ελλάς νά χρησι

έγκαταστάσεων, συμφώνως πρός άμοιβαίως συμφωνηθη

μοποιή τάς πιστοδοτικάς της ύπηρεσίας».

σομένας διαδικασίας. Θά συμφωνηθfj πρόγραμμα κοινής
χρήσεως διά τό σύστημα τηλεπικοινωνιών των άμερικανι

'Ο Κ. Καραμανλfjς σχολίασε τή μονογραφή τfjς
έλληνοαμερικανικfjς συμφωνίας μέ τά άκόλουθα:

κων δυνάμεων εν 'Ελλάδι .
»ε . Ή συμφωνία θά παραμείνη έν ίσχύϊ, έπί τέσσερα

ετη, καί θά προβλέπεται δυνατότης τερματισμοί> της πρό
τής εκπνοής της, ώς καί άνανεώσεώς της.
»στ. 'Εντός τοϋ πλαισίου τούτου θά ύπάρξουν Παραρτή
ματα τής Συμφωνίας, άφορrοντα είς έκάστην μείζονα εγκα

τάστασιν (ήτοι Νέα Μάκρη, Σούδα, Ήράκλειον) καί είς τό

«Ή συμφωνία αύτή άποτε),.εί δικαίωσιν τής 'Ελ
λάδος διότι δι' αύτή ς όχι μόνον άπετράπησαν κίνδυ
νοι, άλλ

'

ένισχύθησαν έπιπλέοv αί έλληνικαί θέ

σεις».

'Αεροπορικής

'Η ύποδοχή τής συμφωνίας άπό τό διεθνfj, καί

Βάσεως 'Ελληνικοί>, καθώς καί Παραρτήματα άφορrοντα

ίδιαίτερα τόν άμερικανικό τύπο, συνοδεύθηκε άπό

είς τό νομικόν καθεστώς των άμερικανικων δυνάμεων

σκεπτικισμό

άμερικανικόν στοιχείον τfjς 'Ελληνικής

FA)

(SO-

καί είς τάς δικαιοδοσίας τής έλληνικής διοικήσεως

των εγκαταστάσεων.

στίς

»ζ. Τό άφορων είς τήν Σούδαν Παράρτημα θά άποτελή
άναθεώρησιν τής Συμφωνίας τfjς Σούδας τοϋ

1959.

Συμφω

νείται δτι εν τφ μεταξύ τάς άμερικανικάς δραστηριότητας
είς τό 'Αεροδρόμιον τοϋτο θά διέπη ή Συμφωνία τοϋ

δσον

άφοροί>σε

τό

μακροπρόθεσμο

-τετραετfj- χαρακτήρα τfjς βοήθειας . 'Ενδεικτικά,

15

'Απριλίου, σχόλιο τ&ν

«New York Times»,

μέ τίτλο «Ή Κύπρος έξακολουθεί νά είναι τό κλει
δί», άνέφερε:

1959.

Κάθε πρόταση πού άποσκοπεί νά μειώσει τήν έχθρότη

»η. Συμφωνείται δτι, μέχρι τής συνάψεως τής νέας Συμ

τα μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας καί νά έπανε

φωνίας εντός εuλόγου χρόνου θά έπιτρέπεται ή συνέχισις

δραιώσει τή δυτική άμυνα στήν άνατολική Μεσόγειο πρέ

των άμερικανικων δραστηριοτήτων, α{ δποίαι άσκοϋνται

πει νά άποτελέσει άντικείμενο σοβαρής εξετάσεως άπό τό

σήμερον εξ εγκαταστάσεων έν 'Ελλάδι καί αί όποία ι εξυ

Κογκρέσο. 'Ωστόσο, ενα σημαντικό πρόβλημα σχετικά μέ

πηρετοϋν κοινά άμυντικά συμφέροντα.

τίς σχεδιαζόμενες συμφωνίες μέ τήν 'Ελλάδα καί τήν

»4.

'Ως άναπόσπαστον τμήμα τής νέας Συμφωνίας

Τουρκία- δπως καί μέ τή νέα Συνθήκη μέ τήν 'Ισπανία

'Αμυντικής Συνεργασίας θά περιλαμβάνεται διάταξις προ

εΙναι δτι συνομολογοϋν άμερικανικές ύποχρεώσεις γιά

βλέπουσα ύποχρέωσιν παροχής είς τήν 'Ελλάδα στρατιω

έκτεταμένη στρατιωτική βοήθεια έπί χρονικά διαστήματα

τικής

βοηθείας,

700.000.000

επί

τέσσερα

ετη,

άνερχομένης εΙς

δολλάρια, μέρος τής όποίας θά εΙναι δωρεάν

μεγαλύτερα άπό αuτά πού θά ήταν διατεθειμένο νά δεχθεί
τό Κογκρέσο.

βοήθεια. 'Η ύποχρέωσις αuτή θά άποβλέπη είς τήν περαιτέ

ρω άνάπτυξιν τής άμυντικής ετοιμότητος τής 'Ελλάδος

'Ο ύπουργός Κίσινγκερ προφανώς πιστεύει δτι ή συμ-
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φωνία μέ τήν 'Ελλάδα θά έξασθενίσει τήν άντίδραση τών

λει πρώτος προτάσεις γιά τό εδαφικό. Μετά τήν κορύ

φιλελληνικών κύκλω\! στό Κογκρέσο γιά τή σύμβαση μέ

φωση των άντιδράσεων σέ βάρος του, παραιτήθηκε

τήν Τουρκία, ένώ θά βοηθήσει καί τόν πρωθυπουργό Κα

άπό τή θέση του άντιπρόσωπου τής έλληνοκυπρια

ραμανλή νά μετριάσει τήν έχθρότητα πρός τίς ΗΠΑ, πού

κής πλευρtiς καί άντικαταστάθηκε άπό τόν Τ. Παπα

έκδηλώθηκε μετά τήν άνακοίνωση τής συμφωνίας μέ τήν

"Αγκυρα. 'Αλλά γιά νά ύπάρξει πιθανότητα έπιτυχίας γιά
δλα αuτά, σέ ενα ετος προεδρικών έκλογών, πρέπει νά ση
μειωθεί σημαντική πρόοδος στήν έπίλυση του Κυπριακοu.

δόπουλο.
Ή στάση τής έλληνικής Κυβερνήσεως στό ζή
τημα συνοψίζεται στήν άκόλουθη άνακοίνωση:

UΟταν ύπογράφηκε ή συμφωνία μέ τήν Τουρκία, ό κ. Κί

σινγκερ έξέφρασε τήν έλπίδα δτι θά ένθαρρύνει τούς
Τούρκους νά γίνουν mό συνεργάσιμοι στό Κυπριακό.
'Ωστόσο, οί διαπραγματεύσεις γιά τήν Κύπρο βρίσκονται

κοντά στήν άποτυχία, δ τουρκικός στρατός έξακολουθεί
νά διατηρεί σιδηροuν ελεγχο έπί του

40% του νησιοu,

πού

κατέλαβε τό)974, καί οί Τουρκοκύπριοι διατηροuν άμετα
κίνητα θέσεις άπαράδεκτες γιά τήν ελληνοκυπριακή πλει
οψηφία καί τήν ίδια τήν 'Ελλάδα.

'Από τήν πλευρά τους, στίς

«'Η έλληνική Κυβέρνηση δέν προτίθεται νά πα ρέμβη
στό θέμα Κληρίδη. 'Εκφράζει δμως τήν λύπην της, διότι

δλα αuτά συμβαίνουν τήν πλέον άκατάλληλη στιγμή».

9-11

ΑΠΡΙΑΙΟΥ

1976

Ό πρόεδρος τής ΛΔ Βουλγαρίας, Τ. Ζίφκωφ,
πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα συ
νοδευόμενος άπό τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών, Π.

17

του μηνός, οί

Μλαντένωφ,

'Εξωτερικοί>

'Εμπορίου,

Ι.

Νέντεφ,

'Εσωτερικοί> 'Εμπορίου, Γ κ. Καραμάνεφ, καθώς καί

<Πimes» τοu Λονδίνου σχολίαζαν:

τόν πρόεδρο τής' Ακαδημίας 'Επιστημών, Α. Μπα
'Ο στόχος τής Κυβερνήσεως Φόρντ, δσον άφορα τίς
συμφωνίες μέ τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία εΙ ναι νά κατα
βληθεί προσπάθεια ωστε νά μειωθεί ή ενταση πού προκλή

θηκε άπό τήν εiσβολή στήν Κύπρο καί τά γεγονότα πού
άκολούθησαν

... Τό νέο στοιχείο

στήν προσέγγιση του δρ.

Κίσινγκερ ήταν ή προσφορά τετραετών διευθετήσεων, κα
θώς τό συνολικό ποσό τής στρατιωτικής βοήθειας ήταν
πολύ πιό έντυπωσιακό

(1

δισ. δολλ. στήν Τουρκία,

λέφσκυ. Πρόκειται γιά τήν πρώτη στή σύγχρονη
ίστορία έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα άρχηγοu του βουλ
γαρικοί> Κράτους.

Τό Βούλγαρο πρόεδρο ύποδέχθηκαν στό άεροδρό
μιο του ·Ελληνικοί> δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ.

Τσάτσος, ό Κ. Καραμανλής, δ πρόεδρος τής Βουλής,

700

Κ. Παπακωνσταντίνου, τά μέλη του 'Υπουργικοί>

έκατ. στήν 'Ελλάδα) . 'Ωστόσο, τά ποσά αuτά δέν εΙ ναι

Συμβουλίου καί ή στρατιωτική ήγεσία. Στήν Πύλη

παρά άποτέλεσμα του πολλαπλασιασμοί) έπί τρία των φε

του 'Αδριανοu ό δήμαρχος 'Αθηναίων, Ι. Παπαθεο

τινών προτάσεων τής Κυβερνήσεως γιά βοήθεια στίς δύο

δώρου, άπένειμε στόν επίσημο ξένο τό χρυσό μετ~λ

χώρες. 'Η τετραετής συμφωνία προσέφερε aσφάλεια καί

λιο τής πόλεως, άνακηρύσσοντάς τον επίτιμο δημό

στίς δύο, ένώ οί ΗΠΑ έξασφαλίζουν έγγυήσεις δτι οί

τη. Τό άπόγευμα, ό Τ. Ζίφκωφ συναντήθηκε στό

Τοuρκοι δέν θά ξανακλείσουν ξαφνικά τίς βάσεις σέ aντί
ποινα. Πάντως, τά μέλη τοu Κογκρέσου, πού διαφωνοuν μέ
τήν πολιτική τής Κυβερνήσεως, δέν φάνηκαν έντυπωσια

σμένα. "Εχοντας ήδη θέσει νέους έλέγχους στήν χάραξη
τής πολιτικής ... δέν εΙναι διατεθειμένα νά παράσχουν λευ
κές έπιταγές.

πιν, συναντήθηκε μέ τόν Κ. Καραμανλή:
«Μετά aνταλλαγήν των συνήθων φιλοφρονήσεων δια
μηνυθέντα συνοψίζονται ώς άκολούθως:

Καί άφοu άνέφερε δτι ή έλληνική Jtλευρά ήταν
ίκανοποιημένη άπό τή συμφωνία καί τίς εγγυήσεις
πού εδωσε ό Χ. Κίσινγκερ, ή εφημερίδα συμπλήρω
νε:

»1. Πρωθυπουργός κ.
πρόεδρου κ.

Καραμανλή ς έζ ή τη σε παρέμβασι ν

Ζίφκωφ πρός ρύθμισιν θεμάτων ποταμοu

Νέστου έντός πλαισίων ύπογραφείσης συμφωνίας καί κατά

τρόπον δίκαιον,

έξυπηρετοuντα δύο χώρας.

Πρόεδρος

Ζίφκωφ δηλώσας άγνοιαν θέματος ύπεσχέθη ζητήση πλη
Τό στοιχείο πού πάνω άπό δλα φαίνεται δτι ίκανοποίη

σε τούς 'Έλληνες iθύνοντες φαίνεται δτι εΙναι ή ύπόσχεση
[των ΗΠΑ] νά aντιταχθοuν σέ δποιαδήποτε άπόπειρα έπι
λύσεως τών διαφορών στό Αiγαίο μέ στρατιωτικά μέσα.

8

Προεδρικό Μέγαρο μέ τόν Κ. Τσάτσο, στόν όποίο
καί επέδωσε τό παράσημο «Στάρα Πλάνινα». Κατό

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1976

Ό πρόεδρος τής κυπριακής Βουλής τών 'Αντι
προσώπων καί εκπρόσωπος τής έλληνοκυπριακής
πλευρtiς στίς διακοινοτικές συνομιλίες, Γ. Κληρί

δης, δηλώνει δτι, κατά τόν τελευταίο γύρο τών συνο

ροφορίας aπό άρμοδίους ύπουργούς συνοδείας του καί
άπαντήση διαρκούσης ένταuθα παραμονής του μέ διάθεσιν
ίκανοποιήση τήν έλληνικήν πλευράν.

»2.

Διμερή θέματα: Οiκονομικά

-

'Εμπορικά. 'Εξεφρά

σθη ίκανοποίησις διά μέχρι τοuδε έξέλιξίν των καί έτονί
σθη δτι ύπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες προαγωγής αυ
τών. Διά συνεργασίαν έπί θέματος ίδρύσεως μικτώy έπιχει

ρήσεων πρωθυπουργός κ. Καραμανλής εΙπεν δτι, παρά δι
αφορά

δύο

οικονομικών

συστημάτων,

άπό

έλληνικής

πλευράς ένθαρρύνεται iδιωτικόν ένδιαφέρον πρός συμμε
τοχήν εiς αuτοu του είδους έπιχειρήσεις.

»3.

Κυπριακόν: Μετά έκτενή άνάλυσιν ίστορικοu καί

μιλιών καί χωρίς νά ενημερώσει τίς Κυβερνήσεις τής

έξελίξεών του ύπό 'Έλληνος πρωθυπουργοί) άνεπτύχθη

Κύπρου καί τής 'Ελλάδος, είχε συναινέσει νά ύποβά-

άφ' ένός έλλ ηνική στάσις: (Μετριοπάθεια, διαλλακτικό-
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της, παραχωρήσεις) καί άφ' έτέρου άδιαλλαξία καί άσυνέ

λογικευθοϋν καί δεχθοϋν συζήτησιν επί δημιουργηθέντων

πεια Τούρκων ίθυνόντων.

θεμάτων καί προτάσεων.

»Κύριος Καραμανλής ύπεγράμμισεν δτι συμφωνίαι πε

Διαβαλκανικά: Κύριος Ζίφκωφ επανέλαβεν γνω

»5.

ρί κυπριακής άνεξαρτησίας άπετέλεσαν καλλιτέραν άπό

στήν βουλγαρικήν άποψιν περί άνάγκης τηρήσεως άπολύ

δειξιν θέμα ρυθμισθή, παρά επιθυμούντων ενωσιν 'Ελλή

του "ρεαλισ}.ιοϋ", ώς καί περί ύπάρξεως δυσχερειων καί

νων, χωρίς νά διαταραχθοϋν αί έλληνοτουρκικαί σχtσεις.

προβλημάτων είς διμερείς σχέσεις, όποίαι παρεμποδίζουν

Παρ' δλον δτι γεγονότα ~έρους

1974 ύπήρξαν 'Όίκογενει

πολυμερή συνεννόησιν. ("Μακεδονικόν" είς βουλγαρογι

ακή ύπόθεσις" 'Ελλήνων καί πράγματα αποκατεστάθησαν

ουγκοσλαβικάς σχέσεις, έλληνοτουρκική κρίσις , Ελλειψις

μέ άνατροπήν στρατιωτικής δικτατορίας, τουρκική κακο

ρεαλισμοϋ είς ώρισμένας ρουμανικάς πρωτοβουλίας). Πα

πιστία άπεδείχθη ολίγον άργότερον είς Γενεύην καί Κύ

ρεδέχθη, δμως, δτι εσημειώθη βήμα άπό άπόψεως ψυχολο

προν. Πρωθυπουργός προσέθέσεν, είς άπάντησιν σχετικοϋ

γικής, συμφώνως καί πρός πνεϋμα 'Ελσίνκι. Εlπε, τέλος,

ύπαινιγμοϋ κ. Ζίφκωφ, δτι σημερινή κατάστασις δέν οφεί

δτι κατά περσυνήν συνάντησίν του μέ Τούρκους άπέσπα

λεται είς ΝΑΤΟ καί δέν άπέκρυψεν δτι δέν τόν ίκανοποιεί

σεν διαβεβαίωσίν των δτι θά συμμετείχαν Διαβαλκανικής

στάσις εν προκειμένφ Σοβιετικής 'Ενώσεως ή όποία "έάν

Διασκέψεως .

έπεθύμει l'jδύνατο έντός είκοσιτετραώρου συνετίσει Του ρ

»6.

Κατά συζήτησιν έπί δσων ηκολούθησαν μετά Διά

κίαν". Είπεν επίσης δτι έπιδεικνυομένη έν προκειμένφ ου

σκεψιν

δετερότης δέν διευκολύνει λύσιν θέματος.

στασιμότης καί αναβίωσις ώρισμένων "σκοτεινων τάσεων"

'Ελσίνκι επεσημάνθη δτι παρετηρήθη κάποια

»Βούλγαρος πρόεδρος παρεδέχθη δτι Κύπρος καί Μέση

αντιθέτων πρός πνεϋμα Διασκέψεως. Κύριος Ζίφκωφ άπε

'Ανατολή άποτελοϋν δύο άκρως επικινδύνους έστίας εντά

δέχθη άποψιν κ. Καραμανλή δτι επιβάλλεται καθιέρωσις

σεως καί επανέλαβε γνωστάς βουλ γαρικάς θέσεις περί

κυρώσεων πρός έξασφάλισιν εφαρμογής καί τηρήσεως

"κυριάρχου, άνεξαρτήτου καί άκεραίας Κύπρου". "Είμεθα

άποφασισθέντων είς \'Ελσίνκι. Συνεφώνησεν έπίσης δτι είς

κατά τής διχοτομήσεως, άρα δέν είμεθα ουδέτεροι". Εί

προσεχή γύρον Διασκέψεως θά πρέπη νά ύπάρχουν πλέον

μεθα, ετόνισε , ύπέρ άποχωρήσεως δλων των ξένων στρα

συγκεκριμέναι προτάσεις καί προπαρασκευή εκ μέρους

τευμάτων καί καταργήσεως των ξένων στρατιωτικων βά

ενδιαφερομένων. Δύο ήγέται συνεφώνησαν δτι δέν ύπάρ

σεων είς Κύπρον. Έτόνισεν, δμως, δτι θεωρεί άναγκαίον

χουν κίνδυνοι παγκοσμίου συρράξεως, αλλά μόνον τοπι

λύσις επιδιωχθή δι' είρηνικων μέσων.

κων πολέμων καί περιωρισμένων συγκρούσεων.

»4. 'Ελληνοτουρκικά: 'Έλληv πρωθυπουργός εξέφρα

»Κατά δίωρον αυτήν συνομιλίαν κ. Ζίφκωφ, έν άντιθέ

σε βαθείαν του άνησυχίαν συνεπείg προσφάτου εξελίξεως,

σει πρός ανάλογον συνάντησιν Σόφιας, άφησεν εντύπωσιν

"έξαλλοσύνης " καί άσυνεπείας Τούρκων ίθυνόντων δυνα

άνθρώπου όποίος επεθύμει λήξιν συναντήσεως τό συντο

μένων φθάσουν είς εσχατα. Οuτος είπεν δτι, μετά διατάρα

μώτε ρον καί δτι εφοβείτο μήπως τοϋ ζητηθή άναλάβη συγ

ξιν στρατιωτικής ίσορροπίας εκ μέ ρους Του ρκίας όποία

κεκριμένας δεσμεύσεις. Πάντως οuτος ετόνισε μέ εμφασιν

προμηθεύεται δπλα (άνέφερε χαρακτηριστικως δτι Τουρ

δτι Σοβιετική 'Ένωσις δέν θά επιτρέψη είς Τουρκίαν νά

κία διαθέτει

κάμη πόλεμον καί δτι κύριο μέλημα δλων πρέπει νά παρα
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άποβατικά σκάφη), είναι σταθερως άπο

φασισμένος διασφαλίση άσφάλειαν 'Ελλάδος καί έτόνι

μείνη διατήρησις πάσ1J θυσίg είρήνης.

σεν δτι δλοι, ίδίως ενδιαφερόμενοι λόγφ γειτνιάσεως,

»Βούλγαρος πρόεδρος ερώτησε 'Έλληνα πρωθυπουρ

όφείλουν επιδιώξουν συμμορφώσουν Τουρκίαν. Κύριος

γόν μήπως όπισθεν στάσεως Τουρκίας κρύπτονται "νέοι

Καραμανλής άνεφέρθη είς θέμα ύφαλοκρηπίδος, άποφυγήν

στρατηγικοί σκοποί" όποίοι αποβλέπουν είς δημιουργίαν

Τουρκίας προσέλθη είς Διεθνές Δικαστήριον Χάγης, στά

συνασπισμοϋ επί "θρησκευτική ς βάσεως" (Παράλληλοι

σι ν της εναντι θεμάτων Δικαίου Θαλάσσης, άξιώσεις της

έντατικοί εξοπλισμοί Τουρκίας καί ' Ιράν). τέλος έρώτη

είς Αίγαίον καί δλην άποθράσυνσίν τη ς μετά πρόσφατον

σεν κ . Καραμανλήν διατί δέν άπηυθύνθη πρός Σοβιετικήν

συμφωνίαν Τσαγλαγιαγκίλ είς ΗΠΑ. 'Ιδίrος ετόνισεν άρ

UΕνωσιν καί εδειξε δτι εξεπλάγη από τήν έπί τοϋ προκειμέ

νησιν Τούρκων κάμουν λογικήν συζήτησιν μέ 'Έλληνας .

νου άπάντησίν του» 70 •

Πρόεδρος Ζίφκωφ επέμεινεν είς άνάγκην δπως άποφευχθή

δπωσδήποτε πολεμική σύγκρουσις καί είπεν δτι, ώς πιστεύ
ει, Τουρκία δέν θά άποφασίση εμπλακή είς πολεμικήν πε
ριπέτειαν. Προσεφέρθη καί πάλιν (ώς ~ατά τόν Ίούλιον

1975 είς Σόφιαν) διαβιβάση άπόψεις κ.

Καραμανλή πρός κ.

Ντεμιρέλ, όποίον συναντήση ~ Αγκυραν προσεχές θέ ρος.

ΕΙπεν δτι είναι ετοιμος, ώς είχε δηλώσει καί τόν παρελθόν
τα Ίούλιον είς Σόφιαν, τηρήση άπολύτως εμπιστευτικήν
καί προσωπικήν επαφήν μετά κ. Καραμανλή διά θέμα τοϋ

το, ώς καί άλλα σοβαρά θέματα. ' Απέφυγε λάβη θέσιν ύπέρ

έλληνικων άπόψεων, διότι τοϋτο θά εξησθέν'ει ίδίαν αυτοϋ
θέσιν. Δέν είναι έξ εκείνων δποίοι είς μέν 'Αθήνας ύπο
στηρίζουν έλληνικάς άπόψεις είς δέ ~ Αγκυραν τουρκικάς.

Έτόνισεν δτι δέν πιστεύει δτι είναι δυνατόν γίνη πόλεμος
'Ελλάδος

-

Τουρκίας . Είς σχετική ν ερώτησίν του, κύριος

Μετά τό τέλος τής συνομιλίας ό Τ. Ζίφκωφ εκαμε

τήν άκόλουθη δήλωση:
«Συνεχίσαμε τόν διάλογο τόν όποίον είχαμε άρχίσει μέ
τόν Κ. Καραμανλήν είς τήν Σόφιαν . Αί συνομιλίαι μας

διεξήχθησαν έντός πνεύματος φιλίας. Θά εχωμεν τήν δυ
νατότητα νά συνεχίσωμεν τόν διάλογον, νά έξετάσωμεν τά
διάφορα παγκόσμια προβλήματα καί τά άλλα θέματα πού
ένδιαφέρουν τάς δύο χώρας μας. Αί συνομιλίαι μας ύπήρ

ξαν καρποφό ρες καί είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος δι,
αυτές».

· Ο Κ. Καραμανλής άπό τήν πλευρά του τόνισε:
«'Ο πρόεδρος δέν μοί5 άφησε περιθώρια νά σχο

Καραμανλής είπεν δτι δύναται ζητήση άπό Τούρκους: α)

λιάσω τά άποτελέσματα τών συνομιλιών μας. Διότι

νά σταματήσουν προ κλήσεις των κατά 'Ελλάδος καί β) νά

δέν θά εlχα παρά νά έπιβεβαιώσω αύτά τά δποία εlπε.
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Πάντως κατά τάς συνομιλίας μας διαπιστώσαμε ότι

προέδρου της Κυβερνήσεως στήν Βουλγαρία εδωσε μίαν

άπό τής έπισκέψεώς μου είς τήν Σόφιαν έσημειώθη

νέαν ώθηση aποφασιστικης σημασίας. Καί δέν άμφιβάλλω

μία θεαματική πρόοδος είς τάς σχέσεις τών δύο χω

δτι ή δική σας παρουσία θά άποτελέση ενα ακόμη σπου

ρών είς όλους τούς τομείς καί ίδίως είς τόν ψυχολο

δαίο βημα σ, αυτόν τόν δρόμο της συνεργασίας, ενα δρόμο

γικόν. Πράγματι έδημιουργήθη ενα κλίμα άμοιβαίας
έμπιστοσύνης,

φιλίας

καί

συνεργασίας.

'Επίσης

διαπιστώσαμε ότι οί δύο Κυβερνήσεις ε{ναι άποφα
σισμέναι νά καταβάλουν πάσαν προσπάθειαν διά νά

άναπτυχθοvν περαιτέρω αί σχέσεις τών δύο χωρών.
Συζητήσαμε διμερή θέματα, βαλκανικά καί διεθνή καί

στόν όποίο πάντοτε αμφότεροι τηροuμε τούς κανόνες του
Διεθνοuς Δικαίου, τοu Χάρτου των 'Ηνωμένων 'Εθνών,

καθώς καί τήν Διακήρυξη του 'Ελσίνκι.
»Μέσα στό πνεuμα αυτών τών βασικών aρχών της διε
θνοuς τάξεως εντάσσεται ή πολιτική των δύο χωρών μας, ή
όποία προάγει τήν εΙρήνη τών Βαλκανίων καί τήν δη
μιουργική συνεργασία των βαλκανικών λαών μέ σειρά δι

διαπιστώσαμε ότι οί άντιλήψεις μας περίπου συμπί

μερών συμφωνιών καί μέ πολυμερείς συνεννοήσεις σέ

πτουν.

πολλούς σημαντικούς τομείς, δπου τοuτο άποδεικνύεται

'Όλα αvτά έπιτρέπουν αίσιοδοξία διά τήν

έξέλιξιν τών σχέσεων τών δύο χωρών. Πρό παντός,

καί δυνατόν καί συμφέρον.

διεπιστώθη ότι μεταξύ ήμών τών δύο, πού ύπευθύνως

»Σ' αυτόν τόν δρόμο της εΙρήνης καί της προόδου θά

διαχειριζόμεθα τήν πολιτική ν τών χωρών μας, πέραν

συνεχίσωμε νά βαδίζωμε, διατηρώντας τίς επαφές μεταξύ

τής έπιθυμίας μας διά στενήν συνεργασίαν ύπάρχει
καί ενα αίσθημα προσωπικής φιλίας».

ούς πού, άφοu ξεπέρασαν τίς μεταξύ τους διαφορές, βαδί

Τό ίδιο βράδυ ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, Κ.
Τσάτσος παρέθεσε δείπνο πρός τιμή του Τ. Ζίφκωφ

μας καί εΙμαι βέβαιος δτι τό μέλλον θά μaς δικαιώση. Θά
άποτελέσωμε παράδειγμα πρός μίμησιν γιά δλους τούς λα

.

'Ενδεικτικές τfjς νέας έποχfjς στίς έλληνοβουλγαρι

κές σχέσεις ήταν οί προσφωνήσεις πού άντάλλαξαν
οί δύο ήγέτες. 'Ιδιαίτερα ό Κ. Τσάτσος ύπογράμμισε

ζουν μαζί τόν δρόμο της συνεργασίας καί της εΙρήνης.
»Κύριε πρόεδρε, ύψώνοντας τό ποτήρι μου, εύχομαι σέ

σaς προσωπικά κάθε ύγεία καί ευτυχία, καί γιά τόν βουλ
γαρικό λαό εΙρήνη καί ευημερία».

'Η άντιφώνηση του Τ. Ζίφκωφ:

τή σημασία τfjς πρώτης αύτfjς έλεύσεως στήν 'Ελ
λάδα άρχηγου του βουλ γαρ ι κ ου Κράτους:

«Έπιτρέψατέ μου, πρίν aπ' δλα, νά σaς ευχαριστήσω

γιά τήν ευγενη πρόσκληση νά επισκεφθώ τήν ομορφη χώ
«'Αποτελεί ευχάριστο γεγονός ή παρουσία σας μεταξύ

ρα σας, γιά τήν εγκάρδια ύποδοχή καί προσοχή πού μaς

μας. ΕΙσθε ό πρώτος πρόεδρος της Λαϊκης Δημοκρατίας

επιφυλάσσετε, γιά τά θερμά λόγια πού είπατε, κύριε πρόε- .

της Βουλγαρίας πού επισκέπτεται τήν 'Ελλάδα. Ό έλλη

δρε, γιά τήν Βουλγαρία καί τόν βουλγαρικό λαό.

νικάς λαός, πού aγαπa τήν εΙρήνη καί τήν φιλική συνερ

»'Η Βουλγαρία καί ή 'Ελλάδα εΙ ναι γειτονικές χώρες.

γασία μέ δλους τούς λαούς, μάλιστα μέ τούς γειτονικούς

Σήμερα οί χώρες καί οί λαοί μας, δπως ποτέ μέχρι τώρα

aποδίδει Ιδιαίτερη σημασία στήν επίσκεψή σας. 'Ύστερα

κατανοοuν τήν τεράστια σημασία της καλης γειτονίας καί

άπό τήν επίσκεψη τοu πρωθυπουργοί) κ. Κωνσταντίνου

κατανοήσεως καί άναζητοuν δρόμους γιά ευρεία καί άμοι

Καραμανλη ερχεται νά επαυξήση τήν θερμότητα τών σχέ

βαία ώφέλιμη συνεργασία πρός τό συμφέρον της εΙρήνης

σεών μας.

καί του ευτυχοuς μέλλοντος.

>>'Επί πολλές δεκαετηρίδες τόν χώρο τών Βαλκανίων

»Πιστεύω, πώς θά συμφωνήσετε δτι ώς πρός τά aποτελέ

εμάστιζαν κηρυγμένοι καί aκήρυκτοι πόλεμοι. 'Επί ετη

σματά του, τό περυσινό ετος

πολ.(cά οί λαοί μας βρέθηκαν aντιμέτωποι σέ αίματηρούς

ρο γιά τήν aνάπτυξη τών βουλγαροελληνικών σχέσεων. Τό

άγώνες.

ετος αυτό εδειξε δτι δταν ύπάρχη αμοιβαία εμπιστοσύνη

w

Αν τά θυμίζω αυτά σήμερα εΙναι μόνο γιά νά δεί

1975 i'jταν Ιδιαίτερα καρποφό

ξω πόσο βαθειά μεταβολή επηλθε τόν τελευταίο καιρό καί

καί άμοιβαία επιθυμία μποροuν νά επιτευχθοuν πολλά, δτι

πόσο πιό φωτεινή καί ήρεμη κατέστη ή aτμόσφαιρα σέ

ή διαφορά στά κοινωνικοπολιτικά συστήματα δέν i'jταν καί

δλο τόν χώρο τών Βαλκανίων.

δέν μπορεί νά aποτελέση εμπόδιο γιά τήν δημιουργία σχέ

»Σήμερα εγινε κοινή συνείδηση στούς δύο λαούς μας

σεων φιλίας καί κqλης γειτονίας.

δτι οί παλιές διαφορές παραγράφηκαν καί πώς, συνεργαζό

»Αυτή ή ευνοϊκή άνάπτυξη εΙναι άποτέλεσμα τών κοι

μενοι φιλικά γιά τήν επίτευξη κοινών στόχων, εχομε πολ

νών προσπαθειών καί του πολιτικοί) ρεαλισμοί) πού επιδεί

λά περισσότερα νά ώφεληθοuμε.

χθηκε. Σχετικά μ' αυτό εκτιμοuμε δεόντως καί τίς δικές

»Ή πάροδος τοu χρόνου καί τά δεινά τών πολέμων
εχουν ώς aποτέλεσμα τήν πολιτικήν φρόνησιν. Μέ τήν

ύπογραφή τών

12

Συμφωνιών τοu

1964,

πού ερρύθμισαν

σας ευγενικές προσπάθειες, κύριε πρόεδρε.

»ΕΙμαι βέβαιος, δτι ή Βουλγαρία καί ή 'Ελλάδα θά συ
νεχίσουν νά άναπτύσσουν τίς σχέσεις τους σέ άνοδική πο

δλες τίς εκκρεμότητες μεταξύ των χωρών μας, άρχισε νά

ρεία. Καί μ' αυτόν τόν τρόπο θά προσφέρουν τήν συμβολή

δημιουργηται μιά νέα ψυχολογία καί μιά νέα κατάσταση .

τους γιά τήν περαιτέρω αΙθρίαση της πολιτικης άτμόσφαι

'Από τότε πέρασαν δώδεκα χρόνια. 'Η 1\ιαρκώς αυξανομέ

ρας στά Βαλκάνια, γιά έδραίωση της συνεργασίας, της εί

νη πύκνωση της συνεργασίας μας επεβεβαίωσε τό γεγονός

ρήνης καί της aσφάλειας στήν Ευρώπη καί στόν κόσμο.

δτι οί φιλικές σχέσεις μας θεμελιώθηκαν σέ βάσεις έδραίες

»Μπορώ νά σaς διαβεβαιώσω δτι ή Λαϊκή Δημοκρατία

καί μόνιμες καί άναπτύσσονται εκτοτε εΙς οφελος καί των

Βουλγαρίας καί στό μέλλον θά κάνη πaν τό δυνατόν γιά

δύο λαών μας.

τήν άνάπτυξη τών βουλγαροελληνικών σχέσεων σέ εποι

»Στήν ευνοϊκή αυτή εξέλιξη τό περυσινό ταξίδι τοu

κοδομητικό πνεuμα καί στήν βάση του πλήρους σεβασμοu

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

192

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΟΛΩΝ

'Υποδοχή τοv Τ. Ζίφκωφ στήν 'Αθήνα (άνω)· συνάντηση τών δύο προέδρων (κάτω).

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΖΙΦΚΩΦ

193

τής άνεξαρτησίας, τής κυριαρχίας, τής ίσοτιμίας καί του

που. Συγκεκριμένα, ύπογράμμισε οτι ήταν ίκανοποι

αμοιβαίου συμφέροντος. Φρονώ, πώς θά εκφράσω τήν γε

ημένος άπό τίς διμερείς συνομιλίες, οί όποίες συνέ

νική γνώμη, δτι ή πορεία τής διευρύνσεως καί τής έδραιώ

βαλαν στήν ύπερνίκηση τών ψυχολογικών φραγμά

σεως τής βουλ γαροελληνικής συνεργασίας θά μπορουσε

των πού ε{χε ύψώσει άνάμεσα στούς δύο λαούς τό

νά γίνη παράδειγμα γιά ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων
μεταξύ δύο γειτονικών χωρών μέ διαφορετικό κοινωνικο
πολιτικό σύστημα.
»'Εννοείται, δταν μιλουμε γιά την μετατροπή τής Εύ
ρώπης σέ ζώνη σταθερής είρήνης καί καρποφόρας συνερ
γασίας γιά τήν εφαρμογή στήν ζωή των άρχων καί των

θέσεων τής Τελικής Πράξεως του 'Ελσίνκι, εμείς, οί Κυ

παρελθόν καί έξέφρασε τήν έκτίμησή του γιά τό πρό
σωπο τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ.

'Απαντώντας,

στή συνέχεια, σέ σχετικές έρωτήσεις, έπανέλαβε οτι

ή Κυβέρνησή του ύποστήριζε τίς προσπάθειες γιά
έπίλυση τοϋ Κυπριακοϋ μέ τρόπο πού θά κατοχύρωνε

τήν άνεξαρτησία, τήν έδαφική άκεραιότητα καί τήν

βερνήσεις καί οί λαοί των βαλκανικών χωρών ί\χουμε ύπ'

κυριαρχία της Κυπριακης Δημοκρατίας. 'Ακόμη, τό

όψιν πρίν άπ' δλα τήν συμβολή καί τό μερίδιο εύθύνης μας

νισε έκ νέου οτι δέν ύπηρχε καμιά έδαφική διαφορά

κατά τήν έπίλυση αύτών τών ζητημάτων στόν χώρο των

μεταξύ της Βουλγαρίας καί της 'Ελλάδος, καί δήλω

Βαλκανίων. Καθοδηγούμενη από τήν άντίληψη αύτή ή

σε οτι γιά τή χώρα του Μακεδονικό πρόβλημα δέν

Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας καταβάλλει προσπάθειες

ύφίστατο καί οτι ό ορος Μακεδονία εχει γεωγραφική

γιά όλόπλευρη άνάπτυξη των σχέσεών της μέ δλες τίς
βαλκανικές

χώρες

πάνω

σέ

άμςηβαία

ο)φέλιμη

βάση.

'Εμείς θέλουμε νά ζουμε σέ είρήνη, κατανόηση καί συνερ
γασία μέ δλους τούς λαούς. Πρίν περισσότερο άπό

10 χρό

νια έμείς ί\χουμε δηλώσει δτι ή Λαϊκή Δημοκρατία Βουλ

εννοια.
Τό μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλης παρέθεσε έπίση
μο γεϋμα πρός τιμή τοϋ Βούλγαρου προέδρου, τόν

όποίο προσφώνησε ώς έξης:

γαρίας δέν εχει καμμιά έδαφική άξίωση πρός όποιαδήποτε
βαλκανική χώρα, συμπεριλαμβανομένης καί τής γειτονι

«Κύριε πρόεδρε,

κής 'Ελλάδος. Τώρα θέλουμε εκ νέου νά επιβεβαιώσουμε

»Μέ iδιαίτερη χαρά σaς ύποδέχομαι σήμερα στήν

στό πνευμα του 'Ελσίνκι αύτή τήν άμετάβλητη θέση μας.

'Αθήνα σάν έπίσημο ξένο μας. Σaς ύποδέχομαι δμως

))Ταυτόχρονα ή Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας τάσσε

πρό παντός σάν φίλο καί σάν έκπρόσωπο του βουλ

ται ενάντια στήν χρησιμοποίηση βίας στίς διεθνείς σχέ

γdρικου λαου, τήν έγκαρδιότητα τών αiσθημάτων

. σεις καί ε_μείς ποτέ δέν θά καταφύγουμε στήν χρησιμοποί

ηο:η βίας κατά τήν επίλυση όποιουδήποτε διεθνους προ
βλήματος.

»Αύτή ε{ναι ή σταθερή, συνεπής πολιτική γραμμή άρ
χων τής χώρας μας. Ή γραμμή αύτή άνταποκρίνεται όχι
μόνο στά συμφέροντα του λαου μας, άλλά καί στά συμφέ

ροντα δλων των είρηνόφιλων καί δημοκρατικών δυνάμεων
στόν κόσμο, πού άγωνίζονται δπως ή πορεία τής διεθνους
ύφέσεως επεκτείνεται καί έδραιώνεται, δπως γίνη αμετά

του όποίου γιά τήν χώρα μου εlχα τήν εύκαιρία νά
διαπιστώσω κατά τήν περυσινή μου έπίσκεψη στήν
Βουλγαρία. Εlμαι βέβαιος δτι ή σύντομη παρουσία
\

σας στήν 'Ελλάδα σaς έδωσε fίδη την δυνατότητα νά
διαπιστώσετε καί σείς δτι δ λαός μας διαπνέεται άπό

τά ίδια αiσθήμaτα φιλίας καί έκτιμήσεως πρός τόν
γείτονα λαό τής Βουλγαρίας.
»Ή έπίσκεψή σας στήν 'Ελλάδα άποτελεί, κύριε

πρόεδρε, γεγονός μέ iστορική σημασία, γιατί έΠι

κλητη.

))Κύριε πρόεδρε,

σφραγίζει τήν νέα έποχή πού διανοίγεται στίς σχέ

»Θά ijθελα νά εκφράσω εκ νέου τήν πεποίθηση, δτι ή

σεις τών χωρών μας. Μέ άπόλυτη συναίσθηση τής

φιλίσ καί ή συνεργασία μεταξύ τών δύο χωρών μας θά συ
νεχίσουν άπαρέγκλητα νά άναπτύσσωνται καί ένισχύωνται
γιά τό καλό καί τήν εύτυχία των λαών μας.
»Σάς άπευθύνω τίς πιό είλικρινείς εύχές γιά εύτυχία καί
εύημερία του φίλου έλληνικου λαου, γιά ύγεία καί επιτυχία
στό εύγενέστατο ί\ργο σας.

)) 'Επωφελουμαι

τής εύκαιρίας γιά νά προσκαλέσω

ύμaς, κύριε πρόεδρε καί τήν εύγενή σύζυγό σας κυρία Τσά

ίστορικής

άναγκαιότητος

νά

οiκοδημήσωμε

ενα

καλύτερο αύριο γιά τούς λαούς μας, άποφασίσαμε

συνειδητά νά Παραμερίσωμε τό παρελθόν καί νά έπι
δοθουμε στήν κοινή προσπάθεια γιά ενα δημιουργι
κό μέλλον. Πολύτιμο έφόδιο γιά τήν κοινή αύτή έπι

δίωξη πρέπει νά εlναι όχι ή λήθη, άλλά ή διδαχή του

παρελθόντος, πού σφυρηλατεί τήν θέληση τών-λαών

τσου νά πραγματοποιήσετε έπίσημη επίσκεψη στήν Λαϊκή

νά άγωνίζωνται μέ πίστη γιά κοινές εiρηνικές κατα

Δημοκρατία Βουλγαρίας σέ κατάλληλο γιά σaς χρόνο.

κτήσεις.

τό ποτήρι πρός τιμή σας καί γιά τήν ύγεία

»'Η νέα περίοδος πού διανοίγεται γιά τίς χώρες

σας κύριε πρόεδρε καί κυρία Τσάτσου, γιά τόν φίλο έλλη

)) 'Υψώνω

μας θεμελιώνεται σταθερά στήν κοινή διαπίστωση

νικό λαό, γιά τήν περαιτέρω άνάπτυξη τής φιλίας καί τής
συ\'εργασίας μεταξύ τών λαών μας, γιά τήν είρήνη καί τήν
κατανόηση στά Βαλκάνια καί στόν κόσμο».

δτι τίποτε δέν μaς χωρίζει καί καμμιά διαφορά δέν
σκιάζει τίς σχέσεις μας. Θεμελιώνεται άκόμη στίς

άρχές καλής γειτονίας, συνεννοήσεως καί συvεργα

Τό πρωί της ΙΟης 'Απριλίου ό Τ. Ζίφκωφ κατέ

σίας, πού έμπνέουν καί κατευθύνουν τίς διμερείς σχέ

θεσε στέφανο στό Μνημείο τοϋ "Άγνωστου Στρατιώ

σεις μας. Θεμελιώνεται, τέλος, στήν στερεή κοινή

τη καί έπισκέφθηκε τήν 'Ακρόπολη. Κατόπιν, πα

άπόφαση πού έπανειλημμένα διακηρύξαμε, νά συνε

ραχώρησε συνέντευξη στούς έκπροσώπους τοϋ τύ-

χίσωμε' τήν άνοδική πορεία τών σχέσεών μας πρός τό
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συμφέρον τών λαών μας. Ή διαφορά στά πολιτικά

μων δικαιωμάτων του παλαιστινιακοί) λαοu, καθώς

μας συστήματα, δπως καί άλλοτε έτόνισα, δέν πρέπει

καί τήν κατοχύρωση τών δικαιωμάτων δλων τών χω

νά μiiς φοβίζη, διότι φιλία δέν σημαίνει ύποχρεωτικά

ρών τής περιοχής.

ταύτιση. Οϋτε καί έμποδίζει νά ε{ναι παράλληλοι ο{
δρόμοι μας στήν άναζήτηση τής είρήνης καί τής διε

θνοuς συνεργασίας.

» •Η διευθέτηση

τοu Μεσανατολικοu ένδιαφέρει,

δπως ε{ναι φυσικό, iδιαίτερα τόν γειτονικό βαλκανι
κό χώρο. Περισσότερο ένδιαφέρει, δμως, τίς χώρες

»Ή έξωτερική πολιτική τών χωρών μας διαπνέε

μας ή είρήνη καί ή σταθερότητα στά Βαλκάνια. Γι'

ται άπό τήν κοινή πίστη στούς σκοπούς καί τίς άρχές

αύτό έχομε έπιτακτικό καθήκον νά συμβάλωμε στήν

του Χάρτου του ΟΗΕ καί του Διεθνοuς Δικαίου: Κα

ένίσχυση τών φιλικών σχέσεων μεταξύ τών λαών τής

θήκον μας ε{ναι νά προσφέρωμε κάθε ύποστήριξη

Βαλκανικής καί στήν άνάπτυξη μιiiς είλικρινοuς καί

στά ·Ηνωμένα ΗΕθνη καί νά έπιδιώξουμε τήν άπο

καρποφόρου συνεργασίας πού θά καταστή έχέγγυο

τελεσματικότητα του 'Οργανισμοu στήν

διευθέτη

τής εύημερίας δλων μας. Αύτό ίσχύει τόσο γιά τίς

ση τών διεθνών διαφορών χάριν τής εiρήνης, τής

διμερείς, δσο καί γιά τίς πολυμερείς σχέσεις τών

άσφαλείας καί τής διεθνοuς δικαιοσύνης.

βαλκανικών χωρών μεταξύ τους.

»Οί δύσκολες στιγμές πού διέρχεται σήμερα ή
άνθρωπότης έπιβάλλουν ένταση τών προσπαθειών

» 'Εμπνεόμενοι

άπό τήν ρεαλιστική αύτή σκέψη

καί άπό τήν φιλοδοξία νά ύλοποιήσωμε πρώτοι τό

μας γιά τήν έπιβολή σέ διεθνή κλίμακα τfίς προση-

πνεuμα του Έλσίνκι στόν βαλκανικό χώρο, έπετύ

. λώσεως στίς άπαράγραπτες άρχές του διεθνοuς δι

χαμε άπό κοινοu τήν πραγματοποίηση τής συναντή

καίου καί τής διεθνοuς ήθικής. Μόνον ή καθιέρωση

σεως τών έμπειρογνωμόνων των 'Αθηνών, γιά τήν

κυρώσεων γιά τήν τήρηση τής συμπεριφορiiς aύτής

προώθηση τής τεχνικοοικονομικής πολυμεροuς συ

θά θεμελιώση τήν πραγματική άσφάλεια καί συνερ

νεργασίaς. ·Η συνάντηση τών 'Αθηνών δένε{χε μό

γασία τών λαών.

νο διεθνή εύνοϊκή άπήχηση, άλλ ' άπέδειξε συγχρό

»Διότι, κύριε πρόεδρε, τά σημερινά δεδομένα δέν

νως τήν ϋπαρξη τής κοινής θελήσεως καί τών πρα

άφήνουν πλέον περιθώρια ταλαντεύσεων καί άμφι

κτικών δυνατοτήτων γιά τήν πραγματοποίηση του

βολιών. ΗΕχει γίνει πιά κοινή συνείδηση τών λαών

εύγενοuς αύτοu σχεδίου. 'Ελπίζω δτι μέ τήν βοήθεια

δτι, έάν δέν έπιβληθfί τό κράτος του νόμου καί έάν

δλων μας ή βαλκανική συνεργασία θά μεταβληθή

δέν παραμερισθοuν ο{ στείροι έθνικοί άνταγωνισμοί,

σύντομα σέ πράξη, πρός όφελος τών λαών τής περι

πού τόσες φορές ώδήγησαν τήν άνθρωπότητα στόν

οχής μας.

δλεθρο, κοινή μας μοίρα θά ε{ναι ή δλοκληρωτική

»Τερματίζοντας θά ήθελα, κύριε πρόεδρε, νά ύπο

καταστροφή. Στήν πραγματικότητα δέν έχουμε άλλη

γραμμίσω τήν προσωπική συμβολή σας όχι μόνον

έκλογή, άπό του νά προσπαθήσουμε μέ πίστη καί μέ

στήν άνοδική πορεία τών διμερών σχέσεών μας, άλ

είλικρίνεια νά συνεργασθοuμε, γιά νά κληροδοτή

λά καί στά γενικώτερα θέματα τά όποία άνέφερα.

σουμε στίς έπερχόμενες γενεές ενα καλύτερο καί εί

συνομιλίες μας ήταν πάντοτε είλικpινείς, άποτελε

ρηνικώτερο μέλλον.

σματικές καί καρποφόρες. Ε{μαι βέβαιος δτι τό ίδιο

»Στό σημείο αύτό θά ήθελα νά σiiς έκφράσω τήν
άνησυχία μου γιά τήν άδικαιολόγητη παράταση τής

0{

πνεuμα άμοιβαίας κατανοήσεως καί φιλίας θά κατευ
θύνη πάντοτε τήν πορεία τών δύο λαών μας.

κυπριακής τραγωδίας, παρά τίς έπανειλημμένες άπα

))Μέ τήν βεβαιότητα αύτή, προπίνω ύπέρ τής iύ

φάσεις τών ·Ηνωμένων 'Εθνών καί τίς άοκνες προ

ημερίας του φίλου βουλγαρικοί) λαοu καί τής προ

σπάθειες τοu γενικοu γραμματέως κ. Βαλντχάιμ. Μέ

σωπικής σας εύτυχίας, κύριε πρόεδρε)).

έπίκεντρο τήν Κύπρο έχει δημιουργηθή μιά έπικίν
δυνη ένταση στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις, ή εύθύ

Στήν άντιφώνησή του, ό Τ. Ζίφκωφ άναφέρθηκε

νη τής δποίας δέν βαρύνει τήν Έλλάδα. 'Όσο έξαρ

στήν έξαίρετη έξέλιξη των διμερών' σχέσεων, πολι

τiiται άπό μiiς, γνωρίζετε πολύ καλά δτι καταβάλαμε

τικών, οίκονομικ&ν καί έμπορικ&ν, καί ύπογράμμισε

κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τήν άμβλυνση τής έντά

δτι ή χώρα του άντιμετώπιζε τή διμερή αύτή συνερ

σεως αύτής καί θέλουμε νά πιστεύουμε δτι θά έπιδει

γασία ώς μόνιμο παράγοντα τής έξωτερικής της πο

χθή κατανόησις καί άπό τήν άλλη πλευρά, γιά νά

λιτικής, καί ώς τομέα στόν όποίο άνοίγονταν μεγά

άποτραποuν τά δεινά πού άπειλοuν τήν περιοχή αύτή

λες δυνατότητες, σέ «άπεριόριστη χρονική προοπτι

του κόσμου.

κή» . 'Επιβεβαίωσε, γιά μιά άκόμη φορά, τήν προσή

»'Ανησυχία μiiς προκαλεί έπίσης ή έπικίνδυνη

λωση τής Σόφιας στίς άρχές πού είχαν πqνηγυρικά

κατάσταση στήν Μέση 'Ανατολή, προέκταση τής

έξαγγελθεί στό ·Ελσίνκι, ύποστήριξε τή μείωση των

δποίας ε{ναι καί τό δρiiμα του Λιβάνου. Πιστεύουμε,

στρατιωτικών δυνάμεων στήν Εύρώπη καί έξέφρασε

/ δπως

καί σείς, δτι ε{ναι άνάγκη νά εύρεθή χωρίς

τήν ύποστήριξή του στίς προσπάθειες έπιλύσεrος τοϋ

άναβολή λύση πού νά έξασφαλίζη μία δίκαιη καί

Κυπριακοϋ μέ τήν αύστηρή τήρηση των σχετικών

διαρκή είρήνη, μέ βάση τήν άναγνώριση τών νομί-

άποφάσεων τοϋ ΟΗΕ .
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'Εγκάρδιες προbφωνήσεις άνταλλάχθηκαν καί

εμπορίου, τής βιομηχανίας, των μεταφορών, των επικοινω

τό ίδιο βράδυ, κατά τή διάρκεια άνταποδοτικοu δεί

νιών, του τουρισμου, τής ηλεκτρικής ενεργείας καί τής

πνου πού παρέθεσε ό Τ. Ζίφκωφ πρός τιμή του Κ.

ύδροοικονομίας. Σ'

Τσάτσου.

προσήλωσή τους στίς διατάξεις καί στό πνευμα των συμ

Τήν ίδια ήμέρα, είχε πραγματοποιηθεί καί συ

νάντηση

μεταξύ των ύπουργών

'Εξωτερικών, Δ.

Μπίτσιου καί Π. Μλαντένωφ, μέ συμμετοχή καί
οικονομικών ύπουργών τών δύο Κυβερνήσεων, κατά

αύτό τό πλαίσιο, επανέλαβαν τήν

φωνιών πού συνήφθησαν μεταξύ τών δύο χωρών τό

1964

καί μεταγενέστερα.
»Εiδικώτερα διεπιστώθη δτι επραγματοποιήθη σημαν

τική πρόοδος στήν άνάπτυξη τών μεταφορών μεταξύ τής
'Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας. Συνεφωνήθη νά ενθαρρυν

τήν όποία εγινε έπισκόπηση των διμερών σχέσεων

θή ή εντατικοποίηση τής διαμετακομίσεως, δ εκσυγχρονι

τό τελευταiο ετος, έξετάστηκε ή έκμετάλλευση των

σμός τών σιδηροδρομικών καί όδικών δικτύων ώς καί ή

ύδάτων του Νέστου, ή άντικατάσταση του συστή

εξέταση τών δυνατοτήτων άναπτύξεως νέων δδών επί τfi

ματος «κλήριγκ» στίς διμερείς έμπορικές σχέσεις μέ

βάσει του άμοιβαίου όφέλους.

αύτό των πληρωμών σέ έλεύθερο συνάλλαγμα, ή

»' Αφου εξήραν τήν σημασία τής πρώτης συναντήσεως
τής Μbνίμου 'Επιτροπής γιά τήν συνεργασία στούς τομείς

συμμετοχή τfίς Βουλγαρίας στούς διαγωνισμούς του

έλληνικοu Κράτους γιά τήν προμήθεια λεωφορείων,
καθώς καί τό ένδεχόμενο διμεροuς συνεργασίας στόν
τομέα του

έκσυγχρονισμοu

του έλληνικου τηλε

πικοινωνιακοί) καί σιδηροδρομικοί) ύλικοu.
Τήν έπομένη,

καί πρίν τήν άναχώρησή του γιά

τής ύΒροοικσνσμίας καί τής ηλεκτρικής ενεργείας, τά δύο

μέρη σ'υνεφώνησαν νά συστήσουν στίς άρμόδιες ύπηρεσί
ες νά εξετάσουν μετά προσοχής τά ζητήματα τά σχετικά μέ
τήν χρησιμοποίηση των ύδάτων των ποταμών πού διασχί
ζουν τίς δύο χώρες καί μέ τήν ηλεκτρική ενέργεια.

»'Εξήραν επίσης τήν σημασία τής ζεύξεως τών τηλεπι

τή Σόφια, ό Τ. Ζίφκωφ, συνοδευόμενος άπό τόν Κ.

κοινωνιακών δικτύων τής 'Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας

Καραμανλή, έπισκέφθηκε τόν άρχαιολογικό χώρο

καί τήν άνάγκη τής επεκτάσεως των κυκλωμάτων

τής Κνωσσοu. Παράλληλα, στήν 'Αθήνα έκδόθηκε

διά του εδάφους των πρός τόν κόσμο τής διευκολύνσεως

κοινό άνακοινωθέν, τό όποίο, άφοu άνέφερε τούς

τής επικοινωνίας μέ τάς τρίτας χώρας.

άξιωματούχους πού ελαβαν μέρος στίς διαβουλεύ

»' Αφου

transit

ύπεγράμμισαν τήν σημασία του τουρισμου γιά

τήν οίκονομία τών δύο χωρών, συνεφωνήθη νά δποστηρί

σεις, συνέχιζε ώς έξης:

ξουν τίς τουριστικές άνταλλαγές ώς καί τίς προσπάθειες
προσελκύσεως έvός μεγαλυτέρου άριθμου τουριστών των

«' Αφου

επανεβεβαίωσαν δτι δέν ύπάρχει κανένα διαμ

φισβητούμενο ζήτημα μεταξύ τής ·Ελλάδος καί τής Βουλ

τρίτων χωρών.

»' Αφου

δπεγράμμισαν τήν μεγάλη σημασία τών μορ

γαρίας, τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν Ικανοποίησή τους γιά

φωτικών καί επιστημονικών σχέσεων, τά δύο μέρη εξέ

τήν εύνοϊκή άνάπτυξη τών έλληνοβουλγαρικών σχέσεων

φρασαν τήν χαρά τους γιά τήν πρόοδο πού πραγματοποιή

οί δποίες βασίζονται στόν Χάρτη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών,

θηκε στόν τομέα αύτό τό

στήν δήλωση καλής γειτονίας, συνεννοήσεως καί συνερ

Τριετους Προγράμματος άνταλλαγών άναφερομένου στούς

γασίας, ώς καί στίς συμφωνίες πού συνήφθησαν μεταξύ τών

τομείς τής εκπαιδεύσεως, τής επιστήμης, τής παιδείας, του

δύο χωρών τό

»νΕχοντα

1964

καί μεταγενέστερα .
καί τής

καί γιά τήν δπογραφή του

θεάτρου, τής τέχνης καί άλλους. Συνεφώνησαν νά ενθαρρύ

συνείδηση δτι οί σχέσεις μεταξύ τής 'Ελλ η

νικής Δnμοκρατίας

1975

Λαϊκής Δημοκρατίας τής

νουν νέες μορφές γιά τήν περαιτέρω άνάπτυξη αύτής τής
συνεργασίας.

Βουλγαρίας άποτελουν σημαντικό παράγοντα γιά τήν στα

»Κατά τήν διάρκεια τής επισκέψεως οί δπουργοί τών

θεροποίηση του κλίματος είρήνης καί καρποφόρου συνερ

'Εξωτερικών ύπέγραψαν Σύμβαση Δικαστικής 'Αρωγής

γασίας στήν περιοχή τών Βαλκανίων, τά δύο μέρη εξετί

μεταξύ τής ·Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δη

μησαν δτι οί συναντήσεις καί οί συνομιλίες τής πιό ύψη

μοκρατίας τής Βουλγαρίας.

λής στάθμης πού ελαβαν χώρα τό

1975 στήν Σόφια καί στό

» Έξετάζοντες

τά διεθνή ζητήματα τής επικαιρότητος

'Ελσίνκι ύπήρξαν ίδιαιτέρας χρησιμότητας. 'Επίσης εξε

οί δύο ήγέτες επανεβεβαίωσαν τήν προσήλωσή τους στήν

τίμησαν δτι οί περιοδικές επαφές μεταξύ των άντιπροσώ

αύστηρή τήρηση του Χάρτου των 'Ηνωμένων 'Εθνών,

πων τών δύο χωρών σέ δλα τά επίπεδα συμβάλλουν κατά

στούς σκοπούς καί τίς άρχές του καί ετάχθησαν δπέρ τής

τρόπο άποτελεσματικό στήν σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ

ενισχύσεως του ρόλου καί τής άποτελεσματικότητος του

τής ·Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας .

»' Εξετάζοντες

'Οργανισμου αύτου για τήν διατήρηση τής είρήνης καί

τίς διμερείς σχέσεις, οί δύο ήγέτες εξέ

τής διεθνοuς άσφαλείας. Πρός τόν σκοπό αότό εξέφρασαν

φρασαν τήν Ικανοποίησή τους γιά τήν εξέλιξη τών οίκο

τήν Ικανοποίησή τους γιά τήν καλή συνεργασίιf μεταξύ

νομικών σχέσεων καί ύπεγράμμισαν τήν σημασία του πραγ

των άντιπροσώπων τους στόν ΟΗΕ ώς καί στά πλαίσια

ματοποιηθέντος στόν τομέα αύτό εργου άπό τήν Μικτή

άλλων διεθνών όργανισμών καί άπεφάσισαν νά συνεχί

Διακυβερνητική 'Επιτροπή γιά τήν οίκονομική συνεργα

σουν αύτήν τήν πρακτική καί στό μέλλον.

1975

»Τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τήν

σχεδόν τριπλασιάσθηκαν εν σχέσει μέ τόν προηγούμενο

εύτυχή κατάληξη τής Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί

χρόνο. ·Υ πεγράμμισαν επίσης δτι ύπάρχουν άκόμη πολλές

τήν Συνεργασία στήν Εύρώπη. Εlναι πεπεισμένα δτι ή Τε

δυνατότητες περαιτέρω άναπτύξεως τής οίκονομικής συ

λική Πράξις δημιουργεί εύνοϊκές συνθήκες γιά τήν σταθε

νεργασίας σέ δλους τούς τομείς, ίδιαιτέρως εκείνους του

ροποίηση τής δφέσεως καί τήν άνάπτυξη τής συνεργασίας

σία. Διεπίστωσαν δτι ο{ εμπορικές άνταλλαγές τό
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στήν Εόρώπη. Συνεφώνησαν δτι ή ένιαία εφαρμογή άπό

φάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως καί του Συμβουλίου

δλα τά μετέχοντα Κράτη του υίοθετηθέντος κειμένου επι

'Ασφαλείας τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί ύπεγράμμισαν

βάλλεται πρός τό συμφέρον τής ενισχύσεως τής εόρωπαϊ

τήν σπουδαιότητα του ρόλου του ΟΗΕ γιά τήν επίλυση του

κής άσφαλείας καί συνεργασίας.

κυπριακου προβλήματος .

>>Τά δύο μέρη εξακολουθουν νά άποδίδουν μεγάλη ση

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν άνησυχίαν των γιά τήν

μασία στήν διαδικασία τής ύφέσεως ή όποία πρέπει νά

κρίση τής Μέσης ' Ανατολής καί ετάχθησαν ύπέρ μιiiς δι

συνεχισθή εντός πνεύματος άμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πρός

καίας καί διαρκους είρήνης. 'Εκκινουντα άπό τήν άρχή

τόν σκοπό αότό εκριναν δτι οί διαπραγματεύσεις τής Βιέν

τής αότοδιαθέσεως τών λαών καί τό άξίωμα δτι ή κτήσις

νης γιά τήν άμοιβαία μείωση των ενόπλων δυνάμεων καί

εδαφών διά τής βίας είναι άπαράδεκτος εις τίς διεθνείς

τών εξοπλισμών στήν Κεντρικ~ Εόρώπη καί τά μέτρα τά

σχέσεις, ύπεγράμμισαν τήν άνάγκη εκκενώσεως δλων των

όποία εΙναι συνδεδεμένα μέ αότήν εχουν ιδιαίτερη σημα

άραβικών εδαφών τά όποία κατελήφθησαν τό

σία καί ετάχθησαν ύπέρ άποφάσεων άμοιβαίως άποδεκτών

εξευρέσεως λύσεως ή όποία θά εσέβετο τό νόμιμα δικαιώ

1967

καί

οί όποίες άνταποκρίνονται στήν άρχή τής μειώσεως τής

ματα δλων τών λαών τής περιοχής καί θά ήγγυiiτο συγχρό

άσφαλείας οιασδήποτε χώρας συμπεριλαμβανομένων των

νως τήν εθνικήν όντότητα καί τά νόμιμα δικαιώματα του

χωρών ειδικών συνθηκών.

άραβικου λαου τής Παλαιστίνης.

»Τά δύο μέρη θεωρουν ζωτικου ενδιαφέροντος δι' δλα

»Ή τραγική κατάστασις εις τήν Δημοκρατίαν του Λιβά

τά Κράτη τόν τερματισμό του άνταγωνισμου των εξοπλι

νου συνεκράτησε τήν προσοχή των δύο μερών τά όποία

σμών καί τόν γενικό καί πλήρη άφοπλισμό ύπό αόστηρόν

διεπίστωσαν δτι ή παράτασις τής κρίσεως θά ήδύνατο νά

καί άποτελεσματικόν διεθνή ελεγχον . Πρός τουτο ετάχθη-·
σαν ύπέρ τής συγκλήσεως τό ταχύτερον μιiiς Παγκοσμίου

δημιουργήση νέους καί σοβαρούς κινδύνους γιά τήν ειρή

νη εις τήν Μέση 'Ανα~ολή .

»Τά δύο μέρη είναι πεπεισμένα δτι οί συνομιλητές των

Διασκέψεως ' Αφοπλισμου μέ συμμετοχή δλων των πυρη

θά σημειώσουν νέον σταθμόν καρποφόρου συνεργασίας

νικών δυνάμεων.
»Τά δύο μέρη εξετίμησαν τήν σημασία τής Διασκέψεως

μεταξύ ' Ελλάδος καί Βουλγαρίας χάριν τής εόημερίας των

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών γιά τό Δίκαιον τής Θαλάσσης καί

δύο φίλων καί γειτόνων λαών πρός δφελος τής ειρήνης καί

εξέφρασαν τήν επιθυμίαν των νά συνεισφέρουν τήν ενερ

τής άσφαλείας εις τήν Βαλκανική, τήν Εόρώπη καί τόν

γόν συμβολήν των πρός τόν σκοπό τής επεξεργασίας στα

κόσμο .

» Έξ

θερών κανόνων ΔιεθνοUς Δικαίου γενικής άποδοχής .

όνόματος του Συμβουλίου του Κράτους καί τής

»Τά δύο μέρη άπέδωσαν ιδιαίτερη προσc!ι~η εις τήν κα

Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας,

τάσταση εις τά Βαλκάνια καί ύπεγράμμισαν δτι ή παγίωση

δ πρόεδρος του Συμβουλίου του Κράτους κ . Τοντόρ

τής ειρήνης καί τής άσφαλείας εις τήν περιοχήν αότήν

Ζίφκωφ εκάλεσε τόν πρόεδρο τής

άποτελεί σπουδαίαν συμβολήν εις τήν ϋφεσιν έν Εόρώπτι.

κρατίας κ. Κωνσταντίνον Τσάτσον καί τόν πρωθυπουργόν

'Ελληνικής

Δημο

Συνεφώνησαν νά προωθήσουν τίς διμερείς σχέσεις καλής

κ.

γειτονίας καί συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών Κρα

μως τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Βουλγαρίας. Οί προσ

τών, πράγμα πού θά επιτρέψη τήν δημιουργία άτμο6φαίρας

κλήσεις εγένοντο δεκτές μέ ίκανοποίηση. Οί ήμερομηνίες

έμπιστοσύνης καί άμοιβαίας κατανοήσεως εις τά Βαλκάνια

θά καθορισθουν μεταγενέστερα διά τής διπλωματικής

καί εξέφρασαν τήν άπόφασή τους νά καταβάλουν πρός του

όδου» .

το σταθερές προσπάθειες.
»Λαμβάνοντα ύπό σημείωσιν τήν Σύνοδον Έμπειρο

Κωνσταντίνον Καραμανλήν νά επισκεφθουν έπισή

'Η έπίσκεψη

τοϋ Βούλγαρου προέδρου στήν

γνωμόνων επί τής πολυμερους οικονομικής καί τεχνικής

' Ελλάδα

συνεργασίας μεταξύ τής Βουλγαρίας, τής 'Ελλάδος, τής

κοινής γνώμης. Ή «Sίiddeutsche

Ρουμανίας, τής Τουρκίας καί τής Γιουγκοσλαβίας πού συ

σίευμα μέ τίτλο«' Η 'Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα τ&ν

νήλθε σύμφωνα μέ τό πνευμα του 'Ελσίνκι, τής όποίας

Βαλκανίων», πρόβαλε τό νέο κλίμα πού είχε δημι

ύπήρξε ή πρώτη εκδήλωση μεταξύ συμμετεχόντων Κρα

ουργηθεί στή νοτιοανατολική Εύρώπη καί τοϋ δποί

τών, στήν ·Αθήνα άπό
ου

1976

26

'Ιανουαρίου μέχρι

μέ πρωτοβουλία του πρωθυπουργου

5 Φεβρουαρί
τής · Ελληνι

κής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, τά δύο μέ
ρη διεκήρυξαν τήν ύποστήριξή τους στήν συνεργασία αό
τή μεταξύ βαλκανικών Κρατών ή όποία πρέπει νά πραγμα
τοποιηθή μέ πνευμα ρεαλιστικό καί στούς τομείς πού εΙναι
γενικά άποδεκτοί καί κοινου ενδιαφέροντος.

προσέλκυσε τό ένδιαφέρον τής διεθνοϋς

Zeitung»,

σέ δημο

ου κύριος έμπνευστής ήταν ό Κ. Καραμανλής, μετά
ίδιαίτερα τή σύγκληση τής Διαβαλκανικής Διασκέ
ψεως . Τόνισε, άκόμη, δτι πρόθεση τής 'Ελλάδος

ήταν νά

άπομονώσει

διπλωματικά

τήν Τουρκία

(12.4).
Τήν ϊδια ήμέρα, ό Μ. Μαρσώ στή

«Le Monde»,

»Τά δύο μέρη εξέφρασαν τήν άνησυχία τήν όποία τούς

τοποθετοϋσε τήν έπίσκεψη Ζίφκωφ, άλλά καί τήν

έμπνέει ή κατάστασις στήν Κύπρο, Κράτος κυρίαρχο καί

πρόσφατη δραστηριοποίηση τοϋ Κ. Καραμανλή στό

μέλος των ' Ηνωμένων 'Εθνών καί θεωρουν δτι ή κατά

διεθνές πεδίο, στό πλαίσιο τ&ν εύρύτερων στόχων

στασ}ς αότή άποτελεί κίνδυνο γιά τήν ειρήνη καί τήν άσφά

τής έλληνικής έξωτερικής πολιτικής:

λεια τής περιοχής . Διεκήρυξαν δτι οίαδήποτε λύσις θά εδει

νά εΙναι ειρηνική καί νά εξασφαλίζη τήν άνεξαρτησία, τήν

Οί δύο χώρες ('Ελλάδα καί Βουλγαρία), άπαλλάσσον

εδαφική άκε ραιότητα, τήν κυριαρχία καί τό άδέσμευτο τής

ται άπό τά φαντάσματα του παρελθόντος καί προσανατολί

Δημοκράτίας τής Κύπρου . Τά δύο μέρη επανεβεβαίωσαν

ζονται σέ μιά σταθερή συνεργασία. · Οπωσδήποτε , οί ιθύ

τήν προσήλωσή των εις τίς σχετικές πρός τήν Κύπρο άπο-

νοντες στήν ' Αθήνα, δπως καί αότοί στή Σόφια, γνωpίζουν
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Κατάθεση στεφάνου άπό τόν τ. Ζίφκωφ στό Μνημείο τοv ΝΑyνωστου Στρατιώτη.
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δτι, λόγφ τής πολυπλοκότητας τών σχέσεων στήν περιο

ώς του, διατυπώνει καί πρόταση πρός τήν Τουρκία

χή, δέν μπορουν νά βάλουν τό άμάξι πρίν άπό τά ζώα, οϋτε

γιά ύπογραφή Συμφώνου μ ή 'Επιθέσεως:

νά προσπαθήσουν νά επιτύχουν άπόλυτα δομημένη δια

βαλκανική συνεργασία χωρίς νά άναπτύξουν στό μάξιμουμ

ιιΚύριοι βουλευταί,

τίς διμερείς σχέσεις.

»'Από τόν τύπον πληροφοροίJμαι ότι ή άντιπολίτευσις

'Ερχόμενη μετά τίς επισκέψεις του Ρουμάνου προέ

προσέρχεται σήμερον εlς τήν Βουλήν διά νά δώση σκλη

δρου Τσαουσέσκου καί του πρωθυπουργου τής Μάλτας

ράν μάχη ν. Άλλά έγώ τουλάχιστον δέν βλέπω τό άντικεί

Μίντωφ, ή επίσκεψη του προέδρου Ζίφκωφ επιβεβαιώνει

μενον τfjς μάχης. Δι' αύτό καί προσέρχομαι εlς τήν Βου

τό ρόλο πού επιθυμεί νά διαδραματίσει ή ·Ελλάδα στή

λήν μέ εlρηνικάς διαθέσεις.

Μεσόγειο. Σέ κάθε περίπτωση, δέν πρέπει νά περιμένει

»'Ελπίζω ότι α{ πολεμοχαρείς εlδήσεις καί παραινέσεις

κανείς εντυπωσιακές εξελίξεις, καί άπό τήν πλευρά τους οί

τοίJ τύπου θά διαψευσθοίJν, διά νά μ ή δημιουργήσουν δξύ

uΕλληνες ίθύνοντες γνωρίζουν δτι βρίσκονται πάντα άντι

τητες ο{ δποίες ήμποροίJν νά βλάψουν τόν τόπον. νΑλλω

μέτωποι μέ τό βασικό πρόβλημα τών σχέσεων μέ τήν ΟΜ

στε, ήμποροίJμεν νά διαφυλάξωμεν τό πολεμικόν μας μένος

σιγκτων.

δι

'Από τίς στηλες τοϋ βρετανικοί> τύπου, τέλος, ο{

<Πimes» έπισήμαναν:
('Η επίσκεψη Ζίφκωφ) ήταν μιά θαυμαστή επιτυχία γιά
μέ διαφορετικά πολιτικά συστήματα καί μιά μακρά ίστορία
εχθρότητας.
Ή βελτίωση τών σχέσεων μέ τή Βουλγαρία άποκτa

μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας τής συνεχιζόμενης ελληνο
τουρκικής κρίσεως. ·Η ·Ελλάδα, πού ύποπτεύεται δτι ή

Τουρκία έχει επεκτατικές βλέψεις στό Αίγαίο, εχει ,μετα
τοπίσει τήν άμυντική της προσπάθεια πρός άνατολάς. Κάτι

τέτοιο δέν θά ήταν δυνατό έάν ή • Ελλάδα δέν ένοιωθε άρ
κετά σίγουρη ώς πρός τίς προθέσεις τής Βουλγαρίας καί

τής Γιουγκοσλαβίας, άSστε νά χαλαρώσει τήν άμυντική της
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(12.4).

))Κύριοι βουλευτaί,
ώς γνωστόν, μίαν

δραματικήν κατάστασιν εlς τάς έξωτερικάς μας σχέσεις.
Κατάστασιν τfjς δποίας εύρέθη αΙχμάλωτος ή δημοκρατία
καί συνεπώς ή Κυβέρνησίς μου. Άπεμόνωσε διεθνώς τήν
χώραν.

'Εκλόνισε τάς μετά τών συμμάχων σχέσεις. Καί

πρό παντός έδωσε τό πρόσχημα, άλλά καί τήν δυνατότητα
εlς τήν Τουρκίαν νά δημιουργήση τετελεσμένα γεγονότα

εlς βάρος τοίJ έθνους.

)) "Οπως

δέ γνωρίζετε, εlναι εύκολώτερο νά προλάβετε

τά τετελεσμένα γεγονότα, παρά νά τά θεραπεύσετε, όταν
έχουν συντελεσθfj.

)) Ή

κατάστασις αύτή πού συνεχίζεται, περνii αύτή ν

τήν στιγμήν μίαν κρίσιμον φάσιν, διά τήν άντιμετώπισιν
τfjς δποίας θά άπαιτηθοίJν ψυχραιμία, άποφασιστικότης
καί πρό παντός ρεαλισμός. Θά μοίJ έπιτρέψετε δέ μέ τήν
εύκαιρίαν αύτήν νά άναφερθώ είς μίαν διαπίστωσιν τήν

1976

δποίαν έκαμα κατά τήν τελευταlαν δμιλίαν μου εlς τήν

'Ο ύπουργός Δημοσίων νΕργων, Χρ. Στράτος, σέ
δηλώσεις του, τονίζει δτι ή Κυβέρνηση άποδίδει

ι'iμεση προτεραιότητα στή μεγαλύτερη δυνατή αϋξη
ση της γεωργικης παραγωγης, μέσω της έπεκτάσεως

των άρδευόμενων έκτάσεων, τήν προσεχή είκοσαε-

'

dλλας δυσκολωτέρας περιστάσεις, πού δέν άποκλεlεται

)) Ή δικτατορία μiiς έκληροδότησεν,

τήν πολιτική τής ένεργου συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών

διάταξη κατά μήκος των βόρειων συνόρων της

'

νά έμφανισθοίJν.

τία, κατά

450.000 στρέμματα τό χρόνο. νΗδη, έκτε
λοϋνται εργα σέ 3 περίπου έκατ. στρέμματα, έν& πρό
κειται σύντομα νά άρχίσουν έργασίες σέ ι'iλλα 3
έκατ. στρέμματα, καί στά ύπόλοιπα 3 έκατ. στρέμμα
τα μετά τό 1980. Κατά τήν έκτέλεση του προγράμμα
τος - πού θά χρηματοδοτηθεί κυρίως άπό τό πρό
γραμμα δημοσίων έπενδύσεων - άπόλυτη προτεραιό
τητα θά δοθεί στίς παραμεθόριες περιοχές, έν&, όσον
άφορα τά έγγειοβελ τιωτικά καί άρδευτικά εργα στή
βόρεια 'Ελλάδα, θά προβλεφθεί ύποδομή άνάλογη
μέ τά προγραμματιζόμενα εργα διακρατικης φύσεως

στούς ποταμούς πού διασχίζουν τήν 'Ελλάδα καί τίς
γειτονικές χ&ρες.

Βουλήν.

UΟτι δηλαδή άποτυγχάνομεν πολλάκις εlς τήν

έξωτερικήν πολιτική ν, διότι δέν έχομεν, δι· έλλειψιν ρεα
λισμοίJ, τήν lκανότητα νά έκτιμήσωμεν πραγματικάς κα
ταστάσεις- καί όταν τήν έχωμεν, δέν έχομεν τό πολιτικόν

θάρρος νά τάς άντιμετωπίσωμεν διά λόγους δημαγωγίας.

Θά ηύχόμην νά άποδειχθfj τό άντίθετον κατά τήν διεξαγω
γή ν τfjς παρούσης συζητήσεως.
))Θά 1}'το χρήσιμον νομίζω, κύριοι βουλευταί, νά άνα
φερθώ δι' δλίγων είς τό lστορικόν τών έλληνοτουρκικών
διαφορών, πρίν έλθω εlς τό κύριον θέμα τό δποίον θά μiiς
άπασχολήση σήμερον.

)) 'Αφετηρία τών διαφορών αύτών,

ώς γνωστόν, ύπfjρξεν

ή Κύπρος, διά τό δρiiμα τfjς δποίας δέν είμεθα άνεύθυνοι
ούτε ή 'Αθήνα, ούτε ή Λευκωσία. Τό άποκορύφωμα όμως
τών σφαλμάτων μας, πού έπfjρε τήν μορφήν έγκλήματος,

ύπfjρξε τό πραξικόπημα τfjς χούντας έναντίον τοίJ 'Αρχιε
πισκόπου Μακαρίου. ΤοίJ πραξικοπήματος αύτοίJ έπωφελή
θη ή Τουρκία γιά νά εlσβάλη εlς τήν Μεγαλόvησον. Καί

είσέβαλεν, όπως γνωρίζετε, μέ τόν ψευδή ίσχυρισμόν ότι
ήθελε νά άποκαταστήση τήν νομιμότητα καί νά προστατεύ
ση τούς δμοεθνείς της. 'Αλλά τρείς ήμέρας μετά τήν εί
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σβολήν άποκαθίστατο ή νομιμότης τόσον εlς τήν Κύπρο ν,

1976

'Ο Κ. Καραμανλης ένημερώνει τή Βουλή σχετι

όσον καί εlς τάς 'Αθήνας. Εlς μέν τήν Κύπρον, είς τό
πρόσωπον τοίJ κ. Κληρίδη ώς άναπληρωτοίJ τοίJ 'Αρχιεπι

κά μέ τήν ύπογραφή της έλληνοαμερικανικης συμ

σκόπου Μακαρίου, είς δέ τάς 'Αθήνας, είς τό πρόσωπον

φωνίας

τfjς 'Εθνικής Κυβερνήσεως. νΩφειλε, συνεπώς, ή Τουρ-

- πλαισίου.

Κατά τή διάρκεια της άγορεύσε-
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κία, aν ήτο ε/λικρινής, νά άποχωρήση άμέσως άπό τήν

;;Εlς άπάντησιν, ή Τουρκία έδήλωσεν δτι θά κλείση

νήσον, διότι ε{χε πραγματοποιηθή δ σκοπός τόν δποίον

δριστικά τάς άμερικανικάς βάσεις, έάν δέν τής δοθή μεγά

έπεκαλέσθη διά νά εlσβάλη εlς αύτήν. Έν τούτοις, όχι

λου ύψους καί άδέσμευτος βοήθεια. Ή άμερικανική Κυ

μόνον δέν τό έπραξεν, άλλά κατά τήν διάρκειαν τής Δια

βέρνησις έκάμφθη τελικώς, διότι, δπως έδήλωσεν, ήτο

σκέψεως τής Γενεύης έξαπέλυσε νέαν έπίθεσιν, κατέλαβε

ύποχρεωμένη νά προστατεύση τά στρατηγικά συμφέροντα

τό

40% τής νήσου καί έδημιούργησε τό δρfiμα τών 200.000

τής 'Αμερικής καί διόiι ήλπιζεν ότι διά του τρόπου αύτου

προσφύγων. Συνεπώς, εlς τήν περίπτωσιν αύτήν, δ δόλος

θά διευκολύνετο ή λύσις του Κυπριακου. Καί, όπως γνωρί

τής Τουρκίας δέν εlναι δυνατόν aπό κανένα νά aμφισβητη

ζετε, πρό τριών !:βδομάδων ύπεγράφη ή γνωστή άμερικα

θή.

νοτουρκική συμφωνία, έπ{ τtJ βάσει τής δποίας χορηfείται
;;Παράλληλα μέ τήν εiσβολήν εiς τήν Κύπρο ν, ή Τουρ

εlς τήν Τουρκίαν στρατιωτική βοήθεια χιλίων έκατομμυ

κία έδημιούργησε τά λεγόμενα θέματα του Αlγαίου, προ

ρίων δολλαρίων γιά

βάλλουσα aπαραδέκτους aξιώσεις καί έπισείουσα άπειλάς.

στώς τών έν Τουρκίr, βάσεων.

Ή Έλλάς, έχουσα διάφορον θέσιν έπί τών θεμάτων αύ

;; Ή

4

χρόνια καί άναθεωρείται τό καθε

Έλλάς, όμως, δσονδήποτε καί έάν ή πρfiξις αύτή

τών, προσεφέρθη νά τά συζητήση, μέ τήν έλπίδα δτι θά

τής άμερικανικής Κυβερνήσεως

εϋρισκεν κατανόησιν διά μίαν εlρηνικήν διευθέτη(πν τών

στρατηγικάς άνάγκας τής ·Αμερικής, ήτο υποχρεωμένη νά

διαφορών.

ύπαγορεύθη

άπό

τάς

δεχθή ότι ή συμφωνία αύτή έβλαπτε τά συμφέροντά της.

;; ·Αλλά

δ διάλογος αύτός, διάλογος μετ · έμποδίων,

Γιατί άνέτρεπε τόν συσχετισμόν δυνάμεων, τόν δποίον μέ

καρκινοβατεί έξ αίτίας τής Τουρκίας τόσον έπί του Κυπρι

τόσας θυσίας έπετύχαμεν κατά τά τελευταία δύο χρόνια.

ακου, δσον καί έπί τών θεμάτων του Αlγαίου.

Τούτου δοθέντος, ήτο φυσικόν νά άντιδράση ή έλληνική

'Ελλάς, κύριοι βουλευταί, πρό τής καταστάσεως

Κυβέρνησις καί νά ζητήση, πρώτον, τήv aποκατάστασιν

αύτής έπεδόθη εlς ένα πολύπλευρον, πολυμέτωπον άγώνα

τής στρατιωτικής lσορροπ{ας καί, δεύτερον, κατηγορημα

διά τήν

τικάς διαβεβαιώσεις γιά τήν άσφάλειαν του Αlγα{ου καί

;; ·Η

κινητοποίησιν τής διεθνους κοινής γνώμης, μέ

aποτέλεσμα νά άναγνωρισθή τό δίκαιο τής Κύπρου καί νά

τήν πρόοδον του Κυπριακου.

άποδοκιμασθή καθολικά ή Τουρκία. Ό 'Οργανισμός τών
Ήνωμένων

Έθνών κατ' έπανάληψιν κατεδίκασεν τήν

Τουρκίαν. Τό αύτό έπραξεν καί τό Συμβούλιον τής Εύρώ
πης. Αί χώραι τής Koιvfjς Άγορfiς κατ' έπαvάληψιν έζή

;;Μετά τάς έπιπόνους διαπραγματεύσεις πού διεξήχθη
σαν σέ ύψηλό έπίπεδο, ύπεγράφη προχθές πλαίσιον συμ

φωνίας, έπί τtJ βάσει του δποίου:
;;Πρώτον, χορηγείται εlς τήν Έλλάδα στρατιωτική

τησαν άπό τήν Τουρκίαν νά άποκαταστήση τό δίκαιον εlς

βοήθεια

700 έκατομμυρίων δολλαρίων γιά 4 χρόνια,

τήν Κύπρον. .Ή Διάσκεψις τών 'Αδεσμεύτων εlς rήν Αί

τών

έκατομμυρίων δολλαρίων, τά δποία προβλέπον

206

έκτός

μαν καί ή Σύνοδος τής Κοινοπολιτείας είς τήν Τζαμάικα

ται γιά τό τρέχον έτος. Σύνολον δηλαδή βοηθείας

κατεδίκασαν aνεπιφυλάκτως τήν Τουρκίαν.

έκατομμυρ{ων δολλαρίων, έναντι

;;Τέλος, τό aμερικανικόν Κογκρέσον, γιά νά βοηθήση

λαρίων τής Τουρκίας,

τήν Κύπρον, άπηγόρευσε τήν χορήγησιν στρατιωτικής

αύτή ν βοήθεια

βοηθείας εiς τήν Τουρκίαν. Καί εlναι aδικον, ιίλλά καί έπι

έτος.

ζήμιον έθνικώς νά κατηγορουμεν δλους αύτούς ότι δήθεν

156 έκατομμυρίων δολλαρίων γιά τό τρέχον

;>Δεύτερον, αl διατηρούμεναι τρείς άμερικανικαί βά

άδικουν τήν Έλλάδα καί εύνοουν τήν Τουρκίαν, δταν

σεις

συμβαίνη άκριβώς τό άντίθετον. Καί λέγω δτι εlναι έθνι

Έλευσίνος,

κώς έπικίνδυνον, διότι διά του τρόπου αύτου ύποβοηθου

906
1.156 έκατομμυρίων δολ
δεδομένου δτι προβλέπεται καί γι '

κα{ λέγω τρείς, διότι κατηργήθησαν α{ βάσεις

-

Έλληνικου καί Βαρυμπόμπης

-

αl τρείς

λοιπόν αύταί βάσεις θά εlναι έλληνικαί, θά τελουν ύπό

μεν τό παιχνίδι τής 'Αριστερfiς, πού προσπαθεί νά δημι

~Ελληνα διοικητήν καί ύπό aπόλυτον έθνικόν έλεγχοv

ουργήση εlς τόν τόποv μας aντιδυτικόν κλίμα.

καί θά ύπηρετουν καί τάς άμυντικάς άνάγκας τής χώρας

;;Κύριοι βουλευταί,

;; 'Η

μας.

άπαγόρευσις του Κογκρέσου γιά τήν παροχή ν

;;Τρίτον, ή άμερικανική Κυβέρνησις άναλαμβάνει τήν

στρατιωτικής βοηθείας πρός τήν Τουρκίαν έπέρασε άπό

πολιτική ν καί ήθικήν ύποχρέωσιν - διότι, όπως γνωρίζετε,

διαφόρους φάσεις, χωρίς όμως νά προαγάγη τήν λύσιν του

δέν ή το δυνατόν πρακτικώς νά άναλάβη νομική ν υποχρέω

Κυπριακου. Γιατί ή Τουρκία ίσχυρίζετο πάντοτε δτι διά

σιν

λόγους έθνικής φιλοτιμίας δέν ήδύνατο νά προβή ύπό πίε
σιν εlς παραχωρήσεις. Ή τελευταία φάσις έσημειώθη τόν
Άlούλιον του

1975,

δπότε ή Τουρκία, άντιδρώσα κατά τής

aπαγορεύσεως, έκλεισε τάς

26

άμερικανικάς βάσεις αί

δποίαι εύρίσκονται εlς τό έδαφός της.
;;Τόν Όκτώβριον του

1975

-

νά προστατεύση τήν εlρήνην εiς τό Αlγαίον.

;;τέταρτον, προσφέρεται νά aσκήση τήν έπιρροήν της

γιά τήν δικαίαν λύσιν του Κυπριακου. Καί,
;;Πέμπτον, ύπόσχεται νά βοηθήση τήν ·Ελλάδα εlς τήν

έξεύρεσιν κεφαλαίων, aν τό ισοζύγιον πληρωμών τής χdί
ρας τό άπαιτήση. Διότι, δπως aντιλαμβάνεσθε, θά ήτο κα

τό Κογκρέσον, aνήσυχον

κή πολιτική νά ζητήσωμεν έκ τών προτέρων δάνεια, χωρίς

aπό τήν πρfiξιν αύτήν τής Τουρκίας, έψήφισεν τόν νό

νά γνωρίζωμεν έάν θά μfiς χρειασθουν. Έάν τό Ισοζύγιον

μον

τών πληρωμών δέν έξελιχθή καλώς - καί μέ τήν εύκαιρίαν

2230,

διά του δποίου ήρε μερικώς τήν άπαγόρευσιν.

ΝΕτσι έπετράπη

ή παράδοσις ύλικου, άξίας

185

έκα

αύτή ν πληροφορώ εύχαρίστως τήν Βουλή ν δτι έξελ{σσεται

τομμυρίων δολλαρίων, πού ε{χε παραγγείλει προηγουμέ

καλώς

νως ή Τουρκία εlς τήν 'Αμερική ν καί έπροτάθη διά τό

τής προσφορfiς.

τρέχον έτος βοήθεια πρός αύτήν

185

έκατ. δολλαρίων,

ύπό τόν δρον δμως δτι θά έσημειουτο πρόοδος είς τό Κυ
πριακόν.

-

τότε καί μόνον τότε θά κάμωμεν χρήσιν αύτής

;; 'Υπάρχουν

βέβαια καί aλλαι ρυθμίσεις, δευτερευού

σης δμως σημασίας.
;;Κύριοι βουλευταί,

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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}}Γιά νά έκτιμηθfj ή σημασία τfjς έπιτευχθείσης Συμφω
νίας, θά έπρεπε νά συνεκτιμηθfj καί ή κατάστασις είς τήν

δποίαν θά εόρίσκετο ή χώρα μας, έάν ή Συμφωνία αύτή δέν
εlχε έπιτευχθfj.
}}Πιστεύω

-

καί τό πιστεύω είλικρινώς, διότι τό έζησα

προσωπικώς κατά τρόπον έντονον τάς τελευταίας τρεiς
έβδομάδας -ότι εlς τήν περίπτωσιν αύτή ν θά dντιμετωπί

ζαμε δραματικά διλήμματα, πού θά μiiς δδηγουσαν σέ έπι
κίνδυνα άδιέξοδα. Καί όπό τήν έννοιαν αύτήν, θά πρέπη ή
Συμφωνία αύτή νά θεωρηθfj ώς έθνική έπιτυχία. Καί λέγω

έθνική έπιτυχία, γιατί έπετεύχθη χάρις στήν δμοψυχία τήν
δποίαν έπεδείξαμε κατά τάς κρισίμους τελευταίας ήμέρας.
}}

ΝΗδη όμως μέ τήν πάροδον του κινδύνου, dρχiσαμε τά

"ναί μέν, άλλά" καί dναζητουμε, όπως θά λέγαμε στήν
Μακεδονία, "τήν μυiγα στό πιλάφι ". Φαίνεται, κύριοι συ

νάδελφοι, ότι στήν 'Ελλάδα θά πρέπη νά φοβούμεθα τίς
έπιτυχίες καί όχι τίς συμφορές, γιατί ο{ συμφορές ένώνουν,

ένώ ο{ έπιτυχίες, μέ τόν φθόνον πού προκαλουν, διχάζουν.

}} 'Υπεστηρίχθη dπό μερίδα τfjς dντιπολιτεύσεως- δέν
dφoρii έσiiς (dποτεινόμενος πρός τόν dρχηγόν του ΠΑ

ΣΟΚ κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου)- ότι θά έπρεπε dντί νά
έπιδιώξωμεν τήν Συμφωνiαν αύτή ν, νά dναλάβωμεν dγώνα
γιά νά πείσωμε τό Κογκρέσο νά dπορρίψη τήν dμερικανο

τουρκική συμφωνiα. Νlσως νά εlναι καί αύτή μία πολιτική.
Ή Κυβέρνησις όμως έκρινε ότι δέν έπρεπε νά dκολουθή
ση τήν πολιτικήν αύτήν.

}}Πρώτον, διότι δέν ήμπορεi ή έπίσημος 'Ελλάς νά

dναμιγνύεται άκινδύνως στίς διενέξεις μεταξύ τfjς dμερι
κανικfjς Κυβερνήσεως καί του Κογκρέσου.
}}Δεύτερον, διότι εlναι dμφίβολον έάν θά έπιτυγχάναμε
εlς τήν προσπάθειάν μας νά dνατρέψωμεν τήν Συμφωνίαν
αύτήν. Καί,
}}Τρίτον, διότι έάν έπιτυγχάναμε νά τήν dνατρέψωμεν,

εlναι dμφίβολον έάν τουτο θά βοηθουσε τήν κυπριακήν
όπόθεσιν, δεδομένου ότι θά έδημιουργεiτο τοιαύτη έντασις

εlς τάς σχέσεις μας μέ τήν Άμερικήν καί τήν Τουρκίαν,
ώστε νά ύπάρχη κίνδυνος νά dπoβfj πύρρειος νίκη ή έπιτυ
χία μας.

}} 'Ο Ισχυρισμός,

άλλωστε, ότι διά τfjς συμφωνiας αύτfjς

διευκολύνομεν τήν ψήφισιν τfjς dμερικανοτουρκικfjς συμ

φωνίας εlναι dβάσιμος. Διότι τό Κογκρέσον, σάν κυρίαρχο
Σώμα, ήμπορεi νά dπαλλαγfj του διλήμματος, dπορρίπτον
τήν τουρκικήν ή καί dμφοτέρας τάς συμφωνίας, άν κρίνη
ότι αύτό έξυπηρετεi τά συμφέροντα τόσον τfjς 'Αμερικής,
όσον καί τfjς Κύπρου.

}} Ή έλληνική Κυβέρνησις δέν θά εlχε dντίρρησιν έπ'
αύτου διότι μέ τήν dπόρριψιν dμφοτέρων τών συμφωνιών

θά dποκαθίστατο ή κατάστασις ή δποία όπfjρχε πρό τfjς

όπογραφfjς τfjς dμερικανοτουρκικfjς συμφωνίας. Δέν ήδύ
νατο όμως νά διακινδυνεύση μίαν τοιαύτην μάχην μέ κίν

δυνον νά εόρεθfj μετέωρος έάν, παρά τάς dντιδράσεις της,
έψηφiζετο ή dμερικανοτουρκική συμφωνία.

}}Διά τfjς πολιτικής τήν δποiαν dκολουθήσαμεν, dσφα
λίσαμεν τήν 'Ελλάδα χωρίς- όπως λέγουν- νά πέσωμεν
σέ παγίδα καi νά διευκολύνωμεν τούς Τούρκους.
}}Κύριοι βουλευταί,

}}Πέραν τfjς προαναφερθείσης dπόψεως, ή 'Αριστερά

έκρινε ότι τfjς παρείχετο ή εύκαιρία νά προβάλη κατά τρό
πον πονηρόν τήν άδέσμευτον πολιτικήν της, χωρίς βέβαια
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νά ε[ναι άδέσμευτη ή ίδια. Καί λέγω κατά τρόπον πονηρό ν,

)>Κύριοι βουλευταί,

διότι διά τής πολιτικής αύτής έπιδιώκεται ή άπομάκρυνσις

)Πήν έξωτερικήν πολιτική ν τής Κυβερνήσεως τήν έξέ

τής 'Ελλάδος άπό τήν δημοκρατική ν Δύσιν καί ένδεχομέ

θεσα διά μακρών μέ τήν τελευταίαν δμιλίαν μου εlς τήν

νως, σέ δεύτερον στάδιον, ή ένταξίς της εlς τήν κομμουνι

Βουλή ν.

»Ή πολιτική αύτή εlναι πρώτον, ή dργανική ένταξις

στικήν 'Α νατολήν.
»Καί στήν περίπτωση αύτή, όπως βλέπετε, κύριοι συνά

δελφοι, ή έλληνική 'Αριστερά άπεδείχθη άπροσάρμοστη.

γνωρίζετε, ή έπιδίωξις αύτή έπιτυγχάνει. Δεύτερον, ή δη

Δέν παραδειγματίσθηκε ούτε άπό τήν πείραν τofi παρελ

μιουργία κλ[ματος εlρήνης καί συνεργασίας εlς τόν χώρο ν

θόντος, ούτε άπό τήν συμπεριφοράν τών κομμουνιστικών

τής Βαλκανικής καί, δπως γνωρίζετε, παρά τάς ύφισταμέ

κομμάτων τής 'Ιταλίας καί τής Γαλλίας, τά δποία δέχονται

νας δυσχερείας, ή πολιτική αύτή προάγεται. Τρίτον, φιλία

τήν συμμετοχήν τών χωρών των τόσον εlς τήν Κοινήν

πρός δλους τοίΊ λαούς πού μiiς τήν άνταποδίδουν. τέταρ
τον, δημιουργία lδιοτύπου σχέσεως μέ τό ΝΑΤΟ, γιά τήν

Άγοράν, όσον καί εlς τό ΝΑΤΟ.
))Μάλιστα, τό κομμουνιστικό κόμμα τής 'Ιταλίας ύπε

•

τής 'Ελλάδος εlς τήν Ήνωμέvην Εύρώπην. Καί, όπως

ένίσχυσιν τής άσφαλείας τής χώρας μας. Καί πέμπτον, ή

στήριξε τήν θέσιν του αύτήν μέ τό έξής άπροσδόκητον

διατήρησις έν 'Ελλάδι τών βάσεων έκείνων αί δποίαι ύπη

έπιχείρημα: ότι

ρετοίΊν συγχρόνως καί τά άμυντικά συμφέροντα τής 'Ελλά

"θά παραμείνωμε καί εlς τήν Κοινήν

Άγοράν καί εlς τό ΝΑΤΟ, διότι έπιθυμοίΊμε νά διατηρή
σωμε τήν σημερινή ν lσορροπίαν δυνάμεων εlς τόν κόσμον,
πού εlναι δ μόνος τρόπος άποτροπής τοίΊ πολέμου".

)) Ή

δος.
)>Ή πολιτική αύτή παραμένει άμετάβλητος καί δέν
έπηρεάζεται, όπως λέγεται ή όπως γράφεται, άπό τήν πα

χειροτέρα πολιτική, κύριοι βουλευταί, θά ήτο

ροfiσαν Συμφωνίαν. Εlς τό πλαίσιον αύτής τής πολιτικής

έκείνη τήν δποίαν εlσηγείται ή 'Αριστερά: τό νά άντιμε

έντάσσεται ή ύπό συζήτησιν συμφωνία. Δι' αύτής άπεφύ

τωπίζη δηλαδή ή

γαμε κατ' άρχήν τήν άνάγκην έπικινδύνων πειραματισμών

'Ελλάς τούς κινδύνους πού δημιουρ

γοίΊνται, μέ τήν πολιτικήν τοίΊ άδεσμεύτου. Ή πολιτική

καί όχι μόνον άποτρέψαμεν σοβαρούς κινδύνους διά τήν

αύτή ε[ναι έπικίνδυνος, διότι σέ μίαν έποχή πού ή βία κυ

άσφάλειαν τής χώρας, άλλά ένισχύσαμεν έπί πλέον τάς

ριαρχεί στόν κόσμο, δ μ ή έχων τήν άλληλεγγύην κανενός

θέσεις τάς έλληνικάς τόσον εlς τό Αlγαίον, όσον καί εlς

γίνεται εύκολώτερα θίiμα έπιθέσεως, lδίως σέ περιοχές

τήν Κύπρον. Καί λέγω καί εlς τήν Κύπρον διότι, γιά νά

εύαίσθητες όπως ή lδική μας.

βοηθηθή ή Κύπρος, πρέπει νά εlναι ή Έλλάς lσχυρά.

)) Ή Αίγυπτος,

ή δποία ύπέστη τήν έπίθεσιν τofi 'Ισρα

»Κύριοι βουλευταί,

ήλ ε[ναι άδέσμευτος. Ή Συρία, ή δποία ύπέστη τήν έπίθε

»Νομίζω δτι δέν εlναι ή έποχή κατάλληλος διά πειρα

σιν τofi 'Ισραήλ, εlναι άδέσμευτος καθώς καί δ Αίβανος.

ματισμούς. Πειραματισμούς, όπως ε[πα καί προηγουμένως,

Τό Πακιστάν, τό δποίον ύπέστη τήν έπίθεσιν τής 'Ινδίας

έπικινδύνους. Ή Κυβέρνησις άκολουθεί μίαν πολιτικ:ήν,

εlναι άδέσμευτο, όπως καί ή Κύπρος.

τήν δποίαν έφαρμόζει μέ συνέπειαν. 'Από τής στιγμής τής

)>Ή πολιτική δμως αύτή τοίΊ άδεσμεύτου εlναι πρό παν

τός άδιανόητος διά τήν 'Ελλάδα καί lδού διατί:

έπανόδου μου εlς τήν 'Ελλάδα, διεκήρυξα δτι ή χώρα μας
άνήκει εlς τήν Δύσιν. Εlς τάς έκλογάς όχι μόνον τό έπανέ

»Πρώτον, διότι ή άποκοπή τής χώρας μας άπό τήν Δύ

λαβα, άλλά καί τό άνέπτυξα διά μακρών, διά νά γνωρlζη δ

σιν, εlς τήν δποίαν μiiς τοποθετοίΊν τά πάγια συμφέροντα

έλληνικός λαός ποία εlναι ή πολιτική μου. Καί ή πολιτική

τofi έθνους, θά άφηνε άκάλυπτον τήν άσφάλειά μας εlς πε

αύτή ένεκρίθη άπό τόν έλληνικόν λαόν.

)) "Ολαι

ρίπτωσιν πολέμου.

αί έν συνεχείf! πράξεις τής Κυβερνήσεώς μου

)>Δεύτερον καί πρό παντός, θά έπολλαπλασίαζε εlς βά

εlναι συνεπείς πρός τήν πολιτικήν αύτήν. Καί εlναι συνε

ρος μας τήν lσχύν τής Τουρκίας. Διότι ή Τουρκία θά εlχε

πείς καί τάς συμπληρώνει ή τελευταία συμφωνία, τήν

συμμάχους τήν Εύρώπην καί τήν 'Αμερική ν, όταν ή 'Ελ

δποίαν ύπεγράψαμεν.

λάς θά εύρίσκετο έν άπομονώσει. Καί,

»Ή έπιτυχία δμως αύτή δέν σημαίνει ότι πρέπει νά

>Πρίτον, θά έκλεινε τόν δρόμον διά τήν ένταξίν μας εlς

έφησυχάζωμεν. 'Αντιθέτως, πρέπει νά έπαγρυπνοίΊμεν διό

τήν Εύρώπη, μέ τήν δποίαν πέραν τών άλλων dφείλομεν

τι α{ διαφοραί μέ τήν Τουρκία παραμένουν άνοικταί καί

καί εlναι φυσικόν νά dφείλωμεν

ούδείς γνωρίζει πώς εlναι δυνατόν νά έξελιχθοίΊν εlς τό

-

νά ταυτίσωμεν καί

άμυντικώς τήν τύχην μας.
)>'Ιδού λοιπόν διατί κατά τήν γνώμη ν μου, ή πολιτική

μέλλον.

» 'Εφ'

δσον όμως, δπως εlπον καί προηγουμένως, α{

τofi άδεσμεύτου δέν εlvαι μόνον γενικά έπικίνδυνος, άλλά

διαφοραί μας μέ τήν Τουρκίαν παραμένουν άνοικταί, δέν

εlναι Ιδιαιτέρως έπικίvδυνος διά τήν 'Ελλάδα. Καί δέν πρέ

δικαιούμεθα νά έφησυχάζωμεν. Όφείλομεν νά ένισχύωμεν

πει νά κάνωμε σύγκρισιν μεταξύ άδεσμεύτου καί άνεξαρτή

συνεχώς τήν άμυνά μας καί νά σφυρηλατώμεν τήν ένότητά

του πολιτικής.

μας.

»Ή Έλλάς, όπως καί αί άλλα ι χώραι αl δποίαι άνή

)>Διότι αύτά εlναι άπαραίτητα τόσον διά τήν άσφάλειαν

κουν εlς διεθνείς συνασπισμούς, άσκεί πολιτικήν άνεξάρ

τής 'Ελλάδος, δσον καί διά τήν συμπαράστασίν μας πρός

τητον, όπως τήν άσκεί ή 'Ολλανδία, όπως ή Γαλλία ή

τήν Κύπρο, τήν δποίαν είμεθα άποφασισμένοι νά συνεχί

οΙαδήποτε χώρα

ζωμεν νά παρέχωμεν, έως δτου δ μαρτυρικός λαός της δι

-

καί θά ήμποροfiσα νά είπω άκόμη καί ή

Ρουμανία. 'Ανήκουσα ή 'Ελλάς εlς ένα συνασπισμόν, έν
νοεί νά άκολουθή τήν πολιτικήν έκείνην ή δποία, πέραν

καιωθή.

)) 'Οφείλομεν,

έπαναλαμβάνω, νά έπαγρυπvώμεν διότι

τών συμφερόντων τofi συνασπισμοίΊ, ύπηρετεί πρό παντός

δέν εlμαι τόσον άφελής ώστε νά πιστεύω δτι ο{ διεθνείς

τά συμφέροντα τά lδικά της.

dργανισμοί καί αί φιλικαί διαβεβαιώσεις ε[ναι δυνατόν νά

»Καί αύτό εlναι τό κριτήριον τής πολιτικής μας.

άποκλείσουν άπολύτως τόν κίνδυνον μιiiς περιπετείας.
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» ΝΗδη

μόλις προχθές δ Τουρκ:ος πρωθυπουργός ένο

χληθείς άπό τrjν έλληvικ:ήν έπιτυχίαν, έπετέθη κ:ατά τής

)) 'Ελπίζω
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ότι εlς τήν Τουρκ:ίαν ύπάρχουν ύπεύθυνοι

πολιτικοί άνδρες, ίκ:ανοί νά άντιληφθουν ότι όχι μόνον τό

'Ελλάδος, τήν δποίαν έκ:ατηγόρησεν οvτε λίγο οϋτε πολύ

συμφέρον, άλλά κ:αί ή άξιοπρέπεια τών λαών μας έπιβάλλει

ότι έχει έπεκ:τακ:τικ:άς εlς βάρος τής Τουρκ:ίας διαθέσεις.

μίαν έντιμον συνεννόησιν.

'Αλλά ε{ναι γνωστόν εiς όλον τόν κ:όσμον ότι δέν εlναι ή

))Κύριοι βουλευταί,

Έλλάς έκ:είνη ή δποία κατέλαβε κ:αί κ:ατακ:ρατεί τό ήμισυ

)) "Οπως

εlπα κ:α( προηγουμένως ή

Έλλάς δέν έχει

σχεδόν τής Κύπρου. Elvaι ή Τουρκ:ία. Οvτε εlvαι ή 'Ελλάς

έχθρικ:άς διαθέσεις έναντι τής Τουρκ:ίας. Διότι εlναι χώρα

έκ:είνη ή δποία άπειλεί τάς νήσους του Αίγα ίου. Εlναι κ:αί

φιλειρηνική. ' Η 'Ελλάς δέν θέλει νά άδικ:ή. Άλλά κ:αί δέν

πάλιν ή Τουρκ:ι'α.

δέχεται μέ κ:ανένα τρόπο νά άδικ:ήται. Στήν περίπτωση αύ

»Ai κ:αταγγελίαι αύταί του

Τούρκ:οv πρωθυπουργου μου

τή ε{ναι άποφασισμέvη νά άντιδράση μέ όλας τάς δυνάμεις

ένθυμίζουν τό άνέκ:δοτον ένός 'Εβραίου, δ δποίος κ:αθ' ή ν

της, διά νά προστατεύση τήν τιμή κ:αί τά συμφέροντα του

στιγμήν έδερνε τόν άντίπαλόν του, έκ:ραύγαζε κ:αλών εlς

λαου τηρ).

βοήθειαν.

»Άλλά, κ:ύριοι βουλευταί, θά έπωφεληθώ τής εύκ:αιρί

' Από τήν πλευρά τής άντιπολιτεύσεως, δ άρχη

ας πού μου δίδουν αί δηλώσεις του κ:. Ντεμιρέλ, διά νά

γός τής ΕΔΗΚ, Γ. Μαυρος , άσκησε κριτική στούς

διαλύσω τήν σύγχυσιν τήν δποίαν προσπαθεί νά δημιουρ

χειρισμούς τής Κυβερνήσεως στό Κυπριακό, σημει

γήση ή Τουρκ:ία γύρω άπό τάς έλληνοτουρκ:ικ:άς διενέξεις.

Ή Έλλάς δέν έξεδήλωσε ποτέ έπιθετικ:άς διαθέσειζ κ:ατά
τής Τουρκίας. Ούδέποτε lσχυρίσθη ότι τό Αlγαίον άποτε

λεί κ:λειστήν έλληνικ:ήν λίμνη ν. Δέχεται- κ:αί εlναι φυσι
κ:όν νά δέχεται

-

ότι εlς τό Αlγαίον ύπάρχουν κ:αί ύδατα

ώνοντας ίδιαίτεpα δτι τό Πρωτόκολλο τ&ν Βρυξελ
λών, του προηγούμενου Δεκεμβρίου, μή κάμοντας λό
γο γιά άποχώρηση τ&ν δυνάμεων κατοχής άπό τή
Μεγαλόνησο, εδωσε τήν εύκαιρία στήν Τουρκία νά

διεθνή κ:αί ώρισμένα δικαιώματα τής Τουρκ:ίας. Δέν δέχε

έκτρέψει τό θέμα άπό τήν άποδεκτή διαδικασία.

ται όμως τάς αύθαιρέτους άξιώσεις τής Τουρκ:ίας, όταν μά

~ Αγκυρα, σημείωσε, έπιδιδόταν σέ άναζήτηση αίτι

λιστα άπειλή νά τάς έπιβάλη διά τής βίας.

ων γιά ενταση στίς σχέσεις της μέ τήν 'Ελλάδα καί

)) Ή

Έλλάς, διά νά άποδείξη τήν κ:αλήν πίστιν, έπρό

'Η

έποφθαλμιουσε τά νησιά. Στό πλαίσιο αύτό, ή άμε

τεινε διάλογον γιά τήν εlρηνικ:ήν διευθέτησιν τών διαφο

ρικανοτουρκική συμφωνία ένθάρρυνε τόν τουρκικό

ρών μας μέ τήν Τουρκ:ίαν. Ό διάλογος όμως αύτός, όπως

έπεκτατισμό καί άποσκοπουσε νά άναγκάσει τήν

εlπον κ:αί προηγουμένως, κ:αρκ:ινοβατεί ύπαιτιότητι τής
τελευταίας, ή δποία τόν τορπιλλίζει τόσον εlς τήν Κύπρον,
όσον κ:αί εlς τά θέματα του Αlγαlου μέ διαδικ:αστικ:άς πο
vηρίας.

)) Άλλά,

κ:ύριοι συνάδελφοι, πέραν τής άνάγκ:ης τής

συνεχους έπαγρυπνήσεως, θά πρέπη ίσως νά προσπαθή

'Ελλάδα νά δεχτεί τή διχοτόμηση τής Κύπρου. 'Η
συμφωνία αύτή, συνέχισε δ Γ. Μαυρος, ε{χε συναντή
σει άντιδράσεις στίς ϊδιες τίς ΗΠΑ καί δέν θά μπο
ρουσε νά έγκριθεί άπό τό Κογκρέσο χωρίς τή σύνα
ψη καί τής ελληνοαμερικανικής συμφωνίας. ΝΕτσι,

σωμεν νά πείσωμεν τήν Τουρκ:ίαν ότι συμφέρον τών λαών

ή 'Ελλάδα καί ή Τουρκία λάμβαναν πλέον ϊδια με

μας εlναι νά διευθετήσωμεν εlρηνικ:ά τάς διαφοράς μας.

ταχείρηση, έν& ή Τουρκία άμνηστευόταν γιά τήν εί

Καί αύτό δένε{ναι δύσκ:ολον, έάν ύπάρξη λογικ:ή κ:αί κ:αλή

σβολή στήν Κύπρο. "Οσο γιά τήν έπιστολή Κίσιν

πίστις. Διότι άποτελεί παραλογισμόν νά διακ:ηρύσσωμεν

γκερ, τίποτε ούσιαστικό δέν περιείχε, άφου τίποτε

έκ:ατέρωθεν τήν άνάγκ:ην τής εlρηνικ:ής συνυπάρξεως κ:αί

δέν ε{χε πράξει ή Ούάσιγκτων γιά νά άποτρέψει καί

νά τήν τορπιλλίζωμεν μέ λόγους κ:αί μέ πράξεις.

τήν είσβολή στήν Κύπρο τό

))Θά ήμουν εύτυχής έάν ήμπορουσα νά πιστεύσω ότι ή

κ:ακ:οδαιμονlα ή δποία χαρακ:τηρlζει τάς έλληvοτουρκ:ικ:άς
σχέσεις δέν όφείλεται εlς έπιβούλους προθέσεις, άλλά ότι
όφείλεται εlς τήν άμοιβαίαν δυσπιστίαν ή δποία έδημιουρ
γήθη μεταξύ ήμών τά τελευταία έτη. Έάν πράγματι πρό
κειται περί αύτου, ή πρωτοβουλία άνήκ:ει εlς τήν Τουρκ:ίαν

νά διαλύση τήν δυσπιστίαν αύτή ν, διότι αύτή τήν προεκ:ά

λεσεv. 'Ημείς εlλικ:ριvώς θά βοηθήσωμεν.

1974.

τέλος, δ Γ. Μαυ

ρος άντιτάχθηκε εντονα στή φημολογούμενη προσε
χή έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στίς ΗΠΑ καί ζή
τησε τή διενέργεια τ&ν δικών τ&ν ύπευθύνων γιά τήν

τουρκική είσβολή στήν ΚύΠρο.
'Ο

πρόεδρος

του

ΠΑΣΟΚ,

Α.

Παπανδρέου,

άπέρριψε τήν ελληνοαμερικανική συμφωνία-πλαί
σιο, θεωρώντας δτι σηματοδοτουσε ούσιαστικά τήν

))Καί διά νά δημιουργηθή τό κ:ατάλληλον πρός τουτο

έπανένταξη τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ, τό όποίο ήταν

κ:λίμα, θά έκ:ανα μίαν πρότασιν πρός τήν Τουρκ:ίαν, ή

ύπεύθυνο καί γιά τή δικτατορία καί γιά τήν τραγωδία

δποία γίνεται άλλωστε έπίκ:αιρος μετά τάς τελευταίας δη

τής Κύπρου . Ζήτησε καί αύτός τή διεξαγωγή τ&ν δι

λώσεις του πρωθυπουργου της, δ δποίος κατηγορεί τήν

κών γιά τήν κυπριακή τραγωδία καί, άφου άσκησε

'Ελλάδα ότι έξοπλίζεται πυρετωδώς κ:αί ότι έχει έπεκ:τα
τικ:άς έπιδιώξεις εlς βάρος τής Τουρκ:ίας.
))Θά έπρότεινα λοιπόν στήν Τουρκ:ία πρώτον, διά συμ

φωνίας νά θέσωμεν τέρμα εlς τόν άνταγωνισμόν τών έξο

πλισμών πού γίνεται εiς βάρος τής εύημερίας τών λάών
μας. Καί, δεύτερον, νά συνάψωμεν συμφωνίαν μή έπιθέ

κριτική

γιά τούς

κυβερνητικούς χειρισμούς στό

έθνικό θέμα, χαρακτήρισε τό Χ. Κίσινγκερ «δήμιο

του έλληνισμου» καί έξέφρασε τήν πεποίθηση δτι σέ
περίπτωση έλληνοτουρκικής κρίσεως, ο{ ΗΠΑ θά
συντάσσονταν μέ τήν ~ Αγκυρα· συνεπώς καί οί δια

σεως κ:αί νά έπιδιώξωμεν τήν διευθέτησιν τών διαφορών

βεβαιώσεις πού περιέχονταν στήν έπιστολή Κίσιν

μας . μέ εlρηνικ:άς διαδικασίας.

γκερ δέν ε{χαν ούσιαστική άξία. τέλος, άπό τήν
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πλευρά τής ΕΔΑ, ό Η. 'Ηλιου έξέφρασε έπιφυλάξεις

Στό μεταξύ, στήν 'Αθήνα, τό 'Υπουργείο Έξω

γιά τήν έλληνοαμερ,ικανική συμφωνία καί γιά τήν

τερικων έκπόνησε σχέδιο Συμφώνου μή έπιθέσεως

άξία των διαβεβαιώσεων του

καί άποτροπής άνταγωνισμου έξοπλισμων:

•Αμερικανου

ύπουργου

Έξωτερικων, ένω σημείωσε δτι οί ΗΠΑ γίνονταν
πλέον έπιδιαιτητές στήν ελληνοτουρκική διένεξη 71 •

«'Η 'Ελλάς καί ή Τουρκία εχουσαι ύπ' δψιν τάς άρχάς
τοϋ Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί επιθυμοϋσαι νά

·Η πρόταση, άπό τήν liλλη πλευρά, του πρωθυ

άποκαταστήσουν κλίμα άμοιβαίας εμπιστοσύνης καί συ

πουργου γιά σύναψη έλληνοτουρκικου Συμφώνου μή

νεργασίας είς τάς μεταξύ των σχέσεις πρός τό κοινόν αύ

'Επιθέσεως έρχόταν ώς άπάντηση στίς πρόσφατες

άναφορές του Τούρκου πρωθυπουργου, Σ. Ντεμιρέλ,
σέ «έπεκτατικές βλέψεις τής 'Ελλάδος». Σύμφωνα μέ
τό «'Οδοιπορικό», του Δ. Κοσμαδόπουλου, οί δηλώ
σεις αύτές του Σ. Ντεμιρέλ όφείλονταν στόν αίφνιδι
ασμό τής

v

Αγκυρας άπό τήν πρόσφατη μονογραφή

τής ελληνοαμερικανικής συμφωνίας άρχων καί τήν

ται~ δφελος

»VΕχουσαι βαθείαν επίγνωσιν τοϋ θεμελιώδους καθή
κοντός των δπως προάγουν τήν εύημερίαν των λαών των·
»Πεπεισμέναι δτι αί διαφοραί των δέον νά επιλύωνται

δι' είρηνικών μόνον μέσων·

»' Επιθυμοϋσαι

δπως προλάβουν ματαίας αύξήσεις των

δι' εξοπλισμούς δαπανών των πρός δφελος τής οίκονομι
κfjς καί κοινωνικής αύτών άναπτύξεως,

έγγύηση πού περιεχόταν στήν έπιστολή Κίσινγκερ

»Συνεφώνησαν επί τών άκολούθων διατάξεων:

πρός Μπίτσιο. VΗδη, εύθύς μετά τήν όμιλία του Κ.

»v Αρθρον

Καραμανλή στό Κοινοβούλιο, ό Τουρκος πρωθυ

»Τά συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνοϋντα δπως επιλύουν

πουργός προσΠαθοϋσε νά μεταθέσει τό ζήτημα, δη

τάς διαφοράς των δι' είρηνικών μέσων, άναλαμβάνουν τήν

λώνοντας δτι ό Κ. Καραμανλής εΙχε προσχωρήσει

ύποχρέωσιν δπως είς τάς μεταξύ των σχέσεις άπέχουν άπό

στήν άποψη τής Τουρκίας γιά έπίλυση των διμερων

πάσης άπειλής

διαφορων μέσω διαπραγματεύσεων, καθώς καί δτι ή
Τουρκία δέν ήταν ύπεύθυνη γιά κανένα άπό τά προ
βλήματα πού εlχαν άνακύψει στίς ελληνοτουρκικές

σχέσεις 72 •
'Η πρόταση του Κ. Καραμανλή εκαμε, πράγματι,

σημαντική έντύπωση διεθνως. Καθώς, μάλιστα, άρ
χικά ή

Ι ον

ij

χρήσεως βίας καί άπό οίουδήποτε άλλου

καταναγκαστικοϋ μέσου.

»v Αρθρον

2ον

»Τά συμβαλλόμενα μέρη άναλαμβάνουν τήν ύποχρέω

σιν δπως είς ούδεμίαν παραyγελίαν, πρόσκτησιν καθ' οί
ονδήποτε τρόπον

ij

κατασκευήν πολεμικών μονάδων

ij ση 

μαντικών δπλικών συστημάτων προβαίνουν, άνευ προη

γουμένης Ι:ξαμήνου κατ' ελάχιστον είδοποιήσεως τοϋ Ι:τέ

Αγκυρα φάνηκε διατεθειμένη νά τή συζητή

ρου τών συμβαλλομtνων μερών, ϊνα οϋτω δοθή εύκαιρία

σει, δημιούργησε καί έλπίδες γιά τήν έπιτέλεση ένός

είς τάς δύο Κυβερνήσεις νά προλάβουν ενδεχομένως τόν

μείζονος σημασίας βήματος στίς διμερείς σχέσεις.

άνταγωνισμόν είς στρατιωτικούς εξοπλισμούς διά φιλικής

Χαρακτηριστικά, οί

άνταλλαγfjς άπόψεων καί εκατέρωθεν εξηγήσεων εν πνεύ

στίς

23

v

«New York Times»

σημείωναν

'Απριλίου:

ματι πλήρους εΙλικρινείας.

»v Αρθρον

3ον

Δένε{ ναι ή πρώτη φορά πού δ κ. Καραμανλής επιδεικνύ

»Τά συμβαλλόμενα μέρη άναλαμβάνουν τήν ύποχρέω

ει πολιτικό θάρρος στή χώρα του, ζητώντας νά κάμει μιά

σιν δπως ενημεροϋνται άμοιβαίως επί τής εκτελέσεως

νέα άρχή.

Αν οί Τοϋρκοι άντιδράσουν μέ τό ίδιο πνεϋμα

άσκήσεων μεγάλης καί μεσαίας κλίμακος ώς καί επί τής

δπως φαίνεται δτι θά ijθελαν νά κάνουν- τά άποτελέ

δι· οίονδήποτε ετερον σκοπόν συγκεντρώσεως σημαντι

σματα θά μποροϋσαν νά εχουν πολύ περισσότερο θετική

κοϋ άριθμοϋ επιθετικών δυνάμεων είς χώρους ενθα άμφό

επιρροή γιά τήν είρήνη καί τήν άσφάλεια τfjς άνατολικής

τεραι αί άνωτέρω ενέργειαι ε{ναι δυνατόν νά προκαλέσουν

Μεσογείου, άπό τίς προσεκτικά διατυπωμένες συμφωνίες

εντασιν.

-

v

πού πρόσφατα συνομολογήθηκαν στήν ΟUάσιγκτων καί

»'Ωσαύτως θά καταβάλλουν πaσαν προσπάθειαν Π"ρός

πού προβλέπουν μαζική άμερικανική στρατιωτική βοήθεια

περιορισμόν των εκτελουμένων είς τόν διεθνή χώρον τοϋ

στίς δύο χώρες.

Αίγαίου εθνικών άσκήσεων .
>~v Αρθρον 4ον

Οί βρετανικοί <Πimes», στίς

του μηνός, θεω

>>Τό παρόν Σύμφωνον ούδόλως θίγει τάς ύπό τοϋ Χάρ

ρουσαν δτι ή πρόταση του Κ. Καραμανλή εΙ χε άρκε

του των 'Ηνωμένων 'Εθνών προβλεπομένας διαδικασίας

19

τές πιθανότητες έπιτυχίας, δτι εlχε καί τήν ύποστή

διά τήν επίλυσιν των διεθνών διαφορών καί δέν εφαρμόζε

ριξη τής Βόννης, ή όποία στό παρελθόν εΙχε ύπο

ται επί τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος.

στηρίξει παρόμοιες σκέψεις, καί προσέφεραν τήν

>> v Αρθρον

άκόλουθη έρμηνεία τής έλληνικής πρωτοβουλίας:

>>Τό παρόν Σύμφωνον θά επικυρωθfj τό ταχύτερον καί

•Η

πρόταση τοϋ κ. Καραμανλή άντικατοπτρίζει τή νέα

5ο ν

θά τεθή εν ίσχύι εύθύς άμα τ'fi άνταλλαγ'fi τών εγγράφων
επικυρώσεως, Ί'jτις θά λάβη χώραν εν ...

αίσθηση τής αύτοπεποιθήσεως πού άπέκτησε ή ·Ελλάδα,

>>Τό παρόν Σύμφωνον συνάπτεται διά πέντε ετη άπό τής

εχοντας λάβει άφενός επίσημες διαβεβαιώσεις δτι οί

θέσεως αύτοϋ εν ίσχύι. 'Εάν δέν καταγγελθή εν ετος τουλά

'Ηνωμένες Πολιτείες θά προστατεύσουν τήν είρήνη καί

χιστον πρό τής λήξεως τής προθεσμίας ταύτης, θά παρα

τήν άσφάλεια στό Αίγαίο καί, άφετέρου, ύποσχέσεις γιά

μείνη εν ίσχύι διά νέαν πενταετή περίοδον καί οϋτω καθ'

άμερικανική βοήθεια.

Ι:ξής».
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δραση τοϋ πρωθυπουργοϋ τής Τουρκίας

-

στόν

να πρέσβη στήν ~ Αγκυρα, μέ τίς άκόλουθες παρατη

όποίο παρουσίασε τίς έλληνικές άπόψεις δ Δ. Κο

ρησεις καί δδηγίες:

σμαδόπουλος, τήν 1η Μαίου

«Κύρια χαρακτηριστικά του έν λόγφ σχεδίου ε{ναι:
»α. 'Η διάταξις περί εiρηνικής έπιλύσεως τών διαφο
ρών καί άποχής άπό πάσης άπειλής ή χρήσεως βίας. Ή

διάταξις αϋτη ευρίσκεται έντός τών πλαισίων του Χάρτου
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί συνεπώς άνανεώνει διά τάς

δύο χώρας υποχρεώσεις πού εχουν ήδη άναλάβει δταν υπέ
γραψαν τόν Χάρτην.

>>β. Δεδομένου δτι εiς τήν Κύπρον ευρίσκονται άκόμη
τουρκικά στρατεύματα, του δέ ζητήματος αυτου άπό πολ
λών έτών ~εχει έπιληφθfί δ ΟΗΕ, εiδικόν άρθρον είς τό
σύμφωνον προνοεί δτι τό Κυπριακόν δέν υπάγεται εiς τάς

διατάξεις του.
>>γ. 'Η διάταξις διά τήν άμοιβαίαν ένημέρωσιν περί τών
έξοπλισμών άκολουθεί βασικώς τήν φρασεολογίαν του
συνημμένου εiς τήν Συνθήκην τής 30ής 'Οκτωβρίου

1930

Πρωτοκόλλου. 'Επειδή τό Πρωτόκολλον έκείνο έπρονόει
μόνον διά τάς ναυτικάς δυνάμεις ή σχετική διάταξις του
συμφώνου διηυρύνθη διά νά περιλάβη τήν άεροπορίαν καί
σημαντικάς παραγγελίας υλικου του στρατοί) ξηράς. ·Επί
σης προνοεί διά τήν άμοιβαίαν ένημέρωσιν έπί συγ

κεντρώσεων σημαντικών έπιθετικών δυνάμεων καί περί
περιορισμοί) μεγάλης καί μεσαίας κλίμακος άσκήσεων.

-

καί οί πρrοτες εκτιμή

σεις τής 'Αθήνας περιέχονται σέ ενημερωτικό τηλε

γράφημα τοϋ ύπουργοϋ Έξωτερικrον, Δ. Μπίτσιου,
πρός τίς κυριότερες έλληνικές Πρεσβείες:
«Κύριος πρωθυπουργός διά λόγου του 17ης

•Απριλίου

ένώπιον Βουλής προέτεινε σύναψιν μετά Τουρκίας συμφώ

νου μή χρήσεως βίας καί μή άνταγωνισμοu είς τούς έξο
πλισμούς.
»Σχετικήν περικοπήν λόγου κ . πρωθυπουργοί) έδώσα
μεν έντολήν είς κ. Κοσμαδόπουλον νά άνακοινώση άμέσως

είς τουρκικήν Κυβέρνησιν μέ τήν προσθήκην δτι μετά τό
Πάσχα θά έπανερχώμεθα έπί του θέματος διά πλέον συγκε
κριμένων προτάσεων.

»Τήν 30ήν 'Απριλίου κ. Κοσμαδόπουλος ένετάλη νά
ζητήση συνάντησιν μετά του κ. Ντεμιρέλ καί νά έξηγήση
αυτφ δτι εiς τήν σκέψιν του κ. πρωθυπουργοί) ή σύναψις

τοιαύτης συμφωνίας άπέβλεπε κυρίως εiς τήν έκδήλωσιν
τής πολιτικής βουλήσεως των δύο χωρών:

»1.

νά μή έπιζητήσουν τήν διάτων δπλων έπίλυσιν των

διαφορών των καί

»2.

νά μήν έπιδίδωνται εiς άνταγωνισμόν έξοπλισμών.

»'Ως πρός τό δεύτερον σκέλος υπήρχε καί προη)ιούμε

>>Κατεβλήθη προσπάθεια δπως τό σχέδιον ε{ ναι γενικής

νον μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας καί συγκεκριμένως

διατυπώσεως, ώστε ή διαπραγμάτευσίς του νά διευκολυνθή

πρωτόκολλον συνημμένον εiς τήν Συνθήκην τής 30ής

διότι έπρυτάνευσε ή σκέψις δτι πρόκειται κυρίως περί πο

'Οκτωβρίου

λιτικής ένεργείας, δηλαδή περί .έκδηλώσεως τής βουλή

λάμβανον τήν άμοιβαίαν υποχρέωσιν νά ένημερώνουν άλ

1930,

δυνάμει του όποίου αί δύο χώρα ι άνε

λήλας τουλάχιστον εξ μήνας πρό τής παραγγελίας κυρίων

σεως τών δύο χωρών:

>>α. νά μ ή επιζητήσουν τήν διάτων δπλων έπίλυσιν τών

ναυτικών μονάδων.
»'Επειδή ή άρχική τουρκική άντίδρασις εiς τήν πρό

διαφορών των καί
>>β. νά μή έπιδίδωνται εiς άνταγωνισμόν τών έξοπλι

τασιν, του κ. πρωθυπουργοί) δέν υπήρξε μέν άρνητική ήτο
δμως κάπως άόριστος, δ κ. Κοσμαδόπουλος ένετάλη νά

σμών.

»'Επειδή ή τουρκική άντίδρασις εiς τήν πρότασιν του

προσθέση δτι ή πρωτοβουλία του κ. Καραμανλή έγεννήθη

κ. πρωθυπουργοί) δέν υπήρξε μέν άρνητική άλλά ε{ναι κά

έκ του γεγονότος δτι έπανειλημμένως καί έξ έπισήμων

πως άόριστος, έπιθυμοuμεν πρίν ή έπιδώσωμεν τό σχέδιον

τουρκικών χειλέων άπεδόθησαν είς τήν 'Ελλάδα έπιθετι

είς τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν νά γνωρίζωμεν έάν άπο

καί προθέσεις καθώς καί ή ευθύνη διά τόν άνταγωνισμόν

δέχεται κατ' άρχήν τήν πρότασίν μας καί ε{ναι συνεπώς

τών έξοπλισμών. Εiς άπόδειξιν του άντιθέτου είμεθα πρό

διατεθειμένη νά διαπραγματευθή παρόμοιον σύμφωνον.

θυμοι νά διαπραγματευθώμεν καί νά υπογράψωμεν τό ώς

Παρακαλοuμεν, συνεπώς, δπως έπισκεφθήτε κ. Τσαγλα

άνω Σύμφωνον, έφ • δσον θά υπήρχε πρός τοuτο τουρκικόν

γιαγκίλ ή, έν άπουσίc;ι του, κ. Ντεμιρέλ. Κατά τήν έπαφήν

ένδιαφέρον. ·Εν καταφατικlj περιπτώσει είμεθα ετοιμοι νά

σας αυτήν θέλετε δηλιi>ση δτι, δπως είχατε άνακοινώσει είς

έπιδώσωμεν έντός όλίγων ήμερων καί σχετικόν σχέδιον

τό

συμφωνίας.

τουρκικόν

'Υπουργείον

'Εξωτερικών,

ή

έλληνική

Κυβέρνησις μετά τάς έορτάς του Πάσχα θά ήτο έτοίμη νά
υποβάλη συγκεκριμένας προτάσεις. Θά προσθέσετε δτι ή

»Συνάντησις

κ.

Κοσμαδοπούλου

μετά

κ.

Ντεμιρέλ

έπραγματοποιήθη τήν 1ην Μαίου. Κατ' αύτήν κ. Ντεμι

πρωτοβουλία του κ. Καραμανλή έγεννήθη έκ του γεγονό

ρέλ, άφοt έν άρχlj ή ρώτησε κατά πόσον' Ελλάς "αίσθάνε

τος δτι έπανειλημμένως καί έξ έπισήμων χειλέων άπεδό

ται πράγματι φόβον τόυρκικ~ς έπιθέσεως", λαβών κατα

θησαν εiς τήν 'Ελλάδα έπιθετικαί προθέσεις καθώς καί ή

φατικήν άπάντησιν, έδήλωσεν δτι Τουρκία παραμένει

ευθύνη διά τόV άνταγωνισμόν τών έξοπλισμών. Εiς άπόδει

προσηλωμένη είς είρηνικήν έπίλυσιν διαφορών της μετά

ξιν του άντιθέτου είμεθα πpόθυμοι νά διαπραγματευθώμεν

τής 'Ελλάδος άνευ δμως εξωθεν παρεμβάσεων καί πιέσεων

καί υπογράψωμεν τό ώς άνω σύμφωνον. Έν συνεχείc;ι θά

έπ' αυτής. 'Ο Τοuρκος πρωθυπουργός έσυνέχισεν Ισχυρι

έκθέσετε προφορικώς τάς γενικάς γραμμάς του σχεδίου

σθείς ότι ούδεμία έκ των ελληνοτουρκικών δυσχερειών

μας καί θά υποβάλετε τό έρώτημα έάν υπάρχη τουρκικόν

όφείλεται είς τουρκικήν υπαιτιότητα. 'Αναφερθείς συγκε

ένδιαφέρον ώστε έν καταφατικlj περιπτώσει νά υποβάλω

κριμένως εiς έπανεξοπλισμόν τών νήσων κατηγόρησε τήν

μεν έντός τών ήμερων τό εiς χείρας σχέδιον» .

'Η εξέλιξη των σχετικrον συζητήσεων, ή άντί-

'Ελλάδα δτι ούτος ήρξατο άπό του

1964 καί

δτι άποτελεί

~αφή παραβίασιν άνειλημμένων συμβατικών υποχρεώσε
ών μας, παρελλήλισε δέ βαρυσημάντως αυτήν μέ τήν πα-
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Λονδίνου, αϊτινες έδη

μιούργησαν παροοοαν κυπριακήν τραγωδίαν.

στιγμή τής ύλοποιήσεως τών προταθέντων, προσεπάθησε
νά ύπεκφύγη ύπό διάφορα προσχήματα. Είναι δέ χαρακτη

»Εύθύνην έπέρριψεν έπί τής 'Ελλάδος κ . Ντεμιρέλ κα.ί

ριστικόν δτι είς τήν προκειμένην περίπτωσιν κ. Ντεμιρέλ

διά θέμα προμηθειών πολεμικοu ύλικοu. 'Επί τών θεμάτων

άπέκρουσε καί αύτή ν άκόμη τήν ύπό τής ' Ελλάδος ύποβο

τής έναερίου κυκλοφορίας καί τής ύφαλοκρηπίδος κ. Ντε

λήν σχεδίου Συμφωνίας, καίτοι ίσχυρίσθη ότι ή έλληνική

μιρέλ έξέφρασεν ίκανοποίησιν διά πραγματοποίησιν σχε

πρότασις θά εδει νά μελετηθή σοβαρώς καί δτι τό τουρκι

τικών έλληνοτουρκικών συναντήσεων καί είπεν ότι αύται

κόν 'Υπουργείον 'Εξωτερικών θά ήτο είς τήν διάθεσίν μας

θά εδει νά συνεχισθοuν καί νά μ ή έγκαταλειφθή ή μέθοδος

"διά νά άκούση τήν έπεξεργασία τών επιχειρημάτων τά

αύτή έργασίας.

όποία έλληνική Κυβέρνησις νά έπεθύμει νά άναπτύξη".

»Καθ' δ,τι άφεώρα ύπογραφήv προταθέντος Συμφώνου

Διερωτάται όμως κανείς έπί ποίας βάσεως θά άνεπτύσσον

κ. Ντεμιρέλ ίσχυρίσθη δτι αϋτη είναι πολύ σοβαρά ύπόθε

το τά έπιχειρήματα αύτά δταν ή μέν πολιτική πλευρά είχεν

σις καί δτι έάν ή Έλλάς δέν επραττε τά άναγκαία έπί του

ήδη άναπτυχθή είς τόν κ . πρωθυπουργόν καί ετυχεν τής

θέματος έπανεξοπλισμοu τών νήσων, δ δποίος άπετέλει

οίας άπαντήσεως, καί όταν δέν θά ύπήρχε σχετικόν κείμε

"άδιάψευστον παραβίασιν τών Συνθηκών", ούδείς θά έξε

νον πρός συζήτησιν καί σχολιασμόν» 73 •

λάμβανε σοβαρώς τήν ύπογραφήν έτέρου τοιούτου. 'Η
έσπευσμένη ύπογραφή ένός κειμένου χάριν τής ύπογραφής

Παρά τό γεγονός δτι ή πρώτη άντίδραση τής

αύτοu θά fιδύνατο κατά Τουρκον πρωθυπουργόν νά φέρη

τουρκικής ήγεσίας ήταν άπογοητευτική, εφθασαν

είς τόν κόσμον θνησιγενές βρέφος καί διά λόγον αύτόν

στήν 'Αθήνα καί άλλες ένδείξεις δτι τουλάχιστον ό

όφείλομεν πρώτον νά πραγματοποιήσωμεν βήματα πρός

ύπουργός 'Εξωτερικώ'( τής Τουρκίας εβλεπε τήν έλ

έπίλυσιν τών προβλημάτων μας άποβλέποντες είς τήν άνα
βίωσιν τής συνεργασίας μας , βραδύτερον δέ, δταν α{ κοι
ναί γνώμαι καί τά Κοινοβούλια θά εβλεπον τά όφέλη ύπέρ

άμφοτέρων τών χωρών, θά έδέχοντο ίσως τήν ίδέαν πανη
γυρικου κειμένου κυρουντος τάς θετικάς διαθέσεις τών
Κυβερνήσεων.

»'Επί του παρόντος τουρκική Κυβέρνησις θά άπέδιδε
σοβαρωτάτην σκέψιν είς τάς δυνατότητας αί δποίαι δμως

χρειάζονται μελέτη ν άνευ ύπερβαλλούσης σπουδής. Τυχόν
κατάθεσις

purpose" .

σχεδίου

κειμένου

"could ruin the whole

Είς κείμενον δυνάμεθα νά φθάσωμεν ούχί έκκι

νουντες έξ αύτών άλλά καταλήγοντες , έπιστεγάζοντες
σύμπτωσιν άπόψεως μετά έξονυχιστικήν στάθμισιν πρα
κτικών διευθετήσεων καί άξιολόγησιν ώφελημάτων ύπέρ
εκατέρας πλευράς.
»'Ως θέλετε παρατηρήσει, άπάντησις κ. Ντεμιρέλ είς

έλληνικήν πρότασιν είναι έν ττί ούσί~ άπορριπτική. Πα

ληνική πρωτοβουλία θετικά. Στίς

3

Μαίου, άνακοι

νώθηκε ή άναβολή τής έξόδου στό Αίγαίο τοϋ έρευ
νητικοϋ σκάφους «Χόρα», ένώ, στίς

5 τοϋ μηνός,

ό

I.

Τσαγλαγιαγκίλ, σέ συνάντησή του μέ τό Δ. Κοσμαδό

πουλο, προανήγγειλε τήν άποστολή έποικοδομητι
κοϋ μηνύματος τοϋ Σ. Ντεμιρέλ πρός τόν Κ. Καρα

μανλή .
'Ωστόσο, i:μελλε τελικά νά άποδειχθεί δτι καί liν

άκόμη ό

I.

Τσαγλαγιαγκίλ ήταν εύνοϊκά διακείμενος

στήν έλληνική πρωτοβουλία, δέν είχε δυνατότητα νά

έπηρεάσει τίς έξελίξεις. Στίς

17

Μαίου, ό Τοϋρκος

πρέσβης στήν 'Αθήνα, Κ . Γκιουρούν, έπέδωσε στόν
Κ. Καραμανλή έπιστολή τοϋ Σ. Ντεμιρέλ, ό όποίος
άπέρριπτε ούσιαστικά τήν έλληνική πρόταση . 'Επι
πλέον ή έπιστολή δόθηκε άμέσως στή δημοσιότητα

ραβλέπων πολιτικόν σκοπόν αύτής, δποίος ήτο ή άποκή

άπό τήν τουρκική πλευρά, ή όποία δέν άνέμεινε ούτε

ρυξις τής βίας είς σχέσεις μεταξύ δύο χωρών, ίνα καταστή

τήν άπάντηση τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί> . Τό κεί

δυνατή ή έν fιρεμί~ καί νηφαλιότητι συζήτησις διαφορών

μενο τής έπιστολής Ντεμιρέλ είχε ώς έξής:

καί έξεύρεσις εποικοδομητικών λύσεων, Τουρκος πρωθυ
πουργός προέκρινε τήν άντίστροφον μέθοδον , δηλ. τήν

έξεύρεσιν λύσεων κατά πρώτον λόγον καί τήν έπιστέγασιν

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ,
»Θέλω νά σάς έκφράσω τήν έκτίμησιν καί τάς εύχαρ~

αύτών διά Συνθήκης μ ή χρήσεως βίας. 'Εν τοιαύτ1J δμως

στίας μου διότι μέσφ του έν 'Αγκύρ~ πρέσβεώς σας ~.

περιπτώσει, ή Συνθήκη θά καθίστατο liχρηστοζ δεδομένου

Δημητρίου Κοσμαδοπούλου μου διεβιβάσατε τήν δήλωσίν

ότι διά τής έπιλύσεως τών προβλημάτων θά έξέλιπε καί ή

σας ή όποία περιείχε ώρισμένας προτάσεις διά τήν Τουρ

εντασις ή όποία θά fιδύνατο νά προκαλέση χρήσιν βίας.

κίαν έκ του λόγου τόν δποίον άπηγγείλατε είς τήν Βουλήν

»Οϋτω άποκαλύπτεται διά μίαν άκόμη φοράν δτι ή

Τουρκία δέν είναι διατεθειμένη νά άποστή τών προσφιλών

τήν lΟην 'Απριλίου

1976 ώς καί τάς σκέψεις σας αί δποίαι

σάς ώθησαν νά προβήτε είς τάς προτάσεις αύτάς.

αύττi μεθόδων άπειλής καί έκβιασμών προκειμένου νά έπι

» ' Ως γνωρίζετε, κατέστησα σαφείς τάς άρχικάς μας

τύχη ίκανοποιητικήν δι' αύτήν ρύθμισιν τών θεμάτων

άπόψεις έπί του θέματος αύτου τήν ίδίαν ήμέραν, δηλαδή

όποία ή ίδία έδημιούργησεν έν Αίγαίφ. Καί άποδεικνύεται

τήν lΟην 'Απριλίου. Κατά τήν συνομιλίαν μου τής Ι ης

έπίσης όiι δέν είναι διατεθειμένη νά παραιτηθή οuτε τής

Μαίου μέ τόν πρέσβυν κ. Κοσμαδόπουλον έξέφρασα τάς

έξαπατήσεως τών ξένω\ι Κυβερνήσεων καί . τής διεθνους

πρώτας έκτιμήσεις μου έπί τών ίδεών τάς δποίας είχατε τήν

κοινής γνώμης διότι καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν

καλωσύνη νά μου προτείνετε.

fικολούθησε τήν αύτήν μέθοδον ώς καί έπί τής έλληνικής

»'Επιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω δτι έμελετήσαμε μέ με

προτάσεως περί παραπομπής τής διαφοράς τής ύφαλοκρη

γίστην φροντίδα καί προσοχήν τόσον τήν δήλωσιν τήν

πίδος είς τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης. 'Αρχικώς

όποία ν εκαμε ή ύμετέρα ' Εξοχότης ένώπιον τής Βουλής

δηλ. καί διά δημοσίων άνακοινώσεων έδημιούργησε τήν

δσον καί τάς παρατηρήσεις τάς δποίας μάς διεβιβάσατε

έντύπωσιν δτι δέχεται τήν πρότασιν, όταν δμως έπέστη ή

διά του πρέσβεως.
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»Σχετικώς προσβλέπομεν εiς τήν λήψιν διά του πρέ

βληθείσαι δικαιολογίαι πρός αiτιολόγησιν τής παραβιά

σβεως Κοσμαδοπούλου προσθέτων διασαφηνιστικών πλη

σεως τών δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών καί τό έπιχεί

ροφοριών καί σχολίων έκ μέρους τής έλληνικής Κυβερνή

ρημα δτι δ έξοπλισμός προεκλήθη άπό τά γεγονότα του

1974

σεως.

δέν άντικατοπτρίζουν καθόλου τήν πραγματικότητα.

»'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ,

Θά ήθελα έδώ νά τονίσω μίαν φοράν άκόμη δτι ήθελημέναι

»Θεωρώ πρέπον νά σίiς παρουσιάσω τάς άπόψεις μου

παραβιάσεις ύπό τής ·Ελλάδος των σχετικών πρός τάς νή

έπί των έλληνοτουρκικών σχέσεων κάπως λεπτομερέστε

σους του Αiγαίου διεθνών συμφωνιών, δέν θά γίνουν δεκταί

ρον άπό δ, τι τάς έξέφρασα διά του πρέσβεως κ. Κοσμαδο

άπό τήν Τουρκίαν.

πούλου. Σχετικώς κρίνω χρήσιμον νά σίiς έκθέσω έκ νέου

>>' Επικαλουμένη

ενα κανόνα του διεθνους δικαίου, ή

σαφώς τήν θέσιν μου έπί τών έλληνοτουρκικών σχέσεων

ίσχύς του δποίου ε{ναι ϋποπτος καί προσποιουμένη δτι

δεδομένου δτι σχετίζεται μέ τήν έπιτυχίαν των προσπαθει

άγνοεί τά ζωτικά συμφέροντα τής Τουρκίας, ή 'Ελλάς

ών μας διά τήν έξομάλυνσιν καί πέραν τούτου τήν βελτίω

~φερε εiς τό προσκήνιον ενα νέον πρόβλημα εiς τάς σχέ

σιν των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας καί τήν δημι

σεις μας διά τής προσπελάσεώς της εiς τό θέμα του εύρους

ουργίαν κλίματος έντός του όποίου τά δύο ~θνη μας θά

τής ύφαλοκρηπίδος του Αiγαίου τό δποίον θά επρεπε νά

ήμπσρουσαν νά ζήσουν έν είρήνΊJ καί άσφαλεί~.

άποτελέση τήν γέφυραν εiρήνης μεταξύ τής Τουρκίας καί

,

»Συμμερίζομαι πλήρως τήν πεποίθησιν δτι ή άτμόσφαι

τής 'Ελλάδος μέ τάς ίδιομόρφους συνθήκας του.

ρα δυσπιστίας ή όποία έδηιlιουργήθη μεταξύ Τουρκίας καί

>>'Η χορήγησις ύπό τής 'Ελλάδος άδειων άναζητήσεως

'Ελλάδος θά ~πρεπε νά διασκεδασθή . Πιστεύω δτι ή άτμό

πετρελαίου άκόμη καί εiς περιοχάς τής τουρκικής ύφαλο

σφαιρα δυσπιστίας όφείλεται κατά μέγα μέρος εiς τό γεγο

κρηπίδας, χωρίς νά έπιζητήση νά φθάση εiς μίαν συμφω

νός δτι δέν έξευρέθη άκόμη ίκανοποιητική λύσις είς προ

νίαν όριοθετήσεως μετά τής Τουρκίας καί ή υίοθετηθείσα

βλήματα τά όποία έδημιουργήθησαν μεταξύ μας καί δτι ή

ύπ' αύτής στάσις έπί του θέματος τούτου μετέτρεψε τό

λύσις τών διαφορών μεταξύ τής Τουρκίας καί τής 'Ελλά

ζήτημα τής ύφαλοκρηπίδος είς σοβαράν καί έπικίνδυνον

δος περιεπλάκη άπό τήν είσαγωγήν (άνάμειξιν) ξένων

διαφοράν. Αί c'iδειαι έξεδόθησαν πρίν ή άκόμη ή 'Ελλάς
έπικυρώση κατά Δεκέμβριον

έπιρροών καί δυνάμεων.

»'Ελπίζω νά άναγνωρίζετε δτι αί διαφοραί αί όποίαι
βαρύνουν τάς σχέσεις μας τώρα, δέν έγεννήθησαν σήμε

1972

τήν Συμφωνίαν τής Γε

νεύης.
>>'Η 'Ελλάς δέν άπέσχε έπί σειράν έτών άπό του νά

κάμη χρήσιν των εύθυνών της αί όποίαι πηγάζουν άπό τό

ρον.

»Πέραν τούτου θά ήθελα νά ύπογραμμίσω τό δτι κανένα
άπό αύτά τά προβλήματα δέν έδημιουργήθη άπό τήν Τουρ

FIR ύπεράνω τοϋ Αίγα ίου διά νά

βλάψη τά συμφέροντα τής

Τουρκίας, παρά τό γεγονός δτι ή άσκησις των εύθυνών
αύτών τής ε{ χ εν έμπιστευθή συμφώνως πρός διεθνείς κανό

κίαν.
»Κύριε πρωθυπουργέ,

νας άποκλειστικώς διά νά έξασφαλίση τήν άσφάλειαν τής

»Ή 'Εξοχότης σας εlναι ε{ς έκ τών όλίγων πολιτικών

διεθνοϋς άεροπορικής κυκλοφορίας καί έδημιούργησε νέα

άνδρών ό όποίος ~χει βαθείαν γνώσιν του τρόπου μέ τόν

προβλήματα υίοθετήσασα τήν ι'iποψιν δτι ή περιοχή

όποίον τό κυπριακόν ζήτημα έξειλίχθη εiς πολύπλοκον

περιλαμβάνετο δήθεν είς τήν σφαίραν τής έθνικής κυριαρ

διαφοράν. Ή διένεξις δέν έξερράγη τό

χίας της.

1974 οuτε

ήναγκά

σθη ή Τουρκία νά έπέμβη διότι εiς τήν νήσον έβασίλευεν ή

εiρήνη, ή ήσυχία καί ή δικαιοσύνη.

FIR

»Κύριε πρωθυπουργέ,
>>νΗχθημεν εiς τήν πεποίθησιν δτι δημιουργοϋσα τάς

,»'Η διένεξις εiς τήν Κύπρον έδημιουργήθη διά τών

διαφοράς πού έπροσπάθησα νά έξηγήσω άνωτέρω ή 'Ελ

ένεργειών τής διοικήσεως Μακαρίου, ένθαρρυνομένης καί

λάς δέν ήρκέσθη εiς τήν παραβίασιν διεθνών συμφωνιών

ύπό τής 'Ελλάδος, έν συνεχ{i παραβιάσει τών συμφωνιών

άλλά έπεζήτησε νά άνατρέψη τήν iσορροπίαν ή όποία κα

Λονδίνου καί Ζυρίχης, εiς τήν πραγμάτωσιν των όποίων ή

θιερώθη έν ΛωζάννΊJ τό

'Εξοχότης σας συνέβαλε τόσον πολύ. Συνεπώς τό νά ίσχυ
ρίζεται κανείς δτι ή κρίσις τής Κύπρου δημιουργήθη τόν

Ίούλιον του

1974

θά ήτο παραπλανητική προσπάθεια.

Πράγματι ή κρίσις ήρχισε τό

1963 καί οί δημιουργοί της
1967 καί του 1974 ή ελλη

ήσαν δπως καί των κρίσεων του

1923.

»Κύριε πρω'θυπουργέ,
>>'Ενώπιον τών προβλημάτων αύτών τά όποία έδημι

ούργησε ή 'Ελλάς, ή Κυβέρνησις τής Τουρκικής Δημο
κρατίας ένήργησε πάντοτε μέ μετριοπάθειαν καί έγκράτει

αν. 'Αφιέρωσεν έν πάσΊJ εiλικρινεί~ καί καλΌ πίστει κάθε

νοκυπριακή Διοίκησις ή όποία συμπεριεφέρθη έπιμόνως

προσπάθειαν πρός έπίλυσιν τών προβλημάτων αύτών με

κατά παραβίασιν πανηγυρικών διεθνών συμφωνιών, δυ

ταξύ τών δύο χωρών δι' είρηνικών μέσων καί διά τής όδοϋ

στυχώς δέ καί αί έλληνικαί Κυβερνήσεις αί δποίαι συνήρ

τών διαπραγματεύσεων. 'Από του

γησαν κρυφίως καί ύπεστήριξαν τάς παραβιάσεις αύτάς.

σοχήν τής 'Ελλάδος έπί των συνεπειών τής παραβιάσεως

1963

έπέσυρε τήν προ

»Διά του έξοπλισμου τών νήσων του ΑΙ. γα ίου κατά παρά

τών Συμφωνιών Λονδίνου καί Ζυρίχης καί δέν παρέλειψε

βασιν τών Συνθηκών τής Λωζάννης καί τών Παρισίων, ή

νά άναζητήση εiρηνικάς λύσεις δσάκις εύρέθη άντιμέτω

έλληνική Κυβέρνησις έδημιούργησε νέον πρόβλημα. Ή

πος διαφόρων προκλήσεων. ·Η έλληνική πλευρά φέρει

πρώτη διακοίνωσίς μας διαμαρτυρίας πρός τήν έλληνικήν

τήν εύθύνην τόσον διά τήν ~λλειψιν άποτελεσμάτων των

Κυβέρνησιν κατά του έξοπλισμου τής Δωδεκανήσου καί

διακοινοτικών συνομιλιών, αί όποίαι ήρχισαν τό

εiδικώς τής Ρόδου καί τής Κώ, παρά τάς ύπαρχούσας διε

δσον καί διά τήν διακοπήν των τό

θνείς συμφωνίας, ύπεβλήθη ήδη άπό του 'Ιουνίου του

πραξικοπήματος έν Κύπρφ.

1964.

'Η διεργασία του έξοπλισμου έξακολουθεί άκόμη

άμείωτος. ΕΙμαι βέβαιος δτι θά άναγνωρίσετε δτι αί προ-

1967,
1974, ώς άποτέλεσμα jοϋ

»Αί προε.ιδοποιήσεις μας άπό τοϋ

1964 διά τήν έπανοχύ

ρωσιv τών νήσων τοϋ Αίγαίου δέν άπέδωκαν άποτελέσμα-
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τα. Παρά τήν τοιαύτην έξώφθαλμον παραβίασιν των διε

τήν Κύπρον κατά τρόπον ό όποίος θά ε{ναι ικανοποιητικός

θνών συμφωνιών ύπό τfjς 'Ελλάδος, ή Τουρκία έν τούτοις

διά τούς ένδιαφερομένους καί πρός τόν σκοπόν τουτον συ

έξηκολούθησε νά έλπίζη δτι καί αuτό τό πρόβλημα θά fιδύ

νέταξαν ενα εγγραφον. Έθεώρησα δτι ή συμφωνία αuτή

νατο επίσης νά λυθfj δι' είρηνικ{i)ν μέσων.

άπετέλει μίαν θετικήν έξέλιξιν ή όποία ήτο πιθανόν

νά

»Θά ήτο δύσκολον δι' εμέ νά ύποστηρίξω δτι ή ·Ελλάς

άνοίξη ενα νέον στάδιον είς τάς σχέσεις μας . 'Αλλά αί

συνέβαλε σταθερώς είς τάς προσπαθείας τfjς Τουρκίας

συνωμοσίαι καί τά τεχνάσματα τά όποία έξεκόλαψε ή έλ

πρός εξεύρεσιν είρηνικών λύσεων είς τά προβλήματά μας.

»' Αναγνωρίζουσα

τήν βαθμιαίαν επιδείνωσιν τών δια

φορών μας ή Τουρκία εκαμεν ήδη aπό τών aρχών του

1973

ληνοκυπριακή Διοίκησις διά νά aποδυναμώση τήν συμφω
νίαν αuτήν ώς καί τά άπορρεύσαντα εκ των ένεργειών της
γεγονότα κατέστησαν εμφανfj τί θέλει νά πfj.

μίαν μεγάλην προσπάθειαν διά νά αποκαταστήση κλίμα

»'Η Τουρκία επιθυμεί καί ε{ ναι άποφασισμένη νά πα

φιλίας καί στενfjς συνεργασίας είς τάς σχέσεις των δύο

ραμείνη πιστή είς τό γράμμα τfjς Συμφωνίας τών Βρυξελ

χωρών, άνευ δμως aποτελέσματος . Τό θετικόν εργον τών

λών . Παρατηρώ δμως μετά λύπης δτι ή 'Ελλάς καί ή έλλη

ύπουργών των 'Εξωτερικών τών δύο χωρών κατά τόν 'Ιού

νοκυπριακή πλευρά έπιδεικνύουν άνυπομονησίαν νά άπαλ

νιον του

λαγουν άπό τάς εi:ιθύνας τάς όποίας άνέλαβον διά τfjς Συμ

1973

εν ΚοπεγχάγτJ, τόν Δεκέμβριον

ξέλλαις καί τόν Μάϊον

1974 έν

1973

εν Βρυ

Όττάβ~, aπεδείχθη άτελε

φωνίας αuτfjς. 'Εάν ε{ χ αν συμμορφωθfj πρός τήν Συμφω

σφόρον λόγφ τfjς άρνητικfjς θέσεως των τότε πρωθυπουρ

νίαν εuθύς έξ άρχfjς σημαντική πρόοδος θά ή το δυνατόν νά

γών τfjς 'Ελλάδος. 'Ακόμη καί αί προτάσεις τάς όποίας

ε{χε γίνει πρός τήν κατεύθυνσιν τfjς έπιλύσεως του κυπρι

ύπεβάλαμεν πρός τόν σκοπόν τfjς άναπτύξεως των σχέσεών

ακοu προβλήματος.

μας δέν ελήφθησαν ύπ' όψιν. Αί προτάσεις είς τάς όποίας
προέβη ό πρωθυπουργός τfjς Τουρκικfjς Δημοκρατίας διά

»Κύριε πρωθυπουργέ,

»'Η 'Εξοχότης σας θά ενθυμfjται δτι κατά τήν συνάν

μίαν συνάντησιν άμέσως μετά τόν επαναδιορισμόν τfjς

τησίν μαs τfjς 31ης Μαίου

έξοχότητός σας ώς πρωθυπουργου, δέν ετυχον εuνοϊκfjς

θά επρεπε νά επιλύσωμεν τάς ύπαρχούσας μεταξύ μας δια

1975 εν Βρυξέλλαις ύπέδειξα δτι

ύποδοχfjς έκ μέρους τfjς Κυβερνήσεώς σας.

φοράς άνευ εξωτερικών παρεμβάσεων. 'Εν τούτοις, ή έλ

ής άνέλαβε τήν εξουσίαν ή νέα ύπ' έμέ Κυβέρ

ληνική Κυβέρνησις επροτίμιlσε νά εμπλέξη τάς χώρας του

νησις τfjς Τουρκικfjς Δημοκρατίας, εξηκολούθησε κατα

κόσμου είς δλα αuτά τά θέματα, ώς προκύπτει εκ τfjς δη

βάλλουσα έπιμόνους προσπαθείας εκ βάθους καρδίας καί

λώσεώς σας τfjς 17ης 'Απριλίου. Διά νά άσκήση εξωτερι

εν καλij πίστει πρός επίλυσιν των προβλημάτων μας. Τάς

κή πίεσιν έπί τfjς Τουρκίας ή ·Ελλάς δέν άπέφυγε νά προ

»' Αφ'

συνομιλίας των ύπουργών μας επί των 'Εξωτερικών τόν

σφύγη είς παντός είδους τεχνάσματα κατά τfjς Τουρκίας

Μάϊον του

τόσον είς τό πλαίσιον των διμερών σχέσεων δσον καί είς

1975 έν ΡώμτJ έπηκολούθησεν ή

συνάντησίς μας

περί τό τέλος του Μαίου.

διεθνfj βήματα . 'Η στάσις αuτή δέν άπεδείχθη καθόλου

»Δέν προτίθεμαι νά άσχοληθώ έδώ διά μακρών έπί τών

δσων συνεζήτησα μαζί σας, δτι εξέφρασα τότε είς ύμaς τήν
έπιθυμίαν μας νά λύσωμεν τάς διαφοράς μας δι' είρηνικών

λυσιτελής είς τόν διακανονισμόν των προβλημάτων μας
οi5τε ποτέ θά άποδειχθfj τοιαύτη.
»Κύριε πρωθυπουργέ,

μέσων καί διαπραγματεύσεων καί δτι έτόνισα τήν άνάγκην

»'Επιθυμώ νά ύπογραμμίσω εν άκόμη σημαντικόν ση

τfjς άποφυγfjς παρεμβάσεως άλλων είς τάς ίδικάς μας ύπο

μείον. 'Η Τουρκία δέν εχει έμπλακfj είς άνταγωνισμόν

θέσεις.

έξοπλισμών μέ τήν ·Ελλάδα . 'Η πολιτική τfjς Τουρκίας

»'Η Δημοκρατία τfjς Τουρκίας έσεβάσθη πιστά τάς

άποβλέπει είς τήν προμήθειαν μόνον των δπλων καί του

συμφωνίας είς τάς όποίας κατέληξαν εν ΡώμτJ οί ύπουργοί

ύλικου έκείνου τά όποία άπαιτουνται διά νά άνταποκριθfj

μας επί των 'Εξωτερικών ώς καί τάς μεταξύ μας τοιαύτας

είς τάς νομίμους άνάγκας των ένόπλων δυνάμεών της καί

έν Βρυξέλλαις. ~Εκτοτε, οί εκπρόσωποι τών δύο χωρών

τάς ύποχρεώσεις αί όποίαι πηγάζουν έκ τfjς συμμετοχής

συνηντήθησαν πεντάκις διά νά διακανονίσουν τά προβλή

της ώς μέλους είς τήν Δυτική ν 'Αμυντικήν Κοινότητα. 'Η

ματα τά σχετικά μέ τόν ελεγχον του έναερίου χώρου ύπερά

·Ελλάς ήτο εκείνη ή όποία τελευταίως άποβλέπουσα νά

νω του Αίγαίου. 'Η εuθύνη διά τό δτι μέχρι τουδε δέν

έξασφαλίση τήν ύπεροχήν των ενόπλων δυνάμεών της

επετεύχθη καμμιά πρόοδος είς τό πεδίον αuτό δέν ημπορεί

εναντι των τουρκικών άπεφάσισε νά άκολουθήση πολιτι

έν πάστJ περιπτώσει νά επιρριφθfj είς τήν τουρκικήν πλευ

κήν προμηθειών όπλισμου άπείρως ύπερβάλλουσαν τάς

ράν.

πραγματικάς της άνάγκας καί επιβαρύνοί>σαν άφορήτως

»·Η Ίουρκία παραμένει άποφασισμένη νά συνεχίση

τάς συνομιλίας αi:ιτάς μέ ρεαλισμόν καί είλικρίνειαν.

τούς οίκονομικούς της πόρους.
»Κύριε πρωθυπουργέ,

»Δέν δυνάμεθα παρά νά λυπούμεθα διότι α{ συνομιλίαι

»Θά επεθύμουν νά διαβεβαιώσω τήν 'Εξοχότητά σας

έπί τfjς ύφαλοκρηπίδος δέν κατέστη δυνατόν νά άρχίσουν

δτι ή Κυβέρνησίς μου άποδίδει σπουδαιότητα είς τήν άνά

λόγφ τfjς έλληνικfjς στάσε

πτυξιν των σχέσεων φιλίας καί καλfjς γειτονίας μεταξύ των

ως. Οuχ ήττον νομίζω δτι τό γεγονός δτι αί συνομιλίαι

χωρών μας. ·Η Τουρκία καί ή 'Ελλάς δέν fιμπορουν νά

πρό του 'Ιανουαρίου του

1976

ήρχισαν έν τij πράξει άποτελεί θετικήν έξέλιξιν.

έπιτρέψουν είς έαυτάς νά ε{ ναι άντίπαλοι. Ε{ναι έκτεθειμέ

»Παρά τάς συμπαρομαρτούσας δυσκολίας ή Τουρκία

ναι είς κοινήν άπειλήν. 'Ο πρέσβυς σας έδήλωρεν δτι ή

δέν έχαλάρωσε τάς προσπαθείας της πρός διακανονισμόν

έλληνική γνώμη έφοβείτο δτι η Τουρκία fιπείλει τήν 'Ελ

τfjς διενέξεως περί τήν Κύπρον. Τόν Δεκέμβριον του

λάδα ή δτι θά τfjς έπετίθετο. Ε{ναι περιττόν νά είπω δτι

1975

οί ύπουργοί μας έπί των 'Εξωτερικών συνηντήθησαν εν

αuτό ε{ναι τόσον παράλογον ώστε §έν πιστεύω δτι άξίζει

Βρυξέλλαις. Κατέληξαν είς συμφωνίαν νά πραγματοποιή

νά ληφθfj ύπ' όψιν . 'Από τfjς ίδρύσεώς της ή Τουρκική

σουν ε,ίρηνικήν καί διαρκfj λύσιν τfjς συγκρούσεως περί

Δημοκρατία δέν εξέθρεψε επιθετικάς βλέψεις εναντι οίου-
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δήποτε εκ των γειτόνων της καί η συμπεριφορά της τό

μου διεβιβάσατε διά του πρέσβεως κ. Καμουράν Γκι
ουρούν. Τήν άνέγνωσα μετά μεγάλης προσοχfjς, άλ

dποδεικνύει .
»'Όπως μέ τούς άλλους γείτονάς της η Τουρκία δέν εχει

λά καί μέ κάποιο αίσθημα άπογοητεύσεως. Διότι

άλλους σκοπούς από τοϋ νά επιλύση κατά είρηνικόν τρό

όφείλετε νά όμολογήσετε δτι ή έπίρριψις είς τήν

πον τάς διαφοράς της μέ τήν 'Ελλάδα. 'Εμπνεομένη dπό
τάς σκέψεις αuτάς η Τουρκία διατηρεί ώρισμένους δισταγ

μούς ώς πρός τήν σημασίαν αλλά καί τά πλεονεκτήματα τά
όποία θά προέκυπτον εκ τής συνάψεως συμφώνου μή επι

θέσεως μεταξύ των δύο χωρων, αί όποίαι είναι μέλη τής
αuτής dμυντικής συμμαχίας.

»Οuχ ήττον, όπως dνέφερα είς τόν πρέσβυν σας, εtμεθα
ετοιμοι νά εξετάσωμεν μέ τήν μεγαλυτέραν δυνατήν εuσυ

'Ελλάδα τfjς άποκλειστικfjς εvθύνης, δι

'

δλα τά

προβλήματα πού μiiς χωρίζουν, δέν δημιουργεί κλί
μα κατάλληλον διά τήν έποικοδομητικήν συζήτησίν

των, συζήτησιν τήν όποίαν, έν τούτοις, έπιμόνως

έπεδίωξα άφ' ής άνέλαβον τήν έξουσίαν.

» 'Η
λεί.

στείρα παρελθοντολογία άσφαλώς δέν ώφε

Ά ναγκάζομαι δμως νά άνασκευάσω τάς κατη

νειδησίαν καί προσοχήν τά δυνατά ώφελήματα τά όποία θά

γορίας καί διά τήν άποκατάστασιν τfjς άληθείας, άλ

dντλούσαμε από τήν σύναψιν μιdς παρομοίας συμφωνίας

λά καί διότι πιστεύω δτι ή άντικειμενική άνάλυσις

μή επιθέσεως, ώς καί τό αντικείμενον τό δποίον θά εξυ

τών διαφορών μας θά διευκολύνη μεγάλως τήν προ

πηρέτει καί τούς σκοπούς είς τούς δποίους θά dπέβλεπεν .

σπάθειάν μας διά τήν είρηνικήν έπίλυσίν των.

'Εξακολουθω

νά είμαι

πεπεισμένος

ότι

δ

καλύτερος

τρόπος διαλύσεως τής ατμοσφαίρας δυσπιστίας ή .όποία
πιστεύετε ότι ύπάρχει μεταξύ τής Τουρκίας καί τής 'Ελλά

δος, εξομαλύνσεως των σχέσεών μας καί αποκαταστάσεως
τής εποχής φιλίας καί στενής συνεργασίας είς τάς διμερείς
σχέσεις πρός αμοιβαίον όφελος των δύο Κρατων, είναι δ
διακανονισμός των προβλημάτων μας διά πρακτικής προ

σπελάσεως βήμα πρός βήμα.
»Πιστεύω ότι ημποροϋμε νά λύσωμε τάς διαφοράς μας

» 'Ανατρέχετε,

κύριε πρωθυπουργέ, είς τό παρελ

θόν διά νά έπιρρίψετε εvθύνας είς τήν 'Ελλάδα έπί
του Κυπριακου· άλλά τό θέμα πού μiiς άπασχολεί
σήμερον εlναι ή κατάστασις πού έδημιουργήθη μετά

τάς δύο τουρκικάς έπιθέσεις κατά τfjς Δημοκρατίας
τfjς Κύπρου.
>Πήν 20ήν 'Ιουλίου

1974,

ή Τουρκία είσέβαλεν

είς τήν Κύπρον, έπωφελουμένη του πραξικοπήματος

διά διαπραγματεύσεων, δεχόμενοι ώς βάσιν τάς αρχάς τής

τών συνταγματαρχών έναντίον του 'Αρχιεπισκόπου

αποφυγής παραβιάσεως των δεσμευτικων διεθνων συμφω

Μακαρίου καί ίσχυριζομένη δτι σκοπός τfjς έπεμβά

νιων, τής πιστής διατηρήσεως τής λεπτής ισορροπίας τής

Λωζάννης καί τής dποφυγής αναμίξεως ξένων δυνάμεων
είς τάς διαφοράς μεταξύ των δύο χωρων μας.
>>Μεγάλη ύποχρέωσις καί εuθύνη διά~τήν dποκατάστd

σιν φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ τής Τουρκίας καί τιfjς
'Ελλάδος βαρύνει τάς δύο Κυβερνήσεις μας. Σχετικως,

νομίζω ότι θά ήτο χρήσιμον νά συζητηθοϋν εποικοδομητι

σεως ήτα ή άποκατάστασις τfjς νομιμότητος. Ή νο
μιμότης δμως άποκατεστάθη μετά τρείς ήμέρας είς
τήν Κύπρον είς τό πρόσωπον του κ. Κληρίδη καί είς
τήν 'Ελλάδα μέ τήν έπιστροφήν μου.

Ό σκοπός,

έπομένως, τfjς τουρκικής έπεμβάσεως εlχεν έκπλη
ρωθfj καί, λογικώς, ή Τουρκία θά έπρεπε νά άποσύρη

κως καί εν πνεύματι είλικρινείας όλα, μας τά προβλήματα,

τά στρατεύματά της άπό τήν Κύπρο ν. Ά ντί τούτου

διά νά καταλήξωμεν είς συγκεκριμένας dποφάσεις καί νά

μετά τρεiς έβδομάδας καί ένώ διεξήγοντο διαπραγ

συντάξωμέν ενα πρόγραμμα καί ενα πρωτόκολλον, ρυθμί

ματεύσεις είς Γενεύην διά τήν έξεύρεσιν λύσεως, ό

ζοντα τά θέματα αuτά. 'Εν προκειμένφ πιστεύω 'ότι περαιτέ

τουρκικός στρατός έξαπέλυσε δευτέραν έπίθεσιν καί

ρω συνομιλίαι μεταξύ των ύπουργων επί των 'Εξωτερικων

κατέλαβε τά

των δύο χωρων θά ήσαν ίδιαιτέρως σκόπιμοι.
>>'Εάν η σκέψις αuτή συγκρατηθή από τήν ύμετέραν
'Εξοχότητα, οί ύπουργοί των 'Εξωτερικων μας θά Ί'jδύναν
το νά εχουν προκαταρκτικάς συνομιλίας καί νά dρχίσουν
εργαζόμενοι όταν συναντηθοϋν κατά τήν προσεχή 'Υ πουρ
γικήν Σύνοδον τοϋ ΝΑΤΟ εν VΟσλφ.

>>'Αποτελεί βασικήν πολιτικήν των Κυβερνήσεων τής
Δημοκρατίας τής Τουρκίας νά αποκαταστήσουν είς τάς

40%

τfjς νήσου.

»'Εάν διά τήν πρώτην είσβολήν ύπfjρχε κάποιο

πρόσχημα, διά τήν δευτέραν οvδεμία δικαιολογία
ύπάρχει
πλευρiiς.

-

καί οϋτε, άλλωστε, έδόθη άπό τουρκικής
Ή έλληνική πλευρά θά έδικαιουτο μάλι

στα νά ζητήση τήν έπαναφοράν του προηγουμένου

καθεστώτος τfjς Ζυρίχης, του όποίου έγγυήτριαι εl
ναι ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία. 'Επιδεtκνύουσα, έν τού

τουρκοελληνικάς σχέσεις τό κλίμα φιλίας καί εμπιστοσύ

τοις, καλήν θέλησιν, ή έλληνική πλευρά άποδέχεται

νης τής ΙΟετίας τοϋ

ρύθμισιν του προβλήματος έπί νέας βάσεως, υίοθε

1930

καί νά μεταβάλουν τό Αίγαίον

πέλαγος είς λίμνην είρήνης ένοϋσαν Ίάς δύο χώρας.
»Μέ εuχαρίστησιν επαναλαμβάνω ότι αί προσπάθειαι

τής ύμετέρας

'Εξοχότητος πρός τόν σκοπόν αuτόν θά γί

νουν δεκταί μέ πραγματικήν ίκανοποίησιν».

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπάντησε στόν Τοuρκο όμό
λογό του στίς

19

Μα'fου:

τουσα θέσεις αί όποίαι δύνανται νά ίκανοποιήσουν
σχεδόν δλα τά λογικά αίτήματα πού θά fιμπορουσαν
νά έχουν οί Τουρκοι.

»Ή Τουρκία, έν τούτοις, καίτοι γνωρίζει τάς θέ
σεις αvτάς του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, άρνείται,
ύπό διάφορα προσχήματα,

τήν οvσιαστικήν δια

πραγμάτευσιν. Δέν παραγνωρίζει μόνον σειράν άπα

« Ά γαπητέ κύριε πρωθυπουργέ,

φάσεων τών Ήνωμένων 'Εθνών, τάς όποίας καί ή

»Εvχαριστώ διά τήν έπιστολήν σας τήν όποίαν

ίδία έχει ψηφίσει. Πέντε γυροι διακοινοτικών συνο-
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μιλιών άπέβησαν άκαρποι, διότι ή Τουρκία άρνείται

ροπορικfίς ζώνης άσφαλείας είς τό Αίγαίον. "Οπως

νά δηλώση τί ζητεί έπί τέλους είς τήν Κύπρον.

ήτο φυσικόν, ή

'Αρκείται, άπλώς, νά διατηρfί μέχρι σήμερον, τό

τούς άεροδιαδρόμους άνασφαλείς καί ούτω διεκόπη

40%
18%

του κυπριακου έδάφους, ένώ διαθέτει μόνον τό

Έλλάς άντέδρασε, κηρύσσουσα

σαν αί πτήσεις ύπεράνω του Αίγαίου.

του πληθυσμου καί έπωφελείται, έπίσης, του

»Δέν σάς άποκρύπτω, κύριε πρωθυπουργέ, δτι

χρόνου πού παρέρχεται διά νά έποικίζη τό κατεχό

δλα αvτά μάς δημιουργουν τήν έντύπωσιν δτι ή

μενον ύπ' αvτfίς τμfίμα τfίς νήσου καί νά σταθερο

Τουρκία έπιδιώκει νά μεταβάλη, μονομερώς, τόκα

ποιfί γενικώς τήν κατοχήν της.

θεστώς του Αlγαίου, τό όποίον καθιερώθη πρό

50

»'Επί του θέματος τfίς ύφαλοκρηπίδος ίσχυρί

έτών, διά διεθνών συνθηκών καί έλειτούργησεν όμα

ζεσθε, κύριε πρωθυπουργέ, δτι ή 'Ελλάς, έπικαλου

λώτατα μέχρι τουδε. Προσπαθεί δέ νά τό μεταβάλη

μένη κανόνα διεθνους Δικαίου άμφιβόλου ίσχύος,

διότι αί άπαιτήσεις της έπί τfίς ύφαλοκρηπίδος καί

προσπαθεί νά βλάψη τά τουρκικά συμφέροντα έν Αί

του έναερίου χώρου, τυχόν ίκανοποιούμεναι, θά ε{

γαίφ καί δτι, πέραν τούτου, έχορήγησεν άδείας άνα

χον ώς άποτέλεσμα νά περιβάλουν έλληνικωτάτας

ζητήσεως πετρελαίου έπί τμημάτων τfίς τουρκικfίς

νήσους είς ζώνην άποκλειστικών οΙκονομικών καί

ύφαλοκρηπίδος καί πρό, άκόμη, τfίς έπικυρώσεως έκ

στρατηγικών συμφερόντων τfίς Τουρκίας. Θά διεσπά

μέρους της τfίς Συμβάσεως τfίς Γενεύης του

το, ούτως, ή έδαφική καί πολιτική ένότης του έλλη

» 'Αλλά,

1958.

κύριε πρωθυπουργέ, παραγνωρίζετε δτι

νικου Κράτους. Τοιαύτη δμως δέν ήτο άσφαλώς ή

ό κανών έπί του όποίου έστηρίχθη ή 'Ελλάς, μακράν

πρόθεσις τών συντακτών τfίς Αωζάννης, οί όποίοι

άπό του νά ε{ναι άμφιβόλου ίσχύος, έπεβεβαιώθη

άπέβλεψαν νά καθορίσουν tiπαξ διά παντός τό χερ

ύπό του Διεθνους Δικαστηρίου ώς έθιμικός τοιουτος,

σαίον καί νησιωτικόν καθεστώς τών δύο χωρών μας.

δηλαδή, ώς κανών γενικfίς άποδοχfίς. "Οτι ή Τουρ

»Ή Έλλάς θά ήδύνατο νά άρνηθfί τήν ύπαρξιν

κία οvδέποτε διεμαρτυρήθη ή άντετάχθη είς τήν χο

τών άνωτέρω προβλημάτων, έπικαλουμέvη τάς Συν

ρήγησιν τών έλληνικών άδειών, ώς άσφαλώς θά τό

θήκας. Έν τούτοις, καί έπί τών θεμάτων αvτών έπέ

έπραττεν έάν άφεώρων τήν τουρκική ν ύφαλο κρηπίδα

δειξε μετριοπάθειαν καί καλήν θέλησι ν διά τήν έξεύ

καί ώς τό έπραξεν ή

ρεσιν είρηνικών λύσεων.

Έλλάς,

έξ άφορμfίς τών

τουρκικών έκχωρήσεων. Καί, τέλος, δτι ή Τουρκία

»Καί διά μέν τήν ύφαλοκρηπίδα έπρότεινεν δπως

έχορήγησεν άδείας δυτικώς τών έλληνικών νήσων,

ή όριοθέτησή της παρεπεμφθfί είς τό Διεθνές Δικα

χωρίς κανένα νομικόν έρεισμα, έπί τt7 βάσει θεωρι

στήριον τfίς Χάγης. Θά ύπfίρχεν ούτω μία άπόφασις

ών, τάς όποίας μόνον αvτή άσπάζεται.

άνωτάτου καί έξ όρισμου άμερολήπτου διεθνους όρ

»Παραπονείται, έπίσης, άορίστως ή Τουρκία δτι

γάνου άντανακλώσα τάς περί δικαίου άντιλήψεις τfίς

ή 'Ελλάς, έπί σειράν έτών, ήσκησε τά δικαιώματά

συγχρόνου διεθνους κοινωνίας, πρός τήν όποίαν άμ

της έλέγχου τfίς έναερίου κυκλοφορίας έντός του

φότεραι αί χώρα ι μας θά άνελάμβανον, έκ τών προτέ

FIR

'Αθηνών,

κατά

τρόπον

παραβλάπτοντα

τά

ρων, τήν ύποχρέωσιν νά συμμορφωθουν.

τουρκικά συμφέροντα. Τά παράπονά της δμως αvτά ή

»Ή Τουρκία έδέχθη, κατ' άρχήν, τήν πρότασιν.

Τουρκία ουδέποτε έγvωστοποίησεν είς τήν έλληνι

'Όταν δμως έφθασεν ή στιγμή τfίς ύλοποιήσεώς της,

κήν Κυβέρνησιν.

προέβαλε τήν άνάγκην διεξαγωγfίς διαπραγματεύ

»'Ως γνωστόν, διά διεθνών Συμφωνιών καί Κανο

σεων έπί τfίς οvσίας.

νισμών, τούς όποίους προσυπέγραψε καί ή Τουρκία,

»Γνωρίζετε, έκ τfίς συναντήσεώς μας έν Βρυξέλ

άνετέθη είς τήν 'Ελλάδα ή άποκλειστική εvθύνη

λαις, δτι καί έπί του σημείου τούτου προσεπάθησα

έλέγχο υ τών πτήσεων ύπεράνω του Αίγαίου καί έντός

νά σάς δώσω ίκανοποίησιν. Συνεφωvήσαμεν δτι, μετά

περιοχfίς, ή όποία συμπίπτει μέ τά θαλάσσια σύνορά

τήν ύποβολήν τfίς διαφοράς είς τό Δικαστήριον θά

της.

κατεβάλλετο προσπάθεια έξευρέσεως συμπεφωνημέ
ή Τουρκία έπιδιώκει

νης λύσεως, έάν δέ αύτη εvωδουτο, ή λύσις θά . ύπε

μονομερώς τήν μεταβολήν του καθεστώτος τούτου,

» Άπό

του Αvγούστου

βάλλετο είς τό Δικαστήριον διά νά περιβληθfί καί

1974,

διχοτομουσα τό Αίγαίον διά γραμμfίς ή όποία συμ

τούτου τό ύψηλόν διεθνές Κυρος. 'Εάν δμως άπετύγ

πίπτει χονδρικώς μέ τήν γραμμήν τfίς ύφαλοκρηπί

χανε, θά ήτο τουλάχιστον έξησφαλισμέvη ή είρηνι

δος πού διεκδικεί. Πρός τουτο έξέδωσε τήν ύπ' άριθ.

714,

άπό

6.8.1974,

άyyελίαν (ΝΟΤΑΜ) διά τfίς όποί

κή έπίλυσις τfίς διαφοράς μας καί θά έλειτούργει ή
άσφαλιστική δικλείς τών διεθνών διαδικασιών, άπο

ας έζήτει αυθαιρέτως άπό δλα τά άεροσκάφη, τά δια

φευγομένης τfίς έντάσεως, ή όποία μοιραίως άκο

σχίζοντα τήν γραμμήν ταύτη ν, νά γνωστοποιουν τήν

λουθεί πάσαν άποτυχημένην διαπραγμάτευσιν. Πέ

θέσιν των είς τούς τουρκικούς σταθμούς τών πτήσε

ραν τούτου ή Τουρκία δέν θά έζημιουτο έκ τfίς διαδι

ων. 'Εν τt7 πράξει δέ, έπεχείρησε νά άναλάβη καί τόν

κασίας αvτfίς, έφ' δσον τό Δικαστήριον άπονέμον

έλεγχον τών πτήσεων αvτών, προβάλλουσα ώς δι

δικαιοσύνην, δέν θά παρεγνώριζεν, άσφαλώς, τά έκ

καιολογίαν τήν άνά-yκην δημιουργίας τουρκικfίς άε-

του Διεθνους Δικαίου άπορρέοντα δικαιώματά της.
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δειξεν έμπράκτως τήν θέλησίν της νά έξεύρη εiρηνι

χωρήσει ή σύνταξις τοίJ συνυποσχετικοίJ έπειδή ή

κάς και λογικάς ρυθμίσεις εiς όλας τάς διαφοράς πού

Τουρκία άποφεύγει vά εiσέλθη εiς συζήτησιν αύτοίJ.

μaς χωρίζουν. Αύτή έξακολουθεί νά εlναι ή ζωηρά

»'Ως πρός τόν έναέριον χil>ρον, ή ύμετέρα 'Εξο

έπιθυμία μου καί ή σταθερά πολιτική τfjς Κυβερνή

χότης θά γνωρίζη άσφαλil>ς ότι δ Διεθνής 'Οργα

σεώς μου. Διά νά τονίσω άκόμη περισσότερον τήν

νισμός Πολιτικfjς 'Αεροπορίας άνέλαβε τόν 'Οκτώ

πολιτικήν αύτήν, σaς έπρότεινα τήν σύναψιν Συμ

βριο ν

μεσολαβητική ν προσπάθειαν καί διετύ

φωνίας μή προσφυγfjς εiς τήν βίαν καί άνταλλαγfjς

πωσεν άνεπισήμους προτάσεις διά των δποίων θά

πληροφοριil>ν έπί των έξοπλισμil>ν μας. Σaς έδήλω

'74

ήροντο τά έκατέρωθεν μέτρα καί θά άποκαθίστατο ή

σα, συνάμα, ότι έάν ή σκέψις σaς ένδιέφερε, ήμην

προτέρα

έτοιμος νά σaς ύποβάλω συγκεκριμένον σχέδιον

νομιμότης.

Ή

'Ελλάς τάς έδέχθη.

Ή

πρός συζήτησιν.

Τουρκία τάς άπέρριψεν.

»'Εν συνεχείf!, ή έλληνική Κυβέρνησις άπεδέχθη

· ))Μου έζητήσατε συμπληρωματικάς πληροφορίας

διμεpείς διαπραγματεύσεις, α{ δποίαι άπέληξαν εiς

έπί των ώφελημάτων, τά όποία θά άπεκομίζαμεν άπό

συμφωνίαν έφ' όλων των θεμάτων, πλήν ένός: τfjς

τήν σύναψιν τοιαύτης Συμφωνίας καί των σκοπων

άνταλλαγfjς πληροφοριil>ν διά στρατιωτικάς πτήσεις

πού θά έξυπηρέτει αύτη. Δέν έχω καμμίαν δυσκολία ν

'Επί του σημείου αύτου, ή

νά σaς τά παράσχω. Σκοπός θά εlναι ή έκτόνωσις τfjς

'Ελλάς ύπέβαλε νέας προτάσεις τάς δποίας ο{ μέν

παρούσης έντάσεως εiς τάς σχέσεις μας ή δημιουρ

Τουρκοι έμπειρογvώμονες άπεδέχθησαν, άπέρριψεν

γία κλίματος ύφέσεως έντός του δποίου θά καθίστατο

όμως ή τουρκική Κυβέρνησις. Ούτω καί τό θέμα αύ

δυνατή ή συζήτησις των διαφορil>ν μας έν ήρεμίf! καί

ύπεράνω του Αiγαίου.

τό παραμένει άνοικτόν ύπαιτιότητι τfjς Τουρκίας.

νηφαλιότητι · ή άπαλλαγή των λαil>ν μας άπό τά δυσ

»Κατηγορείτε τήν 'Ελλάδα, κύριε πρωθυπουργέ,

βάστακτα βάρη άσκόπων έξοπλισμων. Προσδοκία

διότι, κατά Παράβασιν των Συνθηκil>ν, ώργάνωσεν

μου εlναι ότι έντός τοιούτου κλίματος θά διηυκολύ

άμυντικως τάς νήσου'ς του Αiγαίου. Ή 'Ελλάς,

νετο ή έξεύρεσις άμοιβαίως έπωφελil>ν ρυθμίσεων.

όμως, ούδέποτε καί δι' ούδεμιaς Συνθήκης παρητήθη

Τά ώφελήματα έκ μιaς τοιαύτης έξελίξεως δι' άμφο

του φυσικου δικαιώματος τfjς αύτοαμύvης, έν περι

τέρας τάς χώρας μας εlναι προφανfj καί δέν χρήζουν

πτώσει άπειλfjς έναvτίον των νήσων της. Καί όπως,

λεπτομερεστέρας έξηγήσεως.

κατά τό παρελθόν, ή άμυνά των ένισχύθη μόνον εiς

))Εiς τήν έπιστολήν σας άφήνετε νά διαφανfj ή

περιόδους όξυτάτων έλληνοτουρκΊκil>ν κρίσεων, έ~

προτίμησίς σας διά μίαν βijμα πρός βijμα πρακτική ν

καί τώρα έλήφθησαν στοιχειώδη μέτρα άσφαλείας;

διευθέτησιν των σχέσεών μας. Τό ένα δέν άποκλείει

μόνον μετά τάς δύο κατά τfjς Κύπρου έπιχειρήσεις

τό άλλο. Ή άναστροφή όμως τfjς σειρaς δέν έξυπη

καί μετά τήν έκτόξευσιν άπειλil>ν έναντίον των έξ

ρετεί πρακτικούς σκοπούς. Διότι ποίαν χρείαν θά

έπισήμων τουρκικων χειλέων. Δέν θά ήθελα, κύριε

έχωμεν Συμφώνου μή προσφυγfjς εiς τήν βίαν, όταν

πρωθυπουργέ, νά σaς ύπενθυμίσω τάς iδικάς σας δη

θά έχουν έπιλυθfj τά προβλήματα καί θά έχη έκλεί

λώσεις τfjς Βης 'Ιουνίου

ψει ή όξύτης;

1974

πρός τήν έφημερίδα

)) Ή

'Εξοχότης σας προβληματίζεται έπί τfjς

"Milliyet" καί τfjς 5ης 'Ιουλίου 1975 πρός τό περιο
δικό "Paris -Match ". πως όμως vά άγνοήση κανείς

χρησιμότητας λήψεως συγκεκριμένων άποφάσεων

τάς άπροκαλύπτους πλέον διεκδικήσεις του άντιπρο

καί καταρτισμου προγράμματος καί πρωτοκόλλου έν

έδρου τfjς Κυβερνήσεώς σας κ. Τουρκές, τάς δποίας

σχέσει μέ τά θέματα αύτά.

δέν άπεδοκιμάσατε καί κατά τάς δποίας όλα ι α{ νfjσοι

αί κείμεναι έντ6ς άκτίνος 50 χλμ., άπό των τουρκικων

)) 'Αλλά

ή κρίσιμος καί βασική άπόφασις, τfjς εi

ρηνικfjς δηλονότι έπιλύσεως των διαφορil>ν μας, εl

VH τήν

ναι δεδομένη άπό έλληνικfjς πλευρaς καί, έάν όρθil>ς

συγκέντρωσιν εiς τάς έναντι των νήσων άκτάς iσχυ

άντελήφθην καί τάς iδικάς σας προθέσεις, τό αύτό

άκτil>ν, θά έδει νά άνήκουν εiς τήν Τουρκίαν;
ρου άποβατικου στόλου;

VH,

τέλος, τήν όργάνωσιν

εiδικfjς στρατιaς του Αiγαίου;
»'Ιδού διατί δ κ. Κοσμαδόπουλος σaς έδήλωσεν

ότι ή έλληνική κοινή γνώμη έχει τό αίσθημα ότι
άπειλείται άπό τήν Τουρκίαν.

iσχύει καί άπό τουρκικfjς πλευρaς. Δι' αύτό σaς
έπρότεινα νά τήν έπισημοποιήσωμεν διά μιaς πανη
γυρικfjς Συμφωνίας.

))Πρόγραμμα ένεργείας έπίσης ύπάρχει.
))Διά τήν ύφαλοκρηπίδα είμεθα σύμφωνοι έπί τfjς

»Παρά ταυτα, δέν έχω καμμίαν δυσκολίαν νά σaς

προσφυγfjς εiς τό Δικαστήριον καί οί έμπειρογνώ

δηλώσω ότι τά ληφθέντα μέτρα εiξ τάς νήσους εlναι

μονές μας πρόκειται νά συναντηθουν προσεχως πρός

καθαρil>ς άμυντικά. 'Ότι δέν ύποκρύπτουν έπιθετι

τόν σκοπόν τουτον έν Βέρνrι. Σaς προτείνω νά προω

κούς σκοπούς, οί δποίοι θά ήσαν άδιανόητοι καί ότι

θήσωμεν ένεργil>ς τήν άδιάβλητον αύτή ν διαδικασίαν

εlναι προσωρινά.

κατά τούς όρους τfjς Συμφωνίας μας των Βρυξελλil>ν

»Κύριε πρωθυπουργέ,

καί νά άποφύγωμεν έν τφ μεταξύ άμφότεροι έπιμελil>ς

» 'Εκ των άνωτέρω προκύπτει ότι ή 'Ελλάς άπέ-

κάθε ένέργειαν, ή όποία θά ήμπορουσε νά έκληφθij
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ώς πρόκλησις. Διότι, όπως καλώς γνωρίζετε, ή ούσία

δι

του προβλήματος τfjς ύφαλοκρηπίδος έγκειται είς

Νότιον Εύρώπην καί τά Βαλκάνια καθιστουν άκόμη

τήν όριοθέτησίν της.

πιό έπιτακτική τήν ταχείαν έπίλυσίν τους.

'

όλους μας. Καί ότι ο{ πιθανές έξελίξεις είς τήν

»'Επί του έναερίου χώρου έξακολουθουν νά ίσχύ

»Δέν, ε{ναι πρόθεσίς μου νά σι'iς ύποδείξω έάν καί

ουν α{ λογικαί προτάσεις μας, α{ όποίαι ε{ναι άνοι

πώς ημπορείτε νά βοηθήσετε είς τήν άποτροπήν αύ

κταί πρός περαιτέρω έπεξεργασίαν των.

τών τών κινδύνων. Ε{μαι βέβαιος, όμως, ότι, aν "σvμ

»Κύριε πρωθυπουργέ,

φωνfίτε μέ τήν έκτίμησή μου αύτήν, θά παράσχετε

»Προσεπάθησα νά έξηγήσω, έν πάσυ είλικρινείg,

τήν συμβολή σας κατά τόν τρόπον πού έσείς θά κρί

πώς βλέπω τάς διαφοράς πού ύφίστανται μεταξύ τών

νετε κατάλληλον είς τήν άποκατάσταση τfίς άσφα

χωρών μας. Ε{ναι προφανές ότι ή διαφορά τών άπό

λείας, άλλά καί τfίς δικαιοσύνης στήν περιοχή αύτή

ψεών μας, έάν δέν όφείλεται είς προκαταλήψεις,

του κόσμοω; 75 •

όφείλεται είς δι αφοράν έκτιμήσεως πραγματικών κα
ταστάσεων.

» 'Οπωσδήποτε, όμως, καί aν έχουν τά πράγματα,
έκείνο πού ένδιαφέρει ε{ναι τό μέλλον καί ή φοβερά

Γιά τή δημοσίευση, τέλος, τής έπιστολής Ντεμι
ρέλ άπό τήν τουρκική πλευρά, κυβερνητικοί κύκλοι
στήν 'Αθήνα διατύπωσαν τό άκόλουθο σχόλιο:

εύθύνη τήν όποίαν φέρομεν διά τήν άσφάλειαν καί

«'Η 'Ελλάς εκανε μίαν χειρονομίαν καλfjς θελήσεως

τήν εύημερίαν τών λαών μας. Έπ' αύτου θά ήθελα

διά τfjς προτάσεως τοϋ πρωθυπουργοϋ της νά ύπογραφfj

νά σι'iς διαβεβαιώσω ότι θά έξετάσω πάντοτε μέ εύρύ

μεταξύ τ&ν δύο χωρ&ν σύμφωνον μ ή έπιθέσεως. 'Ο πρω

τητα πνεύματος κάθε λογικήν πρότασιν πού θά 1]μ

θυπουργός τfjςΤουρκίας, άντί νά άπαντήση εύθέως εiς τήν

πορουσε νά όδηγήση είς βελτίωσιν τών σχέσεών

πρότασιν του κ. Καραμανλή, του άπέστειλε μακράν επι

μας.

στολήν εlς τήν όποίαν, π~ρακάμπτων τήν, πρότασιν του

»Εlναι γνωστή, έκτου παρελθόντος, ή πίστις μου

UΕλληνος πρωθυπουργου, προσπαθεί νά επιρρίψη εύθύνας

είς τήν άνάγκην τfίς έλληνοτουρκικfίς συνεννοήσε

εiς τήν 'Ελλάδα διά τάς διαφοράς πού ύφίστανται μεταξύ

ως. 'Εφ' όσον καί έσείς διακατέχεσθε άπό τήν αύτή ν

πίστιν, ή έπίτευξις τfίς συνεννοήσεως αύτfjς δέν πρέ
πει νά ε{ναι πέραν τών δυνατοτήτων μας» 74 •
Παράλληλα, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός γνωστο

ποίησε τό κείμενο τής έπιστολής του στούς προέ
δρους τής Γαλλικής Δημοκρατίας, τής Βουλγαρίας,

τ&ν δύο χωρ&ν. 'Η δέ επιστολή αύτή εδόθη εiς τήν δημο
σιότητα προτου κliν λάβη ή τουρκική Κυβέρνησις τήν έλ
ληνικήν άπάντησιν.

»Γ άνωτέρω άποδεικνύουν:
εντυπώσεων καί,

κελλάριο τής ΟΔ Γερμανίας, στούς όποίους άπηύθυ
νε μηνύματα:

επιστολή εγράφη

2)

δτι ή Τουρκία εΙ ναι άπρόθυμος δι'

εποικοδομητικόν καί ύπεύθυνον διάλογον».

Γιουγκοσλαβίας, Αίγύπτου, καθώς καί στούς πρωθυ
πουργούς τής 'Ιταλίας, τής Βρετανίας, καί τόν καγ

1) 'Ότι ή

καί εδόθη εiς τήν δημοσιότητα μέ σκοπόν τήν δημιουργίαν

'Η άπάντηση του Τούρκου πρωθυπουργοί) καί ή

<'iμεση δημοσίευσή της κατέδειξαν τήν άπροθυμία
τής "Αγκυρας- τή στιγμή τουλάχιστον έκείνη -νά
συνάψει Σύμφωνο μ ή 'Επιθέσεως μέ τήν 'Ελλάδα.

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε,

"Άλλωστε, τούς έπόμενους μήνες, ή εξοδος στό Αί

»Θά γνωρίζετε ίσως ότι εύρέθην είς τήν άνάγκην,

γαίο του τουρκικοu σκάφους «ΜΤ Α Σισμίκ Ι» θά

πρό ήμερών, νά άπαvτήσω είς έπιστολήν τήν όποίαν

προκαλέσει σοβαρή κρίση στίς διμερείς σχέσεις καί

μου άπέστειλεν ό πρωθυπουργός τfίς Τουρκίας.

»Τό ένδιαφέρον τό όποίον έκδηλώγετε διά τήν

θά φέρει τίς δύο χd>ρες στά πρόθυρα τής άναμετρή
σεως. Τό ζήτημα τής συνάψεως Συμφώνου μή 'Επι

είρηνικήν καί δικαίαν ρύθμισιν τών έλληνοτουρκι

θέσεως θά έπανέλθει στό προσκήνιο τό

κών διαφορών, μου έπιτρέπει νά σι'iς άποστείλω άν

τίς

τίγραφον tfίς έπιστολfίς μου αύτfίς, γιά τήν περίπτω

'Υπουργείων 'Εξωτερικών 'Ελλάδος καί Τουρκίας,

σιν πού δέν έχει ήδη περιέλθει είς γνώσιν σας.

»Γνωρίζω ότι σέ κάθε διένεξιν ό καθένας άπό
τούς ένδιαφερομένους ύπερτιμι'i τό ίδικόν του δίκαι

συναντήσεις

τών

γενικών

1978,

κατά

γραμματέων

τών

δπότε καί θά άνταλλαγοuν σχετικά σχέδια. 'Ωστόσο,
ή έφεκτικότητα της "Αγκυρας δέν θά έπιτρέψει τήν
εύόδωση τών σχετικών συζητήσεωγ.

ον καί ύποτιμι'i τό δίκgιον του άντιπάλου του. Θά σι'iς
παρακαλέσω νά πιστέψετε ότι προσπάθησα νά δια
τυπώσω τίς σκέψεις μου άπηλλαγμένος άπό τήν φυ
σικήν αύτή ν προκατάληψιν καί μέ τήν άντικειμενικό

τητα πού θά 1]μπορουσε νά έχη ενας τρίτος, μή άμέ
σως ένδιαφερόμενος.

» 'Η

πεποίθησίς μου ε{ναι, κύριε πρόεδρε, ότι ή

παράτασις τfίς έκκρεμότητος τών διαφορών μας μέ

τήν ΤοJΡκίαν δημιουργεί σοβαρωτάτους κινδύνους
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'Ο

Κ.

ύπουργοu

1976
Καραμανλής

δέχεται,

παρουσία

του

'Απασχολήσεως, Κ. Λάσκαρη, τό νέο

συμβούλιο τής ΓΣΕΕ. 'Αφοu συνεχάρη τά μέλη του
συμβουλίου γιά τήν έκλογή τους, ό πρωθυπουργός
τόνισε:
«Ό

συνδικαλισμός

άποτελεί προέκτασιν καί
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Μετάβαση στό Πολιτικό Γραφείο.
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συμπλήρωμα τής δημοκρατίας.

ΝΕχουν διά τοiίτο

σκετε καί νά lφαρμόζετε τό μέτρο μεταξύ τών δύο.

καθήκον οί συνδικαλιζόμενοι νά συμβάλλουν στήν

»Ή Κυβέρνηση μέ τά τελευταία μέτρα τά δποία

έδρα ίωση τής δημοκρατίας. ΝΕχω πεί καί άλλοτε δτι

έλαβε, άπέδειξε τήν στοργή της γιά τά Σώματα

δ μεγαλύτερος lχθρός τής δημοκρατίας εlναι ή δη

'Ασφαλείας, άλλά καί τήν έκτίμησή της γιά τήν

μαγωγία. Τοiίτο ίσχύει καί διά τόν συνδικαλισμόν.

σπουδαία άποστολή τους μέσα σέ μία εύνομούμενη

Βεβαίως ή ήγεσία τοiί συνδικαλισμοiί έχει καθήκον

Δημοκρατική Πολιτεία».

νά άγωνίζεται, διά νά προaτατεύη τήν άξιοπρέπεια
καί τά συμφέροντα τής lργατικής τάξεως.

20

»'Ο άγών δμως αύτός πρέπει νά διεξάγεται έντός

ώρισμένων δρ ίων, ή ύπέρβασις τών δποίων δημιουρ
γεί κινδύνους. Διά τήν lργατικήν τάξιν δέν τρέφω
μόνον είλικρινή συμπάθειαν.

ΝΕχω καί πολιτικόν

συμφέρον νά προστατεύσω τά συμφέροντά της. 'Αλ
λά, ώς ύπεύθυνος διά τήν τύχη ν τής Πολιτείας, πρέπει
νά λάβω ύπ' όψιν μου τά δρια τά δ ποία χαράσσουν

οί δυνατότητες τής οίκονομίας καί οί είδικές συνθή
κες, πού lπιβάλλουν τεράστιες δαπάνες διά τήν έθνι
κήν aμυναν. Σiiς καλώ, ώς έκ τούτου, εlς συνεργασί

αν μέ τήν Κυβέρνησιν, μέ βάσιν τήv άμοιβαίαν κα
τανόησιν».

20
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1976

'Ανακοινώνεται άπό τό 'Υπουργείο Συντονισμοί)

ή άναθεώρηση της συμβάσεως πού ε{χε συνάψει ή
δικτατορία μέ τήν 'Αθηναϊκή Χαρτοποιία, γιά τήν
ίδρυση, στό νομό Δράμας, βιομηχανίας χαρτόμαζας,
χάρτου

-

καί είδικά δημοσιογραφικοί)

-

καί λοι

πών παραγώγων ξύλου.
Μέ τήν άναθεωρημένη σύμβαση παύει ή ύποχρέ

ωση του Δημοσίου γιά άνεξέλεγκτη τροφοδότηση
τής βιομηχανίας μέ ξυλεία άπό κρατικά δάση· τό
ϋψος τής έπενδύσεως θά άνέλθει στό ποσό τών
δρχ. άντί τών προβλεπομένων

650

2 δισ.

έκατ. δρχ.· τά

μηχανήματα του συγκροτήματος θά ε{ναι, ύποχρεω

1976

τικά, καινούργια· ή έ'tαιρεία θά ύποχρεουται νά λάβει
δλα τά άναγκαία μέτρα προστασίας του περιβάλ

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, παρουσία του ύπουρ

λοντος. Τό ύπό ίδρυση βιομηχανικό συγκρότημα θά

γου Δημοσίας Τάξεως, Γ. Σταμάτη, τή νέα ήγεσία

περιλαμβάνει πριονιστήριο ξυλείας, έτήσιας δυνα

της Χωροφυλακής καί της 'Αστυνομίας Πόλεων κα

μικότητας

θώς καί τούς νέους ύποστρατήγους της 'Αστυνομίας

σανίδων, 'συγκρότημα παραγωγής χαρτόμαζας έτή

30.000 μ3,

έργοστάσιο κατασκευής μοριο

Πόλεων . 'Αφου συνεχάρη τούς άξιωματικούς γιά

σιας

τήν άνάληψη τών καθηκόντων τους, δ πρωθυπουργός

συγκρότημα μέ μονάδα παραγωγής καί έπεξεργασίας

τόνισε:

χάρτου, έργοστάσιο θειικου άργιλίου καί έγκατά

«'Η άποστολή σας ε{ναι μεγίστης σημασίας γιά
τήν δμαλή λειτουργία τής Πολιτείας. Γιατί έργον

σας εlναι νά προστατεύσετε τήν γαλήνη, τήν ζωή καί

δυναμικότητας

75.000

τόννων,

καθώς

καί

σταση έπιχρίσεως χάρτου.
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1976

τήν περιουσία τών πολιτών. Εlναι δμως καί δύσκο

Πρίν τήν άναχώρησή του γιά τήν Κέρκυρα, δπου

λη, γιατί σέ κάθε κοινωνία ύπάρχει ένας κόσμος πού

θά έορτάσει τό Πάσχα, δ Κ. Καραμανλής δέχεται τό

δέν συμπαθεί τήν τάξη καί δέν έννοεί νά συμμορφώ

νέο πρέσβη της ΕΣΣΔ στήν 'Αθήνα, Ι. Ούνταλτσώφ.

νεται μέ τούς νόμους. Καί εlναι φυσικό δ κόσμος
αύτός νά βρίσκεται σέ συνεχή άvτίθεση μέ τά Σώμα

29

τα 'Ασφαλείας καί νά τά λοιδωρή.

~~Έξάλλου τά Σώματα 'Ασφαλείας έπέρασαν καί
αύτά άπό μιά δοκιμασία, κατά τήν διάρκεια τής έπτα

ετίας. Γιατί, πλήν έκείνων οί δποίοι, σάν φορείς τοiί
πνεύματος τής τυραννίας, έκαμαν κατάχρησιν τής

έξουσίας των, ή μεγάλη μάζα τών Σωμάτων εύρέθη,
λόγφ θέσεως, είς τήν άνάγκην νά lκτελή τάς άποφά

σεις τοiί δικτατορικοiί καθεστώτος. Αύτό δμως ήτο
φυσικό νά δημιουργήση μία δυσαρμονία στίς σχέ

σεις τών Σωμάτων 'Ασφαλείας καί τοiί κοινοiί. ΥΗδη

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1976

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό 'Αμύνης
τής ΟΔ Γερμανίας, Γκ. Λέμπερ, δ δποίος έπισκέπτε
ται έπίσημα τήν 'Ελλάδα.
Τήν ίδια ήμέρα, δ Γκ. Λέμπερ παρίσταται, στό

Κέντρο 'Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών, στήν
τελετή παραδόσεως δυτικογερμανικου ύλικου στόν
·Ελληνικό Στρατό.
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ή δυσαρμονία αύτή έξέλιπε. 'Αλλά καί tiν ύπάρχουν

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ.

κατάλοιπα, θά τά έξαφανίσετε μέ τήν συμπεριφορά

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών

Προεδρίας καί Δημοσίων ΝΕργων, του προέδρου καί

σας.

νά σέβεσθε τούς πολίτας, χωρίς νά

του γενικου γραμματέα του ΕΟΤ, καί του τεχνικου

άφήνετε άσύδοτους έκείνους πού παραβιάζουν τούς

συμβούλου του πρωθυπουργου, Λ. Κυριακόπουλου,

νόμους. Καί πρέπει vά έχετε τήν ίκανότητα νά εύρί-

κατά τήν όποία έξετάζεται ή πρόοδος τών τουρισ-ει-

» 'Οφείλετε
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κών εργων στή χώρα, καθώς καί δ προγραμματισμός

εκαμε λόγο γιά «νέα υπόθεση Λαμπράκη» καί γιά τό

νέων .

ένδεχόμενο δ Α. Παναγούλης νά είναι «τό πρώτο

Συγκεκριμένα, δ πρωθυπουργός ένέκρινε τή διά

θuμα μιας παρόμοιας σειράς άτυχημάτων». 'Ακόμη,

έκατ. δρχ. γιά άνάπτυξη κέντρων χειμερι

κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ότι συγκάλυπτε χουν

νοί) τουρισμοί) (Ζήρια, Παρνασσός, Σέλι, Τυμφρη 

τικούς πού κατείχαν σημαντικές κρατικές θέσεις. 'Ο

στός). 'Εξετάστηκαν, άκόμη, τά εργα τής παραλίας

πρόεδρος τής ΕΔΑ, Η .

Σαρωνικοu

αύτός

θεση

180

(άνάπτυξη

ξενοδοχειακών

μονάδων,

σέ

'Ηλιοu, άναφέρθηκε καί

«δμοιότητες»

μεταξύ

τών

υποθέσεων

πάρκο στό Δέλτα Φαλήρου), τά εργα στήν περιοχή

Λαμπράκη καί Παναγούλη, ζήτησε άπό τήν Κυβέρ

τής Κέρκυρας (άξιοποίηση του παλαιου φρουρίου,

νηση τήν άποκάλυψη τών ένόχων καί άπέδωσε τό

τής νησίδας Βίδο καί τής Παλαιοκαστρίτσας), ή διε

όπως είπε- εγκλημα στήν άνεπάρκεια τής καθάρ

νέργεια άναδασώσεως στήν 'Αττική γιά τήν όποία

σεως. 'Ο κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος του ΚΚΕ

είχε δώσει σχετική έντολή δ ίδιος δ πρωθυπουργός,

(έσ.), Λ. Κύρκος, άναφέρθηκε καί αύτός στήν υπό

-

ή άναμόρφωση του Ζαππείου Μεγάρου σέ συνε~ρια

θεση Λαμπράκη , σέ «φοβερά έρωτηματικά» καί σέ

κό κέντρο, ή άνέγερση του 'Ολυμπιακοί) Σταδίου καί

ύπαρξη άμετανόητων χουντικών στόν κρατικό μη

ή διαπλάτυνση τής παραλιακής δδοu 'Αθηνών-Σου

χανισμό, μέ εύθύνη τής Κυβερνήσεως. Τό ΚΚΕ

νίου76.

άπέστειλε συλλυπητήριο τηλεγράφημα στήν οίκο

Τήν ίδια ήJ.iέρα, δ πρωθυπουργός παρίσταται
στήν εναρξη του τριήμερου έορτασμοu τής Πρωτο
μαγιάς στή Ν. Φιλαδέλφεια.

γένεια του Α. Παναγούλη, χωρίς νά έκδόσει άνακοί
νωση.

Στίς

3 του

μηνός συνεκλήθη έκτάκτως ή

· Ολομέ

λεια τής Βουλής, δπότε στόν Α. Παναγούλη άνα
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φέρθηκαν δ

πρόεδρος, Κ.

Παπακωνσταντίνου, δ

υπουργός 'Εσωτερικών, Κ. Στεφανόπουλος, δ άρχη

·Ο βουλευτής τής ΕΔΗΚ, Α. Παναγούλης, γνω

γός τής ΕΔΗΚ, Γ . Μαuρος, καί οί άρχηγοί τών άλλων

στός γιά τήν άντιστασιακή του δράση κατά τή διάρ

κομμάτων. Καί πάλι, όμως, δέν κατέστη δυνατό νά

κεια τής δικτατορίας, βρίσκει τό θάνατο σέ αύτοκι

άποφευχθεί άνταλλαγή

νητιστικό άτύχημα.

Μαύρου καί του υπουργοu Δημοσίας Τάξεως, Γ.

.ο

δηλώσεων μεταξύ του Γ.

τραγικός θάνατος του έπιφανοuς άντιστασια

Σταμάτη, μέ άφορμή τήν τοποθέτηση του πρώτου

κου συγκλόνισε τήν κοινή γνώμη. ~Εδωσε, όμως, καί

κατά τή σχετική συνεδρίαση. Τήν ίδια ήμέρα, μέ δή

τήν άφορμή γιά τή διατύπωση ποικίλων κατηγοριών

λωσή του, δ υπουργός Προεδρίας καί Παιδείας, Γ.

κατά τής Κυβερνήσεως, ένώ συνδέθηκε μέ εντονη

Ράλλης, έπισήμανε ότι ή Κυβέρνηση πρώτη έπιθυ

φημολογία, τήν όποία πρόβαλε μέρος του τύπου καί

μοuσε νά διαλευκανθεί τό θέμα.

ή άντιπολίτευση, σύμφωνα μέ τήν όποία δ βουλευτής

~Ενταση θά προκληθεί στό πολιτικό σκηνικό καί

είχε δολοφονηθεί γιά νά μή προβεί σέ άποκαλύψεις

τίς έπόμενες ήμέρες. Είδικότερα, δ άντιπολιτευόμε

σχετικές μέ τό χαμένο άρχείο τής ΕΣΑ. 'Επίσης,

νος τύπος θά έπιλέξει νά προβάλει τό θέμα μέ τρόπο

κυκλοφόρησαν φήμες καί γιά «ύποπτα συμβάντα»,

Ιδιαίτερα συγκινησιακό καί άρνητικό γιά τή στάση

γιά όλιγωρία τών άνακριτικών καί δικαστικών άρ

τής Κυβερνήσεως. ~Ετσι, ενα γεγονός πού, καταφα

χών, γιά φυγάδευση μαρτύρων καί γιά ύπαρξη γνω

νώς, σύμφωνα μέ όλα τά στοιχεία, άποτέλεσε άτύχη

ματεύσεως ότι έπρόκειτο γιά δολοφονία. Τό κλίμα

μα, γινόταν άντικείμενο εύρείας πολιτικής έκμεταλ

αύτό άνάγκασε κυβερνητική πηγή, διαψεύδοντας τίς

λεύσεως. ~Ηδη, άπό τίς

σχετικές πληροφορίες, νά τονίσει ότι οί φήμες «υπε

μιλοuσε γιά «κλασικό πολιτικό φόνο», ένώ προβαλ

3

Μαίου, μερίδα του τύπου

ρέβησαν κάθε όριο τής λογικής καί είσήλθαν στήν

λόταν τό γεγονός ότι άπό τήν οίκογένεια του νεκροu

σφαίρα του παρανοϊκοu».

γίνονταν άναφορές σέ τηλεφωνική άντιδικία μεταξύ

Πράγματι, λίγες ώρες μετά τό θάνατο τοu Α . Πα

Α. Παναγούλη καί Ε. 'Αβέρωφ, λίγες ώρες πρίν τό

ναγούλη, κυβερνητική άνακοίνωση σημείωνε ότι,

άτύχημα, πού συνοδευόταν άπό τήν είκασία δτι υπεύ

σύμφωνα μέ όλες τίς ένδείξεις, έπρόκειτο γιά αύτο

θυνος γιά τό θάνατο του βουλευτή ήταν δ υπουργός

κινητιστικό άτύχημα. Συμπληρωματική κυβερνητι

'Εθνικής 'Αμύνης! Ό ίδιος δ Ε. 'Αβέρωφ, πάντως,

κή άνακοίνωση, άργότερα, έπιβεβαίωσε τήν άρχική

θά δηλώσει ότι άρνοuνταν καί νά σχολιάσει άκόμη

αύτή έκτίμηση. 'Η άντιπολίτευση, ώστόσο, ελαβε

τήν άνάμιξη του όνόματός του.

έντελώς διαφορετική θέση. Μέ δήλωσή του δ άρχη

'Η κατάσταση ελαβε άνεξέλεγκτες διαστάσεις

γός τής ΕΔΗΚ επλεξε τό έγκώμιο του Α. Παναγού

όταν παρουσιάστηκε δ άλλος δδηγός πού έμπλεκό

λη, έπιφανοuς στελέχους του κόμματός του, ένώ δέν

ταν στό άτύχημα. Μερίδα του τύπου δχι μόνο δέν

άπέκλεισε τό ένδεχόμενο έγκληματικής ένέργειας.

δέχθηκε τό τυχαίο του γεγονότος, άλλά καί εστρεψε

'Οξεία έπίθεση κατά τής Κυβερνήσεως έξαπέλυσε δ

τήν προσοχή της σέ άλλα θέματα. Τονιζόταν, μάλι

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α.' Παπανδρέου, δ δποίος

στα, ότι ή οίκογένεια του άλλου αύτου δδηγοu «ψή-
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φιζε Καραμανλη», καί δ ίδιος ήταν «μόδιστρος της

'Ενδεικτικές της άτμόσφαιρας ε{ ναι δύο άναφο

λη, η όποία καί θά προκαλέσει νέα κύματα συγκινή
σεως στήν κοινή γνώμη έν& θά συνοδευθεί άπό άντι

ρές του άντιπολιτευόμενου τύπου :

(4.5):

'Η φημολογία, ώστόσο, δέν θά παύσει καί άντί
θετα θά κορυφωθεί μετά τήν κηδεία του Α. Παναγού

Δέσποινας» (Παπαδοπούλου) ...

«Νέα»
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Πώς ε{ναι δυνατόν νά λειτουργήσει σωστά

μιά Πολιτεία, πού μόλις τώρα ξαναπήρε τό δρόμο τής δη 
μοκρατίας, δταν τά ίδια τά κρατικά όργανα συνεχίζοντας

κυβερνητικές

έκδηλώσεις

καί

συνθήματα,

όπως

«' Αβέρωφ παραιτήσου»,«' Αμερικανοί φονιάδες τ&ν
λαών», «οχι στή νέα τρομοκρατία», «τό παρακράτος

μιά πρόσφατη καί ξορκισμένη συνήθεια , έξαπατοϋν άκόμα

ζεί» . Τό κλίμα άλλά καί τούς προβληματισμούς μερί

τόν λαό έν όνόματι τής ήρεμίας, δέν τόν ένημερώνουν μέ

δας της κυβερνητικης παρατάξεως γιά τήν άτμό

πληρότητα ή τοϋ παρουσιάζουν είδήσεις μαγειρεμένες άπό

σφαιρα της πολιτικης έντάσεως θά άποδώσει δ δη 

πρίν καί έλλιπείς.
«'Ελευθεροτυπία»

μοσιογράφος Β. Βασιλείου στήν άκόλουθη έπιστολή

(8.5):

Μπροστά μας όρθώνεται άδυ

του πρός τόν πρωθυπουργό:

σώπητα ενα γεγονός : 'Ο λαός πψ~εύει δτι δ Παναγούλης
ύπήρξε θϋμα προμελετημένου έγκλήματος! η θά συμβεί αν

«

Τά τελευταία γεγονότα δέν διέψευσαν τήν έντύπωσή

ή άνάκριση καταλήξει στό τροχαίο ; ΕΙναι δλοφάνερο δτι

μου δτι, ένώ χαράζει έπί άνωτάτου έπιπέδου τήν δέουσα

δσα άδιάβλητα μέτρα καί νά λάβει ή Κυβέρνηση, δσο φιλό

πολιτική ή Κυβέρνηση, τοϋτο συχνά χαντακώνεται στίς

τιμα καί νά χειριστεί τό θέμα, δσες έκθέσεις ή άνακοινώ

δημόσιες σχέσεις της. Σaς ε{ναι γνωστή αλλωστε ή αποψή

σεις κι αν ύπάρξουν άπό είσαγγελείς, ίατροδικαστές, έμ

μου, δτι ένώ ή δλη διαφωτιστική προσπάθεια περιορίζεται

πειρογνώμονες καί κυβερνητικούς κύκλους, δέν πρόκειται

στίς έπαφές τοϋ ύφυπουργοϋ μέ τούς δημοσιογράφους

νά δεχθεί τό «άτύχημα» μιά μεγάλη μερίδα τοϋ λαοϋ .

'Από τήν πλευρά του, στίς

3

του μηνός, δ Κ.

Καραμανλης έρωτώμενος άπό δημοσιογράφο της

έφημερ~δας «Καθημερινή», άρνήθηκε νά λάβει θέση
στό ζήτημα πρίν γίνουν γνωστές περισσότερες. λε

-πού όντως έξαντλοϋν κάθε περιθώριο πειθοϋς

-

ώστόσο

ή "Κυβερνητική" ε{ναι άνύπαρκτη, ώς διαδικασία πολύ
ένεργώτερη καί εuρύiερη τοϋ

briefing, γιά

τήν πρόληψη ή

έπανόρθωση παρερμηνειών καί τήν κοινωνικοποίηση τών

θέσεων τής έκτελεστικής έξουσίας άπό κάποιον ύπεύθυνο
φορέα, πού εχει τήν αίσθηση τοϋ λαϊκοϋ σφυγμοϋ. νΕτσι ή

πτομέρειες γιά τό τραγικό γεγοvός έπιβεβαίωσε
όμως, ότι δ A.cΠαναγούλης ε{χε ζητήσει συνάντηση

τήν λογαριάζουν, ένώ άδόλως άναζητεί μία άπάvτηση στά

μαζί του , τήν όποία άπέτρεψε δ θάνατος του βουλευ

διλήμματά της ή στήν σύγχυση πού τής προκαλοϋν άμφι

τη. 'Ο πρωθυπουργός θά κάμει δηλώσεις γιά τήν ύπό

λεγόμενα συμβάντα.

θεση τρείς ημέρες άργότερα, στίς

«Ό

6

Μαίου: ·

δημοσία γνώμη συνέχεται συχνά άπό τό αίσθημα δτι δέν

»Μέ στενοχωρεί πολύ δτι έκτός άπό εναν άσφαλιστή

αυτοκινήτων, δέν συνάντησα αλλον πού νά άποκλείη τήν

τραγικός θάνατος του βουλευτου Άλεξάν

έκδοχή τής δολοφονίας στόν θάνατο τοϋ Παναγούλη καί

δρου Παναγούλη δέν προεκάλεσε μόνο δικαιολογημέ

κάτι άπόμεινε άπό τήν πρώτη έντύπωση δτι έπιδιώχτηκε

νη ν όδύνη· προεκάλεσε καί τήν άδικαιολόγηtη έπα

άκυρότητα τής έκδοχής αuτής . Τοϋτο βέβαια δέν εΙναι ένι

νεμφάνιση ώρισμένων νοσηρών φαινομένων στήν

σχυτικό τής άξιοπιστίας τής παρατάξεώςμας.

δημοσία μας ζωή. Φαινομένων πού θά μπορουσαν νά

δημιουργήσουν άνησυχίες γιά τήν όμαλή έξέλιξη
του δημοκρατικου μας βίου. Καθijκον, όμως, άλλά
καί συμφέρον όλων μας εlναι νά προστατεύσωμε

τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς, τήν γαλήνη καί
τήν πρόοδο του τόπου.

»'Ανεξάρτητα, όμως, άπό τήν δυσάρεστη αύτή

»Βρίσκω

τό

δικαίωμα

νά

σaς

έκφράσω

αuτές

τίς

σκέψεις μου άπό τό γεγονός δτι σέ δύο έπικίνδυνες κρίσεις
τής μαζικής ψυχολογίας πήγα κόντρα στό ρεϋμα.

'Η

πρώτη ήταν μέ δσα εγραψα κατά τήν μετατροπή τής

θανατικής ποινής σέ ίσόβια καί ή δεύτερη ήταν δταν στό
πρώτο φύλλο τής "Βραδυνής" μετά τό συμβάν, εγραψα

νεκρολογώντας τόν Παναγούλη δτι : "ποτέ δέν θά συγχω
ροϋσε τήν έκμετάλλευση τοϋ όνόματός του γιά μικρο

διαπίστωση, έκείνο πού έπιβάλλεται σήμερα ε{ναι νά

πολιτικές σκοπιμότητες, δπως εχει άρχίσει νά γίνεται άπό

άφεθij έλεύθερη καί άνεπηρέαστη ή δικαιοσύνη νά

δσους βυσσοδομοϋν νά έκμεταλλευθοϋν τό θάνατό του.

έπιτελέση τό έργο της. VΕτσι μόνο ύπηρετείται ή

'Αλλά αuτοί βέβαια δέν ε{ναι δημοκράτες άλλά προβοκά

άλήθεια και διαφυλάσσεται τό κυρος τόσον τijς δι

τορες".

καιοσύνης, όσον καί τijς δημοκρατίας.
»Τήν άλήθεια όφείλομε νά άναζητουμε όλοι πρός

κάθε κατεύθυνση. Καί έπειδή ό θάνατος του 'Αλε
ξάνδρου Παναγούλη έπεχειρήθη νά συνδυασθij μέ τά
περιβόητα άρχεία τijς ΕΣΑ, καλώ όσους τά κατέχουν
νά τά παραδώσουν άμέσως στόν πρόεδρο τijς Βου

λijς, ώστε νά εlναι στήν διάθεση όχι μόνο τijς δικαι

οσύνης, άλλά καί όλων τών κομμάτων. Αύτό εlναι τό

»Νομίζω δτι καλό θά ήταν νά μaς προβληματίση τό δτι
σέ τέτοιες στιγμές μόνο ενας δημοσιογράφος βρίσκεται
γιά νά ύποστηρίξη έπωνύμως τίς θέσεις μιaς Κυβερνήσεως
στηριζομένης στό

54,5% (καί

αύτός έντός τοϋ ετους παίρ

νει τήν σύνταξή του), ένώ κατά τήν 'Οκταετία τfjς διακυ
βερνήσεώς σας , είχατε τουλάχιστον δέκα καί δή τούς καλύ
τερους τής έποχής ... Τοϋτο βέβαια δέν όφείλεται στό δτι
ε{ναι σήμερα μικρότερο τό κϋρος τής γενικής σας πολιτι

καθijκον τους καί άπέναντι τijς μνήμης του νεκρου,

κής- άντιθέτως- άλλά στό λειτουργικό κενό, πού έπεσή

άλλά καί τijς δημοκρατίας».

μανα, τής διοικητικής μηχανής» 77 •
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Μαίου, δ ύφυπουργός Προεδρίας, Π.

σίων "Εργων, καθώς καί του τεχνικου συμβούλου

Λαμπρίας, μέ έπιστολή του πρός τήν 'Ένωση 'Ιδιο

του πρωθυπουργου, έξετάζεται τό πρόγραμμα τών

Στίς

15

κτητών καί την

UΕνωση

Συντακτών

'Ημερησίων

εργων τής μείζονος περιοχής 'Αθηνών. Τό κόστος

'Εφημερίδων 'Αθηνών, ζήτησε νά καταβληθεί προ

ύπολογίζεται, κατά τομείς, σέ

σπάθεια ώστε νά παύσει ή διαστρέβλωση τών γεγονό

ση (συνυπολογιζομένου του εργου του Μόρνου),

17 δισ.

των γύρω άπό τό θάνατο του Α. Παναγούλη. νΕκαμε

δισ. γιά άποχέτευση όμβρίων καί

17

άκόμη λόγο γιά τεχνητή πρόκληση άνησυχιών, πού

τευση άκαθάρτων ύδάτων καί

δισ. γιά δδοποιία.

θά μπορουσε νά έγκυμονεί κινδύνους καί γιά την ϊδια

'ο πρωθυπουργός εδώσε δδηγίες γιά την έπίσπευση

τη δημοκρατία. Ή έπιστολη Λαμπρία, ώστόσο, προ

του ρυθμου έκτελέσεως του προγράμματος78.

37

δρχ. γιά ϋδρευ

11

δισ. γιά άποχέ

κάλεσε την εντονη άντίδραση τής άντιπολιτεύσεως.
Ό Γ. Μαυρος τη χαρακτήρισε άπόπειρα φιμώσεως,

10-13

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1976

περιορισμου καί έκφοβισμου του τύπου· δ Α. Πα

'Ο πρόεδρος τής 'Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστι

πανδρέου, εκαμε λόγο γιά έπίθεση κατά του τύπου,
στά πλαίσια ένός πολιτικου σχεδίου μέ άπώτερο στό

κής

χο την ύποταγη του στίς διαθέσεις τής Κυβερνήσεως

Μπρόζ τίτο, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στην

Δημοκρατίας

τής

Γιουγκοσλαβίας,

'Ιωσήφ

τό ΚΚΕ μίλησε γιά άνεπίτρεπτη έπίθεση κατά του

'Ελλάδα.

τύπου, χαρακτηριστική, δπως είπε, τής άντιδημο

Τό Γιουγκοσλάβο πρόεδρο, συνοδευόμενο άπό

κρατικής καί άντιλαϊκής πολιτικής τής Κυβερνήσεως.

τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Μ. Μίνιτς, τόν πρόεδρο
τής ΣΔ Μαυροβουνίου, Β. Μιλάτοβιτς καί τόν πρόε

6

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1976

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τη Βουλή νομοσχέ
διο του 'Υπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης, τό όποίο

, δίδει

τό δικαίωμα άποκαταστάσεως καί στούς μαθη

τές τών παραγωγικών σχολών τών 'Ενόπλων Δυνά

μεων πού είχαν άπομακρυνθεί άπό τό στράτευμα λό
γω άντιθέσεώς τους μέ τη δικτατορία. Παράλληλα,

προβλέπει δτι μόνιμοι έν ένεργεiα άξιωματικοί πού
είχαν κριθεί δυσμενώς στην περίοδο τής δικτατορίας
καί είχαν γιά τό λόγο αύτό άπολέσει θέσεις στην
έπετηρίδα, μπορουσαν νά έπανακριθουν άπό τά άρμό
δια Συμβούλια.

7

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1976

Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ.

δρο τής ΣΔ τής Μακεδονίας, Μπ. Ποπώφ, ύποδέχθη
καν στό άεροδρόμιο του 'Ελληνικου δ πρόεδρος τής
Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσος, δ Κ. Καραμανλής, δ πρό
εδρος τής Βουλής, τά μέλη του Ύπουργικου Συμ
βουλίου καί δ άρχηγός τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, άν
τιστράτηγος Δ. 'Αρμπούζης.
'Ο τίτο άνακηρύχθηκε, στην Πύλη του 'Αδρια
νου, έπίτιμος δημότης' Αθηναίων. Τό ϊδιο άπόγευμα
συναντήθηκε μέ τόν Κ. Τσάτσο, δέχθηκε μέλη του
Διπλωματικου Σώματος καί τό βράδυ παρακάθησε σέ
δείπνο πού παρέθεσε πρός τιμή του δ πρόεδρος τής

'Ελληνικής Δημοκρατίας. Στην προσφώνηση του, δ
Κ. Τσάτσος άναφέρθηκε στό σπάνιο παράδειγμα τών
δύο γειτονικών λαών, πού όχι μόνο δέν είχαν ποτέ
πολεμήσει μεταξύ τους, άλλά καί είχαν ένεργά συμ

παραταχθεί σέ τέσσερις μεγάλους πολέμους. ' Η δια

Καραμανλή, μέ τη συμμετοχή τών ύπουργών &να

βαλκανική συνεργασία καί ή έξαίρετη κατάσταση

πληρωτή Συντονισμου, Μεταφορών, Δημοσίων "Ερ

τών έλληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων προδιέγρα

γων, του ύφυπουργου Δημοσίων "Εργων καί του τε

φαν flδη ενα άκόμη πιό εύοίωνο μέλλον. Στην άντι

χνικου συμβούλου του πρωθυπουργου, Λ. Κυριακό

φώνηση του, δ Γιουγκοσλάβος ήγέτης τόνισε δτι ή

πουλου, κατά την όποία έξετάζονται οί συγκοινωνίες

διαφορά τών πολιτικών καί οίκονομικών συστημά

στήν περιοχή τής πρωτεύουσας.

των δέν μπορουσε νά άποτελέσει έμπόδιο γιά την

'Αποφασίστηκε δτι, άφου έξαντληθουν ο{ δυνατό

άνάπτυξη τής διεθνους συνεργασίας.

τητες γιά τη βελτίωση τών συγκοινωνιών έπιφανεί

την έπομένη, καί άφου κατέθεσε στέφανο στό

ας, θά ύπολογιστεί ή διοχέτευση τής ύπόλοιπης κινή

Μνημείο του "Άγνωστου Στρατιώτη, δ Ι. τίτο συναν

σεως στό μετρό. Μέ σκοπό την άποσυμφόρηση τής

τήθηκε μέ τόν Κ. Καραμανλή στό Πολιτικό Γρα

κυκλοφορίας, θά μελετηθεί, άκόμη, μεταξύ άλλων, ή

φείο. Στη συνομιλία ελαβαν μέρος καί οί ύπουργοί

μεταφορά δώδεκα 'Υπουργείων καί δρισμένων κεν

'Εξωτερικών τών δύο χωρών:

τρικών νοσοκομείων έκτός του κέντρου τών 'Αθη
νών. Τά στοιχεία γιά τίς σχετικές μελέτες θά άντλη
θουν άπό τά έκπονούμενα Χωροταξικό καί Ρυθμιστι
κό Σχέδια τής μείζονος περιοχής τής πρωτεύουσας.

Την έπομένη, έξάλλου, σέ νέα σύσκεψη ύπό τόν
Κ. Καραμανλή καί μέ τη συμμετοχή του ύπουργου
καί του γενικου γραμματέα του 'Υπουργείου Δημο-

«1.

Διάσκεψις 'Ελσίνκι

»Καί ο{ δύο ήγέται συνεφώνησαν δτι δέν έφαρμόζονται

α{ άποφάσεις τfjς Διασκέψεως του 'Ελσίνκι καί έξέφρασαν
τήν έλπίδα δτι θά πραγματοποιηθουν πολύ περισσότερα
πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν, κατά τήν Διάσκεψιν του Βε
λιγραδίου, τό έπόμενον ετος.

»2.

Μέση 'Ανατολή
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»Κοινή διαπίστωσις δτι ή κατάστασις είς τήν Μέσην

Πολλές φορές μίiς ύβρίζουν, όχι μόνον δ τύπος τους, άλλά

'Ανατολήν εΙναι πολύ έπικίνδυνη καί κυρίως μετά τήν κα

καί ο{ ύπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες, άκόμη καί αύτός δ 'Εμ

τάστασιν είς τόν Λίβανον

βέρ Χότζα. 'Εμείς δέν άπαντίiμε.

»Έκ

[sic].

μέρους τοϋ προέδρου τίτο έλέχθη δτι: "Τό 'Ισ

ραήλ εΙναι άδύνατον νά άντέξη γιά πολύν χρόνον εΙς τήν

»Μέ τήν Ρουμανία εχουμε καλές σχέσεις.
»Μέ τήν Αύστρία καλές, πλήν τής περιπτώσεως τής

πίεσιν τών άραβικών Κρατών, τά όποία συνεχώς έξοπλί

"Γκορίτσα" , δπου ζοϋν

ζονται. 'Ακόμη περισσότερον δτι καί α{ ΗΠΑ δέν θά ήμ

στριακοί δέν έφαρμόζουν τό άρθρο

60.000 Σλοβένοι περίπου καί ο{ Αύ
7 τής διακρατικής συμ

ποροϋν συνεχώς νά ύποστηρίζουν άπροκάλυπτα τό 'Ισρα

βάσεως διά τά δικαιώματα των Σλοβένων, ο{ δποίοι διαβι

ήλ, διότι κάποτε θά ελθουν σέ άντίθεσιν μέ τό αίσθημα τοϋ

οϋν έκεί.

λαοϋ. Δέν ύποστηρίζομεν άκραίας λύσεις, πλήν δμως πρέ
πει νά εύρεθή τρόπος έπιλύσεως δλων των προβλημάτων

καί ίκανοποι~σεως δλων τών πλευρ,ών, εΙς τά πλαίσια τοϋ

δποίου ύπάγεται καί ή άναγνώρισις\ων δικαιωμάτων τοϋ

»Μέ τήν Βουλγαρίαν καλές, πλην τοϋ γνωστοϋ Μακε

δονικοϋ θέματος.
»Καραμανλής: Π νομίζετε δτι πρέπει νά γίvη yιά νά

βελτιωθοϋν άκόμη περισσότερο οί σχέσεις μας;

παλαιστινιακοϋ λαοϋ. Αύτές τίς θέσεις θά ύποστηρίξωμε

»τίτο: Θά ε{μαι εΙλικρινής. Τό θέμα τό Μακεδονικό

καί κατά τήν Διάσκεψιν τών 'Αδεσμεύτων Χωρών είς Κο

άποτελεί.κάποιο έμπόδιο. 'Εμείς δέν εχουμε έδαφικές βλέ

λόμπο".

ψεις. Στήν χώρα μας εχουμε δώσει δλα τά· δικαιώματα στίς

»3.

Διώρυξ Παναμa

μειονότητες. Τό γνωρίζω: δέν πρέπει νά σίiς προσθέτω πε

»'Ο πρόεδρος τίτο εΙπεν δτι συνέστησεν εΙς τόν πρόε

ρισσότερα προβλήματα στά τόσα πού εχετε. 'Ανάλογες

δρον τοϋ Παναμa ψυχραιμίαν, σύνεσιν καί ρύθμισιν τοϋ

όδηγίες εδωσα καί στόy κύριον Μίνιτς έπί τοϋ θέματος

θέματος δι' εΙρηνικών μέσων, διότι αί άπειλαί περί κλεισί

αύτοϋ. Νομίζω δμως μέ τήν ένίσχυση τοϋ κλίματος άμοι

ματος τής Διώρυγος- ή όποία ε{ ναι συνδεδεμένη μέ τερά

βαίας έμπιστοσύνης θά λυθοϋν δλα τά προβλήματα. Γι'

στια συμφέροντα- ήμπορεί νά προκαλέσουν νέαν εντασιν

αύτό πρέπει νά πυκνώσουμε τίς έπισκέψεις, διακινήσεις

καί σοβαρές συνέπειες.

κ.λπ.

»'Ο κ. Καραμανλής ε{πεν δτι πιστεύει πώς τό θέμα θά
ρυθμισθή καί δτι καί αί ΗΠΑ θά δείξουν κατανόησιν.

»Καραμανλής: Τό θέμα ε{ναι δτι τό ζήτημα αύτό τό
βλέπουμε έμείς διαφορετικά. Συγκεκριμένα, έμείς λέμε δτι

)) ·Ο στρατάρχης τίτο προσέθεσεν δτι αύτό πιστεύει καί

ή λέξη "Μακεδονικό" άντιπροσωπεύει ένα yεωyραφικόν

αύτός καί δτι έκτός των άλλων συνέστησε νά μη διαπρά

χώρον εlς τόν όποίον ζοϋν διαφορετικοί λαοί καί όχι ένας

ξουν κάποιαν άπερισκεψίαν διότι α{ ΗΠΑ ε{ναι μία μεγά

λαός.

λη δύναμις κ.λπ.

»7.

Κατάστασις είς Γιουγκοσλαβίαν

'Ανάμιξιν εΙς τά έσωτερικά τών άλλων χωρών έχα

»τίτο: ΕΙναι καλή . νΕγιναν όμως προσπάθειες διά τήν

ρακτήρισεν ό στρατάρχης τίτο τήν δήλωσιν τοϋ κ. Κίσιν

ίδρυσιν άλλων Κομμ. Κομμάτων είς τήν Γιουγκοσλαβίαν

γκερ δτι δέν θά επρεπε νά έπιτραπή εΙς τά Κομμουνιστικά

(ρωσικοϋ τύπου). Τούς ύποκινητάς καί πρωτεργάτας τούς

»4.

Κόμματα νά συμμετέχουν εΙς τάς Κυβερνήσεις τών Εύρω

συνέλαβα καί μάλιστα τήν περίοδο κατά τήν όποία προε

παϊκών χωρών. Τέτοιες ένέργειες μόνον ένισχύουν τά ΚΚ

τοιμάζοντο νά πραγματοποιήσουν Συνέδριο, καί τούς δί

τής Εύρώπης. 'Εάν τά ΚΚ συμμετέχουν εΙς τάς Κυβερνή

κασα. Αύτό τό εΙπα καί στόν κ:. Μπρέζνιεφ δταν μέ έρώτη

σεις τής Εύρώπης, τότε θά άναλάβουν καί τήν εύθύνην. Δέν

σε σχετικά. Παρόμοιες κινήσεις εχουμε έπισημάνει καί

ε{ναι άκριβής δ Ισχυρισμός δτι θά άποχωρήσουν άπό την

έκτός τής χώρας.

Συμμαχίαν οί χώρες πού εχουν εΙς τάς Κυβερνήσεις των
μέλη Κομμουνιστικών Κομμάτων.

»8.

'Η Κοινή Εύρωπαϊκή 'Αγορά εχει κλείσει γιά τήν

Γιουγκοσλαβία, ε{πεν ό πρόεδρος τίτο καί τώρα προσανα

άπήντησεν δτι δικαιολογείται ή

τολιζόμεθα πρός τήν Σοβιετικήν ΠΕνωσιν πού εΙναι μεγά

έπέμβασις τοϋ κ. Κίσινγκερ διότι μέ τόν τρόπον αύτόν θέ

λος καταναλωτής καί πρός τίς άδέσμευτες χώρες (άραβικά

λησε νά προστατεύση τήν Συμμαχίαν, τής δποίας τυγχά

Κράτη, κ.λπ.). 0{ έμπορικές μας συναλλαγές μέ τήν Σοβ.

)) 'Ο

κ. Καραμανλής

νουν μέλος καί αί ΗΠΑ. Διότι εΙναι γνωστόν δτι πολλά

Π Ενωσιν εΙναι

ΚΚ παίρνουν όδηγίες άπό την Μόσχα καί, ώς έκ τούτου,

δισ. Οί έξαγωγές πρός τίς 'Αδέσμευτες (κυρίως άραβικές

ε{ναι δυνατόν νά διαρρεύσουν μυστικά τής Συμμαχίας. Θά

χώρες) ε{ναι σέ πολλές περιπτώσεις παθητικές. 'Εγώ δμως

ήμποροϋσε, ίσως, νά λεχθή μέ πιό καλυμμένο τρόπο.

συνεχίζω τήν συνεργασία αύτη διότι πιστεύω δτι κάποτε

»5.

Σχέσεις Σοβ. 'Ενώσεως

-

Κίνας

»Καραμανλής: Πώς βλέπετε τίς σχέσεις Σοβιετικής
Έvώσεως καί Κίνας;

»τίτο: Δέν θά καλλιτερεύσουν !\ως δτου ζή ό Μάο .

1,5 δισ.

καί προβλέπεται νά άνέλθουν σέ

14

θά άποδώση.

»9.

Κυπριακό καί έλληνοτουρκικές διαφορές

»Καραμανλής: 'Ανέπτυξε λεπτομερώς καί διά μακρών
τό Κυπριακόν, σχεδόν άπό τήν είσβολήν των Τούρκων,

oi

νlσως μετά τόν θάνατόν του νά έπικρατήσουν στοιχεία πλέ

δποίοι δέν άπαντοϋν έπί τών προτάσεων τοϋ 'Αρχιεπισκό

ον φιλελεύθερα τά όποία ύπάρχουν καί τώρα στήν Κίνα,

που Μακαρίου γιά τό έδαφικό, κ.λπ. 'Εν συνεχείq. άνέπτυ

άλλά δέν μποροϋν νά έκδηλωθοϋν.

ξε τάς θέσεις τής ·Ελλάδος καί τίς προτάσεις γιά την έπί

»6.

Σχέσεις Γιουγκοσλαβίας μετά τών γειτονικών Κρα

τών (Μακεδονικό)
))τίτο: Μέ τήν 'Αλβανία δέν εχουμε καλές σχέσεις . Δέν

ε{ναι δυνατόν νά τούς καταλάβη κανείς τούς 'Αλβανούς.

λυση τών διαφορών μας μέ την Τουρκία είς τό ΑΙγαίο (Διε

θνές Δικαστήριο Χάγης κ.λπ.) καί κατέληξεν ότι άποτελεί
κίνδυνον γιά τήν εΙρήνη αύτής τής περιοχής ή παράτασις
τής έκκρεμότητος.

Πιστεύουν δτι, έπειδή εχουν δεθή μέ μιά μεγάλη δύναμη,

»τίτο: Συνεφώνησε μέ τό δίκαιο τών έλληνικών άπό

δέν πρέπει νά συνεργάζωνται μέ τούς γειτονικούς λαούς .

ψεων. ΕΙπεν δτι πρέπει νά εύρεθή εΙρηνικός τρόπος έπιλύ-
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σεως των διαφορών μας καί δτι θά καταβάλη κάθε δυνατή

ϋστερα άπό

προσπάθεια γιά νά πείση καί τούς Τούρκους, κατά τήν

Διότι στό πρόσωπό σας ξαναβλέπει τόν διακεκριμέ

έπίσκεψή του είς

»Αγκυραν,

τόν προσεχή 'Ιούνιο. "Πάν

τως", κατέληξε, "θά τούς τά πω άνοικτά" .

»10.

Διαβαλκανική Διάσκεψη

>>»Εγινε άπό κοινοϋ ή διαπίστωσις δτι ή πρωτοβουλία

τήν όποίαν εΙχεν ό κύριος Καραμανλής έπί τοϋ θέματος
αύτοϋ πρέπει νά συνεχισθή καί μάλιστα νά προωθοϋνται τά

θέματα πού ένώνουν τούς βαλκaνικούς λαούς καί όχι έκεί
να πού τούς χωρίζουν . Πάντως, συνεφώνησαν δτι ·Ελλάς,

17

περίπου χρόνια μέ εiλικρινij χαρά.

νο ήγέτη του γιουγκοσλαβικου λαου καί τόν παλαιό
καί δοκιμασμένο φίλο τijς χώρας μας. Θά μου έπιτρέ
ψετε νά προσθέσω καί τήν προσωπική μου iκανο

ποίηση, διότι ε{χα καί πάλι τήν εύκαιρία νά άνταλλά
ξω χρήσιμες σκέψεις μαζί σας.
>>Κατά τήν περυσινή μου έπίσκεψη στήν ώραία
σας χώρα εlχα τήν εύκαιρία νά διαπιστώσω γι' άλλη

Γιουγκοσλαβία καί Ρουμανία, οί όποϊες &χουν μεταξύ των

μιά φορά τήν είλικρίνεια καί τήν έγκαρδιότητα τών

τίς καλύτερες σχέσεις, πρέπει νά άποτελέσουν τήν βάση

αlσθημάτων του γιουγκοσλαβικου λαου

γιά τήν περαιτέρω διεύρυνση τής Διαβαλκανικής Συνερ

·Ελλάδα. Τά αίσθήματα αύτά, πού, όπως έχετε άντι

γιά τήν

γασίας . ·Ο πρόεδρος τίτο εΙπεν δτι τό θέμα αύτό πρέπει νά

ληφθij, βρίσκουν άπόλυτη άvταπόκριση στόν λαό

διευρύνεται συνεχώς καί σύντομα νά συγκληθή νέα Διά

μας, έχουν θεμέλια σταθερά, γιατί στηρίζονται τόσο

σκεψις . Τό αύτό ύπογράμμισε καί ό κύριος Καραμανλής,

προσθέτοντας δτι "τώρα τήν σκυτάλη πρέπει νά τήν παρα
λάβη δ στρατάρχης Υίτο".

»ll.

Διά τήν κατάστασιν είς τήν Πορτογαλίαν συνεφώ

νησαν δτι παρουσιάζεται άκόμη συγκεχυμένη.

»12.

Συνεφώνησαν διά τήν άνταλλαγήν έπισκέψεων

στρατιωτικών, διά άλληλοενημέρωσιν» 79 •

Μετά τό τέλος τής συνομιλίας, ό πρόεδρος τίτο

δήλωσε δτι οί διμερείς σχέσεις βρίσκονταν σέ έξαί
ρετο σημείο καί δτι θά μποροuσαν νά ένισχυθοuν καί

νά διευρυνθοuν άκόμη περισσότερο . 'Υποστήριξε,
άκόμη , τή σύγκληση σέ σύντομο χρονικό διάστημα
νέας Διαβαλκανικής Διασκέψεως . 'Από τήν πλευρά
του, ό Κ. Καραμανλής τόνισε :
«'Επιθυμώ νά έκφράσω τήν iκανοποίησή μου, διό

σ' ένα κοινό παρελθόν, όσο καί στήν έμπιστοσύνη
μας γιά ένα κοινό μέλλον. 'Εκπηγάζουν άπό τήν πα
τροπαράδοτη φιλία τών λαών μας, πού καλλιεργή

θηκε μέ παράλληλους άγώνες γιά τά iδανικά τijς
έλευθερίας καί τijς άνεξαρτησίας καί χαλυβδώθηκε

μέ τό πέρασμα τών χρόνων σέι κοινές έθνικές δοκι
μασίες. Δέν πρέπει νά λησμονουμε ότι μέσα στίς πο

λυτάραχες αύτές iστορικές διακυμάνσεις πού έγνώ
ρισε ή περιοχή μας,

oi λαοί μας ποτέ δέν εύρέθηκαν

άντιμέτωποι. Καί τουτο άκριβώς άποτελεί τό πολυτι
μώτερο έχέγγυο γιά νά άτενίζωμε μέ έμπιστοσύνη τό
μέλλον.

>>Ή διαφορά στά πολιτικά μας συστήματα οϋτε
έστάθηκε, οϋτε θά σταθij μελλοντικά έμπόδιο στήν
φιλία τών λαών μας. Πρώτοι έμείς στόν κόσμο δώ

τι αi συνομιλίαι τάς δποίας εlχα μέ τόν πρόεδρο Πτο

σαμε τό παράδειγμα τijς στενijς συνεργασίας δύο

ύπijρξαν έγκάρδιοι καί έποικοδομητικαί. Διαπιστώ

λαών με βιάφορα πολιτικοκοινωνικά συστήματα. Γι

σαμε κατά τάς συνομιλίας αύτάς ότι εlναι άρίστη η

ατί κανείς δέν έπιζητεί νά ύπαγορεύση στόν άλλο

κατάστασις εiς τήν δποίαν εόρίσκονται αi σχέσεις

τόν δικό του τρόπο σκέψεως, άλλά σέβεται τό αύτονό

τών δύο χωρών μας. Καί έπιβεβαιώσαμε τήν έπιθυμί

ητο δικαίωμα κάθε λαου νά καθορίζη μόνος του τίς

αν καί τήν άπόφασιν τών δύο Κυβερνήσεων νά άνα

τύχες του.

πτύξουν περαιτέρω τήν συνεργασία ν αύτή ν εiς όλους

>>Ή φιλία όμως τών λαών δέν στηρίζεται μόνο

τούς τομείς. Συμφωνήσαμε ότι εlναι χρήσιμον νά

στήν εiλικρίνεια τών αίσθημάτων καί στόν άμοιβαίο

ένισχυθij καί έπιταχυνθij ή προσπάθεια τijς διαβαλ

σεβασμό. Εlναι άπαραίτητο νά συνοδεύεται καί άπό

κανικijς συνεργασίας. Καί στό πλαίσιο αύτό έξητά

τήν κοινή πίστη σέ θεμελιώδεις άρχές πού πρέπει νά

σαμε καί τό Κυπριακόν, τό δποίον προκαλεί ζωηράς

διέπουν τίς διακρατικές σχέσεις. Καί στό σημείο αύ

άνησυχίας εiς άμφοτέρας τάς Κυβερνήσεις. 'Επίσης

τός Έλλάς καί Γιουγκοσλαβία ταυτίζουν τίς θέσεις

συμφωνήσαμε νά συντονίσωμεν τάς προσπαθείας

τους,

τών δύο Κυβερνήσεων διά τήν έδραίωσιν τijς εiρή

άποδείξει τήν πίστη τους στίς άρχές του Χάρτου του

γιατί έχουν έπανειλημμένα διακηρύξει καί

vης καί τijς διεθνους συνεργασίας τόσον εiς τόν εύ

ΟΗΕ καί του Διεθνους Δικαίου.

ρωπαϊκόν όσον καί εiς τόν διεθνij χώρον. Τό συμπέ

»Κύριε πρόεδρε,

ρασμα εlναι ότι διεπιστώθη πλήρης σύμπτωσις άπό

>> ·Η περίοδος

ψεων καί η άνάγκη τijς στεvijς συνεργασίας μεταξύ
τών δύο χωρών».
Τό μεσημέρι, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε γεuμα

πρός τιμή του έπίσημου ξένου, τόν όποίο προσφώ
νησε μέ τά άκόλουθα:
«Κύριε πρόεδρε,

>>'0

έλληνικός λαός σaς όποδέχεται καί πάλι

πού διέρχεται ή άνθρωπότης ε{ναι

περίοδος άσταθής καί άβεβαία μέ συσσωρευόμενα
νέφη στόν διεθνij δρίζοντα.

Oi διαγραφόμενες προο

πτικές εlναι ζοφερές καί καθιστουν έπιτακτική τήν
άνάγκη κοινών προσπαθειών γιά τήν έπιβολή σέ διε
θνij κλίμακα του διεθνους δικαίου καί τijς διεθνους
ήθικijς. Μόνον ή άπαρασάλευτη τήρηση τών κανό
νων του δικαίου άπό όλα τά μέλη τijς διεθνους κοι
νωνίας καί ή έπιβολή κυρώσεων γιά τήν περίπτωση
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παραβιάσεώς των έγyυώνται τήν άσφάλεια δλων μας.

καί ή βαλκανική πολιτική. Χάρις στίς προσπάθειες

Δι6τι, άν δέν παραμερισθούν οί παντοειδείς άνταγω

δλων μας έπετύχαμε τήν σύγκληση στήν 'Αθήνα τής

νισμοί, πού τ6σες φορές ώδήγησαν στήν άβυσσο τήν

Συν6δου 'Εμπειρογνωμ6νων γιά τήν Διαβαλκανική

άνθρωπ6τητα, κοινή μας μοίρα θά ε{ναι ή όλοκλη

Τεχνικοοικονομική Συνεργασία, πού άπετέλεσε τήν

ρωτική καταστροφή. Καί ε{ναι άμφίβολο, άν ή ση

πρώτη έφαρμογή του πνεύματος του 'Ελσίνκι σέ πε

μερινή άνθρωπ6της ε{ναι σέ θέση νά διακινδυνεύση

ριφερειακ6 πλαίσιο καί έτυχε γενικής άναγνωρίσε

όποιαδήποτε σύγκρουση, τοπικού έστω χαρακτήρος,

ως. Θέλω νά πιστεύω δτι ή Σύνοδος τών 'Αθηνών θά

χωρίς τήν πιθαν6τητα γενικωτέρας άναφλέξεως, μέ

σημειώση τήν άπαρχή μιaς νέας περι6δου έποικοδο

έπρ6βλεπτες συνέπειες γιά όλ6κληρο τ6ν κ6σμο.

μητικής συνεργασίας μεταξύ τών βαλκανικών Κρα

Μιά προσπάθεια περιορισμού τών κινδύνων αύτών

τών καί θά δικαιώση τίς προσδοκίες τών λαών μας νά

έγινε τ6ν περασμένο χρ6νο στ6 'Ελσίνκι. Δυστυχώς

ζήσουν είρηνικά μεταξύ τους.

τά άποτελέσματα τής Διασκέψεως έκείνης δέν έδι

»Κύριε πρ6εδρε,

καίωσαν τίς προσδοκίες πού έστηρίχθησαν σ' αύ

» 'Αναγκαίο

τή ν. Τούς λ6γους τούς γνωρίζετε καί θεωρώ περιττ6

ύπ6βαθρο τών πολυμερών σχέσεων

άποτελοvν φυσικά ο{ καλές διμερείς σχέσεις. Καί

νά τούς μνημονεύσω. 'Ελπίζω, πάντως, δτι κατά τήν

ε{μαι ίδιαίτερα εύτυχής, δι6τι ο{ έλληνογιουγκοσλα

συνάντηση πού θά λάβη χώραν τ6 προσεχές έτος

βικές σχέσεις άποτελοvν ύπ6δειγμα δυναμικής καί

στήν Γιουγκοσλαβία, θά καταστή δυνατ6ν νά άνα

συνεπούς άναπτύξεως. Μέ τίς ύπάρχουσες εύρείες

ληφθοvν περισσ6τερο

δυνατ6τητες, τήν άμοιβαία έπιθυμία περαιτέρω άνα

τολμηρές καί ρεαλιστικές

'Εμείς είμεθα διατεθειμένοι νά συμ

πτύξεώς των, καί πρ6 παντ6ς μέ τ6 πνεύμα φιλίας καί

πράξωμε σέ προτάσεις πού θά καθιστούσαν τ6 πνεύ

έμπιστοσύνης πού τίς διέπει, ή μελλοντική πορεία

πρωτοβουλίες.

μα του 'Ελσίνκι πραγματικ6τητα. Καί νομίζω δτι καί

τών σχέσεών μας θά ε{ναι άσφαλώς άνοδική σέ

στήν περίπτωση αύτή θά άποδειχθή ή ταυτ6της τών

δλους τούς τομείς.

άντιλήψεών μας γιά τήν κατοχύρωση τής διεθνούς

»Μέ τίς διαπιστώσεις αύτές, προπίνω ύπέρ τής
εύημερίας του φίλου γιουγκοσλαβικού λαοv, ύπέρ

είρήνης καί συνεργασίας.
»Αύτές οι' σκέψεις ίσχύουν είδικώτερα γιά τήν

τής πατροπαραδ6του έλληλογιουγκοσλαβικής φιλί

περιοχή μας, προέκταση τής όποίας άποτελεί καί ή

ας καί ύπέρ τής προσωπικής εύτυχίας ύμών, κύριε

Κύπρος. Σείς, κύριε πρ6εδρε, ε{σθε σέ θέση νά έκτι

πρ6εδρε καί τής κυρίας Γιοβάνκα Μπρ6ζ».

μήσετε καλύτερα άπ6 κάθε άλλον τίς άνησυχίες μας,

γιά τήν άδικαιολ6γητη παράταση του δράματος μιaς

'Απαντώντας, δ πρόεδρος τίτο άναφέρθηκε μέ

μικρής καί άνεξάρτητης χώρας, παρά τίς έπανειλημ

ίκανοποίηση στούς παραδοσιακούς δεσμούς πού συ

μένες άποφάσεις του ΟΗΕ, στήν λήψη τών όποίων

νέδεαν τή χώρα του μέ τήν 'Ελλάδα καί στίς προο

συνέβαλε άποτελεσματικά καί ή χώρα σας.

πτικές περαιτέρω ένισχύσεως τfjς διμεροϋς συνεργα

»Μέ έπίκεντρο τήν Κύπρο έχει έξ άλλου δημι

σίας, μέ σκοπό τήν έδραίωση τfjς είρήνης καί τήν

ουργηθή άπ6 διετίας μία έπικίνδυνη ένταση στίς έλ

κατοχύρωση τfjς άσφάλειας στή Βαλκανική. 'Ωστό

ληνοτουρκικές σχέσεις. Ή εύθύνη γιά τήν ένταση

σο, τόνισε, ή Μεσόγειος έξακολουθοϋσε νά ε{ναι πε

αύτή δέν βαρύνει τήν 'Ελλάδα, ή όποία καταβάλλει

δίο άνταγωνισμ&ν τ&ν Μεγάλων Δυνάμεων, καί ή κα

δπως καί πρ6σφατα άπέδειξε -κάθε δυνατή προ

τάσταση στή Μέση 'Ανατολή παρέμενε έπικίνδυνη,

-

σπάθεια γιά την άμβλυνσή της. Θέλομε νά έλπίζωμε

έξαιτίaς τfjς άvαμίξεως ξένων παραγόντων, πού ένέ

δτι θά έπιδειχθή καταν6ηση καί άπ6 τήν άλλη πλευ

σπειραν τή διχόνοια μεταξύ τ&ν 'Αράβων. Γιά τό

ρά, γιά νά άποτραποvν τά δεινά πού άπειλοvν τήν

Κυπριακό, έπανέλαβε τήν ύποστήριξη τfjς χώρας του

περιοχή μας.

σέ μιά λύση πού θά κατοχύρωνε τήν άνεξαρτησία,

»Άλλά καί ή κατάσταση στήν Μέση Ά νατολή,

έδαφική άκεραιότητα καί άδέσμευτο χαρακτfjρα τfjς

οί κίνδυνοι τής όποίας έχουν αύξηθή μέ τήν κρίση

Κυπριακfjς Δημοκρατίας, έν& γιά τό έσωτερικό κα

του Αιβάνου, μaς προκαλεί πάντοτε σοβαρές άνησυ

θεστώς τοϋ νησιοϋ ή λύση όφειλε νά προέλθει άπό

χίες. Ε{ναι πλέον έπιτακτική άνάγκη νά εύρεθή χω

συμφωνία μεταξύ τ&ν δύο κοινοτήτων. Καί ίδιαίτερα

ρίς άναβολή λύvη πού νά έξασφαλίζη μιά διαρκή

γιά τό βαλκανικό χ&ρο τόνισε:

είρήνη, σύμφωνα μέ τίς άπ6ψεις του ΟΗΕ καί μέ
βάση τήν άναγνώριση τών νομίμων δικαιωμάτων του
παλαιστινιακού λαοv

γιά

τήν

κατοχύρωση

τής

άσφαλείας δλων τών χωρών τής περιοχής.
»Στ6 πλαίσιο τής έπιθυμίας μας νά άρθοvν τά αί
τια πού προκαλούν έστίες διενέξεων στ6ν γειτονικ6
μας χijj_po καί νά έδραιωθοvν σχέσεις φιλίας καί συ
νεργασίας μεταξύ τών γειτονικών λαών έντάσσεται

«Οί λαοί τ&ν Βαλκανίων, ώς τμήμα τής Μεσογειακής
καί Εύρωπαϊκής Κοινότητος, ενδιαφέρονται ζωτικ&ς διά
τήν εiρήνην καί τήν άσφάλειαν, διά νά κατευθύνουν τάς
δημιουργικάς δυνατότητας καί τό ύλικόν δυναμικόν αύτ&ν
πρός τό άγαθόν καί τήν εύημερίαν των χωρών των καί
νά συμπληρώσουν έκείνο τό δποίον τούς έστέρησεν ή
ίστορία. 'Αποτελεί καθήκον ήμ&ν των ύπευθύνων κρατι

κών ήγετ&ν νά πράξωμεν τό πaν διά τήν προσέγγισιν τ&ν
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λαών μας καί διά τήν ένίσχυσιν τής φιλίας μεταξύ των ,

ρον τίς πληροφορίες πού άφοροuν τίς προετοιμασίες τής

σεβόμενοι τήν ciνεξαρτησίαν καί τήν έδαφικήν ακεραιό

5ης Διασκέψεως τών άρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων

τητα . 'Η πρωτοβουλία σας διά τήν συνεργασία μεταξύ τών

τών άδεσμεύτων χωρών πού θά λάβη χώραν τόν μήνα Αύ

βαλκανικών χωρών έμπνευσμένη άπό παρόμοια ίδεώδη,

γουστο τ.ε. στό Κολόμπο

έκαρποφόρησεν . Ή πρόσφατος έπιτυχής Διάσκεψις τών

ροuν πώς ή είρηνική δραστηριότητα τών αδεσμεύτων χω

(Sri Lanka).

Τά δύο μέρη θεω

' Αθηνών άπέδειξεν δτι ή πολυμερής συνεργασία μεταξύ

ρών άποτελεί συμβολή στίς προσπάθειες πού καταβάλλον

τών βαλκανικών χωρών ε{ναι όχι μόνον δυνατή, άλλά καί

ται πρός τόν σκοπό τής έπιλύσεως τών διεθνών προβλημά

aπαραίτητος».

των.

»'Α ναφερόμενα στήν κατάσταση στήν Βαλκανική Χερ

Τό κοινό άνακοινωθέν πού εκδόθηκε μετά τό τέ

σόνησο τά δύο μέρη θεωροuν πώς κάθε βελτίωση τών σχέ

λος τfjς επισκέψεως τίτο άνέφερε άρχικά τούς άξιω

σεων μεταξύ τών βαλκανικών χωρών ε{ναι τέτοιας φύσεως

ματούχους πού είχαν συμμετάσχει στίς συνομιλίες,

rοστε νά συμβάλη στήν ανάπτυξη τής φιλίας καί τής καλής

καί συνέχιζε:

γειτονίας ώς καί στήν διατήρηση τής είρήνης, τής άσφα
λείας καί τής συνεργασίας στά Βαλκάνια καί στήν Εuρώ

«'Εξετάζοντας τήν διεθνή κατάσταση τά δύο μέρη έπα

πη. Σ' αuτό τό πλαίσιο ύπεγράμμισαν τήν ίδιαίτερη σημα

νεβεβαίωσαν τήν πλήρη ύποστήριξή τους στούς σκοπούς

σία τής Συνόδου Κυβερνητικών 'Εμπειρογνωμόνων γιά

καί στίς aρχές του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καθώς

τήν οίκονομική καί τεχνική συνεργασία μεταξύ βαλκανι

καί στήν ένίσχυση του ρόλου καί τής αποτελεσματικότη

κών χωρών πού Ι:λαβε χώρα στήν 'Αθήνα κατόπιν προ

τος του 'Οργανισμοu αuτοu γιά τήν διατήρηση τής διε

σκλήσεως του πρωθυπουργοί) τής 'Ελληνικής Δημοκρατί

θνοuς είρήνης καί aσφαλείας . 'Εξέφρασαν τήν ίκανοποί

ας κ . Κωνσταντίνου Καραμανλή .

ησή τους γιά τήν καλή συνεργασία μεταξύ τών άντιπρο

τήν έπιτυχία τής Συνόδου αuτής, έξέφρασαν τήν πεποίθη

' Αφοu ύπεγράμμισαν

σώπων τους στά πλαίσια τών διεθνών 'Οργανισμών καί

ση οτι ή πολυμερής διαβαλκανική συνεργασία, έμπνεομέ

άπεφάσισαν νά συνεχίσουν αuτή τήν πρακτική στό μέλ

νη άπό τήν Τελική Πράξη του 'Ελσίνκι , τής όποίας άπο

λον .

τελεί τήν πρώτη έκδήλωση σέ περιφερειακό έπίπεδο, θ'

»Τά δύο μέρη έπεβεβαίωσαν τήν πεποίθησή τους δτι η

άποδειχθή καρποφόρα γιά δλους τούς βαλκανικούς λαούς

είρήνη καί η σταθερότητα στόν κόσμο δέν μποροuν νά

πρός όφελος τής είρήνης καί τής συνεργασίας στά Βαλκά

διασφαλισθοuν παρά μέ τήν συνεπή έφαρμογή τών σκοπών

νια καί στήν Εuρώπη. Πρός τόν σκοπόν αuτό τά δύο μέρη

καί τών aρχών του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών . 'Απο- "

έτάχθησαν ύπέρ τής έπισπεύσεως τής μελέτης τών προτά

δίδοντας ίδιαίτερη σημασία στήν διαδικασία τής ύφέσεως,

σεων πού ύπεβλήθησαν άπό τίς άντιπροσωπείες τών 'Εμ

η όποία πρέπει νά συνεχισθή έντός πνεύματος άμοιβαίας

πειρογνωμόνων στήν Σύνοδο τών 'Αθηνών καί θά συμβά

έμπιστοσύνης , τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν iκανοποίησή

λουν στό νά τεθοuν σέ έφαρμογή πρωτοβουλίες aποδεκτ ές

τους γιά τήν εuτυχή κατάληξη τής Διασκέψεως γιά τήν

άπό δλες τίς βαλκανικές χώρες.

'Ασφάλεια καί τήν Συνεργασία στήν Εuρώπη. 'Αφοu διε

>>Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν άνησυχία πού τούς έμπνέ

πίστωσαν δτι τά άποτελέσματα πού !:χουν μέχρι στιγμής

ει η κατάσταση στήν Κύπρο, Κράτος κυρίαρχο καί μέλος

έπιτευχθή

τής

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών . 'Ετάχθησαν ύπέρ τής συνεχίσε

άνάγκης συνεχίσεως τών προσπαθειών πρός τόν σκοπό

ως τών διακοινοτικών διαπραγματεύσεων βάσει συγκεκρι

ε{ναι

περιωρισμένα,

συνεφώνησαν

έπί

ένιαίας έφαρμογής άπό δλες τίς συμμετέχουσες χώρες τής

μένων προτάσεων ύπό τήν αίγίδα του γενικοί) γραμματέα

Τελικής Πράξεως του 'Ελσίνκι χάριν τής ύποθέσεως τής

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, πρός τόν σκοπό τής έξευρέσεως

εuρωπαϊκής άσφαλείας καί συνεργασίας καί ύπεγράμμισαν

τό ταχύτερον δυνατόν είρηνικής λύσεως πού θά έξασφα

πρός τοuτο τήν σημασία τής συναντήσεως του Βελιγραδί

λίζη τήν ανεξαρτησία, τήν έδαφική άκεραιότητα, τήν κυ

ου τό

ριαρχία καί τό' άδέσμευτο τής Κυπριακής Δημοκρατίας.

1977.
τήν γνώμη δτι ή ϋφεση δέν θά μπορή νά

'Εξέφρασαν τήν εuχή οί διαπραγματεύσεις αuτές νά ε{ ναι

παγιωθή στήν Εuρώπη έάν ciπειλοuνται η είρήνη καί η

συνεχείς καί άποτελεσματικές καί νά καλύπτουν δλες τίς

»' Εξέφρασαν

σταθερότητα σέ liλλες περιοχές του κόσμου. Πρός τόν

πτυχές του προβλήματος πρός τόν σκοπό τής έπιτεύξεως,

σκοπό αuτό ύπεγράμμισαν τήν άνάγκη τής παγιώσεως του

τό ταχύτερον δυνατόν, μιας δίκαιης καί διαρκοuς λύσεως

πνεύματος τής ύφέσεως στόν κόσμο όλόκληρο .

πού θά άποκαταστήση τήν έμπιστοσύνη μεταξύ τών δύο

»Τά δύο μέρη ύπεγράμμισαν τήν άνάγκη λήψεως έπει

γόντων μέτρων στόν τομέα του ciφοπλισμοu καί έξέφρασαν

Κοινοτήτων καί θά έπαναφέρη τήν είρήνη καί τήν άσφά

λεια στήν νήσο .

τήν πεποίθησή τους δτι ό τερματισμός του άνταγωνισμοu

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν άVησυχία τους γιά τήν

τών έξοπλισμών άποτελεί ουσιώδη προκαταρκτι~ό δ ρο γιά

' κρίση τής Μέσης 'Ανατολής καί έτάχθησαν ύπέρ μιας δί

τήν πραγματοποίηση του γενικοί) προγράμματος γενικοί)

καιης καί διαρκοuς είρήνης. Ξεκινώντας άπό τήν aρχή τής

άποτελεσματικό

' αuτοδιαθέσεως των λαών καί άπό τό aξίωμα δτι ή πρόσ

Ι:λεγχο . Συνεφώνησαν δτι ή σύγκληση μιας Παγκοσμίου

κτηση έδαφών μέ τήν βία ε{ναι άπαράδεκτη στίς διεθνείς

καί

πλήρους άφοπλισμοu

ύπό διεθνή

Διασκέψεως γιά τόν aφοπλισμό σύμφωνα μέ τίς σχετικές

σχέσεις, ύπεγράμμισαν τήν άνάγκη τής έκκενώσεως δλων

άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ , θά μποροu

τών άραβικών έδαφών πού κατελήφθησαν τό 1967καί μιας

σε νά δώση μιά νέα rοθηση στήν ρύθμιση του προβλήματος

λύσεως πού θά σεβόταν τά νόμιμα δικαιώματα δλων τών

του aφοπλισμοί) ώς καί στήν προαγωγή τής είρήνης καί

Κρατών τής περιοχής καί θά έγγυαtο τά νόμιμα δικαιώματα

τής άσφαλείας στόν κόσμο .

του άραβικου λαου τής Παλαιστίνης .

»'Η έλληνική πλευρά Ι:λαβε ύπό σημείωση μέ ένδιαφέ-

»'Η κατάσταση στήν Δημοκρατία του Λιβάνου συγκρά-
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τησε τήν προσοχή καί δλη τήν συμπάθεια των δύο μερών

>>Τά δύο μέρη εξέφρασαν επίσης τήν iκανοποίησή τους

πού διεπίστωσαν πώς ή παράταση τής κρίσεως θά μπορου

άναφορικά μέ τήν συνεργασία στούς τομείς τής επιστήμης,

σε νά δημιουργήση νέους καί σοβαρούς κινδύνους γιά τήν

τής παιδείας, τής τέχνης καί του τουρισμου καί εκριναν δτι

είρήνη στήν Μέση 'Ανατολή.

ύπάρχουν δυνατότητες γιά τήν διεύρυνσή της.
))Εiδικώτερα εξέφρασαν τήν χαρά τους, γιά τήν ύπο

>>Τά δύο μέρη άνεγνώρισαν τήν σημασία τής Τρίτης
Διασκέψεως του ΟΗΕ γιά τό Δίκαιο τής Θαλάσσης. Συμ

γραφή στό Βελιγράδι, στίς

φώνησαν νά εργασθουν στά πλαίσια τής Διασκέψεως αύ

συμφωνίας γιά τήν άνταλλαγή επιστημόνων καί ερευνητών

τής πρός τόν σκοπό επεξεργασίας γενικών κανόνων διε

δπως καί γιά τήν ύπογραφή στό Βελιγράδι, στίς

θνους δικαίου πού θά ενεθάρρυναν τήν σταθερότητα των

ου

διεθνών ρυθμίσεων, θά εγγυ&ντο τήν ελευθερία τής ναυσι

τροπή γιά τόν τουρισμό, Ι:νός Πρακτικου άναφερομένου

πλοίας καί θά εξασφάλιζαν τήν διεθνή συνεργασία γιά τήν

στήν συνεργασία σ' αύτόν τόν τομέα.

του περασμένου 'Απριλίου,

31

Μαρτί

άπό τήν Μικτή Έλληνογιουγκοσλαβική 'Επι

>>Τά δύο μέρη συμφώνησαν πώς

είρηνική χρησιμοποίηση του θαλασσίου καί ύποθαλασσί
ου χώρου, λαμβανομένων ύπ' όψιν των άποκλειστικων

1976,

17

oi

πολιτικές επαφές σέ

διάφορα επίπεδα μεταξύ aντιπροσώπων των δύο χωρών

εθνικών δικαιωμάτων. Τά δύο μέρη άπέδωσαν ίδιαίτερη

συμβάλλουν στήν καλύτερη κατανόηση καί τήν παγίωση

προσοχή στά διεθνή οικονομικά προβλήματα πού aντιμε

τής άμοιβαίας εμπιστοσύνης. 'Εξ άλλου

τωπίζουν δλες

oi χώρες του κόσμου καί ιδιαίτερα oi χώρες

αβουλεύσεις μεταξύ τ&ν 'Υπουργείων των 'Εξωτερικών

πού βρίσκονται στήν δδό τής άναπτύξεως . 'Υπεγράμμισαν

άπέδειξαν επίσης τήν χρησιμότητά τους. Θεωρουν δτι οί

oi

περιοδικές δι

τήν άνάγκη ταχείας θέσεως σέ εφαρμογή των άποφάσεων

διαφορετικές διεθνείς θέσεις των δύο χωρών δέν εμποδί

των 6ης καί 7ης εκτάκτων συνόδων τής Γενικής Συνελεύ

ζουν τήν συνφγασία τους καί τίς σχέσεις φιλίας καί καλής

σεως του ΟΗΕ σχετικά μέ τήν καθιέρωση μιiiς διεθνους

γειτονίας, οuτε τήν άναζήτηση εποικοδομητικών λύσεων
σύμφωνα μέ τίς άρχές του άμοιβαίου συμφέροντος, τής

οiκονομικής τάξεως. 'Υπογραμμίσθηκε δτι ή σύνοδος τής

-

Διασκέψεως των 'Ηνωμένων Έθν&ν γιά τό 'Εμπόριο καί

κυριαρχίας καί τής μή άναμίξεως στίς εσωτερικές ύποθέ

τήν 'Ανάπτυξη στό Ναϊρόμπι θά πρέπη νά συμβάλη δσο τό

σεις

δυνατόν πιό συγκεκριμένα καί εποικοδομητικά στήν επί

μεσα στίς δύο γειτονικές καί φίλες χώρες.

γιά κάθε θέμα πού ενδιαφέρει τήν συνεργασία άνά

-

λυση των όξέων καί μονίμων προβλημάτων τής οικονο

))Οί συνομιλίες διεξήχθησαν σέ άτμόσφαιρμ άμοιβαίας

μικής άναπτύξεως του κόσμου, μεταξύ των δποίων τό πρό

φιλίας καί εγκαρδιότητος. Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν βε

βλημα τής μειώσεως του1(άσματος μεταξύ τrον άνεπτυγμέ

βαιότητα ,πώς ή συνάντηση αύτή πού άντανακλii τόν aνο

νων καί των ύπό άνάπτυξη χωρών.

δικό χαρακτήρα των σχέσεών τους θά δώση νέα ώθηση

τίς διμερείς σχέσεις τά δύο μέρη εξέ

στήν πατροπαράδοτη φιλία πού στηρίζεται σταθερά έπάνω

φρασαν τήν iκανοποίησή τους γιά τήν εξέλιξη των ρίκο

>>' Εξετάζοντες

στά άμοιβαία αiσθήματα των λαών τους καί στίς άρχές του

νομικών σχέσεων καί ύπεγράμμισαν τήν σημασία του

άμοιβαίου σεβασμου, τής εμπιστοσύνης καί του αμοιβαίου

πραγματοποιηθέντος στόν τομέα αύτό €ργου aπό τήν Μι

συμφέροντος.

κτή Διϋπουργική 'Επιτροπή γιά τήν Οίκονομική Συνερ

>> • Ο

πρόεδρος τής 'Ομοσπόνδου Σοσιαλιστικής Δημο

κρατίας τής Γιουγκοσλαβίας κ. 'Ιωσήφ Μπρόζ τίτο εκά

γασία.

))Θεωρουν εξ άλλου πώς ή iκανοποιητική άνάπτυξη των

λεσε τόν , πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κων

εμπορικών άνταλλαγ&ν κατά τήν διάρκεια του πρώτου τρι

σταντίνο Τσάτσο καί τόν πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο

j.ιήνου του τρέχοντος ετους θά επιτρέψη όχι μόνο τήν αu

Καραμανλή νά επισκεφθουν επισήμως τήν Γιουγκοσλα

ξηση του όγκου τους αλλ' άκόμα τήν διαφοροποίηση τής

βία.

δομής τους.

ήμερομηνίες των επισκέψεων θά καθορισθουν μεταγενέ

·

))Διεπίστωσαν επίσης πώς ύπάρχουν άκόμα πολλές δυ

νατότητες άναπτύξεως τής συνεργασίας σέ άλλους οίκο
νομικούς τομείς δπως εκείνους τής βιομηχανίας, των με
ταφορών, των επικοινωνιών, τής ηλεκτρικής ενεργείας καί
τής ύδροοικονομίας.

>>' Υπεγράμμισαν

ίδιαίτερα τήν σύναψη καί θέση σέ

Oi

προσκλήσεις €γιναν δεκτές μέ εύχαρίστηση .

Oi

' στερα διά τής διπλωματικής όδου)).

.ο

διεθνής τύπος εδειξε εντονο ενδιαφέρον γιά

τήν επίσκεψη του Γιουγκοσλάβου ήγέτη στήν έλλη
νική πρωτεύουσα. 'Ο Μ . Μαρσώ, στή

«Le Monde))

ύπογράμμισε τήν πρόθεση τ&ν δύο χωρών νά ενισχύ

ίσχύ Συμφωνίας γιά τήν διαμετακόμιση τ&ν γιουγκοσλα

σουν τή μεταξύ τους συνεργασία

βικών εμπορευμάτων άπό τόν λιμένα τής Θεσσαλονίκης

Science Moniton> τόνιζε τό

δπως καί τήν ύπογραφή συμφωνίας πού άφορα τήν συνορι

χωρών γιά τίς εξελίξεις στην άνατολική Μεσόγειο,

ακή σιδηροδρομική κίνηση ανάμεσα στίς δύο χώρες.

άλλά καί τήν άνησυχία τής 'Ελλάδος γιά ενδεχόμε

)) Ύ πεγράμμισαν

επίσης τό κοινό συμφέρον γιά μιά

στενώτερη συνεργασία στόν τομέα τής άνταλλαγής πλη
ροφοριών καί τής εναρμονίσεως των σχεδίων σχετικά μέ

τήν κατασκευή των μεγάλων διεθνών όδ&ν 'Ανατολής-Δύ

σεως καί Βορρii-Νότου περιλαμβανομένης τής καθ~ερώ
σεως οιπλής γραμμής καί ηλεκτροδοτήσεως τής σιδηρο
δρομικής όδου Δουνάβεως

-

Αίγαίου. 'Εξέφρασαν εξ άλ

λου τήν iκανοποίησή τους γιά τήν εύνοϊκή εξέλιξη του

(10.5).

'Η

«Christian

κοινό ενδιαφέρον τ&ν δύο

νες σοβιετικές πρωτοβουλίες, μετά τήν άπομάκρυν
ση άπό τή σκηνή του τίτο

-

καί ιδιαίτερα γιά τό

ενδεχόμενο διασπάσεως τής Γιουγκοσλαβίας

(7.5).

Στήν ίδια έλληνική άνησυχία άναφέρθηκε καί άντα
πόκριση του Μ. Μοντιάνο πού δημοσιεύτηκε στούς
<Πimes))

(11.5).

τέλος ή έλβετική

«Tagesanzeiger))

σημείωσε δτι μόνο ζήτημα ίκανό νά διαταράξει τίς

σχεδίου γιά τήν κατασκευή πετρελαιαγωγου μεταξύ 'Ελλά

έλληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις ήταν τό Μακεδο

δος καί Γιουγκοσλαβίας.

νικό

(10.5).
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ΜΑ·Ι·ΟΥ

πίσουμε τά προβλήματα μέ σοβαρότητα καί αύτοπει

1976

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει μήνυμα στό πέμπτο
Πανελλήνιο 'Εμπορικό Συνέδριο, ο{ έργασίες τοϋ
όποίου πραγματοποιοϋνται στή Θεσσαλονίκη:

« 'ΕπωφελοίJμαι

σήμερα τijς εύκαιρίας πού μοίJ

θάρχηση. Χρειάζονται άκόμη φαντασία, νέες iδέες,
εύρύτης άντιλήψεων, μεθοδικότης, μακροπρόθεσμα
σχέδια καί πρό παντός προγραμματισμός.

'Οφεί

λουμε νά σκεπτόμαστε καί νά άντιδροίJμε πλέον σάν
Εύρωπαίοι.

δίνει τό Συνέδριό σας γιά νά σiiς διαμηνύσω ώρισμέ

» 'Αποδυόμενοι σέ μιά τέτοια προσπάθεια θά βρij

νες σκέψεις μου, ο{ δποίες άφοροίJν καί σiiς άλλά καί

τε πρόθυμο καί ούσιαστικό συμπαραστάτη σας τήν

δλόκληρο τόν έλληνικό λαό.

Κυβέρνηση. Είμαι διατεθειμένος νά ίκανοποιήσω

» 'Επιβάλλεται νά συνειδητοποιήσωμε όλοι ότι δ

όλα τά λογικά αiτήματα τijς τάξεώς σας όχι μόνο γιά

τόπος αύτός περνάει δύσκολη καί άποφασιστική γιά

νά βοηθήσω έσiiς, άλλά γιατί γνωρίζω ότι ένα ύγιές

τήν περαιτέρω πορεία του φάση. Πέραν όμως τών

έμπόριο, όρθολογικά ώργανωμένο καί lντιμα άντα

εlδικών δυσχερειών πού άντιμετωπίζει σήμερα ή χώ

γωνιστικό, άποτελεi θεμελιώδη προϋπόθεση τijς οl

ρα μας, κρίση διανύουν ο{ οΙκονομίες δλοκλήρου

κονομικijς προόδου καί τijς εύημερίας τοίJ λαοίJ.

σχεδόν τοίJ κόσμου. Διαρθρωτικές μεταβολές καί ρι
ζικές άνακατατάξεις έπιχειροίJνται στήν δομή τών

» Όφείλω,

δμως, παραλλήλως νά δηλώσω δτι δέν

πρόκειται σέ καμμιά περίπτωση νά άποδεχθώ τήν

δυτικών κοινωνιών καί κατ' άκολουθίαν τών δυτικών

ίκανοποίηση οlουδήποτε αiτήματος, πού θά ώδη

οlκονομιών.

γοίJσε στήν άνοχή τοίJ παρασιτισμοίJ, στήν μείωση

» 'Απευθυνόμενος σήμερα πρός

τόν έμπορικό κό

τijς συναγωνιστικότητος καί έπομένως στήν δη

σμο τijς χώρας πρέπει νά έπαναλάβω γιά μιά άκόμη

μιουργία οiκονομικών καί κοινωνικών άπαραδέκτων

φορά ότι ή έπικείμεvη πλήρης ένταξή μας στήν ΕΟΚ

προνομιακών καταστάσεων.

μiiς θέτει μπροστά σέ σοβαρά καί δύσκολα προβλή

»Ή Κυβέρνησις θά άναμείνη με Ιδιαίτερο ένδια

ματα. Συνηθίσαμε νά προβάλουμε κατά κύριο λόγο

φέρον τά πορίσματα τοίJ Συνεδρίου σας, τά όποία θά

τά πλεονεκτήματα, πού είναι πράγματι σημαντικά,

τύχουν άμέσου καί προσεκτικής μελέτης. Νά είσθε

παραλείπουμε όμως νά έπισημάνουμε τίς μεγάλες

βέβαιοι ότι θά πράξωμεν δ, τι είναι συμφέρον γιά τήν

προσπάθειες καί τόν άγώνα πού χρειάζεται γιά νά

προκοπή τοίJ έλληνικοίJ έμπορίου καί γενικώτερα

άπολαύσουμε aύτά τά πλεονεκτήματα. <ο άγών θά

τήν έξασφάλιση σταθερiiς άνοδικijς οiκονομiκijς

είναι συνεχής καί τραχύς. ' Οφείλουμε νά άντιμετω-

πορείας».
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Τό καλοκαίρι του

1976 θά σημαδευθεί &.πό τήν κρίση του «Χόρα», καθώς ή Τουρκία θά προσπαθήσει

νά δημιουργήσει τετελεσμένα στό ανατολικό Αiγαίο καί νά &.μφισβητήσει εμπρακτα τά έλληνικά κυρι
αρχικά δικαιώματα επί τής ύφαλοκρηπίδας. 'Η εξοδος του τουρκικου ερευνητικου σκάφους θά φέρει τίς
δύο χώρες στά πρόθυρα τής συρράξεως καί θά καταδείξει δτι ή Υ Αγκυρα λίγο ενδιαφερόταν γιά τήν
όμαλή καί σύμφωνη μέ τό Διεθνές Δίκαιο επίλυση τών προβλημάτων, πού ή ϊδια είχε δημιουργήσει μέ
τήν προβολή διεκδικήσεων· σέ τελική &.νάλυση, ή Τουρκία προκάλεσε τήν κρίση τρείς μόνο μήνες μετά

τή διατύπωση τής έλληνικής προτάσεως γιά σύναψη συμφώνου μ ή επιθέσεως. 'Η aντίδραση του Κ.

Καραμανλή ύπήρξε Ψ~ύχραιμη καί aποφασιστική: ό πρωθυπουργός θά καταστήσει σαφές πρός δλες τίς
κατευθύνσεις δτι ή 'Ελλάδα δέν επιζητουσε τήν αναμέτρηση, δέν μπορουσε δμως καί νά δεχθεί τή
διαρκή προσβολή τών δικαιωμάτων της, δποτε ή Τουρκία αυθαίρετα aποφάσιζε νά δημιουργήσει νέα
προβλήματα. 'Η κρίση θά ξεπεραστεί aφου ή 'Αθήνα προσφύγει στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας του ΟΗΕ
καί στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης. Παράλληλα, στά τέλη 'Ιουλίου, θά aρχίσουν καί οί διαπραγμα
τεύσεις γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινότητα. 'Ο Κ. Καραμανλfjς aνταποκρινόταν μέ έπιτυχία
σέ πολλαπλές aνάγκες τής εξωτερικfjς πολιτικfjς: ή κρίση στό Αiγαίο ξεπεράστηκε χωρίς νά θιγουν τά
κυριαρχικά δικαιώματα τής 'Ελλάδος καί χωρίς παράλληλα νά ύποθηκευθεί ή πορεία της πρός τήν

πλήρη ενσωμάτωση στό δυτικοευρωπαϊκό πολιτικό, οtκονομικό καί κοινωνικό σύστημα.
'Από τήν άλλη πλευρά, ή ενταση μέ τήν Τουρκία δέν θά ανακόψει καί τίς προσπάθειες του Κ.
J

Καραμανλfj στό εσωτερικό πεδίο, δπου θά κυριαρχήσουν ή υίοθέτηση νέας πολιτικfjς γιά τό περιβάλλον, ή θέσπιση νέας εργατικfjς νομοθεσίας, ή όριστικοποίηση τfjς aποφάσεως γιά τή δημιουργία του
αεροδρομίου στά Σπάτα καί ό σχεδιασμός ευρείας αναδασώσεως στήν 'Αττική.

14-16
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τό χρυσό κλειδί τfjς πόλεως. Προσfjλθαν άκόμη

1976

'Ο Κ. Καραμανλi;ς πραγματοποιεί περιοδεία στή
Βόρεια 'Ελλάδα, μέ πρώτο σταθμό τήν 'Αλεξανδρού
πολη, δπου συμμετέχει στίς εορτές γιά τήν απελευθέ
ρωση τfjς πόλεως. Κατόπιν, μεταβαίνει στή Θεσσα

λονίκη.

.ο

πρωθυπουργός

εφθασε

άεροπορικώς

στήν

'Αλεξανδρούπολη τό πρωί τfjς 14ης Μαίου, συνο
δευόμενος άπό τούς ύπουργούς 'Εθνικfjς 'Αμύνης,
Ε. 'Αβέρωφ καί Βορείου 'Ελλάδος, Ν. Μάρτη, τόν

άντιστράτηγο Ι. Ντάβο, καθώς καί τό γενικό διευ
θυντή του Πολιτικου Γραφείου του, πρέσβη Π. Μο
λυβιάτη. Στό άεροδρόμιο τόν ύποδέχθηκαν οί βου

άντιπροσωπεία φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπι
στημίου καί όμάδα Μουσουλμάνων μέ επικεφαλfjς τό
Μουφτή Διδυμοτείχου.

'Ο

πρωθυπουργός

παρακολούθησε

δοξολογία

στό Μητροπολιτικό ναό γιά τήν άπελευθέρωση τfjς
πόλεως. Κατόπιν, μετέβη στό Δημαρχείο, δπου δέ
χθηκε τίς τοπικές άρχές καi συνομίλησε μέ πολίτες,
κατέθεσε στέφανο στό ήρώο καί παρακολούθησε
στρατιωτική παρέλαση. Μετά τό τέλος τfjς παρελά

σεως, άπό τόν εξώστη τfjς Στρατιωτικfjς Λέσχης καί
ενώπιον τών κατοίκων τfjς άκριτικfjς πόλεως, άπάν
τησε στήν προσφώνηση του δημάρχου:

λευτές του νομου, κάτοικοι καί ό δήμαρχος 'Αλε

«Σiiς εύχαριστώ yιά τούς καλούς σας λόγους, κα

ξανδρουπόλεως, ό όποίος καί &νακοίνωσε στόν πρω

θώς καί yιά τήν τιμή πού μοv έκάνατε νά μέ &νακηρύ

θυπουργό τήν άπόφαση του Δημοτικου Συμβουλίου

ξητε έπίτιμον δημότη τfjς 'Αλεξανδρουπόλεως. Καί

νά τόν άνακηρύξει επίτιμο δημότη καί του παρέδωσε

τήν τιμήν αύτήν τήν aποδέχομαι ύπερηφάνως, διότι
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προέρχεται άπό μίαν πόλιν, το ονομα τής δποίας

όφείλουμε νά έπαγρυπνουμε, νά ένισχύουμε τήν άμυ

συμβολίζει αύτή ν τήν στιγμήν τήν θέληση τών 'Ελλή

νά μας καί νά σφυρηλατουμε τήν έθνική μας ένότη

νων νά προστατεύσουν άντί πάσης θυσίας, τήν τιμή

τα.

;;Καί ή ένότης αvτή μiiς χρειάζεται δχι μόνον γιά

καί τήν άσφάλεια τής χώρας των.
»Πολίται του "Εβρου,

νά άντιμετωπίσουμε τούς έξωτερικούς κινδύνομς,

»'Η σημερινή μου επίσκεψις, πού συμπίπτει μέ

άλλά καί γιά νά κατοχυρώσουμε τήν γαλήνη καί τήν

τήν ίστορική έπέτειο τής ένσωματώσεως τής πολύτι
μης αύτής γής στήν 'Ελλάδα, επιβεβαιώνει τό ενδι

πρόοδο του τόπου μας.

;; "Οπως

γνωρίζετε,

δέν εlμαι έπιρρεπής στάς

αφέρον τής Κυβερνήσεώς μου καί γενικώτερα τής

ύπερβολάς. Πιστεύω, δμως, δτι, άν ύπάρξη αύτή ή

Πολιτείας γιά τήν περιοχή σας.

προϋπόθεσις, ή Έλλάς θά καταστή συντόμως ύπό

»Μιiiς περιοχής πού, παρά τάς δοκιμασίας πού
ύπέστη διά μέσου τών αίώνων, διετήρησε άκμαίο τό

δειγμα εύημερούσης Πολιτείας.
;;Πολίται του "Εβρου,

εθνικό φρόνημα. Μιiiς περιοχής ή όποία καί σήμερα

;;Σiiς εύχαριστώ γιά τήν ύποδοχή πού μου έπεφυ

άκόμη παραδειγματίζει τούς "Ελληνες μέ τόν πατρι

λάξατε. Μου χαρίσατε σήμερα μία άπό τίς πιό έντο

ωτισμό της καί γενικώτερα μέ τήν εθνική της συμπε~

νες συγκινήσεις τής ζωής μου, γιατί έζησα μαζί σας

ριφορά.

στιγμές έθνικής έξάρσεως. Θά έπανέλθω στήν 'Αθή

»ΝΑν μπορουσα νά μεταφέρω στήν Άθήνα τόν

παλμό σας καί τό πνευμα σας, ή Έλλάς θά άκτινο

βολουσε άπό αύτοπεποίθηση καί αίσιοδοξία.
;;Δέν έχω τήν πρόθεση, άλλά οvτε καί ή ήμέρα τό
έπιτρέπει νά έκφωvήσω πολιτικό λόγο.

'Οφείλω,

δμως, νά σiiς δώσω μία σύντομη εiκόνα τfjς γενικής
καταστάσεως τής χώρας μας, γιά νά σiiς προστατεύ

σω άπό τίς αίώνιες Κασσάνδρες πού ύποkομεύουν τό
ήθικό καί τήν συνοχή του λαόυ μας.

;; Ή οίκονομία

τής χώρας έτέθη ύπό έλεγχον καί

ξαναβρήκε τήν άνοδική της πορεία, παρά τήν διεθνή

να μέ άνανεωμένας τάς δυνάμεις μου καί ένισχυμένη
τήν πίστη μου στό μέλλον του λαου μας;;.

'Αργότερα, ό πρωθυπουργός μίλησε στούς άξιω
ματικούς τής φρουρaς καί δέχθηκε άπό άντιπροσω

πεία πολιτών έπιταγή

3

έκατ. δρχ. ύπέρ τ&ν Ένό

πλων Δυνάμεων. Τή χειρονομία αύτή σχολίασε μέ τά
άκόλουθα λόγια:

«Ίδού ένας λαός πού άντί νά ζητii δίνει. Καί θά
μπορουσε νά γίνη παράδειγμα γιά δλους τούς "Ελ
ληνες;;.

ύφεση πού ήταν φυσικό νά έπηρεάση καί τήν οίκο

Τό άπόγευμα, ό Κ. Καραμανλής έγκαινίασε τό

νομία τής 'Ελλάδος.

;; 'Η άσφάλεια

τής χώρας πρέπει νά θεωρήται δε

δομένη.

;; Ή

Νοσοκομειο τής πόλεως καί άναχώρησε γιά τή Θεσ
σαλονίκη, έν& ό ύπουργός 'Εθνικής

Έλλάς διαθέτει αύτή ν τήν στιγμήν Ένά

πλους Δυνάμεις πού διακρίνονται γιά τό ύψηλό τους
φρόνημα καί τήν άρτιότητα του δπλισμου καί τής

'Αμύνης, δ

όποιος είχε προηγουμένως τραυματιστει σέ άτύχημα,
έπέστρεψε στήν 'Αθήνα.

Τό πρωί τής έπομένης, 15ης Μαίου, δ πρωθυ

τάς

πουργός έξήγγειλε σημαντικά εργα γιά τήν άναμόρ

δποίας δ λαός δικαιουται νά εlναι ύπερήφανος, δπως

φωση τής μακεδονιtής πρωτεύουσας. 'Αρχικά, έπι

έκπαιδεύσεώς

των.

'Ενόπλους Δυνάμεις διά

εlμαι καί έγώ.

» 'Η διεθνής
δέποτε ίσχυρή.
όργανική

σκέφθηκε τήν περιοχή 'Αλλατίνη καί εδωσε έντολές
θέσις τής 'Ελλάδος εlναι δσον ου

γιά τήν κατάρτιση μελέτης γιά τήν έπέκταση τής

ΝΗδη άνοίξαμε τόν δρόμο γιά τήν

παραλιακής λεωφόρου άπό τό χώρο αύτό ώς τό Μι

ένταξή μας

ΝΕνταξη, ή όποία

;

στήν

'Ηνωμένη

Εvρώπη.

δπως έτόνισα καί άλλοτε

-

θά

μεταβάλη ριζικά τήv μοίρα του λαου μας.

κρό 'Έμβολο· οί στρατιωτικές έγκαταστάσεις θά
άπομακρυνθοuν άπό τό Μικρό ΝΕμβολο καί μέρος

του χώρου πού κατελάμβαναν θά μετατραπει σέ aλ

;;Καί έδημιουργήσαμε στήν Βαλκανική τίς προϋ

σος. Κατόπιν, έπισκέφθηκέ τό 'Αρχαιολογικό Μου

ποθέσεις γιά μιά γόνιμη φιλία καί συνεργασία μέ

σεισ, ένέκρινε τήν ίδρυση Βυζαντινοu Μουσείου,

τούς γείτονάς μας.

καθώς καί τά κονδύλια γιά τήν έκπόνηση τής σχετι

;;Μελανό σημείο στήν είκόνα αvτή άποτελεί ή

κής μελέτης. 'Από τό Μουσειο, δ πρωθυπουργός με

έπικίνδυνη κρίσις στάς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία.

τέβη στήν Πανεπιστημιούπολη, δπου ένημερώθηκε

Κρίσις γιά τήν όποία, δπως κατ' έπανάληψιν έδή

άπό τίς πρυτανικές άρχές γιά τό πρόγραμμα άνεγέρ

λωσα, δέν εvθύνεται ή χώρα μας. Ή Έλλάς θά ηv

σεως κτιρίων καί ένέκρινε τή δημιουργία πανεπι

χετο δπως δ "Εβρος καταστή καί πάλιν σημείον πού

στημιακής νοσοκομειακής μονάδας, δυνάμεως

νά ένώνη,~ άντί νά χωρίζη τίς δύο χώρες μας.

κλινών. 'Αργότερα ένημερώθηκε γιά τά εργα ύδρεύ

;; 'ψ.πίζω δτι

ή Τουρκία θ' άντιληφθή κάποτε δτι

αvτό έπιβάλλει τό συμφέρον άμφοτέρων τών λαών
μας. 'Έως δτου δμως τό iiντιληφθή αvτό ή Τουρκία,

σεως τής πόλεως, προβλεπόμενης δαπάνης

700

600 έκατ.

δρχ.

Τό μεσημέρι δ πρωθυπουργός μίλησε σέ άξιωμα-
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Παρουσία στήv 'Αλεξανδρούπολη.
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τικούς στή Στρατιωτική Λέσχη. Τό άπόγευμα κήρυξε

πολύ καί σέβεται τόν πρωθυπουργό καί προσέβλεπε μέ χα

στό Καυταντζόγλειο στάδιο τήν εναρξη των πανελλή

ρά νά τόν ύποδεχθεί στήν Οόάσιγκτων τόν 'Ιούνιο. 'Η

νιων άγώνων μαθητών μέσης έκπαιδεύσεως καί έπι

Κυβέρνηση έπήνεσε τίς γενναίες προσπάθειες τοϋ πρωθυ

σκέφθηκε τό 'Εμπορικό καί Βιομηχανικό 'Επιμελη

πουργοί\ κατά τό τελευταίο ένάμισυ ετος νά ένισχύση τά

τήριο, όπου πραγματοποιοϋνταν ο{ έργασίες τοϋ πα
νελληνίου Συνεδρίου τ&ν

'Εμπορικών Συλλόγων.

Τήν επομένη, τέλος, θεμελίωσε στή Σταυρούπολη τά

εργα τοϋ Δενδροποτάμου, μεγάλης σημασίας γιά τήν
ύγιεινή τ&ν κατοίκων τής περιοχής.
στήν 'Αθήνα στίς

16

'Επέστρεψε

τοϋ μηνός.

θεμέλια τοϋ δημοκρατικοί\ καθεστώτος στήν 'Ελλάδα καί
τούς δεσμούς μεταξύ τών δύο χωρών μας. Προφανώς, εΙναι
πρός τό συμφέρον άμφοτέρων τών Κυβερνήσεων νά άποφύ
γ~με όποιαδήποτε όπισθοδρόμηση στίς διμερείς μας σχέ

σεις. Συνεπώς, έάν ή έπίσκεψή του παρεξηγείτο, παρερμη
νεύετο ή ύπόκειτο σέ άμφισβητήσεις, ε{ναι πλήρως κατα

νοητό tδώ ότι θά ήταν προτιμώτερο νά σχεδιασθf\ γιά με

ταγενέστερο χρόνω) 80 •

15
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1976

'Εγκαινιάζονται τά γραφεία τής 'Επιτροπής των

18
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1976

Εύρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων στήν 'Αθήνα. Παρίσταν

Κατά τή διάρκεια γεύματος πού παρέθεσε ό Πα

ται ό άντιπρόεδρος τής 'Επιτροπής των Εύρωπαϊκ&ν

νελλήνιος Σύλλογος 'Εξαγωγέων, δ Κ. Καραμανλής

Κοινοτήτων, Κ. Σκαράτσια, οί ύπουργοί Συντονι

ύπογραμμίζει τό ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως γιά

σμοϋ καί 'Εξωτερικών, ό ύφυπουργός Συντονισμοϋ,

τόν κλάδο καί έπισημαίνει τήν άνάγκη άφενός νά

ό άρχηγός τής ΕΔΗΚ, Γ. Μαϋρος, ό πρόεδρος τής

όργανωθεί άποτελεσματικότερα ή δραστηριότητα

ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοϋ, καθώς καί οί πρέσβεις τ& ν Κρα

τοϋ έξαγωγικοϋ έμπορίου καί άφετέρου νά συνδυά

τ(i)ν-μελ&ν τής ΕΟΚ στήν 'Αθήνα.

σουν καί οί έξαγωγείς τό συμφέρον τής τάξεώς τους
μέ τό εύρύτερο κοινωνικό συμφέρον. 'Ακόμη, άναφέ

17

ΜΑ·Ι·ΟΥ

ρεται qτή σημασία πού εχει γιά τήν άνάπτυξη τής

1976

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσος, έγ
καινιάζει τό

κτίριο τής

'Εθνικής

Πινακοθήκης.

Στήν τελετή παρίσταται ό Κ. Κάpαμανλής, έπικεφα
λής κλιμακίου ύπουργ&ν.
Στίς

21 τοϋ μηνός, ό πρωθυπουργός θά θεμελιώ

σει τό Μέγαρο Μουσικής. Παρίστανται οί ύπουργοί
Δημοσίων ~Εργων καί Πολιτισμοϋ, ό ύφυπουργός

Οίκισμοϋ καί μέλη τοϋ συλλόγου «Φίλοι τής Μουσι

οίκονομίας ή συμπαράσταση τοϋ λαοϋ στήν προσπά
θεια τής Κυβερνήσεως καί τονίζει ότι εχει πλέον
άνοίξει ό δρόμος γιά τήν προσχώρηση τής 'Ελλάδος

στήν ΕΟΚ, άπό τήν όποία θά έξαρτηθεί γιά αί&νες ή
άνάπτυξη τής χώρας άλλά καί ή άσφάλειά της. Γι'
αύτό, κατέληξε, όλοι οί 'Έλληνες πρέπει νά καταλά
βουν ότι «yιά δύο-τρ{α χρόνια, δέv συγχωροvvται
τρέλλες».

κής>).

'Όπως θά σημειώσει ή «Καθημερινψ) στίς

21 Μαί

18
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1976

ου, «ή 'Αθήνα, πού επαυσε πρό όλίγων μόλις ήμερ&ν

'Ο πρωθυπουργός δέχεται τόν άντιπροέδρο τής

νά ε{ναι "ή μόνη εύρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς Πι

'Επιτροπής των Εύρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων καί άρμό

νακοθήκη", πρόκειται συντόμως νά παύσει νά ε{ναι

διο γιά θέματα έξωτερικής πολιτικής, Κρ. Σόουμς, ό

καί ή μόνη πρωτεύουσα χωρίς αtθουσα συναυλιών)).

δποίος τήν tδια ήμέρα άναχωρεί γιά τήν Κρήτη,
όπου καί πρόκειται νά συνέλθει ή μικτή κοινοβου

17
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λευτική έπιτροπή Συνδέσεως 'Ελλάδος

1976

-

ΕΟΚ.

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρέσβη των ΗΠΑ

στήν 'Αθήνα, Τζ. Κιούμπις. 'Ο πρωθυπουργός έξή

19-27

γη σε ότι, στήν παροϋσα συγκυρία, ή πραγματοποίη
ση έπισκέψεώς του στίς ΗΠΑ θά εβλαπτε άντί νά
ώφελήσει. Οί δύο άνδρες συμφώνησαν νά έπανεξε
ταστεί δ χρόνος τής έπισκέψεως στό προσεχές μέλ

λον.

1976

Συζητείται καί ψηφίζεται, άπό τό Β' τμήμα τής

Βουλής, τό νομοσχέδιο περί χωροταξίας καί περι
βάλλοντος, τό όποίο άποσκοπεί νά συμβάλει στή
διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής στόν κρίσιμο αύτό
τομέα. ~Ετσι, γίνεται ~να σημαντικό βήμα γιά τήν

Τρείς ήμέρες άργότερα, ό Τζ. Κιούμπις έπισκέ

φθηκε έκ νέου τόν Κ. Καραμανλή στόν όποίο μετέ
δωσε προφορικό μήνυμα τοϋ

ΜΑ·Ι·ΟΥ

'Αμερικανοϋ προέ

δρου:

ύλοποίηση των έπιταγ&ν τοϋ Συντάγματος τοϋ

. οί

1975,

σχετικές διατάξεις τοϋ δποίου ε{ναι άπό τίς πιό

προωθημένες καί ριζοσπαστικές στήν Εύρώπη.
Τό νομοσχέδιο διατυπώνει τίς εννοιες τοϋ χωρο

«'Ο πρόεδρος μελέτησε προσεκτικά τίς άπόψεις τοϋ

ταξικοϋ σχεδίου, τοϋ χωροταξικοϋ προγράμματος,

πρωθυπουργοί\ καί σέβεται τήν κρίση του ότι ή έπίσκεψή

τής χρήσεως τοϋ χώρου, τοϋ φυσικοϋ καί τοϋ πολι

του τόν 'Ιούνιο θά ήταν άκαιρη. Ό πρόεδρος θαυμάζει

τιστικοϋ περιβάλλοντος. 'Αρμόδιος φορέας γιά τήν
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κρατοϋσε. Τά προηγούμενα χρόνια, ή πίεση άπό τίς

καί τής προστασίας τοϋ περιβάλλοντος δρίζεται τό

άνάγκες τής οικονομικής άναπτύξεως καί τής συγ

'Υπουργείο Συντονισμοί>. Συνιστaται τό

'Εθνικό

κεντρώσεως τοϋ πληθυσμοί> σέ άστικά κέντρα επέ

Συμβούλιο Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος, ύπό τήν

φεραν διόγκωση τ&ν πόλεων (χωρίς πάντα τήν πα

προεδρία τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοί>, πού άποτελεί

ράλληλη δημιουργία εργων ύποδομής), καθώς καί ρύ

ται άπό τούς ύπουργούς πού συμμετέχουν στήν οι

πανση τοϋ περιβάλλοντος. Στή δημόσια διοίκηση

κονομική

·Επιτροπή, καθώς καί τούς ύπουργούς

ύπήρχαν πολλοί φορείς πού διεκδικοϋσαν άρμοδιό

'Εξωτερικών, 'Εσωτερικών, Πολιτισμοί>, Παιδείας,

τητες γιά τά θέματα τοϋ περιβάλλοντος καί πού ε{χαν

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, Δημοσίων 'Έργων, καί

δημιουργηθεί γιά νά άντιμετωπίσουν έπιμέρους προ

τόν ύφυπουργό Δημοσίων 'Έργων. Στό Συμβούλιο

βλήματα κατά τρόπο μεμονωμένο.

μποροϋν, άκόμη, νά μετέχουν, καλούμενοι άπό τόν

καί τελικά καί ο{ πρωτοβουλίες τους ήταν άσυντόνι

ύπουργό Συντονισμοί> καί c'iλλα μέλη τής Κυβερνή

στες καί άλληλοσυγκρουόμενες. Στό πλαίσιο αύτό,

0{

άρμοδιότητες

σεως, στελέχη τής δημοσίας διοικήσεως καί τοϋ δη

ύπήρχε κίνδυνος νά άποβεί ή προσπάθεια γιά οίκο

μόσιου τομέα. 'Η άρμοδιότητα τοϋ Συμβουλίου κα

νομική άνάπτυξη σέ βάρος τοϋ λαοϋ, τοϋ δποίου θά

θορίζεται ώς έξής:

ύποβίβαζε τήν ποιότητα ζωής. 'Έτσι, ή Κυβέρνηση

«α. · Η λήψις άποφάσεων έπί τής άκολουθητέας πολιτι
κής καί έπί γενικών θεμάτων άφορώντων είς τήν χωροτα

ξίαν καί τό περιβάλλον.
»β. 'Η λήψις άποφάσεων έπί θεμάτων άπτομένων των

ε{χε προκρίνει τή λύση νά ύπαχθοϋν ο{ σχετικές άρ
μοδιότητες σέ ενα οργανο, τό 'Υπουργείο Συντονι
σμοί>, τό όποίο ήταν ήδη έπιφορτισμένο μέ τόν προ
γραμματισμό τής οικονομικής άναπτύξεως. Σκοπός

άρμοδιοτήτων πλειόνων 'Υπηρεσιών είς δ,τι άφορά τήν

τής Κυβερνήσεως ήταν νά διασφαλιστεί ή άνάπτυξη,

χωροταξίαν καί τό περιβάλλον.

χωρίς όμως νά: καταστραφεί τό φυσικό καί τό πολι

' »γ. Ή εγκρισις τών χωροταξικών σχεδίων καί προ

τιστικό περιβάλλον. Είδικά γιά τήν 'Επιτροπή Χω

γραμμάτων καί σχεδίων καί προγραμμάτων προστασίας

ροταξίας, δ Α. Κράτσας σημείωσε ότι πράγματι

του περιβάλλοντος καί ή έναρμόνίσις αύτών μετά των σχε

επρεπε νά συμμετέχουν σέ αύτή εκπρόσωποι τοϋ

δίων καί προγραμμάτων άναπτύξεως.

κοινοί>: όργανισμών, συλλόγων προστασίας τοϋ πε

»δ. 'Η έποπτεία έφαρμογfjς τών χωροταξικών σχεδίων
καί προγραμμάτων ώς καί των σχεδίων καί προγραμμάτων
προστασίας του περιβάλλοντος.
»ε. · Ο συντονισμός των φορέων έφαρμογfjς τών άνωτέ
ρω προγραμμάτων».

ριβάλλοντος, ΑΕΙ, τοπικής αύτοδιοικήσεως, επιμε
λητηρίων, έπιστημσνικ&ν κέντρων, έργατικ&ν σω
ματείων κ. λ π. 'Ωστόσο, ετσι θά κινδύνευε νά γίνει ή

'Επιτροπή πολυμελής καί δυσκίνητη . Γιά τό σκοπό
αύτό, ή Κυβέρνηση προέκρινε τή λύση νά επιλέγει

Συνιστaται, άκόμη, γραμματεία τοϋ Συμβουλίου,

έν& Ιδρύεται, στό 'Υπουργείο Συντονισμοί>, 'Επι

κατά περίπτωση τούς εκπροσώπους τής κοινής γνώ
μης πού θά τή συμβούλευαν.

τροπή Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος, έπιφορτισμέ

·Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Α. Φιλιππίδης,

νη μέ τή διατύπωση γνωματεύσεων πρός τόν ύπουργό

συμφώνησε μέ τήν άνάγκη νά ύπάρξει σχεδιασμός

Συντονισμοί> ή πρός τό

στόν τομέα τής προστασίας τοϋ περιβάλλοντος εξέ

'Εθνικό Συμβούλιο.

·Η

'Επιτροπή άπαρτίζεται άπό έκπροσώπους 'Υπουρ

φρασε όμως άμφιβολίες γιά τήν άποτελεσματικότητα

γείων, έν& μποροϋν νά μετέχουν, μετά άπό πρό

τοϋ συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Οί προβλεπόμενες

σκληση τοϋ ύπουργοϋ Συντονισμοί>, έκπρόσωποι

διαδικασίες, ε{πε , χαρακτηρίζονταν άπό συγκεντρω

κοινωνικών φορέων καί τής διοικήσεως. Τό νομοσχέ

τισμό καί δέν έξασφάλιζαν τή συμμετοχή τής κοινής

διο δρίζει, έπίσης, ότι ε{ναι δυνατό νά τεθοϋν περιο

γνώμης στό στάδιο τοϋ σχεδιασμοί>. 'Επίσης, μέ τήν

ρισμοί ή κανόνες γιά δραστηριότητες, λειτουργίες ή

προβλεπόμενη δομή μοιραία τά κριτήρια τής προ

χρήση τοϋ χώρου σέ συγκεκριμένες περιοχές, σύμ

στασίας τοϋ περιβάλλοντος θά ύποχωροϋσαν μπρο

φωνα μέ τό περιεχόμενο τ&ν άντίστοιχων χωροταξι

στά στίς βραχυπρόθεσμες οίκονομικές άνάγκες εν

κών σχεδίων καί προγραμμάτων· τά ρυθμιστικά σχέ

δεικτικό ήταν ότι τό 'Εθνικό Συμβούλιο προοριζό

δια ή τά σχέδια τ&ν πόλεων άναθεωροϋνται εντός

ταν νά κυριαρχηθεί άπό τούς οίκονομικούς ύπουρ

πέντε ετ&ν άπό τήν εγκριση τοϋ σχετικοί> χωροταξι

γούς. 'Ο Α. Φιλιππίδης πρότεινε, μεταξύ ι'iλλων, τή

κοί> σχεδίου καί προγράμματος καί παρέχεται ή δυ

συμμετοχή στό Συμβούλιο, σέ μόνιμη βάση , τουλά

νατότητα άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως εκτάσεων,

χιστον τ&ν προέδρων τοϋ Τεχνικοί> ' Επιμελητηρίου,

γιά τήν εφαρμογή τ&ν έγκεκριμένων σχεδίων καί

τής ΠΑΣΕΓΕΣ, τής Κεντρικής 'Ενώσεως Δήμων καί

προγραμμάτων.

Κοινοτήτων καί τοϋ γενικοί> γραμματέα τής ΓΣΕΕ,

Κατά τή σχετική συζήτηση στή Βουλή , δ ειση

καθώς καί τή διεύρυνση τ&ν άρμοδιοτήτων τής 'Επι

γητής τής πλειοψηφίας , Α. Κράτσας, χαρακτήρισε

τροπής Περιβάλλοντος καί τή σύσταση άνάλογων

τό νομοσχέδιο πρωτοποριακή πρωτοβουλία, προο

έπιτροπών σέ περιφερειακό επίπεδο.

ρισμένη νά θέσει τέρμα στήν άκαταστασία πού έπι-

Στή συζήτηση πού άκολούθησε , μέρος ελαβαν,
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γωγή των κοινών έπαγγελματικών συμφερόντων των

δρέου, δ άναπληρωτής ύπουργός Συντονισμοu, Ι.

μελών τους. 'Η σύστασή τους είναι έλεύθερη καί δέν

Μποuτος, δ άρχηγός τής ΕΔΗΚ , Γ . Μαuρος , δ πρόε

ύπόκειται σέ προηγούμενη άδεια τής Διοικήσεως

δρος τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοu, ό ύφυπουργός Δημοσίων

γιά τή διάλυσή τους άπαιτείται προηγούμενη δικα

'Έργων, Κ . Μπίρης, καθώς καί οίΑ. Κανελλόπου

στική άπόφαση. Ρυθμίζονται έπίσης θέματα σχετικά

λος, Ι. 'Αλευρiiς, Γ ρ. Φαράκος, Στ. Παπαθεμελής, Χ.

μέ τήν προστασία -των συνδικαλιστικών στελεχών,

Πρωτοπαππiiς 81 .

ένώ όρίζεται δτι τό δικαίωμα τής άπεργίας μπορεί νά
άσκηθεί μετά άπό άπόφαση των νομίμως συστημέ

23
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νων όργανώσεων, γιά τήν προαγωγή τών οίκονομι

1976

Στό περιθώριο τής έαρινής συνόδου τών ύπουρ
γών 'Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στό 'Όσλο, ό Δ. Μπί
τσιος συναντiiται μέ τόν Τοuρκο δμόλογό του, Ι.

Τσαγλαγιαγκίλ, μέ τόν όποίο καί έξετάζει- καί πά
λι χωρίς ούσιαστικό άποτέλεσμα

-

τίς έκκρεμότη

τες στίς διμερείς σχέσεις, καί ίδιαίτερα τό πρόβλημα
τής ύφαλοκρηπίδας καί του έναερίου χώρου του Αί

γαίου . Είχε προηγηθεί ή έπίδοση στήν τουρκική
Κυβέρνηση , άπό τόν Δ . Κοσμαδόπουλο, διακοινώ
σεως δπου έκφραζόταν ή έλπίδα τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως δτι ό νέος γύρος των συζητήσεων των
έμπειρογνωμόνων θά κατέληγε σέ άποτελέσματα.
Χαρακτηριστικές είναι οί παρατηρήσεις του Δ .
Κοσμαδόπουλου, πού παραβρέθηκε στή συνάντηση
του VΟσλο : ό Ι. Τσαγλαγιαγκίλ, εμπειρος διπλωμά

της , προσπαθοuσε μέ κάθε τρόπο νά καλλωπίσει τήν

είκόνα τής Τουρκίας στή

Δύση, προσβλέποντας

στήν έπικύρωση τής πρόσφατης άμερικανοτουρκι
κής 'Αμυντικής Συμφωνίας, καί γνωρίζοντας δτι ή
χώρα του δέν μποροuσε νά δημιουργήσει προβλήμα
τα στούς κόλπους του ΝΑΤΟ. Στόν τομέα αύτό , συνέ
χισε δ UΕλληνας διπλωμάτης, ό Τοuρκος ύπουργός

'Εξωτερικών διέφερε άπό τόν πρωθυπουργό του, ό
δποίος ύπέτασσε τά πάντα στίς άνάγκες τής έσωτε
ρικής πολιτικής .

'Από τήν άλλη

πλευρά,

δμως

-στοιχείο άποκαλυπτικό τής διαδικασίας λήψεως

άποφάσεων στήν

v

Αγκυρα- δταν, κατά τίς διμερείς

συζητήσεις, ό Τσαγλαγιαγκίλ έπέδειξε κάποια διαλ
λακτικότητα άπέναντι στήν έλληνική πλευρά, είχε

δύο φορές άνακληθεί στήν τάξη άπό τούς ύφισταμέ
νους του, «άγρυπνους φρουρούς τής όρθοδοξίας του
διπλωματικο-στρατιωτικοu κατεστημένου» τής

v

Αγ

κυρας82!
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κών καί έργασιακών συμφερόντων των μελών τους
καί όχι γιά πολιτικούς σκοπούς.
[ ' Η προοπτική τής συζητήσεως του νομοσχεδίου
άπό τήν ·Ολομέλεια του Κοινοβουλίου είχε προκαλέ
σει τήν εντονη άντίδραση κομμάτων τής άντιπολιτεύ
σεως, κλίμα πολιτικής έντάσεως, καθώς καί σειρά

άπεργιών, άπό τά μέσα του μηνός . Στή διαμόρφωση
τής πολιτικής αύτής άτμόσφαιρας είχε συμβάλει καί
ή συγκίνηση πού προκλήθηκε στήν κοινή γνώμη με
τά τό θάνατο του Α. Παναγούλ η καί τήν κυκλοφορία
ποικίλων φημών γιά τό τραγικό γεγονός. Στίς

22 του

μηνός, ή Κυβέρνηση είχε άναγκαστεί νά προχωρή
σει στήν πολιτική έπιστράτευση των άπεργών του
ΟΤΕ καί τής 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας].
Κατά τή συζήτηση στή Βουλή, τό λόγο πήρε
πρώτος δ ύπουργός 'Απασχολήσεως, Κ. Λάσκαρης,

τονίζοντας δτι τό νομοσχέδιο ύλοποιοuσε τίς προβλέ
ψεις του Συντάγματος γιά τήν προστασία τών συνδι
καλιστικών έλευθεριών, οί όποίες κατοχυρώνονταν
άπό τό Καταστατικό Χάρτη τής χώρας. Τόνισε, άκό
μη , δτι τό νομοσχέδιο είχε δοθεί στή δημοσιότητα
άπό διμήνου, είχε συζητηθεί στήν άρμόδια κοινο
βουλευτική έπιτροπή, ένώ ό ίδιος είχε ένημερώσει
σχετικά τίς διοικήσεις τής ΓΣΕΕ καί του ΣΕΒ. ·Η

διοίκηση τής ΓΣΕΕ είχε ζητήσει νά άναβληθεί ή
συζήτηση του νομοσχεδίου ώστε νά άναλάβει τά κα
θήκοντά της καί νά έκφέρει γνώμη ή νέα διοίκηση.

'Ο ύπουργός είχε ίκανοποιήσει τό αίτημα αύτό καί
άπό τήν πλευρά της, ή νέα ήγεσία τής ΓΣΕΕ είχε

, προτείνει 29 τροπολογίες,
γείο είχε δεχτεί τίς

25.

v

άπό τίς δποίες τό 'Υπουρ

Αρα, δέν ύπήρχε, δπως ύπο

στήριζε ή άντιπολίτευση, θέμα αίφνιδιασμοu τής
κοινής γνώμης καί του πολιτικοu κόσμου.
' Ο Κ. Λάσκαρης σημείωσε δτι τό νομοσχέδιο

1976

έναρμόνιζε τήν έλληνική νομοθεσία μέ τίς προβλέ
ψεις των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων, καθώς καί μέ

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό έργα

τόν Εύρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Κατόπιν, τοποθε

τικό νομοσχέδιο, τό όποίο έξειδικεύει τίς συνταγμα

τήθηκε ώς πρός δρισμένες άντιρρήσεις πού είχαν δι

τικές προβλέψεις γιά τή λειτουργία των έπαγγελμα

ατυπωθεί γιά τίς προβλέψεις του νομοθετήματος. Εί

τικών σωματείων καί τήν άσκηση του δικαιώματος

πε, συγκεκριμένα, πώς δέν ήταν δυνατόν νά δεχτεί ή

τής άπεργίας . Συγκεκριμένα, δρίζει δτι ή σύσταση,

Κυβέρνηση τήν κήρυξη άπεργίας είτε άπό φορείς

λειτουργία, δράση καί διάλυση των έπαγγελματικών

άλλους άπό τίς νομίμως συστημένες συνδικαλιστικές

σωματείων διέπεται άπό τίς σχετικές διατάξεις του

όργανώσεις, είτε μέ σκοπούς πολιτικούς δμοια, ή

' Αστικου Κώδικα καί του είσαγωγικοu του νόμου .

πλειοψηφία δέν συμφωνοuσε μέ τήν κριτική δτι τό

Τά σωματεία άποσκοποuν στή διαφύλαξη καί προα-

νομοσχέδιο εύνοοuσε τούς άνταπεργούς, ένώ ήταν
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άποφασισμένη νά διατηρήσει τήν πρόβλεψη κυρώ

ρο καί μίλησε γιά «αύθόρμητο άπεργιακό κuμα».

σεων γιά παράβαση των διατάξεων του νομοθετήμα

Χαρακτήρισε, άκόμη, άντισυνταγματικές καί τήν

τος. τέλος, δ ύπουργός σημείωσε δτι ή φιλοσοφία

πρόσφατή πολιτική επιστράτευση των άπεργών, άλ

του νομοσχεδίου βασιζόταν στή συνεργασία καί οχι

λά καί τίς προβλέψεις γιά περιορισμούς του δικαιώ

στήν πάλη τών τάξεων.

ματος τής άπεργίας, εν& άνακοίνωσε δτι τό κόμμα

άγόρευσαν οί εισηγητές τής πλειοψη

του θά άποχωροuσε άπό τή συζήτηση. 'Ο Η. Ήλι

φίας, Γ. Μούτσιος καί Α. Δερβέναγας, οί δποίοι ύπ'ε

ου, πρόεδρος τής ΕΔΑ, ε{πε δτι τό νομοθέτημα άναι

. Κατόπιν,

ραμύνθηκαν των διατάξεων του νομοσχεδίου, τονί

ροuσε τίς κυβερνητικές ύποσχέσεις γιά δημοκρατία

ζοντας παράλληλα δτι οί σχετικές προβλέψεις του

γιά δλους καί ισχυρίστηκε δτι ετσι άποξενωνόταν ή

έλληνικου Συντάγματος ήταν άπό τίς πιό φιλελεύθε

Κυβέρνηση άπό τίς λαϊκές μάζες σέ μιά εποχή εθνι

ρες στό δυτικό κόσμο.

κών κινδύνων. Τέλος, δ Χ. Φλωράκης, άπό τήν πλευ

'Από τήν πλευρά τής άντιπολιτεύσεως δ εισηγη

ρά του ΚΚΕ, μίλησε για φαλκίδευση των δικαιωμά

τής τής ΕΔΗΚ, Στ. Παπαθεμελής, επέμεινε δτι ή Κυ

των πού ε{χαν μέ πολλούς άγώνες κατακτήσει οί ερ

βέρνηση ε{χε αιφνιδιάσει τόν πολιτικό κόσμο μέ τήν

γαζόμενοι καί πού ήταν συνυφασμένα μέ τήν ίδια τήν

κατάθεση του νομοσχεδίου επί του δποίου ε{ χε άρχι

εννοια τής δημοκρατίας. Τόνισε, επίσης, ότι, καθώς

κά άρνηθεί κάθε συζήτηση , γιά νά δεχτεί νά τό τρο

τό

ποποιήσει άργότερα, δταν ζήτησε τή γνώμη τής

προβλέψεις γιά τή λήψη άποφάσεως γιά άπεργία

ΓΣΕΕ. 'Έπρεπε, σέ κάθε περίπτωση, νά άποζητήσει

άποστεροuσαν άπό τή συντριπτική πλειοψηφία τό

τή γνώμη τής γενικής συνομοσπονδίας πρίν τήν εκ

δικαίωμα νά άποφασίζει σχετικά. Μίλησαν, άκόμη,

80% τών εργαζομένων δέν άνήκαν σέ σωματεία, οί

πόνηση καί κατάθεση του νομοθετήματος. 'Ο Στ.

οί Λ. Κύρκος,

Παπαθεμελής άντιτάχθηκε στίς ρυθμίσεις γιά τό δι

Κ. Κάππος 83 .

καίωμα τής άπεργίας

-

ύπερβολικά περιοριστικές

-

ζήτησε νά θεωρείται

οί άπεργίες στή Δυτική Εύρώπη γιά συμπαράσταση
πρός τήν 'Ελλάδα κατά τή διάρκεια τής δικτατορί

-

Πρωτοπαππaς καί

τίς δποίες χαρακτήρισε

25

νόμιμη ή πολιτική άπεργία- καθώς παρόμοιες ήταν

ας

I. Πεσμαζόγλου, Χ.

τάχθηκε κατά τής «προστασίας τής άνταπεργί

ας» καί θεώρησε άπαράδεκτη τή διάταξη πού όριζε
δτι ή άπεργία άποφασιζόταν μόνο μετά άπό άπόφαση

των νόμιμων συνδικαλιστικών όργάνων, άφοu ή
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δέν ήταν

μέλη σωματείων.
' Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Ι. ' Αλευρaς, εκαμε

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1976

L

'Η γαλλική επιθεώρηση

«La Nef»

άφιερώνει τό

60ό τεuχος της στό θέμα «'Ελευθερία καί έλευθερί
ες» . Στό πλαίσιο αύτό, δημοσιεύει άρθρο του Κ. Κα

ραμανλή , μέ τίτλο «Ή ελευθερία στήν εποχή μας».
Τό ίδιο τεuχος του περιοδικου φιλοξενεί άρθρα τοu
Γάλλου πρωθυπουργοί>, Ζ. Σιράκ, του προέδρου τής

Γαλλικής 'Εθνοσυνελεύσεως, Ε. Φώρ, καθώς καί
άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων τής δημόσιας
ζωής τής Γαλλίας.
Τό κείμενο του άρθρου του Κ. Καραμανλή:

καί αύτός λόγο γιά αιφνιδιασμό άπό τήν πλευρά τής
Κυβερνήσεως καί σημείωσε δτι οί άλλαγές πού ε{χε

«Ή έλευθερία σάν λέξη δέν θά πάψη νά φλογίζη

άποδεχθεί τό 'Υπουργείο όφείλονταν στήν πίεση τών

τίς καρδιές τών άπλών άνθρώπων· σάν σύνθημα θά

συνδικαλιστικών όργανώσεων πού ε{χαν άπειλήσει

βρίσκεται πάντα στό δπλοστάσιο τής πολιτικής δρά

μέ άπεργία. Τάχθηκε έναντίον τών προβλέψεων του

σεως σάν έννοια θά προβληματίζη έξακολουθητικά

νομοθετήματος, χαρακτήρισε τούς περιορισμούς του

-

καί θά διχάζη- τούς στοχαστές.

δικαιώματος τής άπεργίας «άσφυκτικούς», στηλίτευ

»Βιβλιοθήκες δλόκληρες έχουν γραφή (καί θά

σε τήν άνταπεργία ,καί ε{πε δτι στήν πράξη τό δικαί

έξακολουθήσουν νά γράφωνται) γιά νά προσδιορί

ωμα τής άπεργίας στή Δυτική Εύρώπη ήταν άπόλυτο.

σουν τό περιεχόμενο τής έλευθερίας. Κι

'Ακόμη , άναφέρθηκε στίς πολιτικές άπεργίες συμ

συγκινουνται άπ ' αύτή ν, άγωνίζονται ή τρομάζουν

παραστάσεως πρός τή δημοκρατία στήν ' Ελλάδα

άπό αύτήν, θεωρουν τήν έλευθερία σάν κάτι πολύ

κατά τήν έπταετία, ένώ σημείωσε πώς μιά βασική

φυσικό καί αύτονόητο- σάν τό όξυγόνο στήν φύση.

'

όμως όσοι

διαφορά μεταξύ τής 'Ελλάδος καί των ύπόλοιπων

»'Ο Περικλής δίδασκε στούς 'Αθηναίους ότι ή

δυτικοευρωπαϊκών χωρών ήταν ή ϋπαρξη στίς τελευ

έλευθερία εlναι τό θεμέλιο τής εύτυχίας, σπεύδοντας

ταίες ένός πανίσχυρου συνδικαλιστικοί> κινήματος.
Γιά τό νομοσχέδιο άγόρευσαν καί οί άρχηγοί τής

άντιπολιτεύσεως.

'Ο

Γ.

Μαuρος,

άρχηγός

τής

νά συμπληρώση ότι τής έλευθερίας θεμέλιο εlναι ή

εύτυχία. 'Από τότε όμως ώς σήμερα ούτε
κοί ούτε

ol σοφοί βρέθηκαν σύμφωνοι,

ol πολιτι

τόσο γιά τήν

ΕΔΗΚ, σημείωσε δτι έπρόκειτο γιά θεσμικό νόμο,

άξία τής έλευθερίας, όσο καί γιά τόν τρόπο τής κα

γιά τόν όποίο ή Κυβέρνηση οφειλε νά ε{ χε επιδιώξει

τακτήσεώς της. Δυόμισυ χιλιάδες χρόνια τώρα δια

εύρύτερη συναίνεση. 'Ο Α. Παπανδρέου, πρόεδρος

φωνουν γιά τό που άρχίζει καί που τελειώνει ή έλευ

του ΠΑΣΟΚ, άπέρριψε τό νομοσχέδιο ώς άνελεύθε-

θερία· ά'ν ή ούσία της εlναι θετική ή άρνητική, πνευ-
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ματική ή ύλική, ψυχολογική ή οlκονομική· άν εμφα

» "Ενα μόνο γάμο όφείλει

νά γνωρίζη ό πολιτικός

νίζεται μέ μίαν ή πολλές κι ίσως άλληλοσυγκρουό

τfίς δράσεως στήν έwοια τfίς έλευθερίας: τόν γάμο

μενες, μορφές. Δέν βρίσκονται άλλωστε όλοι σύμ

μέ τήν δημοκρατία. Στήν σφαίρα τfίς καθημερινfίς

φωνοι στό κατά πόσο ή έλευθερία χρειάζεται ή πε

πράξεως, μακριά άπό τό μελετητήριο ή όποιουσδή

ρισσεύει, άν ώφελfί ή βλάπτη τό άτομο ή τήν ώργα

ποτε σκpτεινούς θαλάμους, δέν εlναι σήμερα νοητή

νωμένη κοινωνία.

ή έλευθερία σέ όποιαδήποτε άλλη μορφή διaκυβερ

»"'Ο Κόσμος ούδέποτε διέθετε έναν καλό δρισμό

νήσεως καί συλλογικfίς συμπεριφορfiς έκτός άπό τήν

έλευθερίας"- παραπονιόταν δ Άβραάμ Αίνκολν:

δημοκρατία. Κατά τήν διατύπωση τοί5 Πλάτωνος: 'Η

""Ολοι τασσόμεθα ύπέρ τfίς έλευθερίας- χρησιμο

έλευθερία σέ μιά δημοκρατία εlναι ή δόξα τfίς Πολι

ποιώντας όμως τήν ίδια λέξη, δέν έννοοί5με όλοι τό

τείας καί μόνο μέσα στήν δημοκρατία μπορεί νά κα

ίδιο πρfiγμα"...

τοικήση δ έλεύθερος άνθρωπος.

"Ενα καλειδοσκόπιο τών θεωριών

πού έχουν διατυπωθfί γιά τήν έλευθερία κατά τήν άλ

» Άποτελεί

όμως αύταπόδεικτη άλήθεια ότι ή

ληλοδιαδοχή τών έποχών καί τών πνευματικών τά

έλευθερία μέσα στήν δημοκρατία δέν νοείται στήν

σεων θά περιλάμβανε άμέτρητους σπινθηροβόλους

άπόλυτη μορφή της. Γιατί αύτό θά έσήμαινε έπάνοδο

άφορισμούς. Μέ τήν άντιφατικότητα όμως καί τήν

στήν πρωτόγονη ζωή. Καί εlναι αύτονόητο έπίσης

όξύτητά τους οί γνώμες περί έλευθερίας είτε αύτοα

μέσα στήν όpγανωμένη κοινωνία ότι ή έλευθερία κά

ληπτη πολυεδρικότητα. Παρ' όλον τόν σεβασμό πού

ράσσει ή έλευθερία τοί5 άλλου.

οί άνδρες τfίς πολιτικfίς δράσεως όφείλουν στούς

κατάλυση τών δρ ίων αύτών συνιστfi κατάχρηση τfίς

στοχαστές, εlναι ύποχρεωμένοι νά μήν ύποκύψουν

έλευθερίας

στήν γοητεία τfίς άτέρμονης θεωρητικfίς άναζητή

πτώση τfίς δημοκρατίας.

ναιροί5νται είτε προσδίδουν στήν έννοια ~ιάν άσύλ

σεως. Εlναι άναγκασμένοι, γιά νά μήν χάσουν τήν
θέα τοί5 δάσους, νa άποστρέψουν τό βλέμμα άπό τά

θε άτόμου δέν μπορεί νά ύπερβαίνη τά όρια π~~ύ χα

»Τά

-

'Η ύπέρβαση ή ή

κατάχρηση πού δδηγεί άσφαλώς στήν

έρωτήματα, συνεπώς, πού άνακύπτουν καί

άπασχολοvν τούς άνδρες τfίς πολιτικfίς δράσεως εl

πολλά καί ώραία δένδρα τοί5 καθαροv στοχασμού.

ναι περιορισμένα καί πρακτικά. Καί σάν τέτοια, πιε

'Ο πολιτικός ε{ναι ύποχρεωμένος νά δεχθfί τήν έν

στικά καί έπιτακτικά: Εlναι Ικανοποιητική ή έλευ

νοια τfίς έλευθερίας όπως τήν "αlσθάνεται"- χωρίς

θερία πού άπολαμβάνει ό λαός στήν χώρα του; Εlναι

νά μπορfί καί ούτε χρειάζεται νά τήν έκφράση

δ

δημιουργική ή άνασταλ τική αύτή ή έλευθερία; Εlναι

»Γιά τόν πολιτικό ή έλευθερία εlναι άπλούστατα

άπειλοvν μέσα στήν ίδια του τfiν χώρα ή μέσα στό

-

κατοχυρωμένη ή εύθραυστη; Ποιοί κίνδυνοι τήν

άπλός, δ "μέσος" ό "καθημερινός" άνθρωπος.
ή έλευθερία όπως τήν βιώνουν ή λαχταρούν νά τήν

εύρύτερο πλαίσιο τfίς διεθνοί5ς κοινωνίας άπό τήν

βιώσουν ο{ πολλοί. ΓΑλλωστε, όπως λέγει ό Γκαίτε

όποία άμεσα ή έμμεσα έπηρεάζεται; 'Αξίζει

στόν "Φάουστ", "τήν έλευθερία καί τήν ζωή άξίζει

άν ναί πώς

-

-

καί

ν, άντιμετωπισθοί5ν αύτοί ο{ κίνδυνοι;

μόνο έκείνος πού τήν κατακτfi καθημερινά άπ' τήν

»Μέ άλλους λόγους: ποιά εlναι σήμερα ή κατά

άρχή ''). Πιό συγκεκριμένα όμως άποστολή καί λυδία

σταση τfίς ύγείας τfίς δημοκρατίας μας καί τί χρειά

λίθος τfίς Ικανότητος του πολtτικοv εlναι νά κqβορί

ζεται νά γίvη γιά νά τήν βελτιώσουμε;

ζη στήν δράση του τά όρια τfίς έλευθερίας. 'Οφείλει

»'Ο έφησυχασμός στήν σφαίρα τfίς πολιτικfίς

νά συνδυάζη τήν έλευθερία μέ τήν ύπαρξη μιfiς άπο

δράσεως εlναι πάντοτε έπικίνδυνος. Τό τονίζει πα

τελεσματικfίς έξουσίας, πού εlναι άπαραίτητη γιά

ραστατικώτατα δ Μοντεσκιέ: ""Ενα έθνος μπορείνά

τήν άσφάλεια καί τήν πρόοδο τfίς χώρας του. Καί μέ

χάση τίς έλευθερίες του μέaα σέ μίαν ήμέρα

τήν θεώρηση αύτή ή έλευθερία παραμένει βέβαια

νά τίς στερείται έπί έναν αlώνα ". 'Αλλ' ε{ναι άκόμη

'

πιό έπικίνδυνος δ έφησυχασμός στήν δική μας έπο

άλλά πάντως ξεχωρίζει

χή, πού βαρύνεται μέ τήν όπισθοδρόμηση τfίς έλευ

σάν έννοια ρευστή καί άπροσδιόριστη

αύτό μάλιστα όλοζώvτανη

-

- καί

-

ίσως γι

άπό τόσες άλλες έννοιες μέ τίς δποίες κατά καιρούς

θερίας, μέ τήν ύποχώρηση τfίς δημοκρατίας

προσπάθησαν

όποια σκοπιά κι άν θεωρηθοί5ν ο{ έννοιες καί τά φαι

ol διανοητές

νά τήν συνδυάσουν ή νά

-

άπό

τήν ταυτίσουν. Ή έλευθερία δέν συμπίπτει ούτε μέ

νόμενά τους.

τήν lσότητα, ούτε μέ τήν δικαιοσύνη, ούτε μέ τήν

σχεδόν όσοι έχουν γράψει καί μιλήσει γιά τήν έλευ

ψυχολογική πληρότητα ή τήν εύδαιμοvία.

» 'Η έλευθερία ε{ναι

ίσως πολύ "έλεύθερη" γιά νά

ύποταχθfί στά δεσμά μιfiς δποιασδήποτε τεχνολογι
κfίς άντιλήψεως.

-

"Οπως εlχε πfί δ λόρδος ΥΑκτον~

άντίθετα μέ ό,τι θά διακηρύξη δύο γενεές άργό

ΥΑλλωστε σ' αύτό συμφωνοί5ν όλοι

θερία: ότι ή άκατάπαυστη έπαγρύπνηση εlναι τό τί
μημά της.

»Κανείς βέβαια δέν δικαιούται ν' άρvηθfί τήν τε
ράστια ύλική πρόοδο πού συνετελέσθη στόν αlώνα
μας ούτε τίς εύεργετικές της έπιπτώσεις στήν ζωή

ή έλευθερία δέν εlναι μέσον

τών πληθυνομένων μαζών. Κανείς δέν μπορεί νά άμ

πρός ένα ύψηλότερο πολιτικό σκοπό. Εlναι καθ'

φισβητήση τήν κοσμογονική σημασία τών έπιστη

έαυτήν ό ύψηλότερος πολιτικός σκοπός.

μονικών κατακτήσεων καί τών θριάμβων τfίς τεχνο-

τερα ό Μουσολίνι

-
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λογίας, πού άπήλλαξαν τήν ύδρόγειο άκόμη καί άπό

παρέμεινε στάσιμη καί άνεξέλικτη έπί αiι:Όνες όλό

τά δεσμά τής βαρύτητάς τους καί άνοιξαν πρός τό

κληρους. Εlναι εύκολο νά άντιληφθή κανείς τί συνε

άπειρο των άστρικων χώρων τούς δρίζοντες του άν

πάγεται αύτή ή τρομακτική καθυστέρηση.

θά ήταν ύβρις

»'Η πολιτική σκέψη πρίν άπό αlι:Όνες ε{χε σωστά

νά ύποτιμηθοvν τόσες νίκες κατά τής άρρώστειας,

έπισημάνει καί ότι ή έλευθερία κινδυνεύει άπό τήν

θρώπου.

,Αλλά καί πολύ χαμηλώτερα,

τής πείνας, τής άγραμματοσύνης καί τής άπομο

κατάχρησή της

νώσεως πού δόθηκαν καί δίδονται σέ τόσα γήινα

-

μέτωπα.

νά κατακτηθή. 'Η κατάκτηση τής έλευθερίας όδηγεί

»Στήν μεριά όμως τής πλάστιγγας πρέπει νά το

άπό τόν ίδιο τόν άκρατο έαυτό της

-

καί ότι πρέπει σοφά νά περιορίζεται γιά νά μπορή

ή στήν άναρχία ή στόν δεσποτισμό (καί τήν σύγχρο

ποθετηθή δ βαρύτατος φόρος πού πληρώνει ή άν

νη έκδοσή του, τόν δλοκληρωτισμό). Κα{ στίς δύο

θρωπότης στήν ύλικ:ή της πρόοδο. Πρέπει νά τοπο

περιπτώσεις αύτοκαταλύεται. Ρίχνοντας μιά ματιά

θετηθή δ παγκόσμιος πόλεμος, πού έγινε "γιά νά

δλόγυρα στόν σημερινό μας κόσμο μπορούμε νά άν

άποτρέψη κάθε άλλον πόλεμο" κι έφερε ώστόσο ένα

τιληφθοvμε πόσο iσχύουν οί διαπιστώσεις αύτές, άπέ

δεύτερο, γεωμετρικά φονικώτερο του πρώτου, πού

ναντι στίς δποίες όμως δέν έμφανίζεται ούσιαστικά

ήταν ήδη δ φονικώτερος στήν ίστορία τοv άνθρωπί

καμμία άντίδραση.

νου γένους. Πρέπει στήν πλάστιγγα vά τοποθετηθή

»- Γιατί εlναι τόσο σπάνια ή έλευθερία; ρωτάει
1764. -Γιατί ε{ναι τό ύπέρτατο άγα-

έπίσης τό γεγονός ότι μεταξύ αύτι:Όν των πολέμων του

δ Βολ ταίρος τό

αiι:Όνος μας καί κατά τά έπακόλουθά τους, έχασαν

θ

τήν έλευθερία τους

,,

ο.

μέ Ιδεολογικές δικτατορίες

))Δέν νομίζω ότι θά προσγειωνώμαστε άπότομα

κατά τήν πρώτη φάση, μέ στρατιωτικές χοvντες καί

άπό τίς εύρύτατες αύτές θεωρήσεις σέ πολύ έπικαιρι

-

δλοκληρωτικά καθεστι:Ότα κατά τήν δεύτερη

άμέ

κά καί συγκεκριμένα πεδία, aν γυρίζαμε σέ λύσεις

τρητα έκατομμύρια άνθρώπων, συντριπτικά περισσό

πού, ένω τίς διαισθανόμαστε σωτήριες, διαρκως τίς

-

τερα άπό όσα άπήλαυσαν ποτέ τήν έλευθερία στόν

άναβάλλουμε κατατριβόμενοι μέ όξύτατα άλλά βρα

πλανήτη μας. Κaί εlvαι εύλογο νά καταληφθή κανείς

χυχρόνια προβλήματα. Κλασικό πιά πάράδειγμα ή

άπό άγχος aν ύποψιασθή ότι ή ροπή πρός τήν άν

πολιτική ένωση τής Εύρώπης, πού κυοφορήθηκε σ'

θρωποσφαγή καί τόν έξανδραποδισμό εlναι μοιραίο

έξοχα πνεύματα, άφωσιωμένα στήν έλευθερία του

άvτάλλαγμα αύτής τής άλματώδους έπιστημονικής

άνθρώπου καί γεννήθηκε μετά τήν τραγωδία του Δεύ

καί τεχνικής προόδου.

τερου Παγκόσμιου Πολέμου.

»ΝΑς μήν έξορκίζωμε όμως μόνο τήν τεχνολογία:

)) ΥΕχει

περάσει άπό τότε μιά δλόκληρη γενεά

'Όσο εύθύνεται γιά τά μαζικά μέσα καταστροφής

χωρίς ούτε οί έπερχόμενες νά εlναι βέβαιες ότι πλη

άλλο τόσο πρέπει νά πιστωθή μέ τά μαζικά μέσα σω

σίασαν στήν πραγματοποίηση του μεγάλου ίδεώδους.

τηρίας καί βελτιώσεων τών ύλικων όρων τής ζωής.

))Καί εlναι πράγματι μέγα τό iδει:Όδες τής πολιτι

κατά

κής ένώσεως των λαι:Όν μιiiς ήπείρου πού ύπήρξε καί

πόσο δηλαδή οί ήθικές δυνάμεις του μέσου άνθρώ

ή κοιτίς τής έλευθερίας καί ή κιβωτός των πvευματι

που τής έποχής μας "άνταποκρίνονται" στίς τερά

κων καί πολιτιστικων άξιων πού έπήγασαν άπ > αύ

στιες ύλικές καί τεχνικές δυνατότητές του.

τή ν. ΝΕχω έπανειλημμένα τονίσει καί πιστεύω βαθύ

Στήν ούσία τό πρόβλημα παραμένει ήθικό

-

»Καί δυστυχι:Ός ή άπάντηση στό καίριο αίτημα

ε{ναι άπογοητευτικ:ή.

,Αντί

νά μειωθή διευρύνεται

τατα ότι μόνο μέ τήν συνένωση του πολιτικού, οiκο
νομικοv καί δυναμικού τής Εύρώπης, εlναι δυνατόν

διαρκως τό φάσμα μεταξύ των ύλικων καί ήθικων

νά έλπίζω ότι θά μπορέση νά έπιβιώση ή έλευθερ{α

δυνατοτήτων του άvθρώπου.

κα{ ή δημοκρατία στόν πλανήτη μας.

Ά ντί τής βουλήσεως

γιά θυσίες πού άπαιτεί ή κατάκτηση ύψηλοτέρων

)) ·Η Εύρώπη,

μέ τήν άνεκτίμητη πνευματική πα

στόχων δεσπόζει δ πόθος των εύκόλων άπολαύσεων.

ράδοσή της, εlναι έγγύηση Ισορροπίας, εlναι τό

'Η εύδαιμονοθηρία μοιραία όδηγεί στόν περιορισμό

μέτρο σ' έναν κόσμο τρομακτικι:Όν μεγεθι:Όν. 'Αλλιι:Ός

τής έλευθερίας πού άπαιτεί iσχυρή βούληση γιά τήν

όσα μεγαλύτερα μέσα τεχνικής προόδου άποκτii δ

διαφύλαξη καί τήν άνάπτυξή της. Άλλιι:Ός εύκολα

κόσμος τόσο περισσότερο θά συρρικνώνεται ή έλευ

καί μέ φθηνά άνταλλάγματα οί έλευθερίες μποροί5ν

θερ{α των άτόμων κα{ ή άξιοπρέπεια των λαων.

νά άπαλλοτριωθοvv. Καί aς μή θεωρηθή ότι μέμφο

))Χρειάζεται, όμως, γιά νά ξαναγυρίσωμε στόν

μαι μόνο τόν "μέσο" άνθρωπο γι, αύτή τήν τάση

Περικλή, εύψυχία γιά νά θεμελιωθή ή έλευθερία

πρός τίς εύκολες άπολαύσεις πού εlναι τό άνησυχη

ν' άποδειχθή ότι αύτή εlναι κα{ σέ ύπερεθνικό έπί

τικό γιά τήν έλευθερία γνώρισμα τής έποχής μας. Ή

πεδο τό θεμέλιο τής εύτυχίας του άνθρώποωλ

μομφή εlναι άκόμη βαρύτερη γιά τήν πολιτική ήγε
σία. ΗΟπως μοΒ έχει δοθή ή εύκαιρία νά τονίσω ή

πολιτική σκέψη όχι άπλι:Ός δέν παρηκολούθησε τήν
άλματώδη τεχνολογική πρόοδο τής έποχής μας άλλά

· καί

Προλογίζοντας τό άφιέρωμα, δ άκαδημαϊκός Μ.

Ντρυόν σημειώνει, μεταξύ άλλων:
«ΕΙναι έκπληκτικό κατόρθωμα αύτό πού έπέτυχε ή
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'Ελλάς, δπου ή δτjμοκρατία &ποκατεστάθη ϋστερα &πό

σονται είς τάς &ναρχικάς έκδηλώσεις πού σκοπίμως ύπεκί

έπτάJετη δικτατορίας χωρίς έμφύλιο πόλεμο καί μέ διατή

νησαν οί ίδιοι κύκλοι.

ρηση τής τάξεως. Γιά νά γίνη αύτό, χρειάσθηκε νά συμπέ

»·Η εύθύνη ώρισμένων κομμάτων, πού ύπεκίνησαν τήν

σουν έξαιρετικές περιστάσεις -δ κίνδυνος ένός πολέμου

&ναταραχήν καί έδημιούργησαν τό κλίμα τής &ναρχίας,

μέ τό έξωτερικό

μέ τήν ϋπαρξη ένός &νδρός έπίσης

ε{ναι βαρυτάτη. Ή εύθύνη τής Κυβερνήσεως ε{ναι μία καί

έξαιρετικου, πού ήξερε νά βασισθή στίς &ρετές του λαου

μόνη: νά έπιβάλη τόν νόμον καί τήν τάξιν. Καί θά τό πρά

του, γνωρίζοντας συγχρόνως νά τιθασσεύση τά έλαττώμα

ξη πρός πάσαν κατεύθυνσιν».

-

τά του. Δέν εχει κανείς κάθε μέρα στήν διάθεσή του ενα
Καραμανλή, δπως δέν εχει κι' ενα Ντέ Γκώλ, γιά νά συμ
μαζεύη μιά δημοκρατία πού ε{ναι ετοιμη νά διαλυθή ... ».

25

ΜΑ·Ι·ΟΥ

'Αθήνα.
Στήν πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, τά έπεισό

δια είχαν ξεκινήσει άπό τήν προηγουμένη, δταν κά
τοικοι του νησιου, πού διαμαρτύρονταν γιά τήν έπί
σκεψη μοίρας του άμερικανικου 'Έκτου Στόλου στή
Ρόδο, συνεπλάκησαν μέ δυνάμεις τής Χωροφυλακής.
Στήν 'Αθήνα, δμάδες οίκοδόμων, άφου συγκεντρώ
θηκαν σέ κλειστό χώρο γιά νά έκφράσουν τήν άντί

θεσή τους στό έργατικό νομοσχέδιο, άποπειράθη
καν, παρά τήν άπαγόρευση τής 'Αστυνομίας, νά βα
δίσουν πρός τή Βουλή. 'Ακολούθησαν μεγάλης έκτά
σεως συγκρούσεις, μέ άποτέλεσμα τό θάνατο ένός
άτόμου, τόν τραυματισμό

39

λιτών, τή διενέργεια περίπου

άστυνομικ&ν καί

29 πο
100 συλλήψεων καί τήν

πρόκληση σοβαρών ζημιών στό κέντρο τής πρωτεύ
ουσας.

Τά έπεισόδια δέν ήταν <'iσχετα μέ τή βεβαρυj.ιένη
άτμόσφαιρα πού είχε δημιουργηθεί στή χώρα άπό τίς
άρχές του μήνα. Μέ τή σειρά τους, ώστόσο, οί ταρα
έπιβάρυναν

έπεισόδια εθεταν σέ κίνδυνο τό δημοκρατικό πολί
τευμα άλλά καί τά έθνικά συμφέροντα, παρατήρησε

1976

Σημειώvονται βίαια έπεισόδια στή Ρόδο καί τήν

χές

'Από τήν πλευρά τής άντιπολιτεύσεως, δ άρχη 

γός τής ΕΔΗΚ, μέ δήλωσή του, έπισήμανε δτι τά

άκόμη

περισσότερο τό

πολιτικό

κλίμα καί άποτέλεσαν άφορμή γιά τήν έκδήλωση
μεγάλης κλίμακας έπιθέσεως κατά τής Κυβερνήσεως
άπό κόμματα τής άντιπολιτεύσεως καί ίδιαίτερα τό
ΠΑΣΟΚ.

Κυβερνητική άνακοίνωση, στίς

25

του

μηνός,

έπέρριπτε μεγάλο μέρος τής εύθύνης σέ κόμματα τής

άντιπολι τεύσεως:
«Ή Κυβέρνησις εφερε πρός συζήτηση στήν Βουλή

δτι οί ταpαχές είχαν προκληθεί άπό νοσταλγούς τής
χούντας καί κάλεσε τούς άπεργούς νά έπιστρέψουν

στίς έργασίες τους. Πολύ περισσότερο όξύς ήταν δ
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δ δποίος γιά τά έπεισόδια

στήν 'Αθήνα άπέδωσε εύθύνες στήν κυβερνητική
πολιτική καί ζήτησε νά θέσει η Κυβέρνηση τέρμα
στήν «αύθαιρεσία καί τήν άσυδοσία» των όργάνων

τής τάξεως γιά τίς ταραχές στή Ρόδο είπε δτι ο{
δυνάμεις τής Χωροφυλακής είχαν άναίτια έπιτεθεί

κατά των κατοίκων πού δικαιολογημένα έξέφραζαν
τήν όργή καί τήν άγανάκτησή τους γιά τήν παρουσία
άμερικανικ&ν ναυτικών μονάδων στό νησί. 'Ο πρόε
δρος τής ΕΔΑ δήλωσε δτι η Κυβέρνηση, μέ τήν έρ

γατική της πολιτική είχε προκαλέσει τά έπεισόδια
τής 'Αθήνας άπηύθυνε δμως καί εκκληση νά παύ
σουν τά έπεισόδια. Τό ΚΚΕ (έσ.), μέ άνακοίνωσή
του, άπέδιδε εύθύνες γιά τά εκτροπα στήν Κυβέρνη
ση καί σέ χουντικά στοιχεία, έν& τό ΚΚΕ κατήγγει
λε τό έργατικό νομοσχέδιο καί εκαμε καί αύτό λόγο
γιά εύθύνες τής Κυβερνήσεως καί των άστυνομικ&ν
όργάνων καί γιά δραστηριότητα νοσταλγών τής δι
κτατορίας.

Τό κλίμα όξύνθηκε άκόμη περισσότερο τήν έπο
μένη,

26

Μαίου, δταν, σέ συνέντευξη τύπου, δ Α.

Παπανδρέου άπέφυγε νά καταδικάσει τά έπεισόδια,

έν& κατήγγειλε τήν έσωτερική καί έξωτερική πολι
τική τής Κυβερνήσεως, τήν όποία καί κατηγόρησε
δτι ύπονόμευε τήν έθνική άνεξαρτησία καί τή δημο

κρατική έξέλιξη κaθώς καί δτι κάλυπτε καί ένθάρρυ
νε δυνάμεις πού άπεργάζονταν τήν κατάλυση του

σχέδιο νόμου, δπως ε{χε δικαίωμα καί ύποχρέωση έκ του

πολιτεύματος. 'Ο πρόεδρος τ()υ ΠΑΣΟΚ έπιτέθηκε

Συντάγματος . Τό δικαίωμα αύτό τής Κυβερνήσεως, ώς καί

καί προσωπικά στόν Κ. Καραμανλή, γιά τόν όποίο

τάς άρμοδιότη-tας τής Βουλής, ήθέλησαν νά καταλύσουν,

είπε δτι δέν είχε τιμήσει τίς ]tροεκλογικές έξαγγελίες

ύπό τό πρόσχημα δήθεν συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, οί

του. 'Η έπίθεση του Α. Παπανδρέου προκάλεσε τήν

ύποκινήσαντες τάς &περγιακάς &ναστατώσεις.

άπάντηση του ύφυπουργου Προεδρίας, Π. Λαμπρία,

»'Η Κυβέρνησις έγκαίρως έπεσήμανε τούς κινδύνους,

οί δποίοι θά έδημιουργουντο έκ μιaς τοιαύτης &ναταραχής
κα{ έκάλεσε πάντα ύπεύθυνον νά συνειδητοποιήση τήν

κρισιμότητα τών περιστάσεων καί νά πράξη τό καθήκον
του.

»Παρά ταυτα, οί ύποκινήσαντες τήν &ναταραχήν, έξώ
θησαν είς τά ι'iκρα, τόσον έκτός, δσον καί έντός τής Βου
λής, μέ &ποτέλεσμα νά σημειωθουν τά σημερινά εκτροπα.

»'Ακόμη καί τά θλιβερά έπεισόδια τής Ρόδου, έντάσ-

δ δποίος τόν κατηγόρησε γιά άνευθυνότητα. Στίς

28

του μηνός, δ Α. Παπανδρέου εγινε δεκτός καί άπό
τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο, στόν
όποίο καί έξέφρασε τίς άντιρρήσεις του γιά τήν κυ

βερνητική πολι-iική. Στό μεταξύ, άπό τήν πλευρά του
Κ~ΚΕ, δ Χ. Φλωράκης έπανέλαβε δτι τήν εύθύνη γιά
τήν κρίση είχε η Κυβέρνηση.
'Η ενταση έκτονώθηκε μετά άπό λίγες ημέρες,
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οταν οί άπεργοί aρχισαν νά άναστέλλουν τίς κινη

γιά τό προσωπικό σας ένδιαφέρον στήν άναζήτηση

τοποιήσεις τους. Στήν έξέλιξη αύτή συνέβαλε ή

εlρηνικών λύσεων τών προβλημάτων μας μέ τήν

στάση τοϋ Κ. Καραμανλfj, δ όποίος είχε άπαγορεύ

Τουρκία. 'Ιδιαίτερα ήθελα νά σι'iς πώ πόσο έξετίμη

σει στήν κυβερνητική πλευρά νά κλιμακώσει τήν άν

σα τήν τελευταία προσπάθειά σας στήν ΥΑγκυρα.

τιπαράθεση μέ δηλώσεις, άλλά καί ή στάση τfjς

»Πιστεύω, έξάλλου, κύριε καγκελλάριε, δτι , θά

ΕΔΗΚ, πού είχε καλέσει τούς άπεργούς νά έπιστρέ

ήταν χρήσιμο νά σι'iς ένημερώσω προσωπικά γιά τίς

ψουν στίς έργασίες τους. Στίς

2

'Ιουνίου, δ Κ. Καρα

μανλfjς θά συναντηθεί μέ τόν άρχηγό τfjς άξιωματι

τελευταίες έξελίξεις στίς σχέσεις μας μέ τήν Εύρω
παϊκή Κοινότητα.

κfjς άντιπολιτεύσεως, μέ τόν όποίο θά συζητήσει τό

»ΥΕχω πράγματι τήν έντύπωση δτι στό βασικό

ζήτημα, καθώς καί τήν προοπτική διενέργειας συζη

θέμα τής έντάξεώς μας ι5πάρχει έκ μέρους τής Κοινό

τήσεως στή Βουλή γιά τήν κατάσταση τfjς χώρας .

τητας μιά τάση όπισθοδρομήσεως, aν δχι ι5παναχω

'Ο πρωθυπουργός πράγματι, άπέφυγε νά κάμει

ρήσεως άπό τά συμφωνηθέντα. Αύτή τήν έντύπωση

δηλώσεις γιά τό κλίμα πού είχε δημιουργηθεί στή

νομίζω δτι τήν συμμερίζονται έπιφανείς προσωπικό

χώρα. Μόλις στίς

27 τοϋ μηνός

σχολίασε μέ λακωνι

τητες τής πολιτικής καί τοiί τύπου στήν Δυτική

κό τρόπο: «Σιωπώ, γιατί πνίγομαι άπό άηδίω>.

Εύρώπη.

26

λήξετε στό συμπέρασμα δτι ή έντύπωσή μου ε{ναι

»Ε{μαι βέβαιος, κύριε καγκελλάριε, δτι, aν κατα
ΜΑ · Ι·ΟΥ

1976

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή νομοσχέ
διο μέ τό όποίο κυρώνεται ή άπό

12

Φεβρουαρίου

πράξη νομοθετικοϋ περιεχομένου, «περί ίδρύσεως
όργανισμοϋ πρός άνάληψιν τ&ν παρά τ&ν ΕΗΣ ΑΕ

έκτελουμένων μεταφορών» . Μέ τήν πράξη αύτή, καί
μετά τήν έξαγορά άπό τό Δημόσιο τ&ν μεταφορικών

έπιχειρήσεων τfjς ΕΗΣ, ίδρύεται νομι~Θ π,ρόσωπο

ιδιωτικοϋ δικαίου μέ τή μορφή άνωνύμου εταιρείας
καί

τήν

έπωνυμία

«'Ηλεκτρικοί

Σιδηρόδρομοι

'Αθηνών-Πειραιώς ΑΕ» (ΗΣΑΠ).

4

ΙΟΥΝΙΟΥ

1976

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν ύφυπουργό 'Εξω
τερικών τfjς Βρετανίας, Ρ. Χάττερσλυ, δ όποίος πρα
γματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα. Μετά
τή συνάντηση, δ Βρετανός έπίσημος, μέ δηλώσεις

του, ελαβε σαφfj θέση στό ζήτημα τfjς ένάρξεως δια
πραγματεύσεων γιά τήν ενταξη τfjς 'Ελλάδος στήν

άκριβής, θά κάνετε δ, τι κρίνετε άπαραίτητο γιά νά

μήν ι5πάρξη παρέκκλιση άπό τήν πορεία πού άπό
κοινοiί χαράξαμε καί συμφωνήσαμε γιά τήν σχέση
τής 'Ελλάδος μέ τήν Κοινότητα. Γιατί γνωρίζω δτι
δέν θά έπιτρέψετε ποτέ νά ι5πάρξη ή παραμικρή άμ

φιβολία γιά τήν άξιοπιστία καί τήν σοβαρότητα τής
πολιτικής τής Κοινότητος έναντι τής 'Ελλάδος.
»Δέν έπιθυμώ νά σι'iς άπασχολήσω προσωπικά μέ

τά δύο άλλα ζητήματα, δηλαδή τό ΟΙκονομικό Πρω
τόκολλο καί τήν έναρμόνιση τής άγροτικής πολιτι
κής, τά όποία έπίσης δέν φαίνεται νά σημειώνουν
{κανοποιητική πρόοδο. 'Ελπίζω μόνο δτι οί δυσκο

λίες πού συνδέονται μέ αύτά τά δύο ζητήματα, δέν θά
έπηρεάσουν τόν ρυθμό τών διαπραγματεύσεων γιά

τήν ένταξή μας καί ι5πάρχουν σοβαροί πολιτικοί λό
γοι γιά τούς δποίους έπιθυμώ ζωηρά νά άρχίσουv
αύτές ο{ διαπραγματεύσεις πρίν άπό τίς καλοκαιρι
νές διακοπές» 84 •

ΕΟΚ:
«Είμαι έξαιρετικά ευτυχής διότι είχα τήν ευκαιρία νά

10

ΙΟΥΝΙΟΥ

1976

συναντηθrομέ τόν πρωθυπουργό καί νά συζητήσω θέματα

'Ενόψει τfjς λήξεως της δεύτερης συνόδου της

ιiμοιβαίου ένδιαφέροντος. Συζητήσαμε κυρίως τό θέμα τfjς

Βουλης, συνέρχεται ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυ

εiσόδου τfjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ καί μέ τήν ευκαιρία αυτή

πουργοϋ, ή Κοινοβουλευτική 'Ομάδα της ΝΔ.

διεβεβαίωσα τόν κ. Καραμανλή δτι ή Βρετανία παρέχει
τήν ιiπόλυτη ύποστήριξή της γιά τήν εϊσοδο τfjς 'Ελλάδος
στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα».

5 ΙΟΥΝΙΟΥ J976
Μετά τήν έκδήλωση ένδιαφέροντος άπό τή Βόν

νη γιά τήν έξέλιξη τοϋ Κυπριακοϋ άλλά καί ένόψει
τfjς ένάρξεως διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη τfjς
'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, δ Κ. Καραμανλfjς άπευθύνει
στόν καγκελλάριο τfjς ΟΔ Γερμανίας, Χ. Σμίτ, τήν

άκόλουθη έπιστολή :

'Ο Κ. Καραμανλfjς έπισκόπησε τό εργο της Κυ
βερνήσεως, ή όποία διεύρυνε καί στερέωσε τίς βά
σεις της δημοκρατίας, έν& εθεσε ύπό ελεγχο καί τήν
κατάσταση στήν οικονομία, πού βελτιωνόταν συνε
χώς καί ύπfjρχαν εύνοϊκές προοπτικές γιά περαιτέρω
καλυτέρευσή της στό μέλλον. Παράλληλα, aνοιξε
κατά τρόπο όριστικό δ δρόμος γιά τήν πλήρη προ
σχώρηση της χώρας στήν ΕΟΚ.
Κατόπιν, δ Κ . Καραμανλfjς άναφέρθηκε σέ όργα

νωτικά θέματα τοϋ κόμματος, τονίζοντας ιδιαίτερα
οτι: «Αόγφ τών θέσεων τάς δποίας έχει λάβει ή Νέα

«'Αγαπητέ κύριε καγκελλάριε,

Δημοκρατία καί τοiί εύρυτάτου λαϊκοiί έρείσματος τό

»Θά ήθελα, πρώτα άπ' δλα, νά σι'iς ,εύχαριστήσω

όποίον διαθέτει, τό κόμμα αύτό θά ε{ναι έπί πολλά
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έτη ή σπονδυλική στήλη τής πολιτικής μας ζωής.

σήμερον νά διατυπώσω μερικάς έπικαίρους παρατηρήσεις.

Καί εlναι άνάγκη νά όργανωθή κατά τοιούτον τρό

Εiς τά θέματα τοϊi Αiγαlου καί τής Κύπρου, πού μaς χωρί

πον, ώστε νά ήμπορή νά έκπληρώση τήν έθνικήν

ζουν μέ τήν Τουρκίαν, παρατηρείται μία δυσάρεστος καί

αύτήν άποστολήν του». Γιά τόν ϊδιο λόγο ή Νέα Δη
μοκρατία όφειλε νά μήν ταυτίζει τήν τύχη της μέ ενα
μόνο πρόσωπο.
τέλος ό Κ. Καραμανλής εδωσε όδηγίες γιά τήν

όργάνωση καί δραστηριοποίηση του κόμματος κατά
τή διάρκεια του καλοκαιριοu, καί είδικότερα γιά τήν
όργάνωση του συνεδρίου, τό όποίο, τόνισε, επρεπε

ίσως έπικίνδυνος στασιμότης. Καί ή στασιμότης αύτή
όφείλεται εiς τήν άπροθυμίαν ή καί τήν άδυναμίαν- δπως
λέγεται -τής Τουρκίας νά προσέλθη εiς ένα σοβαρόν καί
ύπεύθυνον διάλογον, διά τήν ριζική ν διευθέτησιν τών δια
φορών μας.

»'Η 'Ελλάς κατ' έπανάληψιν έδωσε δείγματα τής κα

λής της πίστεως καί τών εΙρηνικών της διαθέσεων. 'Η πρό
τασή μας γιά τήν παραπομπή στό Δικαστήριο τής Χάγης

νά άποτελέσει μιά ούσιαστική διαδικασία, πού θά

τοϊi θέματος τής ύφαλοκρηπίδος καί ή τελευταία πρότασή

θέσει τά θεμέλια τής δημοκρατικής όργανώσεως καί

μας γιά τήν σύναψη συμφώνου μ ή έπιθέσεως, θά άποτελέ

άνελίξεως τής ΝΔ.

σουν άσφαλώς τήν λυδίαν λίθον γιά τίς προθέσεις τής
Τουρκίας.

11-13

ΙΟΥΝΙΟΥ

1976

'Ο ύπουργός Συντονισμοu, Π. Παπαληγούρας,

μεταβαίνει στή Δυτική Γερμανία γιά νά συμμετάσχει

'Ελπίζω δτι ή Τουρκία θά άπαλλαγή κάποτε

άπό τά συμπλέγματα άπό τά δποία κατέχεται καί θά άντα
ποκριθή μέ εiλικρίνεια καί θάρρος εiς τάς έλληνικάς προθέ
σεις.

»'Εν τιji μεταξύ ή 'Ελλάς χαλυβδώνει

-

καί όφείλει νά

στίς έκδηλώσεις τής«' Ελληνικής 'Εβδομάδας», πού

χαλυβδώνη

όργανώνει ή πόλη του Ντόρτμουντ. Κατά τή διάρ

κός λαός νά ήμπορή νά αΙσθάνεται άσφαλής.

κεια τής παραμονής του στή μεγάλη εύρωπαϊκή χώ
ρα, ό Π. Παπαληγούρας συναντήθηκε μέ Δυτικογερ
μανούς έπισήμους καθώς καί μέ τόν καγκελλάριο Χ.

Σμίτ, ό όποίος τόν διαβεβαίωσε δτι ή Βόννη τασσό

ταν ύπέρ τής έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ.
Στήν «'Ελληνική 'Εβδομάδα» συμμετείχε καί ό
άρχηγός τής ΕΔΗΚ, Γ. Μαuρος, ό όποίος συναντή

-

τήν άμυνά της, κατά τρόπον ώστε δ έλληνι

»Ή διαδικασία, έξ άλλου, διά τήν ένταξίν μας στήν
Κοινή Άγορά έξελίσσεται δμαλά. Είναι βέβαια δυνατόν,
άλλά καί φυσικόν, νά άνακύπτουν κατά καιρούς προβλή
ματα, έφ' δσον στήν διαδικασία αύτή καλοϊivται νά συμ

πράξουν έννέα Κυβερνήσεις καί πολλά όργανα γραφειο

κρατικά. "Άλλωστε καί ή ένταξις τών νέων μελών τής Κοι
νής Άγορaς πέρασε άπό άνάλογες ή καί δυσκολώτερες
φάσεις.

θηκε μέ τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής Γερμανίας,

»Δέν πρέπει, συνεπώς, νά άντιμετωπίσωμεν τάς έξελί

Χ.-Ντ. Γκένσερ, άρχηγό του Κόμματος ·Ελευθέρων

ξεις αύτάς κυκλοθυμικά καί σπασμωδικά, άλλά μέ σταθερό

Δημοκρατών, καί μέ τόν Β. Μπράντ, πρόεδρο του

τητα καί ψυχραιμία. Καί πάντως μέ τήν βεβαιότητα ότι ή

Σοσιαλδημοκρατικοί) κόμματος.

μεγάλη αύτή πολιτική θά πραγματοποιηθή τελικώς, δπως
τήν έχομεν προδιαγράψει.

12

ΙΟΥΝΙΟΥ

»Θά προσθέσω όλίγα τινά έπί τοϊi θέματος τής έξωτερι

1976

κής μας πολιτικής. Καί έπειδή l ή έλληνική πολυπραγμο

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνει τή Βουλή γιά τήν
πορεία τής χώρας:

σύνη

-

διά νά μή είπω ή έλληνική έξυπνάδα

-

έκδηλοϊi

ται κυρίως στά θέματα έξωτερικής πολιτικής, θά έκθέσω
καί πάλιν σέ γενικές γραμμές τήν πολιτική ν αύτήν, διά νά

«Τόν τελευταίον καιρόν έσημειώθησαν ώρισμένα γεγο

νότα εΙς τόν τόπον μας, πού δημιουργοϊiν τήν άνάγκην νά
έξετάσωμεν ποϊi τό πaμε έμείς καί ποϊi τό πaτε έσείς. Αύτή
ή άμοιβαία, aς είπωμεν, ένημέρωσις, θά μaς έπιτρέψη ίσως
νά συνεννοούμεθα καλύτερα εΙς τό μέλλον.
»Κύριοι βουλευταί,

τήν προστατεύσω άπό τήν δημαγωγίαν. Καί iδού οί γραμ
μές αύτές:
»Πρώτον, ή 'Ελλάς- καί θά τό έπαναλάβω, παρ' δλον

ότι γνωρίζω δτι θά ένοχλήσω τόν πρόεδρο τοϊi ΠΑΣΟΚ
-πολιτικά, άμυντικά, οiκονομικά, πολιτιστικά άνήκει είς
τήν Δύσιν.

σήμερον εiς τό Βήμα κατεχόμενος άπό

»Δεύτερον, διαπραγματεύεται τήν ένταξίν της εiς τήν

βαθείαν θλίψιν, θλίψιν όφειλομένην εiς τήν έvτύπωσιν δτι

'Ηνωμένη ν Εύρώπην, γιατί μέ τήν ένταξιν αύτήν κατοχυ

τό δημοκρατικό ν μας Πολίτευμα ήμπορεί νά τεθή καί πά

ρώνει τήν δημοκρατίαν της, ένισχύει τήν άσφάλείάν της

;; Ά νέρχομαι

λιν ύπό δοκιμασίαν. Καί τίς άνησυχίες μου αύτές τίς προ

καί έπιταχύνει τήν οίκονομικήν καί κοινωνιι'cήν της άνά

καλεί ή έπανεμφάνισις ώρισμένων νοσηρών γεγονότων

πτυξιν. VΑλλωστε ή πολιτική αύτή είναι συνεπής πρός τήν

στήν δημοσίαν μας ζωήν, άνάλογα τών όποίων κατά τό

έπιδίωξίν μας νά ένταχθοϊiμε εiς τήν 'Ηνωμένη ν Εύρώπην,

παρελθόν ώδήγησαν εΙς τήν πτώσιν τής δημοκρατίας. Γιά

μέ τήν δποίαν κατ' άνάγκην θά ταυτίσωμεν τήν τύχη ν μας

τά φαινόμενα τά όποία συνιστοϊiν τό πολιτικόν πρόβλημα

καί άμυvτικώς.

τής χώρας μας, θά σaς όμιλήσω έν συνεχεί~. Προηγοvμέ

»'Η πολιτική αύτή, κύριοι συνάδελφοι, πού άνταπο

νως, δμως, θά προσπαθήσω νά σaς δώσω μίαν σύντομον

κρίνεται εiς τά πάγια συμφέροντα τοϊi έθνους, είναι σαφής

εiκόνα τής γενικής καταστάσεως τής χώρας.
»Εiς τόν έξωτερικόν τομέα, κύριοι συνάδελφοι, ή κατά

καί σταθερά καί δέν έπιδέχεται παρερμηνείες. Τήν διεκή

ρυξα, άφ' ής έπέστρεψα εΙς τήν 'Ελλάδα καί τήν ένέκρινε

στασις παραμένει δπως τήν έξέθεσα κατά τήν τελευταίαν

ή μεγάλη πλειοψηφία τοϊi έλληνικοϊi λαοϊi. Καί τήν πολι

όμιλίαν μου εΙς τήν Βουλή ν. Θά περιορισθώ, ώς έκ τούτου,

τικήν αύτή ν τήν άσκοϊiμε μέ αίσθημα άξιοπρεπείας καί μέ
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ταβάλουν. Δέν δύνανται όμως, έφ

πνευμα έθνικής άνεξαρτησίας.
»Κριτήριον όλων τών πράξεών μας εlναι τό έθνικόν
συμφέρον, καί όταν άκόμη σφάλλωμεν

-

-

'

όσον ίσχύουν, νά τούς

άγνοουν.

)) Ή άρνησις

άν σφάλλωμεν

του δικαιώματος τής πλειοψηφίας νά κυ

στίς έπιλογές μας. Τό βασικό, τό κύριο κριτήριο εlναι

βερνά σύμφωνα μέ τό πρόγραμμά της, τό δποίον ένεκρίθη

έπαναλαμβάνω

άπό τόν κυρίαρχον λαόν, άποτελεί νάρκην είς τά θεμέλια

-

τό συμφέρον τής χώρας. "Οπως πι-

στεύω ότι τουτο θά ή το καί διά πάσαν έθνικήν έλληνικήν

τής δημοκρατίας. Γιατί κλονίζει μία άπό τίς βασικώτερες

Κυβέρνησιν.

-

)) 'Ημπορείτε,

κύριοι συνάδελφοι τής άντιπολιτεύσεως,

γιά νά μήν είπω τήν πλέον βασικήν- άρχές τής δημο

κρατίας.

νά διαφωνήτε μέ τήν πολιτικήν μας. 'Ημπορείτε, έάν έλθε

))Εlναι, ώς έκ τούτου, άδιανόητος ή άξίωσις ώρισμένων

τε ποτέ εlς τήν έξουσίαν, νά τήν μεταβάλετε. Δέν ήμπορεί

πολιτικών καί κοινωνικών δμάδων νά ύπαγορεύουν ή νά

τε όμως νά παρεμποδίζετε τήν έφαρμογήν της, καί μάλιστα

άπαγορεύουν είς τήν Κυβέρνησιν τήν πολιτικήν της καί

μέ έκδηλώσεις πεζοδρομιακάς.

μάλιστα, όπως εlπα καί προηγουμένως, μέ άντιδράσεις πε

ι>Τήν είκόνα τής οίκονομικής καταστάσεως τής χώρας

ζοδρομιακές.

)) Έάν καθιερώναμε

σάς τήν έδωσε προσφάτως δ ύπουργός Συντονισμου καί

τήν τακτική ν αύτήν, η δποία άναι

δέν έχω νομίζω άνάγκην νά άσχοληθώ μέ τό θέμα αύτό.

ρεί τήν άρχήν τής ιπλειοψηφίας, θά ώδηγούμεθα εύθέως

'Εκείνο περί του δ ποίου ήμπορώ νά σάς βεβαιώσω, ε[ναι

στήν άποσύνθεσιν τής Πολιτείας.

)) Έξ

ότι η οίκονομική κατάστασις εlναι καλυτέρα έφέτος άπό
πέρυσι, καί άσφαλώς θά εlναι του χρόνου άκόμη καλυτέρα.
))Βέβαια αύτό τό "άσφαλώς" θά έξαρτηθή καί άπό τήν

-

άλλου όλοι οί πολιτικοί φιλόσοφοι ύπεστήριξαν

καί έπιβεβαιώνεται τουτο κάθε μέρα άπό τήν διεθνή

πρακτική ν- ότι ή κατάχρησις τής έλευθερίας δδηγεί εlς

'Αλλά ύπάρχουν αί προϋποθέ

τήν πτώσιν τής δημοκρατίας. Καί ύπάρχει κατάχρησις,

σεις αί δποίαι έπιτρέπουν είς τήν Κυβέρνησιν τήv αίσιό

όταν ή έλευθερία του καθενός ύπερβαίνει τά όρια πού χα

δοξον αύτήν προοπτικήν.

ράσσει ή έλευθερία του άλλου.

συμπεριφοράν όλων μας.

))Καί έρχομαι ήδη είς τό κύριον θέμα τής δμιλίας μου.

)) 'Η κατάχρησις αύτή τής έλευθερίας γίνεται ύπό διαφό

Είς τό πρόβλημα τό πολιτικόν, πού εlναι αύτήν τήν στιγ

ρους μορφάς. 'Η συνηθεστέρα πάντως εlναι ή παραβίασις

μήν διά τήν χώραν πρωταρχικόν, διότι συνδέεται μέ τήν

τών νόμων. Καί εlναι τόσον σημαντική γιά τήν δημοκρα

τύχην τής δημοκρατίας. Καί θά μου έπιτρέψετε νά είπω

τία ή συμμόρφωσις μέ τόν νόμο, ώστε νά διακηρύξη άκόμη

ώρισμένα πράγματα περί δημοκρατίας, τά δποία ήμπορεί

καί δ Κλέων δ Δημαγωγός ότι εlναι προτιμότεροι οί κακοί

ίσως νά θεωρηθουν κοινοτοπίες. Εlναι όμως άπό τίς κοινο

νόμοι πού έφαρμόζονται, άπό τούς καλούς πού παραβιά

τυπίες έκείνες τίς δποίες θά πρέπη νά λέγωμεν κάθε ημέρα,

ζονται.

έάν θέλωμεν κάποτε νά άποκτήσωμεν πλήρη καί βαθείαν

)) "Οπως

))

ΝΑς έξετάσωμεν τώρα άν οί βασικές αύτές άρχές πού

διέπουν τό δημοκρατικό πολίτευμα, γίνωνται σεβαστές είς

συνείδησιν τής δημοκρατίας.

εlπα καί άλλοτε, μεταξύ

τόν τόπον μας. Δυστυχώς

"Ελληνες είμεθα έπιρρεπείς

150 χωρών πού ύπάρ
19 έχουν δημοκρατία ν. Καί του

είς τήν κατάχρησιν τής έλευθερίας. Θά έλεγα λόγφ Ιδιο

το διότι τό δημοκρατικόν πολίτευμα εlναι δύσκολον στήν

συγκρασίας, θά έλεγα λόγφ κλίματος ή δι' έλλειψιν άγω

χουν είς τόν κόσμον, μόνο

ol

πράξη. Προϋποθέτει πολιτικήν ώριμότητα πού δέν τήν δι

γής πολιτικής. Πάντως, εlναι βέβαιον ότι έχομεν μίαν ρο

αθέτουν όλοι οί λαοί, προϋποθέτει ήπιο ν κλίμα, προϋποθέ

πήν πρός τήν κατάχρησιν τής δημοκρατίας. Συγχέομεν τήν

τει ήρεμα πολιτικά ήθη καί πρό πάντων σεβασμό ν του νό

δημοκρατίαν μέ τήν άναρχίαν καί τήν έλευθερίαν μέ τήν

μου.

άσυδοσίαν.

))Είς τόν τόπον μας όλοι δμιλουμεν περί δημοκρατίας,

Άλλά, όπως λέγει δ 'Αριστοτέλης: "'Ελεύ

θερον ούκ έστι τό δ, τι άν βουλεταί τις ποιείν". Δηλαδή δέν

χωρίς όμως νά έχωμεν όλοι συλλάβει τήν ούσίαν της. Καί

ήμπορουμεν νά θεωρουμεν ότι έλευθερία σημαίνει νά κάνη

δμιλουν περί αύτής περισσότερον έκείνοι οί δποίοι όλιγώ

δ καθένας δ, τι φρονεί.

τερον τήν πιστεύουν, όπως μία μερίς τής πτέρυγας έκείνης.

)) 'Από

τό Σύνταγμά μας, όπως γνωρίζετε, παραδεχόμε

θα μόνον τό κεφάλαιο περί άτομικών δικαιωμάτων καί

))Κύριοι βουλευταί,

))Δύο εlναι αί βασικαί άρχαί, πού διέπουν τό δημοκρα

άγνοουμεν τά καθήκοντα καί τούς περιορισμούς πού μάς

τικόν πολίτευμα. Ή άρχή τής πλειοψηφίας καί δ σεβα

έπιβάλλει. Αύτοί δέ ε[ναι καί ol λόγοι, κύριοι συνάδελφοι,

διά τούς δποίους ή δημοκρατία είς τήν 'Ελλάδα ύπήρξε

σμός του νόμου.
))Καί ίδού διατί: Είς τούς κόλπους κάθε κοινωνίας
ύπάρχουν

-

καί εlναι φυσικόν νά ύπάρχουν

-

ποικιλό

μάλλον έπισφαλής.

"Οπως γνωρίζετε, ύπήρξαν φωτεινά

διαλείμματα, αί περίοδοι δημοκρατικής δμαλότητος καί

μορφοι άντιθέσεις. Οί άνθρωποι γιά νά άποφύγουν τήν βί

δημοκρατικής διακυβερνήσεως ε{ς τήν ίστaρίαν τής νεωτέ

αν καί τήν άναρχίαν, άναζήτησαν τρόπους έναρμονίσεως

ρας 'Ελλάδος.

αύτών τών άντιθέσεων. Καί έδέχθησαν ότι δ άσφαλέστερος

)Πίς άλήθειες αύτές, κύριοι συνάδελφοι, τίς γνωρίζομεν

πρός τουτο τρόπος εlναι η υίοθέτησις τής άρχής τής πλει

όλοι μας, δέν έχομεν όμως τό θάρρος νά τίς διακηρύξωμεν,

οψηφίας. Είς τήν πλειοψηφίαν

διότι ύποκύπτομεν είς τόν πειρασμόν τής δημαγωγίας νά

-

όχι βέβαια άνεξέλεγ

κτον, άλλά έλεγχομένην- άνήκει τό δικαίωμα νά κυβερνά

κολακεύωμεν άλλήλους διά δημοκρατικότητα καί όλοι μα

καί νά θέτη τούς νόμους, σύμφωνα μέ τήν βασική ν άρχήν

ζί νά κολακεύωμεν τόν έλληνικόν λαόν. 'Αλλά, κύριοι συ

τής δημοκρατίας καί σύμφωνα μέ τό Σύνταγμά μας. Καί

νάδελφοι, δημοκρατία δέν ήμπορεί νά ύπάρξη έκεί όπου

τούς νόμους αύτούς όφείλουν όλοι οί πολίτες νά τούς σέ

δέν ύπάρχουν πολιτικοί, οι' δποίοι νά έχουν τό θάρρος νά

βωνται. "Οσοι διαφωνουν μέ αύτούς, έχουν τό δικαίωμα

λέγουν τήν άλήθεια, άλλά καί δ λαός πού νά έχη τό θάρρος

καί τήν δυνατότητα νά γίνουν πλειοψηφία καί νά τούς με-

νά άκούη τήν άλήθειαν.
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»Θά ήθελα νά βεβαιωθήτε ότι δ δμιλών δέν στερείται

λειτουργίας, ήθέλησαν νά έπιβληθοίίν έπί τής Πολιτείας,

τοίί θάρρους αύτοίί. Καί δέν στερείται, διότι ε{ναι aδιάφο

παραλύοντες τήν οlκονομικήν καί κοινωνικήν ζωήν τής

ρος πρός τήν έξουσίαν. Έάν δέν ένόμιζα ότι όφείλω άκό

χώρας. Έχρησιμοποίησαν δηλαδή έναντίον τοίί λαοίί τήν

μη νά ύπηρετήσω, θά τήν έγκατέλειπα μέ aνακούφισιν. Καί

δύναμιν πού δ ίδιος τούς έδωσε, γιά νά τόν ύπηρετοίίν.

εlς τήν περίπτωσιν αύτήν θά είμεθα aσφαλώς όλοι εύτυ

))Δέν θά ήθελα νά έπαναφέρω πρός συζήτησιν τό θέμα

χείς. ·Εγώ μέν, διότι θά άπαλλαγώ άπό τήν έξουσίαν, σείς

αύτό τοίί νομοσχεδίου. Άλλά δ τρόπος μέ τόν δποίον άντέ

δέ. .. (στρεφόμενος μειδιών πρός τήν άντιπολίτευσιν) διότι

δρασαν όργανώσεις καί κόμματα άποτελεί aναίρεσιν, άπα

θά άπαλλαγήτε άπό έμένα.

τελεί άρνησιν τής άρχής τής πλειοψηφίας. Διότι, έάν μι

))Κύριοι βουλευταί,

μηθοίίν τάς μεθόδους αύτάς καί άλλες κοινωνικές τάξεις,
εiς

ε{ναι φανερόν ότι θά άχθώμεν εiς τήν κατάρρευσιν τής

τήν προσπάθειάν της vά δημιουργήση πολιτική ν όξύτητα.

οΙκονομίας μας. Ε{ναι έπίσης φανερόν ότι τήν κατάρρευ

))Δέν έπιθυμώ νά παρακολουθήσω τήν

•Αριστεράν

Δέν γνωρίζω έάν θά τήν έπιδιώξη εiς τήν αίθουσαν αύτή ν,

σιν τής οlκονομίας μας θά τήν πληρώσουν πρώτοι

πάντως τήν έπιδιώκει, καί τήν έπιδιώκει συστηματικά

ζόμενοι, μέ τόν πληθωρισμόν καί τήν άνεργίαν.

ol έργα

))Καί τό χειρότερον ε{ναι ότι αύτή ή aντιδημοκρατική

έκτός αύτής τής αΙθούσης.

))Ε{μαι ύποχρεωμένος όμως νά είπω ώρισμένας aληθεί

καί aντικοινωνική άναταραχή ένεθαρρύνθη άπό ώρισμένες

ας, διά νά προστατεύσω άκριβώς τήν γαλήvην αύτοίί τοίί

πολιτικές δυνάμεις, οί όποίες γιά νά πλήξουν τήν Κυβέρ

τόπου. Καί θά άναφερθώ εiς ώρισμένα νοσηρά φαινόμενα,

νησιν, δέν έδίστασαν νά πλήξουν τήν δημοκρατίαν. Έπί

τά όποία παρετηρήθησαν τόν τελευταίον καιρόν εΙς τήν

έβδομάδες έκαλοίίσαν όλους τούς "Ελληνες νά έγκαταλεί

δημοσίαν ζωήν, φαινόμενα τά όποία, όπως ε{πον καί προη

ψουν τίς έργασίες τους, νά κατεβοίίν στό πεζοδρόμιο, νά

γουμένως, δικαιολογοίίν άνησυχίας διά τό μέλλον τοίί πο

άναμετρηθοίίν μέ τήν Κυβέρνησιν, νά άναμετρηθοίίν μέ τό

λιτεύματος.

Κράτος, έν γνώσει των ότι διά τοίί τρόπου αύτοίί έθεταν σέ

)) οοπως

γνωρίζετε, τόν τελευταίον καιρόν

oi aπεργίες

καί oi διαδηλώσεις καί ο{ πορείες έγιναν τής μόδας εiς τόν

κίνδυνο όχι μόνο τήν οlκονομία, aλλά καί τό Πολίτευμα
τής χώρας.

))Τό κλίμα δέ άκριβώς αύτό, κύριοι συνάδελφοι, έξέ

τόπον μας. Μιfiς μόδας τήν δποίαν δι· όλων τών μέσων

oi

ένθαρρύνει ή άκρα Άριστερά, συνεπικουρουμένη βέβαια

θρεψε καί τίς aναρχικές έκδηλώσεις τής 25ης Μαίου,

aπό μερίδα τοίί τύπου, άλλά καί άπό άλλες μερίδες τής

δποίες, ώργανωμένες κατά τό σύστημα τοίί κλεφτοπολέμου

Καίε{ναι τόση ή έκτασις

τών πόλεων, ένεφάνισαν τήν Άθήνα άναρχουμένην καί

τής μόδας αύτής, ώστε προκαλεί άλλοτε μέν τήν aγανά

έδημιούργησαν, έστω καί καθ· ύπερβολήν, δυσάρεστες

κτησιν καί άλλοτε τήν θυμηδίαν. Διότι ύπάρχουν άπεργίες

έντυπώσεις.

•Αριστερfiς όλιγώτερον άκραίες.

ή κινητοποιήσεις σοβαρές, σκληρές, μέ έπιπτώσεις εΙς τά

))Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, μή πλανfiσθε · συμφέρον

συμφέροντα τοίί τόπου, άλλά ύπάρχουν καί πολλές κωμι

έχουμε, σέ οΙανδήποτε πτέρυγα καί άν aνήκωμεν, νά δημι

κές.

• αύτό άλλωστε καί έχαρακτή

ουργήσωμε σταθεράν, μόνιμον τήν έντύπωσιν διεθνώς ότι

ρισα αύτήν τήν στάσι ν τών aπεργιών ώς μόδα τής έποχής

ή 'Ελλάς έχει ύγιfi, σταθερά ν, προοδευτική ν δημοκρατίαν.

•Αρκεί νά σfiς είπω -

γι

μας -ότι ύπάρχουν σωματεία τά όποία διεμαρτυρήθησαν,

νΑ ν θέλωμεν νά διαθέτωμεν κίίρος διεθνές καί άν θέλωμεν

διότι τούς έδόθησαν αύξήσεις πρίν προλάβουν νά κηρύ

νά έχωμεν τήν άλληλεγγύη άλλων λαών, άν θέλωμεν τέλος

ξουν τήν aπεργία τους.

νά έπωφεληθοίίμε τής εύκαιρίας πού μfiς άνοίγει τόν δρό

))Πολλές άπεργίες γίνονται πρός χάριν τής άπεργίας

μον στήν 'Ηνωμένηiι Εύρώπην, ε{ναι άνάγκη νά πείσωμεν

καί διότι ύποκινοίίνται πολιτικά καί όχι γιά νά προστα

όλον τόν κόσμο ότι ή έλληνική δημοκρατία ε{ναι aσφα

τεύσουν τά συμφέροντα τών έργαζομένων. Καί παρατηρεί

λής.

oi

))Κατά τοίίτο, έπαναλαμβάνω, τά έκτροπα αύτά τής 25ης

έξωτερικοί κίνδυνοι, ή aνάγκη τής στερήσεως τής δημο

Μα ίου έζημίωσαν τήν χώραν μας. Γιά τά έκτροπα αύτά εύ

ται τό φαινόμενο αύτό εlς μίαν έποχήν κατά τήν δποίαν

oi άριστερές έξτρεμιστικές οργα

κρατίας μας καί τής προπαρασκευής τής οΙκονομίας μας

θύνονται βέβαια άμέσως

διά τήν Κοινήν Άγοράν έπιβάλλουν σύνεσιν καί αύτοπει

νώσεις, οί δποίες άλλωστε ε{χαν τήν θρασύτητα νά άνα

θαρχίαν.

λάβουν τήν εύθύνη. Καί οί μέν οργανώσεις αύτές θά κτυ

))Θά μοίί πήτε ότι αύτά συμβαίνουν καί εiς άλλες χώρες.
Αύτό ε{ναι άληθές.

'Υπάρχουν όμως καί χώρες, εlς τίς

πηθοίίν κατά τρόπον, ώστε νά καταστοίίν aνίκανοι νά ξα
ναβλάψουν τόν τόπον.

δποίες δέν συμβαίνουν. Καί δέν καταλαβαίνω γιατί oi "Ελ
ληνες θά πρέπη νά μιμοίίνται τίς άναρχούμεvες Δημοκρα

))Καί αύτό νομίζω ότι εύρίσκει σύμφωνη όλη τήν ΒΌυ

λή.
»Κ. Μπαντουβίiς: Καί οί χουντικές δυνάμεις, κύριε πρό

τίες καί όχι τίς εύνομούμενες πού εύημεροίίν.

)) Άποκορύφωμα

τής νοσηρfiς αύτής μόδας ύπήρξεν ή

εδρε, γιατί τίς ξεχάσατε;
»Κ. Καραμανλής: Παρακατιών θά σfiς δμιλήσω περί

τελευταία άπεργία, ή όποία έγινε μέ πρόσχημα τό έργατικό
νομοσχέδιο.

•Απεργία

ή όποία ή το όχι μόνον άδικαιολό

γητος, άλλά καί σαφώς άντιδημοκρατική. Οί διοικήσεις

αύτοίί. Διότι πρέπει νά γνωρίζωμεν ποιές ε{ναι

oi δυνατό

τητες τών μέν καί ποιές τών δέ, γιά νά γνωρίζωμεν ποιές

ώρισμένων όργανώσεων, ύφιστάμεναι ίσως καί πολιτικάς

πρέπει νά άντιμετωπίσωμεν. Διότι ε{ναι άδύνατον νά άντι

έπιρροάς, ήρνήθηκαν εiς τήν Βουλήν τό δικαίωμα νά ψη

μετωπίσωμεν τούς κινδύνους πού aπειλοίίν τήν δημοκρατί

φίση νόμον. Νόμον τόν δποίον έν τούτοις τόσον ή Κυβέρ

αν

νησις, όσον καί ή ·Εργατική Συνομοσπονδία έκριναν χρή

τήν ίκανότητα νά προσδιορίσωμεν τίς πηγές τής άνωμαλί

σιμον διά τήν χώραν καί Ιδιαιτέρως διά τήν έργατικήν τά

ας.

ξιν. Καί έλέγχοντες κρισίμους διά τήν ζωήν τοίί έθνους

-

έάν τήν άπειλοίίν

)) ·Εμμέσως

-

έάν δέν βροίίμε τό θάρρος καί

όμως εύθύνονται καί ώρισμένες πολιτικές
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δυνάμεις οί δποίες ένεθάρρυναν τήν προηγηθείσαν τών

τήν έξουδετέρωσεν δ δμιλών, διακινδυνεύσας κατ' έπανά

έκτρόπων κοινωνική ν άναταραχήν. Διότι άκριβώς αύτή ή

ληψιν γιά νά σάς έξασφαλίση τό δικαίωμα νά τόν ύβρίζετε.

άναταραχή έδημιούργησε τό κλίμα πού έπέτρεψε στίς

άναρχικές όργανώσεις νά κάνουν αύτά τά δποία έκαμαν.
))Καί οί πολιτικές αύτές δυνάμεις οί δποίες έμμέσως
εύθύνονται όχι μόνο δέν κατήγγειλαν τά έκτροπα άλλά
προσεπάθησαν νά τά συγκαλύψουν μέ έπιθέσεις έναντίον
τής Κυβερνήσεως καί έναντίον τής άστυνομίας. Κατελόγι

))Δέν εlναι συνεπώς αύτήν τήν στιγμήν τά χουντικά κα
τάλοιπα δύναμις ώργανωμένη, ίκανή νά άπειλήση τό πολί
τευμα. Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι δέν μπορεί νά άνακύψη

δ κίνδυνος, έάν ήμείς χάσωμεν τά μυαλά μας.

)) 'Ανεξαρτήτως

δμως ύπάρξεως χουντικοί5 κινδύνου,

ύπάρχει πάντοτε διά τήν δημοκρατίαν δ κίνδυνος τόν

σαν, δηλαδή, ύποκριτικώτατα τίς εύθί5νες στούς πυροσβέ

δποίον προκαλεί ή δραστηριότης τής Άριστεράς. "Οταν

στες καί όχι στούς έμπρηστάς. Άλλά ο{ ίδιοι οί έμπρη

λέγω τής 'Αριστεράς, έννοώ πάντοτε τής άκρας 'Αρι

σταί διαψεύδουν αuτές τίς πολιτικές δυνάμεις, γιατί γεν

στερίiς. (Στρεφόμενος πρός τήν πτέρυγα τής 'Αριστερiiς) .

ναιότεροι άπό αύτάς, άνέλαβαν δημοσί~ τήν εύθύνην.

Δέν γνωρίζω πώς νά σάς όνομάσω. Εlσθε πέντε κομμάτια.

)) "Ενας άπι:)

τούς στόχους τών έπιθέσεων αύτών ύπήρξε

καί πάλιν ή Άστυνομία καί τά Σώματα Άσφαλείας. Καί

ol δυνάμεις έκεί

))Λέγω, λοιπόν, δτι ύπάρχει διά τό πολίτευμα πάντοτε δ

έπιδιώκουν νά έξαρθρώσουν τήν Πολιτείαν,

κίνδυνος δ δποίος προκαλείται άπό τήv δραστηριότητα

λέγω δτι ύπήρξαν καί πάλι στόχος, γιατί
νες

ol δποίες

"Οταν λέγω "τής άκρας Άριστεράς" έννοώ τό Κομμουνι
στικό Κόμμα.

διαβάλλουν μεθοδικά καί έπίμονα τά Σώματα Άσφαλείας,

τής άκρας 'Αριστεράς. Δέν δμιλώ κύριοι συνάδελφοι, μέ

δπως διαβάλλουν καί τήν Δικαιοσύνην. Καί άποτελεί καί

προκαταλήψεις καί πάντως έχω τό θάρρος καί τήν lκανό

αύτό ένα νοσηρό φαινόμενο τής έποχής μας, γιατί έγινε

τητα νά εlμαι άντικειμενικός. 'Ο κίνδυνος πού προκαλεί ή

καί αύτό τής μόδας.

δραστηριότης τής άκρας 'Αριστεράς ε{ναι θετικός καί άρ
καί έννοώ τήν άκρα 'Αρι

νητικός. Θετικός μέν, διότι ή Άριστερά αύτή έπιδιώκει νά

στερά καί πέραν αύτής τίς έξτρεμιστικές άριστερές όργα

))Καί ή μέν 'Αριστερά

άντικασταστήση τήν δημοκρατίαν μέ τήν δικτατορίαν τοί5

νώσεις

-

έχουν τούς λόγους τοι,ις νά βάλλουν κατά τών

προλεταριάτου. Άρνητικός δέ, διότι δταν ή άπειλή αuτή

Σωμάτων Άσφαλείας καί τής Δικαιοσύνης, γιατί άποτε

καθίσταται έπικίνδυνος, προκαλεί τάς άντιδράσεις δλων

λοί5ν έμπόδιο στίς άνατρεπτικές έπιδιώξεις τους. Διερωτή

τών δυνάμεων έκείνων α{ δποίαι, μολονότι προτιμοί5ν τήν

θηκαν δμως οί συνοδοιπόροι τους iί θά συμβή στόν τόπο

δημοκρατίαν, δταν τεθοί5ν πρό τοί5 διλήμματος μεταξύ έρυ

αύτό, έάν έξουδετερωθοί5ν τά Σώματα 'Ασφαλείας; 'Εσκέ

θράς καί μελανής δικτατορίας προτιμοί5ν τήν τελευταίαν.

-

φθησαv δμως τί θά συνέβαινε καί στούς ίδιους, έάν, άπει

))Καί εlναι άνάγκη νά άντιληφθή κάποτε ή Άριστερά

λούμενοι άπό δποιονδήποτε, έστεροί5ντο τής προστασίας

τήν άλήθεια αύτή ν. 'Η ίστορία διδάσκει δτι δλαι αί δικτα

τών Σωμάτων Άσφαλείας καί τής Δικαιοσύνης; Δι' αύτό

-

έπαναλαμβάνω

-

καί ή μόδα αύτή, τό νά ύβρίζωμε καί

νά λοιδωροί5με συνεχώς τά όργανα τής τάξεως καί τής Δι

τορίαι κατά τήν διαδικασίαν αύτήν έγεννήθησαν: μέ τήν

έπίκλησιν, δηλαδή, τοί5 κομμουνιστικοί5 κινδύνου, άλλοτε
ύπαρκτοί5 καί άλλοτε άνυπάρκτου.

))Είναι καιρός δμως νά άντιληφθή αύτή ή 'Αριστερά

καιοσύνης είναι φαινόμενον νοσηρόν.

)) 'Αλλά έπί τέλους μπορεί νά πή ή 'Αριστερά καί
έκείνοι ol δποίοι τήν βοηθοί5ν σ' αύτή ν τήν έκστρατεία,

ότι όφείλει νά άλλάξη τακτικήν όχι μόνον διά τό καλόν

έάν στίς χώρες τών δποίων θαυμάζουν τό πολίτευμα γίνων

οι έπί 40 χρόνια ταλαιπωροί5νται έξ αίτίας σφαλμάτων της.

τοί5 τόπου, άλλά καί διά τό καλόν τών όπαδών της, οί δ ποί

ται άπεργίες, δέρνωνται οί χωροφύλακες, ύβρίζωνται οί

))Κι!ριοι βουλευταί,

στρατηγοί καί οί δικαστές; Καί άν αύτό δέν γίνεται έκεί,

))Χωρίς νά έχω προκαταλήψεις καί χωρίς νά έπιθυμώ νά

γιaτί θά πρέπη έδώ; Μήπως γιά νά άποδειχθή ή χρεωκοπία

γίνω δυσάρεστος, όφείλω νά σάς έπισημάνω τάς έστίας

τής δημοκρατίας;

έκείνας πού, δπουδήποτε καί άν ύπάρχουν, άποτελοί5ν

)) 'Ένα άλλο

νοσηρό φαινόμενο τής δημοσίας μας ζωής

άπειλήν κατά τής δημοκρατίας. Καί εlναι άνάγκη δλοι,

εlναι καί ή προσπάθεια πού καταβάλλεται γιά τόν άπα

άνεξαρτήτως προκαταλήψεων, νά παύσωμεν νά καλλιερ

προσανατολισμό τής κοινής γνώμης τόσοaέ θέματα έσω

γοί5μεν σχέσεις άμοιβαίας καλύψεως. Εlναι άνάγκη εlς τόν

τερικής, δσο καί σέ θέματα έξωτερικής πολιτικής τής χώ

τόπον αύτόν νά ξέρωμεν τί εlναι δ κάθε ένας μας καί τί

ρας. 'Επικαλείται συνεχώς ή Άριστερά τόν κίνδυνο πού

έπιδzώκει. Δέν έχει σημασία άν διαφωνοί5μεν άπό άπόψεως

διατρέχει τό πολίτευμα άπό τά κατάλοιπα τής χούντας. Καί

άρχών πολιτικών. Δέν έχει σημασίαν άν έχωμεν διάφορα

τό κάμνει κατά , τρόπον έπίμονο καί μεθοδικό, γιά νά

προγράμματα. "Ενα έχει σημασίαν: "Οτι δλοι μας θά έπι

συγκαλύπτη άσφαλώς τήν δική της δραστηριότητα.

διώκωμεν τήν πραγματοποίησιν τής πολιτικής μας στά

))Χουντικοί άσφαλώς ύπάρχουν, δπως άποδεικνύεται

πλαίσια τών θεσμών τής δημοκρατίας. Εlναι δ μόνος τρό

καί άπό τά άμετανόητα φερέφωνά τους, τά δποία μέ κατη
γοροί5ν έκτός τών άλλων δτι δέν έθεράπευσα άκόμα τίς

πος διά νά αlσθανώμεθa δτι είναι άσφαλής ή δημοκρατία.
)) Άλλά, δπως ήδη είπα, γίνεται καί προσπάθεια άπο

πληγές πού άνοιξε ή χούντα. Καί πέραy αuτοί5

προσανατολισμοί5 τής κοινής γνώμης καί σέ θέματα έξω

γνωρίζετε

-

-

δπως

μέ κατηγοροί5ν γιά στροφή πρός τήν Άρι

τερικής πολιτικής καλλιεργείται άπό τήν Άριστερά

-

στερά, δπως (στρεφόμενος πρός τήν άντιπολίτευσιν) μέ

καί αuτό άναφέρεται στό σύνολο τής 'Αριστεράς

κατηγορείτε σείς γιά στροφή πρός τά Δεξιά.

αίσθημα δυσπιστίας καί έχθρότητος πρός τήν δημοκρατι

-

ένα

ύπάρχουν άλλά δέν

κή Δύση. Καί σκοπός τής προσπαθείας αύτής εlναι νά

άποτελοί5ν αuτήν τήν στιγμήν δύναμιν ώργανωμένην, ίκα

άποκοπή ή Έλλάς άπό τήν Δυτική ν Εύρώπην καί νά δδη

νήν νά άπειλήση τό πολίτευμα.

γηθή κατά μέν τήν άκραν Άριστεράν πρός Άνατολάς,

))Χουντικοί

-

έπαναλαμβάνω

-

))Καί θά μοί5 έπιτρέψητε νά είπω δτι τήν δύναμιν αύτή ν

κατά δέ τό ύπόλοιπον τής Άριστεράς εlς τό άγνωστον.
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»Κύριοι βουλευταί,

μας, διότι δέν έχουμε τό θάρρος νά τίς άναλάβουμε. Δέν

ι>Θά προσθέσω μερικές άκόμη σκέψεις μου, διότι δπως

λέγω δτι δέν μπορούν ξένες χώρες διά τής πολιτικής των

εlπα άρχόμενος τής δμιλίας μου, εlναι άνάγκη πλέον νά

νά βλάψουν ή νά ώφελήσουν. 'Αλλά ή εύθύνη ή βασική, ή

ξέρωμεν πού τό πάτε έσείς καί πού τό πάμε εμείς.

εύθύνη ή πρωταρχική, ή εύθύνη ή εθνική βαρύνει εμάς

ι>Εlς τήν έκστρατείαν αύτή ν πρωτοπορεί δ άρχηγός τού

τούς

UΕλληνες. Αύτό εlναι έλληνικόν φαινόμενον: νά

ΠΑΣΟΚ, στήν έκστρατεία δηλαδή τής άποχωρήσεως καί

φορτώνουμε πάντοτε στούς ξένους τίς lδικές μας εύθύνες,

τής άποκοπής τής 'Ελλάδος άπό τήν Δύσιν.

(' Αποτεινό

τά lδικά μας σφάλματα. Εlναι μόνιμο φαινόμενο στήν

μενος πρός τόν κ:. Παπανδρέου). Σείς κάνετε καθημερινώς

ίστορία τού τόπου μας. Κάποτε θά πρέπη νά άναλάβουμε

κριτικήν τών πράξεών μου καί τής πολιτικής μου, έπιτρέ

τήν εύθύνην τών πράξεών μας, τών σφαλμάτων μας καί

ψατέ μου λοιπόν νά κάμω κι εγώ μίαν κριτικήν.

κατόπιν νά άναζητούμε εκείνους οί όποίο ι τά ενθαρρύνουν.

»Α. Παπανδρέου: Μετά χαρaς.

ι>Κι}ριοι βουλευταί,

»Κ. Καραμανλής: Διά νά γνωρίζωμεν πού εύρισκόμε

» Άνεφέρθην

εlς ώρισμένα νοσηρά φαινόμενα πού έμ

θα. .. Ό άρχηγός τού ΠΑΣΟΚ κατεχόμενος άπό ένα περί

φανίζονται τελευταία στήν δημοσία μας ζωή καί τά όποία

εργο σύμπλεγμα εναντίον τών

προκαλούν έρωτηματικά διά τήν τύχην τής δημοκρατίας,

'Αμερικανών, επιτίθεται

συνεχώς κατά τής 'Αμερικής καί κατ' επέκτασιν κατά τής

φαινόμενα τά όποία προσεπάθησα δι' δλων τών δυνάμεών

Εύρώπης.

μου νά άποτρέψω. Άφ' ής επανήλθα στήν 'Ελλάδα επολι

>>Καταφέρεται κατά τής Κοινής 'Αγοράς καί κατά τού

τεύθην μέ μετριοπάθειαν καί θά έλεγα μέ γενναιοφροσύ

ΝΑ ΤΟ, τά δ ποία έν τούτοις θετικά ύπεστήριζεν δταν εύρί

νην. Έλησμόνησα δτι έχω φίλους καί έχθρούς καί προσε

σκετο εlς τήν εξ ουσίαν. Καί καταφέρεται άκόμη καί έναν

πάθησα νά άνοίξω μίαν νέαν πολιτικήν περίοδον στήν

τίον τών σοσιαλιστικών κομμάτων τής Δύσεως, ενώ εμφα

ζωήν αύτού τού τόπου, περίοδον άπηλλαγμένην άπό τίς

νίζεται δ ίδιος ώς σοσιαλιστής. Σοσιαλιστής δμως Ιδιόρ

προκαταλήψεις καί τά πάθη τού παρελθόντος. Καί προσε

ρυθμος.

πάθησα εν μέσφ μυρίων δυσχερειών νά θεμελιώσω στόν

>>Σοσιαλιστής Ιδιόρρυθμος λέγω, διότι άποδοκιμάζει

τόπον αύτόν μίαν ύγιά καί προοδευτική ν δημοκρατίαν, μίαν

τόν σοσιαλισμό τής Δυτικής Εύρώπης, δπως άποδοκιμάζει

δημοκρατίαν πού θά συνδυάζη, δπως εlπα, τήν ελευθερίαν

καί τόν μαρξιστικόν σοσιαλισμόν τής 'Ανατολής. Εlναι

μέ τήν τάξιν καί τήν τάξιν μέ τήν κοινωνικήνδικαιοσύνην.

προφανές δτι υίοθετεί τόν σοσιαλισμό ν ώρισμέν~vιχωρών

Διότι εlναι άδύνατον νά ύπάρξη τό ένα έξ αύτών, χωρίς τό

σοσια

άλλο. Δέν μπορείτε νά έχετε ελευθερίαν χωρίς τάξιν, οϋτε

λισμόν δμως πού ταυτίζεται μέ μονοκομματικά καθεστώτα.

μπορείτε νά έχετε τάξιν, έάν δέν άποδώσετε κοινωνική δι

τού άδεσμεύτου κόσμου

-

τού Τρίτου Κόσμου

-

»Διότι, κύριοι συνάδελφοι, αύτές εlναι οί τρείς μορφές

τού σοσιαλισμού πού έμφανίζεται σήμερα στόν κόσμο. Εl

καιοσύνη.

» 'Ηγωνίσθην,

επαναλαμβάνω, κύριοι βουλευταί, νά θε

ναι δ δημοκρατικός σοσιαλισμός τής Εύρώπης, δ μαρξι

μελιώσω μίαν προοδευτικήν δημοκρατίαν. Καί άφοίJ άπέ

στικός σοσιαλισμός τής 'Ανατολής καί δ σοσιαλισμός

τρεψα τό χάος καί τόν άλληλοσπαραγμόν, πού ήτο φυσικόν

ώρισμένων χωρών τού Τρίτου Κόσμου, δ δποίος, δπως εlπα

νά άναμένεται μετά τήν κατάρρευσι ν τής δικτατορίας, έλα

καί προηγουμένως, μοιραίως ταυτίζεται μέ καθεστώτα μο

βα δλα τά μέτρα εκείνα τά όποία θά διηυκόλυναν τήν

νοκομματικά. ΥΑ ν αύτό εlναι άληθές, εξηγείται τότε ή πα

πραγματοποίησι ν τής επιδιώξεώς μου αύτής.

λαιοτέρα διακήρυξις τού άρχηγού τού ΠΑΣΟΚ έναντίον
τού Κοινοβουλευτισμού καί ή τάσις μιάς μερίδος τών όπα

» •Η

επιτυχία αύτή, κύριοι συνάδελφοι, πού εlναι καί

έπιτυχία δλων μας, άνεγνωρίσθη διεθνώς ώς θαύμα έλλη

δών του δι' επαναστατική ν δράσιν. 'Αλλ' εάν αύτή εlναι ή

νικάν. Καί διότι πολλάκις ή λέξις αύτή προκαλεί άλλοτε

θέσις, ή πολιτική θέσις στή δημοσία ζωή τού κόμματος τού

δυσφορίαν καί άλλοτε σχόλια εlρωνικά, σάς πληροφορώ

ΠΑΣΟΚ τότε θά πρέπη νά τήν γνωρίζωμεν δλοι, καί πρό

δτι δέν εlμαι εγώ εκείνος δ δποίος τό εlπε αύτό. Τό εlπαν οί

παντός θά πρέπη νά τήν γνωρίζουν οί όπαδοί του. Διότι

ξένοι καί τό εlπαν πολλοί ξένοι : δτι στήν 'Ελλάδα συνετε

ε[ναι άνάγκη κάθε κόμμα νά καθιστά σαφές στόν λαόν πού

λέσθη ένα θαύμα πολιτικό.

εlναι δυνατόν νά τόν δδηγήση ή πολιτική του. Καθένας

δποίον ύπήρξε έργον δλων μας

άσφαλώς έχει τό δικαίωμα νά έχη τάς lδέας του, νά έχη τά

λαού. Άλλά τό θαύμα αύτό ξύπνησε, δπως δέν έπρεπε νά

προγράμματά του καί νά έπιδιώκη τήν νόμιμον έπικράτη

άναμένεται, τό σαράκι τής φυλής, τήν μανία δηλαδή νά

Θαύμα, επαναλαμβάνω,

-

τό

τών κομμάτων καί τού

σιν. Άλλά εlναι άναγκαίον καί χρήσιμον νά γνωρίζωμεν

καταστρέφωμεν εκείνα τά όποία μέ μόχθους καί θυσίες δη

δλοι μας, καί πρό παντός νά γνωρίζη δ έλληνικός λαός πού

μιουργούμεν. Μανία πού θυμίζει τόν ψαρά τού Σαίξπηρ, δ

τόν δδηγεί ή πολιτική έκάστου κόμματος. Διότι, κύριοι

δποίος εύρών κάποτε στήν θάλασσα ένα μαργαριτάρι καί

συνάδελφοι, δέν ύπάρχει περισσότερον επικίνδυνον πράγ

θαμπωθείς άπό τήν λάμψιν του τό ξαναπέταξε στήν θάλασ

μα στήν δημοκρατία άπό τήν σύγχυσιν.

σα. Αύτό σημαίνει δτι μή εκτιμώντες επαρκώς αύτό τό

»·Η πολεμική αύτή εναντίον τής Δύσεως, 'Αμερικανών

δποίον μετά παλλάς, σκληράς δοκιμασίας επετεύχθη είς

καί Εύρωπαίων, γίνεται μέ τό επιχείρημα δτι αύτοί εlναι

τόν τόπον μας, άπειλούμε νά τό πετάξουμε, μιμούμενοι τόν

ύπεύθυνοι διά τήν πτώσιν τής δημοκρατίας στόν τόπο μας

ψαρά, στήν θάλασσα.

καί τήν τραγωδίαν τής Κύπρου. Αί κατηγορίαι δμως αύταί

»ΥΗδη άνεβίωσεν ώρισμένος κύκλος άπό θλιβερές προ

κατά τήν γνώμην μου δέν εlναι μόνον άβάσιμοι· εlναι καί

δικτατορικές συνήθειες, οί δποίες άσφαλώς δέν θεμελιώ

πολιτικώς ϋποπτοι.

» Ύπεύθυνοι

δι' δλες αύτές τίς συμφορές τού έθνους

μας είμαστε εμείς καί μόνον εμείς, οί VΕλληνες, οί δποίοι

προσπαθούμε νά φορτώσουμε στούς ξένους τίς εύθύνες

,

νουν τήν δημοκρατίαν, διά νά μήν είπω δτι άπειλούν τήν
δημοκρατίαν.

» uοπως μάς

διδάσκει ή πείρα τού παρελθόντος, . ή δη

μαγωγία, πού εlναι δ μεγαλύτερος εχθρός τής δημοκρατί-
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ας, άρχισε καί πάλι νά άσκήται κατά τρόπον άδίστακτον

;; Άξίζει δμως τόν κόπον,

κύριοι συνάδελφοι, νά θυσιά

καί έπικίνδυνον. Ή άρνησις τών άρχών τής δημοκρατίας

σωμεν ώρισμένας άδυναμίας μας, διά νά έξασφαλίσωμεν

καί ή ύποκατάστασίς των άπό τό πεζοδρόμιον έγινε τής

τήν ευτυχίαν ένός λαοfί δλοκλήρου;;.

μόδας. 'Η ύπονόμευσις τής οΙκονομίας μας μέ άπεργίες καί
άναστατώσεις

κοινωνικές

ένθαρρύνεται

συστηματικά,

δπως ένθαρρύνονται καί τά πάθη. Καί δλα αυτά δημιουρ
γοfίν ένα κλίμα &πρόσφορο γιά τήν δημοκρατία καί πάντως

έπικίνδυνον διά τό μέλλον τοfί τόπου. 'Εάν, κύριοι συνά
δελφοι, ή έιφτρατεία αυτή, διά νά μή είπω δ πολιτικός

έκτραχηλισμός, δέν άvαχαιτισθή έγκαίρως, θά έχη όδυvη

' Ο &:ρχηγός της ΕΔΗΚ, Γ. Μαυρος, &:ναρωτήθη 
κε έάν οί, έλληνοαμερικανικές διαπραγματεύσεις δέν
επεκτείνονταν στό Αίγαίο καί τήν Κύπρο, όπότε ό Κ.
Καραμανλής παρατήρησε δτι &:φοροϋσαν μόνον τό

καθεστώς των βάσεων πού θά παρέμεναν στή χώρα.
Κατόπιν, ό &:ρχηγός τής &:ξιωματικfjς &:ντιπολιτεύ

ρές συνέπειες διά τόν τόπον. Καί αυτό δέν εlναι άνάγκη νά

σεως ύπογράμμμισε δτι ή συμφωνία στήν όποία θά

εlναι κανείς προφήτης διά νά τό Ιδή. Τό έπιβεβαιώνουν ή

κατέληγε ή Κυβέρνηση επρεπε, πρίν τήν ύπογραφή

άπλή λογική, ή πείρα τοfί παρελθόντος καί πέραν αυτών ή

της, νά δημοσιοποιηθεί καί νά &:ποτελέσει &:ντικεί

διεθνής πρακτική.

μενο συζητήσεως . Τό Κυπριακό, τόνισε, δέν επρεπε

»Καί θά ήθελον, έν όψει τών κινδύνων αυτών, νά άπο

τολμήσω μίαν έκκλησιν πρός τάς δυνάμεις έκείνας αί
δποίαι τούς προκαλοfίν: νά παύσουν νά ταλαιπωροfίν τόν

τόπον καί μαζί μέ αυτόν τούς όπαδούς των.

»Παραλλήλως δμως

καί πρό

παντός θά

άπευθύνω

πρόσκλησιν πρός τήν μεγάλην πλειοψηφίαν τοfί λαοfί μας,

τήν πλειοψηφίαν έκείνην ή δποία, άνεξαρτήτως τοποθε
τήσεως, θέλει τήν γαλήνην καί τήν προκοπήν αυτοfί τοfί

νά φύγει &:πό τό πλαίσιο τοϋ ΟΗΕ, ενω οί διακοινο
τικές είχαν ~ποτύχιμ, γιατί ή Τουρκία δέν πιεζόταν
νά διαπραγματευθεί άλλά προτιμουσε νά παγιώσει τά
τετελεσμένα στό κατεχόμενο τμήμα του νησιου. ,Κα

τόπιν, &:ναφέρθηκε στά επεισόδια του Μαίου καί χα
ρακτήρισε τό εργατικό νομοσχέδιο &:ντισυνταγματι
κό. Τά επεισόδια στήν 'Αθήνα δέν ήταν σημαντικά,

τόπου. Καί δέν άμφιβάλλω δτι πολλοί καί άπό τούς όπα

ένω στή Ρόδο ήταν άναμενόμενα μετά τήν «ό:ψυχολό

δούς τών δυνάμεων έκείνων οί δποίοι δημιουργοfίν αυτούς

γητψ> επίσκεψη του 6ου στόλου . 'Ακόμη κατηγό

τούς κινδύνους, θά ά'vrαπεκρίνοντο εlς αυτήν τήν πρόσ

ρησε τήν Κυβέρνηση δτι εφερνε τή Βουλή πρό τετε

κλησιν. Ή μεγάλη πλειοψηφία τών 'Ελλήνων, άνεξάρτη

λεσμένων καί δτι δέν εκαμε τίποτε γιά νά έξυγιάνει

τα άπό Ιδεολογικές τοποθετήσεις, θέλει τήν προκοπή ν καί

τόν κρατικό μηχανισμό καί τήν οίκονομία.

τήν γαλήνην τής 'Ελλάδος.

» Τήν καλώ

νά βγfί άπό τήν άδράνειά της. Εlναι γεγονός

βεβαιωμένον δτι εlς δλους τούς κλάδους, τίς κοινωνικές
άναταραχές

τίς

προκαλοfίν

ώργανωμέναι

μειοψηφίαι.

'Οφείλει λοιπόν ή πλειοψηφία νά άγωνισθή καί νά προ
στατεύση τήν δημοκρατίαν. Καί όφείλει όχι μόνον νά μή

'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, θεώ
ρησε τήν άπόπειρα γιά διάλογο μέ τήν Τουρκία άκα
τανόητη καί τήν πρόταση γιά προσφυγή στό Διεθνές

Δικαστήριο &:δέξια, άφου, δπως είπε, ή 'Ελλάδα δέν
διεκδικουσε τίποτε καί δέν δεχόταν νά παραχωρήσει

άκολουθή ,τάς ώργανωμένας αυτάς μειοψηφίας, άλλά καί

κανένα &:πό τά νόμιμα δικαιώματά της. Χαρακτήρι

νά άντιδρii ένεργώς έναντίον τών άναρχικών έπιδιώξεων.

σε, έπίσης, τήν πρόταση γιά σύναψη Συμφώνου μή

»ΥΑν ή μεγάλη πλειοψηφία δέν τό πράξη θά εlναι άξια

'Επιθέσεως άτυχη, τή στιγμή πού εθνικό εδαφος

τής τύχης της. Διότι, δπως εlπα κάποτε, κανένας δέν μπο

βρισκόταν ύπό κατοχή στήν Κύπρο. 'Ιδιαίτερα εν

ρεί νά σώση ένα λαό έvαντίον τής θελήσεώς τόυ καί Ιδίως

τονη κριτική liσκησε στήν Κυβέρνηση γιά τήν πολι

εlς τήvδημοκρατίαν. Ή δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι,

τική της στό Κυπριακό καί στό θέμα της έντάξεως

δέν έπιβάλλεται. Ή δημοκρατία βιώνεται, πρέπει νά εlναι
πρiiξις εlς τήν καθημερινήν ζωήν έκάστου πολίτου. 'Ημ 
πορεί ή Πολιτεία νά προστατεύση τήν ζωήν τοfί πολίτου.

·Ημπορεί νά προστατεύση τήν περιουσίαν του. Τήν έλευ

θερίαν του όμως, πού εlναι τό ύπέρτατον άγαθόν, θά τήν
προστατεύση μόνος, άγωνιζόμενος ύπό τήν σκέπην τής

Πολιτείας έναντίον τών ύπονομευτών της.

στήν ΕΟΚ. Γιά τό τελευταίο, δ Α. Παπανδρέου είπε
δτι οί 'Εννέα επιθυμουσαν νά ίκανοποιήσουν τήν

Τουρκία, ενω δέν fiθελαν νά άναλάβουν τό κόστος
γιά τήν &:ναδιάρθρωση της έλληνικfjς &:γροτικfjς οί
κονομίας. 'Επανέλαβε γιά μιά &:κόμη φορά δτι, δη
λώνοντας πώς &:νfjκε στή Δύση, ή 'Ελλάδα εδινε τήν

;;Κύριοι βουλευταί,

έντύπωση στίς Μεγάλες Δυνάμεις δτι ήταν δεδομένη

;;Πιστεύω βαθύτατα δτι ή χώρα μας ή μπορεί νά ευημε

γιά τή δυτική συμμαχία, καί συνέκρινε τήν &:ντίδρα

"Ελληνες, καί μήν τό θεωρήσετε

ση τής Τουρκίας, ή όποία είχε άπειλήσει δτι θά

αυτό ρομαντισμόν, πτωχοί καί πλούσιοι, δεξιοί καί άρι

εκλει ν ε τίς &:μερικανικές βάσεις. 'Εφόσον, συνέχισε,

ρήση.

•Ημποροfίν όλοι οί

στεροί, νά χαίρωνται τόν όμορφο αυτόν τόπο. Διότι ή ευ

τυχία έξαρτiiται περισσότερον άπό τήν ποιότητα τής ζωής
καί όλιγώτερον άπό τά ύλικά μέσα.
;;Πιστεύω δτι εlς τήν σημερινήν φάσιν τής ίστορίας
της, ή Έλλάς ήμπορεί νά γίνη, μέσα εlς ένα άναρχούμενον

άσυνάρτητον κόσμον, ύπόδειγμα δημοκρατlας. Καί διότι
τό πιστεύω, καταλαμβάνομαι άπό άπόγνωσιν, δταν σκέ

ή πολιτική των ΗΠΑ ήταν &:ντίθετη στά συμφέροντα
τής 'Ελλάδος , επεισόδια δπως αuτά τής Ρόδου, ήταν
δικαιολογημένα . τέλος, &:νέπτυξε τίς θέσεις του
ΠΑΣΟΚ γιά τή λαϊκή συμμετοχή στή διαδικασία λή
ψεως &:ποφάσεων, ενω liσκησε καί κριτική στήν Κυ

βέρνηση γιά αυταρχική πολιτική στό συνδικαλιστι

πτωμαι δτι ήμπορεί ή ευκαιρία αυτή νά χαθή άπό σφάλμα

κό καί γιά άναποτελεσματικότητα στό οίκονομικό

τα Ιδικά μας.

πεδίο.
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τέλος, ό προέδρος τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιου, σημείω
σε ότι ή χώρα βρισκόταν στό μέσο ένός κυκλωνα,
γεγονός πού εκαμε άκόμη περισσότερο άναγκαία τήν
έθνική δμοψυχία . Τό κόμμα του δέν εθετε θέμα άπο
χωρήσεως άπό τό ΝΑΤΟ καί συμφωνουσε μέ τήν

προσπάθεια γιά ενταξη στήν ΕΟΚ, ένω ύποστήριζε
τήν άμοιβαία κατάργηση των μεγάλων διεθνων συ
νασπισμων . Παράλληλα, όμως, πίστευε ότι οί ΗΠΑ

21

ΙΟΥΝΙΟΥ

1976

'Ο Κ. Καραμανλής συναντiiται μέ τό Σοβιετικό
πρέσβη στήν 'Αθήνα,

I.

Ούνταλ τσώφ:

«Ό κύριος πρωθυπουργός έδέχθη σήμερον τήν

7

μ.μ.

τόν Σοβιετικόν πρέσβυν, κατόπιν αίτήσεώς του, δ δποίος

του άνακοίνωσε τά άκόλουθα, κατόπιν δδηγιών τής Κυ
βερνήσεώς του .
»'Η σοβιετική Κυβέρνησις θεωρεί σκόπιμον νά άπευ

προσπαθουσαν νά καθυποτάξουν τήν ·Ελλάδα στά

θυνθή καί πάλιν πρός τήν έλληνικήν, σχετικώς μέ τήν κα

συμφέροντά τους καί νά έπιβάλουν διχοτομική λύση

τάστασιν είς τήν Κύπρον. 'Η διατήρησις τής περιπλόκου

στήν Κύπρο. Στό έσωτερικό μέτωπο, δ Η . 'Ηλιου

καί έπικινδύνου αύτής έστίας έντάσεως προκαλεί άνησυ

άναφέρθηκε στήν «αύταρχική» άντιμετώπιση των

χίας . 'Η μ ή διευθέτησις του Κυπριακου δδηγεί είς τήν

λαϊκων έκδηλώσεων, γιά νά ύποστηρίξει ότι τό πα

διατήρησιν τής στρατιωτικής άναμετρήσεως, διατηρεί τήν

ρακράτος έπανεμφανιζόταν, ένω δήλωσε ότι ή οίκο 

εντασιν είς τήν Κύπρον καί τήν άνατολικήν Μεσόγειον,

νομία δέν πήγαινε καλά καί ότι μειωνόταν τό είσό
δημα των

έργαζομένων 85 •

ένισχύει τόν κίνδυνον τής διχοτομήσεως τής νήσου καί
άποτελεί άπειλήν διά τήν άνεξαρτησίαν καί τήν ϋπαρξιν
ένιαίου Κυπριακου Κράτους.
»'Η Σοβιετική 'Ένωσις καταβάλλει προσπαθείας διά

ΜΕΣΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

1976

τήν διατήρησιν τής άνεξαρτησίας καί τής έδαφικής άκε

'Εκδηλώνεται σοβαρή έσωτερική κρίση στήν
ΕΔΗΚ, όταν άνώτατα στελέχη της καί μέλη τής κοι

νοβουλευτικής της όμάδας διαφοροποιουνται άπό
τήν κομματική ήγεσία, στό θέμα ίδίως τής συνεργα
σίας μέ τήν ' Αριστερά.

' Η κρίση

θά κορυφωθεί κατά

τή συνεδρίαση τής ΚΟ τής ΕΔΗΚ, στίς
μηνός, ένω στίς

20

15-18

του

'Ιουνίου δ Γ. Μαυρος θά ζητήσει

τή διαγραφή του βουλευτή Δ . Τσάτσου άπό τίς τάξεις
του κόμματος.

ραιότητος τής Κύπρου καί ε{ ναι πεπεισμένη ότι, βάσει των

άρχων αύτών, ήμπορεί καί πρέπει νά έξευρεθή λύσις του
Κυπριακου χάριν τής είρήνης είς τήν περιοχήν καί τήν
Εύρώπην, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών συμφερόντων τών

δύο Κοιvοτήτων καί c'iνευ ξένων έπεμβάσεων. Οί προσπά
θειες δμως τοιούτων έπεμβάσεων, οί δποίες παραγνωρί
ζουν τά 'Ηνωμένα ν Εθνη, συνεχίζονται καί άποβλέπουν

είς λύσεις ύποταγμένας είς τά συμφέροντα συνασπισμών.
»'Η Σοβιετική U Ενωσις ε{ ναι ύπέρ δραστηρίου ρόλου
των 'Ηνωμένων 'Εθνών καί έφαρμογής των άποφάσεών

·Η διαγραφή του Δ. Τσάτσου στίς

7

'Ιουλίου , δέν

των α{ δποίαι προβλέπουν τήν άπομάκρυνσιν των ξένων

25

στρατευμάτων κ.λπ . , κ.λπ . ·Η Σοβιετική UΕνωσις διαφωνεί

Σεπτεμβρίου, τρείς βουλευτές, οί Γ. Α. Μαγκάκης,

πρός τίς προσπάθειες τής άπομακρύνσεως του θέματος άπό

θά βέσει τέρμα στήν έσωκομματική κρίση. Στίς

Χ. Πρωτοπαππaς καί Α. Μήνης, θά άποχωρήσουν
άπό τήν ΕΔΗΚ, έπικρίνοντας τήν ήγεσία της ότι

άφίσταται άπό τίς διακηρύξεις της ύπέρ τής σοσιαλ
δημοκρατίας. Λίγο άργότερα, θά άποχωρήσει καί δ
πολιτευτής Α . Πεπονfjς.

τά 'Ηνωμένα νΕθνη καί μεταβολής του κοινοτικου διαλό
γου είς κάλυμμα έξωτερικών έπεμβάσεων .
»'Η σύγκλησις άντιπροσωπευτικής διασκέψεως έντός

του πλαισίου των 'Ηνωμένων 'Εθνών θά διήνοιγε δυνατό
τητας λύσεως του προβλήματος, ή δέ ύπόθεσις τής δικαίας
διευθετήσεως του Κυπριακου θά έκέρδιζε έάν ή 'Ελλάς

'Η σοβαρή έσωτερική κρίση στό κόμμα τής άξι

προώθει τήν ίδέαν τής διασκέψεως.

ωματικής άντιπολιτεύσεως θά σηματοδοτήσει τήν

»Ή άποστρατικοποίησις τής νήσου καί ή κατάργησις

παρακμή καί τής έκλογικής του άπηχήσεως, ή όποία

των βάσεων καί c'iλλων έγκαταστάσεων θά συνέβαλλε είς

θά καταστεί έμφανής στίς γενικές έκλογές του έπό

τήν δημιουργίαν είρηνικής άτμοσφαίρας εiς τήν Κύπρον.

» Έαν ή

μενου ετους .

έλληνική Κυβέρνησις συνεφώνει μέ τά άνωτέ

ρω τουτο θά ήτο ύπέρ των συμφερόντων τής Κύπρου καί

18

ΙΟΥΝΙΟΥ

τής ·Ελλάδος καί θά συνέβαλλε είς τήν ϋφεσιν είς τήν

1976

άνατολικήν Μεσόγειον.

Μετά άπό συνεδρίαση τής Οίκονομικής 'Επι

»Τό θέμα τής έσωτερικής διαρθρώσεως του κυπριακου

τροπής, δ ύπουργός Συντονισμου, Π. Παπαληγού

Κράτους θά πρέπη νά λυθή άπό τούς ίδίους τούς Κυπρίους

ρας, άνακοινώνει τήν αuξηση κατά

βάσει των άνωτέρω άρχων. 'Η Κύπρος χρειάζεται έσωτε

15%

τής τιμής

άσφαλείας των σιτηρων. 'Ακόμη, έξαγγέλλει πρό
σθετη είσοδηματική ένισχυση γιά τούς καλλιεργη
τές των όρεινων περιοχων, καθώς καί ένίσχυση κατά

10

δρχ. άνά κιλό των κτηνοτρόφων πού θά προσκο

μίζουν τά ζωα τους σέ έλεγχόμενα ψυγεία. Τά μέτρα
αύτά, καταλήγει ό ύπουργός, συνεπάγονται έπιβά
ρυνση του Δημοσίου κατά
δισ. τό

1975.

6,9

δισ . δρχ. εναντι

5,2

ρικήν διάρθρωσιν έπί σταθεράς βάσεως καί έν συνδυασμφ
τών δικαιωμάτων καί συμφερόντων τών δύο κοινοτήτων .
'Η λύσις έξαρτάται άπό τό έάν ο{ δύο πλευρές θά έπιδεί

ξουν ύπομονήν καί κατανόησιν καί άπό τό πόσον έποικο
δομητικές θά ε{ναι οί προτάσεις τών δύο πλευρών έντός

του πλαισίου της κυριαρχίας καί έδαφικής άκεραιότητος
τής Κύπρου.

»• Η Σοβιετική

UΕνωσις ε{ ναι ετοιμη νά συνεργασθή μέ

τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν καί μέ c'iλλα Κράτη καί νά
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙτΙΣτΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ

συμβάλη είς τήν έξεύρεσιν τοιαύτης λύσεως. 'Ελπίζει δέ

σύμφωνον μέ τάς άποφάσεις τών Ήνωμ . 'Εθνών. 'Εκφρά

δτι αί άπόψεις της αύταί θά εϋρουν τήν κατανόησιν τής

ζει δμως άμφιβολίας έάν tΊ διαδικασία αuτή θά άποδώση

έλληνικής Κυβερνήσεως . Αί άπόψεις αuταί τής σοβιετικής

άποτελέσματα άνευ πιέσεως έπί τής Τουρκίας διά νά λογι

πλευράς άνεκοινώθησαν εiς τάς Κυβερνήσεις τής Κύπρου,

κευθή.

>> • Ο

Τουρκίας, ΗΠΑ, 'Αγγλίας, Γαλλίας, 'Ιταλίας καί τόν γεν.
γραμματέα των 'Ηνωμένων 'Εθνών.

Σοβιετικός πρέσβυς πρό τής άποχωρήσεώς του

άνεφέρθη είς τήν σοβιετικήν πρότασιν περί διασκέψεως

»·Ο κύριος πρωθυπουργός άπαντών ε{πεν εiς τόν Σοβι

περιβάλλοντος, ένεργείας καί συγκοινωνιών είς Εuρώπην

ετικόν πρέσβυν δτι τό κυπριακόν θέμα άνήκει είς τήν πλή

ή όποία συζητείται είς τήν Εuρωπαϊκήν Οίκονομικήν

ρη πρωτοβουλίαν τής κυπριακής Κυβερνήσεως ή όποία

'Επιτροπήν καί έζήτησε τήν συνεργασίαν τής 'Ελλάδος

καί τό χειρίζεται όπευθύνως.

παρέχει πλήρη

έπί του θέματος αuτοϋ .• ο κύριος πρωθυπουργός έξέφρασε

τήν συμπαράστασίν της είς τήν Κύπρον, άλλά δέν άναλαμ

τήν κατ' άρχήν συμπάθειάν του διά τήν ίδέαν, έπεφυλάχθη

• Η •Ελλάς

βάνει αυτοβούλως πρωτοβουλίας. Παλαιότερον έχειρίζετο

δμως διά συγκεκριμένην άπάντησιν, ή όποία θά δοθή όπό

τό θέμα tΊ ·Ελλάς διότι tΊ Κύπρος ήτο άποικία. Σήμερον

τοϋ 'Υπουργείου Έξωτερικών»86.

δμως όφίσταται κυρίαρχον καί άνεξάρτητον κυπριακόν

Κράτος μέ έκλεγμένήν Κυβέρνησιν ή όποία καί χειρίζεται
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1976

τό θέμα.
»Συμφωνουμεν έπί τών άρχών τάς όποίας έξεθέσατε διά
τήν λύσιν του Κυπριακου, ε{ναι δέ γνωστόν δτι ή έλληνική
πλευρά εχει προκαλέσει όκτώ άποφάσεις του Συμβουλίου

Κατά τή συνεδρίαση, δ υπουργός Συντονισμοϋ,

'Ασφαλείας καί μίαν τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνω

Π. Παπαληγούρας, άναφέρθηκε crτίς έργασίες τής

μένων 'Εθνών, αί δποίαι έκθέτουν αuτάς άκριβώς τάς άρ

διασκέψεως τοϋ ΟΟΣΑ, στήν όποία γιά πρώτη φορά

χάς διά τήν λύσιν του Κυπριακου. 'Η Τουρκία ε{ ναι έκείνη
tΊ όποία άρνείται νά έφαρμόση τάς άποφάσεις αuτάς, οί δέ
τρίτοι, τυχόν παρεμβαίνοντες, προσπαθουν νά τήν πείσουν
νά τό πράξη. Τό πρόβλημα έπομένως καί τήν εντασιν τήν
δημιουργεί ή Τουρκία λόγφ τής στάσεώς της αuτής. Τό

ε{ χε προεδρεύσει ή 'Ελλάδα. 'Ακόμη, ένημέρωσε τό
Συμβούλιο γιά τίς έπαφές πού ε{χε τό Παρίσι πάνω

στό θέμα τής έντάξεως στήν ΕΟΚ. Στή συνέχεια, δ
υπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, έξέθεσε τήν

θέμα ε{ναι πώς θά έπιβληθουν αί άποφάσεις τών 'Ηνωμέ

πορεία των έλληνοτουρκικών σχέσεων. Τέλος, δ

νων 'Εθνών καί αί άρχαί έπί των δποίων συμφωνουμεν. τί

πρωθυπουργός

πράττει ή Σοβιετική UΕνωσις cbς Μεγάλη Δύναμις ένδια

προσπαθειών καί τήν έπιτάχυνση τοϋ εργου τής Κυ

ζήτησε

τήν

έντατικοποίηση

των

φερομένη διά τήν είρήνην διά νά έφαρμοσθουν αί άρχαί

βερνήσεως, έπιμένοντας ίδιαίτερα στήν άνάγκη νά

αuταί;

προωθηθοϋν καί νά έκτελεστοϋν ο{ άπαραίτητες μελέ

»• Ο

Σοβιετικός πρέσβυς λέγει δτι είς τήν Μόσχαν θά

τες στούς τομεt:ς των δημοσίων εργων, τής κοινωνι

εϋρη θετικήν άπήχησιν ή έπιβεβαίωσις τής στάσεως τής

κής άσφαλίσεως, τής υγείας καί τής γεωργίας. Γιά

έλληνικής Κυβερνήσεως έπί του κυπριακοϋ προβλήματος
tΊ όποία (έπιβεβαίωσις) εχει ίδιάζουσαν βαρύτητα τήν στιγ
μήν αuτήν. Εuχαριστεί, έν συνεχεί~, τόν κύριον πρωθυ
πουργόν διότι όποστηρίζει πάντοτε τήν iδέαν τής διασκέ
ψεως.

>> • Ο

κύριος πρωθυπουργός όπενθυμίζει δτι ή

• Ελλάς

τήν έπίτευξη των σκοπών αύτών, προγραμματίστηκε
σειρά συσκέψεων τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τούς άρμό

διους υπουργούς.
Τήν ϊδια ήμέρα, συγκαλεt:ται εύρεt:α σύσκεψη,
υπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ, μέ θέμα τήν

άπεδέχθη τήν ίδέαν αύτή ν άφ' ή ς διετυπώθη, άλλά δτι τήν

προστασία

εχει άπορρίψει ή Τουρκία. Τό πρόβλημα, λέγει δ κύριος

''Όρους, τών γλυπτών τοϋ Παρθενώνα καί τοϋ 'Ερε

τών

έθνικών

θησαυρών

τοϋ

'Αγίου

πρωθυπουργός, δέν ε{ναι οϋτε στήν 'Αθήνα, οϋτε στήν

χθείου καί τής πολιτιστικής κληρονομιάς τής χώ

Λευκωσία, οϋτε στήν 0\:ιάσιγκτων, ή δπουδήποτε άλλοϋ,

ρας γενικότερα. 'Εξαγγέλθηκε, άκόμη, μεταξύ άλ

άλλά στήν

Αγκυραν . 'Ακόμη καί έάν πραγματοποιηθή tΊ

λων, ή άνέγερση Βυζαντινοϋ Μουσείου στή Θεσσα

διάσκεψις, πώς θά έφαρμοσθοϋν αί άποφάσεις της; Πρέπει

λονίκη καί τοϋ Μουσείου τής 'Ακροπόλεως . 'Η

v

νά εόρεθή τρόπος άσκήσεως πιέσεως έπί τής Τουρκίας.

>> • Ο

.

Συνέρχεται, σέ πλήρη σύνθεση, υπό τήν προεδρία
τοϋ Κ. Καραμανλή, τό 'Υπουργικό Συμβούλιο.

Σοβιετικός πρέσβυς λέγει δτι ή Κυβέρνησίς του

σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρει:

δέν ε{ναι άπμισιόδοξος διά τά άποτελέσματα τής διασκέ

«Εiς εuρείαν σύσκεψιν, όπό τήν προεδρίαν του πρωθυ

ψεως καί ήμπορεί νά εόρεθουν τρόποι άσκήσεως έπιρροής

πουργου κ. Καραμανλή καί είσηγητή τόν όπουργόν Πολι

έπί τών ένδιαφερομένων μερών.

τισμοί> καί 'Επιστημών κ. Τρυπάνην, μέ συμμετοχήν άρ

>> • Ο κύριος πρωθυπουργός παρατηρεί δτι δέν πρόκειται

μοδίων όπηρεσιακών παραγόντων καί τών εiδικών συμβού

περί των μερών, άλλά περί τής Τουρκίας, διότι άπό πλευ

λων του πρωθυπουργου κ.κ. Σπέντζα καί Κυριακοπούλου,

ράς ·Ελλάδος καί Κύπρου δέν όπάρχουν δυσκολίες έφαρ

έλήφθησαν άποφασιστικά μέτρα δχι μόνον διά τήν διάσω

μογής τής πολιτικής αuτής. Συνοψίζων δ κύριος πρωθυ

σιν καί συντήρησιν του πολιτιστικοί> περιβάλλοντος,

πουργός επαναλαμβάνει τήν άρχικήν του δήλωσιν δτι τήν

μνημείων καί άρχαιολογικών χώρων, άλλά καί τήν περαιτέ

πρωτοβουλίαν έπί του Κυπριακοϋ εχει ή κυπριακή Κυβέρ

ρω άξιοποίησιν χάριν του συνόλου των παραδοσιακών θη

νησις, καθ' δσον άφορd δέ ήμdς συμφωνουμεν καί μέ τάς

σαυρών τής χώρας .

έπιδιώξεις καί μέ τήν διαδικασίαν, δεδομένου δτι ένισχύο

>>'Η εiδικωτέρα μέριμνα του πρωθυπουργου έστράφη

μεν οίανδήποτε πρωτοβουλίαν tΊ όποία θά εδιδε λύσιν

περί τήν διαφύλαξιν ένός άνεκτιμήτου διά τήν χώραν θη-
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σαυροu - τοu 'Αγίου " Ορους. Ώς γνωστόν , δ κ . Καρα

ρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, Ζ. Σπενάλ, ό όποίος πραγ

μανλής ε{ χε πρό όκταμήνου περίπου εξετάσει επιτοπίως τά

ματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα. 'Ο Ζ.

προβλήματα διά τήν διάσωσιν καί άξιοποίησιν τής χερσο

Σπενάλ διαβεβαίωσε τόν πρωθυπουργό οτι, έκτιμών

νήσου του "Αθω, εντός μάλιστα του εuρυτέρου πλαισίου

τας τό δυναμισμό τής έλληνικής οiκονομίας καί τή

τής αναπτύξεως τής Χαλκιδικής.
»Μετά επανειλημμένας συσκέψεις μεταξύ άρμοδίων,

dλλά καί άντιπροσωπειών !ής Πολιτείας τοu " Αθω ενεκρί
θησαν

oi

εν άρχτJ αναφερόμενες άποφάσεις καί ή διάθεση

πιστώσεων γιά τήν διάνοιξη δασικών δδών πυρασφαλείας,
ήλεκτροδοτήσ ε ως τής περιοχής καί κατασκευής τής δδοu
Δάφνης - Καρυών . τέλος, σέ νέα σύσκεψη θά ληφθοuν καί

σταθερότητα τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος, τό Εύ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύποστήριζε άνεπιφύλακτα τήν
ταχεία ενταξη τής · Ελλάδος στήν ΕΟΚ.
'Ένα μήνα περίπου άργότερα, στίς

άκόλουθη έπιστολή:

περαιτέρω άποφάσεις διά τήν δλοκλήρωσιν των εργων μέ

«Κύριε πρωθυπουργέ,

τά όποία τό "Α γιον " Ορος οχ ι μόνον θα άντιμετωπίση τόν

κίνδυνον καταστροφής εκ του χρόνου, άλλά καί θά άποτ ε
λέση μοναδικόν εις τόν κόσμον ιστορικόν, θρησκευτικόν
καί καλλιτεχνικόν χώρον.
»'Εν συνεχεί~ άπεφασίσθησαν :

»α. 'Η συμπλήρωσις των άρξαμένων εργασιών διευθετή
σεως τοu aρχαιολογικοί) χώρου τής Δήλου. Εις τήν διευθέ

τησιν αuτήν περιλαμβάνεται ή κατεδάφισις παλαιών κτι
σμάτων, ή επέκτασις του περιπτέρου τουρισμοu, ή ανέγερ
σις νέας πτέρυγος μουσείων καί άλλαι εργασίαι διά τήν
προσαρμογή ν δλου του χώρου εις τάς αισθητικάς άνάγκας

του iστορικοπολιτιστικοu περιβάλλοντος .
»β. ·Η άνέγερσις Βυζαντινοί) Μουσείου Θεσσαλονίκης
εις επί τούτφ παραχωρούμενον οικόπεδον, παραπλεύρως
του ' Αρχαιολογικοί) Μουσείου τής πόλεως .
»γ . ·Η άνέγερσις νέου Μουσείου πλησίον τής ' Ακροπό

λεως διά τήν τοποθέτησιν των γλυπτών του 'Ερεχθείου καί
του Παρθενώνος , τά όποία, άνεκτιμήτου άξίας , διά νά δια
σωθοuν θά μεταφερθοuν εις κλειστόν χώρον .
»'Ακολούθως συνεζητήθησαν θέματα σχετικά μέ τό

Έθνικόν Θέατρον. (Εtς τήν σύσκεψιν κληθείς παρέστη
καί δ γενικός διευθυντής αuτοu κ. Α. Μινωτής) .

)) . ο κ.

πρωθυπουργός εδωσεν εντολήν νά ύποβληθοuν

εντός μηνός προτάσεις διοικητικών καί οίκονομικών μέ

»'Όπως σας ε { χα ύποσχεθεί κατά τήν έπίσημη παραμο

νή μου στήν 'Ελλάδα, μετά τήν επιστροφή μου παρενέβην
στήν Προεδρία του Συμβουλίου τών 'Υπουργών καί στήν
' Επιτροπή τών Κοινοτήτων γιά νά έπιμείνω ώστε ή εvαρξη

των διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος πραγ
ματοποιηθή fjδη στίς

»' Απεφασίσθη

ή συμπλήρωσις καί άνακαίνισις τοu

κτιρίου τής δδοu ·Αγίου Κωνσταντίνου καί ή άνοικοδό

27

'Ιουλίου.

»Φαίνεται σήμερα δτι αuτό τό άποτέλεσμα ε{ναι πλέον

δεδομένο καί σας επαναλαμβάνω δτι μπορείτε νά ύπολογί
ζετε σέ μιά πολύ μεγάλη πλειοψηφία του Εuρωπαϊκοu Κοι
νοβουλίου πού θά ένεργή πλησίον των εκτελεστικών θε

σμών τής Κοινότητας γιά νά διεξαχθοuν αuτές

oi

διαπραγ

ματεύσεις κατά τόν πλέον ενεργό καί δλοκληρωμένο
τρόπο.
»Παραμένω προσωπικά διαθέσιμος γιά νά παρακολου 

θήσουμε μέ τόν πρέσβυ σας στίς Βρυξέλλες τά προβλήμα
τα πού μπορεί νά προκύψουν καί σχετικά μέ τά όποία θά

ήταν δυνατόν νά άσκηθή επιρροή .
»Σας εuχαριστώ καί πάλι γιά τήν ύποδοχή πού μας επι

φύλαξε ή χώρα σας καί σας παρακαλώ νά δεχθήτε, κύριε
πρωθυπουργέ , τήν εκφραση των αισθημάτων μου ύψηλής

εκτιμήσεως» 87 •
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τρων διά ριζικήν άναδιοργάνωσιν του Έθνικοu Θεάτρου ,
πρός τόν σκοπόν εκσυγχρονισμοί) του 'Οργανισμοu .

'Ιουλίου, ό

22

Ζώρζ Σπενάλ θά άπευθύνει στόν Κ . Καραμανλή τήν

1976

Ό ύπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, Κ. Χρυ
σανθόπουλος, άνακοινώνει τή διάθεση
γιά κοινωνική προστασία, κατά τό ετος

92 δισ.
1976:

δρχ.

«Ή διαφορά του ϋψους των δαπανών γιά τήν κοινωνι

μησις του ύπάρχοντος έλευθέρου χώρου διά νά περιλάβη
τήν Δραματικήν Σχολήν, τάς διοικητικάς ύπηρεσίας καί

κή προστασία κατά τό

τούς άπαιτουμένους βοηθητικούς χώρους διά τήν εξυπηρέ

προηγουμένων έτών άποτελεί εμπρακτη εκδήλωση του εν

τησιν των σκηνών του θεάτρου.

>> ' Απεφασίσθη

1976

άπό τό ϋψος τών δαπανών των

διαφέροντος πού επιδιώκεται γιά τήν επίλυση των μεγάλων

κατ ' άρχήν ή άνέγερσις νέου μεγάλου

προβλημάτων τής έλληνικής κοινωνίας, δπως ε{ναι ή προ 

κτιρίου 'Εθνικοu Θεάτρου καί θά μελετηθή ή τοποθέτησίς

στασία τής ύγείας, ή κοινωνική άσφάλιση καί ή κοινωνική

του είς περίοπτον θέσιν τής πρωτευούσης.

πρόνοια .

)) . ο

κ. πρωθυπουργός εδωσε, τέλος, δδηγίας διά τήν

»Είδικώτερα, ή συνολική δαπάνη κοινωνικής προστα

επίσπευσιν μελετών συντηρψπως, προσαρμογής καί άξι

σίας τό ετος

οποιήσεως των κυριωτέρων άρχαιολογικών χώρων, μνη

τό

μείων καί παραδοσιακών οiκισμών τής χώρας. Τοuτο ,

δρχ .

δπως ετόνισεν δ κ. Καραμανλής, επιβάλλεται δχι μόνον

1975

στά

1967 εφθασε στά 23.590 δισεκατομμύρια δρχ. ,
73.516 δισ. καί τό 1976 φθάνει στά 92.457 δισ.

»Τό εθνικό είσόδημα σέ τρέχουσες τιμές, άπό

διότι χρησιμεύουν ώς "τουριστικοί μαγνήτες", άλλά καί

δισ . πού ήταν τό

διότι, πρό παντός, άποτελοuν τήν άνεκτίμητη καί dναπαλ

1975 καί σέ
» Ό τακτικός προϋπολογισμός, εξ
δισ . τό 1967, αuξήθηκε σέ 138.500 δισ.
171.500 δισ. τό 1976.

λο'Fρίωτη κληρονομία του εθνους» .
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1976

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τοϋ Εύ-

1967, αuξήθηκε
706.064 δισ. τό 1976.

σέ

616.650

186.906

δισ. δρχ. τό

άλλου, άπό

41 .600

δρχ. τό

καί σέ

1975

» ' Από τήν σύγκριση τών τιμών αuτών προκύπτει δτι τό
εθνικό είσόδημα στό διάστημα των ετών

1967-1976

αuξή-
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θηκε κατά

277,76%,

312,25% καί

οί δαπάνες γιά την κοινωνικη προστασία ση 

δ τακτικός προϋπολογισμός κατά

291,93%. Προκύπτει, έξάλλου, δτι μεταξύ
των έτrον 1975 καί 1976 πραγματοποιείται αύξηση του
έθνικου ε{σοδηματος κατά 14,50%, του τακτικοί) προϋπο
λογισμοί) κατά 23,82% καί των δαπανών κοινωνικής προ
στασίας κατά 25,76%.

»Τό σύνολο δλων αυτών των δαπανών &.νέρχεται στά

92.456

μείωσαν αύξηση

»Σέ γενικές γραμμές δ κοινωνικός προϋπολογισμός του

1976 περιλαμβάνει εσοδα 97.308 δισ .

δρχ . καί εξοδα 92.457

δισ . δρχ. γιά τά όποία μιλησαμε.

» ' Από τά

92.456

δισ. δρχ . πού διατίθενται έφέτος γιά

την κοινωνικη προστασία τά

62.498 δισ.

δρχ. θά διατεθοuν

γιά την κοινωνικη &.σφάλιση καί μαζί μέ αuτά θά διατεθοuν
τά

20.832 δισ.

τοu προϋπολογισμοί) γιά την C!υνταξιοδότη

ση καί περίθαλψη των δημοσίων ύπαλληλων, δηλαδη ή

κοινωνικη &.σφάλιση θά &.πορροφηση ποσόν

83.780

δισ.

δρχ.

δισ . δρχ.

»Τά εσοδα των 'Ασφαλιστικών 'Οργανισμών πού βρί

»Κατά τομείς ή ε{κόνα παρουσιάζεται μέ την έξης μορ

σκονται ύπό την έποπτεία του 'Υπουργείου Κοινωνικών

'Υπηρεσιών αuξηθηκαν τό

φη :

1976

κατά

13.979

δισ . δρχ. έξ

αlτίας των λόγων πού &.ναφέραμε. 'Η αϋξηση αuτη τούς

»α.

ν Εσοδα

ν Εξοδα

έκατ.

έκατ.

δρχ.

εδωσε την δυνατότητα νά αuξησουν καί τίς παρεχόμενες

δρχ.

συντάξεις, δπου δέ δέν ύπήρχε ευρωστία γιά νά προχωρη
σουν σ' αuτην- ΙΚΑ- ήρθε άρωγός τό Κράτος. νΕτσι,

Κοινωνικη

&.σφάλιση
»β.

'Υγιεινη

»γ.

Πρόνοια

88.632
5.550
3.126

οί συντάξεις του ΙΚΑ αuξηθηκαν κατά

83.780
5.550
3.126

κατώτατα δρια των συντάξεων κατά
δομα συζύγου κατά

80%,
»Σύν.

έκατ .

δρχ.

97.308

»Έξ

»Oi

(ποσοστό

1975 αύξηση
28,34%).

έσόδων κατά

60%

1976 παρουσιάζει
21.497 έκατ . δρχ.

του &.ριθμοu των &.σφαλισμένων, στην αύξηση των μισθών
καί των ήμερομισθίων, του έθνικου ε{σοδηματος των ε{σ

'Υπουργείου

Κοιν.

'Υπηρεσιών

άνέρχονται στους
γιά

3.301.842 γιά κύρια σύνταξη, σέ 669.913
έπικουρικη, σέ 405.386 γιά έφ' άπαξ καίσέ 4.062.981
&.σθένεια. ν Αλλα 4.556.468 ε{ναι τά μέλη των οΙκογε

νειών τους.

»Οί δαπάνες διοικησεως, έξ άλλου, των ' Οργανισμών

φορrον ώρισμένων &.σφαλιστικrον όργανισμil>ν, στην αϋξη 

αuτων θά &.νέλθουν σέ

ση των έπιχορηγησεων &.πό τόν κρατικό προϋπολογισμό

1975.

38/75, μέ τόν δποίον παρέχονται

20%

30-40%.

&.σφαλισμένοι στούς 'Οργανισμούς Κοιν. 'Ασφα

λίσεως άρμοδιότητος

γιά

» ' Η αύξηση αύτη των έσόδων όφείλεται στην αϋξηση

καί στην έφαρμογη του ν .

του Ταμείου 'Εμπόρων, κατά

του ΤΣΑ Υ καί του Ταμείου Νομικών κατά

97.308

εναντι του

66% κ.λπ. καί &.νήλθε τό
9.000 σέ 18.400 δρχ .

άλλου διπλασιάσθηκαν οί συντάξεις του ΟΓ Α,

αuξηθηκαν κατά

>>'Ο κοινωνικός προϋπολογισμός του

τά έπιδόματα &.σθενείας κατά

τά έπιδόματα τοκετοί) κατά

δριο του άσφαλιστέου μισθοί) &.πό

92.456
4.852

»Πλεόνασμα

56%,

30% περίπου καί τά
45%, αuξηθηκε τό έπί

»Ποσό

5.550 δισ.

2.392 δισ.

δρχ. εναντι

1.763

δισ. του

δρχ. θά διατεθή, δπως είπαμε, &.πό τό

διευκολύνσεις γιά την έξόφληση των &.σφαλιστικων ε{σ

'Υπουργείο Κοιν . 'Υπηρεσιών καί τίς Νομαρχίες γιά την

φορrον πού καθυστεροuνται μέ &.ποτέλεσμα την ένημέρωση

ύγεία . 'Από αuτά

έκείνων πού καθυστεροuσαν τίς καταβολές.

μικη καί νοσηλευτικη περίθαλψη καί

»·Ο κοινωνικός προϋπολογισμός του

1976

παρέχει

στοιχεία γιά

1.389 φορείς Κοινωνικής Προστασίας, &.πό
362 ε{ναι φορείς Κοινωνικής ' Ασφαλίσε
131 Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα καί 896 'Ιδρύματα Κοινω

τούς δποίους οί
ως,

1976

μέσφ των φορέων Κοινωνικής 'Ασφα

λίσεως , πού ύπάγονται στό 'Υπουργείο Κοινων. 'Υπηρε
σιών θά διατεθοuν γιά την κοινωνικη προστασία

52.017

δισ . δρχ. καί μέσφ των φορέων πού ύπάγονται σέ άλλα
'Υπουργεία

9.493

δισ . δρχ. Μέσφ των ύπηρεσιrον &.σφαλί

σεως προσωπικοί) ΔΕΗ, ΟΛΠ καί Δημων θά διατεθοuν

1.438

δισ. Μέσφ έξάλλου του τακτικοί) προϋπολογισμοί)

θά διατεθοuν

δισ. θά διατεθοuν γιά την ύγειονο

18.410 δισ .

δρχ. γιά τίς συντάξεις πολιτικών

καί στρατιωτικών συνταξιούχων,

περίθαλψη των δημ. ύπαλληλων

2.248 δισ . δρχ . γιά
καί 174 έκατ. δρχ.'

»Γιά την ύγεία θά διατεθοuν έπίσης

2.874 δισ.

δρχ. γιά την

»Πέραν αuτrον ποσό

2.247

δισ . δρχ . θά διατεθή γιά την

ύγειονομικη περίθαλψη των δημοσίων ύπαλληλων.
»Στόν

κοινωνικό

προϋπολογισμό

104

&.ναφέρονται

ύπολογίζεται σέ
»Τό

1976

9.837

131
27
1976

εΙναι κρατικά καί τά

lδιωτικοu δικαίου. Τό σύνολο των έξόδων τους γιά τό
δισ. δρχ.

θά διατεθή γιά τά προγράμματα Κοινωνικής

Προνοίας ποσό

3.126 δισ . δρχ.
1.370 δισ. θά διατεθοuν γιά την προστα
σία του παιδιοu, τά 168 δισ . δρχ. γιά την δημόσια &.ντίληψη
καί τά 286 δισ. δρχ. γιά γενικές δαπάνες προνοίας.
»'Απ' αuτά, τά

»ΠΟπως φαίνεται &.πό τόν κοινωνικό προϋπολογισμό

την

ύπάρχουν

των

577 ε{ναι

στρατιωτικών καί των Σωμάτων 'Ασφαλείας .

65,3 δισ.

ύγεία των &.γροτrον.

νοσοκομεία, &.πό τά όποία τά

νικής Προνοίας.

»Κατά τό

1.178

896

φορείς Κοιν . Προνοίας &.πό τούς δποίους

ΝΠΔΔ καί

319

Ίδιωτικου Δικαίου, έπιχορηγού

μενοι.

δρχ. άπό

»Τέλος, στόν κοινωνικό προϋπολογισμό του

1976, πού

τόν προϋπολογισμό του 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπη

μόλις έξεδόθη, ύπάρχουν στοιχεία γιά τά εσοδα καί τίς

ρεσιών καί

δαπάνες δλων των 'Οργανισμών καθώς έπίσης καί πίνακες

2.676

δισ. δρχ. &.πό τόν προϋπολογισμό των

πού δείχνουν τίς κοινωνικές παροχές στίς χώρες τής ΕΟΚ .

Νομαρχιών.
»Γιά την Πρόνοια
καί

1.031

2.095

δισ . δρχ. &.πό τό 'Υπουργείο

δισ. δρχ. άπό τίς Νομαρχίες .

»Μιά σύγκριση μέ τά στοιχεία αuτά &.ποδεικνύει πόσο
ύψηλά εΙναι στην χώρα μας οί κοινωνικές παροχές καί

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓ ΑΙΟ

πόσο μεγάλο το κρατικό ένδιαφέρον γιά τήν ύγεία, τήν

λιμένος καί τουτο πρός άποφυγή δημιουργίας στό μέλλον

άσφάλιση καί τήν άνακούφιση του λαου».

συνθηκών, δπως αύτές πού διαμορφώθηκαν στήν περιοχή
του &ε ρο λιμένος 'Ελληνικου.
»Θά έκπονηθή ένδελεχής μελέτη γιά τήν έΙCτέλεση τrον

26 IOYNIOY 1976
'Η Κυβερνητική 'Επιτροπή, μετά άπό σχετική

άπαραιτήτων εργων ώς καί τήν λήψη των έν γένει έπιβαλ
λομένων μέτρων στόν άερολιμένα 'ΕλληνιΙCου, ϊνα κατα

είσήγηση τών ύπουργών Δημοσίων ~Εργων καίΜε

στή ούτος ίκανός ν' άντιμετωπίση τήν άναμενομένη αuξη

ταφορών, άποφασίζει τήv κατασκευή νέου άεροδρο

ση τής άεροπορικής κινήσεως μέχρι θέσεως σέ λειτουργία

μίου, σέ εκταση

του νέου άερολιμένος.

11.000

στρεμμάτων, στήν περιοχή

»τέλος, θά καταρτισθή μελέτη γιά τήν καλυτέρα χρήση

τών Σπάτων.

Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει γιά

τής έΙCτάσεως, πού θά έλευθερωθή μετά τήν κατάργηση του
άερολιμένος του 'Ελληνικου, έμβαδου

τή λήψη τής άποφάσεως:

5.500

στρεμμάτων.

Μέρος τής έκτάσεως αύτής θά χρησιμοποιηθή γιά τήν

«Οί δύο άρμόδιοι ύπουργοί ε{σηγήθησαν δτι ή μόνη

βελτίωση τής δλης περιοχής τό δέ ύπόλοιπο, δσο κρίνεται

λύση μετά τήν ένδελεχή έξέταση δλων των πιθανών περι

άναγκαίο, θά έκποιηθή γιά τήν συμβολή στήν χρηματοδό

πτώσεων, ε{ναι νά κατασκευασθή τό άεροδρόμιο στήν πε

τηση τής κατασκευής του άεροδρομίου» 88 •

ριοχή Σπάτα Α .
»Κατόπιν πρωθυπουργικής έντολής δ κ. Βογιατζής

Στίς

29 του

μηνός δ Κ. Καραμανλής δέχθηκε έπι

ένημέρωσε γιά τήν κυβερνητική άπόφαση τούς ήγέτες τής

τροπή βουλευτών, δημάρχων καί κοινοταρχών τής

άντιπολιτεύσεως κ. κ . Μαυρο, Α .

Παπανδρέου καί Η .

περιοχής, ή όποία έξέφρασε τήν άντίθεσή της στή

'Ηλιου. 'Επίσης, έπειδή τό θέμα συνδέεται μέ τήν ι'iμυνα

δημιουργία του άεροδρομίου στά Σπάτα καί ύποστή

τής χώρας, δ κ. Βογιατζής συναντήθηκε μέ τά μέλη τής
ήγεσίας των 'Ενόπλων Δυνάμεων .
»Σύμφωνα μέ τό ΙCείμενο τής συζητήσεως- προτάσεως

των ύπουργrον ΙC.κ. Βογιατζή καί Στράτου, πού δόθηκε χθές
στήν δημοσιότητα, ή πρόκριση των Σπάτων ήταν ή μόνη
ένδεδειγμένη λύση, άφου άποκλείσθηκε κάθε ι'iλλη, μετά

προσεκτική έξέταση.

ριξε οτι ή

περιοχή τής Βάρης ήταν περισσότερο

πρόσφορη. 'Από τήν πλευρά του, ό πρωθυπουργός
τόνισε οτι ολες οί έναλλακτικές λύσεις είχαν ήδη
έρευνηθεί. 'Ωστόσο, δήλωσε οτι θά εδινε έντολές νά

έΠανεξεταστουν τά στοιχεία. Στίς 6 'Ιουλίου, άνα
κοινώθηκε οτι μετά τή νέα ερευνα πού είχε ζητήσει ό

»Συγκεκριμένα οί τρείς οΙκοι μελετών, στούς δποίους

πρωθυπουργός, δύο άνεξάρτητοι ξένοι είδικοί είχαν

ε{ χε άνατεθή πρό μηνών νά έξετάσουν κάθε κατάλληλη γιά

άποφανθεί οτι ή έπιλογή τών Σπάτων παρουσίαζε

τήν φιλοξενία του νέου άεροδρομίου θέση, έρεύνησαν αν

σημαντικά πλεονεκτήματα εναντι τής Βάρης

ύπάρχουν τέτοιες δυνατότητες γιά τίς έξής

τε ή έπιλογή τής Κυβερνήσεως ήταν πλέον τελική.

18

περιοχές:

Σπάτα Α' (ΝΑ των Σπάτων), Σπάτα Β' (μεταξύ Σπάτων καί
Λούτσας), Βάρη, Οtνόφυτα, Τανάγρα, Θήβαι, Κόρινθος,
Κόρινθος Β', Σκούρτα, 'Ελληνικόν, Κόλπος' Αναβύσσου,
Λαύριο

(4 χλμ.

βορειοανατολικrος), Μαραθών, Χαλκουτσι

Α', Χαλκουτσι Β', Μακρόνησος, Κόλπος Μαραθrονος,
Σούνιο (νήσος Πατρόκλου) .
»'Από αύτές άπεκλείσθησαν ώς &κατάλληλες οί

16.

'Απέμειναν συνεπώς μόνον δύο λύσεις: ή των Σπάτων Α'

-

όπό

·Ο πρωθυπουργός, συνέχιζε ή άνακοίνωση, είχε δώ
σει έντολές νά προχωρήσουν οί έργασίες μέ τρόπο

ώστε νά έλαχιστοποιηθουν οί δυσμενείς έπιπτώσεις
γιά τούς κατοίκους τ&ν Σπάτων, άλλά καί νά μεγι

στοποιηθουν οί ο'>φέλειες πού θά προέκυπταν άπό τήν
ίδρυση του νέου άεροδρομίου.
Στίς

9

'Ιουλίου, σέ σύσκεψη ύπό τόν ύπουργό

καί των Οtνοφύτων, έκτων δποίων σαφώς πλεονεκτικωτέ

Προεδρίας καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Δη

ρα ε{ναι ή των Σπάτων, δεδομένου δτι ή γειτνίαση των

μοσίων nΕργων καί Μεταφορών θά άποφασιστεί ή

Οίνοφύτων μέ τό στρατιωτικό άεροδρόμιο τής Τανάγρας

σύσταση έπιτροπής γιά τήν έξέταση μέτρων πού θά

θά ΙCαθιστουσε άδύνατη τήν λειτουργία καί τrον δύο άερο

κατατείνουν στή σταδιακή άποδέσμευση άπό τό άε

δρομίων καί θά συνεπήγετο τεράστια ποσά μεταφοράς σέ
ι'iλλη θέση του στρατιωτικου άεροδρομίου καί τής έλληνι
κής άεροπορικής βιομηχανίας.

»'Ύστερα άπό τήν άρνητιΙCή γνωμοδότηση του 'Αρχη
γείου 'Αεροπορίας γιά μεταφορά του στρατιωτικου άερο
δρομίου, οί μελετηταί άπεφάνθησαν δτι ή μόνη λύση πού
άπομένει, εΙναι ή έγΙCατάσταση του νέου διεθνους άερο
δρομίου στήν περιοχή Σπάτα Α'.

ροδρόμιο

• Ελληνικου, τό όποίο πάντως θά βελτιωθεί

ώστε νά λειτουργήσει aψογα μέχρι τήν άποπεράτω

ση του νέου στά Σπάτα. 'Ακόμη, θά άποφασιστεί ή
άνάθεση σέ ξένους καί έλληνικούς οίκους τής μελέ
της γιά τήν άνάπτυξη του άεροδρομίου τ&ν Σπάτων,

ή ενταξή του στό Χωροταξικό Σχέδιο τής περιοχής
καί θά άνακοινωθεί ή λήψη μέτρων γιά τή σταδιακή

»wΕτσι, σύμφωνα μέ τήν ε{σήγηση τrον δύο ύπουργrον;

αύτοματοποίηση του συστήματος έλέγχου κυκλοφο

»'Ο άερολιμήν αύτός θά ε{ναι σέ θέση ν' άνταποΙCριθή

ρίας στόν έθνικό έναέριο χώρο.

στίς άνάγκες τής άεροπορικής κινήσεως τής χώρας μέχρι
καί πέραν του ετους

2000.

»'Ο άερολιμήν Σπάτων θά ένταχθή στό δλο χωροταξι
κό ΙCαί ρυμοτομικό σχέδιο τής περιοχής Μεσογείων ύπό
συνθήκας έλέγχου τής δομήσεως στήν περιοχή του άερο-

26 IOYNIOY 1976
Στίς

3.45

π.μ. dγνωστοι πυροβολουν

6

ή

7

φορές

έναντίον γραφείων του ΚΚΕ στήν 'Αθήνα καί κατό-
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πι ν ρίπτουν στό ύπόγειο του κτιρίου χειροβομβίδα, ή

πειρίες, οί πόθοι σας γιά εlρήvη καί δημιουργία

δποία δμως δέν έξερράγη.

ήσαν καί iδικοί μου πόθοι.
))Μέ τήν έντονη έθνική εύαισθησία

Τό γεγονός καταδίκασαν άπερίφραστα μέ δηλώ

-

πού ύπήρ

σεις τους ο{ άρχηγοί των κομμάτων τής άντιπολιτεύ

ξε έπί γενεές δλόκληρες τό iδιαίτερο χαρακτηρι

σεως ο{ δποίοι ζήτησαν τήν άνακάλυψη των ένόχων.

στικό τqv έλληνικοv Βορρii

Μάλιστα τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ συνδύασαν τήν

θήκον μας πρωταρχικό νά συνενώσουμε στόv κοινό

ένέργεια των άγνώστων μέ πρόσφατη κυβερνητική

έθνικό άγώνα όλες τίς άρετές πού προσδιορίζουν τόν

-

ένοιωθα ότι εlναι κα

εκκληση γιά δραστηριοποίηση της <<σιωπηλής πλει

δυναμισμό του έλληνικοv λαοv καί νά παραμερίσου

οψηφίας». 'Από τήν πλευρά της, ή Κυβέρνηση, μέ

με τίς άδυναμίες καί τά έλαττώματά μας.

άνακοίνωσή της, καταδίκασε τήν έπίθεση καί διαδή

))Στίς ώρες αύτές, πού εlναι τόσο δύσκολες, άλλά

λωσε τή βούλησή της νά έφαρμόσει «μέ άμείλικτη

καί τ9σον έλπιδοφόρες γιά τό έθνος μας, ή άνάγκη

αύστηρότητα» τό νόμο πρός πίiσα κατεύθυνση. Πα

νά συνενώσουμε καί νά πολλαπλασιάσουμε τίς προ

ράλληλα, συνέστησε νά μή μεγαλοποιηθοuν ο{ δια

σπάθειές μας εlναι ύπέρποτε άλλοτε έπιτακτική.

στάσεις τής έγκληματικής ένέργειας καί χαρακτήρι

))

νΕχουμε ήδη δείγματα τί μποροvμε νά έπιτύχου

σε άνεπίτρεπτη τή διατύπωση μομφών κατά τής Κυ

με ώς λαός εiρηνικός, άλλά καί ύπερήφανος. Καί ένα

βερνήσεως άπό πλευρές πού έπιδίωκαν νά δημιουργή

άπό τά δείyματα μii'ς παρέχουν οί Σέρρες, ή άγαπημέ

σουν κλίμα όξύτητας στή χώρα.

νη αύτή πόλη, τήν έπέτειο τής άπελευθερώσεως τής
δποίας γιορτάζουμε σήμερω).

29

ΙΟΥΝΙΟΥ

1976
30

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη τής

Κυβερνητικής 'Επιτροπής, κατά τήν δποία έξετάζε

ται τό ένδεχόμενο Προκλητικής ένέργειας τής Τουρ
κίας στό Αίγαίο, καί ίδιαίτερα ή φημολογούμενη

εξοδος του έρευνητικοu σκάφους «Χόρα» γιά ερευνες
στήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα. Κατόπιν, δ πρωθυ
πουργός θά ένημερώσει γιά τήν κατάσταση τόν άρ

χηγό τής άξιrοματικής άντιπολιτεύσεως Γ. Μαuρο.
Τήν ϊδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής δέχεται έπι
τροπή συγγενών άγνοουμένων τής Κύπρου.

ΙΟΥΝΙΟΥ-

3

ΙΟΥΛΙΟΥ

1976

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί ίδιωτικου χα

ρακτήρα έπίσκεψη στό Παρίσι.
Παράλληλα, μέ άφορμή τήν κυκλοφορία στήν
'Αθήνα φημών σχετικών μέ τή μετάβαση του πρω
θυπουργοί) στή γαλλική πρωτεύουσα

-

καί συγκε

κριμένα γιά σύνδεσή της μέ ένδεχόμενη ελληνο
τουρκική κρίση στό Αίγαίο

-

κυβερνητική άνακοί

νωση τόνιζε δτι ή έπίσκεψη δέν συνδεόταν μέ τό
θέμα αύτό.

Κατά τήν παραμονή του στή γαλλική πρωτεύου
σα, δ Κ. Καραμανλής συναντήθηκε μέ τό Γάλλο

29

ΙΟΥΝΙΟΥ

1976

πρωθυπουργό, Ζ. Σιράκ καί τόν πρόεδρο τής Γαλλι

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει, μέσω του υφυ

κής 'Εθνοσυνελεύσεως, Ε. Φώρ. Στίς

2

'Ιουλίου, συ

πουργοί) Προεδρίας, Α. Καραμανλή, τό άκόλουθο μή

ναντήθηκε μέ τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρα

νυμα γιά τήν έπέτειο τής άπελευθερώσεως των Σερ

τίας, Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν. Τό σχετικό σημείωμα

ρών:

«α. Έσωτερική κατάστασις 'Ελλάδος καί Γαλλίας

«Σερραίαι, Σερραίοι,

)) Ή

έφετινή έπέτειος τifς άπελευθερώσεως βρί

σκει τijν πόλη σας- τήν άγαπημένη μου πόλη

άναφέρει:

- σέ

σφύζουσα δραστηριότητα, νά προσβλέπη μέ αiσιο

δοξία στό δημιουργικό μέλλον τής 'Ελλάδος.
))Πς μνήμες τίς όδυνηρές άπό τήν πολυκύμαντη

»'Ο κύριος πρωθυπουργός ε{πε δτι εlς τήν 'Ελλάδα δ
στρατός ε{ ναι άπολύτως πειθαρχημένος καί δέν δημιουργεί
κανένα πρόβλημα, ή οΙκονομία ~χει τεθfj ύπό ~λεγχον καί
ή δημοκρατία λειτουργεί δμαλώς. 'Υπάρχουν βεβαίως τά
συνήθη προβλήματα, άλλά γενικώς ή κατάστασις ε{ναι
καλή.

{στορία τών δοξασμένων αύτών χωμάτων, πού έχουν

»'Από πλευράς του, δ Γάλλος πρόεδρος ε{πε δτι ϋστερα

ποτισθή μέ αlμα καί δάκρυα, τίς παραμερίζει ή έργώ

άπό ενα καλό χειμώνα ή Γαλλία πέρασε μία άσχημη άνοι

δης προσπάθειά σας. 'Ο μόχθος σας γιά μιά άσφαλέ

ξη, χωρίς νά

στερη καί διαρκώς καλύτερη ζωή άποδίδει καθημε

κατάστασις άρχισε νά βελτιώνεται.

ρινά καρπούς καί κερδίζει καθημερινά τίς μάχες γιά
τό εiρηνικό μέλλον του τόπου.

)) νΕχοντας

ξεκινήσει άπό έδώ γιά νά ύπηρετήσω

μέ όσες δυνάμεις διέθετα τήν χώρα καί τόν λαό της,
αlσθάνομαι πάντα βαθεία συγκίνηση όταν έπικοινω
νώ μαζί σας.
))Οί πικρές έμπειρίες σας ήσαν καί iδικές μου έμ-

ξέρη καί δ ίδιος γιατί, άλλά τελευταίως ή

»β. 'Ελληνοτουρκικά καί Κυπριακόν
»'Ο κύριος πρωθυπουργός άνέλυσε διά μακρών τάς τε

λευταίας έξελίξεις έπί άμφοτέρων των θεμάτων. Εlδικώτε
ρον έπί τοu Κυπριακοί) διευκρίνισε δτι τήν πρωτοβουλίαν
τοu χειρισμοu τοu θέματος ~χει ή κυπριακή Κυβέρνησις

στήν όποία συμπαρίσταται πλήρως ή έλληνική Κυβέρνη
σις. Τό θέμα πάντως βρίσκεται σέ στασιμότητα, λόγφ τfjς

άρνητικfjς στάσεως τfjς 'Αγκύρας.
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>>·Ο Γάλλος πρόεδρος άνεφέρθη στίς ίδέες τών Γερμα

νας εύρωπαϊκάς χώρας αί όποίαι δέν άνθίστανται είς τήν

νών γιά λύση του Κυπριακου, μέ βάσιν εδαφικά ποσοστά

άμερικανικήν αύτήν συμπεριφοράν. ·Ο Γάλλος προέδρος

26% καί 74% γιά τούς Τουρκοκυπρίους καί • Ελληνοκυπρί

προσέθεσεν δτι θεωρεί πιθανή τήν νίκη τών Δημοκρατικών

ους άντιστοίχως, καί ϋπαρξιν τριών Κυβερνήσεων, δηλαδή

εiς τάς έκλογάς, τήν όποίαν θεωρεί δυσάρεστον διότι μία

μιας κεντρικής καί δύο τοπικών.

νέα δημοκρατική Κυβέρνησις θά άσκήση περισσότερον

»'Επί των έλληνοτουρκικών, ό κύριος πρωθυπουργός

εδωσε iδιαίτερη εμφαση στήν ενταση πού δημιουργεί ή
επικειμένη εξοδος του "Χόρα" στό Αίγαίο καί δέν άπέ
κλεισε τό ενδεχόμενον έλληνοτουρκικου πολέμου .

παρεμβατικήν πολιτικήν.

»στ . Εύρωκομμουνισμός
>~'Ο Γάλλος πρόεδρος εκαμε διάκρισιν μεταξύ 'Ιταλών
καί Γάλλων κομμουνιστών. Πιστεύει δτι οί πρώτοι είναι

»'Ο Γάλλος πρόεδρος επέδειξε άπόλυτον κατανόησιν

περισσότερον σοσιαλισταί παρά κομμουνισταί καί έπομέ

τών έλληνικών άπόψεων καί ύπεσχέθη πλήρη πολιτικήν

νως είλικρινείς τόσον στήν άνεξαρτησίαν των εναντι τής

καί διπλωματικήν συμπαράστασιν τής Γαλλίας. Συγκεκρι

Μόσχας όσον καί είς τό θέμα τής λειτουργίας τής δημο

μένως είπε δτι θά συζητουσε τό θέμα κατά τήν επικείμενη

κρατίας είς τήν χώραν των. 'Αντιθέτως, οί Γάλλοι είναι

συνάντησή του μέ τόν καγκελλάριον Σμίτ, φίλον, ώς είπε,

πραγματικοί κομμουνισταί καί έπομένως αί διακηρύξεις

του κ . πρωθυπουργου, άπό τόν όποίο θά ζητουσε νά παρέμ

των έπάνω είς αύτά τά θέματα είναι δόλιαι.

βη στήν Τουρκία. Έπεβεβαίωσε, ώσαύτως, τήν ύφισταμέ
νη συμφωνία διά τήν παροχή στήν

• Ελλάδα

είδικής μορ

φής στρατιωτικής βοηθείας, είς περίπτωσιν κρίσεως . Θά
μελετήση, τέλος, ποίον ρόλον θά Ί']μπορουσε νά παίξη ό
γαλλικός Στόλος είς τήν Μεσόγειον είς ενδεχομένην έλ

ληνοτουρκικήν σύρραξιν, καθώς καί τήν δυνατότητα επι
σπεύσεως τής παραδόσεως του παραγγελθέντος είς Γαλλί

αν Πολεμικου ύλικου.
»γ. UΕνταξις τής 'Ελλάδος εiς τήν Κοινήν 'Αγοράν
»·Ο Γάλλος πρόεδρος έπανεβεβαίωσε τήν πλήρη ύπο

στήριξιν τής Γαλλίας γιά τάς έλληνικάς θέσεις, διευκρίνι

»·Η συνομιλία διεξήχθη εiς πολl) φιλικήν καί εγκάρδι

ον άτμόσφαιραν» 8 9.

Κατόπιν, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε:

«Μέ τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας εl
χα μιά μακρά καί έγκάρδιο συνομιλία. Κατ' αύτή ν

έξητάσαμε τίς διμερείς σχέσεις καί διαπιστώσαμε
ότι έξελίσσονται κατά τόν πλέον lκανοποιητικό τρό
πο. 'Εν, συνεχείg, προέβημεν είς άνασκόπησιν τής
διεθνοί5ς καταστάσεως, συνεζητήσαμε διά τό μέλλον

σε δμως δτι είς τά θέματα τών άγροτικών προϊόντων θά

τής Εύρώπης καί καταλήξαμε σέ κοινές διαπιστώ

πρέπη νά άναζητηθουν συμβιβαστικαί λύσεις.

σεις. Είς τό πλαίσιο τfjς άνασκοπήσεως αύτfjς, έξητά

»δ . Εύρώπη

σαμε καί τά είδικώτερα θέματα πού αύtή τήν στιγμή

»·Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε ώς κακήν τήν κατά

άπασχολοvν τήν 'Ελλάδα. Μπορώ νά είπω, ότι έπί

στασιν τής Εύρώπης. Ή Γαλλία, είπε, είναι ίσως ή μόνη

τών θεμάτων αύτών, εύρον πλήρη κατανόησιν άπό

χώρα ή όποία επιθυμεί μίαν συνομοσπονδιακήν Εύρώπην.
Συνεφώνησε μέ τόν κύριον πρωθυπουργόν δτι αύτό πού

τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας».

χρειάζεται είναι ή δημιουργία κοινής εύρωπαϊκής βουλή

Κατά τήν παραμονή του στό Παρίσι ό Κ. Καρα

σεως, ή όποία καί μόνη ημπορεί νά άξιοποιήση τίς τερά

μανλής εγινε άποδέκτης του προβληματισμου έκ

στιες δυνατότητες τής Εύρώπης. Παρετήρησεν, δμως, δτι

προσώπων του τύπου σχετικά μέ τή διαφαινόμενη

αύτή άκριβώς ή βούλησις λείπει αύτήν τήν στιγμήν καί

πρόθεση τής Τουρκίας νά άποστείλει σκάφος πού θά

είναι άμφίβολον αν θά ύπάρξη είς τό προσεχές μέλλον.

διεξήγαγε ερευνες στήν ύφαλοκρηπίδα του Αίγαίου.

»Ώς

πρός τήν Τουρκία, ό Γάλλος πρόεδρος είπε δτι ή

Γαλλία ούδέποτε θά δεχθή τήν είσοδόν της εiς τήν Εύρω
παϊκήν Κοινότητα, διότι ή Τουρκία δέν είναι εύρωπαϊκή
χώρα.

»• Ο

κύριος πρωθυπουργός έζήτησε δπως ή θέσις αύτή

τής Γαλλίας μή άνακοινωθή δημοσί~ σήμερον διά νά μή
δημιουργηθουν πρόσθετα προβλήματα.
»'Επίσης, ό Γάλλος πρόεδρος είπεν δτι ή Γαλλία δέν
θά επιτρέψη τήν είσοδον τής ·Ισπανίας εiς τήν Κοινή ν

'Αγοράν, διότι τοϋτο θά έδημιούργει άνεπίλυτα προβλή
ματα στήν γαλλική γεωργία .
»ε. Σχέσεις ΝΑΤΟ

-

ΗΠΑ

»·Ο Γάλλος πρόεδρος συνεφώνησε μέ τόν κύριον πρω

θυπουργόν έπί τής συνεχιζομένης άνάγκης συνεργασίας
μεταξύ Εύρώπης καί ΗΠΑ, άνευ τής όποίας δέν δύναται νά
διατηρηθή ή άνεξαρτησία τής Εύρώπης εναντι τής Σοβιε
τικής 'Ενώσεως. Ή Γαλλία, είπε ό Γάλλος πρόεδρος,
έβελτίωσε προσφάτως τάς σχέσεις της μέ τάς Ήνωμένας

Μάλιστα, άπαντώντας σέ έρώτηση liν άνησυχουσε
περισσότερο άπό άλλοτε γιά τήν κατάσταση, άπάν
τησε: «Ή έρώτησή σας περιέχει πλήρως τήν άπάν
τηση». 'Από τήν πλευρά του, ό Γάλλος πρωθυπουρ
γός, Ζ. Σιράκ, μετά τό τέλος τής συναντήσεώς του μέ
τόν UΕλληνα όμόλογό του, δήλωσε δτι ή Γαλλία δέν

θά παρέμενε άδιάφορη σέ περίπτωση πού έκδηλωνό
ταν κίνδυνος σέ βάρος τής ·Ελλάδος .

'Η έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στή Γαλλία εγι
νε άντικείμενο σχολίων άπό τόν διεθνή τύπο. 'Ο Μ.
Μαρσώ στή

«Libre Belgique»

παρατήρησε δτι στό

χος του 'Έλληνα πρωθυπουργου ήταν νά καταδείξει

δτι ή χώρα του δέν ήταν άπομονωμένη στή διένεξή
της μέ τήν Τουρκία

(1.7).

'Η

«Neue Zίircher Zeitung»

ύπογράμμιζε δτι ό 'Έλληνας πρωθυπουργός άναγνω
ριζόταν καί άπό τήν άντιπολίτευση άκόμη ώς έθνικό

Πολιτείας, ταυτοχρόνως δμως επισημαίνει δτι ή 'Αμερική

κεφάλαιο, καθώς ή όμαλή πορεία του πολιτεύματος

ύποκύπτει συχνά εiς τόν πειρασμόν νά θεωρή τήν Εύρώπην

καί ή κατοχύρωση τής έθνικής άνεξαρτησίας έξαρ

ώς προτεκτορiiτον . Εiς τουτο δέ διευκολύνεται άπό ώρισμέ-

τ&νταν άπό τό πρόσωΠό του

(3.7).

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

253

Συνάντηση μέ τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΚΡΙΣΗ ΣτΟ ΑΙΓ ΑΙΟ

254

ΙΟΥ ΛΙΟΣ

καί θά τήν άνάγκαζε νά άναδιπλωθεί.

1976

'Εκδηλώνεται κρίση στό Αiγαίο, έξαιτίας τής
έξόδου τουρκικου έρευνητικοu σκάφους, μέ σκοπό,

'Ωστόσο, στίς

14

'Ιουλίου, τό τουρκικό Συμβού

λιο 'Εθνικής 'Ασφαλείας άποφάσισε τή χωρίς &να

βολή εξοδο του «Σισμίκ» στό Αiγαίο. τίς έπόμενες

προφανώς, τή διεξαγωγή έρευν&ν καί έπί τής έλλη

δύο ήμέρες, μέ δηλώσεις του, ό Σ. Ντεμιρέλ τόνισε

νικής ύφαλοκρηπίδας. Οί ερευνες, καί iδίως οί σει

δτι καί ή 'Ελλάδα ε{χε κάμει ερευνες στό Αiγαίο

σμικές, άπαιτοuν άδεια τής έλληνικής Κυβερνήσεως,

έκτός των χωρικών της ύδάτων

ή όποία εχει, βάσει του Διεθνοuς Δικαίου, τό δικαίω

-

παραβλέποντας

δτι οι ερευνες αύτές ε{χαν γίνει μέν σέ διεθνή ϋδατα,

μα νά συμμετάσχει σέ αύτές καί νά ένημερωθεί γιά τά

στήν έλληνική δμως ύφαλοκρηπίδα. Ταυτόχρονα ό

άποτελέσματά τους. Μέ τή μονομερή τους άπόφαση

Τοuρκος ύπουργός 'Εξωτερικών, Ι. Τσαγλαγιαγκίλ,

γιά άνάληψη παρόμοιας δραστηριότητας, άπό δικό
τους μόνο σκάφος, οί Τοuρκοι άποσκοποuν νά άμ
φισβητήσουν εμπρακτα τήν έλληνική ύφαλοκρηπί

δα.

δήλωνε στό τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο δτι ή
~ Αγκυρα θά άντιδροuσε σέ κάθε προσπάθεια παρεμ

βάσεως στίς ένέργειες του «Σισμίκ».
Στίς

'Από τό Μάρτιο, ή ~ Αγκυρα ε{χε τρείς φορές

16 τοϋ

μηνός, μετά τίς άλλεπάλληλες δηλώ

σεις άπό τήν "Αγκυρα, συνεδρίασε ή Κυβερνητική

άναβάλει τήν εξοδο του σκάφους, τό όποίο πλέον

'Επιτροπή, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή.

μετονόμασε άπό «Χόρα» σέ «ΜΤΑ Σισμίκ Ι». ~Η δη

Εύθύς άμέσως, έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση:

τόν 'Ιούνιο άρχισαν οί μεγαλύτερες rος τότε τουρκι
κές στρατιωτικές άσκήσεις στό Αiγαίο. Παράλληλα,

στίς

15

καί

16

'Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στό Πα

ρίσι συνάντηση 'Ελλήνων καί Τούρκων έμπειρο

«Ή έλληνική Κυβέρνησις άποφεύγει νά άπαντα στίς

σχεδόν καθημερινές

-

άλλdτε άντιφατικές καί άλλοτε

προκλητικές- δηλώσεις τής 'Αγκύρας. Διότι πιστεύει δτι
οί άντεγκλήσεις όχι μόνον δέν άπλοποιοϋν τίς διαφορές

γνωμόνων γιά τό θέμα του έναερίου χώρου, έν& στίς

άλλά τίς περιπλέκουν καί δυσχεραίνουν τήν διευθέτησή

19-20

τους.

'Ιουνίου συναντήθηκαν έκ νέου, χωρίς άποτέ

λεσμα, οί πρέσβεις Τζούνης καί ΜΠιλγκέ σ:~ή Βέf'νη,
Στίς άρχές 'Ιουλίου, ξεκίνησαν στό Αίγαίο καί
τά έλληνικά στρατιωτικά γυμνάσια, μέ άποτέλεσμα
νά βρεθοuν οί δύο στόλοι σέ πλήρη άντιπαράθεση,
έν& μέ δημόσιες δηλώσεις τους Τοuρκοι iθύνοντες

τόνιζαν δτι τό «Σισμίκ» θά πραγματοποιοuσε ερευνες

σέ διεθνή ϋδατα. Οί Τοuρκοι άξιωματοuχοι συστη
ματικά άπέφευγαν νά διευκρινίσουν άν τό σκάφος θά
έρευνοuσε καί τήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα, ή όποία,
αύτονόητα,

σέ διεθνή

φορά διά τήν ύφαλοκρηπίδα τοϋ Αίγαίου στό Διεθνές Δι
καστήριο τής Χάγης, δπως &πραξαν καί άλλες χώρες γιά
παρόμοιες περιπτώσεις.
»Παρήλθαν δμως &κτοτε

15 μήνες καί ή Τουρκία, άν καί

κατ' άρχήν άπεδέχθη τήν πρόταση, άναβάλλει μέ διάφορα
προσχήματα τήν ύπογραφή τοϋ συνυποσχετικοϋ, πού θά
άνοιγε τόν δρόμο σ' αυτή τήν είρηνική καί άδιάβλητη

διαδικασία.
»Είναι δέ έκπληκτικό, δτι, ένώ συνεχίζονται οί έπαφές
τίς δποίες ή ίδια έπεδίωξε, ή τουρκική Κυβέρνησις άπειλεί

τ Ηταν συνεπώς φανερό δτι ύπήρχαν iθύνοντες στήν

νά διεξαγάγη σεισμικές & ρευνες σέ περιοχές δπου δέν &χει

~ Αγκυρα πού ώθοϋσαν τά πράγματα σέ κρίση.

δικαίωμα νά τό πράξη. Είναι αυτονόητον δτι τοϋτο θά άπο

7

βρισκόταν

Οί έλληνικές θέσεις, άλλωστε, είναι σαφείς. Καί διε

ϋδατα.

Στίς

έπίσης

»

τυπώθησαν μέ τήν πρόταση τής 'Ελλάδος νά άχθη ή δια

γιά τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδας~

'Ιουλίου, συγκροτήθηκε στήν 'Αθήνα σύ

σκεψη ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοu καί μέ
τή συμμετοχή του ύπουργοu 'Εθνικής 'Αμύνης καί
του άρχηγου Στόλου, κατά τή διάρκεια τής όποίας
έξετάστηκαν οί συνεχιζόμενες τουρκικές στρατιωτι

τελοϋσε αυθαιρεσία ή όποία, έκτός των άλλων, άντιφάσκει
καί μέ τούς ίσχυρισμούς τής Τουρκίας δτι έπιθυμεί διάλο
γον.

»Τήν αυθαιρεσίαν αυτήν δέν άναιρεί βεβαίως ή ήθελη
μένη ή άθέλητη σύγχυση περί διεθνών ύδάτων καί ύφαλο
κρηπίδας πού έπιχειρεί δ Τοϋρκος πρωθυπουργός , δεδομέ

κές άσκήσεις. Τρείς ~μέρες άργότερα, στίς 10 'Ιου

νου δτι πρόκειται περί δύο έντελώς διαφορετικών πραγμά

λίου, τό «Σισμίκ» ξεκίνησε τίς έρευνές του, τίς όποί

των. Καί αυτή δμως άκόμη ή σύγχυση επιβεβαιώνει τήν

ες δμως περιόρισε στήν Προποντίδα. Ταυτόχρονα, ό

άνάγκη τή ς άμερόληπτη ς διαδικασίας γιά τήν δριοθέτηση

Τοuρκος πρωθυπουργός, Σ. Ντεμιρέλ, δήλωνε δτι τό

τής ύφαλοκρηπίδος πού πρότεινεν ή 'Ελλάς.

μόνο πού έπιθυμοuσε ή Τουρκία ήταν ή πιστή τήρη

» ' Επομένως, ή τουρκική Κυβέρνησις οφείλει νά άνα

ση των διεθνών συμφωνιών γιά τό Αiγαίο καί τά νη

λογισθή καί νά σταθμίση τίς συνέπειες τής αυθαιρεσίας

σιά, έν& άναφέρθηκε καί στήν «iδιάζουσα» περίπτω
ση του Αiγαίου, σημείου συναντήσεως των συμφε

τήν όποία σχεδιάζει».

Δηλώσεις γιά τό θέμα εκαμαν καί οί ήγέτες τής

ρόντων 'Ελλάδος καί Τουρκίας. Μέ τίς δηλώσεις αύ

άντιπολιτεύσεως.

τές του Σ. Ντεμιρέλ συνέπεσε καί ή δημοσίευση στόν

'Ο

Γ.

Μαuρος ,

άρχηγό ς

τής

ΕΔΗΚ, τόνισε δτι ήταν πράγματι δικαίωμα τής

τουρκικό τύπο άρθρου του γνωστου δημοσιογράφου

Τουρκίας νά διεξαγάγει ερευνες σέ περιοχές «έκτός

Μ. Τοκέρ, ό όποίος έπέμενε δτι εξοδος του σκάφους

πάσης άμφισβητήσεως» καί δτι ή ' Ελλάδα δέν ε{χε

στό Αiγαίο θά έμφάνιζε τή'Υ_ Τουρκία ώς ταραχοποιό

ποτέ ύποστηρίξει δτι τό Αίγαίο ήταν έλληνική λί-
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'Ωστόσο, τό πρόβλημα τής ύφαλοκρηπίδας

πρωθυπουργοί) καί μέ τή συμμετοχή του υπουργοu

οφειλε νά επιλυθεί άπό τό Διεθνές Δικαστήριο τής

καί του ύφυπουργοu 'Αμύνης καί της ήγεσίας των

μνη.

Χάγης, σύμφωνα μέ τίς προτάσεις τής

' Ελλάδος.

'Ενόπλων Δυνάμεων. τέλος, στίς

22 του

μηνός, δ Κ.

'Ενδεχόμενη μονομερής ενέργεια επί τής έλληνικής

Καραμανλής, ενημέρωσε τούς ήγέτες τής άντιπολι

ύφαλοκρηπίδας άπό τήν πλευρά τής "Αγκυρας, πού

τεύσεως γιά τίς εξελίξεις. Τήν ίδια ήμέρα, δ Δ. Μπί

fjδη βαρυνόταν μέ τήν είσβολή στήν Κύπρο, θά είχε

τσιος άπέστειλε στόν 'Έλληνα πρέσβη στήν "Άγκυ

«άπροβλέπτους καί μή δυναμένας νά ελεγχθοuν συ

ρα τίς άκόλουθες δδηγίες:

νεπείας». 'Ο Α. Παπανδρέου, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,

στίς

17

'Ιουλίου, διακήρυξε δτι δ έλληνικός λαός θά

«'Εκ μακρί'iς συνομιλίας σας μετά κ. Τσαγλαγιαγκίλ
προκύπτει δτι μί'iς υποβάλλει ώρισμένας προτάσεις πού

άντιμετώπιζε μέ άποφασιστικότητα κάθε επιβουλή

περιβάλλονται δμως άπό ίκανήν άοριστολογίαν ·καί σύγ

κατά τής χώρας καί ζήτησε άπό τήν Κυβέρνηση νά

χυσιν περί τάς νομικάς έννοίας (σύγχυσις ύφαλοκρηπίδος

επεκτείνει άμέσως τά έλληνικά χωρικά ϋδατα σέ

μέ άνοικτήν θάλασσαν, σύγχυσις έπιστημονικrον έρευνων

12

μίλια, νά άνακαλέσει τήν πρόταση γιά προσφυγή
στό Διεθνές Δικαστήριο, καί νά άπορρίψει τήν προ
σφορά μεσολαβήσεως άπό τίς ΗΠΑ η άλλα μέλη του
ΝΑΤΟ καί τής ΕΟΚ. Τό γραφείο τύπου του ΚΚΕ

διακήρυξε τήν άπόφαση του κόμματος νά ύπερασπι
στεί τήν εθνική άνεξαρτησία άπό τίς επιβουλές των
«ίμπεριαλιστ&ν καί των όργάνων τους» καί ζήτησε

άλλαγή τής εξωτερικής πολιτικής. τέλος, τό ΚΚΕ

(εσ.) εκαμε λόγο γιά ύπο{ινούμενη άπό τίς ΗΠΑ
τουρκική επιθετικότητα, τόνισε δτι τό

εθνος ήταν

άποφασισμένο νά άντισταθεί σέ κάθε ενέργεια πού
θά εθετε σέ άμφισβήτηση ~τά κυριαρχικά δικαιώματα
τής χώρας καί εζήτησε νά κατατεθεί προσφυγή στό
Συμβούλιο 'Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στίς

18

'Ιουλίου, δ Ι. Τσαγλαγιαγκίλ καί στίς

19

δ Σ. Ντεμιρέλ, μέ νέες δηλώσεις τους, επιβεβαίωσαν
δτι τό «Σισμίκ» θά διενεργοuσε ερευνες στό Αίγαίο,
άρνήθηκαν δτι ή Κυβέρνησή τους συνέχεε τίς εννοι
ες των διεθνών ύδάτων καί τής ύφαλοκρηπίδας καί
άναφέρθηκαν πάλι σέ «πρόθεση τής 'Ελλάδος» νά
μετατρέψει τό Αίγαίο σέ έλληνική λίμνη. Στίς

μέ σεισμικάς έρεύνας).
»Προσεπαθήσαμεν άπομονώσωμεν τά δσα δ Τουρκος

ύπουργός 'Εξωτερικών θά έδέχετο δηλώση καί πού άν
άπεγυμνουντο άπό τήν συνοδεύουσαν αuτά έπιχειρηματο
λογίαν θά ηδύναντο νά συνθέσουν τήν κάτωθι είκόνα:

»'Ο κ. Τσαγλαγιαγκίλ, άν δέν σφαλλώμεθα, έδέχθη η
δέν άπέκρουσε νά δηλώση ή Κυβέρνησίς του τά κάτωθι:
»α. δτι ερευναι δέν εχουν σχέσιν μέ Ι:λληνοτουρκικήν

διαφοράν έπί ύφαλοκρηπίδος καί δτι δέν θεμελιουν η προ
δικάζουν εκατέρωθεν κυριαρχικά έπ' αuτfjς δικαιώματα·
»β. νά άνακοινώση εl.ς Ι:λληνικήν Κυβέρνησιν πρό
γραμμα έρευνων σκάφους "Σισμίκ Γ'·

»γ. νά άνακοινώση εl.ς Ι:λληνικήν Κυβέρνησιν πορί
σματα έρεύνης

· >>δ. νά βεβαιώση δτι σκάφος "Σισμίκ" δέν θά συνοδευ
θfj ύπό μονάδων Ναυτικου η 'Αεροπορίας.
»'Εάν ε{ ναι 9ντως διατεθειμένη ή τουρκική Κυβέρνη 
σις νά προβfj, πρίν τό "Χόρα" έξέλθη είς τό Αίγαίον, είς
τοιαύτην δήλωσιν, ήμείς άπό τfjς πλευρί'iς μας θά ηδυνάμε

θα νά συγκατατεθrομεν είς τάς έρεύνας του "Χόρα" ύπό τάς
κάτωθι προϋποθέσεις:

»α. δτι δπως έδήλωσεν δ κ . Τσιiγλαγιαγκίλ είς τόν

του

Γάλλον έν 'Αγκύρq πρέσβυν, σκοπός του "Σισμίκ Ι'' ε{ ναι

μηνός, ενω δ Σ. Ντεμιρέλ δήλωνε δτι δποιαδήποτε

προβfj είς έπιστημονικάς καί μόνον έρεύνας έπιφανείας.

πράξη εναντίον του τουρκικοί) σκάφους θά θεωρείτο

Δέν θά ένεργήση έρεύνας βυθου η γεωτρήσεις. Τουτο ση

«πειρατεία», δ Τοuρκος ύπουργός 'Εξωτερικών άνα

μαίνει δτι τό "Χόρα" δέν θά προβfj είς σεισμικάς έρεύνας

21

κοίνωσε στόν UΕλληνα πρέσβη, Δ. Κοσμαδόπουλο,
δτι τό «Σισμίκ» θά άπέπλεε σέ δύο ήμέρες καί δτι

εφόσον δέν επρόκειτο νά κάμει γεωτρήσεις δέν θά
εθιγε τήν ύφαλοκρηπίδα

-

επιχείρημα άνακριβές,

άφοu μόνη ή σεισμική ερευνα συνιστοuσε σοβαρή

διότι τοιαυται άφορουν τόν βυθόν, τό ύπέδαφος καί τούς
φυσικούς πόρους τfjς ύφαλοκρηπίδος καί άποτελουν έξε
ρεύνησιν

(exploration)

ταύτης

»β. δτι Ι:λληνικόν πολεμικόν σκάφος θά παρακολουθfj

τήν διαδρομήν του "Χόρα" άνευ τουρκικών άντιρρήσεων
η άντιδράσεων, διά νά διαπιστώση δτι τά περιλαμβανόμε

παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τής 'Ελ

να είς τήν δήλωσιν τfjς τουρκικfjς Κυβερνήσεω~ τηρουνται

λάδος.

πιστώς

Ταυτόχρονα, δμως, δ Τοuρκος ύπουργός

άφησε άνοικτό καί τό ενδεχόμενο μιaς συνεννοήσε
ως, μέσω ενημερώσεως τής 'Αθήνας άπό τήν Κυβέρ

»γ. έάν τουρκική Κυβέρνησις άπεδέχετο τά άνωτέρω έν

νησή του.

'Ενόψει των τουρκικών άποφάσεων, στήν 'Αθή
να, στίς

19 καί 20

»άπό τfjς πλευρί'iς του τό Ι:λληνικόν σκάφος δέν θά πα
ρενοχλήση τάς έπιστημονικάς έρεύνας του "Χόρα"·

'Ιουλίου, ή Κυβερνητική 'Επιτρο

πή, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, εξέτασε
τήν εξέλιξη του προβλήματος. Στίς

20

του μηνός δ

Κ. Καραμανλής προήδρευσε σέ σύσκεψη στήν όποία

ελαβαν μέρος οί ύπουργοί 'Εξωτερικών καί 'Εθνι
κής 'Αμύνης καί τήν έπομένη συγκροτήθηκε νέα σύ
σκεψη, στό Πολιτικό Γραφείο, ύπό τήν προεδρία του

τφ συνόλφ των θά έπήρχετο εκτόνωσις τfjς επικινδύνου

καταστάσεως πού έδημιούργησεν ή άσάφεια μέ τήν δποίαν
μέχρι τουδε περιέβαλε τούς σκοπούς του "Χόρα" καί θά

ηδυνάμεθα νά προχωρήσωμεν είς περαιτέρω συνεννοήσεις
διά τήν ύφαλοκρηπίδα. Οίκοθεν νοείται δτι ή δλη κατά
στασις θά άνετρέπετο έάν τό "Χόρα", παρά μίαν τοιαύτην

συνεννόησιν, προέβαινε εl.ς σεισμικάς έρεύνας έντός των
περιοχών πού έμείς θεωρουμεν δτι έμπίπτουν είς τήν ίδι
κήν μας ύφαλοκρηπίδα.
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»Παρακαλείσθε προσθέσητε δτι ή έλληνική προσφορά

Τουρκία καί «κατακτητής» της Κύπρου, Μπ. Έτσε

βίτ, εσπευσε μέ δηλώσεις του νά χαρακτηρίσει τή

εtς ανωτέρω διευθέτησιν εlναι ή ακόλουθος:
»α. Διά τijς ρυθμίσεως αuτijς ή τουρκική Κυβέρνησις

διεξαγωγή άπό τό «Σισμίκ» σεισμικών έρευν&ν ώς

δέν ζητεί τήν άδειαν τijς έλληνικής Κυβερνήσεως διά τάς

εμπρακτη liσκηση δικαιωμάτων, σέ μιά προφανη

επιστημονικάς ερεύνας ώς ύποχρεουται ύπό του Διεθνους
Δικαίου.

»β. 'Ότι δέν ζητουμεν, ώς δικαιούμεθα επίσης ύπό του
Διεθνους Δικαίου, τήν συμμετοχήν μας εiς τάς διεξαχθη
σομένας επιστημονικάς ερεύνας, αρνούμενοι εtς τήν εκ

των ύστέρων ανακοίνωσιν τών πορισμάτων αuτών.

προσπάθεια νά φέρει σέ δύσκολη θέση τό Σ. Ντεμι

ρέλ, έξαναγκάζοντάς τον νά άνεβάσει τό θερμόμετρο
στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. Στή δήλωση αuτή
άπάντησε ό Ι. Τσαγλαγιαγκίλ, στίς

24

'Ιουλίου, το

νίζοντας δτι τό σκάφος θά διενεργουσε έπιστημονι

»Παρακαλώ επισκεφθήτε αμέσως Τοϋρκον ύπουργόν

κές ερευνες, πού δέν είχαν πολιτικό χαρακτηρα καί

'Εξωτερικών διά νά τοϋ ανακοινώσητε τά ανωτέρω καί μaς

θά έρευνουσε οχι μόνο τίς περιοχές δπου ή Τουρκία

διεκδικουσε δικαιώματα άλλά δλες τίς περιοχές του

γνωρίσητε επειγόντως τήν απάντησίν του».

'Ο 'Έλληνας πρέσβης συνάντησε τόν Τουρκο

ύπουργό στίς

23

'Ιουλίου. 'Η συζήτηση περιστρά

φηκε γύρω άπό τήν άκόλουθη φόρμουλα γιά έπίλυση
της κρίσεως:
«'Η έλληνική Κυβέρνησις, λαβοϋσα ύπ' όψιν τίς από

ψεις πού εξέφρασε ή 'Εξοχότητά σας, θά εκτιμοϋσε εάν
τijς εξόδου τοϋ πλοίου προηγείτο δημοσία δήλωσις της
τουρκικijς Κυβερνήσεως διά τijς δποίας θά ανεκοινοϋτο
δ τι:

»1.

Διά τijς εξόδου τοϋ "Σισμίκ

1", ή

τουρκική Κυβέρ

νησις θά προέβαινε σέ ερευνες καθαρώς επιστημονικές,
σχετικές μέ τήν ύφαλοκρηπίδα (πού δέν θά απέβλεπαν εtς
τήν εκμεταλλευσιν των φυσικών της πηγών).

»2. Δεδομένου δτι ή διαφορά διά τήν ύφαλοκρηπίδα τοϋ
Αtγαίου δέν εχει λυθή καί οί δύο μας χώρες επιφυλάσσουν
τήν θέση τους, οί ερευνες αuτές οϋτε προδικάζουν, οϋτε
δημιουργοϋν κυριαρχικά ή άλλα δικαιώματα τών δύο Κρα

τών επί των τμημάτων τijς ύφαλοκρηπίδος δπου θά διεξα
χθοϋν ερευνες.

»3.

Διά νά μή διαταραχθή ή διεθνής ναυσιπλοία στό

Αtγαίο, ή τουρκική Κυβέρνησις θά ανήγγελλε διαδοχικώς

καί εκ των προτέρων τίς περιοχές δπου τό πλοίο ερευνών
θά πραγματοποιοϋσε τήν δραστηριότητά του.

»Στήν περίπτωσιν αuτή, ή έλληνική Κυβέρνησις δύνα
ται νά διαβεβαιώση δτι δέν θά επενέβαινε κατά κανένα
τρόπο στήν αποστολή του "Σισμίκ Γ'

.

>>'Ελπίζουμε, ταυτοχρόνως, δτι τό "Σισμίκ Ι" θά όλο
κλήρωνε τήν αποστολή του χωρίς κανένα επιδεικτικό μέ

τρο καί δτι θά εξήρχετο χωρίς καμμιά τουρκική ναυτική

συνοδεία ή αεροπορική προστασία» 90 •
'Ωστόσο,

τήν

έπομένη, καί

έν& ή

Αlγαίου πού βρίσκονταν εξω άπό τά χωρικά ϋδατα
της 'Ελλάδος.' Από τήν πλευρά της, ή έλληνική Κυ

βέρνηση άπάντησε στίς

26 'Ιουλίου, μέ τήν εκδοση

της άκόλουθης άνακοινώσεως:
«Δέν συνέβαλαν εtς τήν εκτόνωσιν τijς καταστάσεως αί

προχθεσιναί

από

ραδιοφώνου

δηλώσεις

τοϋ

Τούρκου

ύπουργου των 'Εξωτερικών. Διότι εξακολουθεί νά παραμέ
νη τό γεγονός, τό δποίον οuδείς άνθρωπος καλijς πίστεως

δύναται νά άμφισβητήση, δτι, εφ' δσον διαξάγονται άκό
μη συνομιλίαι διά τήν λύσιν τοϋ θέματος τής ύφαλοκρηπί

δος, δέν ύπάρχει, οϋτε δύναται νά κατασκευασθij, καμμιά
δικαιολογία διά τόν περίπλουν τοϋ σκάφους "Σισμίκ Ι".

»Ύ πάρχει

δμως εiς τάς δηλώσεις τοϋ κ . Τσαγλαγιαγ

κίλ ενα στοιχείον τό δποίον ή έλληνική Κυβέρνησις συγ

κρατεί. 'Εδήλωσεν δ Τοϋρκος ύπουργός τών 'Εξωτερικών
έπί λέξει δτι:
»''Αί ερευναι, τάς δποίας θά πραγματοποιήσωμεν, δέν
άποσκοποϋν εtς τήν παραβίασιν τών δικαιωμάτων άλλων".

»"Ή διεξαγωγή έπιστημονικών καί σεισμικών ερευ
νών, σχετικών μέ τήν ύφαλοκρηπίδα δέν δύναται νά δημι
ουργήση δικαιώματα εtς τήν περιοχήν τijς διεξαγωγής τών
ερευνών".

»Τέλος, δ Τοϋρκος ύπουργός τών 'Εξωτερικών άνα
φερθείς εtς τό άρθρον

52 του ύπό

διαπραγμάτευσιν σχεδίου

συμφωνίας τijς Διασκέψεως τοϋ ΟΗΕ διά τό Δίκαιον τijς

Θαλάσσης, κατά τό δποίον "δραστηριότητες έπιστημονι
κών ερευνών δέν θά άποτελέσουν νομική ν βάσιν δι' οίαν

δήποτε διεκδίκησιν, επί οίουδήποτε τμήματος θαλασσίου
περιβάλλοντος καί τών πόρων του", εδήλωσεν, άπεριφρά
στως, δτι αuτή εlναι καί ή θέσις τής Τουρκίας.

»'Η δήλωσις αuτή συμπληροϋται μέ τήν επιβεβαίωσιν

έλληνική

δτι τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος πρέπει νά λυθή δι' εΙρηνι

πλευρά μελετουσε τό κείμενο καί έτοιμαζόταν νά

κών μέσων. Ή τουρκική κυβερνητική δήλωσις, τijς 22ας

προτείνει όρισμένες άλλαγές, διέρρευσε άπό τήν

'Ιουλίου, ε{χε χαρακτηρίσει ώς ο'ιφέλιμον τήν συνέχισιν

τουρκική πλευρά ή συνομιλία Κοσμαδόπουλου

των διεξαγομένων συνομιλιών. Αuτή ύπήρξε καί παραμένει

-

Τσαγλαγιαγκίλ, στό διεθνη τύπο. ~Άλλωστε, λίγο
μετά, θά άποσυρθεί γιά «άνάπαυση» δ Ι. Τσαγλαγι

αγκίλ, πού θά έπανέλθει στή σκηνή μόλις στά μέσα
Αuγούστου, γιά νά παραστεί στή συνεδρίαση του
Συμβουλίου 'Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Στίς

25

'Ιουλίου, τό «Σισμίκ

I»

βγηκε στό Αlγαίο,

άναγκάστηκε δμως νά έπιστρέψει στό λιμένα του λό

γω θαλασσοταραχης. Στό μεταξύ, στίς

22 'Ιουλίου ό

άρχηγός της άξιωματικης άντιπολιτεύσεως στήν

ή γραμμή καί τής έλληνικijς Κυβερνήσεως.

)) 'Εάν

αί ανωτέρω άπόψεις τijς τουρκικijς ήγεσίας αν

ταποκρίνωνται εΙλικρινώς είς τάς προθέσεις της ή λογική

καί ή συνέπεια επιβάλλει μεγάλην προσοχήν. Διότι θά ήτο
παράλογον, άφ' ένός, νά δηλοϋται δτι ή διαφορά μας πρέ
πει νά λυθij δι' εΙρηνικών διαδικασιών καί συγχρόνως νά

δημιουργηθij μιά πρόκλησις ή όποία, άν δέν καταστήση

τάς εν εξελίξει συνομιλίας άδυνάτους, έν πάστJ περιπτώσει,
θά τάς δυσχεράνη.

»'Η έλληνική Κυβέρνησις παρακολουθεί, εκ τοϋ σύ-
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νεγγυς, τάς εξελίξεις καί θά προσδιορίση άναλόγως τήν

έρευν&ν έπί τfίς έλληνικfίς ύφαλοκρηπίδας θά άπο

στάσιν της)).

τελοuσε πρόκληση. 'Ενδεικτικές της στάσεως της

'Από τίς

27

του μηνός, καί γιά άρκετές ημέρες, τό

«Σισμίκ» βγήκε στό Αίγαίο, παραμένοντας σέ δλη τή

διάρκεια τfίς άποστολfίς του σέ τουρκικά χωρικά
ϋδατα. Τήν ϊδια ημέρα, δ Κ. Καραμανλής ένημέρωσε

'Ελλάδος στήν άμερικανική πρωτοβουλία ήταν οί
άκόλουθες όδηγίες, πού, μετά άπό συνεννόηση μέ
τόν πρωθυπουργό, άπέστειλε δ Δ. Μπίτσιος στόν

'Έλληνα πρέσβη στήν Ούάσιγκτων, Μ. 'Αλεξανδρά
κη:

έκ νέου τούς Γ. Μαuρο καί Α. Παπανδρέου γιά τίς
έξελίξεις. ·Ο πλους του «Σισμίκ», τή φορά αύτή δι
ήρκεσε rος τίς

4 Αύγούστου,

χωρίς νά σημειωθεί πα

ραβίαση τfίς έλληνικfίς ύφαλοκρηπίδας. Τό -κατά
τό Χ. Σαζανίδη

-

«μοιραίο» ταξίδι θά άρχιζε τήν

έπομένη,

Στό

5 Αύγούστου.
μεταξύ, στίς 30

'Ιουλίου, δ Κ. Καραμανλής

εδωσε τίς άκόλουθες δδηγίες γιά τήν άντιμετώπιση
των ενεργειών του τουρκικου, σκάφους:

«1.

"Σισμίκ Ι'' θά παρακολουθήται, έφ' δσον εύ

ρίσκεται έντός τών χωρικών ύδάτων ή ύφαλο κρηπίδα

·

Τουρκίας, ύπό μή πολεμικού πλοίου.

»2.

Πλοίον τούτο θά εlναι καταλλήλως έξωπλι

σμένον τεχνικώς καί έπανδρωμένον.

»3.

.σεώς του.
Εvθύς ώς "Σισμίκ Ι'' εiσέλθη εiς έλληνικήν

ύφαλοκρηπίδα, παρακολούθησίς του άναληφθή ύπό
κανονιοφόρου.

»Τά άνωτέρω 2, 3 καί 4 iσχύουν καί διά τήν κανο
νιοφόρο ν.

»6.

έπιτρέπει έκτέλεσις άποστολής του.
Κανονιοφόρος θά έξακριβώση εlδος έρευνών

είς όποίας προ β ή "Σισμίκ Ι'' καί άκριβές σημείον είς

όποίον διεξαχθούν έρευναι. Περί τούτων, κυβερνή
της κανονιοφόρου θά συντάσση καί έγγράφους &να
'Εάν "Σισμίκ Ι'' συνοδεύεται ύπό τουρκικών

πολεμικών σκαφών, κανονιοφόρος θά συνοδεύεται
άπό ίσον άριθμόν έλληνικών πολεμικών σκαφών.

»9.

Κύριος ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης έξετάση

δυνατότητα τεχνικής παρενοχλήσεως έρευνών "Σι
σμίκ

σμένον καί επί του σημείου τούτου δέν πρέπει οί 'Αμερι
κανοί νά κάμουν εσφαλμένην εκτίμησιν.

»'Όσον άφορά τήν προσπάθειάν των νά διαψεύσουν δτι
δ κ. Κίσινγκερ μου είχε χαρακτηρίσει τήν διεξαγωγήν
σεισμικών ερευνών εντός τής ύφαλοκρηπίδος μας ώς πρό

κλησιν, είναι περιττόν νά άναδιφουν τά άρχεία του διότι τά
άνωτέρω μου ελέχθησαν δίς κατά τάς μακράς ίδιαιτέρας
συνομιλίας μας.

»'Η δήλωσις του κ. Κίσινγκερ πρός εμέ δέν είναι επι

δεκτική διαψεύσεω'ς άλλά μόνον άνακλήσεως»9 2 •

2

ΙΟΥΛΙΟΥ

1976

'
'Υπογράφεται

συμφωνία, στή δυτικογερμανική

πρωτεύουσα, μεταξύ τfίς 'Ελλάδος καί τfίς ΟΔ Γερ
μανίας, μέ τήν όποία η Βόννη χορηγεί στήν 'Αθήνα

60

έκατ. μάρκα γιά τήν άγορά δυτικογερμανικ&ν

δπλων καί πολεμικου ύλικου. 'Από τήν έλληνική
πλευρά, τή συμφωνία ύπογράφει δ πρεσβευτής στή
Βόννη, Α . Φρυδaς.

3

ΙΟΥ ΛΙΟΥ

1976

Σέ είδική εκδοση τ&ν

«New York Times» άφιερω

μένη στόν έορτασμό τfίς 200fίς έπετείου της άμερι
κανικfίς άνεξαρτησίας, δημοσιεύεται δ άκόλουθος
χαιρετισμός του Κ. Καραμανλή:
«Ή δημοκρατική 'Ελλάς συμμετέχει στόν έορ

φοράς.

»8.

αρχικών του δικαιωμάτων, είναι επίσης διεθνώς άνεγνωρι

Κανονιοφόρος παρακολουθήση "Σισμίκ Ι''

άJrό μεγαλυτέρας δυνατής άποστάσεως, τήν όποίαν

»7.

τούτου τό δικαίωμα κάθε Κράτους νά άμύνεται των κυρι

Πλοίον τούτο θά άναφέρη τουλάχιστον δύο ή

τρείς φοράς ημερησίας άποτελέσματα παρακολουθή

»5.

τρύνσεις τών άρμοδίων του Σταίητ Ντηπάρτμεντ ... Πέραν

Πλοίον τούτο δέν θά εiσέλθη εiς χωρικά vδα

τα ή ύφαλοκρηπίδα Τουρκίας.

»4.

«Είναι διεθνώς άνεγνωρισμένη ή αύτοσυγκράτηση τής
έλληνικής Κυβερνήσεως όSστε νά περιττεύουν αί παρο

!"» 91 •

Παράλληλα, στίς άρχές Αύγούστου, η άμερικα

τασμό τής 200ής έπετείου τής άμερικανικής 'Α νε

ξαρτησίας, γιατί πιστεύει στήν οίκουμενικότητα τών
άξιών πού έκφράζει αvτός ό έορτασμός.
»Τιμώνται πράγματι σήμερα οί βασικές άρχές,

πού η Διακήρυξη τής

4

'Ιουλίου

1776

θεώρησε ώς

aυταπόδεικτες: δτι δλοι οί άνθρωποι γεννήθηκαν
ίσοι· καί ότι ό Δημιουργός τους τούς έδωσε άναφαί
ρετα τά δικαιώματα στήν ζωή, στήν έλευθερία καί

νική πλευρά προσπάθησε νά παρέμβει γιά τήν έκτό

στήν έπιδίωξη τής ευδαιμονίας

vωση τfίς κρίσεως, παροτρύνοντας, κατά προσφιλή

ζουν τίς καρδιές τών άνθρώπων σ' όλη τήν γή. Τιμά

-

άρχές πού φλογί

συνήθεια του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, τήν 'Ελλάδα καί

ται δμως καί ό δυναμισμός, η iδιοφυία καί τό θάρρος

τήν Τουρκία νά δείξουν «αύτοσυγιφάτηση». 'Ακό

τοv άμερικανικοv λαοv, πού κατώρθωσε νά δώση

μη, οί 'Αμερικανοί διπλωμάτες· άποπειράθηκαν νά

σάρκα καί όστ{i στό όνειρο τών 'Ιδρυτών-Πατέρων

διαψεύσουν δτι δ Χ. Κίσινγκερ εΙχε, σέ προγενέστε

του. Ποτέ άλλοτε στήν παγκόσμια ίστορία ένα έθνος

ρο χρόνο, συμφωνήσει δτι η διεξαγωγή σεισμικών

δέν παρουσίασε τόσα πολλά καί μεγάλα έπιτεύγματα,
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δσα ό πολυάριθμος και πολυσύνθετος άμερικανικός

κρατικά ίδεώδη, έξουδετερώνεται ό κίνδυνος νά κλο

λαός, άπό τότε πού θεμελίωσε έπάνω στήν έλευθερία

νίσουν οί όποιεσδήποτε παρεξηγήσεις τά θεμέλια

τήν έθνική του ύπόσταση.

μιiiς ίστορικά δικαιωμένης φιλίας.

λαμπρότεροι πανηγυρισμοί θά

»Πολιτική τής Κυβερνήσεώς μου ε{ναι νά ένισχύ

ήσαν ώχρές άναλαμπές του ένδόξου παρελθόντος, aν

» 'Αλλά

καί

ση καί ν' άναπτύξη άκόμη περισσότερο τήν έλλη

δέν μετουσίωναν τήν συσσωρευμένη έμπειρία σέ δι

νοαμερικανική φιλία, γιατί έκτός άπό τά συμφέροντα

oi

δάγματα γιά τό μέλλον. 'Ακόμη καί έπικίνδυνη θά

τής χώρας μου έξυπηρετοvνται καί τά συμφέροντα

ήταν ή εύφορία πού δημιουργούν, aν μέσα σ, αύτή ν

δλοκλήρου τοv έλεl!θέρου κόσμου. Ε{μαι βέβαιος δτι

έλησμονοvντο τά μεγέθη τών προβλημάτων του πα

αύτή ή πολιτική βρίσκει άνταπόκριση στόν άμερι

ρόντος. Πώς π.χ. νά παραβλέψη κανείς δτι λίγες

κανικό λαό, ενα μικρό άλλά δυναμικό κομμάτι τοv

άνεπτυγμένες χώρες άπολαμβάνουν τά άγαθά πού ό

όποίου έχει έλληνικές ρίζες. Καί μέ τήν πεποίθησιν

Τόμας Τζέφφερσον θεωρούσε στοιχειώδη γιά τόν

αύτήν, χαιρετίζω μέ άληθινή συγκίνηση τήν έπέτειο

καθένα; ΝΗ δτι ή δημοκρατία, πού έδωσε εύημερία

τής 'Αμερικανικής Ά νεξαρτησίας πού άποτελεί γι

καί ίσχύ στό άμερικανικό έθνος, διέρχεται βαθυτάτη

ορτή γιά δλη τήν έλεύθερη άνθρωπότητα».

κρίση σ' δλον τόν κόσμο καί χάνει έδαφος είς δφε
λος ποικιλωνύμων μορφών όλοκληρωτισμοv; ΥΗ, τέ
λος, πώς νά μήν άνησυχή κανείς γιά τό διευρυνόμενο

Τήν ϊδια ήμέρα,

ό

'Έλληνας

πρωθυπουργός

άπευθύνει μήνυμα στόν πρόεδρο τ&ν ΗΠΑ:

χάσμα μεταξύ τής τεχνικής προόδου καί τής οπισθο

«'Επιθυμώ νά σiiς άπευθύνω τά θερμά καί είλι

δρομήσεως τών ήθικών άξιών στόν κόσμο; 'Ενώ π. χ.

κρινή συγχαρητήριά μου γιά τήν έπέτειο τών

ή άμερικανική τεχνολογία πραγματοποίησε άκόμη

έτών τής 'Αμερικανικής 'Ανεξαρτησίας.

20(},

καί τό θαύμα τής προσπελάσεως τών άστρικών χώ

»Ή Διακήρυξη τής 'Ανεξαρτησίας ύπήρξε 6να

ρων, ή πολιτική πράξη άκόμη δέν βρήκε τρόπους ν'

' iστορικό γεγονός πού έπηρέασε άποφασιστικά τήν

άποκλείση τούς πολέμους, πού δσο θά διεξάγωνται

πορεία τής άνθρωπότητος. Διότι

-μικροί ή μεγάλοι

έθνος,

-

θά διατηρούν στήν ύδρόγειο

τό άμερικανικό

2000 χρόνια μετά τήν κλασική

'Ελλάδα, μετέ

τρεψε γιά πρώτη φορά σέ πολιτική πράξη τίς ίδέες

τήν άπειλή μιiiς όλοκληρωτικής καταστροφής.

»Ε{ναι άναμφισβήτητο δτι ή iστορία, άλλά καί ή

τής έλευθερίας, τής δημοκρατίας καί τής άνθρωπίνης

ζώσα πραγματικότης έχουν άναθέσει στίς 'Ηνωμέ

άξιοπρεπείας. Χάρις στήν προσήλωσή του σ' αύτές

νες Πολιτείες τής 'Αμερικής μεγάλο μέρος τών εύ

τίς άρχές τό άμερικανικό έθνος άπέκτησε μεγαλείο,

θυνών γιά τήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων αύ

ίσχύ καί εύημερία.

τών, άπό τήν όποία έξαρτώνται ή είρήνη, ή εύημερία
καί ή πρόοδος τοv άvθρωπίνου γένους.
»'Ιδιαίτερα

ή

Έλλάς έχει

»Ή

κοινή πίστη πρός τίς άρχές αύτές καί οί

άγώνες γιά τήν προάσπισή τους κατά τήν διαδρομή

στό

τής 'Ιστορίας έδημιούργησαν μεταξύ τών δύο λαών

ίσχυρότατο κρiiμα του πραγματισμού καί του ίδεα

έμπιστοσύνη

μας τούς στερεούς έκείνους δεσμούς, πού άποτελοvν

λισμοv πού χαρακτηρίζει τό άμερικανικό έθνος. Πι

τήν βάση τής φιλίας τους.

στεύω δτι τό κρiiμα αύτό έξηγεί γιατί ή 'Αμερική

ξεπερνii πάντα θριαμβευτικά καί τίς δυσκολώτερες

»Εύχομαι στόν άμερικανικό λαό καί σέ Σiiς προ

σωπικώς, κύριε πρόεδρε, εύτυχία καί εύημερία».

δοκιμασίες. Στούς δύο παγκοσμίους πολέμους, πού

άπειλοvσαν μέ έξανδραποδισμό τήν άνθρωπότητα, ό

6

πραγματισμός μαζί μέ τόν ίδεαλισμό τής 'Αμερικής

έδωσαν τήν νίκη στό στρατόπεδο τής έλευθερίας.
'Αμερικανοί φιλέλληνες έσπευσαν πρίν άπό

150 χρό

νια στό πλευρό τής 'Ελλάδος, δταν έκείvη έδινε τόν
άγώνα του Δαυw κατά του Γολιάθ, γιά ν ' άποκτήση

τήν άνεξαρτησία της. Καί δταν ή 'Ελλάς πρίν άπό 50
χρόνια άντιμετώπιζε τήν φοβερώτερη άπειλή άπό
τόν όλοκληρωτισμό, ήλθε καί πάλι άποφασιστικός
άρωγός ό πραγματισμός καί ό ίδεαλισμός τοv άμερι
κανικοv έθνους.

» 'Ασφαλώς

μέσα στά πλαίσια τής μακρiiς καί

στενής αύτής φιλίας μεταξύ τών δύο έθνών δέν μπο
ρούσαν νά άποκλεισθοvν καί περιπτώσεις πού δημι
ουργούν παρεξηγήσεις.

"Οταν δμως ύπάρχη κοινό

ΙΟΥΛΙΟΥ

1976

·Ο ύπουργός Συντονισμοί> Π. Παπαληγούρας άνα
κοινώνει τή σημαντική διεύρυνση των όρίων των
στεγαστικών δανείων πρός τούς εργαζομένους δλων
των κατηγοριών καθώς καί των συναφών δανείων
πού χορηγοuνται μέσω τής Κτηματικής Τραπέζη ς .
' Ο ύπουργός τόνισε, άκόμη , δτι μέ τά νέα μέτρα
διπλασιάζονται, σέ σχέση μέ τό προηγούμενο ετος ,
τά ποσά πού διατίθενται γιά τή στεγαστική πολιτική ,
τόσο στόν άστικό, δσο καί στόν άγροτικό τομέα.

7

ΙΟΥΛΙΟΥ

1976

· Ο ύπουργός Δημοσίων 'Έ ργων , Χρ. Στ ράτος ,

εγκρίνει πιστώσεις

347

έκατ. δρχ. γιά τήν εκτέλεση

πολιτιστικό ύπόβαθρο - οί άξίες του έλευθέρου κό

όδικ&ν καί λιμενικών εργων καθώς καί γιά τίς άνάγ

σμου

κες τής πολιτικής άεροπορίας. Συγκεκριμένα, διατί-

-

δταν ύπάρχη ή προσήλωση στά ίδια δημο-
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190 έκατ. γtά τή βελτίωση τοϋ δδικοϋ δικτύου

»Βεβαίως τά ανωτέρω δέν είναι τά μόνα χωροταξικά

τής Πελοποννήσου, τής 'Ηπείρου, τής άνατολικής

σχέδια καί προγράμματα η ρυθμιστικά σχέδια τά όποία

Μακεδονίας, τής Χίου καί τής Κρήτης

κατηρτίσθησαν, ή

90

έκατ. γιά

λιμενικά εργα, κυρίως στό άνατολικό Αίγαίο· τό ύπό
λοιπο ποσό θά διατεθεί γιά άγορά ύλικοϋ γιά τά άε

ροδρόμια τών 'Αθηνών, τής Θεσσαλονίκης, τής Ρό
δου καθώς καί γιά τόν άερσσταθμό τής Σάμου.

καταρτίζονται.

'Υπάρχει όλόκληρη

σειρά παρομοίων σχεδίων καί προγραμμάτων τά όποία
αφοροuν περιοχές ιδιαίτερης ευαισθησίας η ειδικής σπου

δαιότητος δπως είναι ή Χαλκιδική, ή περιοχή Πηλίου, ή
Κέρκυρα, ή Καβάλα, ή Θεσσαλονίκη, ή νδ. Πελοπόννησος
κ.λπ. 'Επί πλέον &χουν εγκριθή

oi

σχετικές πιστώσεις γιά

τήν άνάθεση μελετών, ωστε ή προσπάθεια αuτή νά επεκτα

8
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1976

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμαν
λή καί μέ τή συμμετοχή τοϋ προέδρου τής Βουλής

καί τών ύπόυργών Συντονισμοϋ καί Προεδρίας, έξε
τάζονται θέματα σχετικά μέ τή νομοθετική έργασία.

Τήν ϊδια ή μέρα, δ πρωθυπουργός συνεργάζεται μέ
τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, δ δποίος εχει μόλις έπι

θή καί σέ άλλες περιοχές.

»'Εν πάσ1J περιπτώσει τά δύο βασικά χωροταξικά σχέ
δια 'Ελλάδος καί πρωτευούσης καθώς καί τό ρυθμιστικό

σχέδιο τής τελευταίας εύρίσκονται στό τελικό στάδιο επε

ξεργασίας τους καί σύμφωνα μέ τίς όδηγίες του ~- προέ
δρο~ τής Κυβερνήσεως κινοuνται ήδη ταχύτατα oi διαδι
κασιες πού θά όδηγήσουν στήν όριστική τους &γκριση καί

εφαρμογή.

στρέψει άπό έπίσημη έπίσκεψη στή Βιέννη. 'Ο Δ.

»Εiδικώτερα:

Μπίτσιος μεταφέρει, έπίσης, τήν πρόσκληση τής αύ

»1.

Γιά τό χωροταξικό σχέδιο 'Ελλάδος &χουν γίνει

oi

στριακής Κυβερνήσεως πρός τόν Κ. Καραμανλή νά

άναγκαίες συνεννοήσεις μεταξύ του 'Υπουργείου Συντο

έπισκεφθεί έπίσημα τήν Αύστρία.

νισμοί) καί του μελετητου ωστε νά αναμένεται ή παράδοση
των τευχών τής δεύτερης φάσεως περί τά τέλη Αuγούστου .

10
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1976

'Απομένει ή τρίτη καί τελική φάση αuτοu γιά τήν όποία θά
άπαιτηθή διάστημα περίπου ένός &τους. Μέ αuτό επιδιώκε

Μέ τήν εύκαιρία τοϋ δρισμοϋ 'Επιτροπής, πού θά

ται ή διατύπωση σχεδίου τό όποίο καθορίζει τήν κατανομή

άξιολογήσει τό Χωροταξικό Σχέδιο τής μείζονος

καί διάρθρωση του πληθυσμοί) καί των δραστηριοτήτων

περιοχής πρωτευούσης, δ άναπληρωτής ύπουργός

του στόν εθνικό χώρο, τίς ζώνες χρήσεως γής, τό σύστημα

Συντονισμοϋ, Ι. Μποϋτος, κάμει τίς άκόλουθες δη
λώσεις:

άναγκων του πληθυσμοu δπως είναι oi μεταφορές, oi συγ
κοινωνίες, ή ύγεία, εκπαίδευσις κ.λπ., καί τά οικονομικά
καί θεσμικά μέσα καί μέτρα ύλοποιήσεως αuτου.

ριοτήτων του στόν χώρο, σέ συνδυασμό μέ τόν προσδιορι

»2. Παρεδόθησαν aπό τό Γραφείο Δοξιάδη oi τόμοι
στούς όποίους &χει δι~τυπωθή, σέ τελική φάση, τό χωρο

σμό των βασικών δικτύων εξυπηρετήσεως των άναγκων

ταξικό σχέδιο καί πρόγραμμα τής περιοχής πρωτευούσης.

«'Η σωστή κατανομή του πληθυσμοu καί των δραστη

του είναι άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν μεγιστοποίηση

τής κοινωνικής καί οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας
καί τής συνεχοuς βελτιώσεως τής ποιότητος τής ζωής. Γι'

»Σύμφωνα μέ τήν σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου καί
του μελετητου σκοπός τής μελέτης είναι:
»α . Ή διατύπωση του κατάλληλου χωροταξικοί) σχε

αuτόν άκριβrος τόν λόγο ή κατάρτιση χωροταξικών σχεδί

δίου τής περιοχής πρωτευούσης ωστε νά εξασφαλισθή τό

ων καί προγραμμάτων, σέ εθνική η περιφερειακή κλίμακα,

μέγεθος, ή μορφή καί ή λειτουργική διάρθρωση πού θά

είναι κατά τήν σύγχρονη θεωρία αναγκαία γιά τόν όρθό

επιτρέψουν νά εκπληρώση γιά τά έπόμενα

οικονομικό προγραμματισμό.

επιτυχία τόν ρόλο της μέσα στό γενικώτερο πρόγραμμα

»'Η Κυβέρνηση, σύμφωνα μέ τίς όδηγίες καί τίς κατευ

θύνσεις του πρωθυπουργοu, μέ τόν νόμον περί Χωροταξίας

30

χρόνια μέ

τής κοινωνικής, οικονομικής καί πολιτιστικής άναπτύξε
ως τής χώρας.

καί Περιβάλλοντος καθώρισε τά θεσμικά πλαίσια καί τίς

»β. 'Η επεξεργασία προγράμματος εφαρμογής του aνω

διαδικασίες αντιμετωπίσεως καί επιλύσεως των χωροταξι

τέρω χωροταξικοί) σχεδίου, τό όποίο προσδιορίζει αφ'

κών προβλημάτων, ενω εξ άλλου μέ μία όλόκληρη σειρά

ένός μέν τό πλέγμα των θεσμικών, όργανωτικων καί λοι

χωροταξικών μελετών καί ρυθμιστικών σχεδίων επιχειρεί

πών διοικητικών μέτρων, άφ' έτέρου δέ τό σύνολο των επί

νά προσδιορίση τήν εκταση καί νά δώση τήν κατά τό δυ

μέρους προγραμμάτων καί &ργων τά όποία κρίνονται αναγ

νατό καλύτερη λύση σ' αuτά τά προβλήματα, τόσο ζωτικά

καία γιά τήν επιβολή, κατοχύρωση καί συνεπή εφαρμογή

γιά τήν εuημερία του κοινωνικοί) συνόλου.

του χωροταξικοί) σχεδίου.

»Καίρια θέση σ' αuτή τήν προσπάθεια &χουν τά χωρο

»Είναι προφανές δτι στήν ύποβληθείσα μελέτη εκφρά

ταξικά σχέδια καί προγράμματα 'Ελλάδος καί Περιοχής

ζονται βασικά

πρωτευούσης, δηλαδή τής περιοχής ή όποία περικλείεται

προβλήματα τής περιοχής. Τοuτο δμως δέν σημαίνει δτι

oi aπόψεις του μελετητή γιά τά χωροταξικά

εις τό τρίγωνο Κορίνθου- Χαλκίδος- Σουνίου. Ένω εξ

καθ' δλο τό διάστημα τής καταρτίσεώς του, ιδιαίτερα δέ

άλλου, λόγφ του επείγοντος χαρακτήρος πού προσλαμβά

κατά τήν 2ετία πού διέρρευσε μετά τήν άποκατάσταση τής

νει τό πρόβλημα της περιοχής πρωτευούσης καί από άπό

δημοκρατίας, δέν ελειτούργησε ενα όλόκληρο σύστημα

ψεως μεγέθους πληθυσμοί) εν σχέσει πρός τόν πληθυσμό

άμέσων συνεννοήσεων καί συνεργασιών των άρμοδίων

τής λοιπής χώρας, άλλά καί άπό aπόψεως λειτουργικότη

κρατικών φορέων μέ τόν μελετητή, ωστε ή επεξεργασία

τος αuτής εχει δοθή ιδιαίτερη &μφαση στήν κατάρτιση του

καί ή διατύπωση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων από

ρυθμιστικοί) σχεδίου 'Αθηνών.

τόν τελευταίο νά εντάσσεται μέσα στό πλαίσιο των κοινω-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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νικών καί πολιτικών προσανατολισμών καί επιδιώξεων τής

ό 'Έλληνας πρωθυπουργός aπευθύνει στό Γάλλο όμό

Κυβερνήσεως. 'Ακριβώς γιά νά ελεγχθή κατά πόσο δ με

λογό του τό &.κόλουθο τηλεγράφημα:

λετητής εξεπλήρωσε τίς συμβατικές ύποχρεώσεις του καί
ελαβε ύπ' όψιν τίς κατευθύνσεις καί δδηγίες τής Κυβερνή

«Μέ τήν εύκαιρία τής έθνικής έορτής τής Γαλλί

σεως, συνέστησα δι, άποφάσεώς μου τήν επιτροπή παρα

ας σiiς άπευθύνω εiλικρινή συγχαρητήρια καί θερμές

λαβής καί άξιολογήσεως του χωροταξικου σχεδίου καί

εύχές γιά τήν πρόοδο καί εύημερία τοv γαλλικοv λα

προγράμματος τής περιοχής πρωτευούσης. Τά μέλη αύτής

ου.

προέρχονται άπό δλους τούς άρμοδίους κρατικούς φορείς

»Οί iδέες τής Γαλλικής 'Επαναστάσεως, πού μετέ

καί εχουν σάν εργο τους, πέραν τών άνωτέρω καί τήν άξιο

βαλε τήν μορφή τής Εύρώπης, ένέπνευσαν καί έστή

λόγηση τών επί μέρους προτάσεων του μελετητου, βάσει

ριξαν καί τόν άγώνα τοv έλληνικοv εθνους γιά τήν

αύστηρών επιστημονικών καί τεχνικών κριτηρίων.
»'Επειδή δμως ή Κυβέρνηση πιστεύει δτι σέ μιά σύγ

χρονη δημοκρατία δέν ε{ναι δυνατό νά λαμβάνωνται άπο
φάσεις πού άφορουν άμέσως τά οικονομικά, κοινωνικά καί

πολιτιστικά ενδιαφέροντα του συνόλου σχεδόν του πλη
θυσμου χωρίς τήν ύπεύθυνη διατύπωση τών άπόψεων τών

όργάνων τοπικής αύτοδιοικήσεως, των επαγγελματικών,

άνεξαρτησία του. ΝΕκτοτε τήν στενή φιλία τών δύο
λαών μας ένίσχυσαν καί έσταθεροποίησαν οί κοινοί

άγώνες τους γιά τήν έλευθερία καί ή κοινή τους
πνευματική κληρονομία.

»Εlμαι βέβαιος, κύριε πρωθυπουργέ, δτι ή φιλία
αύτή θά άναπτύσσεται σταθερά καί εiς τό μέλλον,

επιστημονικών καί πολιτιστικών όργανώσεων καί λοιπών

καθώς θά πολλαπλασιάζωνται, μέσα στό πλαίσιο τής

φορέων, εδόθησαν ήδη δδηγίες καί θά άποσταλουν άντί

Εύρώπης, οί δεσμοί μεταξύ τών χωρών μας» 93 •

τυπα τής μελέτης σ' εναν εύρύ κύκλο φορέων καί όργα
νώσεων προκειμένου νά διατυπώσουν τίς άπόψεις τους.

13
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»Μετά τήν ύποβολή τών σχετικών παρατηρήσεων τών
φορέων αύτών καί τήν άξιολόγηση τών προτάσεων του
μελετητου άπό τήν επιτροπή παραλαβής καί άξιολογήσε

1976

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, παρουσία του ύπουρ
γου Δικαιοσύνης, Κ. Στεφανάκη, τούς προέδρους καί

ως τής μελέτης, θά δριστικοποιηθή αύτή πλέον άπό τεχνι

άντιπροέδρους του 'Αρείου Πάγου καί του Συμβου

κής πλευρiiς. 'Εν συνεχείg καί σύμφωνα μέ τίς προβλεπό

λίου της 'Επικρατείας. 'Ο πρωθυπουργός ύπογράμ

μενες άπό τόν νόμο περί Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος

μισε οτι ή επιλογή των ανωτάτων δικαστικών &.πό

διαδικασίες ή τελική άπόφαση επί τής μορφής καί τών

τήν Κυβέρνηση είχε γίνει μέ κριτήρια αξιοκρατικά

στόχων του χωροταξικου σχεδίου καί προγράμματος θά

καί συνέστησε τήν πιστή καί αυστηρή εφαρμογή του

ληφθή άπό τό 'Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας καί Περι

νόμου πρός κάθε κατεύθυνση, χωρίς προκαταλήψεις

βάλλοντος, κατόπιν εiσηγήσεως του ύπουργου του Συντο
νισμου καί μετά γνώμην τής 'Επιτροπής Χωροταξίας καί
Περιβάλλοντος, δπως προβλέπεται άπό τόν νόμον .

)) 'Εξ άλλου, συγχρόνως μέ τίς εργασίες του χωpοταξι
κου σχεδίου πρωτευούσης, εχουν προωθηθή καί οί εργασί

η σκοπιμότητες. Ζήτησε, &.κόμη, νά μελετήσουν οί
ανώτατοι δικαστικοί, σέ συνεργασία μέ τόν ύπουργό,
μέτρα γιά τήν άπλοποίηση των διαδικασιών καί τήν
ταχύτερη aπονομή τής δικαιοσύνης. Καί συνέχισε:

ες του ρυθμιστικου σχεδίου τής μείζονος περιοχής 'Αθη

«Εlναι άδιανόητος ή λειτουργία τοv δημοκρατι

νών καθώς καί μελέτες πού άφορουν επί μέρους θέματα του

κοv πολιτεύματος χωρίς τόν άπόλυτον σεβασμόν τοv

ρυθμιστικου σχεδίου, δπως τό κυκλοφοριακό πρόβλημα, οί
ζώνες χρήσεως γής, θέματα λειτουργίας τής πόλεως κ.λπ.
»'Εδόθησαν ήδη οί δέουσες δδηγίες, iliστε έντός συντο
μωτάτου διαστήματος νά διαπιστωθουν τά κοινά σημεία

μεταξύ τ,ου χωροταξικου καί του ρυθμιστικου πρός κατάρ

νόμου. Καθήκον δέ τής δικαιοσύνης ε{ναι όχι άπλώς

νά προασπίζη ή ίδία τόν νόμον καί νά τόν έφαρμόζη
πιστώς, άλλά καί νά έπιβάλη είς δλους τούς πολίτας
τόν σεβασμό ν του. Είς τήν δημοκρατίαν, δλα ι αί λει

τισιν ένός ελαχίστου προγράμματος εργων καί μέτρων

τουργίαι εχουν Ξνα κοινόν σκοπόν, νά ύπηρετοvν

πρός ι.'iμεσον εφαρμογήν άκριβώς λόγφ του επειγόντος χα

τήν Πολιτείαν».

ρακτήρος πού προσλαμβάνουν καθημερινώς τά βασικά

προβλήματα τής περιοχής πρωτευούσης. Τουτο δέν άπο

15 IOYΛΙΟΥ 1976

κλείει τήν δλοκλήρωση του Ρυθμιστικου, άλλ' άντιθέτως

επισπεύδει τήν δλη διαδικασ~\1. ωστε συντόμως πλέον νά
προσδοκiiται εντός τών γενικών κατευθύνσεων του χωρο

'Ο Κ. Καραμανλής παρευρίσκεται στήν τελετή
της

'Ολυμπιακής

'Ημέρας πού πραγματοποιείται

ταξικου ή κατάρτιση ρυθμιστικου σχεδίου, πού θά άποτελέ

στό Παναθηναϊκό Στάδιο. Στή διάρκεια τής τελετής

ση τό τελικό πρόγραμμα τών συγκεκριμένων ενεργειών βά

εγινε ή άφή σέ ήλεκτρικό

σει τών δποίων θά άναπτυχθή ή πόλις. Τό ρυθμιστικό σχέ

Φλόγας, ή όποία μεταφέρθηκε μέ &.κτίνες λέηζερ

διο ε{ναι προφανές δτι πρίν ή εφαρμοσθή θά τύχη τής εγ

στόν Καναδii.

βωμό τής 'Ολυμπιακής

κρίσεως του πρωθυπουργου καί του Ύπουργικου Συμβου
λίου».

13
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15
1976

Μέ τήν ευκαιρία τής εθνικής έορτής τής Γαλλίας,

ΙΟΥΛΙΟΥ

1976

Συζητείται καί ψηφίζεται, &.πό τό τμήμα Διακο
πών τής Βουλ ης, νομοσχέδιο του 'Υπουργείου Πολι

τισμοί>, σύμφωνα μέ τό όποίο ίδρύεται 'Εφορεία
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'Εναλίων 'Αρχαιοτήτων, μέ εδρα τήν 'Αθήνα καί

προγραμμάτων-έκτων όποίων ή άγορά τό

άρμοδιότητα σέ δλη τήν έπικράτεια,

δων άξίας μέχρι

καθώς καί

200

1976

οικοπέ

έκατ . δραχμων.

»'Από τής 2'6ης 'Ιουλίου τ. ε άρχίζει η χορήγησις προ

'Εφορεία Κλασικ&ν 'Αρχαιοτήτων 'Αθην&ν.

οδευτικως παρά του ΟΕΚ των όριστικων τίτλων κυριότη

16
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τος (όριστικων παραχωρητηρίων) πρός τούς δικαιούχους

1976

των διανεμηθεισων μέχρι καί του

'Ο ύπουργός

'Απασχολήσεως, Κ. Λάσκαρης,

έξαγγέλλει τή διάθεση

δισ . δρχ. γιά τή χρηματοδό

11

»Παραλλήλως συνεχίζεται ή έπεξεργασία των στοιχεί
ων διά τήν κοστολόγησιν καί σύνταξιν των όριστικων τίτ

Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει:

7,3

λων κυριότητος των παραχωρηθεισων κατοικιων άπό του

δισ. δρχ. άπό τό όποίο

δισ. δρχ. άπό τραπεζικά κεφάλαια καί

κα

περαιώσεως αύτής μέχρι τέλους του ετους.

τηση της στεγαστικης πολιτικης της Κυβερνήσεως.

«lον. Διατίθεται ποσόν

1970, 12.000 περίπου

τοικιων των οικισμων του δλης τής χώρας, μέ πρόβλεψιν

4,9

1971

καί έντευθεν άνερχομένων εις

3.000 περίπου.

Ό ΟΕΚ

δισ. άπό τόν

θά χορηγή έφ' έξης τούς όριστικούς τίτλους κυριότητος

ΟΕΚ γιά τήν χορήγηση δανείων αύτοστεγάσεως στούς

έντός εύλόγου χρόνου άπό τής παραχωρήσεως των κατοι

έργατοϋπαλλήλους καί συνταξιούχους ώς έξής:

κιων.

»Τό

περίπου δάνεια έγκρι

»'Η κοστολόγησις των κατοικιων του ΟΕΚ εγινε βάσει

νομένου άντιστοίχου άριθμου άπό τό άπόθεμα των αιτήσε

των τιμων του χρόνου ανεγέρσεώς τους. 'ο κάθε δικαιου

ων πού εχουν ύποβληθή τό

1976

θά χορηγηθουν

2,4

5.600

31.12.1975

χος χρεώνεται μόνον μέ τό ποσοστόν του κόστους τής κα

τοικίας του, άπαλλασσόμενος των δαπανων γιά τά κοινω

των παραμεθορίων περιοχων .

φελή εργα καί τούς κοινοχρήστους χώρους .

»ν Αλλα

12.000 δάνεια

1972

καί των μέχρι

αιτήσεων των δικαιούχων βάσει του είδικου προγράμματος
θά χορηγηθουν τό προσεχές καί

μεταπροσεχές ετος, έκ των όποίων

5.000

δάνεια σέ άστέ

γόυς, έργατοϋπαλλήλους καί συνταξιούχους γενικως,

3.000

»'Η έξόφλησις τής χρεουμένης άξίας τής κατοικίας θά

γίνη σέ 240-360 μηνιαίες άτοκες δόσ~ις. Τό ποσόν τής κάθε
μιaς κυμαίνεται άπό 180 εως 600 δρχ. περίπου.

δάνεια σέ νέα ζεύγη, ήτοι σέ έργαζομένους πού πανδρεύ
θηκαν προσφάτως,

2.000 δάνεια

σέ έργαζομένους καί συν

»Οί έξοφλουντες έφ' άπαξ τό όφειλόμενον ποσόν θά
, τυγχάνουν έκπτώσεως

40%

τής άξίας τής κατοικίας» 94 •

ταξιούχους, κατόχους ίδιοκτήτου οικοπέδου σέ ήμιαστικές
ή άγροτικές περιοχές καί

2.000

δάνεια γιά άποπεράτωση ή

έπισκευή κατοικιων.
»Μέ καταρτιζόμενο νομοθέτημα, αύξάνεται τό ϋψος
των χορηγουμένων δανείων άναλόγως των μελων οικογε
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'Ο Κ. Καραμανλης άπευθύνει πρός τό λαό της
Κύπρου τό άκόλουθο μήνυμα:

χιλιάδων δραχμων κατ'

«Κατά τήν διαδρομή τών αlώνων ή Κύπρος vπέ

άνώτατον δριον (γιά τά πλήρη δάνεια), δπως έπίσης αύξά

στη πολλές δοκιμασίες. 'Η δολία όμως τουρκική εl

νεται τό ϋψος των δανείων έπισκευής κ.λπ. άπό

σβολή τής 20ής 'Ιουλίου

νείας μέχρι του ποσου των

120.000 δρχ.,

600

75

χιλ. σέ

ένω συγχρόνως καθιερώνεται νέα κατηγορία

δανείων γιά τούς κατόχους ιδιοκτήτων οiκοπέδων σέ ήμι
αστικές καί άγροτικές περιοχές, καθοριζομένου του ϋψους
των άπό

200

εως

400

χιλ. δρχ. άναλόγως των μελων τής

οικογενείας έκάστου ~ικαιούχου.
»Τά δάνεια πού θά χορηγουνται άπό τόν ΟΕΚ θά ε{ναι
άπαλλαγμένα άπό κάθε φόρο μεταβιβάσεως στό σύνολό

1974 vπήρξε άπό τίς πλέον

όδυνηρές. ΝΟχι μόνο γιά τήν άνθρώπιvη δυστυχία
πού έπροκάλεσε καί γιά τούς κινδύνους πού δημι
ουργεί, άλλά καί διότι τό πρόσχημα γι' αύτή ν έδόθη

άπό παρανοϊκούς "Ελληνες.

» 'Ο

κυπριακός λαός, δ δποίος διά μέσου όλων

αύτών τών δοκιμασιών διετήρησε τήν ζωτικότητα
καί τόν έλληνισμό, όφείλει νά άντιμετωπίση καί τήν

τους.

»2ον . Γιά τά δάνεια αύτοστεγάσεως, πέραν τής αύξήσε

σημερινή του περιπέτεια μέ θάρρος καί καρτερία·

ως του ϋψους τους καθορίζονται καί εύνοϊκώτερες προϋπο

καί πρό παντός μέ τήν βεβαιότητα ότι τελικά θά δι

θέσεις γιά ώρισμένες κατηγορίες μισθωτων, οικοδόμους

καιωθή.

καί άναπήρους, δπως καί γενικώτερα γιά τήν δανειοδότη

»Ή Έλλάς, πού συμμετέχει τόσο στήν δοκιμα

ση έργατων εναντι των καθοριζομένων γιά τούς ύπαλλή

σία του κυπριακοv λαοv, όσον καί στόν άγώνα του

λους κ.λπ .
»Γιά τό κατασκευαστικό στεγαστικό πρόγραμμα του
ΟΕΚ γιά τό όποίο θά διατεθή ποσόν

3,7

δισ. δρχ. σέ μιά

πενταετία, προβλέπεται:

»'Η αποπεράτωση μέχρι τέλους του προσεχους ετους
τής συνεχιζομένης ηδη κατασκευής

2.350

κατοικιων.

»'Η δημοπράτηση νέων εργων κατά τό τρέχον ετος γιά
τήν άνέγερση

1.147 κατοικιων, κατά τό προσεχές ετος 1977
γιά τήν άνέγερση 1.592 κατοικιων καί κατά τό 1978 γιά τήν
άνέγερση 1.655 κατοικιων.
»'Η πρόβλεψη άγορaς έντός τής προσεχους 5ετίας οι
κοπεδικων έκτάσεων συνολικής έπιφανείας
των

-

1.200 στρεμμά

γιά τήν άνάπτυξη μελλοντικων κατασκευαστικων

γιά τήν άποκατάσταση τών δικαίων του, θά έξακο
λουθήση νά εlναι σταθερός καί ένθερμος συμπαρα
στάτης του μέχρι τής πλήρους δικαιώσεώς του».

Τήν έπομέvη, έπέτειο της τουρκικης είσβολης,
πραγματοποιήθηκε στή Λευκωσία παγκύπριο συλ

λαλητήριο, στό όποίο μίλησαν δ πρόεδρος Μακάρι
ος καί δ Π. Κανελλόπουλος.

Στίς
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'Ιουλίου, έξάλλου, δ Κ. Καραμανλης,

άπευθύνει στόν 'Αρχιεπίσκοπο τήν άκόλουθη έπι
στολή:
«Θεωρώ χρήσιμον νά σaς ένημερώσω έπί ένός
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ζητήματος, τό όποίον, aν παραμείνη &διευιφίνιστον,

»Υ. Γ. Μόλις μofJ περιήλθε τό κείμενον τής σημε

ήμπορεί νά προκαλέση σοβαράν ζημίαν είς τήν έθνι

ρινής όμιλίας σας. Νομίζω δτι πρόκειται περί μιiiς

κήν μας ύπόθεσιν.

έξαιρετικής άπό πάσης άπόψεως όμιλίας, γιά τό ού

»ΠληροφοροfJμαι δτι διαδίδεται είς τήν Κύπρον,

σιαστικόν περιεχόμενον τής όποίας θά ήθελα είδι

έν &γνοίg σας aσφαλώς, &κόμη καί aπό πρόσωπα του

κώτερα νά σiiς έκφράσω τήν βαθείαν έκτίμησίν μου».

περιβάλλοντός σας, δτι η έλληνική Κυβέρνησις

·Ο 'Αρχιεπίσκοπος &.πάντησε στίς

ύποστηρίζει τήν διπλήν ένωσιν ώς λύσιν του κυπρι
ακοί] προβλήματος. Ώς aφετηρία τών διαδόσεων αύ
τών φέρεται μία φιλική συνομιλία πού εlχα στίς

26

« Εύχαριστ& θερμώς διά τήν ύπό ήμερομηνίαν 20
'Ιουλίου

την

-

συνομιλία πού δέν aντιλαμβάνομαι γιατί

»Εlμαι βέβαιος, Μακαριώτατε, δτι aντιλαμβάνε
σθε τήν δυσάρεστον έκπληξιν πού μofJ προκαλοvν αί
aνωτέρω διαδόσεις,

τοσούτφ μiiλλον καθ' όσον

ύποπτεύομαι δτι γίνονται μέ πρόθεσιν νά προκληθή

δυσπιστία τofJ κυπριακοί] λαοfJ έναντι τής Κυβερνή

1976

έπιστολήν σας.

»Συμμερίζομαι πλήρως τήν ι'iποψίν σας δτι φήμαι καί

Φεβρουαρίου μέ τούς κ. κ. Κληρίδην καί Κρανιδιώ
έπρεπε νά πάρη τήν μορφή μνημονίου.

2 Αύγούστου:

διαδόσεις δτι ή έλληνική Κυβέρνησις ύποστηρίζει δήθεν
τήν διπλήν ενωσιν ώς λύσιν τοϋ Κυπριακοϋ προβλήματος
ε{ναι δυνατόν νά δώσουν άφορμήν είς παρεξηγήσεις καί νά
προκαλέσουν έθνικήν ζημίαν. Πολύ λυποϋμαι διότι ώς

άφετηρία τ&ν τοιούτων διαδόσεων φέρεται μία πρό μηνών
φιλική συνομιλία σας μετά τ&ν κ . κ. Γλαύκου Κληρίδη καί
Νίκου Κρανιδιώτη , είς τήν όποίαν ο{ ίδιοι εδωσαν άκολού
θως μορφήν μνημονίου.

σεώς μου. Διότι γνωρίζετε, δχι μόνον aπό τάς δημο

)) 'Η

έπί τοϋ Κυπριακοϋ πολιτική σας, άγαπητέ κύριε

σίας κυβερνητικάς ανακοινώσεις, άλλά καί άπό τά

προέδρε, ύπήρξε πάντοτε σαφής καί παγία καί δέν έπιδέχε

μηνύματα πού σiiς διεβίβασα, τήν 4ην Μαρτίου καί

ται παρερμηνείας. Τό περιεχόμενον τής έπιστολής σας

τήν JΟην Μαίου τρέχοντος έτους, δτι, κατά παγίαν

έπιβεβαιοί διά μίαν άκόμη φοράν τήν άκολουθουμένην ύφ'

γραμμήν τής Κυβερνήσεώς μου, τό Κυπριακόν τό

ύμ&ν πολιτικήν γραμμήν, πρός τήν δποίαν, ώς γνωρίζετε,

χειρίζεται ύπευθύνως η Κυβέρνησις τής Κύπρου,
πρός τήν όποίαν η Έλλάς παρέχει τήν συμπαρά
στασίν της. Κατά συνέπειαν η Κυβέρνησίς μου δέν

έχει άνεξάρτητον πολιτική ν έπί τofJ ΚυπριακοfJ. Κα

τά μείζονα λόγον δέν δύναται νά έχη τήv πολιτικήν

εΙμαι άπολύτως σύμφωνος. Τρέφω μεγάλην πρός ύμdς έμ
πιστοσύνην καί τυχόν πρόθεσις έκ μέρους οιωνδήποτε νά
προκαλέσουν δυσπιστίαν ούδεμίαν άπήχησιν θά εϋρη.

Στενή καί είλικρινής μεθ' ύμ&ν συνεργασία, ώς έμφαντι
κ&ς έτόνισα είς πρόσφατον δμιλίαν μου, θα άποτελή τό
θεμέλιον τής πολιτικής μου.

είς τήν όποίαν άναφέρονται αi έν λόγφ διαδόσεις.
»Τούτου δοθέντος, είναι αύτονόητον δτι δέν δύ

»Μέ σταθε ρά κριτήρια τήν διασφάλισιν τής έθνικής
έπιβιώσεως τοϋ Κυπριακοϋ 'Ελληνισμοϋ σταθμίζω έκά

ναται νά χαρακτηρισθή ώς πολιτική γραμμή η aν

στοτε τάς προσφερομένας διαδικασίας ή προτάσεις λύσεως

ταλλαγή άπόψεων, είς μίαν φιλικήν καί άνεπίσημον

τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος. Καί ε{μαι εύτυχής άπό τήν

συζήτησιν, έπί τών θεωρητικών προοπτικών πού θά

διαπίστωσιν δτι είς δλας τάς προσπαθείας τής κυπριακής

ήμποροfJσαν νά συνοδεύσουν τήνΆμίαν ή τήν aλλην

Κυβερνήσεως εχομεν τήν άμέριστον καί πολύτιμον άλλη

λύσιν τofJ Κυπριακοί].

» 'ΗμποροfJν,

δμως, αί διαδόσεις πού σiiς άνέφερα

νά προκαλέσουν σοβαράν ζημίαν είς τό έθνικόν μας
θέμα, έάν δημιουργήσουν τήν έντύπωσιν δτι η Έλ
λάς ύποστηρίζει μίαν πολιτικήν, η όποία όχι μόνον

διαφέρει άπό τήν κυπριακήν, άλλά καί aποκρούεται

λεγγύην τοϋ άδελφοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, τής έλληνικής Κυ
βερνήσεως καί ίδιαιτέρως τήν προσωπικήν σας συμπαρά
στασιν. 'Η στενή συνεργασία, ή ψυχική ένότης 'Αθηνών

καί Λευκωσίας καί ή Πανελλήνιος συμπαράστασις άποτε

λοϋν τά σημαντικώτερα έρείσματα των έλπίδων μας διά τό
μέλλον τής Κύπρου.
»Μετά πολλής χαρfiς προσβλέπω είς τήν έντός των

αύτήν τήν στιγμήν άπό όλον τόν κόσμον καί τής

προσεχών ή μερών συνάντησίν μας εiς 'Αθήνας, δτε θά εχω

Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης.

τήν εύκαιρίαν μιfiς εύρείας μεθ ' ύμ&ν άνασκοπήσεως τής

Ή τελευταία αύ

τή, ώς γνωστόν, έγκατέλειψε τήν πολιτικήν τής δι

σημερινής θέσεως καί των διαγραφομένων προοπτικών λύ

χοτομήσεως, διότι προφανώς μετά τήν δημιουργη

σεως τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος.

θείσαν έν Κύπρφ κατάστασιν καλλιεργεί τήν έλπίδα
δτι εlναι δυνατόν είς τό άπώτερον μέλλον νά θέση
ύπό τόν έλεγχόν της όλόκληρον τήν νήσον.
» 'Εάν έδημιουργείτο η άνωτέρω έντύπωσις θά

έμειοvτο τόσον ή aξιοπρέπεια τής Έλλάδος, όσον
καί η διεθνής συμπάθεια διά τό Κυπριακόν τήν όποί

αν μέ τόσους κόπους έδημιουργήσαμεν.

»Εlμαι πεπεισμένος, Μακαριώτατε, δτι, συμμερι
ζόμενος τάς άπόψεις πού σiiς έξέθεσα, θά πράξετε,
δ, τι έξαρτiiται άπό ύμiiς διά νά τεθή τέρμα είς τάς
ύπόπτους αύτάς διαδόσεις.

»Περαίνων, άγαπητέ κύριε πρόεδρε , θά έπεθύμουν νά

έκφράσω τήν βαθείαν έκτfμησίν μου διά τόν τρόπον μέ τόν
δποίον άντιμετωπίζετε τάς τουρκικάς προκλήσεις εiς τό

Αίγαίον. ~Εχων συναίσθησιν τής κοινής μοίρας 'Ελλάδος
καί Κύπρου , παρακολουθώ μετά πολλής άγωνίας τάς έξε

λίξεις τής περί τό Αίγαίον κρίσεως καί όλόψυχος ε{ναι ή

πρός ύμfiς ηθική συμπαράστασίς μου»95 •
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Συζητείται καί ψηφίζεται &.πό τό τμήμα διακοπών
τής Βουλής, ό νόμος περί Ύπουργικου Συμβουλίου,
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μέ τόν όποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά μέ τή σύν

κράτη Πόλε, δ δποίος συνελήφθη στήν 'Ελλάδα, "σέ μιά

θεση καί τίς άρμοδιότητες του Συμβουλίου, τίς 'Επι

χώρα τής εκλογής του"' πράγμα τό όποίο θά ή το ίσοδύνα

-

τροπές

-

Κυβερνητική, Οίκονομική, Νομισματική

τίς είδικές 'Επιτροπές, τόν πρωθυπουργό, τούς

άντιπροέδρους, τά μέλη τής Κυβερνήσεως καί τοός
γενικούς γραμματείς τών 'Υπουργείων.

'Ο

είσηγητής τής πλειοψηφίας, Α. 'Α νδριανό

πουλος, ύπογράμμισε δτι τό νομοσχέδιο άπέβλεπε
στόν έκσυγχρονισμό τής λειτουργίας καί τή βελτίω

μο μέ τό νά τόν άπελευθερώση. ·Η Κυβέρνηση τής

• Ομο

σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας άντιτίθεται κατά
τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο σέ μιά τέτοια "λύση".
'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θά προτιμοuσε νά άπελα

θή δ Πόλε στήν 'ΟμοσΠονδιακή Δημοκρατία τής Γερμα
νίας, χωρίς άναβολή, δπως έζητήθη άπό τήν 'Ομοσπονδι

ακή Κυβέρνηση. 'Επειδή δμως τοuτο φαίνεται νά ε{ναι
άδύνατο σύμφωνα μέ τόν έλληνικό νόμο, ή 'Ομοσπονδια

ση τής άποδόσεως τής Κυβερνήσεως, ίδιαίτερα μέσω

κή Κυβέρνηση ύπέβαλε στήν 'Αθήνα προσωρινό αίτημα

τής

γιά ~κδοση καί πρόκειται νά ύποβάλη στήν έλληνική Κυ

δραστηριοποιήσεως

τών

'Επιτροπών

του

'Υπουργικοί) Συμβουλίου, άλλά καί τών είδικών

βέρνηση τό έπίσημο αίτημα περί έκδόσεως. Πιστεύω δτι ή

'Επί τροπών άπό ύπουργούς, βουλευτές καί ίδιώτες,

έλληνική Κυβέρνηση, δπως καί ή Κυβέρνηση τής

τίς δποίες θά μποροuσε νά συστήσει δ πρωθυπουρ

σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, ένδιαφέρεται

γός γιά νά χρησιμεύσουν ώς σύμβουλοι σέ συγκε

δπως ή διαδικασία τής έκδόσεως τερματισθfj τό ταχύτερο

κριμένα θέματα . 'Από τήν πλευρά του, δ είσηγητής
τής μειοψηφίας, Θ . Μαναβής, εκαμε προτάσεις γιά

τή βελτίωση τής λειτουργίας τής Κυβερνήσεως, μέ

τήν ϊδρυση νέων 'Υπουργείων καί δημιουργία νέων
θέσεων ύφυπουργών.

• Ομο

δυνατό.

)) 'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έξήτασε μετά προσο
χfjς ~ούς λόγους πού προέβαλε δ πρεσβευτής Φρυδaς ώς
έξήγηση των δυνατοτήτων πού βρίσκονται ύπό μελέτην.
Θά λυπηθώ πολύ liν ή ύπόθεση Πόλε ήθελε προκαλέσει
περαιτέρω δυσχέρειες στήν Κυβέρνησή σας, σaς ζητώ

δμως νά κατανοήσετε δτι ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
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άπορρίπτει κατηγορηματικά τήν δυνατότητα τήν όποία ή

1976

Κυβέρνησή σας ~χει ύπό σκέψη "νά άπελάση τόν τρομο

Συλλαμβάνεται στήν 'Αθήνα δ Δυτικογερμανός

κράτη σέ χώρα τής έκλογής του". Μόνο μέ στενή συνερ

Ρ. Πόλε, γιά τόν όποίο ύπάρχοuν ύπόνοιες δτι συμ

γασία μεταξύ δλων των Κρατών μπορεί νά καταπολεμηθή

μετείχε σέ τρομοκρατικές όργανώσεις.

άποτελεσματικά ό κίνδυνος τής διεθνοuς τρομοκρατίας».

Τήν έπομένη, ή Βόννη ύπέβαλε στήν έλληνική
Κυβέρνηση αίτημα έκδόσεως του Πόλε. 'Εκπρόσω
πος τής δυτικογερμανικής Πρεσβείας στήν 'Αθήνα
έπέδωσε

διακοίνωση

στό

έλληνικό

'Υπουργείο

.ο

πρωθυπουργός άντέδρασε εντονα στήν πα

ρέμβαση του Δυτικογερμανοu ήγέτη. Τό σημείωμα
τής συνομιλίας του μέ τόν Ντ. ~Ονκεν άναφέρει:

'Εξωτερικών, στήν όποία καί τονιζόταν δτι τό ένδε

«'Ο πρέσβυς τής Δυτικής Γερμανίας ~γινε δεκτός σή

χόμενο έκδόσεως του κρατουμένου σέ χώρα τής άρε

μερον, τίj αίτήσει του, ύπό του κυρίου πρωθυπουργοί), είς

σκείας του θά άποτελοuσε σαφή παραβίαση τής σχε

τόν όποίον έπέδωσε τήν συνημμένην έπιστολήν του καγ

τικής διμεροuς συμφωνίας του

κελλαρίου κ. Σμίτ.

1957.

Λίγο άργότερα,

εφθασε στήν 'Αθήνα καί δ διευθυντής του 'Υ πουρ

»'Ο κύριος πρωθυπουργός, άναγνώσας τήν έπιστολήν,

γείου Δικαιοσύνης τής ΟΔ Γερμανίας, Γκ. Πέτς, δ

ε{πεν είς τόν κύριον νονκεν δτι εύρίσκει άτυχές τό δφος

δποίος έπανέλαβε :tό αίτημα τής Κυβερνήσεώς του.

τfjς έπιστολής αύτfjς καί συνεπώς δέν προτίθεται νά άπαν

Παράλληλα, δμως, τό ζήτημα λάμβανε εύρύτερες δι
αστάσεις στήν έλληνική πρωτεύουσα, καθώς μέρος
του πολιτικοί) κόσμου άντιτάχθηκε στήν προοπτική

τής έκδόσεως του Πόλε στίς δυτικογερμανικές άρ
χές. 'Η Κυβέρνηση, παρά τίς άντιδράσεις τής άντι
πολιτεύσεως, άλλά καί τήν πίεση άπό τήν πλευρά

τήση είς αύτήν, προτιμών νά τήν θεωρήση ώς μή ύφισταμέ
νην .

)) 'Η

έλληνική Κυβέρνησις, προσέθεσεν δ κύριος πρω

θυπουργός, ε{χεν ήδη άποφασίσει άπό ήμερων νά άκολου
θήση τήν διαδικασίαν τής έκδόσεως διά τόν Πόλε, ώς τής

έπέβαλλον αί διεθνείς ύποχρεώσεις της, τάς δποίας ήτο
άποφασισμένη νά σεβασθή.

τής Βόννης, άποφάσισε νά έφαρμόσει τή νομοθεσία

»Κατά συνέπειαν, ή έπιστολή του καγκελλαρίου ήτο

καί τίς διεθνείς συμφωνίες. 'Η ύπόθεση, πράγματι,

liνευ άντικειμένου καί δέν ήδύνατο έν πάσυ περιπτώσει νά

~αρεπέμφθηκε στό άκροατήριο του Πενταμελοuς

έπηρεάση τάς ήδη ληφθείσας άποφάσεις τfjς έλληνικής

'Εφετείου 'Αθηνών.

Κυβερνήσεως.

Στίς

29

'Ιουλίου, δ πρεσβευτής τής ΟΔ Γερμανί

ας στήν 'Αθήνα Ντ. ~Ονκεν, έπισκέφθηκε τόν Κ.

Καραμανλή, στόν όποίο καί έπέδωσε τήν άκόλουθη
έπιστολή του καγκελλαρίου Χ . Σμίτ:
«'Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ,

)) ·Ο

Γερμανός πρέσβυς ύπεσχέθη νά διαβιβάση είς τήν

Κυβέρνησίν του τά λεχθέντα ύπό του κυρίου πρωθυπουρ
γοu».

Στίς

2 Αύγούστου, έπιστολή

πρός τόν Δ. Μπίτσιο

άπηύθυνε καί δ Δυτικογερμανός ύπουργός 'Εξωτε

»Πληροφορήθηκα δτι ή έλληνική Κυβέρνηση άντιμε

ρικών, Χ.- Ντ. Γκένσερ, δ δποίος έξέφραζε τήν ίκα

τωπίζει τήν δυνατότητα άπελάσεως του Γερμανοί) τρομο-

νοποίηση τής Κυβερνήσεώς του γιά τήν άπόφαση
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τής 'Αθήνας νά άκολουθηθεί ή διαδικασία τής έκδό

τίας πού πραγματοποιήσατε καί τό δποίο, πολύ πρίν άπό

σεως. 'Ο Δ. Μπίτσιος, ώστόσο, δέν παρέλειψε νά

την προσεχή εναρξη των διαπραγματεύσεων γιά την εντα

σημειώσει δτι δέν θά επρεπε νά θεωρηθεί ή άπόφαση

ξη τής χώρας σας στήν Κοινότητα, εδωσε ήδη στήν 'Ελλά

του Δικαστηρίου δεδομένη, δτι δ Δυτικογερμανός

δα τήν θέση της στην Εuρώπη .

δμόλογός του ήγειρε άνύπαρκτο θέμα

-

άφου δέν

ύπαγόταν στίς άρμοδιότητες τής Κυβερνήσεως -καί

δτι η άντίδραση τής Βόννης ήταν ύπερβολική.
Στίς

20

Αύγούστου, τό Πενταμελές

'Εφετείο

'Αθηνών έξέδωσε τήν άπόφασή του, σύμφωνα μέ τήν
δποία δ Ρ. Πόλε δέν θά έκδιδόταν στή Βόννη. Τό

»Γνωρίζω τίς δυσκολίες διά μέσου των δποίων πραγμα
τοποιείτε τό εργο σας. Γνωρίζω έπίσης καί άντιλαμβάνο
μαι τίς άνησυχίες πού καμμιά φορά σί'iς διακατέχουν.

»... Γνωρίζοντας τήν διαύγεια, την σταθερότητα καί την
σοβαρότητα μέ την δποία κυβερνάτε, σί'iς άπευθύνω, πε
πεισμένος γιά την έπιτυχία των προσπαθειών σας, δλες μου
τίς εuχές γιά τήν εuημερία καί τό εΙρηνικό μέλλον τής

Δικαστήριο εκρινε δτι τά άδικήματα γιά τά δποία

φίλης ·Ελλάδος , διαβεβαιώνοντάς σας καί πάλι δτι μπορεί

διωκόταν δ κρατούμενος ήταν πολιτικά καί δτι δέν

νά όπολογίζη στην όποστήριξη τής Γαλλίας.

1957.

»Πιστέψτε , παρακαλώ, άγαπητέ μου κύριε πρωθυπουρ

Μετά άπό aσκηση άναιρέσεως άπό τόν Είσαγγελέα

γέ, στήν διαβεβαίωση τής πολύ όψηλής καί φιλικής έκτιμή 

του 'Αρείου Πάγου, ώστόσο, τό θέμα παραπέμφθηκε

σεώς μου».

ένέπιπταν στίς προβλέψεις τής συμφωνίας του

στόν Υ Αρειο Πάγο.

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε τήν έπομένη:

Τήν 1η 'Οκτωβρίου, μέ άπόφασή του, τό 'Ανώ

« Ά γαπητέ

τατο Δικαστήριο εκαμε δεκτή τήν αίτηση τών δυτι
κογερμανικών άρ-χών γιά εκδοση του Ρ . Πόλε , δ

δποίος τήν ίδια ήμέρα άνα-χώρησε γιά τή Δυτική
Γερμανία, συνοδευόμενος άπό πέντε Δυτικογερμα
νούς άστυνομικούς .
Σ-χετικά, δ Χ . Σμίτ άπηύθυνε, στίς

12

'Οκτωβρί

ου, τήν άκόλουθη έπιστολή στόν Κ. Καραμανλή:
«Πληροφορήθηκα μέ μεγάλη άνακούφιση την άπόφα
ση πού πήρε δ Υ Αρειος Πάγος στην όπόθεση τοϋ τρομοκρά

τη Πόλε.
»Δέν άγνοrο δτι ο{ πολιτικές συζητήσεις πού προκάλεσε

στην 'Ελλάδα αuτή ή όπόθεση άποτέλεσαν ενα σημαντικό
βάρος γιά την Κυβέρνηση σας καί γιά σί'iς προσωπικά.

»Μέ δλο τόν σεβασμό μου γιά την άνεξαρτησία τής
δικαιοσύνης, μιά διαφορετική άπόφαση δέν θά μποροϋσε

κύριε πρόεδρε,

»Σάς έκφράζω τίς εΙλικρινείς εύχαριστίες μου γιά

τό θερμό καί φιλικό μήνυμα πού είχατε τήν. καλωσύ
vη νά μοϋ aποστείλετε.

» 'Ενθυμοϋμαι

πάντοτε μέ εύγνωμοσύνη τήν φι

λοξενία πού μοϋ παρέσχε ή Γαλλία, δπως ένθυμοϋ
μαι μέ συγκίνηση τό προσωπικό σας ένδιαφέρον κα
τά τίς κρίσιμες στιγμές τής ήμέρας τής έπιστροφής

μου εlς τήν Έλλάδα.

'' 'Επιθυμώ νά σaς διαβεβαιώσω δτι δ έλληνικός
λαός καί έγώ προσωπικώς έκτιμοϋμε βαθύτατα τήν
σταθερά συμπαράσταση πού ή φίλη Γαλλία παρέχει
πρός τήν Έλλάδα- συμπαράσταση ή όποία ύπό
τάς παρούσας συνθήκας προσλαμβάνει iδιαιτέραν
σημασίαν.

νά γίνη κατανοητή άπό την κοινή γνώμη τής χώρας μου .

''Παρακαλώ νά δεχθήτε, aγαπητέ κύριε πρόεδρε,

Έπί πλέον, ή διεθνής τρομοκρατία θά θριαμβολογοϋσε

τήν διαβεβαίωση τής φιλικής καί βαθείας ύπολήψε

γία την νίκη πού θά εΙχε κερδίσει.

ώς μοω, 97 •

»'Επιτρέψτε μου νά σί'iς εuχαριστήσω γιά τήν στάση

πού έπέδειξε ή έλληνική Κυβέρνηση όπό την καθοδήγηση
σας σέ μιά δύσκολη φάση .
»Θαυμάζω τό θάρρος καί τήν άποφασιστικότητα μέ την

δποία κατευθύνετε τίς τύχες τής ·Ελλάδος μέ πνεϋμα δη 
μοκρατικής όπευθυνότητος .
»Δεχθήτε, παρακαλώ, κύριε πρωθυπουργέ, τούς καλύ

τερους χαιρετισμούς μου»96 •
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1976

'Απαντώντας σέ έρώτηση δημοσιογράφου τής
ΕΡΤ σ-χετικά μέ τήν έπέτειο τής άποκαταστάσεως

τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, δ Κ . Καραμανλής,
δήλωσε τά άκόλουθα:

<< Κατ ' aρχήν δέν μ

23
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1976

'Ο πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Β . Ζι
σκάρ ντ'

Έσταίν, άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή

'

aρέσει νά μιλώ γιά τό έργο

μου καί γενικότερα γιά θέματα τά δ ποία μέ aφοροϋν.
Προτιμώ νά μιλοϋν γι

'

αύτό άλλοι.

''Καί δπως ξέρετε, ή 24η 'Ιουλίου

1974 καί δσα έν

έπιστολή μέ άφορμή τήν έπέτειο τής άποκαταστά

συνεχείfl έγιναν έχουν συνδεθή Ιστορικά μέ τό πρό

σεως τής δημοκρατίας στήν ' Ελλάδα:

σωπό μου.

«'Αγαπητέ μου κύριε πρωθυπουργέ,

»Πρίν άπό δύο χρόνια, ή ·Ελλάδα, μέσα στην δοκιμα

σία της, σί'iς ξανακάλεσε στην έξουσία .
»Δέν θά ήθελα νά άφήσω νά περάση αύτη ή έπέτειος

,,τό μόνο πού θά μποροϋσα νά πώ αύτή τήν στιγ

μή, ε[ναι νά εύχαριστήσω τόν έλληνικό λαό διότι μέ
βοήθησε νά πραγματοποιήσω έκείνο τό όποίο δι

εθνώς έχαρακτηρίσθη ώς θαvμα έλληνικόν. Νά aπο

χωρίς νά σί'iς έκφράσω καί πάλι τά φιλικά μου συγχαρητή

καταστήσω, δηλαδή, καί νά θεμελιώσω aνώδυνα μία

ρια γιά τό μεγάλο εργο τής άποκαταστάσεως τής δημοκρα-

προοδευτική δημοκρατία στόν τόπο μαρ).
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ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

266

27

ΙΟΥΛΙΟΥ

βάσουν τίς άπόψεις δέκα χωρών πάνω σέ σοβαρά

1976

'Αρχίζουν έπίσημα, στίς Βρυξέλλες καί σέ έπί
πεδο ύπουργ&ν, οί διαπραγματεύσεις μεταξύ της
'Ελλάδος καί των Εύρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων μέ άντι
κείμενο τήν ενταξη της χώρας στίς Κοινότητες. Της
έλληνικης άντιπροσωπείας ήγείται δ ύπουργός Συν
τονισμου, Π. Παπαληγούρας, έν& της Κοινοτικης 1;ηήν δποία μετέχει καί δ πρόεδρος της 'Επιτροπης,
Φ . Ξ.

'Ορτολί

-

δ προεδρεύων του Συμβουλίου

ύπουργ&ν, 'Ολλανδός ύπουργός 'Εξωτερικών, Μ.
Βάν ντέρ Στούλ.

'Η ήμερομηνία ένάρξεως των διαπραγματεύσεων
είχε καθοριστεί, μετά μακρές διαβουλεύσεις στούς
κόλπους των 'Εννέα, μόλις στίς άρχές του μηνα.

U Ηδη, μετά τήν άπόφαση τοϋ Συμβουλίου 'Υπουρ
γών της 9ης Φεβρουαρίου, ή έπίσημη εναρξη της

διαδικασίας προορίζεται νά άποτελέσει σταθμό στήν
προσπάθεια της 'Ελλάδος νά ένσωματωθεί όργανικά
στό δυτικοευρωπαϊκό πολιτικό, κοινωνικό καί οίκο

οfκονομικά ή τεχνικά ζητήματα. 'Οφείλομε συνεπώς
νά τίς διεξαγάγωμε μέ ύπομονή καί σταθερότητα

-

lδίως χωρίς άπογοητεύσεις μπροστά σ' δσα τυχόν
έμπόδια είναι φυσικό νά έμφανίζωνται.
»·Η προοπτική δμως πού διανοίγεται εlναι εύρυ

τάτη

-

είναι ή εύκαιρία νά άλλάξη ριζικά ή μοίρα

του τόπου αύτου. Καί γιά νά άξιοποιήσουμε τήν εύ
καιρία αύτή, όφείλομε νά άναπτύξωμε δλες τίς άρε
τές του έθνους καί νά περιορίσωμε τά έλαττώματά
του. 'Οφείλομε νά σφυρηλατήσωμε τήν όμαλή λει

τουργία τών δημοκρατικών μας θεσμών· καί νά προ

διατεθοvμε γιά dJρισμένες θυσίες πού θά έπιβάλη ή
άναδιάρθρωση τής οlκονομίας μας καί ή προσαρμο
γή της πρός τίς συνθήκες πού έπικρατουν στήν Εύ
ρωπαϊκή Κοινότητα.
»Είμαιc βέβαιος δτι ό έλληνικός λαός θ' άνταπο
κριθή στήν {στορική αύτή πρόκληση μέ πλήρη έπί
γνωση τής μεγάλης σημασίας της».

νομικό σύστημα. Τή διάσταση αύτή δέν παρέλειψε

Τήν κρίσιμη συνεδρίαση, ή δποία καθόρισε τίς

νά τονίσει ό Π. Παπαληγούρας κατά τήν άφιξή του

άρχές πού εμελλαν νά διέπουν τίς λεπτομερείς δια

στήν εδρα της Κοινότητας . 'Ο ϊδιος ό Κ. Καραμαν

πραγματεύσεις πού θά άκολουθουσαν, συνόψισε σέ

λης, έξάλλου, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:

άναφορά του ό μόνιμος άντιπρόσωπος της 'Ελλάδος

«'Επιθυμώ νά έξάρω μέ βαθυτάτην {κανοποίησιν

τήν έναρξη τών τελικών διαπραγματεύσεων γιά τήν
ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα.
Είναι lνα {στορικό γιά τήν χώραν μας γεγονός, γιατί
άποτελεί τόν τελευταίο σταθμό στήν πορεία μας

πρός τήν Εύρώπη, πορεία

στήν όποία συμμετέχει

όμόθυμα ή συντριπτική πλειοψηφία του έλληνικοv
λαοv.

'Αποτελεί ταυτοχρόνως δικαίωση τής μεγά

στήν εδρα t&ν Εύρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων, πρέσβης
Στ. Σταθίiτος:
«Εiς άτμόσφαιραν έγκαρδιότητος τό άπόγευμα τής Τρί
της, 27ης 'Ιουλίου, ελαβεν -χώραν εiς έπίπεδον υπουργών,

ή πρώτη σύνοδος τής Διασκέψεως διά τήν ενταξιν τής
·Ελλάδος εiς τάς Εόρωπαϊιcάς Κοινότητας.

»Τής έλληνιιcής άντιπροσωπείας ήγήθη δ υπουργός
Συντονισμοί) ιcαί Προγραμματισμοί) ιc. Π. Παπαληγούρας.

»' Αφοu

διά θερμών λόγων έ-χαιρετίσθη ύπό του προέ

λης καί σταθερής έθνικής πολιτικής πού έχαράχθη

δρου του Συμβουλίου Ύπουργ&ν ή εναρξις των διαπραγ

έδώ καί περισσότερο άπό

ματεύσεων ιcαί έτονίσθη ή πολιτική σημασία του γεγονό

15

χρόνια, μέ στόχο νά

καταστή ή 'Ελλάς lσότιμο μέλος τής οlκογενείας

τος, άνεπτύ-χθη,

τών χωρών τής Δυτικής Εύρώπης. Καί είναι μεγάλη

πλαίσιον έντός του δποίου, κατά τήν liποψιν τ&ν 'Εννέα,

αύτή ή πολιτική, γιατί θά διαμορφώση έπί όλόκλη

ρες γενεές τό μέλλον τής χώρας.
»'Ως μέλος τής εύρωπαϊκής οlκογενείας ή 'Ελ
λάς θά κατοχυρώση πληρέστερα τόσο τήν έθνική

άπό Κοινοτικής πλευρaς, τό γενικόν

θά εδει νά κινηθοuν αt διαπραγματεύσεις. ' Από έλληνικής
πλευρaς, τό μέν έγένετο τοuτο δεκτόν, τό δέ προδιεγρά
φησαν συγκεκριμέναι θέσεις καί ε{δικώτερον τά πρός δια
πραγμάτευσιν θέματα.
»'Εν τέλει τά δύο μέρη συνεφώνησαν δπως α{ έπί συγ

άσφάλειά της δσο καί τό δημοκρατικό της πολίτευ

κεκριμένων σημείων έργασίαι των διαπραγματεύσεων άρ

μα. Καί θά πολλαπλασιάση τίς δυνατότητές της γιά

-χίσουν τό δυνατόν συντομώτερον μετά τάς διακοπάς του

τήν διαρκή άνοδο του βιοτικοv καί πολιτιστικού

Αόγούστου καί έξέφρασαν άμοιβαίως τήν πρόθεσιν δπως ή

έπιπέδου της.

Διάσκεψις συνέλθη καί πάλιν είς έπίπεδον υπουργών τόν

» 'Επιθυμώ έπίσης μέ τήν εύκαιρία αύτή νά έκφρά

προσε-χή Δεκέμβριον.

σω τήν βαθειά μου έκτίμηση πρός τίς Κυβερνήσεις

»Α. Τήν θέσιν τής Κοινότητος άνέπτυξεν δ πρόεδρος

τών έννέα Κρατών τής Κοινότητος γιά τήν πλήρη

τοu Συμβουλίου, ' Ολλανδός υπουργός των 'Εξωτερικών,

συμπαράστασή τους καί γιά τήν κατανόηση πού έπέ

δειξαν στίς έλληνικές θέσεις. Ή άλληλεγγύη τους
πρός τήν έλληνική Κυβέρνηση έπέτρεψε νά παραμε
ρισθούν διαδικαστικές ή άλλες δυσχέρειες καί νά
άρχίσουν γοργά ο{ διαπραγματεύσεις.

»0{ διαπραγματεύσεις δμως αύτές δέν θά είναι ού
τε σύντομες, ούτε εύκολες, γιατί θά πρέπη νά συμβι-

κ. Βάν ντέρ Στούλ.

» ' Ο Κοινοτικός έκπρόσωπος, άφοu έ-χαρακτήρισεν τήν
ή μέραν ώς "Ιστορική ν", άνεφέρθη ε{ς τήν Συμφωνίαν Συν
δέσεως (ε-χουσαν ήδη ώς άπώτερον σκοπόν τήν ενταξιν),
τήν πίστιν τής ' Ελλάδος εiς τό εόρωπαϊκόν iδε&δες καί

τήν εόρυτέραν πολιτικήν σημασίαν τήν δποίαν ε-χει ή διά
δημοκρατικών θεσμών ένδυνάμωσις τοu "πυρήνος τής Εό
ρώπη ς", διατυπώσας τά γενικά πλαίσια τής Κοινοτική ς θέ-
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'Ανεφέρθη εις τήν ύφισταμένην πολιτικήν θέλησιν

Ή διατήρησις του "Κοινοτικοu κεκτημένου", ήτοι

εύοδώσεως των διαπραγματεύσεων καί παρετήρησεν δτι τό

τό &μετάβλητον των ύφισταμένων ίδρυτικών συμφωνιών,

&ναληφθησόμενον έργον θά ήδύνατο νά διευκολυνθή &πό:

»1.

των εσωτερικών κανόνων καί εξελίξεων καί των εναντι
τρίτων δεσμεύσεων.

α. 'Ωρισμένας διατάξεις τής Συμφωνίας Συνδέσεως. Οϋ
τω δέν θά ήτο δυνατόν νά όπισθοδρομήσωμεν, κατά τήν

Κατ' &κολουθίαν τής &νωτέρω &ρχής, ή εφαρμογή,

μεταβατtκήν &πό τής έντάξεως περίοδον, εναντi του εκ τής

δπου ήθελεν &παιτηθή, μεταβατικών μέτρων προσαρμο

συνδέσεως ήδη κεκτημένου, ώς είναι ή είς τόν τομέα τής

γής.

τελωνειακής ένώσεως έπιτευχθείσα πρόοδος προκειμένου

»2.

»3.

'Η διενέργεια τών διαπραγματεύσεων εις δ λα τά

περί τής &νταλλαγής βιομηχανικών προϊόντων ή ό βαθμός

έπίπεδα καί δι' δ λα τά θέματα, ύπό τό σχήμα Διασκέψεως

προτιμησιακής μεταχειρίσεως είς τόν γεωργικόν τομέα, είς

μεταξύ τών Κοινοτήτων καί τής 'Ελλάδος.

τόν όποίο

Περαιτέρω, ό κ. Βάν ντέρ Στούλ, εξέφρασε τήν πεποί
θησιν δτι αί διαπραγματεύσεις θά &χθοuν εις αίσιον πέρας
χάρις είς μίαν "κοινήν πολιτικήν βούλησιν" χρησιμοποιή

σεως κάθε δυνατοu μέσου διά τήν επιτυχίαν.

-

έτόνισεν παρεμπιπτόντως ό κ. ύπουργός

-

ή

πρόοδος εχει διακοπή, μέ συνέπειαν τήν εις βάρος τής

Έλλάδοςδιατάραξιν τής ίσορροπίας.
»β. Τό "κεκτημένον" τής Συμφωνίας Συνδέσεως ώς

πρός τήν προβλεπομένην διαδικασίαν γεωργικής έναρμο

»Β. 'Εν συνεχείg, έκ μέρους τής Commίssion, ό πρόε

νίσεως, ήτις, δραστηριοποιουμένη καί εύοδουμένη δύναται

δρος αύτής κ. Όρτολί, έξέφρασε τήν ίκανοποίησιν καί

νά μεταφυτευθή είς την Συμφωνίαν 'Εντάξεως . ·Ομοίως ώς

συμπαράστασιν του όργάνου οuτινος προίσταται καί ετό

πρός τήν προβλεπομένην διαδικασίαν διαβουλεύσεων έπί

νισεν τήν δυναμικότητα καί τό έξελίξιμον τών Κοινοτήτων

τής &ναπτύξεως κοινής γεωργικής πολιτικής καί εμπορι

εις τάς όποίας επιθυμεί νά προσχωρήση ή 'Ελλάς.

κής πολιτικής, διαδικασία ήτις δέον νά έπανενεργοποιηθή

»'Εκ τής παρεμβάσεως του κ . 'Ορτολί, επισημαίνω τήν

ύπό τό πρίσμα πλέον τής έντάξεως.

διατύπωσιν τής προθέσεως τής Commίssίon, δπως, έν όψει

»γ. Τό προηγούμενον τής έντάξεως των τριών νέων με

τής έντάξεως, τηρή ένήμερον τήν έλληνικήν πλευράν έπί

λών, βάσει του όποίου ό κ. ύπουργός προέτεινεν μεταβατι

τών ένδιαφερουσών αύτή ν ένδοκοινοτικών εξελίξεων καθ '

κήν περίοδον μέχρι

δ, βεβαίως, μέτρον κρίνεται τοuτο &ναγκαίον.

σκοπόν &μοιβαίων προσαρμογών . Συναφώς, εις ώρισμένας

»Γ. 'Η &κολουθήσασα δήλωσις του &ρχηγοu τής έλλη
νικής &ντιπροσωπείας ύπουργοu κ.

Π.

5

έτών μετά τήν ενταξιν, πρός τόν

περιπτώσεις, ύπέδειξεν, θά απαιτηθή ειδικωτέρα προσοχή,

Παπαληγούρα,

ώς λ. χ. είς τό καθεστώς είσαγωγής εκ τρίτων χωρών προϊ

ύπήρξεν πλέον συγκεκριμένη καί διεξοδική, περικλείουσα

όντων εύαισθήτων (δι' δ ένδεχομένως θά εδει νά εξαντλη

τό δλον πλέγμα τής μεταβάσεως &πό τής συνδέσεως εις τήν

θή ή πενταετία) , εις τήν εύθυγράμμισιν ώρισμένων τιμών

ενταξιν. Εtδικώτερον ό κ. ύπουργός :

γεωργικών προϊόντων, καί εις τήν εισαγωγήν του Κοινοτι

»1 .

Έπεσήμανεν τό γεγονός δτι, διά τής &ποκαταστά

σεως τών δημοκρατικών θεσμών, ή ' Ελλάς νομιμοποιείται

εις διατύπωσιν αιτήματος εντάξεώς της εις τήν Εύρώπην
καί εξέφρασε τήν πρόθεσιν τής 'Ελλάδος

κοu συστήματος φόρου καταναλώσεως (τVΑ).

»4.

' Ως πρός τήν τελωνειακή ν ενωσιν εις τόν βιομηχα

νικόν τομέα, προέτεινεν τήν διατήρησιν των ύπό τής Συμ

ώς άλλωστε

φωνίας Συνδέσεως προβλεπομένων, ύπό τόν αύτονόητον

τήν &ποδεικνύει ή μέχρι σήμερον πολιτική τοποθέτησίς

δρον δτι ή τελωνειακή ενωσις θά έχη όπωσδήποτε όλο

της εις τήν Δύσιν καί είδικώτερον τήν Δ. Εύρώπην - δπως,

κληρωθή μέ τήν λήξιν τής πενταετοuς μεταβατικής περιό

εντασσομένη, συμβάλη πάσυ δυνάμει εις τήν περαιτέρω

δου, έν &νάγκυ δέ μέ έπιτάχυνσιν του δασμολογικοί) &φο

σύσφιγξιν των δεσμών μεταξύ των "δέκα χωρών" . Ύπέ

πλισμοu κατά τήν τελευταίαν φάσιν.

μνησεν δέ δτι ή 'Ελλάς ύπήρξεν τό

1961

-

ή πρώτη χώρα ή

»5.

Έζήτησεν δπως ή Έλλάς επωφεληθή τής περιφε

όποία συνεδέθη μέ τήν Εύρώπην καί, διά τής Συμφωνίας

ρειακής πολιτικής καί τής κοινωνικής πολιτικής τής Κοι

τών ' Αθηνών, είχε ήδη &ποδεχθή τάς &ρχάς τής Συμφωνί

νότητος (ένισχύσεις Ταμείου Περιφερειακής 'Αναπτύξεως

ας τής Ρώμης, γεγονός έπιβεβαιούμενον νuν &πό τήν ύπ'

καί Κοινωνικοί) Ταμείου), τονίζων έν προκειμένφ χαρα

αύτή ς &ποδοχήν των Κοινοτικών καν,όνων καί &ποφάσεrον.
»2. 'Εδήλωσεν δτι ή έλληνική Κύβέρνησις αποδέχεται

κτηριστικώς δτι "ή 'Ελλάς δέν ζητεί τίποτε τό όποίον νά

από τοuδε τό ύφιστάμενον καί τό μέχρι τής εντάξεώς της

ήδη έφαρμοσθέντα ύπό τής Κοινότητος καί εντός τής Κοι

δημιουργηθησόμενον "Κοινοτικόν κεκτημένον" . Συναφώς:

νότητος".

»α. Ύπέδειξεν τήν &νάγκην εν προκειμένφ διαβουλεύ
σεων πρός αποφυγήν &ναφυησομένων προβλημάτων κατά
τήν διάρκειαν των διαπραγματεύσεων.
»β. Ύπέδειξεν δτι αί πρός τρίτας χώρας &νειλημμέναι

μήν είναι σύμφωνον πρός τούς κανόνας καί τά κριτήρια, τά

»6.

' Ετόνισεν τήν ιδιαιτέραν διά τήν 'Ελλάδα σημασί

αν τής κοινής γεωργικής πολιτικής καί δτι αϋτη δύναται
άνευ δυσκολιών νά έφαρμοσθή ύπό τήν προϋπόθεσιν τής
τηρήσεως μεταβατικής περιόδου έφ' δσον ύπάρχουν δια

ύποχρεώσεις ιδίg διά τών συναφθεισών προτιμησιακών

φοραί τιμών μεταξύ Κοινότητος καί 'Ελλάδος ή έφ' δσον

συμφωνιών, είναι βεβαίως "Κοινοτικόν κεκτημένον", αλλ'

ύπάρχει , ώς συμβαίνει εϊς τινας τομείς, ανάγκη θεσμικών

ή επέκτασίς των εις τήν ' Ελλάδα θά εδει νά λάβη ύπ ' όψιν

προσαρμογών.

τά ιδιαιτέ ρως εύαίσθητα έλληνικά προϊόντα.

»Συναφώς τήν προσοχή ν τής ' Ελλάδος συγκεντρώνουν

»γ. Έτόνισεν, τήν ύπό τή ς 'Ελλάδος &ποδοχήν τών

πρώτον ή λήψις μέτρων διά τήν &ναδιάρθρωσιν τών γεωρ

&ποφάσεων των &ποβλεπουσών είς τήν πολιτικήν ένοποί

γικών έκμεταλλεύσεων καί δεύτερον μέτρα προσαρμοζό

ησιν τής Εύρώπης καί τήν εν προκειμένφ σημασίαν τής

μενα εις τάς ιδιαιτέρας συνθήκας τής γεωργίας εις τήν Με

προσφάτως

σόγειον, ώς είναι λ.χ . ή χρησιμοποίησις μικροτέρων, εν

(12/ 7)

λη(pθείσης τοιαύτης περί &μέσου εκλο

γής του Εύρωπαϊκοu Κοινοβουλίου.

συγκρίσει μέ τήν βορειοδυτικήν Εύρώπην, μονάδων έκμε-
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ταλλεύσεως, ήτις άπαιτεί σημαντικάς μέν άλλ • άμέσου

Ούσιαστικ:ή άποτίμηση τών άποτελεσμάτων τής
συνεδριάσεως διατύπωσε μεταγενέστερα ό Γ. Κοντο

άποδόσεως έπενδύσεις.
»'Εξ άλλου, ώς πρός τήν τοποθέτησιν τών έλληνικών

γεώργης:

γεωργικών προϊόντων, θά εδει νά ληφθοϋν ύπ' όψιν καί αί

άποστάσεις έκτων 'Εννέα χωρών, ώς καί αί σχετικαί συν

«Τά γενικά πλαίσια καί

oi

βασικές άρχές έπί τών δποί

θfjκαι καί κόστος μεταφοράς. 'Ως πρός τόν βάμβακα, μ ή

ων κατά τήν Κοινοτική θέση, θά έστηρίζοντο οί διαπραγμα

παραγόμενον εiς τήν Κοινότητα, ε{ναι δυνατόν νά έξευρε

τεύσεις τής προσχωρήσεώς μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινό

θοϋν άμοιβαίως ίκανοποιητικαί λύσεις.

τητες καί τίς δποίες άποδεχτήκαμε, ε{ναι οί ίδιες άρχές

Έπεσήμανεν δτι, ώς πρός τήν ενταξιν εiς τήν

πάνω στίς δποίες στηρίχθηκαν οί διαπραγματεύσεις, γιά

ΕΚΑΧ, τομέα δ δποίος δέν έκαλύπτετο άπό τήν Συμφωνίαν

τήν πρώτη διεύρυνση τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, μέ τό

»7.

'Ηνωμένο Βασίλειο, τήν 'Ιρλανδία, τήν Δανία καί τήν

Συνδέσεως, τό πρόβλημα έμφανίζεται διττώς:
»α. ή δμαλή ένσωμάτωσις τfjς έλληνικfjς σιδηρουργίας

Νορβηγία καί ε{ναι οί ίδιες άρχές πάνω στίς όποίες στηρί
χθηκαν οί διαπραγματεύσεις γιά τήν τρίτη διεύρυνση μέ

εiς τήν ΕΚΑΧ ·
»β. ή άνάπτυξις τfjς έλληνικfjς σιδηρουργίας καί δή

τήν προσχώρηση τής Πορτογαλίας, καί τής 'Ισπανίας. ΕΙ

έντός των πλαισίων τοϋ καταρτισθέντος σχετικοϋ πενταε

ναι άρχές μή διαπραγματεύσιμες άπό την Εύρωπαϊκή Κοι

τοϋς

(1980-85) Κοινοτικοϋ προγράμματος άναπτύξεως,
προοπτική δι' ή ν θά εδει νά ·άρχίσουν εiδικαί συνεννοή

νότητα.

σεις τεχνικοϋ χαρακτfjρος.

των πραγματικά δύσκολων διαπραγματεύσεών μας, άπό

»8.

~οσον άφορα εiς τήν ενταξιν εiς τήν

EURATOM,

δέν προβλέπεται δτι θά δημιουργηθοϋν δυσκολίαι.

»Καί έν τούτοις άπό τήν άρχή καί κατά τήν διάρκεια

ώρισμένες πλευρές άκόμη καί μεταξύ έκείνων πού κατ'
άρχήν ήταν ύπέρ τής προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος στίς

Ή συμμετοχή τfjς 'Ελλάδος εiς τά όργανα τών

Εύρωπαϊκές Κοινότητες, ύποστηρίχτηκαν άπό άγνοια ή

Κοινοτήτων, διευκρίνισεν δ κ. ύπουργός, δέν θά δημιουρ

άπό έσφαλμένη κρίση ή άπό Ελλειψη πολιτικοϋ ρεαλισμοϋ

γήση προβλήματα, δοθέντος δτι ύφίστανται ήδη καθιερω

ή άπό διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς, σ'

μένα κριτήρια άτινα δέν έπιτρέπουν άνατροπήν τfjς ύφι

ενα καίριο έθνικό θέμα, ώρισμένες άνεδαφικές άπόψεις ώς

σταμένης ίσορροπίας.

πρός τίς διαπραγματεύσεις μας, πού iσοδυναμοϋσαν μέ τήν

»9.

»10.

~Οσον άφορα είς τήν συμμετοχήν είς τόν Κοινοτι

μή άποδοχή άπό μέρους μας, βασικών Κοινοτικών άρχών

κόν προϋπολογισμόν θά εδει, ύπό χαρακτfjρα μεταβατικόν,

καί ούσιαστικά μέ τήν άξίωση τής 'Ελλάδος, ύποψήφιας

»α. νά έξελιχθfj αuτη προοδευτικώς, έντός τής πενταε

χώρας γιά προσχώρηση στήν Κοινότητα, νά τροποποιηθή

τοϋς μεταβατικής περιόδου καί,

τό Κοινοτικό "κεκτημένο" γιά νά προσαρμοσθή αύτό στά

»β. νά γίνη δεκτόν εν άνώτατον δριον, προσδιοριζόμε

μέτρα της . Τό βέβαιο άποτέλεσμα μιaς παρόμοιας θέσεως,

νον άπό τήν σχέσιν τοϋ άκαθαρίστου έθνικοϋ προϊόντος

αν τήν είχαμε συμμερισθή, θά ήταν νά έμπλακοϋμε σέ

τής 'Ελλάδος πρός έκείνο τών "δέκα χωρών".

άτέρμονες διαπραγματεύσεις, πού θά δδηγοϋσαν άσφαλώς

»11.

'Εξέφρασε τήν εύχήν εύοδώσεως των διαπραγμα

στήν άποτυχία.

τεύσεων έντός τοϋ συντομωτέρου δυνατοϋ χρονικοϋ δια

»Φυσικά ή ύπεύθυνη Κυβέρνηση, πού ε{χε πολιτικό

στήματος καί κατέληξεν ύπομιμνήσκων δτι τό αίτημα

στόχο τήν ενταξη τής χώρας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα,

έντάξεως καί αί άρξάμεναι διαπραγματεύσεις άποτελοϋν

δέν ήταν δυνατό νά άκολουθήση μία τέτοια τοποθέτηση

βασικόν στοιχείον δλοκληρώσεως τής άπό εiκοσαετίας

καί νά παγιδευθή σ' αύτήν.

χαραχθείσης πολιτικής τοϋ uΕλληνος πρωθυπουργοϋ, μέ

»Μέ ρεαλισμό άκολούθησε τόν μόνο δυνατό δρόμο, τόν

στόχους τήν οiκονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας καί τόν

δρόμο τών δύσκολων καί σκληρών διαπραγματεύσεων σέ

προσανατολισμόν της πρός μίαν δημοκρατικήν Εύρώπην.

δλα τά έπίπεδα, πολιτικά καί τεχνικά, rοστε νά έπιτευχθοϋν

»Δ. 'Εν είδει συμπεράσματος θά ήδύνατο νά λεχθή δτι

στά πλαίσια τοϋ δυνατοϋ, οί πιό εύνοϊκές μεταβατικές ρυθ

ή 27η ·Ιουλίου άπετέλεσεν άφετηρίαν βασίμων προσδοκι

μίσεις ύπέρ τής χώρας μας, πού θά τήν βοηθοϋσαν νά προ

ών, καθ· δσον:

σαρμοσθή προοδευτικά, δμαλά καί χωρίς κλυδωνισμούς

>>- 'Εδημιούργησεν τό "κεκτημένον" τής ένάρξεως
διαπραγματεύσεων καί δή ούσιαστικών.

»-

'Ετόνισεν τό εύρύτερον πολιτικόν περίβλημα έντός

τοϋ δποίου τοποθετείται ή έλληνική ενταξις.

»-

'Απεσυνέδεσεν, έλπίζω δριστικώς, τό έλληνικόν

αίτημα έκτων άσχέτων τουρκικών εναντι τfjς ΕΟΚ άπαιτή

σεων καί δή είς χρόνον τουρκικών έπιδείξεων προκλητικό
τη τος, γεγοyός δπερ δέν εΙναι άμοιρον καί γενικώτερον

ψυχολογικών, αν μή πολιτικών, έπιπτώσεων.

στό Κοινοτικό καθεστώς.
»'Από τήν 'Υπουργική Συνδιάσκεψη συμφωνήθηκε τέ

λος δτι

oi ούσιαστικές

διαπραγματεύσεις θ' άρχιζαν μετά

τίς διακοπές τοϋ θέρους»99.

Τήν εναρξη των διαπραγματεύσεων σχολίασε η
<<Καθημερινή», στίς

29

·Ιουλίου, μέ τά έξfjς:

'Αφήνοντας κατά μέρος τήν άποψη πού δέχεται

-

ή

άφήνει νά πιστεύουν οί άλλοι πώς δέχεται- δτι ή έλληνι

»Δέν παραλείπω, τέλος, νά μνημονεύσω τά λίαν εύνοϊκά

κή οίκονομία δέν εχει «προσβληθή» μέχρι στιγμής άπό τά

σχόλια τά όποία διετυπώθησαν άπό ύπευθύνους Κοινοτι

ξένα μονοπώλια, κάί δτι τοϋτο θά συμβή μόνο μετά τήν

κούς κύκλους σχετικώς μέ τήν ύπό τοϋ κ. ύπουργοϋ γενομέ

ένσωμάτωσή μας στήν ΕΟΚ άποτιμώντας μέ άκρίβεια τήν

νη ν άντικειμενικήν έπισήμανσιν τών προβλημάτων καί τάς

λογική έκείνων πού περίμεναν δτι χώρες μέ έντονώτατες

ύποβληθείσας προτάσεις αί δποίαι μεγάλως διευκολύνουν

διαρθρωτικές διαφορές σέ δλο σχεδόν τό οικοδόμημα τής

καί προλειαίνουν τήν ούσιαστικήν διεξαγωγήν τών δια

έθνικής τους ζωής, καί μέ μόνα στοιχεία μεταξύ τους προ

πραγματεύσεων»98.

σεγγίσεως τήν γεωγραφική θέση καί τήν πολιτιστική κοι-
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νότητα, θά μετεβάλλοντο σέ ένια ίο πολιτικό καί οίκονομι

άπό τήν εύγενή άμιλλα στόν προπαγανδισμό καί τήν

κό χώρο άπό τήν μία ήμέρα στήν άλλη· άπορρίπτοντας,

διαμάχη μεταξύ έθνικών ή άλλων άπόψεων.

τέλος, τόν άνεδαφικό ένθουσιασμό δσων πιστεύουν δτι ή

»Εlναι πρόδηλο δτι έκτροπές τέτοιου είδους, άνε

ενταξή μας στήν Κοινή 'Αγορά θά λειτουργήση σάν ενα

ξαρτήτως τής βασιμότητας ή μή τών aντιδικιών, aν

είδος «ράβδου τοϋ Μωϋσέως» γιά τήν εuτυχή λύση δλων

των προβλημάτων μας, αίσθανόμαστε τήν άνάγκη νά συμ

φωνήσουμε δτι ή προχθεσινή ήμέρα τrον Βρυξελλών θά
άποδειχθή σταθμός στήν {στορία τοϋ τόπου μας.
ν Αλλοτε ώς χώρα τής «'Εγγύς' Ανατολής» καί άλλοτε

ώς «Βαλκάνια» σημειωνόταν στήν συνείδηση καί άντιμε
τωπιζόταν στήν πρακτική συμπεριφορά τrον προηγμένων

εuρωπαϊκrον λαών, ή 'Ελλάδα. Γιατί οί γεωπολιτικοί αuτοί

, προσδιορισμοί' έσήμαιναν ύπανάπτυξη. 'Εσήμαιναν κάτι

άκόμα χειρότερο: τό δικαίωμα των «άνεπτυγμένων» ή των

όπωσδήποτε ίσχυρrον, νά έπεμβαίνόυν στήν πολιτική καί
οίκονομική ζωή τrον «Καθυστερημένων» λαrον· γιά νά άπο
μυζήσουν κέρδη, χωρίς τό παραμικρό άντάλλαγμα· γιά νά

τούς χρησιμοποιήσουν ώς δργανα τής, δυσδιάκριτης καί
άπό τίς ίδιες τίς τοπικές Κυβερνήσεις, ίμπεριαλιστικής πο

λιτικής τους.

• Ως

πρίν δυό χρόνια άκόμη, έξ αίτίας τής

άπριλιανfjς δικτατορίας, ή

• Ελλάδα

ήταν άντικείμενο τής

ίδιας περιφρονητικής μεταχειρίσεως, ή έπίση'μη έκπρο
σώπησή της προσφερόταν γιά ρόλους «έκτελεστοϋ», προ

τιφάσκουν πρός τό 'Ολυμπιακό Πνεύμα κα{ τούς
ύψηλούς κανόνες μέ τούς δπο{ους έχει θεσμοποιηθή.
Καί άν οί έκτροπές ένταθοvν άπό τετραετία σέ τετρα
ετία- δπως δυστυχώς φαίνεται πιθανόν- δ θεσμός

τών 'Αγώνων θά ύποστή κάποτε, όχι πολύ άργά, τό
μοιραίο πλήγμα.

» 'Εξ άλλου ή πείρα άπέδειξε δτι

καί άλλες θλιβε

ρές παρενέργειες σημειώνονται σέ διαρκώς μεγαλύ

τερην έκταση, πού άπειλοvν νά νοθεύσοuν τό
'Ολυμπιακό 'Ιδεώδες.

Ή έκτέλεση τών 'Αγώνων

περιλαμβάνει συνεχώς καί περισσότερες παρααθλη
τικές (άν μή καθαυτό aντιαθλητικές) έκδηλώσεις ή
άγνή όλυμπιακή τελετουργία ύποκαθίσταται βαθμι

αία άπό ματαιόδοξη έπιδεικτικότητα καί άπό διαφη
μιστικές μεθόδους πού μοιραία συνάπτονται μέ οίκο
νομικά συμφέροντα· οί aπαιτούμενες δαπάνες τεί

νουν νά καταστούν ίλιγγιώδεις καί καθώς aποκλείε

κειμένου νά έπιτρέψουν οί σύγχρονοι ίσχυροί τήν παρα

ται έκ τών προτέρων νά καλυφθούν, έχουν ήδη κατα

μονή της στήν έξουσία.

στή aπαγορευτικές γιά μικρότερα Κράτη, πού παραι

Τώρα, ή ·Ελλάδα είναι <<Εuρώπψ>. ·Η φωνή της, δπως

τούνται τής τιμής νά όργανώσουν aγώνες στήν χώρα

τόνισε στήν όμιλία του στήν σύνοδο τοϋ έξ ύπουργrον συμ

τους ή άποθέωση τοv πρωταθλητισμού άναρριπίζει

βουλίου τής ΕΟΚ, δ κ. Π. Παπαληγούρας, άκούγεται «έν

σωβινιστικά αίσθήματα, πού αύτά aκριβώς θέλει νά

ίσοτιμία» μέ τίς φωνές των άλλων έννέα χωρών

-

μελών.

Αuτό πού όνομάζεται ήνωμένη Εuρώπη, αuτό πού άποτελεί
τήν πιό προσφιλή προσδοκία των έξελιγμένων εuρωπαϊ
κων Κρατών γιά νά έπανακτήσουν τόν ρόλο πού δικαιοϋν

ται στή γραφή τής μελλοντικής ίστορίας τοϋ πλανήτη, οι
κοδομείται, άπό τώρα καί στό έξή ς, μαζί μέ τήν
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·Ο Κ . Καραμανλής άπευθύνει στόν πρόεδρο τής

Διεθνοϋς 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής, λόρδο Κιλλά
νιν, τήν άκόλουθη έπιστολή:
«Ή Έλλάς παρακολουθεί πάντοτε μέ ζωηρό έν

καταπολεμήση τό 'Ολυμπιακό Πνεύμα. Καί τό κυ
ριώτερο: Κατά τήν διάρκεια τής τελέσεως τών άγώ
νων όχι μόνο δέν έπέρχεται έκεχειρία

-

δπως συνέ

βαινε δταν έτελοvντο στήν άρχαία 'Ολυμπία- άλλ

•

άντιθέτως προβάλλονται όξύτερες οί aντιδικίες καί

ol διαμάχες μεταξύ

τών έθνών.

))Οί διαπιστώσεις αύτές, οί δποίες δέν εlναι μόνο
δικές μου, οϋτε όφείλονται μόνο στήν ίδιαίτερη εύ
αισθησία του έλληνικου λαου έναντι τής Όλυμπια:..
κής 'Ιδέας, μέ ώδήγησαν στήν aπόφαση νά σfiς προ
τείνω νά δρισθή ή Έλλάς ώς μόνιμος χώρος γιά τήν
τέλεση . τών 'Ολυμπιακών ·Αγώνων.

διαφέρον τούς '(Jλύμπιακούς 'Αγώνας καί έκτιμfi τίς

))Μέ τήν άναβίωση τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων

προσπάθειες πού καταβάλλετε γιά τήν διαφύλαξη

στήν άρχαία κοιτίδα τους (άλλά καί στήν aφετηρία

καί τήν άνάπτυξη τής 'Ολυμπιακής 'Ιδέας. Ή 'Ιδέα

του σύγχρονου θεσμου, δπως ύπήρξε ή 'Αθήνα του

αύτή, πού έγεννήθη έδώ πρίν άπό 2500 χρόνια, προσέ

1896)

λαβε μέ τήν συνεχή προσπάθεια τής Διεθνούς 'Ολυμ

σμός. Θά καταστή δυνατόν νά άπαλλαγή δ θεσμός

πιακής 'Επιτροπής τήν οίκουμενική άπήχηση καί

άπό δσα νόθα στοιχεία έχουν βαθμηδόν συσσωρευθή

έκταση πού τής άρμόζει.

καί aπειλουν νά τόν μαράνουν. Θά έπαναφερθή συγ

»Τά πρόσφατα δμως γεγονότα πού συνέβησαν

δέν θά έπιτευχθή μόνο ένας ύψηλός συμβολι

κεκριμένα τό αύστηρό καί λιτό άθλητικό πvευμα, ή

πρίν καί κατά τήν έναρξη τών διεξαγομένων 'Ολυμ

συγκινητική έννοια του άγώνος γιά τόν aγώνα. Θά

πιακών 'Αγώνων, άνεζωπύρωσαν παλαιότερες aνη

aποκλεισθή κάθε εlδος πολιτικου ή έθνικου aνταγω

συχίες καί προκάλεσαν καινούργιες θλιβερές σκέ

νισμου καί κάθε έξωαθλητική έκμετάλλευση του

ψεις. Τά γεγονότα αύτά, πού κατέληξαν στήν άνά

άθλητισμου. Καί άν καθιερωθή ή ύποχρεωτική έκε

κληση τής συμμετοχής ώρισμένων Κρατών, πείθουν

χειρία σάν προϋπόθεση γιά τήν συμμετοχή στούς

δτι όξείς πολιτικοί, άκόμη καί φυλετικοί aνταγωνι

'Ολυμπιακούς 'Αγώνες, θά μπορέση τό 'Ολυμπιακό

σμοί εiσβάλλουν στόν άκρατο iδεαλιστικό χώρο τών

'Ιδεώδες νά aποκατασταθή στό ύψηλό, οΙκουμενικό

'Αγώνων καί έπιχειροvν νά έκτρέψουν τήν προσοχή

βάθρο δπου τό εlχαν τοποθετήσει οί άρχαίοι ίδρυτές
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του καί νά προσλάβη πρός όφελος όλης τής άνθρωπό

πολίτη άτομικά. Τό είδησεογραφικό δελτίο συνοψί

τητος τήν εlρηνευτικήν άποστολήν τήν δποίαν τοv

ζει τήν άνακοίνωση πού έκδόθηκε μετά τό πέρας καί

εlχαν προσδώσει.

τής δεύτερης συσκέψεως:

»'Η 'Ελλάς όχι μόνο προσφέρεται

-

άπό ίστο

ρική καί φυσική άποψη- για τήν πραγματοποίηση

μιaς τέτοιας άποφάσεως, πού θά έδινε νέαν άλκή καί
κvρος στήν 'Ολυμπιακή 'Ιδέα, άλλά θά έργαζόταν
μέ ένθουσιασμό ύπό τήν καθοδήγησή σας γιά τήν

πλήρη έπιτυχία της. Εlμαι δέ βέβαιος ότι πλείστα

«Τά προγράμματα πού ένεκρίθησαν τελικώς ε{χαν έκ
πονηθή άπό τά δύο άρμόδια 'Υπουργεία, κατόπιν έντολής
δοθείσης πρό έξαμήνου άπό τόν πρωθυπουργό. ~Ηδη άπε
φασίσθη σέ πρώτη φάση (πέντε έτrον) νά γίνη ή πλήρης

άναδάσωση

Ι10 . 000 στρεμμάτων στίς κλιτυς Ύμηττου,

Πεντέλης, Αiγάλεω καί στίς ύπωρείες τής Πάρνηθος. Θά

Κράτη θά υίοθετοvσαν τήν πρόταση αύτήν, η δποία,

φυτευθουν

ύπογραμμίζω, έμπνέεται άπό τήν πίστη πρός τήν οΙ

παρίσσια κ.λπ.) καθώς καί δενδρύλλια καί θάμνοι (δάφνες,

κουμενική άξία του 'Ολυμπιακού 'Ιδεώδους».

θυμάρια κ.λπ.) γιά νά δημιουργηθουν κατά τρόπον έπιστη

Στήν άπάντησή του, ό πρόεδρος τής ΔΟΕ σημεί
ωσε δτι οί προτάσεις τοϋ Κ. Καραμανλή θά άποτελοϋ

Il

έκατ . περίπου δένδρα (πευκα, άγριελιές, κυ

μονικως μεθοδικό καί αiσθητικως άρτιον, έκτεταμένα πάρ

κα καί άλση, πού θά προσδώσουν νέα μορφή στόν περι
βάλλοντα τήν 'Αθήνα χώρο.

σαν άντικείμενο έξετάσεως στό μέλλον. Πρός τό πα

»Γιά τήν πρώτη φάση τής ριζικής αότής άναδασώσεως

ρόν, συνέχισε, ή 'Επιτροπή προγραμμάτιζε τήν άνά

άπεφασίσθη δαπάνη Ι δισ. δραχμών. Στήν έκτέλεση του

θεση τ&ν άγώνων τοϋ

εργου θά συμπράξουν, δπως άπεφάσισε ό πρωθυπουργός,

1984.

Ό 'Έλληνας πρωθυ

πουργός θά έπαναλάβει τήν πρότασή του τέσσερα
χρόνια άργότερα (βλ . τόμο ΙΑ ')' 00 •
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1976

έπί

οiκονομική βοήθεια τ&ν ΗΠΑ πρός τήν 'Ελλάδα γιά

1976:

Δωρεάν βοήθεια
Πωλήσεις έπί πιστώσει
οικονομική βοήθεια

Γιά έκπαίδευση

ρυθμός έκτελέσεως του . εργου θά ε{ ναι κατ, ετος ή

άναδάσωση καθώς καί οί άπαραίτητες συναφείς έργασίες

Κυβερνητική άνακοίνωση άναλύει ώς έξής τήν
τό ετος

μονάδες του Μηχανικου του Στρατου (ΜΟΜΑ) πού διαθέ

τουν τόν κατάλληλο μηχανικό έξοπλισμό.

34, Ι
ΙΙΟ

δολλάρια
έκατ.

20-25.000 στρεμμάτων. Γιά τό τρέχον ετος θά έτοιμα
10.000, περίπου, στρέμματα καί θά φυτευθουν περί
που l έκατ. δένδρα.
)) 'ο πρωθυπουργός εθεσε άμέσως στήν διάθεση του
'Υπουργείου Γεωργίας ποσόν 100 έκατ. δραχμών γιά νά
σθουν

άρχίση χωρίς άναβολή ή έκτέλεση του εργου. Σύμφωνα μέ

δολλάρια

τήν έντολή του πρωθυπουργου οί μονάδες ΜΟΜΑ άρχί

65 έκατ. δολλάρια
0,8 έκατ . δολλάρια

ζουν έντός μηνός τήν διάνοιξη των δασικών όδων καί των
λάκκων φυτεύσεως, ό δέ σύντονος ρυθμός έκτελέσεως των
εργων θά άκολουθηθfj καθ' δλη τήν πενταετία.

Σύνολο

209,9

έκατ .

δολλάρια

'Επί πλέον, προβλέπονταν πιστώσεις ϋψους

»'Εντός τής προσεχους άναδασωτικής περιόδου, θά

45

εκατομμυρίων δολλαρίων γιά εiσαγωγή δημητρια
κών καί πιστώσεις μέσω τής Τραπέζης Εισαγωγών
-'Εξαγωγών πού άνέρχονταν σέ

32,2 έκατ.

δολλάρια·

ετσι ή συνολική άμερικανική βοήθεια άνερχόταν σέ

287,1

έκατ. δολλάρια.

έκτελεσθουν δλες οί φυτωριακές έργασίες γιά τήν παραγω
γή καί έξασφάλιση του άπαιτουμένου άριθμου δενδρυλλί
ων διαφόρων δασοπονικών εiδrον γιά τό άναδασωτικό πρό
γραμμα . Πρός τήν κατεύθυνση αότή εχει ήδη γίνει ή άπαι
τουμένη σχετική προεργασία .

»'Ο πρωθυπουργός ύπεγράμμισε τήν μεγάλη σημασία
του εργου πού προορίζεται νά έπιλύση σοβαρά προβλήμα
τα κοινωνικής, ψυχαγωγικής, ύγιεινής καί αiσθητικής ση
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1976

Σέ δύο διαδοχικές συσκέψεις, ύπό τήν προεδρία

μασίας . ~οπως έτόνισε, πρόκειται γιά ενα μεγάλο εκπολι

τιστικό εργο προστασίας καί άναμορφώσεως του περιβάλ
λοντος τής μείζονος περιοχής των 'Αθηνών. Τό εργο αότό

τοϋ Κ . Καραμανλή μέ τή συμμετοχή τ&ν ύπουργ&ν

όχι μόνον θά έξωραίση τό άττικό τοπίο, άλλά καί θά άνακό

καί τ&ν ύφυπουργ&ν Γεωργίας καί Δημοσίων WΕρ

ψη τήν ρύπανση τής άτμοσφαίρας μέ τήν δημιουργία ένός

γων, καθώς καί ύπηρεσιακ&ν παραγόντων, άποφασί

έκτεταμένου δρυμου, πού θά παράγη διαρκώς όξυγόνο.

ζεται ή έφαρμογή μακρόπνοου προγράμματος &να

δασώσεως τ&ν ύψωμάτων πού περιβάλλουν τήν 'Αθή
να. Στόχος τής κυβερνητικής πρωτοβουλίας είναι ή
ριζική άναβάθμιση τοϋ περιβάλλοντο,ς στήν 'Αττική
καί ή άνακοπή τής ρυπάνσεως τής άτμόσφαιρας.
Πρόκειται γιά τή μεγαλύτερη έκστρατεία ύπέρ τοϋ
πρασίνου πού εχει άναληφθεί ποτέ στήν 'Ελλάδα,

καί γιά τίς άνάγκες της ή Κυβέρνηση ζητεί καί τή
συμμετοχή τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας, τ&ν φυσιο
λατρικών σωματείων, τ&ν σχολείων καί τοϋ κάθε

»Εiδικώτερα τρία εΙναι τά κύρια συστατικά του μεγά
λου αότου εργου, δπως έμελετήθη καί άπεφασίσθη:

»1.

Νά έξωραϊσθή τό αύχμηρό άττικό τοπίο μέ τήν άνα

δημιουργία ένός δάσους πού εχει καταστραφή έδώ καί πε
ρισσότερο άπό

25 αiώνες .

'Η άναδάσωση τής σχεδόν άπο

σκελετωμένης άττικής γής θά γίνη μέ τήν χλωρίδα πού
προσιδιάζει στίς κλιματολογικές καί αiσθητικές συνθήκες

τής περιοχής (πευκα, κυπαρίσσια, δάφνες, άγριελιές κ.λπ.)
άνάμεσα σέ βράχους, μονοπάτια καί πλακόστρωτα.

»2.

Νά κατασκευασθή μέσα στούς δασωμένους χώρους

ενα πλέγμα έγκαταστάσεων καί εργων ύπαιθρίου ψυχαγω-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΑΝΑΔΆΣΩΣΗ Α ΠΙΚΗΣ

271

γίας, προστασίας του περιβάλλοντος καί διατηρήσεως τής

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργG:ιν καί

ύγιεινής.

ύφυπουργG:ιν 0\.κονομικG:ιν, τοϋ γενικοϋ γραμματέα

»3.

Νά διανοιγή ~να δίκτυον δασικών δδών, τόσο γιά

τήν άποτελεσματική προστασία των δασοσυστάδων πού θά

τοϋ ΕΟΤ, καθώς καί τοϋ προέδρου καί τG:ιν μελG:ιν τής
επιτροπής «'Ολυμπίων καί Κληροδοτημάτων».

δημιουργηθουν, δσο καί γιά τίς λειτουργικές άνάγκες των
νέων μεγάλων συγκροτημάτων άλσών τής πρωτευούσης.

Κατά τήν κατασκευή του δδικου αύτου δικτύου θά προβλε
φθουν οί άπαραίτητες είσοδοι στά πάρκα καί άλση πού θά

δημιουργηθουν καί θά διασυνδεθουν μέ τό περιφερειακό

'Αποφασίστηκε ή διαρρύθμιση τοϋ Ζαππείου,

rοστε νά γίνει κατάλληλο γιά τή φιλοξενία διεθνών
συνεδρίων. Ό πρωθυπουργός εδωσε εντολή γιά τήν

aμεση εναρξη τοϋ εργου, πού θά πραγματοποιηθεί

δδικό δίκτυο τής πρωτευούσης καί των ύφισταμένων συγ

χωρίς νά χάσει τό Μέγαρο τήν άρχιτεκτονική του

κοινωνιών.

μορφή, θά κοστίσει

»'Όλα τά προβλεπόμενα πολύμορφα εργα θά έκτελε

θεί σέ

2 1/2 ετη.

160 έκατ.

δρχ. καί θά όλοκληρω

»Ετσι, ή 'Αθήνα θά άποκτήσει συ

σθουν βάσει τών άρχων τής συγχρόνου άρχιτεκτονικής

νεδριακό κέντρο πού θά άν1:αποκρίνεται στίς αύξημέ

τοπίου καί μέ λεπτομερείς μελέτες των ειδικών κατά περί

νες άνάγκες γιά πραγματοποίηση επιστημονικών καί

πτωση επιστημόνων.

πολιτιστικών εκδηλώσεων, γιά τίς όποίες ό Κ. Κα

»Μέσα στά πάρκα καί τά ι'iλση θά προβλεφθουν καί θά

προστατευθουν δλες οί ύπάρχουσες θέσεις τοπικής ίστο

ραμανλής εχει ijδη εκδηλώσει εντονο ενδιαφέρον.

ρικής ή παραδοσιακής σημασίας (εκκλησίες, σπήλαια καί

λοιπά άξιοθέατα) ωστε νά ενταχθουν στόν εύρύτερο εκπο
λιτιστικό καί ψυχαγωγικό σκοπό του εργου.

»Γιά τήν άμεση εναρξη τής έκτελέσεως του εργου
εχουν ήδη άρχίσει οί συναφείς προπαρασκευαστικές ερ
γασίες. ~Ετσι, μεταξύ άλλων, εχει άρχίσει ή καταγραφή
καί κτηματογράφηση δασών καί δασικών γαιών στόν νομό

5

ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ-

11

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

Κορυφώνεται ή κρίση πού δημιουργήθηκε άπό τή

διεξαγωγή ερευνών στό Αi.γαίο άπό τό τουρκικό σκά
φος «ΜΤ Α Σισμίκ

Στίς

1».
5 Αύγούστου,

τό «Σισμίκ» βγήκε εκ νέου στό

'Αττικής. Κατά προτεραιότψα, οί εργασίες αύτές θά καλύ

Αi.γαίο, καί τό άπόγευμα τής έπομένης διενέργησε,

ψουν τούς .ορεινούς καί λοφώδεις όγκους τής Πάρνηθος,

χωρίς αδεια τής έλληνικής Κυβερνήσεως, σεισμικές

του Ύμηττου, Αiγαλέω, Πεντέλης καί των λόφων εντός

ερευνες επί τής έλληνικής (καί κατά τήν »Αγκυρα

του λεκανοπεδίου γιά νά παράσχουν τά στοιχεία ιδιοκτη

«άμφισβητούμενης») ύφαλοκρηπίδας. Τό τουρκικό

σίας, πού χρειάζονται γιά τήν εκπόνηση των τεχνικοοικο

πλοίο παραβίασε τήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα καί

νομικών μελετών άναδασωτικών εργων .
»Γιά τήν δλοκλήρωση, τήν διασφάλιση καί τήν περαι

τέρω άξιοποίηση του εργου άπεφασίσθησαν έπί πλέον τά
έξή ς:

»I.
δασών

Νά ενταθή ή άναληφθείσα έργασία καταγραφής τών
καί

248/1976

των

δασικών

εκτάσεων

βάσει

του

νόμου

μέ τήν χρησιμοποίηση πολλαπλών εξεδικευμέ

νωv συνεργείων καί είδικών επιστημονικών μεθόδων καί

δύο άκόμη φορές, στίς

7 καί 8 Αύγούστου.

Οί αύθαί

ρετες ενέργειες τοϋ «Σισμίκ» δημιουργοϋσαν aμεσο
κίνδυνο πολεμικής άναφλέξεως. ·Η» Αγκυρα άποζη
τοϋσε τή δημιουργία τετελεσμένων, στά όποία ή
·Ελλάδα δέν μποροϋσε νά μήν άντιταχθεί. Καί
στήν άτμόσφαιρα αύτή

-

-

τίποτε δέν μποροϋσε νά

άποκλειστεί.

οργάνων (άεροφωτογραφιών, ηλεκτρονικών ύπολογιστών

·Η έλληνική Κυβέρνηση παρακολούθησε εκ τοϋ

κ.λπ.). ~Ετσι θά προστατευθή επίσης ή άτομική ιδιοκτησία

σύνεγγυς τίς κινήσεις τοϋ τουρκικοϋ ερευνητικοϋ

άπό καταπατήσεις καί θά καταγραφή καί περιφρουρηθή ή

σκάφους είχε μάλιστα, τήν παραμονή τής νέας εξό

ιδιοκτησία του Δημοσίου .

»2. Νά

γίνη ή χωροταξική οργάνωση τής χρήσεως γής

σέ συνάρτηση μέ τό ρυθμιστικόν σχέδιον προσδιορισμου
ζωνών προστασίας καί άνακηρύξεως δρυμών. Ή ρύθμιση
αύτή θά κατοχυρωθή διά προεδρικών διαταγμάτων.

»3.

Νά ενισχυθή ή Δασική 'Υπηρεσία γιά τήν καλυτέ

δου τοϋ «Σισμίκ», εξετάσει τίς διαθέσιμες έπιλογές
κατά τή διάρκεια συσκέψεως, ύπό τήν προεδρία τοϋ
πρωθυπουργοϋ καί μέ τή συμμετοχή τG:ιν ύπουργG:ιν

'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύνης . Καθώς γινόταν
σαφές δτι τό τουρκικό σκάφος σκόπευε, τή φορά αύ

ρα όργάνωση τής πυρασφαλείας. ~Η δη διά τής προμηθείας

τή, νά κάμει ενέργειες πού θά εθεταν σέ άμφισβήτη

3 νέων άεροπλάνων μετά 4 άνταλλακτικών κινητήρων, έπε

ση τά έλληνικά κυριαρχικά δικαιώματα καί πού θά

τεύχθη δ περιορισμός τών καταστρεφομένων εκ πυρκαϊάς

μποροϋσαν νά δημιουργήσουν κίνδυνο πολέμου, ή

'Αθήνα άνέπτυξε μεθοδευμένα τήν άντίδρασή της.

εκτάσεων.
Νά διαμορφωθουν οί άντίστοιχοι χώροι καί νά άπο

Παράλληλα μέ τή δραστηριότητα τοϋ «Σισμίκ», οί

κατασταθή τό τοπίον, μετά τήν άποφασισθείσα (διά του

έλληνικές- καί οί τουρκικές- 'Ένοπλες Δυνάμεις

»4.

δημοσιευθ. νόμου

386) άπομάκρυνση των λατομείων μαρμά

ρου καί άμμοχάλικου άπό δλες τίς περιοχές πού εΙ ναι δρα

τές εξ 'Αθηνών» 101 •
4

ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

1976

Συγκαλείται σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ.

τίθενταν σέ κατάσταση έπιφυλακής, ενω έλληνικές
ναυτικές μονάδες διατάσσονταν νά άνοιχθοϋν στό
Βόρειο Αi.γαίο καί μαχητικά άεροσκάφη άποστέλ
λονταν σέ διάφορα άεροδρόμια. ·Η άντιπαράθεση
των 'Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρG:ιν λάμβανε
ijδη επικίνδυνες διαστάσεις.
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Παράλληλα, η 'Ελλάδα θά επιλέξει νά επικεν

μέλλον. 'Η έλληνική Κυβέρνησις δηλοί, ώσαύτως, δτι

τρώσει τήν άντίδρασή της άρχικά στό διπλωματικό

έπιφυλάσσεται άπάντων των δικαιωμάτων της έπί τής ύφα

πεδίο. Στίς

λοκρηπίδος τής άνηκούσης εiς τήν 'Ελλάδα»ιο2.

6 Αύγούστου, ό

Κ. Καραμανλής συναντή

θηκε μέ τόν 'Ολλανδό ύπουργό 'Εξωτερικών, Μ.
Βάν ντέρ Στούλ, ό όποίος πραγματοποιοϋσε επίσημη
επίσκεψη στήν 'Αθήνα, μέ τήν ίδιότητά του ώς προέ
δρου τοϋ Συμβουλίου 'Υπουργών τής ΕΟΚ. Έκτός

άπό τήν εναρξη τών διαπραγματεύσεων 'Ελλάδος

-

ΕΟΚ, συζητήθηκε καί η κρίση στό Αίγαίο. 'Ο πρω
θυπουργός θά συναντήσει τόν 'Ολλανδό ύπουργό

'Αξίζει νά σημειωθεί δτι τήν έλληνική διακοί
νωση παρέλαβε ό πρέσβης Σ. 'Ελεκντάγκ, καθώς ό

I.

Τσαγλαγιαγκίλ «δέν άνευρέθηκε» πουθενά.
Ταυτόχρονα, ό Δ. Μπίτσιος άπηύθυνε τήν άκό

λουθη επιστολή στόν 'Αμερικανό όμόλογό του, Χ.
Κίσινγκερ:

όπότε ό Μ. Βάν ντέρ Στούλ θά

«Θά γνωρίζετε άσφαλώς δτι έπί μήνες τώρα άντιμετω

δηλώσει στόν τύπο δτι είχε ενημερώσει τίς Κυβερνή

πίζαμε τήν άπειλή ένός νέου τουρκικου τετελεσμένου γε

καί στίς

lO τοϋ μηνός,

σεις τών χωρών

-

μελών τής Κοινότητας. τίς ίδιες

ημέρες, η έλληνική διπλωματία άναλάμβανε πρωτο
βουλίες γιά ενημέρωση τών Κυβερνήσεων τών ύπό
λοιπων δυτικών χωρών· πράγματι, ταυτόχρονα θά δι

γονότος. 'Α ναφέρομαι συγκεκριμένα στό ένδεχόμενο μιας

σεισμικής έξερευνήσεως τής έλληνικής ύφαλοκρηπίδος
άπό τό τουρκικό σκάφος "ΜΤΑ Σισμίκ Ι". Αότή ή άπειλή
τώρα πραγματοποιήθηκε. Οί Τουρκοι δέν συγκρατήθηκαν

οϋτε άπό τίς συνομιλίες γιά τήν ύφαλοκρηπίδα πού διεξή

ατυπωθεί εντονη άνησυχία τόσο άπό τήν Ούάσιγ

γοντο περιοδικά οϋτε άπό τίς προειδοποιήσεις τής έλληνι

κτων

η όποία καί πάλι θά συστήσει στά δύο μέρη

κής Κυβερνήσεως. Καί οί παροτρύνσεις τής Κυβερνήσεως

«αύτοσυγκράτησψ>- δσο καί άπό τίς Κυβερνήσεις

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δέν έλήφθησαν ύπ' όψιν . Άκο

τών Κρατών τής Δυτικής Εύρώπης.

μα καί μιά προσπάθειά μας τήν τελευταία στιγμή, νά κατα

-

Οί πιέσεις τής έλληνικής πλευρiiς στράφηκαν,

λήξουμε σέ μιά συνεννόηση πού θά μπορουσε νά άποτρέ

δπως ήταν άναμενόμενο, κυρίως πρός τήν Τουρκία.

ψη άνεπιθύμητες έξελίξεις, άποκρούσθηκε άπό τήν τουρ

Στίς

κική Κυβέρνηση.

7

Αύγούστου, ό 'Έλληνας πρέσβης στήν 'Άγ

κυρα, Δ . Κοσμαδόπουλος, επέδωσε στήν τουρκική
Κυβέρνηση τήν άκόλουθη διακοίνωση, η όποία δινό
ταν παράλληλα καί στή δημοσιότητα:

»Στήν έπιστολή σας τής ΙΟης 'Απριλίου Ι976 πρός έμέ
δηλώσατε δτι ηταν "πεποίθησή σας δτι οί διενέξεις στό
Αiγαίο πρέπει νά λυθουv μέ εiρηνικές διαδικασίες καί δτι

ή κάθε πλευρά θά πρέπη νά άποτρέψη προκλητικές ένέρ

«'Η έλληνική Κυβέρνησις εχει τήν τιμήν νά γνωρίση

εiς τό τουρκικόν 'Υπουργείον 'Εξωτερικών, δτι τήν

γειες".

'Επιπλέον κατά τήν έπίσκεψή μου στήν Οόάσιγ

19.45'

κτων, μοϋ δώσατε τήν πρόσθετη διευκρίνιση δτι κατά τήν

τό τουρκικόν πλοίον

έμπερισ'τατωμένη γνώμη σας μιά σεισμική ερευνα έπί τής

"ΜΤΑ Σισμίκ Ι" έπεσημάνθη εiς ϋδατα διεθνή μέν, άλλ'

έλληνικής ύφαλοκρηπίδος θά άποτελοϋσε προκλητική

ύπερκείμενα τής έλληνικής ύφαλοκρηπίδος. Περί τήν 22αν

ένέργεια έκ μέρους τής Τουρκίας.

rοραν τής 6ης Α&yούστου

Ι976,

rοραν ή έλληνική Κυβέρνησις έπληροφορείτο, δτι άπό τής

»'Η έλληνική Κυβέρνηση πρέπει νά ζητήση τώρα τήν

rορα είχε διαπιστωθεί, δτι τό τουρκικόν έξερευνητι

έπέμβαση τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών

κόν σκάφος προέβαινεν εiς σεισμικήν διερεύνησιν τής έλ

γιατί ή παρουσία του ώς άνω τουρκικου σκάφους στήν

ληνικής ύφαλοκρηπίδος άνευ τής συγκαταθέσεως τής έλ

περιοχή τής έλληνικής ύφαλοκρηπίδος καί ή έκτέλεση

ληνικής Κυβερνήσεως. 'Η διερεύνησις αϋτη έξηκολούθει

σεισμικής έξερευνήσεως έδημιούργησε μιά κρίσιμη κατά

τουλάχιστον μέχρι τής

σταση πού όδηγεί ταχέως σέ έπικίνδυνες συνέπειες.

20.54'

22.40'

rορας. Τήν

00.30'

τής 7ης

»'Η έλληνική Κυβέρνηση προβαίνει σέ εντονες δια

Αόγούστου, τό σκάφος "ΜΤ Α Σισμίκ Ι" έγκατέλειπε τά
ύπερκείμενα τής έλληνικής ύφαλοκρηπίδος ϋδατα.

»'Η περιοχή δπου διεξήχθη ή διερεύνησις, περιλαμβά
νεται μεταξύ των άκολούθων έπτά στιγμάτων:
Πλάτος
Πλάτος
Πλάτος
Πλάτος
Πλάτος
Πλάτος

Πλάτος

39
39
39
39
39
39
39

26,5
25
22
23
26
28
30

Β'

+ μήκος 25 50,5

Α'

Β'+μήκος2548

Α'

Β'+ μήκος

Α'

μαρτυρίες πρός τήν τουρκική Κυβέρνηση έναντίον αότής

τής ένέργειας ζητώντας νά παύση άμέσως ή έξερεύνηση
τής έλληνικής ύφαλοκρηπίδος. 'Η έπείγουσα παράλληλη
παρέμβασή σας έλπίζεται δτι θά βοηθήση νά έπιτευχθή

αότό τό άποτέλεσμα» 103 •
Τήν έπο μένη,

8 Αύγούστου,

ό Σ. 'Ελεκντάγκ επέ

25 45
25 44
25 45

Α'

δωσε στό Δ. Κοσμαδόπουλο τήν άπάνηψη τής~ Άγ

Α'

κυρας στήν έλληνική διακοίνωση:

Β'+μήκος2544

Α'

Β'+ μήκος

Α'

Β'+ μήκος
Β'+ μήκος

25 43

»Συμφώνως πρός τάς άρχάς τοϋ διεθνοϋς δικαίου, τό

τμήμα τουτο τής ύφαλοκρηπίδος του Αiγαίου άνήκει εiς

<Πό

'Υπουργείο τών

'Εξωτερικών παρουσιάζει τίς

προσρήσεις του πρός τήν Πρεσβεία τής 'Ελλάδος καί άναφε

ρόμενο στήν διακοίνωσή της ύπ' άριθ.
τής

7

6242.42/285/ AS2I83,

Αόγούστου Ι976, εχει τήν τιμή, βάσει όδηγιών τής

τήν 'Ελλάδα. 'Η έλληνική Κυβέρνησις διαμαρτύρεται διά

Κυβερνήσεώς του, νά άνακοινώση τά άκόλουθα πρός τήν

τήν κατάφωρον ταύτην παραβίασιν του άπορρέοντος έκ

έλληνική Κυβέρνηση:

του διεθνους δικαίου δικαιώματός της καί ζητεί άπό τήν

»Δεδομένου δτι ή όριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδος του

τουρκικήν Κυβέρνησιν νά λάβη έπειγόντως πάν πρόσφο

Αiγαίου μεταξύ τής Τουρκίας καί τής 'Ελλάδος δέν εχει

ρον μέτρον, ϊνα ή παραβίασις αότή μή έπαναληφθή εiς τό

πραγματοποιηθή, ή πρόσφατη έλληνική άπόπειρα νά χα-
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ρακτηρίση ώρισμένες περιοχές πέραν των χωρικών ύδάτων

ωρουνται άπό τήν έλληνική Κυβέρνηση δτι άνήκουν στήν

στό Αίγαίο ώς "έλληνική ύφαλοκρηπίδα" άποτελεί παρά

έλληνική ύφαλοκρηπίδα δυνάμει τών διατάξεων του Διε

βαση των κανόνων καί τών άρχών του διεθνους δικαίου .

θνους Δικαίου.

Κατά συνέπειαν, δ έλληνικός ίσχυρισμός τfjς παραβιάσε

, »Ή

έλλ ηνική Κυβέρνηση δέν πsχρέλειψε νά γνωστο

ως τών έλληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι τελείως

ποιήση τίς άνησυχίες της γιά τό θέμα αύτό στήν τουρκική

άβάσιμος.

Κυβέρνηση μέ αίτημα παροχfjς διευκρινίσεων γιά τίς προ

»·Η Κυβέρνηση τής Τουρκίας θά ήθελε έπίσης νά επι

θέσεις τής τελευταίας, πού διετύπωσε δ πρέσβυς τfjς

• Ελ

σύρη τήν προσοχή τής έλληνικfjς Κυβερνήσεως έπί του

λάδος κ .c Δημήτριος Κοσμαδόπουλος πρός τήν ΑΕ τόν

γεγονότος δτι τό ΜΤ A-SISMIK έκτελεί τίς ερευνές του

ύπουργό 'Εξωτερικών τfjς Τουρκίας τήν 17η Μαρτίου
Τό αίτημα αύτό άκολουθήθηκε άπό ενα μνημόνιο

έκτός των χωρικών ύδάτων στό Αίγαίο δπου ή ύφαλοκρη

1976.

πίς δέν εχει άκόμα δριοθετηθfj.

πρός τόν ίδιο σκοπό, πού έπεδόθη τήν 24η Μαρτίου

»'Η Κυβέρνηση τής Τουρκίας, ένώ έπιφυλάσσει τήν

1976

άπό τήν Πρεσβεία τής 'Ελλάδος στήν νΑγκυρα πρός τό

θέση της σχετικά μέ τήν δριοθέτηση τfjς ύφαλοκρηπίδος

'Υπουργείο τών 'Εξωτερικών. Οϋτε στό ενα, οϋτε στό άλ

του Αίγαίου, θά ήθελε νά επαναλάβη δτι μονομερείς δια

λο άπό τά διαβήματα αύτά δέν έδόθη ίκανοποιητική άπάν

κηρύξεις ή ίσχυρισμοί τfjς ·Ελλάδος δέν συνιστουν νομι

τηση.

κή βάση γιά τήν δημιουργία κυριαρχικών δικαιωμάτων

»'Υπό αύτές τίς συνθήκες καί κατά τήν συνάντηση των

στήν ύφαλοκρηπίδα, γιά τήν όποία ή Τουρκία καί ή 'Ελ

εμπειρογνωμόνων έπί τής ύφαλοκρηπίδος πού ελαβε χώ

λάς εχουν άναλάβει διμερείς διαπραγματεύσεις πρός τόν

ραν στήν Βέρνη στίς

σκοπό νά βρεθfj λύση άποδεκτή καί άπό τά δύο μέρη .

πραγματευτής έπέσυρε τήν προσοχήν τfjς τουρκικής άντι

»'Ενόψει τών άνωτέρω συλλογισμών, δπως ελέχθη

19-20

'Ιουνίου ε.ε., δ 'Έλληνας δια

προσωπείας, εν δλομελεί~ καί του άρχηγου της σέ ίδιαίτε

προφορικώς στόν UΕλληνα πρέσβη εξοχώτατο κ. Κοσμαδό

ρη συνομιλία, επί τής σημασίας πού άποδίδει ή 'Ελλάς είς

πουλο, τήν 7η Αύγούστου, ή Κυβέρνηση τής Τουρκίας θε

τήν άποχήν καί των δύο Κρατών άπό κάθε μέτρο ή ένέρ

ωρεί τήν διαμαρτυρία τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως, ή

γεια πού μπορεί νά επιδεινώση τήν κατάσταση στό Α!.γαίο

όποία στερείται οίασδήποτε βάσεως, τελείως άπαράδεκτη.

ή νά προδικάση τά δριστικά δικαιώματα τών μερών. 'Η

»·Η Κυβέρνηση τfjς Τουρκίας δηλώνει δτι

oi

ερευνη

διεξαγωγή σεισμικών έρευνών στό Αίγαίο καί τό τουρκικό

τικές δραστηριότητες θά έκτελεσθουν σύμφωνα μέ τό κα

πλοίο ΜΤΑ

θωρισμένο πρόγραμμα καί προτρέπει τήν έλληνική Κυ

νικfjς Κυβερνήσεως μέσα σέ περιοχές πού θεωρεί δτι άνή

SISMIK-1,

χωρίς τήν συγκατάθεση τfjς έλλη

βέρνηση νά άπόσχη άπό κάθε προκλητική ένέργεια ή

κουν στήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα μνημονεύθηκε είδικώς

όποία θά μπορουσε νά παρεμποδίση τίς ερευνητικές δρα

στήν ίδιαίτερη συνομιλία μέ τόν άρχηγό τής τουρκικής

στηριότητες του ΜΤΑ

άντιπροσωπείας, ώς άποτελουσα κατά τήν γνώμη τής έλ

SISMIK l

στό Αίγαίο.

»Τό 'Υπουργείο τών 'Εξωτερικών επωφελείται αύτfjς

ληνικfjς Κυβερνήσεως γεγονός πού θίγει τά δικαιώματά

τής εύκαιρίας γιά νά άνανεώση πρός τήν Πρεσβεία τής

της καί ώς στοιχείο πού ίδιαιτέρως έπιδεινώνει τήν κατά

'Ελλάδος τήν διαβεβαίωση τής ύψηλfjς του εκτιμήσεως».

σταση στό Α!.γαίο.
»Πιό πρόσφατα, κατά τήν διάρκεια δύο συνομιλιών μέ

Μετά καί τίς νέες παραβιάσεις τής έλληνικής
ύφαλοκρηπίδας, στίς

7

καί

8

του μηνός, ή 'Αθήνα

τήν ΑΕ τόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής Τουρκίας, στίς

23

'Ιουλίου

1976,

21-

δ πρέσβυς τής 'Ελλάδος στήν ν Αγκυρα

άντέδρασε μέ νέα διακοίνωση πρός τήν τουρκική

επανέλαβε κατά τόν σαφέστερο τρόπο τίς άνησυχίες πού

Κυβέρνηση τήν όποία έπέδωσε ό Δ . Κοσμαδόπουλος

προκαλουσε στούς κόλπους τής έλληνικfjς Κυβερνήσεως

καί παρέλαβε, πάλι

ή βλάβη πού θά έπέφερε στά δικαιώματά της μιά ένδεχόμε

-

καθώς ό Τοuρκος ύπουργός
ό πρέ

νη διερεύνηση, χωρίς τήν συγκατάθεσή της, τfjς ύφαλο

«'Η Πρεσβεία τής ·Ελλάδος παρουσιάζει τίς προσρή

μπορουσε νά έπιφέρη μιά τέτοια ένέργεια στίς σχέσεις με

σεις της πρός τό Ύ πουργείο τών 'Εξωτερικών καί, κατό

ταξύ των δύο χωρών καί γενικώτερα στήν κατάσταση στό

πιν έντολfjς τfjς Κυβερνήσεώς της , εχει τήν τιμή νά φέρη

Αίγαίο.

'Εξωτερικ&ν έξακολουθοuσε νά άπουσιάζει

-

σβης 'Ελεκντάγκ:

κρηπίδας πού άνήκει στήν ·Ελλάδα.
»·Υ πεγράμμισε έπίσης τίς έπιβλαβείς συνέπειες πού θά

»Κατόπιν αύτών τών συνομιλιών, ή έλ~ηνική Κυβέρ

είς γνώσιν του τά άκόλουθα:
»'Η έλληνική Κυβέρνηση εlχε κάθε λόγο νά ελπίζη

νηση, έπιθυμουσα νά άποτρέψη αύτές τίς άνεπιθύμητi;ς συ

δτι, ένώ θά διεξήγοντο οί διαπραγματεύσεις μέ τήν τουρκι

νέπειες, έξέτασε ώρισμένες προφορικές διαβεβαιώσεις πού

κή Κυβέρνηση γιά τήν δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδος

εδωσε στόν πρέσβυ tfjς 'Ελλάδος ή ΑΕ δ ύπουργός 'Εξω

του Αίγαίου, ή τουρκική Κυβέρνηση δέν θά επαιρνε κανέ

τερικών τής Τουρκίας. Διεβεβαιουτο πράγματι δτι οί ερευ

να μέτρο καί δέν θά προέβαινε σέ καμμιά ένέργεια Πού θά

νες του πλοίου ΜΤΑ ΣΙΣΜΙΚ-1 θά ήταν καθαρά επιστημο

μπορουσε νά παρεμποδίση τήν έπιτυχία αύτή των δια

νικές καί έν πάσ1J περιπτώσει δέν θά εθιγαν τά κυριαρχικά

πραγματεύσεων.

δικαιώματα τής ·Ελλάδος καί τfjς ύφαλοκρηπίδος της. ·Η

δμως, δ Τουρκος ύπουργός

έλληνική Κυβέρνηση πρότεινε νά τής γνωστοποιηθfj έκ

'Ενεργείας κ. Κίλιτς δήλωνε δημοσί~ δτι ενα σκάφος είδι

τών προτέρων τό δρομολόγιο του ΜΤΑ ΣΙΣΜΙΚ-1 γιά νά

»Τήν 14η Μαρτίου

1976

κά εξοπλισμένο γιά εξερευνήσεις τής ύφαλοκρηπίδος επρό

άποκλεισθουν έν συνεχεί~ άνεπιθύμητες παρεξηγήσεις καί

κειτο νά δράση, βάσει δδηγιών, ή πάντως μέ τήν εγκριση

νά δημοσιευθουν τά άποτελέσματα αύτών των καθαρά επι

τής τουρκικής Κυβερνήσεως, έντός περιοχών οί δποίες,

στημονικών έρευνών. 'Αλλά, πρίν άκόμα λάβη γνώσιν τών

δπως ή τουρκική Κυβέρνηση δέν μπορουσε νά άγνοfj, θε-

άπόψεων τής έλληνικfjς Κυβερνήσεως, δ ύπουργός 'Εξω-
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τερικ&ν τής Το\ψκίας, ό όποίος δέν είχε βρfi τόν χρόνο νά

»Κατά περιόδους τό τουρκικό πλοίο συνωδεύετο άπό

δεχθή πρίν τόν πρέσβυ τής 'Ελλάδος, εκανε μιά δήλωση

ελικόπτερα καί άεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας ή ενα

στήν τουρκική ραδιοτηλεόραση, ή όποία μέ τό περιεχόμε-

ναρκαλιευτικό τ&ν τουρκικών 'Ενόπλων Δυνάμεων, πράγ

νό της, εθετε τέρμα σ' αύτές τίς συνομιλίες.
ff~Ετσι, άπό τίς

00.30' τής
SISMIK-1

τής 6ης Αύγούστου εως τίς

19.45'

7ης Αύγούστου

·

1976,

τό τουρκικό πλοίο ΜΤΑ

παρετηρήθη νά διεξάγη σεισμική διερεύνηση

μα πού καθιστά τίς συνθήκες τής παραβιάσεως τ&ν κυρι
αρχικών δικαιωμάτων τής 'Ελλάδος ιδιαιτέρως έπιβαρυν
τικές.

»Ύπό

τό φ&ς τ&ν άνωτέρω περιστατικών, ή έλληνική

τής ύφαλοκρηπίδος πού άνήκει στήν 'Ελλάδα καί συγκε

Κυβέρνηση προβαίνει επίσημα σέ εντονη διαμαρτυρία

κριμένα μέσα στήν περιοχή πού περιλαμβάνεται μεταξύ

εναντίον αότ&ν τ&ν ενεργειών πού άνελήφθησαν χωρίς τήν

τ&ν σημείων πού καθορίζονται άπό τίς άκόλουθες συντε

συγκατάθεσή της κατά παράβαση τ&ν κανόνων του διε

ταγμένες:

θνους δικαίου καί ζητεί άπό τήν τουρκική Κυβέρνηση νά

ffΠλάτος

ff

~

ff

f)
f)

f)

f)

39
39
39
39
39
39
39

26,5
25
22
23
26
28
30

Βόρειο Μήκος

f>Τήν 7η Αύγούστου

))

f)

))

-f)

f)

f)

f)

))

f)

f)

f)

))

1976

25
25
25
25
25
25
25

50,5
48
45
44
45
44
43

'Ανατολικά
f)
f)
f)

f)
f)
))

ή έλληνική Κυβέρνηση δια

μαρτυρήθηκε στήν τουρκική Κυβέρνηση εναντίον τής πα
ράνομης δραστηριότητας, κατά τό διεθνές δίκαιο, του
τουρκικου πλοίου καί ζήτησε νά ληφθουν όλα τά κατάλλη

λα μέτρα γιά νά άποφευχθfi ή επανάληψή τους στό μέλλον.
»Μέ

ρηματική

διακοίνωσή

SIMD/3-754 526 4432

τής

8

της

ύπ'

άριθ .

SIGM/

Αύγούστου ή τουρκική Κυ

βέρνηση άπέρριψε αύτή τήν διαμαρτυρία μέ επιχειρήματα
τά όποία δέν μπορεί νά δεχθfϊ ή έλληνική Κυβέρνηση.
Ειδικώτερα, τά επιχειρήματα ότι δέν εχει άκόμα όριοθε
τηθή ή ύφαλοκρηπίδα δέν δικαιολογεί άσφαλ&ς ενέργειες

οί όποίες καθιστουν δυσχερέστερη τήν επίλυση τής δια
φοράς. ~Άλλωστε, άφου ή Τουρκία επέλεξε νά άμφισβητή

ση τήν έλληνική θέση, ώφειλε, άντί νά προβfi σέ όποιάδή
ποτε πράξη, νά προσφύγη σέ ενα άναγνωρισμένο διεθνές
όργανο γιά νά κριθή άπό αύτό τό βάσιμο τ&ν άξιώσεών
της.

f>Διότι Όποτελεί βασικόν κανόνα δικαίου ότι ό άμφι

σβητ&ν εχει τό βάρος τής άποδείξεως τ~ς άμφισβητήσεώς
του. 'Ενώ, εάν επιδοθfϊ σέ πράξεις, τότε διαπράττει αύθαι
ρεσία.
f>Παρά τά άνωτέρω, τό τουρκικό πλοίο συνέχισε τήν

παράνομη διερεύνηση τής έλληνικής ύφαλοκρηπίδος άπό
τίς

11.20'

τής 7ης Αόγούστου ώς τίς

13.30'

τής 8ης Αόγού

στου, χωρίς διακοπή . 'Η διερεύνηση επανελήφθη στίς

15.00' τής 8ης Αόγούστου καί συνεχίσθηκε μέχρι τίς 18.00'.
»'Η ζώνη πού διερευνήθηκε προσδιορίζεται άπό τίς

άκόλουθες συντεταγμένες:
f>Πλάτος

))
))
))
))
f)
f)
))
))
))
f)
))

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

25
22,5
20
20,7
25,8
34
40
40
30,7
22,2
22,5
34,5

θέση rέρμα σ' αότές τίς παράνομες δραστηριότητες καί νά
άπέχη έν συνεχεί~ κάθε προκλητικής ένεργείας. Είναι αό
τονόητο ότι αύτές οί δραστηριότητες δέν μπορουν νά
εχουν ώς άποτέλεσμα τήν άλλοίωση τ&ν δικαιωμάτων τής

'Ελλάδος επί τής ύφαλοκρηπίδος του Αιγαίου πού τής άνή
κει καί τά όποία ή έλληνική Κυβέρνηση δηλώνει ότι επι
φυλάσσει εiς τό άκέραιον.

f>' Επιφυλάσσεται

επίσης νά συναγάγη άπό τίς τουρκι

κές ενέργειες όλες τίς πρακτικές καί νομικές συνέπειες πού
τής άνήκουν.

»'Η Πρεσβεία τής 'Ελλάδος επιλαμβάνεται τής εόκαι
ρίας γιά νά άνανεώση πρός τό 'Υπουργείο τ&ν 'Εξωτερι
κών τήν διαβεβαίωση της ύψηλής έκτιμήσεώς τηρ> .

Ή τουρκική Κυβέρνηση άπάντησε στίς

10

Αύ

γούστου:
«Τό 'Υπουργείον 'Εξωτερικών παρουσιάζει τίς προσ
ρήσεις του στήν Πρεσβεία τής ·Ελλάδος καί άναφερόμε
νον στήν διακοίνωσή της ύπ' άριθ. Φ.
Αόγούστου

1976

6242.42/ ΑΣ 2196

εχει τήν τιμήν νά φέρη εiς γνώσιν της τά

κάτωθι:

f> ·Η

παρουσα εντασις είς τό Αίγα ίον δημιουργήθηκε

άπό τήν θέσιν τής 'Ελλάδος ή όποία δέν διακρίνει μεταξύ
ίσχυρισμ&ν καί δικαιωμάτων, εν σχέσει πρός τήν ύφαλο
κρηπίδα του Αιγαίου. Θά επρεπε νά λαμβάνεται ύπ' όψιν

ότι ή ύφαλοκρηπίς εις τό Αιγαίον, δέν εχει άκόμη όριοθε
τηθή. Κατά συνέπειαν, ή έλληνική θέσις δύναται νά ληφθή
ύπ' όψιν ώς βασιζομένη έπί άπλ&ν ισχυρισμών. Ξεκινών

τας άπό αότούς τούς ισχυρισμούς, ή 'Ελλάς προσποιείται
ότι τά κυρίαρχα δικαιώματά της είς τό Αιγαίον παρεβιά
σθηκαν άπό τήν Τουρκίαν.

»Θά επρεπε νά επαναληφθή ότι μονομερείς διακηρύξεις
ή ισχυρισμοί δέν συνιστουν νομικήν βάσιν διά τήν δημι
ουργίαν κυριαρχικών δικαιωμάτων έπί τής ύφαλοκρηπί

δος. Οόδείς ισχυρισμός δύναται νά παραβιασθή εως ότου
καθιερωθή ώς δικαίωμα διά νόμου. Παραβίασις ίσχυρι

Βόρειο Μήκος

f)
))
))
f)
f)
f)
f)
f)
f)
f)
f)

f)
f)
f)
))
))
f)
))
))
))
f)
))

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

34
47,2
40
37
32,6
25,2
23,5
27,2
33,5
38,7
41,3
36

'Ανατολικά

f)
))
f)
f)
f)
f>
f)
f)
f)
f)
f)

σμου νομικώς είναι άδύνατος.
»'Επί του γεγονότος αότου έπεστήθη ή προσοχή τής

έλληνικής Κυβερνήσεως σέ πολλές εόκαιρίες καί επιπλέον
πρόσφατα διά τής διακοινώσεως τής 8ης Αόγούστου

1976.

~Εγινε έπίσης τουτο δημοσίως γνωστό.
»'Η δήλωσις ή όποία εγινε άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερι
κών τής Τουρκίας, ή όποία άναφέρεται εις τήν έλληνικήν

διακοίνωσιν τής 9ης Αόγούστου

1976 θά επρεπε νά έκτιμη

θή μέσα σ' αότό τό πλαίσιο. ~Ερευνες ένός άοπλου καί
άσυνόδευτου πολιτικου σκάφους διεξαγόμενες έκτός τ&ν

έλληνικ&ν χωρικών ύδάτων εις τό Αιγαίον είναι πλήρως
σύμφωνες μέ αύτήν τήν δήλωση καί δέν είναι δυνατόν νά
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χαρακτηρισθουν κατά κανένα τρόπο ώς προκλητικές. Σέ

φορά τfjς Τουρκίας στίς σχέσεις της μέ τήν 'Ελλάδα.
»'Από προχθές η Τουρκία διεξάγει σεισμικές

συνάρτησιν μέ αυτά θά επρεπε νά όπομνησθή δτι είς τό
παρελθόν ή · Ελλάς διεξήγαγε παρόμοιες δραστηριότητες

έρευνες μέ τό πλοίο "Σισμίκ

στό Αίγαίο.

δα του Αίγα ίου, τήν δποίαν η Έλλάς θεωρεί r»ς iδι

))Κατά συνέπειαν ό iσχυρισμός τής 'Ελλάδος δτι τά
κυριαρχικά της δικαιώματα παρεβιάσθησαν ε{ναι όλοσχε-

ρ&ς αβάσιμος.

r

))Οί δραστηριότητες του ΜΤΑ

SISMIK

Ι σέ καμμίαν

περίπτωσιν δέν ε{ναι aσυμβίβαστες μέ τούς κανόνες του

διεθνους δικαίου. 'Επί πλέον οί ερευνες πού <iνελήφθησαν
aπό τό ΜΤ Α

SISMIK

Ι δέν μπορουν νά θεωρηθουν σάν

1" είς

τήν ύφαλο κρηπί

κήν της.
»Ή Τουρκία προέβη είς τήν πρaξιν αύτήν, παρά

τό γεγονός δτι η Έλλάς εlχε προτείνει καί η Τουρ
κία εlχε άποδεχθij τήν ρύθμισιν του θέματος τfjς
ύφαλοκρηπίδος δι' είρηνικών διαδικασιών. Καί ύπάρ
χουν πράγματι είρηνικές διαδικασίες, τίς δποίες η

εμπόδιο γιά τήν επιτυχία διμεp&ν διαπραγματεύσεων οί

Τουρκία θά μπορουσε νά άκολουθήση άζημίως γιά

όποίες βρίσκονται εν εξελίξει μεταξύ Τουρκίας καί 'Ελλά

τά συμφέροντά της.

» UΟπως

δος, πρός τόν σκοπόν εξευρέσεως μιας διαπραγματευομέ

εlναι γνωστόν, η μόνη διεθνής πρaξις η

νης λύσεως στό πρόβλημα τής όφαλοκρηπίδος του Αiγαί

δποία ρυθμίζει τό θέμα τfjς ύφαλοκρηπίδος, εlναι η

ου.

Σύμβασις τfjς Γενεύης του

)) 'Όπως επίσης εδηλώθη στήν έλληνική ρηματική δια
κοίνωση τής 9ης Αυγούστου Ι976, οί τουρκικές 'Αρχές

<iνεκοίνωσαν τόν Μάρτιο Ι976 δτι τό ΜΤΑ

SISMIK

Ι θά

διεξαγάγη ερευνες στό Αiγαίον . 'Η 'Ελλάς γνωρίζοντας
πλήρως τουτο, ελαβε μέρος στήν Συνάντησιν τής Βέρνης

του 'Ιουνίου Ι976 καί ετσι δέχθηκε δτι οί δραστηριότητες
του ΜΤ Α

SISMIK Ι, δέν μπορουν νά έρμηνευθουν ώς εμπό

Κυβέρνησις τής Τουρκίας θά επιθυμουσε νά επα

ναλάβη δτι τό

SISMIK

Βασικές διατάξεις

καί γιά τίς χώρες πού δέν έχουν ύπογράψει τήν Σύμ
βασιν- ώς η Τουρκία

-

δπως έδέχθη διά σχετικfjς

άποφάσεώς του τό Διεθνές Δικαστήριον τfjς Χάγης.
»Τήν Σύμβασιν αύτήν έπικαλείται η Έλλάς καί
έπ' αύτfjς κυρίως θεμελιώνει τά δικαιώματά της. Ή
Τουρκία δέν άναγνωρίζει τήν Σύμβασιν αύτήν καί

διο γιά τήν συνέχιση διμερ&ν διαπραγματεύσεων .

)) ' Η

1958.

τfjς Συμβάσεως αύτfjς έχουν καταστfj δεσμευτικές

Ι πραγματοποιεί τό εργον του συμ

έπικαλείται άλλα νομικά επιχειρήματα, διά νά στη
ρίξη ίδικά της δικαιώματα.

φώνως μέ τό διεθνές δίκαιον καί όπογραμμίζει γιά μιά ακό

»Ή Έλλάς ούδέποτε ύπεστήριξε, δπως ίσχυρί

μη φορά δτι οί έλληνικοί iσχυρισμοί καί διαμαρτυρίες πού

ζεται η τουρκική Κυβέρνησις, δτι τό Αiγαίον εlναι

περιλαμβάνονται είς τήν διακοίνωσιν τής Πρεσβείας τής

9.8.76 δπως καί είς τήν διακοίνωσίν της τής 7.8.76, οί όποί
ες βασίζονται εiς καθαρ&ς αυθαίρετες καί εξωνομικές βά
σεις είναι καθ' όλοκληρίαν aπαράδεκτοι εiς την Τουρκί
αν.

)) 'Η

Κυβέρνησις τής Τουρκίας θά επιθυμουσε νά επι

κλειστή έλληνική θάλασσα. Ούτε άρνείται δτι στήν
θάλασσα αύτή έχει καί η Τουρκία, ώς παράκτιος χώ
ρα, ώρισμένα δικαιώματα. Ή Τουρκία, δμως, μεγα
λοποιουσα τά δικαιώματα αύτά καί άρνουμένη τήν

διά τfjς νομίμου διαδικασίας δριοθέτησιν αύτών,

στήση τήν προσοχή τής έλληνικής Κυβερνήσεως δτι aπό

έδημιούργησε τήν περί τήν ύφαλοκρηπίδα διένεξιν

τής

μεταξύ τών δύο χωρών.

6.8.76

τό τουρκικό ερευνητικό σκάφος

Sismik

Ι παρε

νοχλείται aπό σκάφη καί αεροσκάφη aνήκοντα στό έλλη

»Γιά νά λυθfj είρηνικά η διαφορά αύτή, η έλληνι 

νικά Ναυτικό καί 'Αεροπορία. 'Η τουρκική Κυβέρνησις

κή Κυβέρνησις, δπως έλέχθη, έπρότεινε είς τήν

διαμαρτύρεται εντόνως γι, αυτές τίς παράνομές πράξεις

τουρκικήν τήν 27ην 'Ιανουαρίου

καί ζητεί aπό τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελλάδος νά θέση τέλος

ψουν άπό κοινου είς τό Διεθνές Δικαστήριον τfjς Χά

σ, αυτές τίς δραστηριότητες.

)) Ή

Κυβέρνησις τής Τουρκίας επίσης δηλώνει δτι ή

ευθύνη δι , όποιοδήποτε ανεπιθύμητο επεισόδιο, τό όποίον

θά εδημιουργείτο σάν συνέπεια τέτοιας προκλητικής ενερ
γείας θά βαρύνη τήν 'Ελλάδα.
))Τό 'Υπουργείον των Έξωτερικ&ν δράττεται τής ευ
καιρίας γιά νά ιiνανεώση στήν Πρεσβεία τής 'Ελλάδος

τήν διαβεβαίωσιν τής όψίστης του όπολήψεως)) 104 •

Στό μεταξύ, τό aπόγευμα τής 9ης Αύγούστου, συ
νήλθε ή Κυβερνητική 'Επιτροπή, ύπό τήν προεδρία
του Κ. Καραμανλή . Κατόπιν καί ό.φοu ένημέρωσε
σχετικά τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί τούς ήγέ
τες τής aντιπολιτεύσεως, Γ. Μαuρο καί Α. Παπανδρέ
ου, ό πρωθυπουργός εκαμε τίς ακόλουθες δηλώσεις:

1975 νά

παραπέμ

γης τό θέμα τfjς δριοθετήσεως τfjς ύφαλοκρηπίδος
του Αίγαίου.

Τήν έλληνικήν αύτήν πρότασιν η

Τουρκία άπεδέχθη κατ' άρχήν τήν 7ην Φεβρουαρίου

1975.

Ή κατ' άρχήν αύτή συμφωνία τών δύο χωρών

έπεβεβαιώθη κατά τήν συνάντησίν μου μέ τόν Τουρ

κον πρωθυπουργόν είς Βρυξέλλας τήν 31ήν Μαίου

1975, δπως προκύπτει καί άπό

τό σχετικό κοινό άνα

κοινωθέν. Τήν συμφωνίαν δμως αύτή ν δέν έτήρησαν
οί Τουρκοι.

'Από τόν Μάιον του

1975

έχοvν γίνει

τρείς συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, χωρίς νά κα

ταστfj δυνατόν νά συζητηθfj κaν τό συνυποσχετικόν

-

τό άπαραίτητο δηλαδή έγγραφον γιά τήν άπό κοι

νου προσφυγή ν είς τό Δικαστήριον τfjς Χάγης -διό

τι οί Τουρκοι ήρνήθησαν νά τό πράξουν.

«Μέ λύπη άναyκάζομαι ,σήμερα νά άπευθυνθώ

»Πέραν τfjς είρηνικfjς αύτfjς διαδικασίας πού

στήν έλληνική καί τήν διεθνfj κοινή γνώμη, γιά νά

έπρότεινεν η Έλλάς, εύρίσκεται αύτήν τήν στιγμήν

καταγγείλω τήν προκλητική καί αύθαίρετη συμπερι-

έν έξελίξει η Διεθνής Διάσκεψις του Δικαίου τfjς θα-
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λάσσης, στό πλαίσιο τής όποίας ή Τουρκία ήμπορεί

ή Έλλάς aποφεύγει νά προσφύγη είς τήν βίαν, ελπί

νά προβάλη τίς aπόψεις της καί νά έπιδιώξη τήν

ζουσα ότι θά επιλυθουν αl διαφοραί μέ εiρηνικάς δι

προστασίαv τών συμφερόντων πού έπικαλείται, aντί

αδικασίας.

νά καταφεύγη εiς έπικινδύνους ένεργείας, όπως ή
aποστολή του "Σισμίκ

1 ".

»Ούτως εiς τήν φάσιν αύτήν ή έλληνική Κυβέρ
νησις:

»Πtραν αύτών ή έλληνική Κυβέρνησις aνέλαβε

»Πρώτον: 'Απηύθυνε σήμερον καi νέαν ρηματι

καί εύρυτέραν πρωτοβουλίαν γιά νά διευκολύνη τήν

κή ν διακοίνωσιν διαμαρτυρίας πρός τήν τουρκικήν

έξομάλυνσιν τών σχέσεών της μέ τήν Τουρκίαν. Τήν

Κυβέρνησιν διά τήν αύθαίρετον ένέργειάν της.

17ην 'Απριλίου

έπρότεινα εlς τήν Τουρκίαν

»Δεύτερον: Προσφεύγει εlς τό Συμβούλιον 'Ασφα

τήν σύναψιν συμφώνου μή έπιθέσεως καί εlρηνικής

λείας, διά νά aποτραπή ό κίνδυνος τής διαταράξεως

έπιλύσεως τών διαφορών μας. Σκοπός τής προτάσεώς

τής είρήνης, ή όποία σοβαρώς aπειλείται.

1976

μου αύτής ή το νά δημιουργηθή τό κατάλληλο έκείνο
κλίμα στίς σχέσεις τών δύο χωρών, πού θά έπέτρεπε

τήν έξέτασιν τών διαφορών μας σέ aτμόσφαιρα

»Τρίτον: Προσφεύγει είς τό Διεθνές Δικαστήριον
τής Χάγης μονομερώς, διά νά προκαλέση τήν νομι
κήν καί έπιστημονικήν άποσαφήνισιν τών διαφορών

aπηλλαγμένη aπό άπειλάς καί πιέσεις. Καί τήν πρό

της με την Τουρκίαν καί δι ' αύτής τήν όριοθέτησιν

τασίν μου αύτήν ή Τουρκία άπεδέχθη θεωρητικώς,

τής ύipαλοκρ7,πίδος του Αίγαίου.

άλλά τήν aπέρριψε εiς τήν πρaξιν. Διότι, άντιστρέ

»'Ελπίζω ότι εlς τήν Τουρκίαν ύπάρχουν ύπεύθυ

φουσα τήν λογικήν σειράν τών πραγμάτων, ύποστη

νοι aνδρες, οί όποίοι aντιλαμβάνονται ότι ή εμμονή

ρίζει ότι τό σύμφωνον μή επιθέσεως θά πρέπη νά

εί~ τήν πολιτικήν τής αύθαιρεσίας θά όδηγήση θάτ

συναφθή μετά τήν έπίλυσιν τών διαφορών μας. Άλ

λά ποίον νόημα θά εlχε τότε ή σύναψις παρομοίας

τον ή βράδιον σέ περιπέτεια, θύματα τής δποίας θά
εlναι άμφότεροι οι' λαοί μας».

συμφωνίας;
»'Από όλα τά aνωτέρω προκύπτει ή έλλειψις κα

[Στά άπομνημονεύματά του, ό Δ. Μπίτσιος ύπο

λής θελήσεως άπό μέρους τής Τουρκίας. 'Ενώ δια

γράμμισε ότι ή Κυβέρνηση άπό καιρό είχε έξετάσει

τείνεται ότι aποδέχεται τίς εlρηνικές διαδικασίες

τό ένδεχόμενο προσφυγής στό Διεθνές Δικαστήριο

πού τής προτείνουμε, στήν ούσία τίς aπορρίπτει καί

καί είχε μάλιστα ζητήσει τή συνεργασία έπιφανών

έπιδιώκει τήν μονομερή καί αύθαίρετο έπιβολή τών

'Ελλήνων καί ξένων διεθνολόγων. 'Ο ίδιος ό ύπουρ

aπόψεών της.

γός 'Εξωτερικών είχε, κατά τή συνεδρίαση τής Κυ

»Εiς τήν σειράν τών αύθαιρεσιών της, aρχής γε

βερνητικής 'Επιτροπής, διαφωνήσει μέ τήν παράλ

νομένης άπό τήν τραγωδίαν τής Κύπρου, προστίθε

ληλη προσφυγή καί στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, ορ

ται ήδη, όπως έλέχθη, καί ή πρόσφατος διά του "Σι

γανο κατ'

σμίκ

δποίου λαμβάνονται ύπόψη τά συμφέροντα τών με

1" ένέργεια εiς

τό Αiγαίον, ενώ μάλιστα έσυνε

έξοχήν πολιτικό, στίς άποφάσεις του

χίζοντο άκόμη αί επαφαί μεταξύ τών δύο χωρών επί

λών του. 'Ωστόσο, ή 'Επιτροπή άποφάσισε τήν ταυ

του θέματος τής ύφαλοκρηπίδος. Καί aποτελεί αύ

τόχρονη προσφυγή καί στά δύο σώματα, θεωρώντας

θαιρεσίαν ή ενέργεια αύτή, έστω καί εάν ύποτεθή

ότι, σέ άντίθετη περίπτωση, ή κοινή γνώμη θά πί

ώς iσχυρίζεται ή Τουρκία

-

-

ότι δέν προσβάλλει έλ

ληνικά δικαιώματα, διότι αί έρευναι διεξάγονται είς
aμφισβητουμένας περιοχάς. Τουτο άκριβώς έπέβαλε

στευε ότι ή Κυβέρνηση δέν είχε έξαντλήσει όλες τίς
δυνατότητες πού είχε στή διάθεσή της] 1 Ω 5 •
Παράλληλα, ένόψει τών άποφάσεων τής Κυβερ

εiς τήν Τουρκίαν νά έπιδιώξη τήν όριοθέτησιν τής

νήσεως

ύφαλοκρηπίδος.

Καραμανλη- ό άρχηγός της ΕΔΗΚ, Γ. Μαυρος, μέ

-

καί πρίν τήν ένημέρωσή του άπό τόν Κ.

»'Ισχυρίζεται επίσης ή τουρκική Κυβέρνησις,

δηλώσεις του, ζήτησε τή διακοπή τών διαπραγματεύ

γιά νά δημιουργήση σύγχυσΊν στήν διεθνή κοινήν

σεων γιά τίς βάσεις μέ τίς ΗΠΑ, δύναμη πού ένθάρ

γνώμην, ότι δέν προσβάλλει ξένα δικαιώματα διεξά

ρυνε τίς τουρκικές ένέργειες στό Αίγαίο καί τήν Κύ

γουσα έρεύνας είς διεθνή ύδατα. Εlναι όμως γνωστόν

προ, καθώς καί άναπροσαρμογή της στάσεως της

ότι aλλο πράγμα εlναι τά διεθνή ύδατα καί aλλα ή

'Ελλάδος ώς πρός τό ΝΑΤΟ, τό δποίο άπέφευγε νά

ύφαλοκρηπίς, ή όποία aρχίζει άκριβώς aπό τό τέλος

λάβει θέση σέ μιά ύπόθεση πού άφορουσε τά έλληνι

τών χωρικών ύδάτων καί επεκτείνεται στά διεθνή.

κά κυριαρχικά δικαιώματα καί ήταν πλέον θεσμός

»Μέχρι σήμερον ή Έλλάς aπέφυγε στάς σχέσεις

ξεπερασμένος, άναξιόπιστος καί άνίκανος νά προ

μέ τήν Τουρκία οίανδήποτε πρόκλησιν, ετήρησε με

σφέρει όποιαδήποτε ύπηρεσία. Πίστευε ότι ή Κυ

τpίοπαθή καί φιλεψηνικήν στάσιν καί εσεβάσθη

βέρνηση

τούς κανόνας του διεθνους δικαίου. ΝΗδη προσβάλ

'Ασφαλείας του ΟΗΕ καί νά άναλάβει «διπλωματική

λονται δικαιώματά της καί εlναι ύποχρεωμένη νά τά

σταυροφορία» σέ παγκόσμια κλίμακα, γιά τήν ύπερά

προστατεύση, "

σπιση τών έθνικών δικαίων. 'Από τήν πλευρά του

»Πιστή είς τόν Χάρτην τών Ήνωμένων 'Εθνών,

οφειλε

νά

προσφύγει

στό

Συμβούλιο

ΚΚΕ (έσ.) ό Λ. Κύρκος, σέ όμιλία του στήν Κόρινθο,
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χαρακτήρισε τή στάση τής Κυβερνήσεως «χλιαρή»,

νά βλάψουν σοβαρώς τά έθνικά συμφέροντα καί, δεύτερον,

έν& ζήτησε τήν liμεση καταγγελία τ&ν τουρκικών

διότι εγένοντο παρά τήν συμφωνία νά μή γίνη ούδεμία δή

ένεργει&ν στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, διακοπή τ&ν

λωσις, εν συνεχεί~ τής ενημερώσεως».

διαπραγματεύσεων γιά τίς άμερικανικές βάσεις καί
άναζήτηση διπλωματικών έρεισμάτων σέ δλο τόν κό
σμο καί ίδιαίτερα τό σοσιαλιστικό καί τήν παράτα

Στίς
νητική

10 Αύγούστου,

συνεδρίασε έκ νέου ή Κυβερ

'Επιτροπή ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυ

πουργοϋ, ό όποίος συναντήθηκε καί μέ τήν ήγεσία

ξη τ&ν 'Αδεσμεύτων.
Θέμα, ώστόσο, δημιουργήθηκε μέ τίς δηλώσεις

τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων. Τήν ίδια ήμέρα, δ μόνιμος

πού εκαμε ό Α. Παπανδρέου, εύθύς μετά τή συνάντη

άντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος στόν ΟΗΕ, πρέσβης Γ .

σή

Παπούλιας, κατέθεσε στόν πρόεδρο τοϋ Συμβουλίου

του μέ τόν πρωθυπουργό.

'Ο

προέδρος τοϋ

ΠΑΣΟΚ, είχε, ijδη τήν προηγουμένη, προτρέψει τήν

'Ασφαλείας τήν έλληνική προσφυγή, στήν όποία

Κυβέρνηση νά άπαντήσει δυναμικά στίς τουρκικές

τονιζόταν δτι οί κατάφωρες παραβιάσεις τ&ν κυρι

προκλήσεις, προσβάλλοντας τό «Σισμίκ». Μετά τήν

αρχικών δικαιωμάτων τής 'Ελλάδος ε{ χ αν δημιουρ

ένημέρωσή του άπό τόν Κ. Καραμανλή καί έν& είχε

γήσει έπικίνδυνη κατάσταση πού άπειλοϋσε τή διε

συμφωνηθεί νά μή γίνει σχετικά καμιά δήλωση, ό Α.

θνή είρήνη καί άσφάλεια. 'Ακόμη, έξέθεσε σύντομα

Παπανδρέου άνακοίνωσε στούς πολιτικούς συντά

καί τό ίστορικό τοϋ προβλήματος. Ταυτόχρονα, στή

κτες:

Χάγη, ό πρέσβης Ν. Καρανδρέας κατέθεσε προ

«Πιστεύω, δπως ~χω ήδη δηλώσει καί μέ λόγους πού

εξεφώνησα, δτι τά νησιά μας ~χουν ύφαλοκρηπίδα πού κα
τοχυρώνεται άπό τήν σύμβαση τής Γενεύης, ή όποία

σφυγή στό Διεθνές Δικαστήριο. 'Η 'Αθήνα ζητουσε

νά ληφθοϋν προσωρινά μέτρα (άναγνώριση του παρά
νομου χαρακτήρα τ&ν τουρκικών ένεργει&ν καί άπό

άποτελεί iσχυον διεθνές εθνικό δίκαιο. 'Επειδή ή Τουρκία

φαση γιά τήν άπαγόρευση έπαναλήψεώς τους στό

εξετέλεσε σεισμικές ~ρευνες στήν έλληνική ύφαλοκρηπί

μέλλον). Παράλληλα, ζητοϋσε καί τήν έξέταση τής

δα καί παρεβίασε ~τσι τόν έθνικό μας χώρο ή άπάντηση θά

ούσίας τής ύποθέσεως: νά άναγνωριστεί δτι τά έλλη

~πρεπε καί πρέπει νά εΙναι άκριβrος ή ίδια δπως dν οί ένο

νικά νησιά είχαν δική τους ύφαλοκρηπίδα, νά δρι

πλες τουρκικές δυνάμεις παρεβίαζαν τόν χερσαίο χώρο

στεί ή πορεία τής όριοθετικής γραμμής στό Αίγαίο,

μας. Δέν κάνω καμμιά διάκριση μεταξύ τrον δύο περιπτώ

καί νά διακηρυχθή δτι ή 'Ελλάδα δικαιοϋνταν νά

σεων. Καί ή aπάντηση αύτή ε{ναι κατ' άνάγκην δυναμική,
ε{ ναι στρατιωτική. Προσφυγή στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας
θά ιiποτελουσε μέγα σφάλμα, διότι τό Συμβούλιο

•Ασφα

λείας δέν πρόκειται νά πάρη θέση μέ κανένα τρόπο πάνω
στά δικαιώματα των δύο χωρών στήν ύφαλοκρηπίδα του

άσκεί δλα τά νόμιμα δικαιώματά της έπί τής ύφαλο
κρηπίδας της 1 06.

'Η έλληνική προσφυγή στή διεθνή δικαιοσύνη
καί στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας σέ συνδυασμό μέ εν

Αiγαίου . Τό μόνο πού μπορεί νά κάνη τό Συμβούλιο

τονες παρασκηνιακές προσπάθειες χωρών τής Δυτι

'Ασφαλείας εΙναι νά ιiπαιτήση aπό τίς δύο χώρες νά μήν

κής Εύρώπης καί τ&ν ΗΠΑ, μετέθεσαν τό πεδίο τοϋ

ύπάρξη στρατιωτική αναμέτρηση. Κάτι πού θά έξασφάλιζε

ένδιαφέροντος άπό τό πεδίο τής άναμετρήσεως

στήν Τουρκία έπιχειρήματα γιά τήν παραβίαση τής έλλη

Αίγα ίο- στή Νέα 'Υόρκη, καί ετσι liνοιξαν τό δρό

-

τό

νικής ύφαλοκρηπίδος διότι θά δημιουργουσε αποφασιστι

μο γιά τήν έκτόνωση τής κρίσεως. 'Εξάλλου, στίς

κά τετελεσμένα γεγονότα .

Αύγούστου, τό «Σισμίκ» τερμάτισε τίς ερευνές του

»Πιστεύω δτι οί <Ιίρες ε{ναι κρίσιμες γιά τήν χώρα μας.
Τό ΠΑΣΟΚ δέν εΙναι σωβινιστικό κόμμα· δέν έπιδιώκουμε
τόν πόλεμο οϋτε δικαιούμεθα νά προσπορισθουμε κομμα
τικά όφέλη άπό τήν μεγάλη κρίση πού διέρχεται ή χώρα
μας . ΕΙμαι δμως κατά συνείδηση ύποχρεωμένος νά δηλώ

15

καί έπέστρεψε στό λιμένα του.
Γιά

τή

διαδικασία

ένώπιον

τοϋ

Συμβουλίου

'Ασφαλείας άπαιτήθηκε εντονη δραστηριοποίηση
τής έλληνικής διπλωματίας έπρόκειτο μάλιστα γιά

σω δτι διαφωνώ μέ τήν πολιτική πού εχάραξε καί ακολου

μιά έξαιρετικά σπάνια περίπτωση συγκλήσεώς του

θεί ή Κυβέρνηση στό θέμα του Αiγαίου.

γιά νά έξεταστεί κίνδυνος γιά τήν είρήνη που προερ

»Πιστεύω δτι σοβαρώτατοι κίνδυνοι θά άπειλήσουν

χόταν άπό κρίση μεταξύ δύο μελών τής ίδίας συμμα

τήν χώρα μας καί στό έγγύς μέλλον καί μακροπρόθεσμα liν

χίας! 'Ήδη, πρίν άναχωρήσει γιά τή Νέα 'Υόρκη, δ

δέν δώσουμε άμεση σθεναρή έλληνική άπάντηση στίς κα

ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, προειδοποίησε

θοδηγούμενες άπό τό ΝΑΤΟ καί τίς ΗΠΑ ένέργειες των

τόν πρέσβη τ&ν ΗΠΑ στήν 'Αθήνα δτι liν ή άμερι

Τούρκων στό Αiγαίο» .

κανική

άντιπροσωπεία

έπενέβαινε

παρασκηνιακά

Οί δηλώσεις τοϋ προέδρου τοϋ ΠΑΣΟΚ προκά

ύπέρ τής Τουρκίας ή έλληνική άντιπροσωπεία θά

λεσαν τήν εκδοση τής άκόλουθης κυβερνητικής

κατήγγελλε άμέσως τήν Ούάσιγκτων στούς έκπρο

άνακοι ν ώσεως:
«ΕΙ ναι τουλάχιστον περίεργοι αί δηλώσεις του κ. προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ: πρώτον, διότι ό κ. πρωθυπουργός εΙχε

σώπους τοϋ τύπου. Παράλληλα, ή έλληνική Κυβέρ

νηση δραστηριοποιήθηκε καί πρός τήν κατεύθυνση
καί τ&ν liλλων μελών τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας,

τήν εύκαιρία νά του εξηγήση γιατί ο{ άπόψεις τάς όποίας

συμπεριλαμβανομένης τής Μόσχας. Υ Άλλωστε, στίς

ύποστηρίζει ό κ. Παπανδρέου δύνανται αύτήν τήν στιγμήν

13 Αύγούστου,

οί Σοβιετικοί εκαμαν διαβήματα στήν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

'Αθήνα καί τήν "Αγκυρα, ζητώντας τήν άποφυγή

279

οδήποτε έπίπεδο γιά τήν είρηνική διευθέτηση των διαφο

χρήσεως βίας, τήν είρηνική έπίλυση τής διαφορaς

ρών της μέ τήν Τουρκία. Οί Τουρκοι εΙναι έκείνοι οί δποί

καί τήν άποφυγή διαταράξεως των θαλασσίων όδ&ν

οι τό &.ρνουνται εiς τήν πρiiξιν τορπιλλίζοντες τόν διάλο

τοϋ Αίγαίου. Διάβημά. εκαμαν, έπίσης, καί οί 'Εννέα.

γον μέ προκλητικές καί αυθαίρετες ένέργειες δπως ή &.πο

'Η διαδικασία ένώπιον τοϋ Συμβουλίου 'Ασφα

λείας ξεκίνησε στίς

12

τοϋ μηνός, μέ όμιλία τοϋ Δ.

Μπίτσιου, ό όποίος έξέθεσε τό ίστορικό τής ύποθέ
σεως, κάμοντας ίδιαίτερη άναφορά στή συμφωνία
Καραμανλή-Ντεμιρέλ γιά παραπομπή τής διαφορaς

στολή του "Σισμίκ".

»2. Οί

&.λλεπάλληλες δηλώσεις τfjς τουρκικfjς ήγεσίας

δτι δέν θά σεβασθfj ούτε τίς &.ποφάσεις τfjς Διασκέψεως γιά
τό Δίκαιον τfjς Θαλάσσης, έάν δέν υίοθετηθουν οί &.πόψεις

της, ούτε τίς άποφάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί
του Διεθνους Δικαστηρίου τfjς Χάγης, &.ποτελουν προκλή

στό Διεθνές Δικαστήριο, συμφωνία τήν όποία δέν

σεις όχι μόνον κατά τfjς 'Ελλάδος &.λλά (καί) κατά τής

τήρησε ή" Αγκυρα. Σημείωσε, άκόμη, ότι δέν ζητοϋ

διεθνους κοινωνίας. Διότι, έάν δλες οί χώρες συμπεριεφέ

σε άπό τό Συμβούλιο νά άποφανθεί έπί τής διαφορaς

ροντο κατά τόν ίδιο τρόπο ή &.νθρωπότης θά μετεβάλλετο

στό νομικό έπίπεδο, άλλά νά έπιβάλει τήν άναστολή

σέ ζούγκλα.

των μονομερών τουρκικών ένέργει&ν πού εθεταν σέ
κίνδυνο τήν είρήνη καί τήν άσφάλεια στήν περιοχή.
Καί τόνισε μέ εμφαση ότι ή Τουρκία ε{χε προβεί στίς
μονομερείς αύτές ένέργειες τή στιγμή πού διενερ

γοϋνταν διαβουλεύσεις γιά τήν έπίλυση τοϋ προβλή
ματος, καί έν& ή άτμόσφαιρα ήταν τεταμένη μετά
τήν τουρκική είσβολή στήν Κύπρο, τήν όποία δέν

ε{χε άποτρέψει τό Συμβούλιο 'Ασφαλέίας.
Στόν 'Έλληνα ύπουργό άπάντησε ό μόνιμος άν

»3.

'Η Τουρκία γιά νά δικαιολογήση τίς αυθαιρεσίες

της, διαρκώς iσχυρίζεται δτι ή 'Ελλάς έπιχειρεί νά μεταβά

λη τό Αiγαίο σέ κλειστή έλληνική θάλασσα. Τουτο δμως
ουδέποτε τό έπεδίωξεν ή 'Ελλάς ούτε &.ρνείται δτι ή Τουρ
κία ώς παράκτιος χώρα εχει κι αυτή δικαιώματα στό Αί
γαίο. Τήν δριοθέτηση δέ &.κριβrος των έκατέρωθεν δικαιω
μάτων έπρότεινε καί προτείνει ή Έλλάς μέ είρηνικές δια
δικασίες, δπως εΙναι δ διάλογος καί ή διαιτησία του Δικα

στηρίου τfjς Χάγης- διαδικασίες τίς δποίες &.κολουθουν

δλες οί χώρες πού εχο6ν παρόμοιες διαφορές.

τιπρόσωπος τής Τουρκίας στόν ΟΗΕ, πρέσβης Ι.

»Λυπηρόν εΙναι δτι ή Τουρκία προτιμά τήν πολιτική

Τουρκμέν, πού κατηγόρησε τήν 'Ελλάδα ότι έπιδίω

των αυθαιρεσιών καίτrον προκλήσεων; σοβαρωτέρα έκδή

κε νά μετατρέψει τό Αίγαίο σέ ελληνική λίμνη, ότι

λωσις τής δποίας εΙναι ή &.ποστολή του "Σισμίκ" στό Αί

έξόπλιζε τά νησιά καί ότι ε{χε παρενοχλήσει τό «Σι

γαίον πού θέτει σέ κίνδυνον τήν είρήνην είς τήν ευαίσθη

σμίκ». Στίς \διες γραμμές κινήθηκε καί ό Ι. Τσαγλα
γιαγκίλ, πού άνέπτυξε τίς τουρκικές θέσεις τήν επομέ
νη, άποσκοπώντας, προφανώς, ε\τε νά άποτρέψει εκ
δοση άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου, ε\τε νά άποδυνα

μώσει τό περιεχόμενό της: ίσχυρίστηκε ότι οί ένέρ
γειες τοϋ τουρκικοϋ σκάφους ήταν σύννομες καί
έπανέλαβε τίς καταγγελίες τοϋ Τουρκμέν γιά τήν ελ
ληνική πολιτική. τίς άπόψεις τοϋ Τούρκου ύπουρ

γοϋ άντέκρουσε δ Δ. Μπίτσιος, ό δποίος είδικά γιά

τον αυτήν περιοχήν τfjς &.νατολικfjς Μεσογείου».

'Ακολούθησαν πολλές ήμέρες έξαντλητικ&ν έπα
φ&ν καί φρενήρους διπλωματικής δραστηριότητας.
Μεταξύ άλλων, δ Δ. Μπίτσιος συνάντησε τόν 'Αμε

ρικανό ύπουργό 'Εξωτερικών, Χ. Κίσινγκερ, στίς

14

Αύγούστου. Τήν \δια ήμέρα, μήνυμα πρός τό Χ. Κί
σινγκερ άπηύθυνε καί ό Κ. Καραμανλής:

«1.

'Εάν περάση ή εύρωπαϊκ:ή πρότασις κ:αί άπο

τό θέμα τής όχυρώσεως τ&ν νησιών ύπενθύμισε τήν

συρθij τό "Σισμίκ:" ό κ:. πρωθυπουργός εlναι πρόθυ

τουρκική είσβολή στήν Κύπρο καί τή συγκέντρωση

μος νά άρχίση σοβαρόν κ:αί έντιμον διάλογον γιά

μεγάλων τουρκικών δυνάμεων καί τοϋ άποβατικοϋ

τήν διευθέτηση τών διαφορών πού χωρίζQυν τίς δύο

στόλου στήν άκτή τοϋ Αίγαίου, έν& παρέθεσε σειρά

χώρες.

δηλώσεων Τούρκων ίθυνόντων, άπό τίς δποίες προέ

»2.

Εlναι εύκ:ολώτερον στήν Τουρκία, μέ τό έπι

κυπταν οί έπεκτατικές διαθέσεις τής "Αγκυρας. Ή

χείρημα τής ένάρξεως διαλόγου γιά τήν ούσία του

όργίλη άντίδραση τοϋ Ι. Τσαγλαγιαγκίλ στίς παρα

προβλήματος -νά άποσύρη τό "Σισμίκ:" παρά γιά τήν

τηρήσεις αύτές επαιξε σημαντικό ρόλο στήν άποδυ

'Ελλάδα νά τό άνεχθij, έφ' δσον άποτελεί πρόκ:λη

νάμωση τής τουρκικής θέσεως στό Συμβούλιο. Πάν

σιν έσκ:εμμένην.

τως, τήν \δια ήμέρα, δ Ι. Τουρκμέν κυκλοφόρησε

»3.

"Α ν ή Τουρκία έπιμείνη στήν αύθαιρεσίαν ή

εγγραφο τό όποίο εκαμε λόγο γιά «παρενοχλήσεις»

Έλλάς δέν ήμπορεί νά μήν άναζητήση τρόπους άν

τοϋ «Σισμίκ» άπό τίς έλληνικές "Ενοπλες Δυνάμεις.

τιδράσεως πού θά εlναι γιά δλους μας δυσάρεστοι

'Από τήν πλευρά του, μέ δικό του εγγραφg, άντέ

κ:αί έν τfί έξελίξει θά κ:αταστοvν έπικ:ίνδυνοι.

κρουσε τίς θέσεις αύτές δ Γ. Παπούλιας.

»4.

Θά ήτο χρήσιμον νά γνωρίζη ή άμερικ:ανικ:ή

Αύγούστου, έκ

Κυβέρνησις δτι στήν προσπάθειά της νά μή δυσαρε

δόθηκε, σέ άπάντηση δηλώσεων Τούρκων άξιωμα

στήση τήν Τουρκία γίνεται άθέλητα ίσως aδικ:η γιά

Στήν 'Αθήνα, τήν \δια ήμέρα,

13

τούχων, ή άκόλουθη κυβερνητική άνακοίνωση:

τήν 'Ελλάδα. Καί θά ή το έπίσης χρήσιμο ν νά γνωρί
ζη δτι aν, μέ τήν εύκ:αιρία αύτή, δέν χαλιναγωγηθfί ή

«1.

Ή Έλλάς ουδέποτε ήρνήθη νά συζητήση σέ δποι-

Τουρκία, ή σύρραξις μεταξύ τών δύο χωρών, κ:αί aν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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άποφευχθή σήμερα, άργά ή γρήγορα θά γίνη» 101 •

Έξάλλου, στίς

16

του μηνός, ό 'Έλληνας πρω

κρίσεως κ:αί όλων των προβλημάτων .• ο άντιπρόσωπος
τής Ρουμανίας είς τά 'Ηνωμένα νΕθνη ελαβεν όδηγίας νά

ενεργήση μέ τό πνευμα αυτό.

θυπουργός άπηύθυνε μήνυμα καί πρός τό Σουηδό

>>'Ο κ:. πρωθυπουργός παρεκάλεσε τόν Ρουμάνοv πρέ

πρωθυπουργό, Ο. Πάλμε, ή χώρα του όποίου ήταν

σβυν νά διαβιβάση εiς τόν κ:. Τσαουσέσκου ότι εκτιμά τό

μέλος του Συμβουλίου 'Ασφαλείας:

ενδιαφέρον του διά τήν επικ:ίνδυνον κρίσιν εiς τό Αiγαίον
κ:αί συμφωνεί άπολύτως μέ τίς άπόψεις του. Αυτά όμως τά

<<Σχετικά μέ τήν έλληνική αίτηση στό Συμβούλιο

όποία συμβουλεύει δ κ:. Τσαουσέσκου ή 'Ελλάς τά εχει

'Ασφαλείας, έπιθυμώ νά πληροφορήσω τήν έξοχό

ήδη κάνει. 'Επρότεινεν εiς τήν Τουρκ:ίαν νά παραπέμψουν

τητά σας δτι ή ύπόθεση τής είρήνης στήν άνατολική

τήν διαφοράν των εiς τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης

Μεσόγειο άπαιτεί νά τερματισθοfJν οί τρέχουσες συ

κ:αί επί πλέον νά συνάψουν σύμφωνον μή χρήσεως βίας.

ζητήσεις μέ μιά έποικοδομητική άπόφαση τofJ Συμ

'Η Τουρκία αμφότερα τά εδέχθη θεωρητικώς, άλλά τά

βουλίου, δπως αύτή πού προσφέρει τό σχέδιο τών

άπέρριψε εiς τήν πράξιν. νΗδη ή Τουρκία προβαίνει εiς

τριών εύρωπαϊκών Κρατών. Χωρίς μιa τέτοια άπό
φαση, ή κατάσταση μπορεί νά ξεφύγη άπό τόν έλεγ
χό μας.

»Γνωρίζω δτι

ή χώρα σας, άπαλλαγμένη άπό

προκαταλήψεις καί άνεμπόδιστη άπό ξένες έπιρροές,
ύπερασπίζεται σταθερά τήν δικαιοσύνη καί τήν είρή~

προκ:λητικ:άς αυθαιρεσίας μέ τίς ερευνες πού κάνει σέ χώρο
πού θεωρείται έλληνικ:ός. 'Αλλά κ:αί liν δεχθουμε ότι ό

χώρος ε{ναι άμφισβητούμενος κ:αί πάλιν ή Τουρκία αυθαι

ρετεί, διότι, όταν ύπάpχη άμφισβήτησις, ή διαφορά παρε
πέμπεται εiς διαιτησίαν ή δικαστήριον. Συνεπώς ή Τουρ

κία ε{ναι εκείνη πού δημιουργεί τήν παρουσαν εντασιν.
>>'Η 'Ελλάς, άντί νά χρησιμοποιήση βίαν, προσέφυγεν
εiς τό Δικαστήριον τής Χάγης κ:αί εiς τό Συμβούλιον

νη.

»Σfiς ζητώ, συνεπώς, νά ύποστηρίξετε αύτό τό

'Ασφαλείας, εξαντλουσα όλα ·τά εiρηνικ:ά μέσα γιά νά

σχέδιο άποφάσεως, μέ τήν βεβαιότητα δτι δχι μόνο

άποτρέψη τήν επιδείνωσιν τής κρίσεως κ:αί νά διευκ:ολύνη

θά ύπηρετήσετε τό δίκαιο, άλλά καί θά συμβάλετε

ενα εποικ:οδομητικ:όν διάλογον. 'Η Τουρκία όμως εξακο

στήν άποτροπή ένός σοβαροfJ κινδύνου πού προκα

λείται άπό μιά αύθαίρετη καί προκλητική ένέργεια
τής Τουρκίαρ> 108

λουθεί

νά προκ:αλή. Συνεπώς θά πρέπη νά άναγκ:ασθή ή

Τουρκία νά παύση τάς προκλήσεις κ:αί νά άκ:ολουθήση τάς
εiρηνικ:άς διαδικασίας πού προσφέρονται γιά τήν λύση τής

διαφοράς μας. Τήν εναρξιν του διαλόγου θά πρέπη νά άπο

Αύγούστου, ό πρέσβης τής Ρουμανίας

φασίση κ:αί συστήση τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας. νΗδη

στήν 'Αθήνα εγινε δεκτός άπό τόν Κ. Καραμανλή,

τρείς ευρωπαϊκές χώρες εχουν προτείνει ενα λογικόν κ:αί

στόν όποίο καί διαβίβασε μήνυμα του Ν. Τσαουσέ

μετριοπαθές σχέδιον άποφάσεως.

Στίς

17

σκου. Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει:

»Θά παρακαλέσω τόν πρόεδρον Τσαουσέσκου νά ύπο

στηρίξη τό σχέδιον αυτό μέ τήν βεβαιότητα ότι όχι μόνον

«'Ο πρέσβυς τής Ρουμανίας εγινε δεκτός σήμερον, κα

ύποστηρίζει τό δίκαιον άλλά συμβάλλει κ:αί στήν άποτρο

τόπιν αiτήσεώς του, άπό τόν κ:. πρωθυπουργόν, είς τόν

πήν σοβαρών κινδύνων πού προκαλεί ή εμμονή τής Τουρ

όποίον διεβίβασε τό κάτωθι προφορικ:όν μήνυμα του κ:.

κίας είς τήν αυθαιρεσίαν.

Τσαουσέσκου:

» Έν

»Θά πρέπη επίσης νά ληφθή ύπ' όψιν ότι εiς τό Συμβού

τφ πνεύματι των συνομιλιών αί όποία ι διεξήχθη

λιον' Ασφαλείας δέν συζητείται ή ουσία τής διαφοράς μας

σαν κατά τήν επίσκεψιν του κ:. Τσαουσέσκου εiς 'Αθήνας

μέ τήν Τουρκ:ίαν, άλλά ή εξάλειψις τής αίτίας πού προεκ:ά

καθώς κ:αί τ.rον εγγράφων πού ύπεγράφησαν τότε, ή Ρουμα

λεσε τήν παρουσαν κρίσιν. Δέν ε{ναι, συνεπώς, όρθόν νά

νία επιθυμεί νά εκ:φράση τήν άνησυχίαν της ώς βαλκανική

άπευθύνωνται συστάσεις κ:αί πρός τήν ·Ελλάδα άλλά μό

χώρα κ:αί τό ενδιαφέρον της διά τήν διαφύλαξιν τής είρή

νον πρός τήν Τουρκ:ίαν ή όποία προεκ:άλεσε τήν κρίσιν.

νης κ:αί τής άσφαλείας εiς τήν περιοχήν, εν όψει τής εντά

»τέλος, ό κ:. πρωθυπουργός συνοψίζων τάς έλληνικ:άς

σεως πού ύφίσταται μεταξύ τής 'Ελλάδος κ:αί τής Τουρκί

επιδιώξεις είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας ε{πf:ν ότι τουτο
θά πρέπη νά εκ:δώση μίαν άπόφασιν ή όποία θά άρη τήν

ας.

»'Επιθυμία τής Ρουμανίας ε{ ναι όπως τά δύο Κράτη

αίτίαν τής παρούσης κρίσεως, θά άνοίξη τόν έλληνοτουρ

άποφύγουν πάσαν πρaξιν πού δύναται νά όδηγήση σέ επι

κ:ικ:όν διάλογον κ:αί θά προβλέπη τήν παραπομπήν εiς τό

δείνωση τής καταστάσεως.

Δικαστήριον τής Χάγης των σημείων επί των όποίων δέν

»ΕΙναι πρός τό συμφέρον τής 'Ελλάδος, τής Τουρκίας

θά επιτευχθή συμφωνίω> 109 •

κ:αί όλων των χωρών τής περιοχής νά μή δημιουργηθουν
κ:αί νά μή άναπτυχθουν έστίες εντάσεως. Θά πρέπη νά

ενεργήσωμεν μέ ψυχραιμίαν κ:αί μετριοπάθειαν χάριν τής
ασφαλείας κ:αί τής εiρήνης . 'Η διευθέτησις των διαφορών
θά πρέπη νά επιδιωχθή μόνον μέ εiρηνικ:ά μέσα συμφώνως

πρός τόν Χάρτην του ΟΗΕ.
»'Η Ρουμανία πιστεύει ότι πρέπει νά δημιουργηθουν
όλαι αί άπαραίτητοι συνθήκ:αι διά νά συναντηθουν εκ: νέου

ή 'Ελλάς κ:αί ή Τουρκία κ:αί νά διαπραγματευθουν πρός
εξεύρεσιν άμοιβαίως άποδεκ:τrον λύσεων τής παρούσης

Στό μεταξύ, τό «Σισμίκ)) βγήκε καί πάλι στό Αί
γαίο, άπό

18 ώς 24 Αύγούστου

χωρίς, τή φορά αύτή,

νά παραβιάσει τήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα. Στίς

20

Αύγούστου καί μέ άφορμή τίς κατηγορίες του Σ.
Ντεμιρέλ γιά όχύρωση των νησιων- τά όποία, δπως
ύπογράμμισε δέν επρεπε νά άναφέρονται ώς «έλλη
νικά νησιά)), άλλά ώς «νησιά του Αίγαίου))- ό Κ.
Καραμανλής δήλωσε:

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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όδηγήσει σέ επιδείνωση της καταστάσεως- καί τήν

'Αφ'

κατάσταση ε ίχε επιδεινώσει ή Υ Αγκυρα- έν& άνα

ένός διατυπώνονται έξωφρενικές άπόψεις μέ άπειλη

φερόταν καί στήν άρμοδιότητα τοϋ Διεθνοϋς Δικα

μαγωγικών άλλά καί άντιφατικών δηλώσεων.

τικό περιεχόμενο γιά τά έλληνικά νησιά καί άφ' έτέ

στηρίου, πρόβλεψη στήν όποία είχε σθεναρά άντι

ρου, προτάσεις γιά διάλογο. Καί δσον άφορα τίς

ταχθεί ή τουρκική πλευρά. Τέλος, δέν άνέφερε τίπο

άπειλές, έχω νά είπω μόνον δτι, έάν ποτέ έπιχειρηθή

τε γιά τό θέμα τ&ν νησι&ν, πού είχε θέσει δ

ή πραγματοποίησή τους, θά δοθή στήν πράξη ή δέ

γλαγιαγκίλ .

I.

Τσα

ουσα άπάντηση. "Οσον άφορα δμως τίς προτάσεις

Στήν 'Αθήνα, τήν ϊδια ήμέρα, συγκλήθηκε ή Κυ

γιά διάλογο, δέν εlναι ή 'Ελλάς έκείvη πού τόν άρ

βερνητική 'Επιτροπή, ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυ

νείται. 'Όπως έδήλωσα lπανειλημμένως, ή Έλλάς

πουργοϋ, δ όποίος δήλωσε μετά τό τέλος της συνε

ύπήρξε, καί έξακολουθεί νά ε{ναι πρόθυμη γιά σοβα

δριάσεως:

ρό καί έντιμο διάλογο σέ όποιοδήποτε έπίπεδο, γιά

τήν διευθέτηση τών δίμερών διαφορών. Ή Τουρκία
εlναι έκείνη ή όποία θά πρέπη, aν πράγματι έπιθυμή
τον διάλογον αύτόν, νά παύση νά τόν ύπονομεύη μέ
άπειλές καί αύθαιρεσίες».

«Ή Έλλάς ύποδέχεται μέ lκανοποίησιν τήν
άπόφασιν του Συμβουλίου Άσφαλείας.
»Μέ τήν άπόφασή του αύτή ό Διεθνής Όργανι
σμός συνιστα νά μειωθή ή έντασις στήν περιοχή μας
ώστε νά έπαναληφθουν

ol διαπραγματεύσεις γιά

τήν

Κατά τίς συνεδριάσεις τοϋ Συμβουλίου 'Ασφα

είρηνικήν έπίλυσιν τής διαφορας μας μέ τήν Τουρ

λείας ή έλληνική άντιπροσωπεία προσπάθησε νά

κία. Καί έπισημαίνει ταυτοχρόνως τήν χρησιμότητα

εξασφαλίσει τήν εγκριση σχεδίου άποφάσεως πού

του Διεθνους Δικαστηρίου τής Χάγης.

είχαν προτείνει οί τρείς

χ&ρες της ΕΟΚ, Γαλλία,

» 'Η

προσφυγή τής

'Ελλάδος στό Συμβούλιο

'Ιταλία, Βρετανία, πού ήταν καί μέλη τοϋ Συμβουλί

'Ασφαλείας άπέβλεπε άκριβώς νά άποτρέψη τήν δι

ου . 'Ωστόσο, καί έν& οί 'Έλληνες ίθύνοντες σημεί

ατάραξη τής είρήνης καί νά άνοίξη τόν δρόμο γιά

ωσαν μέ ίκανοποίηση τήν αύστηρά ούδέτερη άμερι

τήν είρηνική διευθέτηση τής έλληνοτουρκικής δια

κανική στάση, μετά τήν πάροδο κάποιων ήμερ&ν

φορας.

στάση <iλλαξε ή βρετανική άντιπροσωπεία ή όποία

»ΝΗδη ή έλληνική Κυβέρνησις δηλοί δτι θά άν

<iρχισε νά μεταβάλει σταδιακά τή διατύπωση τοϋ

ταποκριθή στίς συστάσεις του Συμβουλίου 'Ασφα

σχεδίου, όSστε νά προσεγγίσει τίς τουρκικές άπόψεις.

λείας

'Απαιτήθηκε εντονη δραστηριότητα καί ή βοήθεια

ριξε δτι οί διαφορές αύτές πρέπει νά λυθουν μέ καλή

της γαλλικης άντιπροσωπείας, γιά νά υίοθετηθεί,

πίστη καί άμο-ιβαία κατανόηση.

στίς

έπανειλημμένως δτι ή έλληνική Κυβέρνησις ούδέ

25

Αύγούστου, ή άπόφαση ύπ' άριθ.

395,

ή

-

τοσούτφ μαλλον καθ ' δσον πάντοτε ύπεστή
'Ετόνισα άλλωστε

όποία στό διατακτικό της άνέφερε δτι τό Συμβούλιο

ποτε ίσχυρίσθη, δπως διατείνεται ή Τουρκία, δτι τό

'Ασφαλείας:

Αίγαίον εlναι κλειστή έλληνική θάλασσα. Ούτε άρ

«I. Κάνει εκκληση στίς Κυβερνήσεις τfjς

'Ελλάδος καί

τfjς Τουρκίας νά άσκήσουν μέγιστη συγκράτηση στήν πα
ροuσα κατάσταση .

νείται δτι στήν θάλασσα αύτή έχει καί ή Τουρκία, ώς
παράκτιος χώρα, ώρισμένα δικαιώματα.
»'Ελπίζω δτι καί ή Τουρκία θά συμμορφωθή μέ

τίς Κυβερνήσεις τfjς 'Ελλάδος καί τfjς

τίς συστάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, οϋτως

Τουρκίας νά κάνουν δ, τι μποροuν γιά νά μειωθfj ή παροuσα

ώστε νά καταστή δυνατός ένας έντιμος καί σοβαρός

))2. Παροτρύνει

ενταση στήν περιοχή ώστε νά διευκολυνθfj ή διαπραγμα

διάλογος. Ή Έλλάς εlναι έτοιμη νά τόν διεξαγάγη

τευτική διαδικασία.

έπί οίουδήποτε έπιπέδου.

))3.

Καλεί τίς Κυβερνήσεις τfjς ·Ελλάδος καί τfjς Τουρ

»'Η στιγμή αύτή ε{ναι ίστορικώς κρίσιμος δι

'

κίας νά επαναλάβουν άπ' εύθείας διαπραγματεύσεις γιά τίς

άμφοτέρους τούς λαούς. 'Ημπορεί νά γίνη άφετηρία

διαφορές τους καί κάνει εκκληση πρός αύτές νά κάνουν

είρηνικής

δ, τι μποροuν γιά νά έξασφαλισθfj δτι οί διαπραγματεύσεις
αύτές θά καταλήξουν σέ άμοιβαίως άποδεκτές λύσεις.

))4. Καλεί τίς Κυβερνήσεις τfjς

' Ελλάδος καί τfjς Τουρ

κίας σχετικά μέ αύτό τό θέμα, νά συνεχίσουν νά λαμβάνουν
ύπ ' όψιν τήν συμβολή τήν όποία τά κατάλληλα δικαστικά

όργανα καί ίδιαίτερα τό Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης,
είναι ε!.ς θέσιν νά προσφέρουν γιά τήν ρύθμιση οίωνδήποτε

άπομενουσών νομικών διαφορών πού μπορεί νά διαπιστώ
σουν σέ σχέση μέ τήν παροuσα διένεξή τους)).

' Η άπόφαση, βέβαια, δέν υίοθετοϋσε προσωρινά

συμβιώσεως

καί γονίμου

συνεργασίας

των. Ήμπορεί δμως νά γίνη καί άφετηρία συμφορών

άνεπανορθώτων, aν ή ήγεσία τών δύο χωρών δέν συ
νειδητοποιήση τίς μεγάλες εύθυνες της, παρασυρομέ
νη άπό έσωτερικούς άνταγωνισμούς καί σωβινιστι
κές προκαταλήψεις)>.

Μετά τήν εκδοση της άποφάσεως , συναντήθηκαν
οί Δ . Μπίτσιος καί Ι. Τσαγλάγιαγκίλ, οί δποίοι συμ

φώνησαν νά επαναλάβουν τό διάλογο, κατά τίς έπι

ταγές τοϋ Συμβουλίου

'Αάφαλείας. 'Ωστόσο, λίγο

μέτρα κατά της Τουρκίας ώστόσο ζητοϋσε νά άπο

άργότερα, δ Τοϋρκος ύπουργός, σέ συνέντευξη τύ

φευχθεί όποιαδήποτε ένέργειa πού θά μποροϋσε νά

που, δήλωνε δτι έκτός τfjς συστάσεως γιά εναρξη

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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διαπραγματεύσεων, ή Τουρκία δέν άποδεχόταν τήν

δέν δημιουργουσε δικαιώματα ύπέρ τής Τουρκίας.

άπόφαση καί ιδιαίτερα τό σκέλος πού άναφερόταν σέ

"Ετσι, ή διαδικασία ένώπιον του Διεθνους Δικα

δικαστική διευθέτηση , γιατί τό πρόβλημα ήταν πο

στηρίου είχε άρχίσει. Στά τέλη Σεπτεμβρίου μάλι

λιτικό καί όχι νομικό. Ειχε προηγηθεί άνακοίνωση

στα, ή έλληνική Κυβέρνηση θά άπορρίψει σθεναρά

του Σ . Ντεμιρέλ δτι ή Τουρκία δέν προτίθετο νά έκ

τήν τουρκική άπαίτηση νά άποσύρει τήν προσφυγή

προσωπηθεί στή διαδικασία ένώπιον του Διεθνους

της πρίν τήν εναρξη περαιτέρω συνομιλιών. Πράγ

Δικαστηρίου. Κατόπιν τούτων, ό Δ . Κοσμαδόπουλος

ματι, οί έλληνοτουρκικές συνομιλίες θά άρχίσουν

διαμαρτυρήθηκε έπίσημα στόν Τουρκο πρωθυπουρ

παράλληλα μέ τή διαδικασία στή Χάγη, ή όποία θά

γό γιά τήν άπόφαση τής ~ Αγκυρας νά άγνοήσει τό

συνεχιστεί ως τό

1978

(βλ. τόμο Ι').

Συμβούλιο 'Ασφαλείας, τό όποίο ρητά άναφερόταν

Στά μέσα Σεπτεμβρίου, ή 'Ελλάδα είχε καταφέρει

στό Διέθνές Δικαστήριο . Σέ συνάντησή του μέ τόν

νά άντιμετωπίσει τήν κρίση άποτελεσματικά . "Α ν

Τουρκο ύπουργό 'Εξωτερικών, λίγες ήμέρες άργό

καί τό Συμβούλιο ' Ασφαλείας καί τό Διεθνές Δικα

τερα, ό 'Έλληνας πρέσβης στήν ~ Αγκυρα τόνισε δτι

στήριο άρνήθηκαν νά ύποδείξουν προσωρινά μέτρα,

χωρίς λήξη του προγράμματος έρευνών του «Σι

είχαν στηλιτεύσει τίς άπόπειρες γιά δημιουργία έντά

σμίκ», δέν θά ήταν νοητή ή εναρξη διαλόγου σέ

σεως μέσω μονομερών ένεργειών καί είχαν δεχθεί

ύπουργικό έπίπεδο γιά τά θέματα τής ύφαλοκρηπί

τήν άρμοδιότητα τής διεθνους δικαιοσύνης γιά τήν

δας.

έπίλυση του προβλήματος. ' Η ' Ελλάδα είχε άντιδρά

Τήν

1η Σεπτεμβρίου, τό τουρκικό ραδιόφωνο

σει ψύχραιμα, σέ δύο έπίπεδα: άφενός εκαμε σαφές

άνήγγειλε δτι τό «Σισμίκ» θά εκαμε νέες ερευνες, σέ

δτι δέν έπιθυμουσε πόλεμο, άλλά καί δέν θά τόν άπέ

περιοχή πού έκτεινόταν άπό τά χωρικά ϋδατα τής

φευγε αν ή Τουρκία έξωθουσε τά πράγματα στά

Χαλκιδικής καί τής Σκύρου, ως τήν 'Ικαρία, τή Χίο

liκρα · άφετέρου, είχε καταφέρει νά θεμελιώσει τήν

καί τή Λέσβο, καί ήταν εύρύτερη άκόμη καί αύτής

άρμοδιότητα του Διεθνους Δικαστηρίου γιά τή διευ

πού είχε διεκδικηθεί άπό τήν ~ Αγκυρα τό

1973

καί

θέτηση τής διαφορaς. 'Η κρίση είχε ξεπεραστεί· γιά
τήν όριστική διευθέτηση του προβλήματος, δμως,

1974.
' Η έλληνική Κυβέρνηση άντέδρασε liμεσα: μέ

άπαιτουνταν νά συγκλίνουν οί πολιτικές βουλήσεις

έπιστολή του, ό Γ . Παπούλιας ένημέρωσε τό γενικό

καί τών δύο χωρών . "Οσο ή Τουρκία άπέφευγε τή

γραμματέα του ΟΗΕ γιά τήν τουρκική άναγγελία, ή

σύμφωνη μέ τίς άρχές τής διεθνους κοινωνίας έπίλυ

όποία άγνοουσε άπόφαση του Συμβουλίου 'Ασφα

ση του προβλήματος πού ή \δια είχε δημιουργήσει,

λείας στή Χάγη ό Ν. Καρανδρέας πληροφόρησε

οί κίνδυνοι θά παρέμεναν.

σχετικά τό Διεθνές Δικαστήριο. 'Επίσης, ή Κυβέρ
νηση προειδοποίησε τήν "Αγκυρα δτι ή ένέργεια αύ

6

τή έμπόδιζε τή δημιουργία κατάλληλου κλίματος γιά
διενέργεια διαλόγου· καί πληροφόρησε σχετικά καί
τούς πρέσβεις τών ΗΠΑ, τής Βρετανίας, τής Γαλλίας
καί τής 'Ιταλίας, συμπληρώνοντας δτι, μετά τήν άπό
φαση

του

Συμβουλίου

'Ασφαλείας,

ή

τουρκική

άναγγελία ισοδυναμουσε μέ άνοικτή πρόκληση. Κα
τόπιν τούτου, τό «Σισμίκ» πραγματοποίησε τίς νέες

ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

1976

'Η Κυβερνητική 'Επιτροπή, ύπό τήν προεδρία

του Κ . Καραμανλή, έξετάζει θέματα έσωτερικής καί

έξωτερικής πολιτικής, καί ιδιαίτερα τήν πορεία
έφαρμογής του προγράμματος δημοσίων έπενδύσε
ων, καθώς καί τήν έπιτάχυνση του ρυθμου έκτελέσε
ώς του.

του ερευνες, τίς τρείς πρώτες έβδομάδες t ου Σεπτεμ
βρίου, χωρίς νά παραβιάσει τήν έλληνική ύφαλο

κρηπίδα.
Στό μεταξύ, συνεχίστηκε ή διαδικασία ένώπιον
του Διεθνους Δικαστηρίου τής Χάγης. 'Η Τουρκία
άρνήθηκε νά παραστεί, έπέδωσε δμως στά τέλη Αυ
γούστου σημείωμα, μέ τό όποίο καί άρνουνταν τήν

άρμοδιότητα του Δικαστηρίου. Στίς

7

ΑΥΓΟΎΣτΟΥ

1976

'Ο Κ . Καραμανλής άπευθύνει τήν άκόλουθη έπι
στολή στούς προέδρους τής Βουλγαρίας καί τής
Ρουμανίας, καθώς καί στόν πρωθυπουργό τής Τουρ
κίας:

Σεπτεμβρίου,

«'Όπως γνωρίζετε, κατά τήν συνάντηση έμπειρο

τό Δικαστήριο έξέδωσε τήν άπόφασή του , μέ τήν

γνωμ6νων των βαλκανικών χωρών εiς 'Αθήνας, τ6ν

11

όποία άπέρριπτε τό α\ τη μα τής 'Ελλάδος γιά λήψη

Φεβρουάριο τοv

προσωρινών μέτρων, άφου δέν διέβλεπε qτι ή ' Ελλά

σεις γιά τήν πολυμερή οΙκονομική καί τεχνική συ

1975

ύπεβλήθησαν πολλές .προτά

δα καί ή Τουρκία θά παραβίαζαν τίς σχετικές συστά

νεργασία μεταξύ των βαλκανικών χωρών εlς τούς το

σεις του Συμβουλίου 'Ασφαλείας . 'Ωστόσο, παράλ

μείς γεωργίας, έμπορίου, ένεργείας, μεταφορών

ληλα, τό Δικαστήριο δεχόταν τήν άρμοδιότητά του,

λεπικοινωνιών καί περιβάλλοντος.

- τη

άπορρίπτοντας τόν άντίθετο τουρκικό ισχυρισμό,

»Σύμφωνα μέ τίς άποφάσεις τής Συν6δου, ή έλλη

ένώ άναγνώριζε δτι ή δραστηριότητα του «Σισμίκ»

νική Κυβέρνησις έμελέτησεν ήδη τίς προτάσεις αύ-
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τές καί έπέλεξε έκείνες πού κατά τήν γνώμη της θά

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976

ήσαν χρήσιμες καί γενικώς άποδεκτές.
»Τά πορίσματα τής μελέτης αύτfίς τής έλληνικής
Κυβερνήσεως άνεκοινώθησαν ήδη εiς τήν Κυβέρνη
σίν σας τήν 29ην 'Ιουλίου τρέχοντος έτους.
»'Ελπίζω δτι οί προτάσεις αύτές, μαζί μέ έκείνες

Δημοσιεύεται στό «Βήμα» συνέντευξη του Μίκη
Θεοδωράκη, στήν όποία γίνεται άναφορά στό πρό
σωπο του Κ. Καραμανλή καί τονίζονται, μεταξύ άλ

λων, τά έξής:

πού θά ύποβάλουν καί οί άλλες βαλκανικές Κυβερνή

«Στήν 'Ιταλία δ Μπερλίνγκουερ μέ ενα

35%

καί μά

σεις, θά γίνουν άντικείμενο ταχείας καί ούσιαστικής

λιστα rοριμο, καί λέει ναί, νά παραμείνει ή 'Ιταλία στό

μελέτης, εiς τρόπον ώστε νά άποφασισθοϋν έν συνε

ΝΑΤΟ. Καί έμείς έδώ είμαστε τρείς καί δέν θέλουμε συμ

χείcι άπό κοινοϋ οί κατάλληλοι τρόποι γιά τήν υίοθέ

βιβασμό μέ τόν Καραμανλή. Φαντασθείτε τί θά γινόταν liν

τησίν τους έπί πολυμεροϋς έπιπέδου, περιλαμβανομέ

είμαστε τό

νης καί τής συγκλήσεως νέας Συνόδου γιά τόν σκο

πόν αότόν.
»Εlμαι βέβαιος, κύριε πρόεδρε, δτι συμμερίζεσθε
τήν πεποίθησίν μου δτι ή προώθησις τής πολυμεροϋς
τεχνικής καί οίκονομικής συνεργασίας τών βαλκα

νικών χωρών έξυπηρετεί τά συμφέροντα τών λαών

μας καί άνταποκρίνεται στίς προσδοκίες τους. Γιατί,

35%

καί ζητούσαμε νά συμβιβαστουμε μέ τόν

Καραμανλή. Δέν άντιλαμβάνονται λοιπόν δτι ύπάρχει κάτι

χειρότερο άπό τόν Κ(φαμανλή. Καί αuτό τό χειρότερο,
εχει κύριο στόχο νά "φάει" τόν Καραμανλή . Κι' δταν τόν
"φάει" θά φάει εϋκολα καί τούς άλλους. Σήμερα μπροστά
στόν δράκο εΙναι δ Καραμανλής. ν Αν φύγει δ Καραμανλής

δέν θά φάμε έμείς τόν δράκο. 'Ο δράκος θά φάει έμtϊς . η
χρειάζεται λοιπόν αuτή ή δημοκοπία; η θέλουμε; Τουλά
χιστον σήμερα εχω νά κάνω μέ μιά Δεξιά πού μου δίνει τήν

δσο περισσότερο διευρύνεται τό πλέγμα των μεταξύ

δυνατότητα νά μήν ντρέπομαι. zω στήν 'Ελλάδα

τών χωρών μας, τόσον ένισχύονται οί προϋποθέσεις

τώρα . Ποτέ δέν μου ελειψε δ άστυφύλακας, ή δίωξη, δ

τής εiρηνικής συμβιώσεως τών λαών μας. Σέ μιά

έμπαιγμός, τό ξύλο, ή παρακολούθηση. Πρώτη φορά τώρα

έποχή πού, λόγφ τής δυσπιστίας πού κυριαρχεί στήν

καί δέν ύπάρχει τέτοιο πράγμα ... ».

40 χρόνια

διεθνή ζωή, ή ύφεσις μέ τήν ένταση συνεχώς έναλ
λάσσονται, ή Διάσκεψις αύτή ήμπορεί νά άποτελέση
σταθεροποιητικόν παράγοντα μέ εύεργετικόν άν~ί

κτυπο κaί σέ άλλες περιοχές τοϋ κόσμου. Καί πέραν
αύτοϋ, ήμπορεί νά διευκολύνη τήν διευθέτηση ύφι
σταμένων διμερών διαφορών, μέ τό κλίμα κατανοή
σεως πού θά δημιουργήση.

» 'Ελπίζω,

συνεπώς, δτι θά έξακολουθήσετε νά

παρακολουθήτε μέ τό ίδιο, δπως μέχρι τώρα, προσω
πικό ένδιαφέρον τίς προσπάθειες γιά τήν όλοκλή
ρωση τής βαλκανικής συνεργασίας».
'Η τρίτη παράγραφος τής έπιστολής του Κ. Κα
ραμανλή πρός τόν πρόεδρο τής Γιουγκοσλαβίας,

13

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

'Ο Κ. Καραμανλής συναντtiται μέ τόν 'Αρχιεπί

σκοπο Μακάριο, ό δποίος βρίσκεται καθ' δδόν πρός
τό Κολόμπο, γιά νά συμμετάσχει στή διάσκεψη τ&ν

'Αδεσμεύτων.

«Τά πορίσματα αύτής τής μελέτης τής έλληνικής
Κυβερνήσεως άνεκοινώθησαν ήδη εiς τήν Κυβέρνη
σίν σας τήν 29ην 'Ιουλίου τρέχοντος έτους. Καί ή

iδική σας Κυβέρνηση εlχεν, ώς γνωστόν, ύποβάλει
τάς iδικάς σας προτάσεις όλίγον ένωρίτερον...» 110 •

καί τήν εξοδο στό Αίγαίο τοu έρευνητικοu σκάφους
«Σισμίκ». Χαρακτηριστική των άνησυχι&ν τοu 'Ελ

ληνοκύπριου ήγέτη ήταν ή δήλωσή του μετά τήν

άφιξή του στό άεροδρόμιο του 'Ελληνικοu: «Ούδείς
γνωρίζει μέχρι ποίου σημείου εΙναι δυνατόν ή Τουρ
κία νά έξωθήση τήν κατάστασιν» .

23

του μηνός, καί έν& έπέστρεφε στή Λευ

κωσία, ό πρόεδρος Μακάριος διήλθε καί πάλι άπό

τήν 'ΑθήνR- γιά νά διαβουλευθεί μέ τόν Κ. Καραμαν
λή. 'Αμέσως μετά τή συνάντηση, δ πρωθυπουργός
δήλωσε:
«Είχαμε μίαν πολύ χρήσιμον συνομιλίαν μέ τόν
Μακαριώτατο.

7

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1976

Τό τμήμα διακοπών τής Βουλής έγκρίνει δρισμέ

'Η συνομιλία περιστράφηκε γύρω

άπό τά προβλήματα τ&ν έλληνοτουρκικ&ν σχέσεων

Στίς

άνέφερε:

1976

'Εvημερώθημεν άμοιβαίως έπί τών

προβλημάτων πού άvτιμετωπίζει σήμερα ή Κύπρος
καί ή 'Ελλάς. Χωρίς τά προβλήματα αύτά νά ταυτί
ζωνται άπαραιτήτως, έπηρεάζουν τά μέν τά δέ καί

νες τροποποιήσεις τοu Ποινικοu Κώδικα καί τοu

ήτο φυσικόν νά έξετασθοϋν, νά συζητηθοϋν άμφότε

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οί όποίες άποβλέπουν

ρα. Είδικώτερα δσον άφορά τό Κυπριακόν, έγένετο

στήν προστασία τής Κυβερνήσεως, τ&ν άρχηγ&ν καί

μία άνασκόπησις τής καταστάσεως εlς τήν δποίαν

των γραφείων τ&ν άναγνωρισμένων άπό τόν Κανονι

εύρίσκεται τοϋτο σήμερα καί διεπιστώθη ή &προθυ

σμό τής Βουλής κομμάτων άπό πράξεις βίας.

μία τών Τούρκων νά άποδεχθοϋν ένα σοβαρόν καί

Τά κόμματα τής άντιπολιτε~σεως, κατά τή σχετι

ύπεύθυνον διάλογον γιά τήν διευθέτησιν τοϋ Κυπρι

κή συζήτηση, χαρακτήρισαν τίς τροποποιήσεις αύ

ακοϋ. Καί έμείναμε σύμφωνοι δσον άφορά τόν πε

ταρχικές.

ραιτέρω χειρισμόν τοϋ θέματος».
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·Ο 'Αρχιεπίσκοπος τόνισε:

«Προσπαθοvν νά βοηθήσουν τήν έλληνική πλευ

«Μετά του κ. πρωθυπουργου άντηλλάξαμε άπόψεις έπί
δλων τών πτυχών του κυπριακου προβλήματος. Προέβη
μεν έπίσης ε{ς μίαν έπανεκτίμησιν τής σημερινής θέσεως

ρά, άλλά δέν τό έπιτυγχάνουν στήν έκταση έκείνη
πού θά θέλαμε καί πού θά μποροvσε νά εlχε άποτέλε
σμα».

του Κυπριακου καί έξητάσαμεν τάς πιθανάς προοπτικάς

του προβλήματος. Δέν θά είπω δτι είμεθα πολύ αi.σιόδοξοι
ώς πρός τάς άμέσους προοπτικάς, έν πάσι:ι δμως περιπτώ

19

ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

1976

σει μέ πνευμα καλής θελήσεως θά συνεχίσωμεν τήν προ

'Ο ύποψήφιος του Δημοκρατικοί) κόμματος τών

σπάθειάν μας γιά μίαν εiρηνικήν καί δικαίαν λύσιν του

ΗΠΑ στίς προσεχείς προεδρικές εκλογές, Τζ. Κάρ

Κυπριακου)).

τερ, σέ τηλεγράφημά του πρός τό ετήσιο συνέδριο

'Απαντώντας, κατόπιν, σέ ερωτήσεις δημοσιο
γράφων κατά πόσο επηρεαζόταν ή τουρκική πολιτι
κή στό Αιγαίο, &πό τήν κατάσταση στό Κυπριακό, ό

Κ. Καραμανλής δήλωσε:

τής ΑΧΕΠΑ, εκφράζει τή βαθιά του &νησυχία γιά
τήν ενταση τών ελληνοτουρκικών σχέσεων, επικρί
νει τήν αμερικανική Κυβέρνηση γιά &δράνεια επί
του Κυπριακου, τάσσεται ύπέρ τής χορηγήσεως αμε
ρικανικής συνδρομής γιά εiρηνική επίλυση τών ελ

«Εlπα δτι αύτά τά δύο θέματα δέν ταυτίζονται. Τά
διαχωρίζουμε άλλά δέν παύει νά έπηρεάζη τό ένα τό
άλλο. Διά τόν λόγον αύτόν πρέπει νά ύπάρχη στενή
συνεργασία καί άμοιβαία ένημέρωσις τών δύο Κυ

ληνοτουρκικών διαφορών καί προσθέτει δτι ή 'Αθή

να καί ή 'Άγκυρα πρέπει νά αποφύγουν ενέργειες
πού θά επέτειναν τήν ύπάρχουσα ενταση. Έξάλλου,
μέ δικό του τηλεγράφημα, καί ό ύποψήφιος του κόμ
ματος γιά τήν αντιπροεδρία, Γ. Μονταίηλ- πού, ώς

βερνήσεων, καί αύτό γίνεται».

γερουσιαστής, είχε αντιταχθεί στήν τουρκική εiσβο

'Από τήν πλευρά του, ό πρόεδρος Μακάριος
ύπογράμμισε δτι συμφωνουσε πλήρως μέ τούς χειρι

λή στήν Κύπρο καί είχε ύποστηρίξει τό εμπάργκο
δπλων κατά τής 'Άγκυρας- αναφέρεται σέ «παρά

σμούς τής έλληνικής Κυβερνήσεως τόσο στό Κυ- ·

νομη παρουσία τών τουρκικών στρατευμάτων στήν

πριακό δσο καί στήν κρίση στό Αιγαίο. Τέλος, ό Κ.

Κύπρο» καί τονίζει δτι δέν ύπάρχει πλέον καμιά δι

Καραμανλής

σημείωσε

δτι,

παρά τά οικονομικά

προβλήματα πού αντιμετώπιζε, ή 'Ελλάδα δέν θά
επαυε νά χορηγεί οικονομική βοήθεια πρός τήν Κύ
προ.

Μέχρι τίς εκλογές του Νοεμβρίου; ό Τζ. Κάρτερ,
τόσο σέ δημόσιες εμφανίσεις του, δσο καί σέ συναν

Τήν έπομένη, κατά τήν αναχώρηση του 'Αρχιε
πισκόπου, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε:

μέ τόν Μακαριώτατο εlναι δτι τόσον ή Έλλάς δσον
καί ή Κύπρος, θά έλεγα ό ·Ελληνισμός όλόκληρος,
άντιμετωπίζει αύτή τήν στιγμή δύσκολα προβλήμα

τα. Προβλήματα τά όποία μaς έδημιούργησε βέβαια
ή Τουρκία. Τά προβλήματα εlναι δύσκολα, άλλά δέν
εlναι άλυτα. Καί γιά νά πετύχουμε λύσεις, θά χρεια
σθfj ψυχραιμία συνδυασμένη μέ θάρρος. Διότι, άν
αύτά τά δύο δέν τά χρησιμοποιήσουμε συνδυασμένα,
θά παίξουμε τό παιχνίδι τfjς Τουρκίας. 'Εάν δμως
πολιτευθοvμε μέ ρεαλισμό καί ψυχραιμία, κάποτε τά
έθνικά μας θέματα θά βροvν εύτυχείς λύσεις. Εiδικώ

τερα δσον άφορα τήν Κύπρο, πρέπει νά σaς πώ -καί

-

δτι άνεξαρτήτως

τών δυσκολιών τάς όποίας έχουμε έξ αlτίας τών προ
βλημάτων τοv Αiγαίου, ή συμπαράσταση τfjς 'Ελλά

δος -πολιτική, οiκονομική καί ήθική

τήσεις του μέ εκπροσώπους τής όμογένειας, θά συ
νεχίσει νά διακηρύττει τήν άνάγκη νά γίνουν σεβα

«Τό συμπέρασμα άπό τάς συνομιλίας πού είχαμε

τό εlπα καί στόν Μακαριώτατο

καιολογία είτε γιά αλλ η καθυστέρηση στήν έπίλυση
του Κυπριακου, είτε γιά προκλήσεις στό Αiγαίο.

-

θά έξακο

λουθήση νά ε{ναι έντονος καί σταθερά».
'Απαντώντας, τέλος, σέ ερώτηση δημοσιογρά

στά τά ανθρώπινα δικαιώματα καί τό Διεθνές Δίκαιο,

τόσο στόν κόσμο γενικότερα, δσο καί ειδικότερα
στήν Κύπρο καί τό Αiγαίο. ·Ο Τζ. Κάρτερ καί ό Γ.
Μονταίηλ θά ύποσχεθουν, αν εκλεγουν, νά επιδιώ

ξουν άποχώρηση τών τουρκικών στρατευμάτων &πό
τήν Κύπρο, έφαρμογή τών αποφάσεων του ΟΗΕ καί

λύση πού νά σέβεται τήν &ρχή τής πλειοψηφίας. Θά
τονίσουν, &κόμη, δτι δέν θά δινόταν βοήθεια στήν
Τουρκία αν δέν σημειωνόταν πρόοδος στό Κυπριακό

μέ βάση τήν άνεξαρτησία, τήν εδαφική άκεραιότητα
καί τήν κυριαρχία τής Κυπριακής Δημοκρατίας. τέ
λος, θά αναφερθουν στήν άνάγκη νά παύσουν οί
προκλητικές ενέργειες στό Αiγαίο καί νά επέλθει

επίλυση τών ελληνοτουρκικών διαφορών, μέ βάση
τό Διεθνές Δίκαιο, καί μέσω απευθείας διαλόγου, πού
θά μπορουσε νά βοηθηθεί καί από διεθνείς παράγον
τες, δπως τό Δικαστήριο τής Χάγης.

Οί εύνοϊκές γιά τήν έλληνική πλευρά διακηρύ

ξεις τών δύο 'Αμερικανών πολιτικών, πού θά γίνουν
δεκτές μέ ίκανοποίηση στήν ·Ελλάδα καί τήν Κύ

φου σχετικά μέ τό ρόλο τών ΗΠΑ στή διαμόρφωση

προ, θά τούς εξασφαλίσουν τήν ύποστήριξη τής

τών έλληνοτουρκικών σχέσεων, ό Κ. Καραμανλής

όμογένειας στόν εκλογικό &γώνα. 'Η έλληνική Κυ

ύπογράμμισε :

βέρνηση θά παρακολουθήσει μέ προσοχή τή διατύ-
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πωση αύτ&ν των ύποσχέσεων, χωρίς δμως νά ύπερτι

»2. Διά τήν Πολυτεχνειούπολη

είς Ζωγράφου 'Αθηνών,

μa τή σημασία τους. 'Από τήν πλευρά της, ή τουρκι

πρός άποπεράτωση τ&ν άπαραιτήτων κτιρίων διά τήν συγ

κή Κυβέρνηση καί εiδικότερα ό πρωθυπουργός, Σ.

κέντρωση είς τόν αuτόν χ&ρον τ&ν επί μέρους 'Ανωτάτων

Ντεμιρέλ, δέν θά παραλείψουν νά τονίσουν δτι ή

Σχολών του ΕΜΠ διά τήν δποίαν άπαιτείται σέ πρώτη φά

άξία τής Τουρκίας γιά τίς ΗΠΑ βασιζόταν στίς πραγ
ματικότητες του ψυχροί\ πολέμου καί ήταν άνεξάρ
τητη άπό τή στάση συγκεκριμένων προσώπων, όποια
καί αν ήταν αύτά.

ση δαπάνη ϋψους

2

δισεκατομμυρίων

δραχμών, σέ δεύτερη δέ φάση Ι δισ.

300
700

εκατομμυρίων

εκατομμυρίων

δραχμών, δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπεφάσισε τήν
χορήγηση πιστώσεων

»3.

2,3

δισ. δραχμών.

Διά τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δ πρόεδρος

τής Κυβερνήσεως ενέκρινε τήν άνέγερση νέας νοσηλευτι

26

ΑΥΓΟΎΣτΟΥ

κής μονάδος δυναμικότητας

1976

'Ο ύπουργός Δημοσίων ~Εργων, Χρ. Στράτος,
άνακοινώνει τήν άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά δια

τεθοuν

780 κλινών καί άπεφάσισε τήν

χορήγηση των άναγκαίων πιστώσεων εκ δραχμών Ι,5 δισ.
δραχμών.

»4.

'Εδόθη εντολή επισπεύσεως των διαδικασιών διά

220 έκατ. δρχ. άπό τό πρόγραμμα δημοσίrον
έπενδύσεων του 1976 γιά τήν έκτέλεση άντιπλημμυ

τήν λειτουργία του Πανεπιστημίου καί Πολυτεχνείου Κρή

ρικ&ν καί άποχετευτικ&ν εργων στή μείζονα περιο

σεων καί άνάθεση τής εκπονήσεως τ&ν χωροταξικών μελε

χή τής πρωτεύουσας, μέ σκοπό τήν άποφυγή πλημ

τών.

»5.

μυρών iδιαίτερα στίς άκραίες συνοικίες.

28

ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

της καί τήν άπόκτηση τ&ν άπαραιτήτων οίκοπεδικ&ν εκτά

Τέλος διά τά Πανεπιστήμια Πατρών, 'Ιωαννίνων

καί Θράκης, τήν Βιομηχανικήν Σχολήν 'Αθηνών καί

Θεσσαλονίκης καί τά λόιπά ΑΕΙ δ πρόεδρος τής Κυβερνή

1976

σεως Ί~δωσε εντολήν νά επισπευσθοuν τά εκτελούμενα καί

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή
συμμετοχή του ύπουργοu Προεδρίας καί Παιδείας,
Γ. Ράλλη, τοu ύφυπουργοu Παιδείας, Α. Ταλιαδού
ρου καί ύπηρεσιακ&ν παραγόντων, κατά τήν όποία

έξετάζονται θέματα προγραμματισμοί\ καί όργανώ

προγραμματιζόμενα εργα καί ενέκρινε τήν ταχυτέραν χρη
ματοδότησίν των, συμφώνως πρός τά ύφιστάμενα προ
γράμματα.

»0{

'Ιατρικές Σχολές

»Β' 'Αναδιάρθρωσις 'Ιατρικών Σχολών 'Αθηνών καί
Θεσσαλονίκης: Πρός άποσυμφόρησιν τ&ν 'Ιατρικών Σχο

σεως τής άνωτάτης Παιδείας καί άποφασίζεται ή διά

λών 'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί καλυτέραν ίατρικήν

θεση πιστώσεων πάνω άπό

περίθαλψιν τ&ν κατοίκων τ&ν επαρχιακών καί άγροτικ&ν

8 δισ.

δρχ. γιά τήν έπίλυ

ση του κτιριακοί\ προβλήματος τ&ν Πανεπιστημίων.

κέντρων, δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπεφάσισεν τήν

'Η σχετική άνακοίνωση άναφέρει άναλυτικότερα τίς

ίδρυσιν κλινικών Πανεπιστημιακών Παραρτημάτων πρός

κυβερνητικές άποφάσεις:

εξάσκησιν τ&ν σπουδαστών του ΣΓ ετους, κατά τήν πρώ

«

την εφαρμογήν τής εν λόγφ άποφάσεως, μέ πρόβλεψιν

Α' Θέματα Κτιριακά καί 'Εργαστηριακά καί λοιποί)

εξοπλισμοί) τ&ν ΑΕΙ.

επεκτάσεως καί είς τό Ε' ετος.
»Είδικώτερον δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπεφάσι

»·Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, μετά πολύωρον σύ

σεν δπως τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης άναλάβη τήν

σκεψιν καί άφοu ενημερώθη λεπτομερώς επί τ&ν άνωτέρω

εκπαίδευσιν τ&ν φοιτητών είς τά νοσοκομεία 'Αλεξαν

θεμάτων, εδωκεν εντολήν επισπεύσεως τ&ν διαδικασιών

δρουπόλεως καί 'Ιωαννίνων, τό δέ Πανεπιστήμιον 'Αθη

καί εργασιών δι' δ λα τά Πανεπιστήμια καί Πολυτεχνεία

νών είς τά Κρατικά Νοσοκομεία Πατρών καί Βόλου. Τά

τής χώρας. Συνέστησεν επίσης δπως διά τάς κτιριακάς εγ

άνωτέρω θά εφαρμοσθοuν άπό του πανεπιστημιακοί) ετους

καταστάσεις επικ'ρατήση πνεuμα άπλότητος καί άνέσεως,

Ι977-78.

άποφευγομένων τ&ν μνημειωδών κατασκευών.

»Γ' 'Ολοκλήρωσις Πρακτικής 'Εκπαιδεύσεως είς Γε

»Εtδικώτερον:

ωπονικάς Σχολάς 'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης: 'Απεφα

Διά τήν δλοκλήρωσιν τής Πανεπιστημιουπόλεως

σίσθη, δπως ή πρακτική εξάσκησις τ&ν σπουδαστών κατά

'Αθηνών εtς 'Ιλίσια, ήτοι τ&ν κτιρίων τής Φυσικομαθη

τούς θερινούς μήνας μεταξύ του Δ' καί Ε' ετους καί επί

ματικής Σχολής, τής Νομικής, Φιλοσοφικής κ.λπ. ώς καί

πλέον ή επί εν επτάμηνον άπό του Μαίου μέχρι του Νοεμ

»l.

διά τήν νέαν νοσηλευτι~ήν μονάδα 'τής 'Ιατρικής Σχολής

βρίου του τελευταίου ετους σπουδών γίνη είς τά Κέντρα

'Αθηνών (Ι.ΙΟΟ κλινών), διά τήν δποίαν άπαιτείται συνο

πρακτικής εξασκήσεως, άφ' ενός μέν είς τήν 'Αβερώφειον

λική δαπάνη τής τάξεως περίπου των

Σχολήν Λαρίσης είς Θεσσαλίαν, άφ' ετέρου δέ είς τήν

7

δισεκατομμυρίων

δραχμών δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπεφάσισεν τήν
χορήγησιν πιστώσεων: α) Ι δισ. δρχ. διά τήν άποπεράτω
σιν του κτιρίου τής Φυσικομαθηματικής Σχολής, β)

600

νότιον Πελοπόννησον.

»Δ'

'Επίσης άπεφασίσθη δπως είς ετέραν σύσκεψιν

ύπό τήν προεδρίαν του προέδρου τής Κυβερνήσεως κ.

εκατ. δρχ. διά τήν άνέγερσιν τ~ν κτιρίων τής Νομικής

Κωνσταντίνου Καραμανλή κληθοuν καί εκπρόσωποι τ&ν

Σχολής καί γ)

φοιτητών πρός σύζήτησιν φοιτητικών θεμάτων, μεταξύ

3 δισ.

δρχ. διά τήν άνέγερσιν νέας νοσηλευ

τικής μονάδος, δυναμικότητος

1.100

κλινών.

»Πρός επίτευξη τ&ν άνωτέρω θά συμβάλη ενεργώς καί
τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών.

»Πολυτεχνείο

-

Θεσσαλονίκη

τ&ν δποίων θά ε{ναι ή βελτίωσις του θεσμοu τ&ν συσσιτί
ων, ή άναδιοργάνωσις του θεσμοί) των πανεπιστημιακών
συγγραμμάτων, ή καλυτέρα άξιοποίησις του προσφάτως
ψηφισθέντος νόμου περί φοιτητικών δανείων καί άρωγ&ν,

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

287

ΒΟΥ ΛΓ ΑΡΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗτΙΚΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥ ΛΙΑ

ή αϋξησις τοϋ ϋψους των τροφείων των παρεχομένων ύπό

στήν εύρωπαϊκή οΙκογένεια ύποστηρίζεται άπ' δλους, άκό

τοϋ ΙΚΥ ύποτροφιων κ.λπ.

μη καί άπό τούς έπικριτές του: ΕΙναι ενα άναγκαίο κακό,

))Ε' Θεσμικός νόμος περί' Ανωτάτης Παιδείας:' Ο πρό

λένε άκόμη καί αύτοί.

εδρος τής Κυβερνήσεως λαβών γνωσιν των επαφων τοϋ

«'Ο δρόμος εlναι δύσκολος)), παρατηρεί καί δ ύφυ

'Υπουργείου Παιδείας ώς καί των ύποβληθέντων είς αύτό

πουργός Προεδρίας κ. Λαμπρίας: «'Αλλά ή επόμενη γενιά

ύπομνημάτων των Συγκλήτων, των βοηθων καί των φοιτη

θά εlναι πέρα γιά πέρα Εύρωπαίοι)).

των των ΑΕΙ, εδωσεν έντολή, δπως καταρτισθή τό τελικόν
σχέδιον νόμου περί 'Ανωτάτης 'Εκπαιδεύσεως διά τοϋ

31

δποίου θά εκσυγχρονισθή ή λειτουργία των ΑΕΙ συμφώ

νως μέ τάς συγχρόνους εξελίξεις.

)) 'Ο

πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εδωσεν έντολήν δπως

ΑΥΓΟΎΣτΟΥ

1976

'Υπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή πραγμα
τοποιείται σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ

τό 'Υπουργείον Παιδείας &λθη είς σύνεννόησιν μέ δλους

'Εθνικής 'Αμύνης, τών άρχηγών τών τριών δπλων

τούς παράγοντας τούς δυναμένους νά εχουν εγκυρον γνώ

καί τοϋ άρχηγου Στόλου, κατά τήν όποία άποφασίζε

μην, ήτοι τούς καθηγητάς, τό βοηθητικόν διδακτικόν προ

ται ή άγορά νέου σύγχρονου πολεμικοί) ύλικου.

σωΠικόν καί φοιτητάς των ΑΕΙ, καί ενδεχομένως άλλους
ε{δικούς, δυναμένους νά εκφέρουν γνώμη ν έπί θεμάτων τής

3

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ανωτάτης Παιδείας)).

'Εκδηλώνεται βουλγαρική μεσολαβητική πρω

30

ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

τοβουλία γιά τήν εξομάλυνση των έλληνστουρκικών

1976

σχέσεων. Ό Βούλγαρος ύφυπουργός 'Εξωτερικών,

Σέ σύσκεψη τής Κυβερνητικής 'Επιτροπής, ύπό

Ν. Σβέτκωφ, γίνεται δεκτός άπό τόν Κ. Καραμανλή,

τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, εξετάζονται τά σχέ

στόν όποίο καί επιδίδει τήν άκόλουθη έπιστολή του

δια γιά κατασκευή πετρελαιαγωγοϋ πρός τή Γιουγ

προέδρου Ζίφκωφ:

κοσλαβία καί εύρωλιμένα στή Θεσσαλονίκη.
·Η δημιουργία τοϋ εύρωλιμένα στή μακεδονική

πρωτεύουσα, είδικότερα, προορίζεται νά εξυπηρετή
σει τίς αύξανόμενες άνάγκες γιά μεταφορές τόσο τών

«'Όπως σaς &χω δηλώσει πολλές φορές στό παρελθόν,
ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Βουλγαρίας &δειξε πάντοτε ένδι
αφέρον γιά τήν ε{ρηνη καί τήν άσφάλεια στά Βαλκάνια.

Ή πολιτική μας δέν στηρίζεται στήν σκοπιμότητα, άλλά

Κρατών τών Βαλκανίων, δσο καί αύτών τής Κεντρι

διήκετο πάντοτε άπό τά διαρκή συμφέροντα των λαων πού

κής Εύρώπης καί νά άναδείξει τή Θεσσαλονίκη σέ

ζοϋν σ' αύτή τήν περιοχή του κόσμου καί πού ε_χουν ύπο

μείζονος σημασίας διαμετακομιστικό κέντρο στήν

στή περισσότερες άπό μιά αίματηρές τραγωδίες στό πα

εύρωπαϊκή flπειρο.

ρελθόν. Είμαστε, συνεπως, άνήσυχοι γιά τήν ενταση πού

δημιουργείται στίς σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας

30

ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ

στό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος τοϋ ΑΙγαίου.

1976

))Ή Βουλγαρία εΙναι άμεσος γείτονας καί των δύο χω

Σέ άνταπόκριση τοϋ Στ. Ρόμπερτς άπό τήν 'Αθή
να, πού δημοσιεύεται στήν

Tribune)),

«lnternational Herald

σημειώνονται τά άκόλουθα:

ρων καί ενδιαφέρεται γνήσια γιά τήν δμαλοποίηση των

σχέσεών τους καί τήν άνάπτυξή τους σέ πνεϋμα καλής γει
τονίας καί φιλίας. Αύτό προκύπτει άπό τήν άταλάντευτη
πολιτική μας τής έμπεδώσεως τής είρήνης καί άσφαλείας,

«'Ο Καραμανλής εlναι πιά μεγάλο όνομα στή Δυτική

άπό τήν επιθυμία μας νά εμποδίσουμε εστίες εντάσεως σέ

Εύρώπη. νΕχει διεθνές άνάστημω>, εlπε γι' αύτόν eνας δυ

δποιοδήποτε μέρος τοϋ κόσμου καί Ιδιαίτερα στήν άμεση

τικός διπλωμάτης. «Καί δεδομένου δτι δέν ύπάρχουν στόν

γειτνίαση των συνόρων μας.

κόσμο πολλές μεγάλες φυσιογνωμίες, αύτό εlναι μεγάλο

))Τολμω νά σaς άπευθύνω αύτό τό μήνυμα ένθαρρυνό
μενος άπό τίς σχέσεις φιλίας, εμπιστοσύνης καί σεβασμοϋ

προσόν γιά τήν _ ·Ελλάδα)).

Τό κύριο μέλημα τοϋ Καραμανλή εlναι τώρα οί σχέσεις

πού ήδη δημιουργήθηκαν μεταξύ μας. Στίς συναντήσεις

μέ τήν Τουρκία, πού άπορροφοϋν πολλή άπό τήν δραστη

μας καί συνομιλίες μας πάντοτε καταλήξαμε στό κοινό

ριότητα τής Κυβερνήσεως. 'Αλλά ενω αύτό εlναι ενα τρο

συμπέρασμα δτι οί σχέσεις καί των χωρων μας καί ' δλων

μερό βάρος, εΙ χε καί μιά καλή συνέπεια: 'Απέδειξε τήν

των βαλκανικων Κρατων πρέπει νά οίκοδομοϋνται μέ πλή

ισχυρότατη εθνική ένότητα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ.

ρη συμμόρφωση πρός τίς άρχές καί διατάξεις τής Τελικής

Ό Καραμανλής κατώρθωσε μέσα σ' ενα χρόνο νά

Πράξεως τής Διασκέψεως 'Ασφαλείας καί Συνεργασίας

άποκαταστήση πλήρως τήν λειτουργία τοϋ δημοκρατικοϋ

στήν Εύρώπη, τήν όποία &χομε καί οί δύο τό προνόμιο νά

πολιτεύματος. ·Η ο{κονόμία έξελίσσεται καλά, χωρίς άξιό

εχωμε ύπογράψει.

λογο πληθωρισμό, όί ύπηρεσίες λειτουργουν καί ή Έλλάς

εντάσσεται ήδη ~τήν ΕΟΚ ώς

•Η

lOo

μέλος.

χώρα δμως ύστερεί άκόμη σέ διαφόρους τομείς,

))Νομίζω δτι τώρα, πού τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας τοϋ

ΟΗΕ συνέστησε νά βρεθή ε{ρηνική λύση στά έκκρεμή θέ

ματα μεταξύ

• Ελλάδος

καί Τουρκίας, μιά συνάντήσή σας

δπως εlναι τά πανεπιστήμια, ή βιομηχανία, τά συνδικάτα

μέ τόν πρωθυπουργό τής Δημοκρατίας τής Τουρκίας θά

καί οί δημόσιες ύπηρεσίες, καθώς καί ή οργάνωση τής

μποροϋσε νά παίξη &να σοβαρό θετικό ρόλο πρός αύτό τόν

γεωργίας.

σκοπό.

Τό πάθος του Καραμανλή γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος

))Ξεκινώντας άπό τήν σκέψη δτι είναι σημαντικό μιά
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τέτοια συνάντηση νά γίνη σέ εiρηνική καί φιλική άτμό

εντάσεως στό Αίγαίο . Σέ κάθε περίπτωση, σημείωσε,

σφαιρα, μεταξύ εΙλικρινών φίλων καί των δύο πλευρών,

θά ήταν ϊσως προτιμότερο νά εξεταστεί τό ενδεχόμε

τολμώ νά προσφέρω τίς καλές μας ύπηρεσίες γιά νά τήν

νο μιiiς συναντήσεως κορυφής μετά τήν προσεχη

όργανώσουμε σέ βουλγαρικό εδαφος. 'Απευθύνω τήν ίδια

συνομιλία των ύπουργων 'Εξωτερικων των δύο χω

πρόταση καί στόν πρωθυπουργό τής Τουρκίας.
»Αυτή ή συνάντηση θά μπορουσε νά λάβη χώρα στό

Πλόβντιβ, ιiφου καί οί δύο χώρες εχουν τίς άντιπροσωπεί
ες τους εκεί καί είναι διαθέσιμες οί άπαραίτητες ευνοϊκές
συνθήκες.
»Θά μπορουσε επίσης νά όργανωθή στήν Σόφια η σέ

όποιοδήποτε κατάλληλο μέρος στήν Βουλγαρία.
»Θά μπορουσα νά πάρω μέρος στήν εναρξη των συνο
μιλιών η σέ όποιοδήποτε iiλλο στάδιο των συζητήσεων,
ανάλογα μέ τήν συνεννόηση στήν όποία θά καταλήξωμε
άργότερα. ·Ο σκοπός μας είναι νά συμβάλω με στήν επί

τευξη μιας συμφωνίας αμοιβαία αποδεκτής καί aπό τήν
'Ελλάδα καί aπό τήν Τουρκία, χωρίς νά διεκδικουμε δια
μεσολάβηση στήν διένεξη μεταξύ των δύο χωρών .
»Κάνω αυτή τήν πρόταση μέ πλήρη εμπιστοσύνη δτι
άποτελεί εiλικρινή επιθυμία σας νά βρήτε μιά δίκαιη λύση
μαζί μέ τόν Τουρκο συνάδελφό σας καί μέ πλήρη συνείδη
ση των ίκανοτήτων σας ώς επιφανους πολιτικου καί τής

προσηλώσεώς σας στήν ύπόθεση τής εiρήνης».

Το μνημόνιο της συνομιλίας του Κ. Καραμανλη
μέ τό Βούλγαρο ύφυπουργό άναφέρει :

ρω ν, στή Νέα 'Υόρκη.
Στίς

7

Σεπτεμβρίου, ή βουλγαρική Κυβέρνηση

ενημέρωσε τόν Κ. Καραμανλη, μέσω του 'Έλληνα
πρέσβη στή Σόφια, Α. Στεφάνου, γιά τήν πρώτη άν
τίδραση της "Αγκυρας στήν πρόταση Ζίφκωφ:

«1.

Κ . Ντεμιρέλ δέχεται θετικώς iδέαν συναντήσεως,

κείμενον δέ μηνύματος προέδρου Ζίφκωφ θά φέρη πρός

συζήτησιν ενώπιον τουρκικου Ύπουργικου Συμβουλίου.

»2. Τουρκική

πλευρά θά μελετήση μήνυμα εχουσα ύπ'

όψιν άξιοποιήση δ, τι καλύτερον ύπάρχει εν αυτφ καί επω
φελώς διά Τουρκίαν.

»3. Κ.

Ντεμιρέλ είπεν δτι είχε τεθή ηδη δρος διά συνάν

τησιν δύο ύπουργών 'Εξωτερικών δπως Έλλάς ιiποσύρη
προσφυγήν ενώπιον Διεθνους Δικαστηρίου, δρος τουτος
εξακολουθεί iσχύη».

Ταυτόχρονα διαβιβάζονταν στόν Κ. Καραμανλη

οί εκτιμήσεις του Βούλγαρου προέδρου:
«Α. Δύο χώραι δίδουν θετικήν εκτίμησιν διά συνάντη
σιν δύο ήγετών.
»Β . Προκειμένου πραγματοποιηθή τοιαύτη συνάντησις

«'ο κ. πρωθυπουργός ιiφου εξέφρασε τίς ευχαριστίες
καί τήν εκτίμησιν διά τό ενδιαφέρον καί τήν προσφοράν

θά πρέπη νά γίνη χωρίς δ ρους. "Αλλως, εάν έκάστη πλευρά
επιμένη εiς αυτούς, εξεύρεσις λύσεως θά είναι δυσχερής.

του κ. Ζίφκωφ άνέλυσε τήν φιλειρηνικήν, εποικοδομητι

»Γ. Μεταξύ δύο χωρών ύπάρχουν διαφοραί αϊτινες χρο

κήν καί μετριοπαθή στάσι ν τής 'Ελλάδος εν ιiντιπαραβο

νολογουνται άπό ιiπώτερον παρελθόν. Μόνον συνάντησις

λij πρός τήν aρνητικότητα καί τήν προκλητικότητα τής

εiς ύπάτην στάθμην δύναται ύποβοηθήση εiς επίλυσιν δια

Τουρκίας.

φοράς καί iiρσιν ύφισταμένων προκαταλήψεων.

»'Επί τής προσφοράς του κ. Ζίφκωφ ό κ . πρωθυπουρ

»Δ. Πρόεδρος Ζίφκωφ είναι πρόθυμος . βοηθήση εiς δη

γός είπεν δτι μετά τήν ιiπόφασιν του Συμβουλίου 'Ασφα

μιουργίαν ευνοϊκών προϋποθέσεων διά μίαν συνάντησιν

λείας εδήλωσεν δτι ή Έλλάς θά συμμορφωθή μέ αυτήν καί

δύο ήγετrον. Διά τουτο είχε άναφέρει ενδεικτικώς εiς Φι

είναι πρόθυμη νά διεξαγάγη συνομιλίας μέ τήν Τουρκίαν

λιππούπολιν ώς πιθανόν τόπον συναντήσεως, ήτις δμως

όπουδήποτε καί εiς οίονδήποτε επίπεδον. 'Αντιθέτως δ κ.
Ντεμιρέλ εδήλωσεν δτι ή συνάντησις των δύο πρωθυπουρ
γών θά ιiπαιτήση προετοιμασίαν. Έπί πλέον καί μετά τήν
ιiπόφασιν του Συμβουλίου 'Ασφαλείας ή Τουρκία συνεχί

ζει εiς τό Αiγαίον τάς ερεύνας διά του "Σισμίκ".
»'Επομένως δ κ. πρωθυπουργός παρακαλεί δπως του

ηδύνατο λάβει χώραν άλλου καί δή καί Βάρναν» 111 •
'Η άπάντηση του Τούρκου πρωθυπουργου κρί

θηκε στήν 'Αθήνα μ ή ίκανοποιητική, στό μέτρο πού
περιείχε προϋποθέσεις καί δέν ήταν όριστική. 'Έτσι,
ή έλληνική Κυβέρνηση ενημέρωσε τή Σόφια ότι ό Κ.

γνωστοποιηθή ή άπάντησις του κ. Ντεμιρέλ εiς τήν βουλ

Καραμανλης θά άνέμενε τήν όριστική άπάντηση του

γαρικήν προσφοράν διά νά σταθμίση καί εκείνος τήν ιiντί

Σ. Ντεμιρέλ προκειμένου νά λάβει τίς άποφάσεις του

δρασίν του. Είναι δμως εν πάσ1J περιπτώσει αυτονόητον

επί της προτάσεως Ζίφκωφ. Οί Τουρκοι, πάντως, δέν

δτι καθ' δν χρόνον συνεχίζονται αί ερευναι του "Σισμίκ Ι"

διατύπωσαν τήν τελική τους θέση, ενω στίς άρχές

δέν ύφίσταται τό κατάλληλον κλίμα διά τήν πραγματοποί

'Οκτωβρίου, κατά τή συνάντηση Μπίτσιου

ησι ν συναντήσεως των δύο πρωθυπουργών.

γλαγιαγκίλ, στήν εδρα του ΟΗΕ, λήφθηκαν νέες

»τέλος δ κ . πρωθυπουργός παρεκάλεσε τόν κ. Σβέτκωφ
νά διαβιβάση εiς τόν κ . Ζίφκωφ τά αiσθήματα τής εκτιμή
σεως καί φιλίας του .
»·Ο

Βούλγαρος

ύφυπουργός ύπεσχέθη

νά γνωρίση

στήν έλληνική Κυβέρνηση τάς τουρκικάς άντιδράσεις».

Παράλληλα, ό Κ.

Καραμανλης διατύπωνε τίς

-

Τσα

άποφάσεις γιά τό μέλλον των έλληνοτουρκικων σχέ

σεων, πού φάνηκαν νά εξέρχονται άπό τή στασιμό
τητα άνεξάρτητα άπό τή βουλγαρική πρωτοβουλία.

Γιά τήν πρόταση Ζίφκωφ, εξάλλου, επιστολή
στόν Κ. Καραμανλη άπηύθυνε καί ό πρώην πρωθυ
Πουργός, Π. Κανελλόπουλος, ό όποίος πραγματο

επιφυλάξεις του γιά τήν πρωτοβουλία της Σόφιας ,

ποίησε επίσκεψη στή Βουλγαρία στίς άρχές του Σε

στό μέτρο πού ή τουρκική πλευρά δέν εδειχνε πρό

πτεμβρίου, καθώς ή βουλγαρική πρωτοβουλία βρι

θυμη νά άποστεί άπό τήν πολιτική της δημιουργίας

σκόταν σέ εξέλιξη:
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«Θεωρώ εθνικό καθήκον μου νά σέ κατατοπίσω επί τής

στήν iδέα τής ειρήνης, καί επειδή έξ άλλου, τά συμφέρον

μακράς συνομιλίας πού είχα στήν Σόφια, τό άπόγευμα τής

τα τής Βουλγαρίας μπορεί νά όποστοuν δυσμενείς έπιπτώ
σεις άπό μιά πολεμική ρήξη

9ης Σεπτεμβρίου, μέ τόν πρόεδρο Ζίφκωφ.
»'Όταν, προσκεκλημένος άπό τόν πρόεδρο τής βουλ
γαρικής

'Ακαδημίας τών

άνεχώρησα γιά τήν Σόφια

'Επιστημών Α. Μπαλέφσκι,

Σεπτεμβρίου), δέν εγνώριζα

(6

-

στήν ειρηνική διευθέτηση

τών έλληνοτουρκικών διαφορών. Φάνηκε ίκανοποιημένος
άπό τήν όποδοχή τής πρωτοβουλίας του εκ μέρους τών
πρωθυπουργών 'Ελλάδος καί Τουρκίας, άλλά μοu είπε , ότι

ότι δ προέδρος Ζίφκωφ θά μέ δεχόταν. 'Αλλά τό επληρο

-

φορήθηκα μόλις τό πρωί τής 4ης Σεπτεμβρίου, όταν μέ

τικά μέ τό περιεχόμενο τών επιστολών του- στήν 'Αθήνα

ενω στήν Βουλγαρία τηρήθηκε άπόλυτη εχεμύθεια σχε

επισκέφθηκε δ έδώ πρέσβυς τής Βουλγαρίας Πέτκωφ, πού

διέρρευσε άμέσως , όπως μαρτυροuν οί έλληνικές εφημερί

είχε έπιστρέψει, τό προηγούμενο βράδυ, άπό τήν Βουλγα

δες τής 5ης Σεπτεμβρίου, τό νόημα τής πρωτοβουλίας του

ρία. ' Ακόμα καί άν τό έγνώριζα πρό τής άναχωρήσεώς σου

καί τό περιεχόμενο τής προτάσεώς του.

γιά τήν Θεσσαλονίκη, θά άπέφευγα νά επικοινωνήσω, είτε

» 'Όταν μοu είπε ότι δ Ντεμιρέλ εδειξε προθυμία γιά τήν

άμεσα, είτε εμμεσα, μαζί σου, διότι τοuτο θά γινόταν ίσως

συνάντηση τών δύο πρωθυπουργών έπί βουλγαρικοu εδά

γνωστό, καί δέν επρεπε

φους, εσπευσα νά παρατηρήσω , πρώτον δτι αύτό είναι εϋ

μετά τήν πρωτοβουλία του

-

Ζίφκωφ, πού είχε εκδηλωθή στίς

3 Σεπτεμβρίου -

νά δη

κολο γιά τόν Ντεμιρέλ, καί δεύτερον ότι είμαι βέβαιος

μιουργηθή ή εντύπωση , ότι ή συνάντησή μου μέ τόν

χωρίς νά εχω καμμιά σχετική πληροφορία (δ όφυπουργός

Βούλγαρο πρόεδρο θά είχε σχέση μέ τήν πρωτοβουλία του

Μίτσεφ δέν μοu είχε άποκαλύψει τίς λεπτομέρειες τής

εκείνη . • ο ίδιος λόγος - δηλ.αδη ή άποφυγή σχολίων καί

άπαντήσεως τοu Ντεμιρέλ), ότι δ Τοuρκος πρωθυπουργός

φανταστικών εικασιών- μου επιβάλλει νά σέ κατατοπίσω

θά συνέδεε τήν φαινομενική "προθυμία" του μέ άπαράδε

καί τώρα, μετά τήν έπιστροφή μου άπό τήν Σόφια, μόνο

κτους όρους, πού θά επρεπε νά δεχθή ή έλληνική Κυβέρ

γραπτώς, επί τής συνομιλίας πού είχα μέ τόν Ζίφκωφ.

νηση πρίν άπό τήν συνάντηση, πού επρότεινεόΆΖίφκωφ,

»Τό περιεχόμενο τής επιστολής τοu Ζίφκωφ., πού σου
επιδόθηκε στίς

3 Σεπτεμβρίου

μοu τό άνεκοίνωσε

-

άλλά

μόνο σέ γενικές γραμμές καί άπολύτως εμπιστευτικά
πρέσβυς Πέτκωφ, όταν μέ επισκέφθηκε στίς

ου. Καί τό βράδυ τής 6ης Σεπτεμβρίου

μοu παρέθεσαν στήν Σόφια

-

-

-

δ

4 Σεπτεμβρί

στό γεuμα , πού

μέ κατατόπισε λεπτομερέ

στερα δ όφυπουργός 'Εξωτερικών Μίτσεφ (παλάιός φίλος

π.χ. μέ τόν όρο νά άποσόρη ή Έλλάς τήν προσφυγή της
στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης. Χωρίς νά θελήση νά
άπαντήση στήν παρατήρησή μου αύτή εύθέως, μοu είπε δ
Ζίφκωφ

-

καί αύτό μοu φάνηκε σάν επιβεβαίωση τοu πε

ριεχομένου τής παρατηρήσεώς μου
καί επιτετραμμένη καμμιά εκ

-

ότι δέν είναι νοητή

των προτέρων προβολή

όρων γιά τήν συνάντηση κορυφής .

μου, άλλοτε πρέσβυς τής Βουλγαρίας στήν 'Αθήνα, πού μέ

»Στό σημείο αύτό όφείλω νά σου πώ ότι ή δική μου

επισιcεπτόταν συχνά στά δύο πρώτα χρόνια τής δικτατορί- .

στάση άπέναντι τής πρωτοβουλίας του Ζίφκωφ ήταν

ας, δηλαδή μέχρι τής μεταθέσεώς του στό Βελιγράδι). Ό

άσχετα όπως τοu είπα, άπό τήν δυνατότητα πρακτικής συνέ

Μίτσεφ είναι εκείνος , πού επέδωσε στόν Ντεμιρέλ, στίς

χειας , άμεσης η μεταγενέστερης

3

Σεπτεμβρίου, μιάν επιστολή τοu Ζίφκωφ, παρόμοια μέ

στάση άναγνωρίσεως

των άγαθών προθέσεών του. Του είπα μάλιστα, ότι γιά τήν

έλληνική κοινή γνώμη είναι καλό , ότι

εκείνη πού επιδόθηκε τήν ίδια ήμέρα σέ σένα.
»'Όταν, στίς

-

-

-

πρίν εκδηλωθή

τό άπόγευμα τής 9ης Σεπτεμβρίου, μέ

φανερά μιά άνάλογη πρωτοβολία άπό άλλη Κυβέρνηση ,

δέχθηκε δ Ζίφκωφ καί μέ κράτησε κοντά του μιά δλόκλη

καί ιδιαίτερα άπό Κυβέρνηση μεγάλης Δυνάμεως -πρό

ρη rορα, ή συνομιλία μας (μέ διερμηνέα τόν πρόεδρο τής

λαβε αύτος, άρχηγός γειτονικής χώρας, άριθμητικά σχε

· 'Ακαδημίας τών 'Επιστημών Μπαλέφσκι, πού γνωρίζει
· άριστα γερμανικά) ήταν πολύ εγκάρδια. Στήν άρχή, όπως

δόν ισοδύναμης μέ τήν ' Ελλάδα, νά προβή στήν πρωτο

ήταν φυσικό, μιλήσαμε γιά τίς έλληνοβουλγαρικές σχέ

άπόλυτα άβάσιμες οί φήμες, πού άποδίδουν τήν πρωτοβου

5

βουλία αύτή . 'Έσπευσε, τότε, δ Ζίφκωφ νά τονίση ότι είναι

σεις . Μέ εβεβαίωσε δ Ζίφκωφ ότι εδαφικά προβλήματα δέν

λία του σέ όπόδειξη τής Μόσχας. ' Επέμεινε {διαίτερα στό

όπάρχουν πιά γιά τήν Βουλγαρία, καί ότι δ βουλγαρικός

σημείο αύτό , προσθέτοντας ότι στήν πρωτοβουλία του τόν

λαός επιθυμεί τήν στενή συνεργασία μέ τήν · Ελλάδα. 'Εξέ

δδήγησαν άποκλειστικά άφ' ένός μέν τά συμφέροντα τής

φρασα καί εγώ

ώς άτομο , όπως του είπα, πού δέν εχει

χώρας του, μιας χώρας γειτονικής μέ τήν ·Ελλάδα καί τήν

καμμία κυβερνητική η λαϊκή εξουσιοδότηση , άλλά πού

Τουρκία, άφ' έτέρου δέ ή προσωπική φιλία του μέ τούς

διε ρμηνεύει, ώστοσο , τό έλληνικό δημόσιο αίσθημα- τήν

πρωθυπουργούς καί τών δύο αύτών χωρών. 'Εγώ άπάντησα

ίδια έπιθυμία γιά τήν σύσφιγξη των φιλικών δεσμών μας μέ

ότι

τήν Βουλγαρία.

πρωτοβουλία του

-

-

καί άν άκόμα βρισκόταν ή Μόσχα πίσω άπό τήν

-

αύτό, κατά τήν γνώμη μου , δέν θά

»'Ύστερα άπό τήν γενική αύτή συζήτηση, καί άφοu

ήταν άφύσικο η άδικαιολόγητο , επρόσθεσα όμως, ότι ήταν

άπάντησα σέ ερώτησή του γιά τίς εντυπώσεις μου άπό τήν

προτιμότερο ότι καμμιά άπό τίς μεγάλες Δυνάμεις δέν συν

Βουλγαρία, δ Ζίφκωφ μπήκε στό θέμα τών κινδύνων, πού

δέθηκε φανερά μέ μιά τέτοια πρωτοβουλία.

δημιουργεί στήν περιοχή, όπου είναι τοποθετημένη γεω
γραφικά καί ή χώρα του , ή βαρειά διένεξη μεταξύ

• Ελλά

»' Οφείλω επίσης νά σου πώ ότι δέν εδωσα, μέ όσα είπα
στόν Ζίφκωφ, τήν παραμικρή εντύπωση , ότι γνωρίζω τίς

δος καί Του ρκίας. Γνωρίζοντας, φυσικά, ότι δ όφυπουργός

προθέσεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως (όπως καί πράγμα

Μίτσεφ μέ είχε κατατοπίσει επί τοu περιεχομένου των επι

τι, άλλωστε , δέν τίς γνωρίζω), άλλά παρετήρησα, σέ κά

στολών του πρός τούς πρωθυπουργούς τής · Ελλάδος καί

ποια στιγμή τής συνομιλίας μας, ότι στά μεγάλα εθνικά

τής Τουρκίας, μοu είπε ότι άνέλαβε τήν πρωτοβουλία αύτή

ζητήματα - Αιγαίο, Κύπρο κ.λπ. - ή έλληνική Κυβέ ρνη

χωρίς καμμιά πρόθεση παρεμβάσεως, άλλά μόνο καί μόνο

ση εχει τήν δυνατότητα νά παίρνη άποφάσεις πού νά διερ

γιά νά βοηθήση ~ επειδή δ βουλγαρικός λαός πιστεύει

μηνεύουν τήν θέληση η συγκατάθεση τής πλειοψηφίας του
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έλληνικου λαου μέ σύμφωνα

-

στούς γενικούς έθνικούς

στόχους, αν όχι καί στόν χειρισμό καί τήν τακτική

-

καί

σχεδόν δλα τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, έν& ή Κυ

»Αυτά είναι, σέ γενικές γραμμές, τά κύρια σημεία τής
συνομιλίας, πού είχα μέ τόν Ζίφκωφ . ' Απέφυγα
τυπικά άναρμόδιος, δπως είμαι

-

-

σάν

νά π& , αν συμφωνώ μέ

βέρνηση Ντεμιρέλ, ουσιαστικά Κυβέρνηση μειοψηφίας,

μιά προσεχή συνάντηση τ&ν πρωθυπουργών ·Ελλάδος καί

είναι δέσμια τής άδυναμίας της ή μaλλον δυνάμεων πού δέν

Τουρκίας ή αν τήν άποκλείω. Είπα, δμως, δτι

-

τ1ς έλέγχει καί πού, γιά νά άποφύγη τήν άντίδρασή τους,

δταν φθάση ή rορα γιά μιά τέτοια συνάντηση

τό εδαφος

είναι άναγκασμένη νά ύπερθεματίζη σέ άδιαλλαξία.

τής Βουλγαρίας, χώρας φιλικής, πού συνορεύει καί μέ τήν

»Δέν παρέλειψα νά μιλήσω καί γιά τήν Κύπρο. ~Εσπευ
σε, τότε, νά μου έκμυστηρευθή δτι στήν τελευταία συνάν

τηση, πού είχε μέ τόν Ντεμιρέλ, του έτόνισε, δτι είναι
άδιανόητο τό

18% του πληθυσμου

δπως πρόσθεσε, τό
άκόμα τό

25%

τής Κύπρου- ή εστω,

40% ή

αν καί

·Ελλάδα καί μέ τήν Τουρκία , θά ήταν ίσως καταλληλότερο

άπό τό εδαφος αλλων χωρών.
»Δέν εχω καμμιά άντίρρηση νά άνακοινωθή δημοσί~

(αν έρωτηθ&, θά τό πράξω καί έγώ), δτι κατετόπισα τήν

καί αυτό

έλληνική Κυβέρνηση έπί τής συνομιλίας μου μέ τόν πρόε

του έδάφους τής νήσου. Δέν μου είπε ό Ζί

δρο Ζίφκωφ, άλλά χωρίς νά λεχθή, μέ ποιόν τρόπο τήν

20% -

νά διεκδική τό

-

φκωφ, ποιά ήταν ή άπάντηση του Ντεμιρέλ .

κατετόπισα» 112 •
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Τό φθινόπωρο τοu

1976, ή

'Ελλάδα είχε καταφέρει νά έξουδετερώσει- τουλάχιστον μερικά- τήν

τουρκική άπειλή στό Αίγαίο, άλλά καί νά έδραιώσει ούσιαστικά τήν ύποψηφιότητά της γιά πλήρη
ενταξη στήν ΕΟΚ. "Ως τό τέλος του ετους, ό Κ. Καραμανλής θά συνεχίσει τίς προσπάθειές του στό χωρο
των έξωτερικων σχέσεων: ετσι, θά πραγματοποιήσει νέα περιοδεία στή δυτική Εύρώπη, ένω τό Δεκέμ
βριο θά έπισκεφθεί καί τό Πακιστάν· θά στρέψει δμως πρώτιστα τήν προσοχή του στό πεδίο τής
έσωτερικής πολιτικής; 'Η προσεκτική κατάρτιση τοu προϋπολογισμοu καί τοu προγράμματος δημοσίων
έπενδύσεων, άλλά καί οί άποφάσεις γιά τήν έκτέλεση δημόσιων εργων, τίς συγκοινωνίες, τό μακροπρό

θεσμο σχεδιασμό τής ένεργειακής πολιτικής καί τήν εύρεία άναμόρφωση τοu γεωργικοu τομέα θά
στοχεύσουν στήν έπίταση τής άναπτύξεως καί στήν προετοιμασία τής έλληνικής οίκονομίας καί κοινω
νίας γιά τήν ενταξη στήν ΕΟΚ- ένω ή ϊδρυση έργοστασίου στρατιωτικων όχημάτων ήταν άπαραίτητη
καί γιά τήν άμυντική θωράκιση τής χώρας. Ήταν, παράλληλα, έμφανής ή διάθεση του πρωθυπουργοu νά
συνοδευθεί ή άνάπτυξη τής οίκονομίας μέ τήν ούσιαστική άνοδο του έπιπέδου τής ζωής. ~Ηδη μετά τή
διαμόρφωση νέας πολιτικής γιά τό περιβάλλον θά άκολουθήσουν, ύπό τή στενή έπίβλεψη του Κ. Καρα
μανλή, ή εναρξη τής άναδασώσεως στήν 'Αττική καί οί μεγαλόπνοες άποφάσεις γιά τήν πολιτιστική
δραστηριότητα καί τήν καλύτερη συντήρηση καί άνάδειξη των άρχαιολογικων μνημείων τής πρωτεύου
σας.

4-6

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

»'Ο έλληνικός λαός, λαός κατ' έξοχή ν φιλειρη

1976

'Ο Κ. Καραμανλfίς πραγματοποιεί έπίσκεψη στή

Θεσσαλονίκη, κατά τή διάρκεια τfίς δποίας έγκαινιά
ζει τή Διεθνfί ΥΕκθεση.

ΥΗδη, στίς

2

του μηνός, δ πρωθυπουργός είχε

άπευθύνει τόν άκόλουθο χαιρετισμό:

Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται

έπιδίδεται ήδη, μετά τήν παγίωση τής δημοκρατίας,
στά 'εiρηνικά του έργα, τά δποία βρίσκουν τήν έκ
φρασή τους στόν χώρο αvτό τής 'Εκθέσεως.

»'Ο χώρος αvτός, πού ύπήρξε κατά τό παρελθόν
θέατρον πολεμικών συγκρούσεων, έχει μεταβληθή

«Ή έφετινή 41η έκδήλωση τής Διεθνους Έκθέ
σεως

νικός, χωρίς νά παραμελή τήν θωράκιση του έθνους,

κάτω άπό

σήμερα σέ πεδίο συγκεντρώσεως τής διεθνους άμίλ
λης καί του άνθρωπίνου μόχθου, καθώς καί τών τρι

συνθήκες οί δποίες μaς δίδουν τό δικαίωμα αίσιοδό

ών ήπείρων έχουν συγκεντρωθή τά είρηνικά έπιτεύγ

ξου άντιμετωπίσεως του οi'κονομικου μέλλοντος τής

ματα πού έπενόησε τό άνθρώπινο πνευμα γιά τήν

χώρας μας. Πορευόμεθα ήδη μέ σταθερά βήματα

βελτίωση τής ζωής.

πρός τήν ένταξή μας στήν Εvρωπαϊκή Οίκονομική

»Ή Έλλάς έπαυσε πλέον νά ζή άπομονωμένη

Κοινότητα, ή δποία θά διανοίξη νέους δρίζοντες

άπό τόν ξένο κόσμο. 'Ανανέωσε τούς δεσμούς της,

πρός τήν πρόοδο καί τήν εvημερία του έλληνικου

πολιτικούς καί οίκονομικούς μέ τήν Δύση, προώθη

λαου.

σε τήν ίδέα τής διαβαλκανικής συνεργασίας, δημι

»Καί τά βήματά μας αvτά δέν θά πρέπη νά διατα

ούργησε φιλική άτμόσφαιρα στίς σχέσεις της μέ τίς

ράξη δποιαδήποτε έξωτερική άπειλή, πού, άντίθετα,

άναπτυσσόμενες χώρες τής 'Εγγύς καί Μέσης 'Α να

θά πρέπη νά χαλυβδώνη τήν πίστη μας στήν πορεία

τολής.

αvτή του έθνους.

» Άτενίζοντας μέ αίσιοδοξία τό οίκονομικό μέλ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΟΣΙ1ΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΟΔΟ

292

λον τής χώρας άπευθύνω έγκάρδιο χαιρετισμό πρός

να που παρουσιάζει σήμερα ή έλληνική οiκονομία.

τούς έκθέτες, τά Κράτη καί τούς φορείς γιά τήν πα

Γιά νά έκτιμηθή δμως όρθώς ή είκόνα αυτή, θά πρέ

ρουσία τους στόν χώρο αυτό τής είρηνικής συνερ

πη νά ληφθοvν ύπ' δψιν: πρώτον, ή έπαχθής έκ τής

γασίας καί οίκονομικής προόδου».
'Ο Κ. Καραμανλής εφθασε στή συμπρωτεύουσα τό

απόγευμα τής 4ης Σεπτεμβρίου· τό ϊδιο βράδυ, κήρυ

ξε τήν εναρξη λειτουργίας τής 'Εκθέσεως:

δικτατορίας κληρονομία· δεύτερον, ό διεθνής στασι
μοπληθωρισμός, πού ήτο φυσικόν νά έχη έπιπτώσεις
καί έπί τής ίδικής μας οίκονομίας καί, τρίτον,
ύψηλές άμυντικές δαπάνες

oi

oi

όποίες σχεδόν έτρι

πλασιάσθησαν κατά τήν τελευταίαν διετίαν.

«Είμαι ευτυχής, διότι έχω τήν τιμήν νά έγκαινιά

»Παρά τiς δυσμενείς αυτές συνθήκες, ή οίκονο

σω καί έφέτος τήν Διεθνή VΕκθεσιν Θεσσαλονίκης.

μία μας έπαρουσίασε κατά τό τρέχον έτος αίσθητή

'Όπως γνωρίζετε, έφέτος τά έγκαίνια τής 'Εκθέσεως

βελτίωση, καί έν σχέσει μέ τό παρελθόν καί έν σχέ

συμπίπτουν μέ έξαιρετικές περιστάσεις, περιστάσεις

σει μέ τίς άλλες χώρες τής Ευρώπης.

oi

όποίες έπιβάλλουν τήν έθνικήν έπαγρύπνησιν,

άλλά καί έντασιν τών προσπαθειών μας είς δλους

τούς τομείς. Γνωρίζω καλά τόν έλληνικό λαό κα{ τό

»Καί ίδού

oi άριθμοί:

Έθνικόν Είσόδημα

»1.
»Τό

1976

ή αύξηση του πραγματικοί! έθνικοv εί

γνωρίζω, διότι προέρχομαι άπό τούς κόλπους του,

σοδήματος προβλέπεται δτι θά ύπερβή τό

άλλά καί διότι είχα τήν τιμή, τήν μεγάλη τιμή νά τόν

αυξήσεως

3,3%

τό

1975

καί μειώσεως

5% έναντι
1,2% τό 1974.

κυβερνήσω έπί μακρόν χρόνον. Είμαι βέβαιος, ώς έκ

Ή ώς άνω αύξηση τοv τρέχοντος έτους θά προέλθη

τούτου, δτι είς τήν άντιμετώπισιν τών έξαιρετικών

κυρίως άπό τήν άνοδο τής βιομηχανικής καί βιοτε

περιστάσεων τάς όποίας άνέφερα, θά έπιδείξη τάς

χνικής παραγωγής, ή όποία ύπολογίζεται περί τό

Είναι άξιοσημείωτον δτι γιά τό

ή προ

βασικάς άρετάς πού τόν παρηκολούθησαν είς δλην

7,5%.

του τήν μακραίωνα ίστορίαν: τήν σύνεσιν, τήν αυτο

βλεπομένη αύξηση του έθνικοv είσοδήματος τών ευ

πεποίθησιν καί τό θάρρος.

ρωπαϊκών χωρών

»Μέ τήν βεβαιότητα αυτή κηρύσqω τήν έναρξη
τής λειτουργίας τής 41ης περιόδου τής Διεθνοvς
'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης».

Στή συνέχεια, ό πρωθυπουργός παρακάθησε σέ
δείπνο πρός τιμή του, κατά τή διάρκεια του όποίου

- μελών

1976

του ΟΟΣΑ θά άνέλθη είς

4%.
»Γιά τήν διετία, έξάλλου,

1975-1976 ή μέση

έτη

σία αύξηση του έθνικοv είσοδήματος τής 'Ελλάδος
έκτιμiiται σέ

4,3% έναντι 1% γιά

τίς χώρες τής ΕΟΚ.

'Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

»2.

» 'Εσυνήθισα, άπό τότε πού γιά πρώτη φορά άνέ

1976 αi έπενδύ(πις παγίου κεφαλαίου σέ στα
8%,
έναντι αυξήσεως 1, 7% τό 1975 καί μειώσεως κατά
26% τό 1974. Έκ τών ώς άνω έπενδύσεων, οί μέν
ίδιωτικές έκτιμiiται δτι θά εlναι άνώτερες κατά 7,5%
oi δέ δημόσιες κατά 12%. Ή κατά 8% αύξηση τών

λαβα τήν ευθύνη τής διακυβερνήσεως τής χώρας, νά

έπενδύσεων παγίου κεφαλαίου στήν 'Ελλάδα θά εl

έκφώνησε τήν ακόλουθη όμιλία γιά τήν οικονομική

πολιτική:

« Ά γαπητέ

πρόεδρε,

»Κυρίες καί κύριοι,

»Τό

θερές τιμές προβλέπεται δτι θά αυξηθοvν κατά

έπωφελοvμαι τής ευκαιρίας τής 'Εκθέσεως Θεσσα

ναι ύψηλοτέρα έκ τών προβλεπομένων στίς ευρωπαϊ

λονίκης, γιά νά ένημερώνω τόν έλληνικό λαό έπί τών

κές χώρες τοv ΟΟΣΑ. Στήν Άγγλία καί 'Ολλανδία

έξελίξεων τής οίκονομίας μας, καθώς καί έπί τών

προβλέπεται κάμψη κατά

προοπτικών πού διαγράφονται γιά τό μέλλον της.

'Ισπανία, Σουηδία στασιμότης στήν Γαλλία καί Αυ

»'Από αυτήν τήν συνήθεια δέν θά fίθελα ούτε σή

μερα νά άποστώ. 'Η κρισιμότης, δμως, τώv περιστά
σεων μου έπιβάλλει νά διευρύνω τήν άποψινή μου

έπισκόπηση καί νά έξηγήσω τούς λόγους γιά τούς

στρία αύξηση κατά

5%.
»3.

2%

2%

περίπου· στό Βέλγιο,

περίπου καί στήν Γερμανία

Δημόσια Οίκονομικά

»Οί έξελίξεις στόν δημοσιονομικό τομέα είναι

όποίους ή οίκονομική πολιτική τής χώρας όφείλει

ίκανοποιητικές.

αυτήν τήν στιγμή νά έξυπηρετή ενα κύκλωμα γενι

ίσοσκελισθή στό προβλεφθέν ί5ψος τών

Ό τακτικός προϋπολογισμός

171,5

θά
δισ.

κωτέρων έθνικοπολιτικών έπιδιώξεων. Καί πρωταρ

δραχμών. Συγκεκριμένα κατά τό έπτάμηνο 'Ιανουα

χικές μεταξύ αυτών είναι: ή κατοχύρωση τής άσφα

ρίου- Ίουλίου

λείας τής χώρας μας καί ή ένταξή μας στήν 'Ηνωμέ

λογισμοί! άνήλθαν σέ

νη Ευρώπη.

»Γιά τά θέματα αυτά θά σiiς όμιλήσω έν συνεχείg,

κατά

29,4%

1976 τά έσοδα του τακτικοί! προϋπο
95,1 δισ. δραχμές, αυξηθέντα

έναντι τής άντιστοίχου περιόδου του

προηγουμένου έτους. Χαρακτηριστικόν εlναι δτι

άφοv δμως άπό τοvδε τονίσω δτι ή πραγματοποίηση

άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά

άμφοτέρων τών έπιδιώξεων αυτών προϋποθέτει ίσχυ

κατά

ράγ οίκονομίαν.
»Καί θά προσπαθήσω fίδη νά σας, δώσω τήν είκό-

53,2%,

oi

ένώ οί έμμεσοι

30,8%.
» "Οσον άφορii τόν προϋπολογισμόν δημοσίων
έπενδύσεων, oi πραγματοποιηθείσες πληρωμές κατά
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τό έπτάμηνον 'Ιανουαρίου

- 'Ιουλίου 1976 άνήλθαν
10.270 έκατομμυρίων δραχ
άντίστοιχη περίοδο τοί5 1975. 'Εση

έπέτυχε νά έξασφαλίση lκανά περιθώρια γιά τήν

μειώθη, δηλαδή, άξιόλογος έπιτάχυνση στήν έκτέλε

έφαρμογή μιaς πολιτικής ένισχύσεως του πραγματι

ση του προγράμματος.

κοί) εΙσοδήματος τών έργαζομένων τής ύπαίθρου καί

σέ

16 δισ.

δραχμές, έναντι

μών κατά τήν

»4. Τιμαί
» 'Ο δείκτης

»Παρά τίς μεγάλες, όπως έλέχθη, δαπάνες ύπο

στηρίξεως τής έθνικής μας άμύνης, ή Κυβέρνηση

τών πόλεων. Συγκεκριμένως, άπό τοί5 Σεπτεμβρίου

τιμών καταναλωτοί5 έντός του όκτα

μήνου 'Ιανουαρίου -Αύγούστου

τοί51974 μέχρι καί τοί5 'Ιουλίου τοί51976, τά κατώτα

1976 αύξήθηκε κατά
3,4% έναντι5% τό 1975 καί 6,4% τό 1974. Στόχος τής

55%,

Κυβερνήσεως εlναι νά κυμανθή ή έφετεινή αύξηση

δείκτης τιμών καταναλωτοί5 αύξήθηκε κατά

του δείκτου τιμών καταναλωτοί5 πέριξ τής άντιστοί

Τοvτο σημαίνει ότι τά πραγματικά κατώτατα ήμερο

χου μέσης αύξήσεως τών χωρών τής ΕΟΚ, ή όποία

μίσθια αύξήθηκαν, τά μέν άνδρικά κατά

έκτιμaται σέ

γυναικεια κατά

11% περίπου. Γιά τό πρώτο έξάμηνο τοί5

τρέχοντος έτους,

γιά τό όποιο ύπάρχουν πλήρη

τα ήμερομίσθια αύξήθηκαν τά μέν άνδρικά κατά
τά δέ γυναικεια κατά 67%. Τήν Ιδίαν περίοδον δ

29%.

29,4%.

19,5%, τά δέ

'Επί πλέον έχορηγήθησαν γιά

πρώτη φορά, προκειμένου περί κατωτάτων ήμερομι

στοιχεια, ή μέση αύξηση του δείκτου τιμών κατανα

σθίων, κατά τό

λωτοί5 σέ 6,2%· καί τοvτο παρά τό γεγονός ότι έπετεύ

όποια άντιστοιχοvν κατά μέσον όρον σέ περαιτέρω

χθη στήν 'Ελλάδα σημαντική αύξηση τής οΙκονομι

αύξηση κατά

κής δραστηριότητος, όπως προκύπτει άπό όσα σaς

προεξέθεσα.

3

1976

οΙκογενειακά έπιδόματα, τά

ποσοστιαιες μονάδες.

»'Εξ άλλου σύμφωνα μέ τά τελευταια στοιχεια
τής Στατιστικής 'Υπηρεσίας, κατά τό πρώτο τρίμη

»5. 'Ισοζύγιο Πληρωμών
» 'Η συναλλαγματική θέσις

νο τοί5

τής χώρας, παρά τίς

μεγάλες εΙς συνάλλαγμα άμυντικές δαπάνες καί τήν

1976 ή άνεργία μειώθηκε κατά 37%, έν σχέσει
1975. Ά ντιστοίχως ή
άπασχόληση ηύξήθη κατά 3,1%.

μέ τό άντίστοιχο τρίμηνο τοί5

άνοδο τής οΙκονομικής δραστηριότητος, εlναι Ισχυ

»Στόν άγροτικό τομέα ή Κυβέρνηση ήσκησε συ

ρή. Τό έλλειμμα τοί5 Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα

στηματική καί συνεπή πολιτική στηρίξεως τών τι

γών, δηλαδή ή διαφορά μεταξύ εΙσαγομένων καί έξα

μών τών άγροτικών προϊόντων καί άπ' εύθείας ένι

γομένων άγαθών καί ύπηρεσιών, άνήλθε σέ

σχύσεως τοί5 εΙσοδήματος τών άγροτών, δι ' έπιδοτή

1.218
έκατομμύρια δολλάρια τό 1974, έμειώθη σέ 1.000
έκατομμύρια δολλάρια τό 1975 καί γιά τό 1976 προ

άπό τόν άστικό στόν άγροτικό τομέα. Παραλλήλως

βλέπεται ότι, άν δέν βελτιωθή, θά παραμείνη στό αύ

προωθήθησαν α{ άμέσου άποδόσεως γεωργικαί έπεν

σεων καί άλλων μορφών μεταφορaς εΙσοδήματος

τό περίπου έπίπεδο. Οϋτω, κατά τήν περίοδο 'Ιανου

δύσεις. Συνολικώς κατά τό

αρίου

μεταφορά εΙσοδημάτων στόν άγροτικό τομέα

-

'Ιουλίου

1976,

τό έλλειμμα τών τρεχουσών

συναλλαγών άνήλθε εΙς
έναντι

856 έκατομμύρια

δολλάρια

869 έκατομμυρίων δολλαρίων τήν άντίστοιχη
1975.

περίοδο του

1975

έπραγματοποιήθη

27 δι

σεκατομμυρίων δραχμών, Προβλέπεται δέ γιά τό τρέ
χον έτος άντίστοιχος μεταφορά πέριξ τών
· δραχμών.

31

δισ.

» 'Η κάλυψη τοί5 cnς άνω έλλείμματος τρεχουσών

» 'Αφοί5 σaς έδωσα σέ γενικές γραμμές τήν εΙκόνα

συναλλαγών θά προέλθη κατά τό μέγιστο μέρος άπό

τής οlκονομικής καταστάσεως τής χώρας, θά σaς

τήν εΙσροή Ιδιωτικών έπιχειρηματικών καί μή κεφα

έξηγήσω ήδη τούς λόγους γιά τούς όποίους θά χρει

λαίων, έκ τών δποίων θεαματική αύξηση έμφανίζουν

ασθή συστηματική καί έπίμονη προσπάθεια γιά τήν

α{ εΙς συνάλλαγμα καταθέσεις πρός έλληνικάς τραπέ

σταθεροποίηση καί περαιτέρω βελτίωση τής οΙκο

ζας. Τό έπτάμηνο 'Ιανουαρίου- 'Ιουλίου

νομίας μας.

1974 αί έν

λόγφ καταθέσεις άνήλθαν σέ 269 έκ(lτομμύρια δολλά

ρια, τό 1975 σέ 291 έκατομμύριά"δολλάρια καί τό

εlπα καί στήν άρχή τής όμιλίας μου, ή

Ή

παράλληλα πρός τούς συνήθεις κοινωνικούς σκο

έδραίωση τής διεθνοί5ς πίστεως τής χώρας καί τής

πούς, νά έξυπηρετήση δύο πρωταρχικές έθνικοπολι

1976

έφθασαν τά ~25 έκατομμύρια δολλάρια.

» "Οπως

οΙκονομική μας πολιτική θά πρέπη αύτόν τόν καιρό,

έμπιστοσύνης στήν άκολουθουμένη οΙκονομική πο

τικές έπιδιώξεις: τήν θωράκιση τής χώρας κατά τών

λιτική άποτελει τόν κυριώτερο παράγοντα τής ηύξη

έξωτερικών κινδύνων καί τήν ένταξή μας στήν Κοι

μένης εΙσροής Ιδιωτικών κεφαλαίων έκ τοί5 έξωτερι

νή 'Αγορά.

»Και θ' άρχίσω άπό τήν πρώτη, πού εlναι καί

κοί5.

»Πάντως, τό έλλειμμα τοί5 Ισοζυγίου πληρωμών

-

καί εlδικώτερα τοί5 έμπορικοί5 Ισοζυγίου

-

έξα

κρισιμώτερη.

» "Οπως γνωρίζετε,

άπό διετίας καί πλέον οί σχέ

κολουθει νά άποτελή άνασχετικό παράγοντα στήν

σεις μαςμέ τήν Τουρκία εύρίσκονται σέ δυσάρεστη,

οΙκονομική μας προσπάθεια καί έπομένως τό καίριο

γιά νά μήν πώ σέ έπικίνδυνη κατάσταση. Καί ή κατά

πρόβλημα τής έλληνικής οΙκονομίας.

σταση αύτή δημιουργήθηκε όχι γιατί ή Τουρκία

»6.

Κοινωνική Πολιτική

προβάλλει ώρισμένα δικαιώματα, πού μπορει ώς ένα
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βαθμό νά είναι συζητήσιμα, άλλά γιατί προσπαθείνά

»ΗΟπως κατ' έπανάληψιν έτόνισα, ή ένταξή μας

τά έπιβάλη μέ τήν χρήση βίας. Τήν άλήθεια αύτήν

στήν 'Ηνωμένη Εύρώπη άποτελεί μία μεγάλη πολι

τήν έπιβεβαιώνουν τόσον ή τραγωδία τής Κύπρου,

τική, πού θά άλλάξη τήν μοίρα του λαου μας, θά

οσον καί οί αύθαίρετες ένέργειες τής Τουρκίας στό

έπιταχύνη τήν οlκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη

Αiγαίο.

τής χώρας μας, θά συμβάλη στήν κατοχύρωση τών

»Συνέπεια τών ένεργειών αύτών ύπήρξαν,

ώς

δημοκρατικών μας θεσμών καί πρό παντός θά ένισχύ

γνωστόν, τά γεγονότα τών τελευταίων έβδομάδων,

ση τήν άσφάλεια τής χώρας έναντι τών έξωτερικών

πού προκάλεσαν έπικίνδυvη ένταση στίς έλληνο

κινδύνων. Εlναι τόσο μεγάλος αύτός δ σκοπός, πού

τουρκικές σχέσεις καί τά όποία, οπως φαίνεται, δια

άξίζει τόν κόπο νά ύποβληθουμε σέ θυσίες καί νά

νοίγουν τόν δρόμο γιά ένα διάλογο μεταξύ τών δύο

έπιδείξωμεν ύπομονήν, έως οτου τόν πραγματοποιή
σωμεν. Γιατί, γιά τήν προσαρμογή μας στίς εύρω

χωρών.

» 'Η

'Ελλάς, οπως έδήλωσα ήδη, θά προσέλθη

παϊκές συνθήκες, θά χρειασθή όχι μόνον ριζική άνα

στόν διάλογον αύτόν μέ καλή πίστη, γιατί πιστεύει

διάρθρωση τής οlκονομίας μας, άλλά καί άλλαγή τής

στήν άνάγκη τής άποκαταστάσεως τής έλληvοτουρ

νοοτροπίας μας. Θά χρειασθή συγχώνευση μικρών

κικής φιλίας καί στήν δυνατότητα τής εiρηνικής δι

μονάδων γιά νά δημιουργήσωμε μεγάλες καί άντα

ευθετήσεως τών διαφορών μας. 'Αναμένει δέ οτι καί

γωνιστικές. Θά χρειασθή βελτίωση καί πολλάκις

ή Τουρκία, άνεπηρέαστη άπό τά έσωτερικά της προ

άλλαγή τών καλλιεργειών μας...

βλήματα, θά άντιμετωπίση τόν διάλογον μέ τό ίδιον

»Καί θά χρειασθή πρό παντός, παράλληλα πρός

πνευμα. Πρέπει ομως νά πώ οτι ή μέχρι τουδε καί

τόν όρθολογικό προγραμματισμό του Κράτους, ή

iδίως ή πρόσφατη συμπεριφορά της δέν δικαιολογεί

ύπεύθυνη δραστηριοποίηση κaί συνεργασία όλων

μεγάλην αiσιοδοξία γιά τήν έκβαση αύτου του διαλό

τών παραγωγικών τάξεων τής χώρας.

γου. Παρά ταυτα έμείς όφείλομε γιά πολλούς καί δι

» ΗΟπως

είπα καί στήν άρχή τής δμιλίας μου, ή

αφόρους λόγους νά τόν δοκιμάσωμεν· καί γιά νά τόν

πραγματοποίηση τών άνωτέρω έθνικοπολιτικών έπι

δοκιμάσωμεν έπιτυχώς, όφείλομε νά δπλισθουμε μέ

διώξεων προϋποθέτει, έκτός τών άλλων, lσχυράν οl

ύπομονή καί ψυχραιμία· θά ήθελα στήν περίπτωση

κονομία. 'Από τούς άριθμούς πού σiiς έδωσα προκύ

αύτή ολοι οί ΗΕλληνες να παραδειγματισθουν άπό

πτει ότι ή οlκονομία τής χώρας έξελίσσεται ίκανο

τήν ύπομονήν τήν lδικήν μου· καί νά mστέψουν οτι

ποιητικά· καί δικαιολογεί αlσιοδοξία γιά τό μέλλον.

άπό κανέναν έξ αύτών δέν vστερώ σέ έθvική φιλοτι

'Οφείλομεν ομως νά τήν ένισχύσωμε περαιτέρω, γιά

μία. Καί χωρίς νά έπιδίδωμαι σέ φανφαρονισμούς,

νά άντιμετωπίση άκινδύνως τίς έκτακτες άνάγκες

οπως κάνουν μερικοί κι έδώ καί στήν Τουρκία, ήμ

πού άνέφερα. Καί γιά νά νά τήν ένισχύσωμε θ' άπαι

πορώ νά τούς βεβαιώσω οτι στήν κρίσιμη ώρα -πού

τηθή μεθοδική προσπάθεια καί ένθουσιασμός. Καί

είJχομαι νά μήν έλθη ποτέ

θ' άπαιτηθή πρό παντός αύτοσυγκράτηση καί άποχή

-

θά προστατευθουν καί

τά ούσιαστικά συμφέροντα καί ή τιμή τής χώρας.
»Παράλληλα ομως μέ τόν διάλογο, όφείλομε νά

άπό έκδηλώσεις πού μπορουν νά τήν κλονίσουν, δι
απιστώνοντας τήν έθνική μας συνοχή.

ένισχύσωμε τήν άμυντική μας ίκανότητα στόν ύπέρ

»'Επειδή πιστεύω στήν ώριμότητα του έλληνικου

τατο βαθμό, γιά νά άποθαρρύνωμε ώρισμένους κύ

λαου καί στόν βαθύ πατριωτισμό του, εlμαι βέβαιος

κλους τής 'Αγκύρας, που προσπαθουν νά παρασύ
ρουν τόν τουρκικό λαό σέ έπικίνδυνες περιπέτειες.

» ΗΟπως

γνωρίζετε, ομως, ή άμυντική θωράκιση

του έθνους συνεπάγεται ύψηλές δαπάνες
συνάλλαγμα

-

-

lδίως σέ

καί άπαιτεί θυσίες. Καί θά χρειασθή

ίσως νά άποδείξωμε ολοι οί ΗΕλληνες ώς κοινωνικές
παρατάξεις καί ώς άτομα οτι είμαστε πρόθυμοι νά
ύποστουμε τίς θυσίες πού έπιβάλλουν

oi

περιστά

σεις. Πιστεύω οτι ή δύναμη ένός λαου πού . θέλει νά

ότι θά άνταποκριθή στήν πρόκληση τών καιρών· καί

θά στηρίξη, μέ τήν προσφορά του μόχθου καί τής
ένεργου συμπαραστάσεώς του, τήν προσπάθεια πού
έν όνόματί του άναλαμβάνει ή Κυβέρνησις:
»yιά νά κατοχυρώση τήν έθνική μας άσφάλεια·

»yιά νά θεμελιώση έπί μονίμου βάσεως τήν οίκο
νομική καί κοινωνική πρόοδο τής χώρας».
Τήν έπομένη,

5

Σεπτεμβρίου, δ πρωθυπουργός

ζήση καί νά προοδεύση έν έλευθερί(! είναι άπεριόρι

έπισκέφθηκε, στό χώρο τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως, τά

στος. Φθάνει νά θέλη καί νά ξέρη νά τήν άξιοποιή

περίπτερα της 'Ελληνικής Βιοτεχνίας, τής ΠΑΣΕ

ση.

ΓΕΣ καί τής Κύπρου.

»Δευτέρα, οπως είπα, θεμελιώδης έmδίωξη τής

Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στή συμ

πολιτικής τής Κυβερνήσεως είναι ή ταχύτερη δυνα

πρωτεύουσα, δ Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε περιο

τή ένταξη τής χώρας μας στήν Κοινή 'Αγορά. VΗδη

χές της πόλεως, γιά τήν άξιοποίηση τ&ν δποίων έξέ

ή αίτηση τής 'Ελλάδος γιά τήν ένταξη έγένετο δε

φρασε τό προσωπικό του ένδιαφέρον. Συγκεκριμένα,

κτή καί προσεχώς άρχίζουν οί ούσιαστικές διαπραγ

εδωσε έντολή νά έκπονηθεί προμελέτη γιά τήν του

ματεύσεις.

ριστική άξιοποίηση τοϋ Κέδρινου λόφου, ένημερώ-
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θηκε γιά τή δημιουργία του ύπαίθριου θεάτρου καί

«'Ο προέδρος Μάο ύπήρξε άναμφισβήτητα μία

ενδιαφέρθηκε γιά τή δημιουργία γκόλφ στήν 'Επα

άπό τίς μεγαλύτερες προσωπικότητες τής έποχής

νωμή· ζήτησε νά ύποβληθουν προτάσεις γιά τόν

μας. Διότι μέ τό έργο του δέν aλλαξε μόνο τήν ίστο

προγραμματισμό, στήν περιοχή του 'Επταπυργίου,

ρία τής μεγάλης χώρας του άλλά καί μετέβαλε στήν

πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικών μέ τήν ίστορία

παγκόσμια σκηνή τόν συσχετισμό δυνάμεων.

τής Θεσσαλονίκης καί εδωσε εντολή νά καταρτιστεί

»Είναι δύσκολο νά προβλεφθοvν οί έπιπτώσεις

μελέτη γιά τήν aξιοποίηση των χώρων μεταξύ τ&ν

πού θά έχη τό έργο του διά τό μέλλον τής άνθρωπό

αναχωμάτων του Γαλλικου ποταμου: 'Επίσης, ύπέ

τητοφ>.

δειξε νά επισπευσθεί ό ρυθμός των εργασιών στήν
παραλιακή λεωφόρο ως τό Μικρό 'Έμβολο καθώς
καί ή κατάρτιση τ&ν μελετών γιά τήν ϊδρυση Βυζαν

10

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

τινου Μουσείου, θέματα σχετικά μέ τά όποία εϊχε

Πραγματοποιείται ανασχηματισμός τής Κυβερνή

λάβει aποφάσεις κατά τήν τελευταία επίσκεψή του

σεως. Συγκεκριμένα aποχωρουν ό ύπουργός Κοινω

στή Θεσσαλονίκη.

νικών 'Υπηρεσιών, Κ. Χρυσανθόπουλος καί οί ύφυ
πουργοί 'Εθνικής ' Αμύνης, Ι. Κατσαδήμας, 'Εσω

5

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

Διενεργουνται στήν Κύπρο βουλευτικές εκλογές,
στίς δποίες πλειοψηφουν τά τρία συνεργαζόμενα
κόμματα, του ΑΚΕΛ, τής ΕΔΕΚ, ύπό τόν Β. Λυσσα

ρίδη, καί τό «Δημοκρατικό Κόμμα», ύπό τόν Σ.
Κυπριανου.

'Ο

«Δημοκρατικός Συναγερμός», ύπό

τόν πρώην πρόεδρο τής Βουλής, Γ. Κληρίδη, δέν
εξέλεξε κανένα βουλευτή, παρά τό γεγονός δτι ελαβε
τό

25%

7-14

τ&ν ψήφων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

Συζητείται καί ψηφίζεται aπό τό τμήμα διακοπών

τερικών, Δ . Μοάτσος, Οίκονομικ&ν, Γ. Λιανόπου
λος, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, Ν. Μπρισίμης, Παι

δείας, Χ. Καραπιπέρης καί Α . Τάλιαδουρος, Οίκι
σμου, Κ. Μπίρης, Γεωργίας, Κ. Γιαννούσης, Μετα
φορών, Π. Πανουργιάς καί Βιομηχανίας, Γ. Καραϊ
σκάκης.

'Υπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών όρίστηκε ό
μέχρι τότε ύπουργός 'Εσωτερικών Κ. Στεφανόπου

λος, τόν δ ποίον aντικατέστησε ό

I.

'Ιορδάνογλου·

ύπουργός Γεωργίας ανέλαβε ό Ι. Μπουτος.
'Ως ύφυπουργοί ανέλαβαν: Συντονισμου ό 'Α ρ .

Καλαντζάκος, 'Εξωτερικών (μέ άρμοδιότητες είδικά
γιά τούς 'Αποδήμους) δ Κ. Τρικούπης, 'Εθνικής

τής Βουλής τό νομοσχέδιο περί συστάσεως Δημοσί

'Αμύνης οί Α. Ζαίμης καί Δ . Δαβάκης, 'Εσωτερικών

ας

'Επιχειρήσεως Πολεοδομήσεως, Οίκισμου καί

ό Α. Γκελεστάθης, Παιδείας ή Λίνα Κουτήφαρη καί

Στεγάσεως, μέ σκοπό τήν όργανωμένη κατασκευή

ό Β . Κοντογιαννόπουλος, Οίκονομικ&ν οί Ι. Φικιώ

καί προσφορά κατοικίας σέ προσιτές τιμές, σέ πολί

ρης καί Μ . 'Έβερτ, Γεωργίας οί Γ . Τζιτζικώστας καί

τες μέ μικρά ή μεσαία είσοδήματa. Τό νομοσχέδιο

Στ. Ταταρίδης, Βιομηχανίας καί 'Ενεργείας ό Α.

είσηγήθηκε ό ϊδιος ό ύπουργός Δημοσίων 'Έργων,

Κατσαούνης, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών οί Ι. Κεφα

Χ. Στράτος, δ όποίος τόνισε τό διττό στόχο τής κυ

λογιάννης καί Α . 'Ανδριανόπουλος, Δημοσίων 'Έρ

βερνητικής πρωτοβουλίας, τήν προσfΡορά κατοικίας

γων ό Θ. Ρέντης καί Συγκοινωνιών ό Α. Τσαλδάρης.

aφενός καί τήν ανάπλαση χώρων μέ αύθαίρετους οί
κισμούς aφετέρου.

'Εννέα aπό τούς δεκαεννέα ύπουργούς πού όρκί
σθηκαν, πολιτεύθηκαν γιά πρώτη φορά τό

1974.

Τήν έπομένη, συνήλθε, μέ τή νέα του σύνθεση, τό

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976
' Ο πρωθυπουργός δέχεται τό Βρετανό ύπουργό
'Εμπορίου, Ε. Ντέλλ, ό όποίος πραγματοποιεί επί
σημη επίσκεψη στήν 'Ελλάδα. 'Ο Τζ. Ντέλλ μετέ
φερε στόν Κ. Καραμανλή προσωπικό μήνυμα του
Βρετανου πρωθυπουργου, Τζ. Κάλλαχαν, καί τόν δι
αβεβαίωσε γιά τήν ύποστήριξη τής Βρετανίας στίς
προσπάθειες τής 'Ελλάδος νά προσχωρήσει ώς πλή
ρες μέλος στήν ΕΟΚ.

9

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Υπουργικό Συμβούλιο, ύπό τήν προεδρία του Κ.
Καραμανλή, δ όποίος ύπογράμμισε δτι, ενόψει τής
έλληνοτουρκικής κρίσεως στό Αίγαίο καί τής εξελί
ξεως των διαπραγματεύσεων γιά ενταξη στήν ΕΟΚ, ή

χώρα διερχόταν κρίσιμες στιγμές. Κατόπιν, καθόρι
σε τούς κατά τομείς στόχους τής κυβερνητικής δρα

στηριότητας καί αναφέρθηκε στίς μεθόδους πού θά
επρεπε νά ακολουθηθουν γιά τήν aποδοτικότερη
ενεργοποίηση τής κρατικής μηχανής. Συγκεκριμένα,
επισήμανε τήν ανάγκη νά παταχθουν τά νοσηρά φαι

νόμενα γραφειοκρατίας, ή όποία είχε ίδιαίτερα ενι
σχυθεί στήν 'Ελλάδα εξαιτίας τής κακής παραδόσε

Μετά τήν επίσημη αναγγελία του θανάτου του

ως τής δημοσίας ζωής καί τής aποδιαρθρώσεως πού

Μάο Τσέ Τούνγκ ό Κ. Καραμανλής κάμει τήν ακό

επέφερε ή δικτατορία . 'Έπρεπε, τόνισε, νά ύπάρξουν

λουθη δήλωση:

σταδιακά αλλά ούσιαστικά aποτελέσματα στόν το-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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«Μέ τήν λήξη τής έκτάκτου αύτής άποστολής

μέα αύτό, καί τό μεγαλύτερο μέρος τfjς εύθύνης άνfjκε
ίδιο

ήμπορεί νά παραδώσετε τήν σκυτάλη στούς νεωτέ

'Υπουργείο μέ τήν ίδrα ύπηρεσία ήμπορεί, μέ διαφο

ρους σας, μέ τήν ίκανοποίηση ότι σiiς έδόθη ή εύ

στούς

έπικεφαλfjς

κάθε

'Υπουργείου :

«Τό

ρετικό ύπουργό νά έχη διαφορετική άπόδοση. Συνε

καιρία, συνεργαζόμενοι στενά μαζί τους, νά προσφέ

πώς ή άπόδοση του 'Υπουργείου έξαρτiiται σέ ση

ρετε σέ δύσκολες περιστάσεις τίς ύπηρεσίες σας

μαντικό βαθμό άπό τήν ίκανότητα του ύπουργου νά

πρός τήν πατρίδα».

διοικήση».
'Ο πρωθυπουργός άναφέρθηκε καί στήν άνάγκη
νά συγκροτηθουν τά κατάλληλα έπιτελεία άπό στε
λέχη τfjς Δημόσιας Διοικήσεως, νά ίεραρχηθουν
σωστά τά προβλήματα καί νά λαμβάνονται οί ένδε
δειγμένες άποφάσεις χωρίς χρονοτριβή. 'Υπογράμ

μισε, άκόμη, τήν άπόλυτη άνάγκη νά έξοβελισθεί
άπό τή διοίκηση ή «Κατάρα του ρουσφετιου», πού

Τήν ϊδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλfjς δέχθηκε τόν
έκπρόσωπο τfjς έλληνοκυπριακfjς πλευρίiς στίς δια
κοινοτικές διαπραγματεύσεις, Τ. Παπαδόπουλο, δ
δποίος κατευθυνόταν στή Νέα 'Υόρκη, γιά νέες δια
βουλεύσεις μέ τό γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

15

1976

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν ύπουργό 'Εξωτε

άποτελουσε κατάχρηση έξουσίας καί άσέβεια πρός
τήν έμπιστοσύνη του λαου .

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ρικων τfjς Δανίας, Κ . Υ Άντερσεν, δ δποίος πραγμα

τοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. 'Ο Δανός

14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

ύπουργός διαβεβαίωσε τόν Κ. Καραμανλfj γιά τή
θερμή ύποστήριξη τfjς χώρας του στό έλληνικό αϊ

Τό 'Ανώτατο Συμβούλιο Έθνικfjς 'Αμύνης, ύπό

τημα γιά ταχεία προσχώρηση στήν ΕΟΚ.

τήν προεδρία του Κ. Καραμανλfj, άποδέχεται τίς αi

Κατά τή διάρκεια τfjς παραμονfjς του στήν 'Ελ

τήσεις άποστρατεύσεως του άρχηγου των 'Ενόπλων

λάδα, δ Κ. Υ Άντερσεν ύπέγραψε μέ τόν 'Έλληνα

Δυνάμεων, σtρατηγου Δ. 'Αρμπούζη, καί του άρχη

δμόλογό του, Δ. Μπίτσιο, μορφωτική συμφωνία.

γου Ναυτικου, άντιναυάρχου Σ. Μουρίκη. 'Επιλέγει,
κατόπιν, ώς νέο ΑΕΔ τόν άντιστράτηγο Ι. Ντάβο, τόν

16

όποίο καί προάγει στό βαθμό του στρατηγου, ώς άρ

χηγό Στρατου τόν άνττστράτηγο Α. Γκράτσιο, ώς
άρχηγό Ναυτικου τόν άντιναύαρχο Σ . Κονοφάο, ώς
διοικητή

τfjς

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ο Κ . Καραμανλfjς μεταβαίνει στήν Κέρκυρα γιά
όλιγοήμερες διακοπές.

Ιης Στρατιάς τόν άντιστράτηγο Λ.

Ξανθόπουλο καί ώς άρχηγό Στόλου τόv ύποναύαρχο

18

Ν. 'Ανδρονόπουλο, τόν όποίο προάγει στό βαθμό
του άντιναυάρχου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Αρχίζουν, στό Δέλτα του Νέστου, οί γεωτρήσεις
ρουμανικfjς έταιρείας γιά άνεύρεση πετρελαίου . Στήν

Τήν έπο μένη, ή νέα ήγεσία των 'Ενόπλων Δυνά

τελετή των έγκαινίων παρίστανται άπό τήν πλευρά

μεων εγινε δεκτή άπό τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας

τfjς Κυβερνήσεως οί ύπουργοί Βιομηχανίας καί Βο

καί τόν πρωθυπουργό. 'Ο Κ. Καραμανλfjς, άπευθυνό

μενος στούς άνώτατους άξιωματικούς, ύπογράμμισε:

ρείου 'Ελλάδος, καθώς καί δ πρόεδρος καί δ διευθύ
νων σύμβουλος τfjς ΔΕΠ.

«Αί ΥΕνοπλοι Δυνάμεις μας εύρίσκονται άπό άπό
ψεως φρονήματος, έκπα(δεύσεως καί ύλικου σέ άρί

22

στη κατάσταση, πού έμπνέει αίσθημα άσφαλείας καί
ύπερηφανείας στόν λαό.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται τό διοικητή τfjς ΑΤΕ,
Α. Πεπελάση, ό δποίος τόν ένημερώνει γιά τή λει

»Σπανίως όμως ήγεσία στρατιωτική έπωμίσθη

τουργία τfjς Τραπέζης καί γιά τίς προσπάθειες προ

έναντι του έθνους τόσον βαρείας εύθύνας όσον αί

σαρμογfjς τfjς άγροτικfjς πολιτικfjς στίς συνθfjκες

lδικαί σας. Σiiς γνωρίζω καλά. Καί γνωρίζω ότι έχετε

πού έπικρατουν στήν ΕΟΚ.

συνείδηση αύτής τής άληθείας. Καί εlμαι βέβαιος
ότι θά σταθήτε στό ϋψος τής άποστολής πού σiiς

Τήν ϊδια ή μέρα, δ πρωθυπουργός συνεργάζεται μέ
τόν ύπουργό Πολιτισμου, Κ. Τρυπάνη.

έμπιστεύεται στίς κρίσιμες αύτές περιστάσεις ή Πο
λιτεία».

22

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ο πρωθυπουργός έξέφρασε, έπίσης, τίς εύχαρι

'Ο ύπουργός Συντονισμου, Π. Παπαληγούρας

στίες του στό στρατηγό Δ. 'Αρμπούζη καί τό ναύαρ

καί δ πρέσβης τfjς 'Ελλάδος στίς ΗΠΑ, Τζ. Κiούμ

χο Σ. Μουρίκη γιά τή συμβολή τους στήν άνασ,ύντα

πις, ύπογράφουν σύμβαση δανείου

ξη των 'Ενόπλων Δυνάμεων, πού είχαν άποδιοργα

ρίων, πού χοpηγουνται άπό τίς ΗΠΑ στά πλαίσια

νωθεί, λόγω φατριασμων, κατά τήν περίοδο τfjς δι

του προγράμματος άμερικανικfjς βοήθειας μέσω του

κτατορίας:

Όργανισμου Διεθνους 'Αναπτύξεως.

65

έκατ. δολλα
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

δίκαιο , θά όδηγοuσε στόν έντοπισμό καί τήν διαπίστωση

1976

'Ο ύπουργός Συντονισμοu, Π . Παπαληγούρας,

πραγματοποιεί έπίσκεψη στίς Βρυξέλλες, κατά τήν
όποία συναντa τόν πρόεδρο καί τούς άντιπροέδρους
τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ. Κατά τίς έπαφές του Π.

κάθε ούσιαστικοu προβλήματος πού θά μποροuσε νά δημι
ουργηθή στήν ·Ελλάδα άπό τήν έφαρμογή ώρισμένων
Κοινοτικών κανόνων. Τά προβλήματα αύτά θά επρεπε νά

λυθοuν έφ' δσον δέν ήταν τεχνικής φύσεως κατά τίς δια
πραγματεύσεις.

Παπαληγούρα άποφασίστηκε ή σύγκληση, σέ ύπουρ

»'Από τήν πλευρά μας ή έργασία αύτή ήταν πρωταρχι

γικό έπίπεδο, τής όργανωτικής συνόδου τών δια

κής σημασίας, γιατί θ' άποτελοuσε τήν μόνη ύπεύθυνη,

πραγματεύσεων γιά τήν ενταξη, στίς

18

η τίς

19

πλήρη, όλοκληρωμένη καί συγκεκριμένη πληροφόρηση

'Οκτωβρίου. 'Εξετάστηκαν, άκόμη, θέματα έναρμο

γιά τίς άναλαμβανόμενες άπό μέρους μας ύποχρεώσεις,

νίσεως της έλληνικής γεωργικής πολιτικής μέ τήν

άπό τήν άποδοχή του Κοινοτικοί\ "κεκτημένου" καί τήν
βάση πάνω στήν όποία θά στηριζόταν ή ύπεύθυνη εκτίμη

Κοινοτική.
Παράλληλα, προχωρεί ή προετοιμασία γιά τήν

προσαρμογή τής έλληνικής νομοθεσίας μέ τήν Κοι
νοτική . Γιά τό κρίσιμο αύτό ζήτημα, ό Γ. Κοντογε
ώργης σημείωσε:

ση, κατά τομέα , των δυνατοτήτων τής έλληνικής οiκονο
μίας νά έφαρμόση άμέσως τό ίσχuον Κοινοτικό "κεκτημέ

νο~" η άντιμετώπιζε, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, προβλή
ματ~ καί εΙχε άνάγκη χρόνου καί βοηθείας γιά τήν προ
σαρμογή της.

ούσιαστικές διαπραγματεύσεις δέν μποροuσαν νά

»Κατά συνέπειαν ή έξέταση του παραγώγου δικαίου

άρχίσουν χωρίς νά προηγηθή μία τεράστια σέ εκταση καί

άποτελοuσε μία βασική προϋπόθεση γιά τήν ύπεύθυνη δια

«Oi

βάθος προετοιμασία, πού επρεπε νά γίνη καί άπό τήν Κοι

μόρφωση των εξειδικευμένων διαπραγματευτικών μας θέ

νότητα άλλά κυρίως άπό τήν δική μας πλευρά.

σεων, δηλαδή γιά τόν προσδιορισμό των μεταβατικών ρυθ

» 'Όπως συμφώνήθηκε, μία άπό τίς βασικές άρχές των

μίσεων πού επρεπε νά επιδιώξουμε, γιά τήν όμαλή προ

διαπραγματεύσεων ήταν ή άπό μέρους τής ' Ελλάδος, χώ

σαρμογή τής οiκονομίας μας στήν Κοινή Εύρωπαϊκή

ρας πού προσχωρεί στήν Κοινότητα, άποδοχή του Κοινο

'Αγορά.

»Oi

τικοί\ "κεκτημένου" δηλαδή του νομικοί\, οiκονομικοu καί

πολιτικοί\ πλαισίου, πού διέπει τήν λειτουργία τών Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων, ρυθμίζει τίς σχέσεις μετ αξύ των Κρα

έργασίες γιά τήν έξέταση του παραγώγου δικαίου

μεταξύ τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής καί των δικών μας έκ
προσώπων άρχισαν άπό τά μέσα 'Οκτωβρίου 1976» 113 •

τών-μελών καί τίς σχέσεις των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

μέ τίς τρίτες χώρες.

24

»Τό Κοινοτικό "κεκτημένο" άποτελείται, έκτός άπό τίς

ίδρυτικές Συνθήκες, δπως τροποπόιήθηκαν, συμπληρώθη
καν η έρμηνεύθηκαν, άπό τό παράγωγο Κοινοτικό δίκαιο
πού άποτελείται άπό τούς κανονισμούς, τίς άποφάσεις, τίς

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

' Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, παρουσία του ύπουρ
γοu Προεδρίας καί Παιδείας, Γ. Ράλλη, τόν ' Αρχιε

πίσκοπο 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος, Σεραφείμ.

όδηγίες καί τίς συστάσεις πού έκδίδουν τά άρμόδια Κοινο

'Εξετάστηκε ή διαδικασία ψηφίσεως τοϋ Καταστα

τικά όργανα κατ' έφαρμογήν καί βάσει τών Συνθηκών .

τικοί) Χάρτη της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος .

»Συμφώνως πρός τά στοιχεία πού μiiς εδωσαν οί Κοινο

τικές ύπηρεσίες, κατά τήν έποχή τής ένάρξεως τών δια

25

πραγματεύσεων, τό παράγωγο Κοινοτικό δίκαιο ξεπερνοu
σε σέ όγκο τίς

25.000

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ

σελίδες τής έπίσημης έφημερίδος
σελί

τή συμμετοχή του ύπουργοu καί τών ύφυπουργών

»'Η προετοιμασία τών ούσιαστικών διαπραγματεύσεων

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί άνώτατων άξιωματι

προϋπέθετε κατά προτεραιότητα τήν έξέταση, δηλαδή τήν

κών, στήν όποία έξετάζονται ή όργάνωση, έκπαίδευ

τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων καί εφθανε τίς

40.000

δες περίπου κατά τόν τερματισμό τους .

συστηματική, λεπτομερή καί σέ βάθος μελέτη του παρα

γώγου Κοινοτικοί\ δικαίου. 'Η έξέταση του παραγώγου
Κοινοτικοί\ δικαίου επρεπε νά γίνη κατά τομέα, άπό είδι

κούς ύπαλλήλους καί έμπειρογνώμονες τής Εύρωπαϊκής
'Επιτροπής καί τής έλληνικής Κυβερνήσεως, μέ τήν συμ
μετοχή νομικών καί άπό τίς δύο πλευρές καί εΙχε δύο σκο
πούς. Ό πρώτος σκοπός ήταν νά δώση στήν έλληνική

'Εθνικής 'Αμύνης, τών νέων άρχηγών τών κλάδων

ση, μαχητική ίκανότητα, καθώς καί δ έφοδιασμός
τών 'Ενόπλων Δυνάμεων μέ νέα όπλικά συστήματα .

'Αποφασίστηκε καί ή υίοθέτηση νέας δομής στήν
ήγεσία του στρατεύματος, μετά τήν κατάργηση της

ίσχύουσας, πού είχε διαμορφωθεί άπό τή δικτατορία.
Μέ άφορμή δημοσιεύματα τοu τύπου πού εφεραν

Κυβέρνηση λεπτομερή έπίσημα στοιχεία γιά τό περιεχό

τόν ύπουργό Ε. 'Αβέρωφ νά διαφωνεί μέ τήν άπόφα

μενο δλων τών ίσχυόντων Κοινοτικών κανόνων καί γενι

ση αύτή, ή Κυβέρνηση άναγκάστηκε νά τονίσει δτι δ

κώτερα του Κοινοτικοί\ "κεκτημένου". Ό δεύτερος σκο

ύπουργός άπήλαυε τής πλήρους έμπιστοσύνης του

πός ήταν νά έντοπίση τίς τεχνικές προσαρμογές πού θά

πρωθυπουργοί) καί δτι δέν είχε άνακύψει μεταξύ τους

επρεπε νά γίνουν σέ δσους κανόνες δικαίου ήταν άναγκαί

διαφωνία γιά δποιοδήποtε θέμα.

ες, λόγφ τής διευρύνσεως τής Κοινότητος μέ τήν προσχώ
ρηση τής 'Ελλάδος.
»'Ακόμη ή συστηματική αύτή έξέταση του παραγώγου
δικαίου καί ή σύγκρισή του μέ τό άντίστοιχο έλληνικό
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'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν Τ. Παπαδόπουλο,
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έκπρόσωπο τής ελληνοκυπριακής πλευρaς, δ δποίος
είχε συμμετάσχει σέ διαβουλεύσεις στή Νέα 'Υόρ

κη, γιά τήν έπανάληψη των διακοινο1,ίκ&ν συνομι
λιών.

Εύθύς μετά τήν ι'iφιξή του στήν 'Αθήνα, δ Τ. Πα
παδόπουλος είχε δηλώσει:

άναλυτικότερα τίς κυβερνητικές άποφάσεις:

«1.

Στήν 'Ακρόπολη : Θά μεταφερθοϋν τά γλυπτά τοϋ

δυτικοί> άετώματος τοϋ Παρθενώνος καί οί Καρυάτιδες, έν
καιρφ δέ θά καταργηθή τό Μουσείο πού εύρίσκεται έπί τοϋ
βράχου τής 'Ακροπόλεως, ώστε νά διαφυλαχθοϋν οί μονα

δικοί αύτοί θησαυροί τής πνευματικής μας κληρονομίας.

«Γιά άλλη μιά φορά οί Τουρκοκύπριοι έτορπίλλισαν

τήν προσπάθεια έξευρέσεως βάσεως γιά τήν έπανάληψη
των ένδοκυπριακών συνομιλιών κατά τίς διαβουλεύσεις

πού έγιναν στόν ΟΗΕ. Ή τουρκοκυπριακή πλευρά ... ύπα
ναχώρησε άπό τήν ύφισταμένη δέσμευσή της, δπως ύποβά
λη συγκεκριμένες προτάσεις έπί τής έδαφικής πτυχής τοϋ
Κυπριακοί>, γιά νά διαπιστωθή κατά πόσο ύπάρχει κοινό

έδαφος πού νά έπιτρέπη τήν παραπομπή θεμάτων σέ έπι
τροπές .

Στήν θέση τών γλυπτών πού θά άπομακρυνθοϋν θά τοποθε
τηθοϋν έκμαγεία ύψηλής πιστότητος.

»- Θά

δημιουργηθοϋν προσβάσεις πεζών γιά τήν άνε

τη προσπέλαση στά άρχαία μνημεία.

»- Θά

άντικατασταθοϋν οί ξύλινες βαθμίδες τών Προ

πυλαίων μέ κατάλληλα ύλικά.

»-

Θά διανοιγή γιά τούς πεζούς δ "άρχαίος περίπα

τος" πού περιτρέχει δλο τόν βράχο τής 'Ακροπόλεως.

»-

Θά άπαγορευθή ή στάθμευση αύτοκινήτων στήν

είσοδο τής 'Ακροπόλεως καί θά προβλεφθή είδικός χώρος

»·Η τουρκοκυπριακή πλευρά δέν προτίθεται νά προβή

σέ δποιεσδήποτε ούσιαστικές παραχωρήσεις έπί του έδα
φικοϋ. 'Ενδιαφέρεται μόνο στήν διατήρηση τής διαδικα
σίας των διαπραγματεύσεων γιά νά χρησιμοποιή τήν δια

δικασία αύτή σάν άσπίδα, γιά νά άποφεύγη τίς πιέσεις πού,
δπως λέγεται, άσκοϋνται έπ' αύτής».
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σταθμεύσεως μακράν των μνημείων.

»'Επί

έδωσε

δδηγίες

στό

κατά τής ρυπάνσεως στήν περιοχή, χάριν προστασίας των

άρχαίων μνημείων, άπό τά καυσαέρια.

»2.

Χώρος Φιλοπάππου: Στήν περιοχή τοϋ Κοίλου δ

κός χώρος.

1976

»»-

ται ή κα::rάρτιση του προϋπολογισμου καί του προ

σματα.

έπενδύσεων

του

έπόμενου

ετους. 'Ακόμη, δ ύπουργός Συντονισμου, Π. Παπα
ληγούρας, ένημερώνει τά μέλη τής 'Επιτροπής γιά

τίς πρόσφατες έπαφές του στίς Βρυξέλλες, σχετικά
μέ τήν εναρξη διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη τής
χώρας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες.
'Η κατάρτιση του προγράμματος δημοσίων έπεν

δύσεων θά άποτελέσει άντικείμενο διαδοχικών συ
σκέψεων ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου καί
τίς έπόμενες έβδομάδες.

Θά δλοκληρωθή καί θά άσφαλτοστρωθή ή περι

φερειακή δδός.

Κυβερνητικής 'Επιτροπής, κατά τήν όποία έξετάζε
δημοσίων

δ πρωθυπουργός

χώρος θά έκκαθαρισθή γιά νά διαφυλαχθή ώς άρχαιολογι

·Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη τής

γράμματος

πλέον

·Υπουργείο Βιομηχανίας :-yιά τήν μελέτη καί λήψη μέτρων

»-

Θ' άπελευθερωθή δ χώρος άπό τά αύθαίρετα κτί

Θά γίνη άναδάσωση εκατέρωθεν τοϋ δρόμου καί

τής δυτικής κλιτύος τοϋ λόφου τοϋ Φιλοπάππου.

»3.

Νέο

μουσείο

'Ακροπόλεως:

Νέο

μουσείο

τής

'Ακροπόλεως θ' άνεγερθή στόν χώρο δπου εύρίσκεται τό

άπομακρυνόμενο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.
»Στό νέο μουσείο θά μεταφερθοϋν τά γλυπτά τοϋ Παρ
θενώνος, οί Καρυάτιδες καί δλα τά γλυπτά πού έκτίθενται
στό σημερινό μουσείο τής 'Ακροπόλεως καθώς καί δσα
εύρίσκονται στίς άποθήκες του .
»Τό νέο κτίριο θά έχη δλες τίς άπαραίτητες τεχνικές

έγκαταστάσεις γιά τήν συντήρηση των άνεκτιμήτων έργων
τής έλληνικής τέχνης, ή δέ δαπάνη του έκτιμaται σέ
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1976

Μετά άπό διαδοχικές συσκέψεις ύπό τήν προε

δρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή του

έκατ. δραχμές μέ χρόνο δλοκληρώσεως του έργου

»4.

100
3 έτη.

Μουσείο τής πόλεως τών 'Αθηνών: Στόν ίδιο χώρο

θά διατηρηθή τό ύπάρχον κτίριο τοϋ σημερινοί> διοικητη
ρίου τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής πού ε{ναι ~να άπό τά

ύπουργου Πολιτισμου, Κ. Τρυπάνη, του ύφυπουργου

παλαιότερα καί άρχιτεκτονικώς πλέον ένδιαφέροντα δημό

Δημοσίων ~Εργων, Θ. Ρέντη καί ύπηρεσιακ&ν παρα

σια κτίρια τοϋ έλληνικοϋ Κράτους (άνηγέρθη τό

γόντων, έξετάζεται άναλυτικά τό θέμα τής σωτηρίας

σχέδια τοϋ φόν Βάϊλερ).

1834

μέ

των μνημείων τής 'Ακροπόλεως καί έξαγγέλλεται

>>Τό κτίριο θά διασκευασθή καί θά περιλάβη πλείστα

φιλόδοξο πρόγραμμα γιά τήν άνάδειξη των άρχαιο

σημαντικά έργα γλυπτικής καί κεραμικής καθώς καί έπι

λογικ&ν χώρων τής 'Αθήνας, τό όποίο μεριμνa καί
γιά τόν έμπλουτισμό τής πρωτεύουσας μέ κτίρια καί

χώρους προορισμένους γιά πολιτιστικές έκδηλώσεις
ύψηλής στάθμης. Κατά τήν έξέταση του θέματος,
στίς

29

Σεπτεμβρίου, δ Κ. Καραμανλής πραγματο

γραφές πού άναφέρονται στήν ίστορία τών άρχαίων 'Αθη
νών, πού βρίσκονται σήμερα άποθηκευμένα στά ύπόγεια
τοϋ 'Αρχαιολογικοί> Μουσείου καί σέ άλλους χώρους.

»Ή δαπάνη τοϋ νέου μουσείου έκτιμaται σέ

20

έκατ.

δρχ . μέ χρόνο δλοκληρώσεως τοϋ έργου ~να έτος άπό τής
παραδόσεώς του στήν 'Αρχαιολογική 'Υπηρεσία. Κατ'

ποίησε έπίσκεψη στήν 'Ακρόπολη, δπου καί ένημε

έντολήν του πρωθυπουργοϋ, ή παράδοση θά γίνη έντός

ρώθηκε γιά τίς άνάγκες του μνημείου.

μηνών.

Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο περιγράφει

»5.

8

Θέατρο Διονύσου: Θά έκπονηθή μελέτη καί θ' άρ-
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χίσουν βάσει αυστηρών προδιαγραφών οί έργασίες οοστε

νά έξασφαλισθfj ή δυνατότης νά χρησιμοποιfjται τό θέα
τρο Διονύσου γιά παραστάσεις άρχαίας τραγωδίας.
»Τό θέατρο τοuτο θεωρείται ύψίστης σημασίας άπό

»'Η δαπάνη τοu εργου αυτοu έκτιμaται σέ

έκατ .

50

δραχμές.
»Τό παλαιό κτίριο τfjς 'Εθνικfjς Βιβλιοθήκης τό όποίο

ύπό τίς σημερινές συνθfjκες δέν μπορεί πιά νά έξυπηρετή

ίστορικfjς, άρχαιολογικfjς καί άρχιτεκτονικfjς πλευρaς.

ση τόν προορισμό του θά διατεθfj γιά τά βιβλία, τά χειρό

Τό γεγονός δτι περικλείει άλλεπάλληλες οίκοδομικές φά

γραφα καί λοιπά κειμήλια πού σχετίζονται μέ τήν έλληνι

σεις άπό τfjς άρχαϊκfjς μέχρι τfjς ρωμαϊκfjς έποχfjς, καθι

κή ίστορία καί τήν έλληνική πολιτιστική παράδοση.

στοuν τήν έργασία ίδιαιτέρως δυσχερfj, διότι πρέπει νά

διατηρηθοuν καί νά έξαρθοuν δλα τά άξιόλογα λείψανα

»Γιά τήν άνέγερση άμφοτέρων τών νέων κτιρίων
Κρατικοί) Θεάτρου καί τfjς 'Εθνικfjς Βιβλιοθήκης

-

-

τοu
προ

των διαφόρων περιόδων του μνημείου, πού χαρακτηρίζεται

κρίνεται ώς χώρος ή περιοχή τοu Πνευματικοu Κέντρου

ώς ή "έστία του άρχαίου δράματος".

τfjς Πρωτευούσης. 'Η δριστική δμως άπόφαση γιά τόν

»'Υπολογίζεται δτι τόν 4ο αίώνα τό θέατρο περιελάμ
βανε θέσεις γιά

καθορισμό τfjς τοποθεσίας θά ληφθfj μετά ενα μfjνα, δπότε

θεατές σέ τρία διαζώματα. ~Ηδη

θά εχη τερματισθfj δ προκηρυχθείς πανελλήνιος άρχιτε

εχουν διατηρηθfj καί μποροuν νά χρησιμοποιηθοuν ώρι

κτονικός διαγωνισμός γιά τήν διαμόρφωση τών χώρων του

σμένες σειρές κερκίδων οί δποίες συμπληρωνόμενες θά

Πνευματικοί) Κέντρου» 1 ' 4 •

17.000

έξυπηρετοuν περί τούς

3.000

θεατές.

»Γιά τήν έκτέλεση τοu προγράμματος ένεκρίθη γιά έφέ
τος πίστωση

25

»Νέο 'Εθνικό Θέατρο

30 Σεπτεμβρίου,

ό Κ. Καραμανλής

καν τά έξωραϊστικά καί τά συγκοινωνιακά εργα στήν

»'Επί πλέον έλήφθησαν οί άκόλουθες δριστικές άποφά
σεις γιά εργα σέ χώρους έκτός τfjς 'Ακροπόλεως:

»1.

Τήν έπομένη,

προήδρευσε σέ σύσκεψη κατά τήν όποία έξετάστη

έκατ. δραχμών .

'Εθνικό Θέατρο: Θά γίνουν έκτεταμένες έπισκευές

καί έργασίες συντηρήσεως τοu παλαιοu κτιρίου τfjς 'Αγί
ου Κωνσταντίνου καί θ' άνεγερθfj νέο κτίριο στόν παρα
κείμενο χώρο.

»Οί έπισκευές του παλαιοu κτιρίου ώς πρός τήν πρόσο

'Αθήνα, έν& συζητήθηκε καί ή καλύτερη προβολή
της πρωτεύουσας άπό τουριστικής πλευράς. Τό πρό
γραμμα τ&ν άποχετευτικ&ν καί άθλητικ&ν εργων

στήν περιοχή τής πρωτεύουσας θά έξεταστεί λίγες
ήμέρες άργότερα, στίς

5

'Οκτωβρίου, σέ νέα σύσκε

ψη ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί μέ τή

ψή του θ' ακολουθήσουν τά άρχικά σχέδια του aρχιτέκτο

συμμετοχή του ύπουργου καί του ύφυπουργου Δημο

νος Σίλλερ. Τό νέο κτίριο θ' άνεγερθfj στό ύπάρχον οίκό

σίων ~Εργων.

πεδο μεταξύ τών δδών Μενάνδρου

-

Σατωβριάνδου καί

Κουμουνδούρου καί θά περιλαμβάνη: δευτέρα σκηνή δυ
ναμικότητος

400-450 θεατών ·

νέες έγκαταστάσεις τfjς Δρα

'Τίς κυβερνητικές έξαγγελίεςγιά τήν 'Ακρόπολη,
θά σχολιάσει, τήν lη 'Οκτωβρίου, ή «Καθημερινή»:

ματικfjς Σχολfjς του Έθνικοu Θεάτρου μέ θεατρική αί
θουσα· χώρους έργαστηρίων μέ πλήρεις τεχνικές έγκατα
στάσεις καί χώρους διοικητικών ύπηρεσιών.
»Γίνεται ίδιαίτερη πρόβλεψη γιά τόν πλήρη έκσυγχρο

~Εργο μεγάλης πνοfjς καί ύψίστης έθνικfjς σημασίας

θά ε{ναι τό σύνολο των φροντίδων, τών έργασιών καί τών
μέτρων

γιά

τήν

διάσωση

του

μεγάλου

μνημείου

τfjς

νισμό των έγκαταστάσεων τfj~σκηνfjς, ωστε νά ύπάρχουν

'Ακροπόλεως. 'Η μέριμνα δέν θά περιορισθfj aποκλειστι

οί δυνατότητες παρουσιάσεως οίουδήποτε εργου άλλά καί

κά στόν Ίερό Βράχο, άλλά θά περιλάβη, σ' ενα ώλοκλη

έναλλασσομένου ρεπερτορίου.

ρωμένο σχέδιο, τόν χώρο πού άποτελεί τό κέντρο τfjς κλη 

»'Η δλική δαπάνη ύπολογίζεται σέ
μέ χρόνο δλοκληρώσεως

4
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έκατ. δραχμές

ρονομίας τοu άρχαίου ~ Αστεως. Τά εργα αυτά θά άποσκο

ποuν στήν διάσωση, τήν έξυγίανση, τήν διαμόρφωση, τήν

ετη.

Νέο Κρατικό Θέατρο: 'Εν όψει τfjς έξελίξεως τfjς

άποκατάσταση των μνημείων, τήν στέγαση των ευρημάτων

πόλεως τών 'Αθηνών καί τfjς άναπτύξεως τών καλλιτεχνι

καί γενικώτερα, στήν άνάδειξη τών θησαυρών τfjς τέχνης

κrον δραστηριοτήτων δ πρωθυπουργός άπεφάσισε τήν

καί τοu πολιτισμοu τών άρχαίων 'Αθηνών.

»2.

'Η φροντίδα τών 'Ελλήνων γιά τά άρχαία μνημεία δέν

ϊδρυση νέου Κρατικοί) Θεάτρου.
»Τό νέο τοuτο κτίριο μέ δλες τίς σύγχρονες έγκαταστά

ε{ναι ζήτημα τουριστικfjς πολυτέλειας ή σκοπιμότητος, ου

θέσεων, θά έξυπηρετfj

τε, άκόμη, χρέος ή καθfjκον. Ε{ναι θέμα ζωτικό, πού σχετί

πολλαπλούς πολιτιστικούς σκοπούς: Θά μπορfj νά φιλοξε

ζεται άμεσα μέ τήν uπαρξη καί τήν πραγματική τους έπιβί

νfj' θέατρο πρόζας, μουσικό θέατρο, ξένους θιάσους καί

ωση. Εlναι μέρος τfjς ύποστάσεώς τους. Καιρός ήταν νά

άλλες ποικίλες καλλιτεχνικές έκδηλώσεις.

ένδιαφερθοuμε ουσιαστικά κάί γιά τήν 'Ακρόπολη καί γιά

σ~ις

δυναμικότητος

1.200-1.400

»Γιά τόν δλο σχεδιασμό τοu εργου εχει ήδη ζητηθ~ ή

τήν 'Αθήνα, γι' αυτά τά άνεκτίμητα μάρμαρα, πού είτε ώς

γνώμη ξένων είδικών, ένώ στήν έκτέλεση θά χρησιμο

ναοί, θέατρα, άγάλματα, κολόνες ή τείχη, προσδιορίζουν

ποιηθοuν 'Έλληνες άρχιτέκτονες, μηχανικοί καί καλλι

ενα άπό τά ύψηλότερα έπιτεύγματα

τέχνες .

-στήν ίστορία τfjς άνθρωπότητος . Στόν χώρο αυτόν δια

-

ίσως τό κορυφαίο

Νέο κτίριο Έθνικfjς Βιβλιοθήκης: τέλος άπεφα

μορφώθηκαν στήν τελειότερη μορφή τους ή πολυσύνθετη

σίσθη ν' άνεγερθfj νέο κτίριο γιά τήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη

ενότητα τfjς καλλιτεχνικfjς δημιουργίας, τfjς πνευματικfjς

πού νά μπορfj ν' άνταποκρίνεται στίς σύγχρονες άνάγκες

έξάρσεως καί τfjς δημοκρατίας.

»3.

σπουδών καί θά ένσωματώνη τίς τελευταίες μεθόδους λεξι

'Η 'Αθήνα δέν ε{ναι μιά τυχαία μεγαλόπολη, μέσα στίς

κογραφήσεως, χρησιμοποιήσεως μικροφίλμ, έκτυπώσεως

πολλές του σύγχρονου κόσμου, στήν όποία ετυχε νά βρί

άντιγράφων κ.λπ.

σκωνται καί μερικά «μάρμαρα». Ε{ ναι ή κατ' έξοχή ν «Πό-
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λις», πού δ κάτοικός της ήταν «πολίτης» πού μετείχε στά

ση μεγάλη πρόοδο γιά τήν ελληνική τεχνολογία. 'Η ελ

κοινά, ήταν ένεργό μέλος τής 'Εκκλησίας του Δήμου, έξέ

ληνική προστιθεμένη άξία θά φθάνη κατά τήν παραγωγή

φραζε τήν γνώμη του στήν 'Αγορά, παρακολουθοuσε τρα

των πρώτων

1.400

αύτοκινήτων στό

35%

τής άξίας τους.

γωδίες καί άξιολογοοοε τά εργα των γλυπτών καί των άρ

»τέλος, ή Στάγιερ άνέλαβε τήν ύποχρέωση δπως έπί

χιτεκτόνων πού πλημμύριζαν τήν πόλη του. Αύτούς τούς

χρόνια έφοδιάζη τίς ελληνικές ~Ενοπλες Δυνάμεις μέ άν

ίδιους ζωντανούς χώρους τής άρχαίας άθηναϊκής ζωής φι

ταλλακτικά καί μέ τιμές μειωμένες εναντι του τιμοκαταλό

λοδοξεί νά διασώση καί νά άναδείξη τό μελετημένο καί

γου κατά

συστηματικό σχέδιο πού θά άρχίση νά πραγματοποιήται

πού παραγγέλλεται.

30%, 35%

15

καί πλέον άνάλογα μέ τήν ποσότητα

σύντομα.

»Στά πλαίσια τών ελληνοαυστριακών συνομιλιών συ
'Οποιαδήποτε δαπάνη ή θυσία εΙ ναι έπιβεβλημένη γιά

νεζητήθη καί τό θέμα τής διελεύσεως άπό τήν Αύστρία

νά διασωθοuν. Τό ένδιαφέρον του πρωθυπουργοί\ καί ή

φορτηγών αύτοκινήτων, πού διακινοuν πρός τίς άγορές τής

κρατική φροντίδα θά έξασφαλίσο~ν δλες τίς ύλικές προϋ

Δυτικής Εύρώπης άγροτικά προϊόντα καί εγινε δεκτό τό

ποθέσεις γιά τήν ι'iρτια καί συστηματική έργασία διασώ

ελληνικό αίτημα δπως δοθοuν

σεως πού θά εΙναι άνάλογη μέ τήν σημασία των μνημείων.

πέραν των ήδη χορηγηθεισών

7.000 νέες ι'iδειες διελεύσεως
12.200 γιά τό 1976» 115 •

·Η μέριμνα αύτή άποτελεί μιά εύκαιρία νά έξυγιανθή δλό
κληρος δ χώρος άπό τήν ταπεινή άντίληψη τής «τουριστι

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976

κής έκμεταλλεύσεως», πνεuμα πού πρυτάνευε καί ~ έξάκο

Στό περιθώριο τών έργασιών τής Γενικής Συνε

λουθεί νά κυριαρχή μέ τήν μορφή τής χαμηλής εύκαιρια

κής κερδοσκοπίας. Οί γύρω άπό τήν 'Ακρόπολη περιοχές

λεύσεως του ΟΗΕ, δ ύπουργός

άποτελοuν άναπόσπαστα τμήματα του χώρου, είτε διότι

Μπίτσιος συναντiiται μέ τόν Τουρκο δμόλογό του,

περιέχουν άρχαιότητες, είτε ώς άναγκαίες προσβάσεις,

Τσαγλαγιαγκίλ. Οί δύο c'iνδρες συμφώνησαν δτι άν

φυσικός περίγυρος καί κράσπεδα του συστήματος των

τικείμενο τών διμερών συνομιλιών, πού θά έπανάρχι

μνημείων πού τήν περιβάλλουν .

Ή ελληνική πολιτιστική ~ληρονομία δέν εΙναι ενα
βαρύ φορτίο, δπως έπιμένουν μερικοί νά τήν θεωροuν. ου

ζαν στίς

2 Νοεμβρίου,

'Εξωτερικών, Δ.

I.

στή Βέρνη, θά ήταν άποκλει

στικά ή δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας.

τε «τουριστικός μαγνήτης», δπως θέλουν ι'iλλοι νά τήν βλέ
πουν. 'Αποτελεί ούσιαστικό στοιχείο, ζωντανή καί παροu

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976

σα πραγματικότητα, πνευματική, αίσθητική καί πολιτική

παράδοση, βαθύτατα ριζωμένα στήν σύγχρονη ζωή.

29

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

'Ενόψει τής ένάρξεως τών λεπτομερών διαπραγ
ματεύσεων μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής ΕΟΚ δημο
σιεύεται σtήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δ νό

1976

μος

Μετά άπό διαπραγματεύσεις, στή Βιέννη, άναθε

445, «περί έκπροσωπήσεως τής

'Ελλάδος είς τάς

Εuρωπαϊκάς Κοινότητας καί όργανώσεως τών διοι

ωρείται ή σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου καί τής

κητικών ύπηρεσιών έν οψει τής έφαρμογής του Κοι

εταιρείας «Στάγιερ» γιά τήν κατασκευή στήν 'Ελλά

νοτικου καθεστώτος».

δα στρατιωτικών όχημάτων. της έλληνικής άντι

Μέ τό νέο νόμο, συντελείται εuρεία άναδιάρθρω

προσωπείας ε{χε ήγηθεί δ γενικός γραμματέας του

ση της διοικήσεως, μέ στόχο τήν έπιτυχη διεξαγωγή

'Υπουργείου Συντονισμου, Γ. Θεοφάνους, καί τής

τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη . Τά άναφερό

αuστριακης δ πρέσβης Κ. Σόμπερ. Τό σχετικό είδη

μενα στίς σχέσεις 'Ελλάδος

σεογραφικό δελτίο άναφέρει γιά τό θέμα:

ται γενικά στήν άρμοδιότητα του 'Υπουργείου Συντο

«Τό έργοστάσιο τής Στάγιερ στήν Θεσσαλονίκη θά κα
τασκευάση

Μάρατον
ελληνικό

3.500 στρατιωτικά φορτηγά αύτοκίνητα τύπου
680 Μ καί 680 Μ3, τά όποία θά παραδίδη στόν
στρατό, έντός 5ετίας, μέ ρυθμό 500 τόν χρόνο.

-

ΕΟΚ θέματα ύπάγον

νισμου, τό όποίο καθίσταται ύπεύθυνο καί γιά τή μέ

ριμνα,

λήψη

καί

έφαρμογή,

άπό

c'iλλα

άρμόδια

'Υπουργεία, μέτρων πού σχετίζονται μέ τίς διαπραγ

ματεύσεις 'Ελλάδος

- ΕΟΚ,

καί μέ τήν προσαρμογή

·Η παραγγελία αύτή θά χρηματοδοτηθή μέ πιστώσεις τής

τής έλληνικης οίκονομίας καί διοικήσεως στό Κοι

αύστριακής Κυβερνήσεως ή αύστριακών Τραπεζών.

νοτικό καθεστώς. 'Ο ύπουργός Συντονισμου έκπρο

»0{ πιστώσεις

άνέρχονται σέ

110 εκατ. δολλάρια περί
90% τής δλης παραγγελίας,

σωπεί τή χώρα στίς διαπραγματεύσεις μέ τήν ΕΟΚ,

6,7%, τριετή περίοδο χάριτος καί θά ε{ναι έξο
σέ 14 εξαμηνιαίες δόσεις, γιά δέ τό ύπόλοιπο 10%

γου, «οστις δύναται κατά πiiσαν περίπτωσιν νά άνα

που καί θά εχουν γιά μέν τό

έπιτόκιο
φλητέες

τής παραγγελίας, πού άντιπροσωπεύει τήν προκαταβολή
καί πού θά επρεπε νά καταβληθή τοίς μετρητοίς, ή πίστω

ση θά εΙναι πενταετοί\ς διαρκείας μέ έπιτόκιο

7,75%.

»'Η Στάγιερ άνέλαβε τήν ύποχρέωση δπως έντός των

τριών έτών κατασκευάση πλήρως στήν 'Ελλάδα τόν κινη

ένεργώντας σύμφωνα μέ τίς δδηγίες του πρωθυπουρ
λαμβάνη καί αυτοπροσώπως τήν έκπροσώπησιν τής
χώρας».
Στίς διαπραγματεύσεις αuτές, πάντως, ή 'Ελλάδα
μπορεί νά έκπροσωπηθεί καί άπό τόν ύπουργό 'Εξω
τερικών ή άπό c'iλλο άρμόδιο μέλος τής Κυβερνήσε

τήρα των φορτηγών αύτών αύτοκινήτων ή τόν κινητήρα

ως,

ενός τύπου γεωργικοί\ ελκυστήρα, πράγμα πού θά άποτελέ-

ύπουργό Συντονισμου.

μετά άπό προηγούμενη

συνεννόηση

μέ τόν
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'Ο υπουργός Συντονισμοί) άποκτa τό δικαίωμα νά

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976

όρίζει είδικές επιτροπές διαπραγματεύσεων επί υπη
ρεσιακοί) η τεχνικοu πεδίου, καθώς καί τήν Κεντρι
κή 'Επιτροπή Διαπραγματεύσεων (ΚΕΔ), η όποία
εχει τήν εύθύνη τών διαβουλεύσεων μέ τήν Κοινότη
τα, άπό κοινοu μέ τή Μόνιμη 'Αντιπροσωπεία στήν
ΕΟΚ, πού επίσης υπάγεται στό 'Υπουργείο Συντονι
σμοu. Μέ τόν \:διο νόμο συνιστaται στό 'Υπουργείο
Συντονισμοί)

Συμβουλευτική

'Επιτροπή

Σχέσεων

μετά τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων καί προβλέπεται
δτι μέ κοινές άποφάσεις τών άρμοδίων υπουργών

Συγκαλείται σύσκεψη υπό τήν προεδρία του Κ.

Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών υπουργών Δι
καιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως, κατά τήν όποία

εξετάζεται η λήψη μέτρων γιά τή~ άντιμετώπιση τής
εγκληματικότητας. 'ο πρωθυπουργός θά συνεργα
στεί, γιά τό \:διο θέμα, μέ τόν υπουργό Δημοσίας Τά

ξεως καί στίς

3

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

μποροuν νά συγκροτοuνται άνά 'Υπουργείο υπηρε
σίες σχέσεων μέ τήν ΕΟΚ. Οί υπηρεσίες αύτές

-

σύνδεσμοι τών καθ' ϋλην άρμοδίων υπηρεσιών τών

είναι υπεύθυνες γιά τή συγκέντρωση του άναγκαίου
υλικοu πού θά χρησιμοποιηθεί κατά τίς διαπραγμα
τεύσεις, καθώς καί γιά τίς άπαραίτητες μεταρρυθμί
σεις μέ στόχο τήν προσαρμογή τής έλληνικής οίκο

Νοεμβρίου.

1976

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει στό νικητή τών
δυτικογερμανικών γενικών εκλογών, καγκελλάριο
Χ. Σμίτ, τό άκόλουθο τηλεγράφημα:

'Υπουργείων τους μέ τή Γενική Διεύθυνση Σχέφ:ων
'Ελλάδος- ΕΟΚ του 'Υπουργείου Συντονισμοu

2

«Δεχθi]τε παρακαλώ τά θερμά μου συγχαρητήρια
γιά τήν έκλογική σας νίκη καί τίς εΙλικρινείς εύχές

μου γιά τήν έπιτυχία τοv έργου σας. Προσβλέπω μέ
έμπιστοσύνη στήν συνέχιση τi]ς στενi]ς συνεργασί
ας μας».

νομίας καί διοικήσεως στό Κοινοτικό καθεστώς.
'Ακόμη, συνιστaται στό 'Υπουργείο Γεωργίας θέση

4-5

άναπληρωτή γενικοu διευθυντή, ό όποίος καί θά

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1976

Δημοσιεύεται στή

«Βραδυνή» συνέντευξη του

ενεργεί ώς είδικός σύμβουλος του υπουργοu γιά τίς

Μίκη Θεοδωράκη, ό όποίος άναλύει τούς λόγους γιά

σχέσεις μέ τήν ΕΟΚ.

τούς όποίους

'ο νόμος δριζε, επιπλέον, δτι μέ άποφάσεις του

υπουργοu Συντονισμοί) i'jταν δυνατό νά προσλαμβά

-

παρά τήν ενταξή του στόν εύρύτερο

χώρο τής 'Αριστερaς

-

υποστήριξε τόν Κ. Καρα

μανλή:

νεται μέ σχέση ίδιωτικοu δικαίου καί γιά διετή περί
οδο είδικό επιστημονικό προσωπικό

-

πού δέν θά

υπέρβαινε τά πενήντα πρόσωπα- γιά τήν ενίσχυση
τής Γενικής Διευθύνσεως Σχέσεων 'Ελλάδος

- ΕΟΚ

του 'Υπουργείου Συντονισμοu, τής Μόνιμης 'Αντι

προσωπείας στίς Βρυξέλλες καί τών Πρεσβειών στίς
πρωτεύουσες τών χωρών-μελών τής Κοινότητας. Δι
νόταν επίσης τό δικαίωμα στόν υπουργό Συντονι

«'Εγώ, είναι άλήθεια, εβαλα τό βάρος μου μέ τή μεριά
του Καραμανλή. νΗξερα δτι αύτό θά ξάφνιαζε, θά πλήγω

νε, θά εξόργιζε. 'Όμως εχοντας πάρει ενεργητικό μέρος

στήν 'Αντίσταση καί εχοντας γνωρίσει άπό κοντά δλους
τούς ντόπιους καί διεθνείς παράγοντες, κατέληξα στό συμ
πέρασμα- άπό τό

1970,

δταν βρισκόμουν στόν 'Ωρωπό,

άπ' δπου εστειλα τό πρώτο μου γράμμα στόν Καραμανλή

-

δτι ο{ νέες ίστορικές συνθήκες κάνουν όχι μόνο δυνατή,

σμοu νά άναθέτει σέ εξειδικευμένα ίδρύματα η μεμο

άλλά καί ύποχρεωτική τήν συνεργασία άνάμεσα σέ δλες

νωμένους επιστήμονες τήν εκπόνηση μελετών σχε

τίς πατριωτικές δυνάμεις, πού πιστεύουν είλικρινά σάν κύ

τικών μέ τίς διαπραγματεύσεις. Προβλεπόταν, τέλος,

ριες βασικές άρχές : στήν δημοκρατία, στήν εθνική άκε

η συγκρότηση όμάδας νομικών συμβούλων άπαραί

ραιότητα καί άνεξαρτησία καί στήν κοινωνική δικαιοσύ

τητων γιά τήν επεξεργασία νομικών κειμένων.

νη . τέτοιες δυνάμεις σήμερα στήν 'Ελλάδα ύπάρχουν σέ

Προϊστάμενος τής Γενικής Διευθύνσεως Σχέσε
ων τής 'Ελλάδος μέ τίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες του

'Υπουργείου Συντονισμοί) i'jταν μέχρι τό τέλος του

1976

ό Γ. Βάρφης, τόν όποίο διαδέχθηκε ό Α. 'Αν

δρεόπουλος. Πρόεδρος τής ΚΕΔ άνέλαβε ό Ν. Κυρι
αζίδης, υποδιοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος,

δλους τούς πολιτικούς χώρους. Πλήν τής άκρας δεξιάς.
'Υπάρχουν γιά λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς καί άκόμη
καί οΙκονομικούς. Μπορώ νά πω δτι μέσα σ' αύτόν τόν

' Εθνικό Συμβιβασμό ij 'Εθ~ική Συμμαχία εβλεπα τό άναγ
καίο ίστορικό όργανο γιά νά πραγματοποιηθή επί τέλους

στήν χώρα μας η δημοκρατική επανάσταση ...».

ό γε

Στή συνέχεια, ό Μ. Θεοδωράκης επανέλαβε τούς

νικός γραμματέας του 'Υπουργείου 'Εξωτερικών,

λόγους πού τόν είχαν ώθήσει παλαιότερα νά άντιπο

πρέσβης Β. Θεοδωρόπουλος. 'Επικεφαλής τής όμά

λιτευθεί τόν Κ . Καραμανλή, καί συμπλήρωσε:

τόν όποίο διαδέχθηκε τόν 'Ιανουάριο του

1977

δας νομικών συμβούλων τοποθετήθηκε ό καθηγητής
τής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλο

νίκης, Δ. Εύρυγένης. Στό κυβερνητικό επίπεδο, υπε.ύ

«Νομίζω δτι ijμουν ενας άπό τούς τελευταίους 'Έλλη

νες πού δέχτηκε νά συναντήση στό Παρίσι.
»'Εκεί, παρ' δτι είμαστε καί οί δύο εξόριστοι καί παρ'

θυνοι i'jταν ό Π. Παπαληγούρας καί ό Γ. Κοντογεώρ

δτι ζήτησα καί σάν πρόεδρος τδ ΠΑΜ νά τόν συναντήσω,

γης .

η άπάντηση ήταν άρνητική.
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»'Εν πάσ1.] περιπτώσει, συναντήθηκα γιά πρώτη φορά
μέ τόν Καραμανλή τό

1973,

μετά τό Πολυτεχνείο. Καί γιά

νά μήν πολυλογώ, πέρα άπό τόν ίστορικό ρόλο πού εβλεπα
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σεων. Καί όχι μόνον δέν ύπηρετεί, άλλ' ημπορεί καί νά
βλάψη, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, τά έθνικά συμφέρον
τα.

γιά νά βγου

»Τέλος, δσον άφορα τίς ειδικώτερες άνησυχίες του άρ

με μέσα άπό τό άδιέξοδο τής δικτατορίας, τώρα, μετά τίς

χηγου τής ΕΔΗΚ, ή Κυβέρνησις εχει, ώς γνωστόν, δηλώ

συναντήσεις μας, διαπίστωσα δτι δ Καραμανλής είναι δ

σει δτι ή συμφωνία γιά τίς βάσεις θά ύποβληθή πρός κύ

άπό τό

1968 δτι θά μπορουσε νά διαδραματίση

μεγάλος liγνωστος γιά τόν έλληνικό λαό. Μέ επεισε άπολύ

ρωση στήν Βουλή. Γνωρίζει δέ δ κ . Μαυρος- διότι /:χρη

τως γιά τήν βαθύτατη ειλικρίνειά του. Είναι πράγματι σπά

μάτισε ύπουργός 'Εξωτερικών

νιο στά έλληνικά πολιτικά iίθη νά κάνης μέ liνθρωπο

/:κείνη πού διεξάγει τίς διεθνείς διαπραγματεύσεις, άλλά

ντόμπρο πού πιστεύει σέ αύτά πού λέει.

παντου καί πάντοτε τίς διεξάγει ή ύπεύθυνη Κυβέρνηση».

»"Ομως /:κείνο πού εχει περισσότερη

-

δτι ή Βουλή δέν είναι

σημασία είναι δ τι

Ι:πείσθηκα άπολύτως δτι τό δραμα καί ή προοπτική του
Καραμανλή βάζει σάν πρώτο καί κύριο στόχο της τήν δη

11

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1976

'Ο άρχηγός τfjς ΕΔΗΚ, Γ. Μαυρος, άπευθύνει

μοκρατική επανάσταση.
»Πράγματι, αύτή τήν στιγμή πραγματοποιουνται τά

στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη έπιστολή:

πρώτα μεγάλα βήματα πρός τήν δημοκρατική επανάστα

«Κύριε πρόεδρε,

ση».

»Τά διαδραματιζόμενα τόν τελευταίο καιρό γεγονότα

4-5

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

στόν χώρο τής Ι:ξωτερικής μας πολιτικής κρατουν σέ εu

1976

λογη άνησυχία τήν κοινή γνώμη.

Κυβερνητική πηγή διαψεύδει πληροφορίες σύμ

»Προσφάτως είδαν τό φώς τής δημοσιότητος πληρο

φωνα μέ τίς δποίες έπίκειται ή ύπογραφή έλληνοα

φορίες περί νέων τρόπων Ι:φοδιασμου των τουρκικών 'Ενό

μερικανικfjς συμφωνίας γιά τίς βάσεις, ένώ ύπο

πλων Δυνάμεων μέ πολεμικόν ύλικόν, πράγμα πού, liν είναι

γραμμίζει δτι παρόμοια συμφωνία θά συναφθεί μέ

άληθές, ύπάρχει κίνδυνος νά άνατρέψη τήν ισορροπία στό

τήν Κυβέρνηση πού θά προκύψει μετά τίς έπικείμε

Αιγαίο καί νά αύξήση τήν τουρκική άδιαλλαξία καί επιθε

νες προεδρικές έκλογές στίς ΗΠΑ.

τικότητα.

'Η διάψευση τών φημών αύτών κρίθηκε άναγ
καία μετά τίς όξείες δηλώσεις τόσο του άρχηγου τfjς
ΕΔΗΚ δσο καί του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, άπό τούς
δποίους δ πρώτος ύπογράμμισε δτι ύπογραφή έλλη
νοαμερικανικfjς συμφωνίας θά έξυπηρετουσε στήν

»'Η Ι:ξαγγελθείσα, /:ξ liλλου, Ι:πανάληψη τών έλληνο
τουρκικών συνομιλιών /:δημιούργησε στό Ι:ξωτερικό τήν
έντύπωση δτι ύπάρχει προοπτική οί συνομιλίες νά καταλή

ξουν σέ συμφωνία. Πόσο τουτο είναι άβάσιμο άποδεικνύε
ται καί άπό τόν λόγο πού /:ξεφώνησε τήν περασμένη Πα

ρασκευή στή/Τραπεζουντα δ Τουρκος πρωθυπουργός κ.

ούσία τά τουρκικά συμφέροντα, έφ' όσον άποτελου

Ντεμιρέλ καί άπό τόν λόγο πού /:ξεφώνησε στήν Γενική

σε δνα είδος προϋποθέσεως γιά τήν εγκριση άπό τό

Συνέλευση των 'Ηνωμένων 'Εθνών τήν 28ην Σεπτεμβρίου

Κογκρέσο τfjς τουρκοαμερικανικfjς συμφωνίας, ένώ

1:.

δ δεύτερος ζήτησε άπό τήν Κυβέρνηση νά προκηρύ

γλαγιαγκίλ.

ξει δημοψήφισμα γιά τό θέμα τών βάσεων.
Τήν έπομένη, έκδόθηκε έκτενέστερη κυβερνητι
κή άνακοίνωση :

ε. δ ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Τσα

)) . ο ύπό τίς συνθήκες αύτές καθορισμός επαναλήψεως
των έλληνοτουρκικών συνομιλιών, καί μάλιστα γιά τήν

2αν Νοεμβρίου πού είναι καί ήμέρα τ&ν άμερικανικ&ν
Ι:κλογών, είχε σάν άποτέλεσμα νά θέση Ι:κτός πολιτικής

«'Ο θόρυβος γιά τίς βάσεις είναι καθαρά δημαγωγικός.

Ι:πικαιρό'ξητος τήν έλληνοτουρκική κρίση, /:ν όψει δήθεν

Καί ιδού γιατί. 'Από τίς πρώτες ηδη προγραμματικές δη

Ι:πικειμένης λύσεως αύτής. 'Απόδειξη είναι ή προχθεσινή

λώσεις του δ πρωθυπουργός είχε χαράξει τήν πολιτική

συζήτηση Ι:πί τής Ι:ξωτερικής πολιτικής των ύποψηφίων

αναθεωρήσεως του καθεστώτος τ&ν βάσεων. Καί πέρυσι

προέδρων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Φόρντ καί Κάρ

'Οκτωβρίου

(16

1975)

μέ απόλυτη σαφήνεια διευκρίνισε

τερ, τήν δποίαν παρηκολούθησαν μέ τά τηλεοπτικά δίκτυα

στήν Βουλή δτι: 'Ύό θέμα τών βάσεων δέν εδημιουργήθη

liνω των

άπό εχθρότητα πρός τήν Άμεριιcήν. Άλλά άπό τήν άνάγ

εθιξαν δλα τά προβλήματα πού άπασχολουν τόν Κόσμο,

ιcην τής εναρμονίσεως του καθεστώτος τών βάσεων πρός

άπέφυγαν Ι:πιμελ&ς νά άναφερθουν στά φλέγοντα προβλή

τάς συγχρόνους συνθήιcας ιcαί τάς εθνιιcάς μας άνάγιcας.

ματα του Αιγαίου καί τής Κύπρου.

Κατ' άιcολουθίαν, aλλαι μέν βάσεις ιcαταργοvνται ιcαί aλ
λαι περιορίζονται.

Θά διατηρηθοvν μόνον ειcείναι,

αί

100

έκατομμuρίων 'Αμερικανών πολιτών. 'Ενώ

»Οί κυβερνητικές, Ι:ξ liλλου, άνακοινώσεις γιά τήν πο
ρεία των ελληνοαμερικανικών διαπραγματεύσεων γιά τίς

όποίαι εξυπηρετοvν συγχρόνως ιcαί τά άμυντιιcά μας συμφέ

βάσεις ύπήρξαν άντιφατικές. Ή προχθεσινή κυβερνητική

ροντα. Άλλά ιcαί αvταίθά τεθοvν ύπό εθνιιcόν έλεγχαν".

άνακοίνωση /:βεβαίωνε δτι οί διαπραγματεύσεις κατά τήν

»Τ ή ν γραμμή ν αύτή ν άπεδέχθησαν ολοι ώς όρθήν πολι

ούσίαν των εχουν περαιωθή καί δτι ύπολείπονται ώρισμέ

τικήν. Καί αύτήν Ι:φαρμόζει μέ σταθερότητα ή Κυβέρνη

νες λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως καί ή διατύπωση του

σις, γιατί πιστεύει δτι τουτο επιβάλλει τό Ι:θνικόν συμφέ

κειμένου. Χθεσινή κυβερνητική δήλωση λέγει δτι οί δια

ρον .

»Συνεπώς, ή σχεδόν καθημερινή ανακίνηση θέματος βά
σεων δέν αποβλέπει παρά μόνο στήν δημιουργία Ι:ντυπώ-

πραγματεύσεις συνεχίζονται καί δτι ή συμφωνία θά ύπο
γραφή μετά τίς άμερικανικές Ι:κλογές.

»'Ανεξαρτήτως του δτι σημασία δέν εχει δ χρόνος τής
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ύπογραφής, dλλά δ χρόνος τής αναλήψεως δεσμεύσεως

καί προσωρινά

τής χώρας , οί χειρισμοί των εξωτερικων ύποθέσεων, γενό

παράλογο άλλά καί επικίνδυνο νά παρατείνωμε τήν

μενοι σέ aπόλυτο σκότος, δημιουργοuν καί σύγχυση καί

όξύτητα, άρνούμενοι τόν διάλογο μόνο καί μόνο γιά

aνησυχία στόν λαό . 'Επί θεμάτων πού dφοροuν τήν εθνική

νά κρατηθή τό θέμα στήν διεθνή έπικαιρότητα.

aσφάλεια καί ακεραιότητα τής χώρας είμεθα ύποχρεωμέ

νοι, ελλείψει ύπευθύνου ενημερώσεως, νά καταφεύγωμε
στούς ραδιοφωνικούς σταθμούς του εξωτερικοί) καί στίς
εiδήσεις Πού δημοσιεύονται στόν εγχώριο καί ξένο τύπο.
»Τήν εuθύνη των aποφάσεων γιά τήν εξωτερική μας
πολιτική εχει βεβαίως η Κυβέρνηση. 'Αλλά εlναι aπαρά

-

σέ μιά σχετικη υφεση. Θά ήταν

»Καί σείς προσωπικά, κύριε πρόεδρε, άλλά καί
γενικώτερα δ έλληνικός λαός είναι ένήμερος τής
γραμμής πού εχάραξε ή Κυβέρνησις γιά νά άντιμε
τωπίση τήν κρίση καί νά προστατεύση τά έθνικά
συμφέροντα, χωρίς νά παρασυρθή σέ έπικίνδυνους

δεκτο καί aντίθετο πρός τίς θεμελιώδεις aρχές του πολιτεύ

τυχοδιωκτισμούς. Θά μού έπιτρέψετε δέ παρεμπι

ματος τής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας η ασκηση τής

πτόντως νά άποκρούσω τό παράπονο πού έκφράζετε

εν γένει πολιτικής καί iδιαίτερα τής εξωτερικής, νά γίνεται

συχνά, άλλά άδικα, δτι δέν ένημερώνεσθε στά θέμα

κατά τρόπο μονήρη άπό τήν Κυβέρνηση, Βουλή δέ καί

τα τής εξωτερικής πολιτικής.

λαός νά βρίσκωνται πρό τετελεσμένων γεγονότων, πληρο

μόνο ουδέποτε ήρνήθη νά σiiς ενημερώση, άλλά καί

φορούμενοι εκ των ύστέρων τίς δεσμεύσεις πού εν ονόματί

συχνά παίρνει ή ίδια τήν πρωτοβουλία.

των ελαβε η Κυβέρνηση .

»Μέ τίς δηλώσεις μου τfjς 5ης, 6ης καί ΙΟης 'Οκτωβρί

ου εζήτησα δπως η Κυβέρνηση μή άναλάβη καμμιά δέ
σμευση, πρίν άκούση τίς aπόψεις των Κομμάτων τής aντι
πολιτεύσεως στή Βουλή . Αuτό ε{ναι αναφαίρετο δικαίωμά

μας, του δποίου η μή ασκηση θά επρόδιδε τήv άποστολή

Ή Κυβέρνησις δχι

»Είναι έπίσης άβάσιμη ή παρατήρησις δτι οί χει
ρισμοί τών εξωτερικών ύποθέσεων γίνονται στό σκό
τος. 'Αφού άναγνωρίζετε δτι τήν εvθύνη τών άποφά
σεων γιά τήν έξωτερική πολιτική έχει ή Κυβέρνησις,
δέν μπορείτε νά μή τής έμπιστεύεσθε τά περιθώρια

μας, dλλά καί ύποχρέωση τής Κυβερνήσεως, η όποία δέν

πού άπαιτούν οί δύσκολοι χειρισμοί τών διεθνών δι

μπορεί νά χαράσση πολιτική καί νά δεσμεύη t>ήν χώρα,

απραγματεύσεων.

χωρίς νά εχη τίς aπόψεις τής 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας.

»Εiδικώτερα δσον άφορά τό θέμα τών βάσεων,

»'Εν όψει των κρισίμων περιστάσεων, τίς όποίες διέρ

όφείλω νά σiiς ύπενθυμίσω δτι τούτο δέν τό έθεσε ή

χεται η χώρα, παρακαλω, κ . πρόεδρε, δπως ενημερώσετε τό

άντιπολίτευσις. Τό έθεσε πρώτη ή Κυβέρνησις μέ τίς

ταχύτερον τήν 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία επί των φ λεγόν

προγραμματικές της δηλώσεις τής

των θεμάτων τής εξωτερικής μας πολιτικ:fjς καί πάντως πρό
τής επαναλήψεως των έλληνοτουρκικων συνομιλιων .
»Εlμαι βέβαιος, κ. πρόεδρε , δτι η συζήτηση επί τής

εξωτερικής μας πολιτικής θά διεξαχθή στό επιβαλλόμεvο
μακράν πάσης δημαγωγίας , ύψηλόν επίπεδον εuθύνης πού
ύπαγορεύουν

oi

δυσχερείς διεθνείς περιστάσεις καί dπ'

αuτής τής aπόψεως θά συμβάλη στήν καλυτέρα εξυπηρέ

τος τών βάσεων.

1976

11 ης Δεκεμβρίου

έπαγγελθείσα τήν άναθεώρηση τού καθεστώ
'Εν συνεχείq, τήν 16η 'Οκτωβρίου

έξέθεσα ενώπιον τής Βουλής τίς άρχές έπάνω

στίς δποίες θά γινόταν ή άναθεώρηση. Καί συγκε
κριμένως έδήλωσα δτι:
))Γιά τήν έναρμόνιση τού καθεστώτος τών βάσε

ων πρός τάς συγχρόνους συνθήκας καί τάς έθνικάς

τηση των εθνικων μας συμφερόντων.

»'Εν dναμον'(j τής aπαντήσεώς σας δέν θά δώσω στήν
δημοσιότητα τό κείμενο τής επιστολής αuτής».

'Ο πρωθυπουργός άπάντησε στίς

1974,

13

'Οκτωβρίου:

«Κύριε πρόεδρε,

μας άνάγκας, άλλα ι μέν βάσεις καταργούνται καί άλ
λα ι περιορίζονται. Θά διατηρηθούν μόνον έκείναι αί

δποίαι εξυπηρετούν συγχρόνως καί τά έθνικά μας
συμφέροντα. 'Αλλά καί αvταί θά τεθούν ύπό έθνικόν

έλεγχαν.

»Δέν συμμερίζομαι πλήρως τίς άνησυχίες πού δι

))Πς θέσεις αvτές τής Κυβερνήσεως τίς tπεδοκί

ατυπώνετε στήν επιστολή σας· ούτε νομίζω δτι δλα

μασε τότε ή Βουλή. Σείς δέ προσω'!_ικά είχατε ύπο

δσα επικαλείσθε τίς στηρίζουν. Βέβαια, δπως ετόνι

στηρίξει άνάλογη θέση, ifδη άπό τήν συζήτηση τών

σα καί πρόσφατα στήν Θεσσαλονίκη, δέν έχουμε λό

προγραμματικών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως. Καί

γους νά είμαστε αίσιόδοξοι γιά τήν στάση τής τουρ

έπ, αvτών άκριβώς τών θέσεων διεξάγεται ή διαπραγ

κικής πλευράς στόν διάλογο πού άρχίζει μετά τήν

μάτευσις.

άπόφαση τού Συμβουλίου 'Ασφαλείας. Τούτο δμως

))Κατά τήν διάρκειαν τής διαπραγματεύσεως γιά

δέν σημαίνει δτι δέν όφείλομε νά προσέλθωμε στόν

τήν έφαρμογή αvτής τής πολιτικής, άνέκυψε τό θέμα

διάλογο αvτόν μέ εντιμότητα προθέσεων, σοβαρότη

τής άμερικανοτουρκικής συμφωνίας.

τα καί άποφασιστικότητα. 'Άλλωστε μόνη ή εξέλιξη

σις, γιά νά άποτρέψη τόν κίνδυνο άνατροπής τού

Ή Κυβέρνη

τού διαλόγου αvτού ήμπορεί νά μiiς παράσχη τίς σω

ύφισταμένου συσχετισμού δυνάμεων,

στές ενδείξεις γιά τήνδιαμόρφωση τών έλληνοτουρ

γνωστή συμφωνία -πλαίσιο τού παρελθόντος 'Απρι

κικών σχέσεων.

λίου, ή δποία, έκτός τών άλλων πλεονεκτημάτων

»Δέν νομίζω έπίσης δτι έχετε δίκιο, δταν συσχε

-δπως είναι ή άμυντική βοήθεια έξ

συνήψε τήν

700

έκατομμυ

τίζετε τίς άμερικανικές έκλογές μέ τόν επικείμενο

ρίων δολλαρίων

έλληνοτουρκικό διάλογο, δ δποίος ώδήγησε- έστω

άρχικώς προβλεπόμενο καθεστώς γιά τίς βάσεις.

-

καθιερώνει καί καλύτερο άπό τό

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Συνεπώς ούτε μυστήριο, ούτε συσκότιση ύπάρ

οτι οί βάσεις στήν Τουρκία ήταν κρίσιμης σημασίας

χει επί του θέματος, ούτε άνέκυψε προσφάτως έκτα

γιά τίς ΗΠΑ. Είπε άκόμη οτι ή διένεξη στό Αiγαίο

κτο γεγονός πού νά δικαιολογή άνησυχίες.

ήταν τώρα πιθανό νά επιλυθεί, οτι δέν γνώριζε σέ

»Πάντως, άνεξαρτήτως αύτών, στήν πρόθεση τής

ποιό βαθμό θά ήταν ή Τουρκία διατεθειμένη νά δε

Κυβερνήσεως εlναι νά ενημερώνη, κατά καιρούς,

χτεί επαναπατρισμό των προσφύγων, η νά άποχωρή

τήν 'Εθνική

σει άΠό κατεχόμενες περιοχές στήν Κύπρο, άλλά καί

'Αντιπροσωπεία γιά τήν πορεία τών

εθνικών μας ζητημάτων. Καί τό πράττω προσωπικά ό

οτι ήταν πρόωρο νά λάβει θέση επί των άμερικανο

ίδιος, συνήθως μέ τήν έναρξη καί τήν λήξη τών βου

τουρκικ&ν διαπραγματεύσεων τή στιγμή εκείνη.
c

λευτικών συνόδων. Συνεπής πρός τήν άρχή αύτή,
προτίθεμαι συντόμως νά ενημερώσω καί πάλι τό Σώ

18

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1976

μω>ιι6 .

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει χαιρετισμό σέ εκ

11

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

δήλωση πού διοργανώνει ή ΟΝΝΕΔ, γιά τή συμπλή

1976

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται, στό Πολιτικό Γρα

ρωση δύο ετων άπό τήν ϊδρυσή της :

φείο, βουλγαρική κοινοβουλευτική άντιπροσωπεία,

«Νέοι τής Νέαξ Δημοκρατίας:

ύπό τόν πρόεδρο τής Βουλής. 'Αμέσως μετά, κυβερ

» Τά δύο χρόνια πού γιορτάζετε σήμερα, άποτε

νητική άνακοίνωση άναφέρει οτι οί Βούλγαροι εκ
πρόσωποι μετέφεραν στόν πρωθυπουργό θερμό προ

λουν σταθμό στήν πορεία του έθνους γιά ένα καλύτε

ρό μέλλον. 'Από σfiς θά εξαρτηθή νά άξιοποιήσετε

σωπικό μήνυμα τοϋ Τ. Ζίφκωφ. 'Από τήν πλευρά του,

αύριο δλες τίς δυνατότητες πού δημιουργουνται σή

ό Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε στίς εξαίρετες δυνατό

μερα.

τητες γιά τήν περαιτέρω άνάπτυξη των διμερών σχέ

ζωντανό τμήμα του έλληνικου λαου, νά καταστήσετε

σεων καί ύπογράμμισε οτι μεγαλύτερη άκόμη σημα

άκόμη πιό αίσιόδοξες τίς προοπτικές του.

»

σία άπέδιδε στή φιλία καί τήν εμπιστοσύνη μεταξύ
των δύο λαών ή όποία μέ τό θετικό κλίμα πού δημι

VΗδη δμως άπό τώρα μπορείτε, σείς, τό πιό

"VΑμες δέ γ' εσόμεθα πολλφ κάρονες". Αύτό

πού ύπόσχονταν οι' "Ελληνες νέοι μετά τίς λαμπρές

ουργοϋσε, άνοtγε τό δρόμο σέ κάθε μορφής συνερ

νίκες τών πρεσβυτέρων τους, αύτό πρέπει νά έχη κι ή

γασία .

σημερινή νέα γενιά γιά όδηγό της. Γιατί μοιραίως θά
κληθή σύντομα ν' άναλάβη τίς εύθύνες της στήν πο

14
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ρεία του έθνους.

1976

Σέ άποκλειστική του συνέντευξη πρός τήν έφη
μερίδα «'Ελευθεροτυπία», ό Τζ. Κάρτερ, ύποψήφιος
τοϋ Δημοκρατικοϋ κόμματος γιά τήν προεδρία τ&ν
ΗΠΑ, επαναλαμβάνει οτι ή διένεξη γιά τήν ύφαλο
κρηπίδα τοϋ Αiγαίου πρέπει νά επιλυθεί σύμφωνα μέ
τό Διεθνές Δίκαιο καί μέ βάση τίς ύφιστάμενες Διε
θνείς Συνθήκες οτι δέν θά χορηγηθεί στρατιωτική
βοήθεια στήν Τουρκία άν δέν προηγηθεί πρόοδος

στήν έπίλυση τοϋ Κυπριακοϋ· οτι τό άδιέξοδο στό

Κυπριακό πρέΠει νά άρθεί, καί μέ τή βοήθεια των
ΗΠΑ, προκειμένου νά εξασφαλιστεί ή άνεξαρτησία,
εδαφική άκεραιότητα καί κυριαρχία τής Κυπριακής
Δημοκρατίας οτι πρέπει νά σταματήσει ό εποικι

σμός τής Κύπρου καί νά επανέλθουν στίς έστίες τους
οί πρόσφυγες καί οτι προτίθεται νά προσκαλέσει
τόν Κ. Καραμανλή στίς ΗΠΑ .

Στίς

3 Νοεμβρίου,

μετά τήν έκλογική του επικρά

τηση, ό Τζ. Κάρτερ, σέ νέα του συνέντευξη στήν ίδια

. εφημερίδα,

θά δηλώσει οτι προτίθεται νά τηρήσει τίς

προεκλογικές του ύποσχέσεις. 'Ωστόσο, λίγες ήμέ
ρες άργότερα, στίς

23

Νοεμβρίου ; άπαντώντας σέ

σχετική έρώτηση ενώπιον τής 'Επιτροπής 'Εξωτε
ρικών 'Υποθέσεων τής Γερουσίας, θά σημειώσει οτι
δέν μποροϋσε νά άνακοινώσει τή θέση του σχετικά
μέ τήν άμερικανοτουρκική άμυντική συμφωνία καί

»Κάθε γενιά λούεται στήν πείρα τής προηγουμέ

νης. Φιλοδοξία τής Νέας Δημοκρατίας εlναι νά δώση
στήν νέα γενιά καινούργιους προσανατολισμούς, θε
μελιωμένους στά διδάγματα του παρελθόντος, στρε
φομένους δμως σέ νέους όρίζοντες. 'Αλλ

'

ή πορεία

πρός τούς νέους όρίζοντες δέν γίνεται μέ τήν άρνηση

πού διακατέχει ένα τμήμα τής νεολαίας μας. Γιατί ή
άρνηση δέν άποτελεί δύναμη· άποτελεί άδυναμία.
'Εκt;ίνο'Πού άντιτάσσουν οι' μηδενισταί στήν κοινω
νία τής καταναλώσεως δέν εlναι μιά άλλη, καλύτερη
κοινωνία, άλλ' ή άγανάκτησή τους. Ή άγανάκτηση

δμως δέν άποτελεί ίδανικό, ούτε καί δύναμη δημι
ουργίας.

Δύναμη

δημιουργίας,

δπως

διδάσκει

ή

ι'στορία, δέν μπορεί νά ύπάρξη χωρίς πίστη καί εν
θουσιασμό.
»Σfiς καλώ τίς παραπάνω άλήθειες νά τίς καταστή

σετε συνείδηση δλων τών νέων. Καί νά παρασκευα
σθήτε ψυχικά καί πνευματικά γιά τήν μεγάλη άπα
στολή πού σfiς περιμένει: νά καταστήσετε τήν 'Ελ

λάδα ύπόδειγμα εύνομουμένης καί εύημερούσης Πο
λιτείας».
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1976

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται δεκαμελή γιουγκοσ
λαβική

κοινοβουλευτική

άντιπροσωπεία ύπό

τόν
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πρόεδρο τfjς 'Ομοσπονδιακfjς

'Εθνοσυνελεύσεως,

ρες συναντήσεις μέ τόν Μ. Βάν ντέρ Στούλ καί μέ τόν

Κ. Γκλιγκόρωφ, ή όποία πραγματοποιεί έπίσημη

πρόεδρο τfjς Έπιτροπfjς, Φ.

έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα. Οί Γιουγκοσλάβοι άντιπρό

δποίους έξέτασε τρόπους έπισπεύσεως των διαδικα

σωποι μετέφεραν στόν πρωθυποuργό προσωπικό μή 

σιών γιά τή σύναψη του δεύτερου χρηματοδοτικοί)

νυμα του προέδρου τίτο.

πρωτοκόλλου. Στοιχείο ένδεικτικό τfjς σημαίνουσας

Τήν ίδ~α ήμέρα, δ Κ. Καραμανλfjς δέχεται τόν

ύπουργό 'Εξωτερικών τοu 'Ιράν, Άμπάς Άλfj Κα

-

Ξ. Όρτολί, μέ τούς

παρουσίας του UΕλληνα διαπραγματευτfj στήν πρώ

τη αύτή 'Υπουργική Σύνοδο, είναι τό γεγονός οτι εί

λατμπαρί, δ δποίος πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκε

κοσι άνταποκριτές εγκυρων εύρωπαϊκ&ν φύλλων ζή

ψη στήν 'Αθήνα. Κατά τή διάρκεια τfjς παραμονfjς

τησαν δηλώσεις του Π. Παπαληγούρα, δ δποίος πα

του στήν 'Ελλάδα, δ 'Ιρανός έπίσημος έξεδήλωσε

ραχώρησε καί συνέντευξη στή δυτικογερμανική τη 

τό ένδιαφέρον τfjς Κυβερνήσεώς του γιά τήν άνάπτυ

λεόραση.

ξη τfjς διμεροuς συνεργασίας στόν τεχνικό τομέJ.

Μέ τή σύνοδο του 'Οκτωβρίου

1976,

liνοιξε δ

δρόμος γιά τήν πραγματοποίηση των έπίπονων δια
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πραγματεύσεων στά έπιμέρους κρίσιμα θέματα. Γιά

1976

τήν έξέλιξη τ&ν σχετικών διαβουλεύσεων δ Γ. Κον

Συγκαλείται, στό Λουξεμβοuργο, παράλληλα μέ
τίς έργασίες του Συμβουλίου Ύπουργ&ν τfjς Κοινό

τητας, ή πρώτη 'Υπουργική Σύνοδος τ& ν διαπραγ

ματεύσεων γιά τήν ενταξη τfjς 'Ελλάδος στίς Εύρω
παϊκές Κοινότητες. Τή χώρα έκπροσωπεί δ ύπουργός
Συντονισμοu, Π. Παπαληγούρας.

τογεώργης, ύπεύθυνος, μαζί μέ τόν Π. Παπαληγούρα,
χειριστής του θέματος, σημείωσε:

«Μέχρι τό τέλος του

κών άγαθrον μ ή παραγομένων στήν χώρα μας, εfχαν μειωθfj
κατά

'Η σύνοδος άσχολήθηκε μέ τήν όργάνωση τ&ν

1976 εΙχαν καταργηθfj άπό τήν

'Ελλάδα δλοκληρωτικά οί δασμοί γιά σειρά βιομηχανι

44% οί

δασμοί πού ίσχυαν στήν ',Ελλάδα κατά τήν Ι

Νοεμβρίου Ι962 γιά τά ύπόλοιπα βιομηχανικά άγαθά, εΙ

'Αποφασίστηκε συγκεκριμένα,

χαν χαλαρώσει άρκετοί άμεσοι ή έμμεσοι περιορισμοί στίς

οτι ή Συνδιάσκεψη τ&ν διαπραγματεύσεων 'Ελλάδος

εισαγωγές καί ε{χε πραγματοποιηθfj ή πρώτη προσέγγιση

ΕΟΚ θά συνερχόταν άνά τρίμηνο σέ ύπουργικό

του έλληνικου δασμολογίου πρός τό κοινό έξωτερικό δα

διαπραγματεύσεων.

-

έπίπεδο, καί κάθε μfjνα σέ έπίπεδο άναπληρωτ&ν

(πρέσβεων- μονίμων άντιπροσώπων). Προβλεπόταν,
έπίσης, αν κρινόταν άναγκαίο, ή δυνατότητα έπιτα
χύνσεως του ρυθμοu τ&ν συναντήσεων. 'Ως τόπος
συγκλήσεως τfjς Συνδιασκέψεως δρίστηκαν οί Βρυ

ξέλλες, μέ τήν έξαίρεση των ύπουργικ&ν συναντή

σμολόγιο τfjς Κοινότητος.

»'Η Κοινότης έξ άλλου ε{ χε καταργήσει δλοκληρωτι
κά τούς δασμούς καί τούς περιορισμούς γιά τά εισαγόμενα
στίς χώρες τfjς Κοινότητος έλληνικά βιομηχανικά άγαθά.

»Μέ τίς άρχικές διαπραγματευτικές θέσεις μας στόν το
μέα αυτό, στήν ουσία προτείναμε, σέ γενικές γραμμές, τήν
συνέχιση, μέ ώρισμένες προσαρμογές, τfjς έφαρμογfjς τfjς

σεων, οί δποίες κατά τούς μfjνες 'Απρίλιο, 'Ιούνιο

Συμφωνίας Συνδέσεως γιατί άπό τήν στάθμιση των τότε

καί 'Οκτώβριο θά πραγματοποιοuνταν στό Λουξεμ

οικονομικών δεδομένων καί προοπτικών κρίθηκε δτι σέ

βοuργο.

συνδυασμό μέ τίς πάγιες διατάξεις διασφαλίσεως των Συν

'Η δυναμική, έντούτοις, παρουσία του 'Έλληνα

θηκών, πρόσφερε έπαρκfj προστασία καί περιθώρια χρό

ύπουργοu προσέδωσε στήν πρώτη αύτή σύνοδο εύρύ

νου στήν έλληνική βιοτεχνία καί βιομηχανία καί στήν

τερες διαστάσεις. Κατά τίς σχετικές συζητήσεις, δ

Π. Παπαληγούρας τόνισε, μεταξύ liλλων, δτι ή 'Ελ
λάδα δέν έπιθυμοuσε νά χαθεί οϋτε μιά ήμέρα στίς
διαπραγματεύσεις γιά τήν πλήρη ενταξή της στίς
Κοινότητες, άλλά κqί δέν έπιθυμοuσε οϋτε καί νά

Κυβέρνηση γιά τήν δλοκλήρωση τfjς δμαλfjς προσαρμο
γής στό νέο καθεστώς τfjς 'Εντάξεως, πού στήν πραγματι
κότητα δέν θά ήταν ούτε νέο ούτε άγνωστο γιά τούς ενδια
φερομένους, άφου ή έφαρμογή του εΙχε άρχίσει άπό τήν Ι
Νοεμβρίου Ι962.
»Πιό συγκεκριμένα προτείναμε :

κερδίσει εστω καί μιά ήμέρα, μέσω τfjς άποκρύψεως

»Ι. Τήν συνέχιση τfjς έφαρμογfjς του ρυθμου καταργή

δποιουδήποτε προβλήματος. 'Ακόμη, ζήτησε νάκα

σεως έναντι τfjς Κοινότητος, των ύφισταμένων δασμών,

θιερωθεί καί διαδικασία ένημερώσεως τfjς 'Ελλάδος

δπως προέβλεπε ή Συμφωνία Συνδέσεως, πού κατέληγε

έπί των πολιτικών ζητημάτων πού άπασχολοuσαν

προοδευτικά σέ πλήρη δασμολογικό άφοπλισμό τήν Ι Νο

τήν

εμβρίου 1984. 'Εν πάστJ περιπτώσει ή μεταβατική περίο
δος θά ήταν τουλάχιστον ~ενταετής, άπό τήν ήμέρα τfjς

Κοινότητα·

στό

αίτημα αύτό,

δ

'Ολλανδός

ύπουργός 'Εξωτερικών καί πρόεδρος τfjς Κοινοτι
κfjς άντιπροσωπείας, Μ. Βάν ντέρ Στούλ, άπάντησε
οτι ή ΕΟΚ θά μποροuσε πράγματι νά ένημερώνει τήν
έλληνική Κυβέρνηση, ή όποία ομως δέν θά είχε

άποφασιστική γνώμη έπί τfjς διαμορφώσεως τfjς
Κοινοτικfjς πο/Ι,υικfjς μέχρι τήν πλήρη ενταξη τfjς
χώρας.
Τέλος, δ ύπουργός Συντονισμοί) είχε καί ίδιαίτε-

προσχωρήσεως.

»2. Ευθυγράμμιση

του έλληνικου δασμολογίου πρός τό

κοινό έξωτερικό δασμολόγιο μέσα στήν ίδια περίοδο. ~

»3. Διατήρηση γιά τήν

'Ελλάδα, κατά τήν διάρκεια τfjς

μεταβατικής περιόδου, τfjς ευχέρειας πού παρείχε ή Συμ
φωνία Συνδέσεως έπαναφορaς ή αυξήσεως δασμών έναντι
τfjς Κοινότητος, σέ δψος μέχρι

20%

γιά τήν ύποστήριξη

νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
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»4.

Διατήρηση ώρισμένων ρυθμίσεων σχετικών μέ τήν

άναβολή τής ευθυγραμμίσεως ώρισμένων ελληνικών δα

309

νά ενημερώσω τήν Βουλή καί δι' αύτής τόν έλληνικό λαό
επί τής πορείας τών έθνικώνμας ύποθέσεων.

σμών πρός τό Κοινό 'Εξωτερικό Δασμολόγιο ή τήν άνα

))Καί θά άρχίσω άπό τόν έξωτερικό τομέα, τά θέματα

στολή εισπράξεως δασμών γιά ώρισμένες εισαγωγές, μετα

του δποίου ε{ναι καί επίκαιρα καί κρίσιμα. Προηγουμένως,

ξύ τών δποίων καί εισαγωγές έξοπλισμοu κυρίως γιά άνα

δμως, θά ήθελα νά διατυπώσω ώρισμένες παρατηρήσεις

γιά τόν άπαράδεκτο τρόπο μέ τόν δποίο ή άvτιπολίτευσις

πτυξιακούς σκοπούς.

»5.

Κατάργηση στά χρονικά πλαίσια τής μεταβατικής

περιόδου τών ύφιστάμενων ποσοτικών περιορισμών πού

ύπολογίστηκε δτι έκάλυπταν τότε τό

10% σέ άξία, περίπου,

κή τής Κυβερνήσεως.

)) 'Ομιλών

πρό καιρου στήν αίθουσα αύτή, έκαμα τήν

θλιβερή διαπίστωση δτι εμείς ο{ "Ελληνες χάνουμε στήν

τών συνολικών εισαγωγών άπό τήν ΕΟΚ.

»6.

πολλάκις άσκεί τήν κριτική της γιά τήν έξωτερική πολιτι

Κατάργηση έντός τής ιδίας περιόδου δλων τών έμμέ

εiρήνη δ, τι κερδίζουμε στόν πόλεμο, γιατί άποτυγχάνουμε

σων περιορισμών ή μέτρων ισοδυνάμου άποτελέσματος γιά

στήν άσκηση τής Εξωτερικής μας πολιτικής. Καί άποτυγ

τίς είσαγωγές .

χάνουμε, γιατί κατά κανόνα καθιστουμε τά έθνικά

»Τό πρώτο έλληνικό ύπόμνημα τών διαπραγματεύσεων
παρουσιάστηκε άπό τήν έλληνική 'Αντιπροσωπεία κατά
τήν πρώτη σύνοδο τών 'Αναπληρωτών στίς

1976.

10 Δεκεμβρίου

Ε{χε κατατεθεί ύπηρεσιακά λίγες ήμέρες ένωρίτερα.

μας

θέματα άντικέίμενο εντόνων δημαγωγικών άνταγωνισμών.
))Φοβουμαι δτι ώρισμένες έκδηλώσεις τόν τελευταίο

καιρό τείνουν νά επιβεβαιώσουν τήν διαπίστωση αύτή.

)) Ή άντιπολίτευσις,

γιά νά φθείρη τήν Κυβέρνηση, δέν

»'Η Κοινοτική 'Αντιπροσωπεία προέβη έπίσης κατά

διστάζει νά ναρκοθετή τήν προσπάθειά της νά δυσχεραίνη

τήν ίδια συνάντηση σέ δήλωση γιά τόν ίδιο τομέα . Μέ τήν

τούς χειρισμούς τούς δποίους όφείλει νά Κάνη, γιά νά προ

δήλωσή της βασικά άπέκλειε, ώς πρός τίς μεταβατικές ρυθ

στατεύση τά συμφέροντα του έθνους. 'Εκμεταλλευομένη

μίσεις, άναφορά στίς προβλέψεις τής Συμφωνίας Συν

πολλάκις τήν άδυναμία τής Κυβερνήσεως νά άποκαλύψη

δέσεως, γιατί έπέμενε δτι οί ύποχρεώσεις έκ τής Προσχω

πράγματα τά δποία θά εδικαίωναν μέν τήν πολιτικήν της,

ρήσεως στίς Κοινότητες στηρίζονται δλοκληρωτικά σέ

άλλά θά έγίνοντο όπλα ε{ς χείρας τών έχθρών τής χώρας,

νέα νομική βάση, δτι δέν μπορεί νά θεωρηθοuν ώς άπλή

παγιδεύει τήν Κυβέρνηση μέ προκλήσεις πονηρές καί άνε

έπέκταση τών ύποχρεώσεων τής 'Ελλάδος βάσει τής Συνδέ

δαφικές προτάσεις.

σεως καί δτι θά επρεπε νά κριθοuν κατά τήν δική τους άξία

)) "Ε να

ύπό τό πρίσμα των σημερινών οικονομικών δεδομένων.

'Αριστερά

μέρος

-

τουλάχιστον τής

καί δταν λέγω ή

άντιπολιτεύσεως,

ή

'Αριστερά, έννοώ τήν

'Απέκλειε έπίσης τό ένδεχόμενο διατηρήσεως, μετά τήν

άριστεράν τής 'Αριστερiiς· καί όταν λέγω τήν άριστεράν

προσχώρηση, άπό την 'Ελλάδα τής εuχέρειας τής Συμφω

τής 'Αριστερiiς έννοώ τό Κομμουνιστικόν Κόμμα του έξω

νίας Συνδέσεως νά έπαναφέρη ή νά άναστείλη δασμούς ή

τερικου καί τό ΠΑΣΟΚ

νά άνοίγη δασμολογικές ποσοστώσεις, γιατί πρόκειται γιά

καί τόν πατριωτισμό τής Κυβερνήσεως. Καί τήν κατηγο

ρυθμίσεις, πού είναι άσυμβίβαστες μέ τήν Συνθήκη τής

ρουν, ούτε λίγο οϋτε πολύ, γιά μειοδοσία καί προδοσία.

-

άμφισβητουν τήν έvτιμότητα

))Αύτές οί λέξεις, κύριοι συνάδελφοι, ή μειοδοσία καί ή

Ρώμης, γιά χώρα μέλος.

»Συμφωνήθηκε δτι, άφοu μελετηθοuν καί άπό τίς δύο

προδοσία, χρησιμοποιουνται έδώ μονίμως γιά τήν έξωτε

πλευρές οί διαπραγματευτικές θέσεις καί δοθή κάθε χρή

ρική πολιτική τής χώρας. Μπορώ όμως νά σiiς βεβαιώσω

σιμο συμπληρωματικό στοιχείο, θά συνεχισθή η συζήτη

ότι ούδεμία άντιπολίτευσις εiς ούδεμίαν χώραν χρησιμο

ση γιά τό κεφάλαιο αuτό κατά τήν προσεχή συνάντηση

ποιεί έναντίον τής Κυβερνήσεως αύτούς τούς χαρακτηρι

τών 'Αντιπροσωπειών.

σμούς. Δέν θά ήτο ίσως άνεπίτρεπτο καί άνεπίκαιρο νά

>>'Ανεξάρτητα άπό τήν εναρξη τών διαπραγματεύσεων

άναφέρω ότι κατ' επανάληψιν κατηγγέλθη δ Βενιζέλος ώς

προσχωρήσεως συνεχίστηκε κανονικά η έφαρμογή τής

προδότης όχι άπό τούς άντιπάλους του, άλλά άπό τούς
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συνεργάτες του. "Οταν εύρίσκετο, δπως γνωρίζετε, στήν
Αωζάννη καί διεπραγματεύετο τάς γνωστάς συνθήκας, ή έν

20

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

'Αθήναις Κυβέρνησις τόν κατήργησε· καί δ Πάγκαλος καί

1976

δ Χατζηκυριάκος τόν κατηγόρησαν ώς μειοδότη .

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνει τή Βουλή γιά τήν
πορεία των κρίσιμων έθνικών θεμάτων:

))Κύριοι βουλευταί, δέν θά ήθελα νά κάμω παραλληλι
σμούς καί συγκρίσεις, οϋτε νά άπευθύνω σκληρά έρωτήμα
τα πρός τούς χρησιμοποιουvτας αύτάς τάς ϋβρεις.

<< Λέγεται, καί αύτό ε{vαι άληθές, δτι γιά νά ε{ναι κα

))Θά ήθελα όμως νά τούς έρωτήσω, έάν πιστεύουν ότι

νείς δίκαιος άπέναντι τών άντιπάλων του θά πρέπη νά

ήμπορεί νά ύπάρξη έλληνική Κυβέρνησις, οίαδήποτε Κυ

μπαίνη πρός στιγμήν στήν θέση τους.

βέρνησις, ίκανή νά βλάψη ήθελημένως τήν χώραν, γιά νά

))Νομlζω δτι θά ή το χρήσιμο γιά τόν πολιτικό διάλογο,

ύπηρετήση τά συμφέροντα τών εχθρών της. 'Εάν δέν πι

εμν ή άντιπολίτευση υίοθετουσε τήν άπλή αύτή άλήθεια.

στεύουν δτι τουτο ε{ναι δυνατόν, τότε μέ όσα λέγουν δημα

Εlμαι βέβαιος, κύριοι · συνάδελφοι τής άντιπολιτεύσεως,

γωγουν συκοφαντικώς. 'Εάν πάλι τά πιστεύουν, τότε άπο

δτι aν σiiς~παρέδιδα τήν εξουσία

δεικνύουν ότι αύτά πού λέγουν ε{ναι ίκανοί οί ίδιοι νά τά

-

πού άμφιβάλλω aν θά

τήν εδέχεσθε ύπό τάς σημερινάς συνθήκας- θά είχατε
πεισθή ότι ή κριτική τήν δποία άσκείτε εναντίον τής Κυ
βερνήσεως ε{ναι κατά κανόνα άδικος.

))Κύριοι βουλευταί, μέ τήν εύκαιρία τής ενάρξεως τής
νέας κοινοβουλευτικής συνόδου, έθεώρησα καθήκον μου

πράξουν.

·

))Πάντως, ή συμπεριφορά αύτή, κύριοι συνάδελφοι, δέν
έξυπηρετεί οϋτε τήν δημοκρατίαν, οϋτε τά έθνικά μας συμ
φέροντα, άλλ' ούτε καί τά κόμματα τά δποία τήν χρησιμο
ποιουν.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΟΔΟ

310

»Νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, οτι ή άντιπολίτευσις δια

πράττει σφάλμα τακτικής. ·Επιλέγει μονίμως τά έξωτερικά
θέματα γιά νά άσκήση τόν έλεγχό της κατά τής Κυβερνή

δεσμεύσεις, οϋτε σχέδια οίουδήποτε γιά τήν λύση τής δια
φοράς, οπως άνεύθυνα καί κατ' έπανάληψιν έγράφη.

;; ·Αλλά

γιά νά ύπάρξη, κύριοι συνάδελφοι, άκριβής

σεως. Ή Κυβέρνησις ομως οχι μόνον δέν έχει λόγους νά

έκτίμησις τού προβλήματος, θά ήθελα νά άναφέρω εiς τήν

άπολογηθή γιά τήν έξωτερική της πολιτική, άλλά έχει

Βουλήν οiι ή διαφορά μας μέ τήν Τουρκία γιά τήν ύφαλο

πάντα λόγο νά ε{ναι ύπερήφανος γι

;; ·Η διεθνής

κρηπίδα δέν άποτελεί μοναδικό στόν κόσμο φαινόμενο.

• αύτή.

θέσις τής ·Ελλάδος δέν ήταν ποτέ τόσον

Σαράντα τρείς χώρες έχουν τό ίδιο πρόβλημα, έχουν μετα

iσχυρά, οσον ε{ναι σήμερα. Στόν χώρο τόν διεθνή, στόν

ξύ τους τίς ίδιες διαφορές. Είκοσι μία έξ αύτών έλυσαν τίς

εύρωπαϊκό χώρο, στόν χώρο τής Βαλκανικής έσημειώσαμε

διαφορές τους μέ διαπραγματεύσεις ή μέ διαιτησίες. Καί

θεαματικές έπιτυχίες. Έπιτυχίες πού άναγνωρίζονται άπό

έδωσαν λύσεις άνάλογες μέ τίς εiδικές συνθήκες έκάστης

ολο τόν κόσμο, έκτός άπό τήν έλληνική άντιπολίτευση.

περιοχής. τέσσερις χώρες έλυσαν τό πρόβλημά τους μέ

;; 'Υπάρχει,

βεβαίως, στόν τομέα τών έξωτερικών μας

σχέσεων τό δράμα τής διενέξεώς μας μέ τήν Τουρκία· άλ

άποφάσεις τού Δικαστηρίου τής Χάγης. Καί
ξάγουν

-

καί τίς διεξάγουν άπό μακρού

-

18 άλλες διε

διαπραγματεύ

λά, οπως γνωρίζετε, γι. αύτό δένε{ναι ύπεύθυνος ή Κυβέρ

σεις. Πρέπει δέ νά σaς είπω οτι οί διαπραγματεύσεις αύτές,

νησίς μου. Τό έκληρονομήσαμε άπό τήν χούντα. Τής άλή

λόγφ τής φύσεώς των (δεδομένου οτι έκτός άπό τίς πραγ

θειας αύτής έχει 6δυνηράν έμπειρίαν καί δ άξιότιμος άρ

ματικές παρουσιάζουν καί νομικές δυσχέρειες) ε{ναι μα

κρές, διαρκούν πολλά έτη. Ε{ναι χαρακτηριστικό οτι ή

χηγός τής ΕΔΗΚ.
;;Τό θέμα ε{ναι, άν τό δράμα πού έκληρονομήσαμε, τό

Ρωσία μέ τήν Νορβηγία, έχοντας παρομοία διαφορά ώξυ

άντιμετωπίζωμε κατά τόν πρέποντα τρόπον. Καί μπορώ νά

\Ιαν πρός στιγμήν τίς σχέσεις τους. ΥΕκαμαν άμοιβαίως

βεβαιώσω τήν Βουλή οτι, έάν ληφθούν ύπ' όψιν ολα τά

έρευνες σέ άμφισβητούμενες περιοχές, μέ άμοιβαίες δια

δεδομένα τού προβλήματος, ή Κυβέρνησις πράττει ο, τι

μαρτυρίες. Σέ μιά περίπτωση μάλιστα οί Ρώσοι άπέκοψαν

επιβάλλεται γιά νά προστατεύση όχι μόνον τά συμφέρον

τό καλώδιο τού νορβηγικού σκάφους, χωρίς ομως νά δια

τα τής χώρας, άλλά καί τήν άξιοπρέπειά της. Σ' αύτό λοι

κοπούν οί διαπραγματεύσεις πού άρχισαν πρό τετραετίας

πόν τό δύσκολο, τό δραματικό πρόβλημα πού έκληρονό

καί συνεχίζονται.

μησα 'άπό τήν δικτατορία θά πρέπη, έάν δέν μπορήτε νά μέ

;; Τό συμπέρασμα ολων αύτών,

κύριοι συνάδελφοι, ε{ναι

οτι τό συνηθέστερο μέσον γιά τήν διευθέτηση παρομοίων

βοηθήσετε, τουλάχιστον νά μή μέ ύπονομεύετε.
;;Καί ήδη μετά τήν παρένθεση αύτή θ· άναφερθώ στά

διαφορών ε{ναι οί διαπραγματεύσεις σέ πρώτο στάδιο, καί

εiδικά, στά συγκεκριμένα, στά πλέον έπίκαιρα θέματα τής

σέ δεύτερο στάδιο ή διαιτησία, δικαστική ή πολιτική. Για

πολιτικής μας.

τί ε{ναι άνάγκη νά ύπάρξη ή έντύπωση οτι χρησιμοποιούν

;; Τό ίστορικό τής διενέξεώς μας μέ τήν Τουρκία γιά τήν
ύφαλο κρηπίδα τό γνωρίζετε, γιατί κατ· έπανάληψιν έξετέ

ται καί έξαντλούνται ολα τά μέσα γιά τήν διευθέτηση τής
διαφοράς.

θη στήν αίθουσα αύτή. 'Εκείνο πού προσετέθη τελευταία

;;Δυστυχώς ομως στήν περίπτωσή μας ή Τουρκία μέ τ/jν

ε{ναι ή κρίσις τήν δποία προεκάλεσεν ή Τουρκία, κατά τήν

συμπεριφορά της κατέστησε άδύνατο ένα ήρεμο καί εποι

διάρκεια τού θέρους καί μέ τήν σεισμογραφική έρευνα, τήν

κοδομητικό διάλογο, πού θά έδιδε λύση εiρηνική στήν δι

δποία διεξήγαγε σέ περιοχές τού Αiγαίου, πού ή Έλλάς

αφορά μας. ΥΑς έλπίσωμεν οτι θά έπιδείξη μεγαλυτέρα κα

θεωρεί iδικές της. Ή έvέργεια αύτή τής Τουρκίας, ύπό τήν

τανόηση στό μέλλον, άνεπηρέαστη άπό τά έσωτερικά της

μορφή πού έγένετο, ε{χε περισσότερο τόν χαρακτήρα τής

προβλήματα. Διότι άποφεύγει ή δυσκολεύεται νά συζητή

προκλήσεως καί 6λιγώτερο τής προσβολής ούσιαστικών

ση λογικά μαζί μας, γιατί έχει έσωτερικές δυσκολίες. Πάν

έλληνικών συμφερόντων. 'Υποστηρίζεται μάλιστα- καί

τως ή Έλλάς θά προσέλθη στόν διάλογο αύτό μέ καλή

ίσως ή άποψη νά μήν ε{ναι άβάσιμη

πίστη, έπιζ η τούσα μίαν έντιμη καί δικαία λύση τής διαφο

-

οτι έγένετο, οπως

έγένετο, γιά λόγους έσωτερικής καταναλώσεως.

"Οπως

ράς μας. Καί έπειδή διατυπώνεται ή ύπόνοια οτι ή έλληνι

ομως καί άν έχη τό πράγμα, ή Κυβέρνηση δέν ήτο δυνατόν

κή Κυβέρνηση ε{ναι ένδεχομένως διατεθειμένη

νά άγνοήση αύτή ν τήν τουρκική αύθαιρεσία. Καί άποκλει

πολλούς μάλιστα καί άποφασισμένη

-

-

γιά

νά κάνη παραχωρή

ομένης γιά τήν περίπτωση αύτή τής χρήσεως βίας, ή χώρα

σεις πρός τούς Τούρκους, έπιθυμώ νά βεβαιώσω τήν Βουλή

μας προσέφυγε, ώς γνωστόν, στό Συμβούλιον Άσφαλείας,

οτι ή Κυβέρνηση ε{ναι άποφασισμένη, άλλά καί lκανή νά

τό δποίο διέταξε τήν έπανάληψιν τού διαλόγου μέ προο

προστατεύση τά δικαιώματα τής 'Ελλάδος δπωσδήποτε,

πτική τήν διαδικασία τού Δικαστηρίου τής Χάγης. Ή δέ

καί δι

Χάγη μέ τό έπιχείρημα οτι ή έρευνα τού τουρκικού σκά
φους δέν προκαλεί άvεπανόρθωτη ζημία στά έλληνικά

• ολων

τών μέσων.

;;Καί πρέπει νά σaς πληροφορήσω οτι γιά τήν περίπτω
ση αύτή, ή χώρα ε{ναι έπαρκώς παρασκευασμένη.

συμφέροντα, άπέρριψε μέν τήν αίτησή μας γιά τά προσω

;;Καί έπειδή έπίσης διατυπώνεται κάποια έπιφύλαξη ώς

ρινά μέτρα, έκράτησε ομως άνοικτή τήν προσφυγή μας έπί

πρός τήν σκοπιμότητα τού έπικειμένου διαλόγου, ε{μαι

τής ούσίας.

ύποχρεωμένος νά πώ πρός έκείνους οί δποίοι διατυπώνουν

;; ·Η

·Ελλάς, συμμορφουμένη μέ τήν άπόφαση τού Συμ

αύτήν τήν έπιφύλαξη, οτι γιά τήίι έπίλυση τών διαφόρων

βουλίου Άσφαλείας άλλά καί μέ τήν Σύμβαση τής Γενεύ

διενέξεων ύπάρχουν τρείς τρόποι: ή διαπραγμάτευση, ή

ης, πού προβλέπει διαπραγματεύσεις, συνεφώνησε μέ τήν

διαιτησία καί δ πόλεμος. Ή έλληνική Κυβέρνηση πρίν

Τουρκία γιά τήν έπανάληψη τού διαλόγου στίς 2 Νοεμβρί

φθάση στόν πόλεμο, πού θά ε{ναι συμφορά γιά άμφοτέρους

ου. Ή συνάντηση αύτή θά έχη χαρακτήρα διερευνητικό,

τούς λαούς, έχει ύποχρέωση άπέναντι τού έλληνικού λαού,

γιά νά δοθή εύκαιρία vά έκτεθούν έκατέρωθεν οί άπόψεις

άπέναντι τής ίστορίας, νά έξαντλήση ολες τίς εΙρηνικές

έπί τής ούσίας τής διαφοράς. Συνεπώς δέν ύπάρχουν οϋτε

διαδικασίες.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

3ΙΙ

'Ανάλυση tξωτερικijς πολιτ;ικijς ενώπιον τfίς Έθνικijς 'Αντιπροσωπείας.
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»·Η Ιδία περίπου, κ:vριοι συνάδελφοι, ύπήρξε ή έξέλιξη
κ:αί τοϊί διαλόγου γιά τήν λύση τοϊί δράματος τής Κύπροι.ι.

έναρμόνιση του καθεστώτος τών βάσεων πρός τίς σύγχρο

νες συνθήκες κ:αί τίς tθνικ:ές άνάγκ:ες, άλλες βάσεις κ:αταρ

άρνούμενοι νά κάνουν συγκ:εκ:ριμέ

γουνται κ:αί άλλες περιορίζονται. Θά διατηρηθουν μόνο

νας προτάσεις, κατέστησαν σχεδόν άδύνατο τόν διάλογο.

έκ:είνες πρύ έξυπηρετουν κ:αί τά έθνικ:ά μας συμφέροντα.

;;0{ Τουρκοκύπριοι,

μέ σύμφωνο

'Αλλά κ:αί αύτές θά τεθουν ύπό έθνικ:όν έλεγχον. Καί νομί

προσέφυγε fίδη κ:αί πάλιν στήν

ζω δτι τήν έποχήν έκ:είνην ή πολιτική αύτή υίοθετήθη άπό

Καί ή κυπριακή Κυβέρνησις κατόπι ν αύτοϊί
γνώμη τής έλληνικ:ής

-

-

τήν Βουλή κ:αί άπό ύμίiς προσωπικώς, νομίζω, κ:. άρχηγέ

Γενική Συνέλευση τών ·Ηνωμένων 'Εθνών.
»Ή προσφυγή της πρόκειται νά συζητηθή προσεχώς.

τής ΕΔΗΚ.

Καί ύπάρχουν γιά τήν συζήτηση αύτή προβλέψεις εύοίω

;; 'Επί τtί βάσει αύτών τών άρχών διεξήγετο διαπραγμά

νοι, προβλέψεις αΙσιόδοξοι . ΡΟχι βέβαια διότι ή άπόφασις

τευσις δπότε άνέκ:υψε τό θέμα τής άμερικ:ανοτουρκ:ικ:ής

τής Συνελεύσεως τών Ήνωμένων 'Εθνών θά δώση λύσιν

συμφωνίας. Ή Κυβέρνησις γιά νά άποτρέψη τόν κίνδυνο

εΙς τό πρόβλημα. ΡΕχομεν δυστυχώς πείρα, κύριοι συνά

τής άνατροπής τής ισορροπίας δυνάμεων

-

δελφοι

Έλλάς έπέτυχε μt βαρυτάτας θυσίας -

τής lσορροπίας

-

κ:αί παλαιά κ:αί πρόσφατη κ:αί έλληνικ:ή κ:αί διε

τήν δποία ή

θνή- τοϊί δτι αί άποφάσεις τών Διεθνών 'Οργανισμών έφ'

μεταξύ Έλλάδος κ:αί Τουρκίας, συνήψε τήν γνωστή συμ

δσον δέν συνοδεύονται άπό κυρώσεις, δέν δίδουν τό έπιδι

φωνία- πλαίσιον του παρελθόντος 'Απριλίου· τήν συμφω

ωκ:όμενο άποτέλεσμα} Ώστόσο ένισχύουν τήν θέσιν του

νία αύτή έχαρακ:τήρισα τότε ώς έθνικ:ή έπιτυχία. Καί τουτο

άδικ:ουμένου, ήθικ:ά κ:αί πολιτικά.

διότι χωρίς αύτή κ:αί ύπό τήν προϋπόθεση δτι θά προωθεί

;; • Ο, τιδήποτε

δμως κ:αί άν συμβή, ή

•Ελλάς

θά έξακ:ο

λουθήση νά παρέχη τήν ήθικ:ή, τήν πολιτική κ:αί τήν οlκ:ο
νομικ:ή συμπαράστασή της στήν Κύπρο, μέχρι τής πλ-ή

το ή άμερικ:ανοτουρκ:ικ:ή συμφωνία, θά εύρισκ:ώμεθα σέ
πολύ δυσχερή θέση.

;;Καί θά εlχαν άποβή μάταιες δλες οί θυσίες του έλλη
νικ:ου λαου στίς δποίες ύπεβλήθη γιά νά έπιτύχη αύτό τόν

ρους δικ:αιώσεώς της.
;;Καί έρχομαι τώρα, κύριοι συνάδελφοι, .στό περίφημο

συσχετισμό, αύτή τήν Ισορροπία δυνάμεων.

θέμα τών βάσεων. Καί λέγω περίφημον, γιατί ένώ εlναι

;; •Η συμφωνία- πλαίσιο πέραν τών άλλων πλεονεκτημά

άπλό, τό κατέστησε πολύπλοκο ή δημαγωγία τfίς 'Αριστε

των της (δτι άπέτρεπε τόν κίνδυνο τής άνατροπής του συ

ρίiς.

σχετισμου δυνάμεων κ:αί έξησφάλιζε διά τήν χώραν τήν

;;Γιά νά γνωρίζωμεν δμως περί τίνος δμιλοϊίμε, θά fίθε

παροχή άμυντικ:ής βοηθείας 700.000. 000δολλαρίων), καθιέ

λα παρεμπιπτόντως νά κάμω ώρισμένες διευκρινίσεις έπί

ρωνε κ:αί καθεστώς γιά τίς βάσεις πολύ καλύτερο, πολύ

τοϊί θέματος. τίς βάσεις, γιά τίς δποίες γίνεται λόγος, δέν

εύνοϊκ:ώτερο άπό τό άρχικ:ώς προβλεπόμενο.

τίς δεχθήκαμε κ:αί δέν τίς διατηροϊίμε, γιατί τό θέλουν οί
'Αμερικανοί.

'Εάν ε{χε έτσι τό θέμα, θά ήδυνάμεθα άνά

;;Καί lδού οί βασικές άρχές έπί τών δποίων διεξάγεται
διαπραγμάτευσις γιά τήν διαμόρφωση τής νέας συμφωνίας,
ή δποία καταργεί 40 περίπου συμφωνίες του παρελθόντος,

πίiσαν στιγμήν νά τίς άπομακ:ρύνωμε.

>>τίς βάσεις τίς έδέχθημεν, γιατί πιστεύομεν δτι έξυπη

τίς δποίες, εlρήσθω έν παρόδφ, ήνέχθη κ:αί ή Κυβέρνησις

ρετουν κ:αί τά έθνικ:ά μας συμφέροντα. Καί δέν έπιδιώκ:ομεν

του Κέντρου. ΡΗδη

τήν άναθεώρηση άπό έχθρότητα πρός τήν

Άμερικ:ήν

άνεξέλεγκ:το αύτό καθεστώς διά τής νέας συμφωνίας τίθε

τ:ήν δποίαν θεωρουμε φίλη ν κ:αί σύμμαχο ν χώρα- άλλά

ται ύπό έλεyχο. Καί lδού οί γενικές άρχές του νέου αύτου

-

άπό τήν άνάγκ:η νά προσαρμόσωμε τό καθεστώς τών βάσε

ων στίς σημερινές συνθήκες κ:αί πρό παντός στίς έθνικ:ές

-

επαναλαμβάνω

-

τό χαώδες, τό

καθεστώτος:
;;Πρώτον, κ:αταργουνται

40 περίπου

έπαχθείς συμφωνί

μας άνάγκ:ες. Ούτε εlναι άληθές δτι οί διαπραγματεύσεις

ες κ:αί καταρτίζεται μία συμφωνία άμυντικ:ής συνεργασίας

αύτές

μέ τά παραρτήματά της.

-

-

η δποιεσδήποτε άλλες έπί οίουδήποτε θέματος

διεξάγονται ύπό πίεσιν. Καί μέ τήν εύκ:αιpiαν αύτήν

έπιθυμώ νά βεβαιώσω τήν Βουλή δτι ούδείς ούδέποτε δι'
οίονδήποτε θέμα fίσκ:ησε πίεσιν έπί τής Κυβερνήσεώς μου.
;;Γιατί, κύριοι συνάδελφοι

-

κ:αί παρακαλώ νά τό πι

στεύσετε αύτό- έάν έπρόκ:ειτο νά κάμω κάτι ύπό πίεσιν τό

;;Δεύτερον,

κ:αταργουνται οί έγκ:αταστάσεις Τατοίου

κ:αί 'Ελευσίνος.
;;Τρίτον,

oi άπομένουσες

τέσσαρες έγκ:αταστάσεις δέν

εlναι πλέον άμερικ:ανικ:ές. Εlναι έλληνικ:ές, ύπό WΕλληνα
διοικητή κ:αί παρέχονται είς αύτές άπλώς εύκ:ολlες

νά παραιτηθώ, άλλά νά άποσυρθώ τής πολιτικ:fίς. Καί γνω

(Facilities, δπως λέγουν) στούς 'Αμερικανούς.
;; Τέταρτον, οί έγκ:αταστάσεις αύτές δέν έχουν πυρηνικά

ρίζετε καλώς δτι αύτό μου εlναι εύκ:ολώτερο νά τό πράξω,

δπλα κ:αί δέν έπιτρέπεται νά iρησιμοποιηθουν γιά πολεμι

παρά νά τό πώ.

κές έπιχειρήσεις χωρίς τήν άδεια τής έλληνικ:fίς ΚυβερΙΙή

δποίον θά ή το έπιβλαβές γιά τήν χώρα, θά προτιμουσα όχι

;;Υούτων δοθέντων, δέν άντιλαμβάνομαι γιατί έγείρεται

σεως.

κάθε τόσο θόρυβος r!Jργανωμένος γύρω άπό αύτό τό θέμα

;;Πέμπτον, οί έλληνικ:ές άρχές δύνανται νά έλέγχουν τίς

τών βάσεων. Τό θέμα αύτό δέν τό fίγειρε ή άντιπολίτευσις,

άμερικ:ανικ:ές εύκ:ολίες άνά πίiσαν στιγμήν κ:αί νά διακό

ή δποία όψίμως έκ:δηλώνει τίς άνησυχίες της· τό θέμα τό

πτουν τήν λειτουργία τους σέ περίπτωση παραβιάσεως τής

fίγειρε πρώτη ή Κυβέρνησις μέ τίς προγραμματικές της

συμφωνίας.

δηλώσεις· κ:αί συνεζητήθη διά μακρών τόν παρελθόντα

'Απρίλιον στήν Βουλή. Δέν άντιλαμβάνομαι, συνεπώς, γι
ατί τήν στιγμή αύτή ύπάρχει ύποτροπή αύτου του θορύβου.

;; ·Η

Κυβέρνησις κ:αθώρισε τίς έν συνεχεί~ βασικές

γραμμές, έπί τff βάσει τών δποίων θά έπραγματοποιείτο

αύτή ή άναθεώρησις. Καί οί γραμμές αύτές ήσαν: Γιά τήν

;; "Εκ:τον,

ή Έλλάς κάμει χρήσιν τών έγκ:αταστάσεων

αύτών γιά τίς έθνικ:ές άνάγκ:ες. Συμμετέχει σέ κοινά προ

γράμματα πληροφοριών καθώς κ:αί στό προσωπικό αύτών
μέχρι

50%.

;; "Εβδομον,

καταργείται ή προνομιακή έτεροδικ:ία κ:αί

έφαρμόζονται γιά τό άμερικ:ανικ:ό προσωπικό τά lσχύοντα

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

εlς δλας τάς χώρας τofi ΝΑ ΤΟ.

» ΝΟγδοον,

έλθετε στήν έξουσία, δύνασθε νά τήν άναθεωρήσετε, δύ

ή lσχύς τής συμφωνίας αvτής ε{ναι τετραε

νασθε παντελως νά τήν καταργήσετε.

τής, κατά τήν διάρκεια τής δποίας θά χορηγηθή στήν 'Ελ

))Δεύτερον, ή έπανάληψις τών διαπραγματεύσεων γιά

λάδα άμυντική βοήθεια 700.000.000 δολλαρίωv.

)) 'Απομένουν
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τήν δλοκλήρωσή της θά γίνη μετά τίς άμερικανικές έκλο

ήδη ώρισμένα δευτερε~οντα θέματα πρός

γές, πρaγμα πού σημαίνει ότι θά έχωμεν δεδομένη τήν πο

συζήτησιν γιά τήν δλοκλήρωσιν τής νέας έλληνοαμερικα

λιτική τής νέας Κυβερνήσεως, έάν άλλάξη ή Κυβέρνησις

νικής συμφωνίας.

στήν 'Αμερική.

0{ βασικές

δμως κατευθυντήριες άρχές

τής ύπό διαπραγμάτευσιν συμφωνίας ε{ναι αvτές τίς όποίες

))Καί τρίτον, ή συμφωνία αvτή θά έλθη πρός κύρωσιν

άνέφερα.

στήν Βουλή. Καί θεωρώ άπαράδεκτο τόν διατυπούμενο κα

))Νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, δτι δσα σaς έξέθεσα θά

τά καιρούς ύπαινιγμό δτι ή Κυβέρνηση ή μaλλον ή Βουλή

πρέπη νά θεωρηθοίiν άπολύτως lκανοποιητικά άπό δλους,

καί πιό συγκεκριμένα ή πλειοψηφία τής Βουλής, δέν έγγυa

έκτός έκείνων βέβαια πού

ται τήν προστασία τών έθνικών συμφερόντων.

-

καί αvτό εlναι μία πολιτική

-ε{ναι ύπέρ τής άπομακρύνσεως τών βάσεων άπό τήν χώ

))Ε{μαι ύποχρεωμένος γιά μιά άλλη, άλλά καί τελευταία

ρα μας. Καί νομίζω δτι μεταξύ έκείνων πού δέν ύποστηρί

φορά νά ύπενθυμίσω στήν Βουλή καί Ιδίως στήν άvτιπολί

ζουν τήν δλοσχερή κατάργηση τών βάσεων, ύπό τό καθε

τευση τήν βασική άρχή τής δημοκρατίας

στώς πού διαμορφώνεται, εlναι καί ή άξιωματική άντιπολί

πλειοψηφίας. Εlναι δέ, κύριοι συνάδελφοι, όχι μόνον άν

τευσις. Ή ΕΔΗΚ οvδέποτε ύπεστήριξε μέ έπιμονή δτι θά

τικοινοβουλευτικό, όχι μόνον άντιδημοκρατικό, άλλά εl

πρέπη νά διαμορφωθή καθεστώς πού νά άνταποκρίνεται

ναι καί ύβριστικό νά διατυποίiται ή ύπόνοια δτι ή πλειο

-

τήν άρχή τής

στήν έθνική μας άνεξαρτησία, στήν έθνική μας άξιοπρέ

ψηφία τής Βουλής δέν έχει έπαρκή έθνική ευαισθησία· δτι

πεια καί στά έθνικά μας ίδεώδη. Καί αvτό άκριβώς εlναι

όλοι ο{ συνάδελφοι, ο{ όποίο ι άπαρτίζουν τήν πλειοψηφία

έκείνο 'τό δποίον έπιτυγχάνει ή Κυβέρνησις μέ τήν ύπό

τής Βουλής καί ο{ δποίοι έκροσωποίiν τήν μεγάλη πλειο

διαπραγμάτευση συμφωνία.

ψηφία του έλληνικοίi λαοί) ε{ναι τόσον άσυνείδητοι, ώστε

))Παρακολούθημα, ώς γνωστόν, τής συμφωνίας θά εlναι

νά συμπράττουν μέ τήν άσυνείδητη Κυβέρνηση τής χώρας,

ή άπό τής JΟης 'Απριλίου έπιστολή τofi Άμερικανικοίi

γιά νά προδώσουν τά συμφέροντά της. Αvτό εlναι κάτι τό

ύπουργοίi τών 'Εξωτερικών διά τής δποίας ή 'Αμερική

δποίον δέν έπιτρέπω, δέν άνέχομαι νά έπαναληφθή.

δηλοί δτι θά άντιταχθή ένεργώς καί άνεπιφυλάκτως σέ κά

))Κύριοι βουλευταί, όμιλών περί τής έξωτερικfίς πολι

θε προσπάθεια στρατιωτικής έπιλύσεως τών διενέξεων πε

τικής τής χώρας, δέν ήμπορώ νά μή έπισημάνω καί πάλιν

ρί τό Αίγαίον.

-

)) ' Ιδού λοιπόν,

κύριοι συνάδελφοι, δτι γύρω άπό τό θέ

καί τό κάνω αvτό, πιστεύσατέ με, όχι διότι έπιθυμώ νά

έχω άvτιδικία μέ ο{ονδήποτε, άλλά διότι έκ τής θέσεώς μου

μα τών βάσεων δέν ύπάρχουν ούτε μυστήρια, ούτε άνομολό

νομίζω ότι έχω καθήκον νά διαφωτίζω καί έγώ τόν έλληνι

γητοι δεσμεύσεις.

κό λαό- τήν προσπάθεια πού καταβάλλει ή 'Αριστερά, ή

'Εάν ύπάρχουν δεσμεύσεις, ύπάρχουν

γιά τήν 'Αμερική καί όχι γιά τήν 'Ελλάδα.

άριστερά τής 'Αριστερaς, νά δημιουργήση στήν χώρα μας

))Διότι, έάν ή Κυβέρνησίς μου έπίστευεν δτι ο{ βάσεις

αvτές δέν έξυπηρετοίiν γενικώτερα συμφέροντα τofi έθνους,
δέν θά εlχε δυσκολία νά υ{οθετήση τήν πολιτική τής άπο
μακρύνσεώς των.

πvείiμα άντιδυτικό. Προσπαθεί συνεχώς μέ χονδροειδείς
c

άνακρίβειες καί πολλάκις μέ συκοφαντίες νά προκαλέση
τήν δυσπιστία τofi λαοίi μας πρός τούς λαούς τής Δύσεως.

'Επειδή cδμως δέχεται δτι συμβάλλουν

'Αποδίδει δέ ό, τι κακό συμβαίνει σ' αvτό τόν τόπο (κακό

στήν άμυντική κάλυψη τής 'Ελλάδος, έκαμε δ, τι καλύτερο

πού πολλές φορές εlναι συνέπεια {δικών μας σφαλμάτων),

ήμποροίiσε, γιά νά διαμορφώση τό κgθεστώς έκείνο πού

άποδίδει &κόμη καί καιρικές μεταβολές στίς χώρες τής

-έπαναλαμβάνω

άvταποκρίνεται στήν έθvική μας άνε

Δύσεως. ΝΕχω πολλές φορές τήν έντύπωση, δταν άκούω ή

ξαρτησία, στήν έθνική μας άξιοπιστία καί στά έθνικά μας

διαβpζω αvτές τίς άπόψεις, δτι έκείνοι ο{ δποίοι τίς ύπο

-

συμφέροντα.

στηρίζουν, μέ τόν τρόπον πού τίς ύποστηρίζουν, δείχνουν

»Κ. Μπαντουβiiς : Είς τήν Κρήτην, κύριε πρόεδρε, αύτά
~χουν άπαλλοτριωθή.

άσέβεια πρός τήν νοημοσύνη τofi έλληνικοίi λαοίi.

)) 'Η

'Αριστερά έξεγείρει τούς πολίτας καί τούς έξωθεί

))Κύριε συνάδελφε, εlπα καί παλαιότερα κάτι τό όποίο ν

σέ έχθρικές, συχνά βίαιες έκδηλώσεις έναντίον φίλων καί

θά έπαναλάβω, διότι εlσθε νέος. Δέν πρέπει νά έπιδιώκεται

συμμάχων χωρών, μέ άποτέλεσμα νά διαταράσση τίς έξω

μέ οiαδήποτε μέσα ή δημοσιότης.

Ή δημοσιότης κατά

τερικές μας σχέσεις καί νά βλάπτη τά συμφέροντα τής χώ

δταν δέν ξέρη κανείς νά

ρας. Καί τό χειρότερο εlναι ότι στήν προσπάθειά της αvτή

κάνη καλήν χρήσιν αvτής. Καί έχω τόν φόβον δτι έπιμό

ει5ρίσκει άφελείς συνοδοιπόρους, πού νομίζουν δτι γιά νά

νως έπιδιώκετε τήν δημοσιότητα. Καί ε{χα τήν ύποχρέω

έμφανίζωνται προοδευτικοί εlναι ύποχρεωμένοι νά ύβρί

σιν σάν πρεσβύτερος δμιλών πρός νεώτερον νά σaς κάνω

ζουν τούς 'Αμερικανούς καί τούς Εvρωπαίους.

10% ώφελεί καί κατά 90% βλάπτει,

αvτήν τήν παρατήρηση. Γνωρίζετε δτι στήν Κρήτη

oi βά

))Εlμαι ι5ποχρεωμένος, Κύριοι βουλευταί, γιά νά προ

σεις, δπως εlπα, δέν έχουν πυρηνικά δπλα, ούτε έπιτρέπε

στατεύσω τόν λαό άπό τήν διαβρωτική ν αvτή προσπάθεια,

ται νά χρησιμοποιηθοίiν γιά πολεμικές έπιχειρήσεις.

νά τόν πληροφορήσω δτι: Ή άπομάκρυνσις τής 'Ελλάδος

))Κύριοι συνάδελφοι, άvεξαρτήτως όλων αvτών έπί τών

άπό τόν κόσμο τόν Δυτικό θά εlναι όλέθρια διά τήν χώραν

όποίων ή άντιπολίτευσις δέν συμφωνεί, γιά νά κατασιγάσω

μας. Πρώτον, γιατί θά κλείση τόν δρόμο γιά τήν ένταξή

τίς άνησυχίες της- γιά τήν εlλικρίνεια τών δποίων άμφι

μας στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα, ή όποία, δπως κατ' έπα

βάλλω

-

θά τήν πληροφορήσω δτι:

))Πρώτον, έφροντίσαμε ή διάρκεια αvτών τών συμφω

νιών νά εlναι τετραετής, πρaγμα πού σημαίνει δτι dν ποτέ

νάληψιν έτόνισα, διανοίγει μεγάλες, εvρύτατες προοπτικές
γιά τό μέλλον τofi λαοίi μας.
))Χωρίς νά θέλω νά ένοχλήσω τόν άρχηγόν τofi ΠΑ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ΣΟΚ θά ήθελα νά τού ύπομνήσω δτι τίς άπόψεις αvτές, δτι

Εvρωπαϊκή Οlκογένεια καί νά μ ή δεχώμεθα εlς τόν α

ή ένταξις τής 'Ελλάδος στήν Κοινή Άγορά θά είναι ή

τομέα τήν συνεργασία μαζί. τους.

σωτηρία γιά τό έθνος κατ' έπανάληψιν καί προφορικώς

'

ήβ

'

))Αι)τός δέ ε{ναι δ λόγος, κύριοι συνάδελφοι, γιά τόν
δποίον ή 'Ελλάς διαπραγματεύεται μίαν lδιότυπη συνερ

καί έγγράφως τίς ύπεστήριξε.
»Α. Παπανδρέου. 'Εγώ;

γασία μέ τήν 'Ατλαντική Συμμαχία, ή δποία, δπως άνέπτυ

»Κ. Καραμανλής. Σείς.

ξα καί παλαιότερα, θά έπιτρέπη στήν χώρα μας άφ' ένός

»Μή γελiiτε, κύριοι

· άσφαλώς

δ καθένας έχει τό δικαί

μέν έν καιρrj5 εlρήνης νά έχη τόν έλεγχο ν τών έθνικών της

ωμα νά άναθεωρή τίς θέσεις καί τίς άπόψεις του. Παράλ

δυνάμεων, άφ

ληλα δμως μέ αvτό τό δικαίωμα έχει τήν ύποχρέωση νά

γενικού πολέμου

έξηγή τίς μεταβολές.

της.

))Αέγω λοιπόν δτι πρώτον, θά μiiς κλείση τόν δρόμο γιά

τήν ένταξή μας στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα.

'

έτέρου δέ έν καφφ πολέμου

-

-

καί έννοώ

νά καλύπτη πλήρως τά συμφέροντά

))Κύριοι βουλευταί, ή διεθνής κατάστασις ε{ναι σκοτει
νή καί οί έξελίξεις της άβέβαιες. "Οταν πληροφορηθή κα

))Δεύτερον, θά δδηγήση τήν 'Ελλάδα σέ άπομόνωση,

νείς τό τί γίνεται εlς δλον τόν κόσμον, δέν ήμπορεί παρά

μέ άποτέλεσμα νά περιορίση τήν άμυντική της ίκανότητα.

νά εlναι άνήσυχος διά τό μέλλον. Ύπό τάς συνθήκας αv

))Καί, τρίτον καί σπουδαιότερον, ή άπομάκρυνσις τής

τάς δέν συγχωρούνται πειραματισμοί καί μάλιστα ύπό τό

'Ελλάδος άπό τόν Δυτικό κόσμο θά πολλαπλασιάση

-

καί

τό καταλαβαίνετε γιατί- είς βάρος μας τήν δύναμη τής

κράτος συναισθηματικών παρορμήσεων καί περιστασια
κών δυσχερειών.
))Οϋτω δέν έπιτρέπεται, κύριοι συνάδελφοι, νά τίθεται

Τουρκίας.
))Θά ήθελα έπίσης μέ τήν εvκαιρία αvτή, κύριοι συνά

κάθε τόσο καί ύπό άμφισβήτησιν ή έξωτερική πολιτική

δελφοι, νά βεβαιώσω τόν έλληνικό λαό, δτι οί λαοί τής

τής χώρας. Γιατί αvτό ημπορεί νά κλονίση τήν πίστη τήν

Δύσεως συμπαθούν τήν 'Ελλάδα καί προσπαθούν νά τήν

δποία όφείλει νά έμπνέη ή 'Ελλάς διεθνώς- καί ημπορεί νά

βοηθήσουν. Μπορεί νά μή τό κάνουν στήν έκταση πού

κλονίση τά διεθνή μας έρείσματα.

Άπόδειξις δτι δέχονται

))Τερματίζων τό κεφάλαιον περί τής έξωτερικής μας

νά μiiς έντάξουν στήν οΙκογένειά τους. Καί έπίσης τό γε

πολιτικής, κύριοι βουλευταί, θά ήθελα νά είπω πρός τήν

γονός δτι προκαλούν έvτόνους τάς άντιδράσεις τής Τουρ

Βουλή καί εlδικώτερα πρός τήν άντιπολίτευση δτι ή έξω

θέλομεν ήμείς, άλλά τό κάνουν.

κίας, δσάκις άναμιγνύωνται στίς έλληνοτουρκικές διαφο

τερική πολιτική τής Κυβερνήσεως ε{ναι σαφής, δτι ή πο

ρές. Γιατί; Ή άπάντηση είναι αvτονόητη.

λιτική αvτή ένεκρίθη άπό τόν έλληνικό λαό· καί δτι έφαρ

))Τούτου δοθέντος, είναι καί άδικο άλλά καί έπικίνδυνο
νά καταφερώμεθα συνεχώς έναντίον τους, καί μάλιστα νά

μόζεται μέ συνέπεια καί μέ αίσθημα έθνικής εvθύνης. Καί

hμπορείτε νά διαφωνήτε μέ τήν πολιτική αvτή, ημπορείτε

χαρακτηρίζωμε ύποπτο τό ένδιαφέρον πού έκδηλώνουν γιά

νά τήν άνατρέψετε, έάν ποτέ έλθετε στήν έξουσία, άλλά

τίς ύποθέσεις μας.

δέν ημπορείτε άζημίως γιά τόν τόπο μας νά τήν πολεμiiτε.

))Δέν τολμii οίοσδήποτε έπίσημος οίασδήποτε εvρω

))Δέν νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, δτι εlναι άνάγκη νά

παϊκής χώρας νά έλθη είς τήν 'Ελλάδα καί νά έπικοινωνή

άναφερθώ εlς τούς άλλους τομείς τής έθνικής μας ζωής.

ση μέ τήν Κυβέρνηση χωρίς νά διατυπωθούν ύπόνοιαι δτι

Τήν είκόνα τής οlκονομικής καταστάσεως τής χώρας τήν

έρχεται ή διά νά άσκήση πίεσιν έπί τής Κυβερνήσεως, ή

έδωσα προσφάτως εlς τήν Θεσσαλονίκην. Καί ή είκόνα

διά νά συνωμοτήση μέ τήν Κυβέρνψ:ην εlς βάρος τού έλ

αvτή, δπως προκύπτει άπό τούς άριθμούς πού άνέφερα, ε{

ληνικού λαού. Αvτά λέγονται καί γράφονται. Καί οί ξένοι

ναι ίκανοποιητική. Αvτό δμως δέν σημαίνει δτι δέν πρέπει

πού έρχονται

καί φεύγουν τά διαβάζουν...

Άποτελεί

νά έπαγρυπνούμε, δτι δέν πρέπει νά έλέγχωμεν συνεχώς

άφροσύνη άπό μέρους 'Ελλήνων νά χρnσιμοποιούν αvτή

τήν συμπεριφοράν μας γιά νά άποτρέψωμεν τόν κίνδυνο

τήν τακτική. Γιατί ήμπορεί νά έχωμεν /Jπόνοιες, ήμπορεί

τής όπισθοδρομήσεως.

νά έχωμεν διαφωνίες, ήμπορεί νά άσκούμε τήν κριτική μας

)) "Οσον

άφορii τήν έσωτερική κατάσταση τής χώρας,

γιά τούς ξένους κατά τρόπον εvπρεπή, δένε{ναι δμως δυνα

θά ήμπορούσα έπίσης νά είπω δτι ε{ναι άπό τίς όλίγες

τόν νά τούς ύβρίζωμεν καί συγχρόνως νά θέλωμεν νά έχω

χώρες

μεν τήν συνεργασία τους καί τήν συμπαράστασή τους.

πολιτική καί οlκονομική καί σχετική κοινωνική γαλήνη.

)) 'Αλλά,

- ' έάν

όχι ή μόνη

-

ή δποία έχει σταθερότητα

κύριοι βουλευταί, ύπάρχει καί θέμα συνεπείας

Καί λέγω σχετική γιατί ύπάρχουν πάντοτε οί γνωστές δυνά

γιά τήν έξωτερική μας πολιτική. "Οταν έπιδιώκωμε νά έν

μεις, πού προσπαθούν κατά καιρούς νά τήν διαταράξουν.

ταχθούμε στήν ο{κογένεια τών εvρωπαϊκών λαών, ε{ν(ιι

τουλάχιστον παράλογο νά καλλιεργούμε αίσθημα δυσπι

'Αλλά εlμαι βέβαιος
βαιοι

-

-

καί πρέπει νά είσθε καί σείς βέ

δτι ματαιι:>πονούν.

στίας καί έχθρότητος άπέναντι τών λαών αvτών. Γιατί μέ

))Τήν κατάσταση αvτή, κύριοι συνάδελφοι, τήν δποίαν

τούς λαούς αvτούς θά ταυτίσωμεν τήν τύχη μας όχι μόνον

έχαρακτήρισα ίκανοποιητική, θά πρέπη νά τήν διαφυλά

πολιτικώς καί οΙκονομικώς άλλά καί άμυντικώς. Δέν ε{ναι

ξωμεν καί νά τήν ένισχύσωμεν, γιατί ε{ναι μία κατάσταση

δυνατόν νά γίνη διαφορετικά. νΗ θά εlσέλθωμεν στήν οl

πολύτιμη. Γιά νά έκτιμηθή, θά πρέπη νά άναλογισθή κα

κογένεια τών εvρωπαϊκών λαών ταυτίζοντες εlς δλους τούς

νείς τό κύμα βίας ή τής άναρχίας πού κατέκλυσε τόν κόσμο

τομείς τήν τύχη ·μας μέ αvτούς, ή θεωρούντες τήν πολιτική

τόσον στό έπίπεδο τής lδιωτικfjς, δσον καί στό έπίπεδο τής

αvτή

άσύμφορον γιά τόν

πολιτειακής καί τής διεθνούς ζωής. Γιά νά τήν διαφυλάξω

τόπο, θά παύσωμεν νά τήν έπιδιώκωμεν. Δέν ημπορούμεν

μεν δμως, θά πρέπη νά τηρήσωμεν τό μέτρον σέ δλες τίς

νά άκολουθούμε μιά πολιτική μέ αvτές τίς άνεξήγητες, άλ

έκδηλώσεις τής έθνικής]lας ζωής. Θά πρέπη νά δημιουργή

λά καί έπικίνδυνες άντιφάσεις: νά έπιδιώκωμεν

καί νά

σωμεν ήπιον πολιτικόν και κοινωνικόν κλίμα άποφεύγον

τήν ένταξή μας στήν

τας τίς ύπερβολές καί τίς άκρότητες. Διότι τά πάθη, κύριοι

-

δπως τό κάνει ή 'Αριστερά

έπιδιώκωμεν έπιμόνως καί όρθώς

-

-

-
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συνάδελφοι, δέν λύουν τά προβλήματα. ·Αντιθέτως τά πε

Κυβέρνηση εφερνε τό Κοινοβούλιο πρό τετελεσμέ

ριπλέιωυν καί τά καθιστοvν όξύτερα. Καί έπί πλέον φαρ

νων γεγονότων: οί βάσεις δέν προστάτευαν τά εθνικά

μακώνουν τήν ψυχή καί τήν ζωή μας.

συμφέροντα καί επρεπε νά κλείσουν. Τόνισε οτι ή

;;Κύριοι βουλευταί, δ τόπος αύτός έχει δυνατότητες. 'Ο

λαός μας lχει άρετ'ές. 'Εάν τίς άξιοποιήσωμεν- καί αύτό
έξαρτfiται κατά μέγα μέρος άπό ήμfiς

-

μποροvμε νά κτί

σωμεν ένα καλύτερο μέλλον γιά δλους τούς "Ελληνες. Γι

ατί άγαπητοί συνάδελφοι, ή μοίρα δλων μας, πλουσίων

καf φτωχών, δεξιών καί άριστερών, εlναι συνδεδεμένη μέ
τόν εύλογημένο καί μαρτυρικόν αύτόν τόπω;.

c'iμυνα τής 'Ελλάδος c'iρχιζε στήν Κύπρο, μισή ύπό
δουλη καί μισή ερμαιο στίς διαθέσεις τής 'Άγκυρας
ή όποία άπειλοuσε καί τά νησιά. Παρά τό γεγονός
οτι επικροτοuσε τό βαλκανικό c'iνοιγμα καί τήν προ

σπάθεια γιά ενταξη στήν ΕΟΚ, ό Η. Ήλιου θεωροu
σε άπαραίτητη τήν άναθεώρηση τής εξωτερικής πο 

λιτικής, άφοu τό ΝΑΤΟ δέν είχε προστατεύσει τή

'Από τήν πλευρά τής άντιπολιτεύσεως, ό άρχη

χώρα, εν& οί ΗΠΑ επιδίωκαν νά ίκανοποιήσουν τήν

γός τής ΕΔΗΚ, Γ. Μαuρος, επέκρινε τήν Κυβέρνηση

Τουρκία καί νά άποσταθεροποιήσουν τή δημοκρατία

γιά διενέργεια μυστικών διαβουλεύσεων στό θέμα

στήν Έλλάδα 118 •

των βάσεων καί επανέλαβε οτι ή συμφωνία- πλαίσιο

του 'Απριλίου ήταν λάθος, γιατί c'iνοιξε τό δρόμο γιά

. tή

25-27

στρατιωτική ενίσχυση τής Τουρκίας, ή όποία άλ

λι&ς θά ήταν άδύνατη. Δήλωσε, άκόμη, οτι εν& ή

Τουρκία είχε δραστηριοποιηθεί σέ πολλαπλά επίπε
δα, ή έλλην,κή διπλωματία ήταν ύποτονική. Ζήτησε
τή δίωξη των ύπευθύνων γιά τήν κυπριακή τραγωδία,
εξέφρασε άπαισιοδοξία γιά τήν πορεία τής οίκονο
μίας καί κατέληξε προτείνοντας στόν Κ. Καραμανλή
νά συγκροτήσει νέα Κυβέρνηση , άπό τήν ϊδια πλει
οψηφία, ωστε νά επιτείνει τίς προσπάθειές του γιά
επίλυση των προβλημάτων.

·Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, δή
λωσε οτι ή 'Ελλάδα ήταν άπομονωμένη καί ύπονο
μευόταν

άπό

τούς

ϊδιους

τούς

συμμάχους

της.

"Ασκησε κριτική στούς χειρισμούς τής Κυβερνήσε

ως στό Κυπριακό καί στό Αίγαίο, γιά νά καταλήξει
στήν κρίση του «Σισμίκ» κατά τήν όποία, οπως ε{πε,
ή 'Ελλάδα δέχτηκε οτι ύπήρχε πρόβλημα πού επρε

πε νά επιλυθεί μέ διαπραγματεύσεις. Είπε, επίσης,
οτι ή Κυβέρνηση άκολουθοuσε πολιτική εξαρτήσε
ως, πού όδηγοuσε σέ εθνικές παραχωρήσεις, ενω ή

αϊτηση γιά είσδοχή στήν ΕΟΚ c'iφηνε τή χώ,ρα εκτε
θειμένη σέ άκόμη μεγαλύτερες διεθνείς πιέσεις.
Οί τοποθετήσεις του Α. Παπανδρέου προκάλεσαν
εντονη στιχομυθία του με τόν πρωθυπουργό, κατά τή

διάρκεια τής όποίας δ Κ. Καραμανλής συνέστησε
στόν άρχηγό του ΠΑΣΟΚ νά μή μονοπωλεί τόν πα

τριωτισμό των 'Ελλήνων, τόνισε οτι τά νησιά ήταν
άπόλυτα άσφαλή, καί οτι κατά τήν πρόσφατη κρίση

ή ·Ελλάδα δέν είχε παραχωρήσει τίποτε. 'Ο Κ. Κα
ραμανλής σημείωσε, άκόμη, οτι είχε πλήρως ενημε

ρώσει τόν άρχηγό τοu ΠΑΣΟΚ γιά τήν εξέλιξη τής
κρίσεως του καλοκαιροu. ιδστόσο, ό Α. Παπανδρέου
εκμεταλλευόταν τό γεγονός οτι δ πρωθυπουργός δέν

μποροuσε νά δημοσιοποιήσει στοιχεία πού δικαίω
ναν τήν πολιτική του . Καταλήγοντας, δ Κ. Καρα
μανλής δήλωσε οτι οί θέσεις του Α . Παπανδρέου θά

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1976

Πραγματοποιοuνται, στήν 'Αθήνα, διμερείς έλ

ληνοσοβιετικές συνομιλίες, μέ άντικείμενο τήν εξέ
ταση ολου του φάσματος των διμερών σχέσεων. 'Η

έλληνική άντιπροσωπεία, ύπό τόν ύπουργό 'Εξωτε
ρικών, Δ. Μπίτσιο καί τόν ύφυπουργό Συντονισμοί>,

Γ. Κοντογεώργη, άπαρτίστηκε άπό τούς γενικούς δι

ευθυντές των 'Υπουργείων Συντονισμοί>, 'Εξωτερι

κών, 'Εμπορίου καί Πολιτισμοί>. Τής σοβιετικής&:;
τιπροσωπείας ήγήθηκε ό πρέσβης τής ΕΣΣΔ στην
' Αθήνα, Ι. Ούνταλτσώφ. Μετά άπό επισταμένη συ

νολική άνασκόπηση των έλληνοσοβιετικών σχέσε
ων εκδόθηκε κοινό άνακοινωθέν τό όποίο ύπογράμ

μιζε τήν πρόθεση των δύο πλευρών νά άναπτύξουν τή

διμερή οίκονομική , τεχνική καί επιστημονική συ
νεργασία καί νά συνάψουν μακροπρόθεσμη εμπορι
κή, καθώς καί μορφωτική συμφωνία . Οί συνομιλίες

αύτές c'iνοιξαν τό δρόμο γιά τή σύσφιγξη των σχέσε
ων μεταξύ των δύο χωρών, πού θά κορυφωθεί μέ τίς
επισκέψεις του ύπουργοu 'Εξωτερικών καί του πρω
θυπουργοί> στή Μόσχα (βλ . τόμους Ι' καί ΙΑ
['Ήδη τό καλοκαίρι του

1976,

').

σέ δύο συναντή

σεις του μέ τόν πρέσβη τής ΕΣΣΔ στήν 'Αθήνα ό

ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, είχε άφήσει νά
γίνει σαφές οτι ή έλληνική Κυβέρνηση επιθυμοuσε

τή σύσφιγξη των σχέσεων μέ τήν άνατολική ύπερδύ
ναμη . Ο

Ι. Ούνταλτσώφ άνέλαβε νά ενημερώσει τήν

Κυβέρνησή του σχετικά. Μετά τήν επιστροφή του
άπό τήν c'iδειά του, κατά τήν όποία ε{χε μεταβεί στή
Μόσχα, δ Σοβιετικός πρέσβης άνακοίνωσε στόν
'Έλληνα ύπουργό οτι ή χώρα του δεχόταν τήν πρό

ταση, γεγονός πού όδήγησε στή διενέργεια των συ
νομιλιών του Όκτωβρίουιι 9 .]

26

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

·Ο

Κ.

1976

Καραμανλής,

συνοδευόμενος

άπό

τόν

δδηγοuσαν τήν ·Ελλάδα σέ επικίνδυνη διεθνή άπομό

ύπουργό καί τόν ύφυπουργό Δημοσίων " Εργων, Χρ .

νωση.

Στράτο καί Θ . Ρέντη, τόν ύφυπουργό Προεδρίας, Α.

'Ο πρόεδρος τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοu, δήλωσε οτι ή

Καραμανλή καί τό γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Τζ .
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Τζαννετάκη, έπισκέπτεται περιοχές του πολεοδομι

Σμύρνης. Μέ τά εργα αύτά θά έπιτευχθή ή έξυγίανση του

κου συγκροτήματος τής πρωτεύουσας. Εύθύς άμέ

Φαληρικου δρμου .
'Επέκταση τής δδου Βουλιαγμένης μέχρι του κόμ

»6.

σως, έξαγγέλλεται εύρύ πρόγραμμα δημοσίων εργων
στήν 'Αθήνα, τό όποίο περιλαμβάνει τήν κατασκευή

βου Πηγαδάκια Βούλας. Τό εργο περιλαμβάνει καί τήν

άνισόπεδων κόμβων, τή μεταφορά του 'Ιπποδρόμου

διεύρυνση τής δδου άπό Πηγαδάκια πρός Βάρκιζα μέσφ

καί

Βάρης καί συμπληρουται μέ τήν διάστρωση τής δδου Καλύ

τή δημιουργία δύο μεγάλων νέων άθλητικ&ν

μνου, πού θά έπιφέρη βελτίωση τής κυκλοφορίας άπό του

κέντρων . Ή σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άνα

θέρους

φέρει:

'Επί πλέον, θά διενεργηθουν έργασίες έπί τής

θά δημιουργηθουν ειδικοί χωροι σταθμεύσεως λεωφορεί

«Μέ τά άποφασισθέντα εργα , μεγάλης πολεοδομικής

ων, φωτεινή σήμανση των διαβάσεων, άναψυκτήριον κ.λπ.

σημασίας, όχι μόνον θά έπιλυθουν ριζικά ώρισμένα χρόνια
προβλήματα

(κυκλοφοριακά,

οικιστικά,

Τέλος, πραγματοποιείται μέ ταχύν ρυθμόν ή διαπλάτυνση

άποχετευτικά

εις

κ.λπ . ) άλλά καί θά έμπλουτισθή δλόκληρη ή περιοχή πρω

4 κλάδους

τής παραλιακής λεωφόρου Σουνίου, άπό τής

Βουλιαγμένης μέχρις 'Αναβύσσου.

τευούσης μέ χώρους καί εγκαταστάσε ις σύγχρονης μεγα

»7.

λουπόλεως πού βελτιώνουν τήν ποιότητα τής ζωής των

Νέα λεωφόρος Σταυρου- Έλευσίνος : Ή μεγάλη

αύτή άρτηρία εΙχε μελετηθή άπό τό

κατοίκων της.

1958

καί άποτελεί ενα

άπό τά θεμελιώδη συγκοινωνιακά Εργα, πού θά άποσυμφο

»'Από τό δλο πλέγμα των άποφασισθέντων εργων τά

ρήσουν τό κέντρο τής πόλεως καί θά εξυπηρετήσουν ιδιαι

κυριώτερα εΙναι τά έξής:

τέρως τά βόρεια προάστια. ~ Ηδη άπεφασίσθη ή εναρξη

»Α . Συγκοινωνιακά καί άποχέτευση

»1.

1977.

παραλιακής λεωφόρου στήν περιοχή Βουλιαγμένης , δπου

των έργασιων γιά τήν κατά τμήματα άποπεράτωσή της .

Κατασκευή άνισοπέδου κόμβου έπί τής λεωφόρου

'Αμαλίας παρά τούς στύλους 'Ολυμπ . Διός : 'Ο κόμβος θά

»Β. Νέες έγκαταστάσεις τουρισμου καί άναψυχής

διευκολύνη τήν ροή των αύτοκινήτων πρός τήν δδό Διονυ

»1.

Διαμόρφωση τής περιοχής Μαρίνας Παλ . Φαλήρου .

σίου ' Αρεοπαγίτου, λεωφ. Συγγρου καί λεωφ. Βουλιαγμέ

Θά περιλάβη liλσος έκτάσεως

νης χωρίς νά διασταυρώνεται μέ τό άντίθετο ρευμα κυκλο

σχεδόν του Έθνικου Κήπου), κολυμβητήριο, άναψυκτή
έργοστάσιο άεροπλάνων, μεταφερόμενο έκτός 'Αθηνων ,

'Ανακατασκευή τής λεωφόρου Συyγρου : Θά δια

πλατυνθή γιά νά άποκτήση

8

λωρίδες

(4+4

θά άπελευθερώση εκταση

εκατέρωθεν)

διαχωριστική νησίδα καί πέντε άνισόπεδες διασταυρώσεις,

»3 . Κατασκευή

»2.

άνισοπέδου κόμβου στήν διασταύρωση

Διαμόρφωση τής περιοχής Μαρίνας ' Αλίμου γιά

τήν δημιουργία χώρων πρασίνου καί άναψυχής.

»3.

ρου , rοστε νά διευκολύνεται ή κίνηση πρός Πειραιά καί

Μεταστέγαση του ΠΙΚΠΑ στό ' Αναρρωτήριον τής

Πεντέλης, πού θά έπισκευασθή καί διαρρυθμισθή γιά τόν

πρός τίς άκτές του Σαρωνικου.

σκοπόν αύτόν.

'Αποπεράτωση λεωφόρου Ποσειδωνος κατά μήκος

6 (3+3)

Ό χωρος του ΠΙΚΠΑ, έκτάσεως

λωρίδες κυκλοφορίας στό

τουριστικές έγκαταστάσεις Γλυφάδας καί μέ τά εργα πού
θά άνεγερθουν μέ πρωτοβουλία τής 'Εθνικής Τραπέζης καί

συμπληρωθή μέ δύο γέφυρες στόν Κηφισσό καί μία στόν

'Ιλισσό καθώς καί μέ άνισόπεδο σύνδεση πρό του Σταδίου

θά άποτελέση ένιαίο τουριστικό συγκρότημα .

Καραϊσκάκη μέ τήν δδό 'Ελευθερίας .

»4. Πλάζ τοu
3.600 θέσεων, καί

»Σ' δ λες τίς λεωφόρους οί ύφιστάμενες παράπλευρες

»5.

έργασιων εΙναι δυνατόν νά έπιβραδυνθή , λόγφ ειδικων
Προώθηση άποχετευτικων εργων στήν περιοχή

Μοσχάτου

- Ν.

·

Φαλήρου: ~ Ηδη κατασκευάζονται δ παρα

'Ορφανοτροφείο

90

μπάγκαλοους καί κεντρικό

κτίριο μέ πρόβλεψη περαιτέρω επεκτάσεως.

»6.

Παράρτημα του ξενοδοχείου " ' Αστήρ" τής Βου

λιαγμένης, δυνάμεως

προβλημάτων .

»5.

άνεγείρη συγκρότημα άπό

πλήν του κόμ

βου στούς στύλους του 'Ολυμπίου Διός, δπου δ ρυθμός των

μονάς στό

»Στήν περιοχή Μεγάλο Καβούρι έπίσης δ ΟΔΕΠ θά

έκατ . δρχ. Χρόνος άποπερα

1978

Νέα ξενοδοχειακή

Βουλιαγμένης, μέ σύμφωνη γνώμη του 'Ιδρύματος.

»'ο προϋπολογισμό~ του συνόλου των άνωτέρω εργων

970

ΕΟΤ στήν περιοχή Μεγάλο Καβούρι
προετοιμασία τής ύπολοίπου έκτάσεως

γιά άνέγερση νέων τουριστικων εγκαταστάσεων.

δδοί θά παραμείνουν έν κυκλοφορί~, γιά τήν ίκανοποίηση
τοπικων άναγκων.

τώσεως ύπολογίζεται yιά τό τέλος του

180

στρεμμάτων, περίπου, θά ένοποιηθή μέ τίς ύφιστάμενες

νέο προβλεπόμενο ύψόμετρο τής περιοχής. Τό εργο θά

δδοποιίας άνέρχεται εις

όποία

καί θά χρησιμεύση γιά τήν άνέγερση δύο ξενοδοχείων.

λεωφόρων Συγγρου καί Ποσειδωνοςστό Δέλτα του Φαλή

τής άκτής Φαλήρου μέ

70 στρεμμάτων, περίπου, ή

μέ τά νέα εργα δδοποιίας θά ένωθή μέ τήν παραλιακή ζώνη

γιά νά επιτυγχάνεται ταχεία κυκλοφορία .

»4.

στρεμμάτων (διπλασίου

ριο , παιδικές χαρές καί λοιπούς έλεύθερους χώρους. Τό

φορίας.

»2.

250

280

κλινων. 'Η κατασκευή του ήδη

άρχίζει . ' Ολόκληρο τό ύπόλοιπο τμήμα τής χερσονήσου

Μικρό Καβούρι, θ ' άξιοποιηθή μέ τήν άνέγερση νέων πο

λιακός συλλεκτήριος άγωγός μεταξύ Δέλτα καί Μικρολί

λυτελων έγκαταστάσεων δυνάμεως

μανου, στόν όποίο συμβάλλουν ο{ παλαιοί άγωγοί πού μέ

συγκρότημα θά κτισθή μέ πνευμα αισθητικής προσαρμο

χρι σήμερα έκβάλλουν άπ' εύθείας στόν Φαληρικό δρμο

γής στό τοπίο καί πρωτότυπες άρχιτεκτονικές λύσεις καί

λύματα καί άπόβλητα , καθώς καί νέοι άγωγοί γιά τήν άπο

θά συνδυάζεται μέ ποικίλες μορφές εξυπηρετήσεως καί

χέτευση όμβρίων του Μοσχάτου . Στήν περιοχή Καλλιθέας

άναψυχής .

-Μοσχάτου κατασκευάζονται έντατικως δύο συλλεκτήριοι

»7.

750

κλινων. Τό νέο

'Αξιοποίηση τής άκτής τfjς Βαρκίζης άπό τόν ΕΟΤ .

άγωγοί όμβρίων, μέ τούς δποίους θά έπιτευχθή ή άποχέ

Στήν μία πλευρά θά γίνη νέο ξενοδοχείο . 'Επίσης έμελετή

τευση των ύψηλων πεpιοχων Μοσχάτου - Καλλιθέας - Ν.

θη ή ρύθμιση, rοστε νά δημιουργηθουν ο{ προϋποθέσεις
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»ε. 'Ολοκληρωτική κάλυψη του λεγομένου "κλειστοί\
στίβου".

δες, στόν οικισμό Βαρκίζης.

»8. 'Αναμόρφωση περιοχής 'Αναβύσσου:
1.000 στρεμμάτων, περίπου, παραχωρείται στόν

>>Τό πλείστον των χώρων αύτrον θά δενδροφυτευθή γιά

'Έκταση
ΕΟΤ γιά

νά πάρη τήν μορφή νέου πάρκου.

τήν άνάπτυξη όλοκλήρου πλέγματος εγκαταστάσεων σπόρ

»Δ. ·Ιππόδρομος Φαλήρου

>~' Απεφασίσθη ή μεταφορά του ·Ιπποδρόμου άπό τό

καί άναψυχής . Θά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τόν 'Ιππό
δρομο, γήπεδο γκόλφ καί όλες τίς βοηθητικές η συμπλη

Δέλτα Φαλήρου στήν περιοχή

ρωματικές λειτουργίες (εστιατόρια, άναψυκτήρια κ.λπ.).

-

»9.

Γενικώς, σέ περιοχές ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος πα

όπως προανεφέρθη

-

'Αναβύσσου,

ή

όποία

θά άναπτυχθή στά πλαίσια μιας

μεγάλης έγκαταστάσεως τουρισμοί\, άθλητισμοu καί άνα

ρά τήν 'Ακτή του Σαρωνικοu μελετώνται ύπό τής 'Υπηρε

ψυχής.

σίας οικισμοί\ καί θά έκδοθοuν συντόμως διατάγματα γιά

γκόλφ, ώστε νά δημιουργηθή μεγάλη επιφάνεια πρασίνου.

'Ο 'Ιππόδρομος θά συνδυασθή μέ ενα γήπεδο

τήν εξασφάλιση σωστής πολεοδομικής άναπτύξεως, ώστε

Σέ ίκανή άπόσταση μακράν τής άκτής θά τοποθετηθοuν οί
βοηθητικές έγκαταστάσεις του 'Ιπποδρόμου, γιά νά μήν

νά άποφευχθή ή άλόγιστη άνοικοδόμηση.
Στό πλαίσιο τής γενικής προσπαθείας δημιουργίας

προκαλήται ένόχληση στήν σημερινή, άλλά καί μελλον

καί επεκτάσεως των χώρων πρασίνου τής περιοχής πρω

τική άνάπτυξη τής περιοχής. ·Ο χώρος του καταργουμέ

τευούσης, άπεφασίσθη ή άξιοποίηση του παρά τό Μαρού

νόυ 'Ιπποδρόμου, έκτάσεως 260 στρεμμάτων καί μεγάλης

σι Δάσους Συγγροu. Προβλέπεται ή διάνοιξη πεζοδρόμων

οικοπεδικής άξίας, άπελευθερούμενος θά χρησιμοποιηθή

γιά τό κοινό, ή δημιουργία δικτύdυ άποχετεύσεως καί

κατά ενα τμήμα έκτάσεως

ύδροδοτήσεως άνθοκομικων φυτωρίων, χώρου γιά πτηνά,

φα δημόσια κτίρια ('Υπουργεία, Διοικήσεις 'Οργανισμών

λίμνης ψυχαγωγίας καί περιπτέρου

κ.λπ.), καθώς καί γιά Έπιχειρηματικόν Κέντρον, μέσα σέ

»10.

-

άναψυκτηρίου, δια

30% του

συνόλου γιά πολυώρο

φυλασσομένων καί έμπλουτιζομένων των έγκαταστάσεων

ενα έλεύθερο περιβάλλον. Στό ύπόλοιπο

κηπουρικής.

θά δημιουργηθοuν χώροι συνδυασμένης κοινωνικής άνα

»11.

Χώρος 'Εθνικοί\ Σκοπευτηρίου (Καισαριανή). Στό

70% τής έκτάσεως

ψυχής.

πλαίσιο τής δημιουργίας πρασίνου θά γίνη μεταβολή του

»Ε. Στέγαση 'Υπουργείων

»' Ελήφθη

χώρου 'Εθνικοί\ Σκοπευτηρίου σέ χώρο γιά σχολικά κτί

άπόφαση νά άντιμετωπισθή ριζικά καί έπί

μονίμου βάσεως καί ή στέγαση των ·Υπουργείων τόσον

ρια, τό δέ ύπόλοιπον σέ άλσος τής πόλεως.
»Οί άνάγκες τής σκοποβολής θά ίκανοποιηθοuν μέ με

γιά τήν άξιοπρεπή έμφάνιση τrον Δημοσίων 'Υπηρεσιών

ταφορά του σκοπευτηρίου έκτός τής πόλεως (παρυφαί

όσον καί γιά τήν βελτίωση τής λειτουργικής τους άποδό

Πάρνηθος η σέ χώρους παλαιών λατομείων).

σεως. 'Επί πλέον, θά προκύψη οικονομία έξ

»12.

Στόν Ναυτικόν 'Όμιλον ·Ελλάδος διετέθησαν

7

εκατομμύρια γιά άνανέωση των έγκαταστάσεων. Στόν χώ

» 'Ελήφθη

Τέλος, γιά τό Ζάππειον, εις έκτέλεση των άποφά

έκατ . πε

κτίρια.

ρο αύτόν θά γίνεται ύποδοχή ξένων έπισήμων.

»13 .

160

ρίπου, γιατί όλα τά 'Υπουργεία στεγάζονται σέ μισθωμένα
άπόφαση έγκαταστάσεως Δημοσίων Κ τιρί

ων Διοικήσεως στήν θέση του ·Ιπποδρόμου καί σέ διάφο

σεων πού έλήφθησαν, ύπεγράφη ή συμφωνία μεταξύ ΕΟΤ

ρα άλλα σημεία τής πόλεως, πού προσφέρονται πρός του

καί 'Επιτροπής 'Ολυμπίων καί Κληροδοτημάτων γιά τήν

το, μέ σύγχρονη προσπάθεια αισθητικής βελτιώσεως τής

εκτέλεση του εργου.

πόλεως. '

)) • ο πρωθυπουργός εδωσε έντολή

»Γ. 'Αθλητικά εργα

»1

Παλαί ντέ Σπόρ

10.000 θέσεων

στήν περιοχή του Ν.

νά γίνουν οί άναγκαί

ες ειδικές μελέτες (κυκλοφοριακές, έδαφοτεχνικές κ.λπ.)

Φαλήρου (εναντι άκριβrος του Σταδίου Καραϊσκάκη), όπου

διαμορφώσεως χώρου, καθώς καί ειδική πολεοδομική μελέ

θά έγκαταστασθοuν όμιλοι κ.λπ. γιά τήν άνάπτυξη άθλητι

τη μέ πρόβλεψη άναπλάσεως όλόκληρης τής εύρυτέρας

κής δραστηριότητος. Τό κτίριον θά έξυπηρετή πολλαπλές

περιοχής μέχρι τέλους του ετους, σέ συνδυασμό μέ τήν

εορταστικές έκδηλώσεις κ. λ π. Συντόμως θ' άρχίση ή κα

διαδικασία έπεξεργασίας του χωροταξικοί\ σχεδίου πρω

τασκευή του κτιρίου, καθώς καί τΌυ προβλεπομένου κλει

τευούσης».

στοί\

- άνοικτοu κολυμβητηρίου.
»2. Σειρά άθλητικrον έγκαταστάσεων 'Α γ.
»α. 'Αξιοποίηση 430 περίπου στρεμμάτων

Κοσμα:

γιά ύπαίθρι

ες άθλητικές έγκαταστάσεις. Θά έκτελεσθοuν εργα ύποδο

I

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής κυ

μής, φυτεύσεως καί όδοποιίας. Θά κατασκευασθοuν:

πριακής Βουλής, Σ. Κυπριανοu, ό όποίος πραγματο

γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδο ρίψεων

ποιεί επίσημη επίσκεψη στήν 'Αθήνα .

Γκόλφ,

(13)

γήπεδα τέννις,

(11)

-

στίβος,

γήπεδα βόλεϋ,

(3)
Μίνι -

(15) γήπεδα

μπάσκετ, γήπεδα ρακεττrον, σκουώς, παιδικαί χαραί κ.λπ.
»β. Βελτίωση καί συντήρηση των ύφισταμένων εγκα
ταστάσεων σέ χώρο

250

περίπου στρεμμάτων.

»γ. Θά κατασκευασθή έπί πλέον συγκρότημα άπό

5 κο

λυμβητικές δεξαμενές καί μιας καταδύσεων, μαζί μέ κερκί
δες, άποδυτήρια, γραφεία κ.λπ.
»δ. 'Επέκταση τής σημερινής πλάζ μέ κατασκευή κρη

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976
·Ο ύπουργός Συντονισμοί), Π. Παπαληγούρας,

ανακοινώνει τή μείωση των επιτοκίων καταθέσεων
σέ δραχμές κατά μισή εκατοστιαία μονάδα. 'Έτσι, τά
επιτόκια καταθέσεων σέ εμπορικές τράπεζες διαμορ

πιδωμάτων καθώς καί έγκαταστάσεων ίστιοπλοίας καί κω

φώνονται σέ

πηλασίας.

δρομείο ;ταμιευτήριο σέ

7%,

στήν Α ΤΕ σέ

7,5%·

7,25%

καί στό Ταχυ

προθεσμίας ως

6 μή-
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νες σέ

9,5%·

8,5%,

ως ενα ετος σέ

9% καί

άνω τοϋ ετους σέ

τρεχούμενων λογαριασμών σέ

6,5%.

'ο ύπουργός επισήμανε, άκόμη, οτι σέ συνεργα
σία μέ τόν ύπουργό Οίκονομικών, καί σύμφωνα μέ
σχετική έντολή τής Οίκονομικής 'Επιτροπής, είχε
επιφορτιστεί νά μελετήσει τή λήψη μέτρων γιά τήν

ενίσχυση των εξαγωγών καί τήν προώθηση των
επενδύσεων . τέλος, ό Π. Παπαλήγούρας τόνισε οτι η

έλληνική Κυβέρνηση, παρά τίς μεγάλες της ύποχρε
ώσεις τίς σχετικές μέ τίς άμυντικές δαπάνες, δέν
προσανατολιζόταν στή λήψη σκληρών οίκονομικών
μέτρων, ένώ σέ ολες σχεδόν τίς χώρες τοϋ ΟΟΣΑ καί
τής ΕΟΚ είχαν ληφθεί άνάλογα μέτρα.

2-11

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

μιαίον ρυθμόν κατά τήν διεργασίαν τής διεξαχθησομένης

διαπραγματεύσεως κατόπιν διαβουλεύσεως μεταξύ των» 120 •
Στή Βέρνη συμφωνήθηκε έπίσης άφενός οτι εν
δεχόμενη συμφωνία γιά τήν όριοθέτηση τής ύφαλο
κρηπίδας θά ύποβαλλόταν γιά επικύρωση είτε στό

Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης είτε σέ άλλο διεθνές

δικαστικό οργανο καί &φετέρου οτι η 'Ελλάδα θά
ζητοϋσε άπό τό Διεθνές Δικαστήριο άναβολή γιά τήν
κατάθεση τών προτάσεών της στό πλαίσιο τής προ
σφυγής της γιά τήν ύφαλοκρηπίδα : ετσι η έλληνική
προσφυγή δέν θά συνεζητείτο γιά

18

περίπου μήνες,

θά παρέμενε ομως ενεργός.

Τό πρακτικό τής Βέρνης εύνοοϋσε τίς έλληνικές
θέσεις άπό πολλές άπόψεις: η 'Ελλάδα διατηροϋσε

1976

τίς νομικές της θέσεις καί δέν παραβλαπτόταν η

Πραγματοποιείται, στή Βέρνη, έλληνοτουρκική

προσφυγή της στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης τό

συνάντηση εμπειρογνωμόνων, των πρέσβεων Ι. Τζού

πρακτικό οριζε οτι τά δύο μέρη θά συζητοϋσαν, μέ

νη καί Σ. Μπιλ γκέ, σχετικά μέ τήν ύφαλο κρηπίδα.

βάση τό διεθνές δίκαιο καί τή διεθνή πρακτική, γιά

Στίς

τοϋ μηνός ύπογράφεται τό άκόλουθο πρακτι

τήν όριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας καί οχι γιά άλ

κό, τό όποίο θά διέπει τίς διαπραγματεύσεις γιά τήν

λες προτάσεις πού είχαν ύποβληθεί άπό τήν τουρκική

11

πλευρά (λόγου χάριν, γιά συνεκμετάλλευση)· όριζο

όριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας :

«1.

Τά δύο μέρη συμφωνουν δπως ή διαπραγμάτευσις

εlναι εiλικρινής, έμπεριστατωμένη καί διεξαχθή μετά κα
λής πίστεως, μέ σκοπόν δπως καταλήξη εiς συμφωνίαν

ταν οτι τό πρακτικό ίσχυε μόνο στά πλαίσια τής

συγκεκριμένης διαπραγμα~τεύσεως προβλεπόταν οτι
τά δύο μέρη θά άπείχαν άπό προκλητικές ενέργειες

κοινΌ συναινέσει, καθ' δσον άφορα εiς τήν όριοθέτησιν

κατά τή διάρκεια τών σχετικών διαπραγματεύσεων

τής μεταξύ αύτών ύφαλοκρηπίδος.

(μάλιστα, άπό τήν έλληνική πλευρά τονίστηκε ρητά

Τά δύο μέρη συμφωνουν δπως ή διαπραγμάτευσις

οτι η πρόβλεψη αύτή άφοροϋσε ενδεχόμενη νέα εξο

αϋτη ε{ναι, ώς έκ τής φύσεώς της, αύστηρώς έμπιστευτική.

δο τοϋ «Σισμίκ» στό Αίγαίο, η άλλες παρόμοιες

»2.
»3.

Τά δύο μέρη διατηρουν τάς άντιστοίχους θέσεις των

δσον άφορα εiς τήν όριοθέτησιν τής ύφαλοκρηπίδος .

»4.

Τά δύο

μέρη άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως

μή χρησιμοποιήσουν τάς διατάξεις του παρόντος έγγρά
φου καί τάς έκατέρωθεν ύποβληθησομένας προτάσεις κατά
τήν διάρκειαν τής διαπραγματεύσεως ταύτης έν ούδεμιq.
περιπτώσει, έκτός του πλαισίου αύτής.

»5.

Τά δύο μέρη συμφωνουν δπως μ ή γίνουν δηλώσεις ή

ερευνες) .
Γιά μιά άκόμη φορά, ιδστόσο, η συμφωνία δέν θά
τηρηθεί άπό τήν τουρκική πλευρά, η όποία θά παρα
βλέψει τό πρακτικό τής Βέρνης, οπως είχε παραβλέ
ψει καί άλλες συμφωνημένες διαδικασίες στό παρελ
θόν. 'Ήδη, στήν έπόμενη συνάντηση εμπειρογνωμό
νων, στίς

31

'Ιανουαρίου, θά γίνει φανερή η ύπανα

διαρροαί εiς τόν τύπον έπί του περιεχομένου των διαπραγ

χώρηση τής "Αγκυρας καί οί προκλητικές ένέργειες

ματεύσεων, έκτός ί'iν ήθελον άλλως άποφασίσει διά κοινής

στό Αίγαίο δέν θά παύσουν .

συμφωνίας.

»6.

Τά δύο μέρη άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως

Παράλληλα, μεταξύ

2 καί 20

Νοεμβρίου, διενερ

άπόσχουν πάσης πρωτοβουλίας ή πράξεως σχετικής πρός

γήθηκαν στό Παρίσι διμερείς συνομιλίες έμπειρο

τήν ύφαλοκρηπίδα του Αiγαίου, ή όποία θά ήδύνατο νά

γνωμόνων γιά τόν εναέριο χώρο, ύπό τήν επίβλεψη

παρενοχλήση τήν διαπραγμάτευσιν .

των πρέσβεων Δ. Καραγιάννη καί Σ. Κορκούτ, οί

Τά δύο μέρη άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως,

όποίες καί κατέληξαν στήν ύπογραφή συμφωνίας γιά

καθ ' δσον άφορα εiς τάς διμερείς των σχέσεις , άπόσχουν

τήν επαναλειτουργία τοϋ τηλεφωνικοϋ κυκλώματος

πάσης πρωτοβουλίας ή πράξεως ή όποία θά ετεινε νά μει

Λαρίσης

ώση τό κυρος του έτέρουΌ

κυπριακή κρίση τοϋ

»7.

»8.

Τά δύο μέρη συνεφώνησαν δπως μελετήσουν τήν

πρακτικήν των Κρατών καί τ 0 ύς διεθνείς κανόνας έπί του

θέματος πρός τόν σκοπόν συναγωγής ώρισμένων άρχων
καί πρακτικών κριτηρίων τά όποία θά ήδύναντο νά έφαρ
μοσθουν εiς τήν περίπτωσιν τής όριοθετήσεως τής ύφαλο
κρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών.

»9.

Πρός τόν σκοπόν τουτον θέλει

συσταθή μικτή

'Επιτροπή άπαρτιζόμενη έξ έθνικ&ν άντιπροσώπων .

»10.

Τά δύο μέρη άποδέχονται δπως υίοθετήσουν βαθ-

-

'Εσκή Σεχίρ, πού είχε διακοπεί κατά τήν

1974.

'Η συνάντηση, ώστόσο,

δέν άπέδωσε άλλο άποτέλεσμα .
Τόν 'Ιανουάριο

1977

η έλληνική Κυβέρνηση θά

διαβιβάσει στήν τουρκική σχέδιο συμφωνίας γιά τόν
έναέριο χώρο τοϋ Αίγαίου . 'Η "Αγκυρα θά άπαντή
σει τό Μάρτιο τοϋ

1977·

σύμφωνα μέ δημοσιογραφι

κές πληροφορίες οί τουρκικές θέσεις άπείχαν πολύ

άπό τίς έλληνικές, rοστε νά μήν είναι δυνατή η σύνα
ψη συμφωνίας .

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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' Ο πρωθυπουργός φυτεύει τό πρi!Jτο δενδρύλλιο στόv ' Υμηττό.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

γεια· μέ δεδομένη, δμως, τή σοβαρή πετρελαϊκή κρί

1976

'Ο Κ. Καραμανλής άποστέλλει στό νικητή τών
άμερικανικών προεδρικών εκλογών, Τζίμμυ Κάρτερ,
τό άκόλουθο συγχαρητήριο τηλεγράφημα :

ση, ή επιλογή τής πυρηνικής ενέργειας ήταν ή μόνη
συμφέρουσα.

Οί

μελέτες

γιά τή

δημιουργία του

σταθμου θά διεξαχθουν άπό τή ΔΕΗ, σέ συνεργασία
μέ τήν 'Επιτροπή 'Ατομικής 'Ενεργείας.

«Τά θερμότερα συγχαρητήριά μου γιά τήν έκλο

'Η κυβερνητική άνακοίνωση επισήμανε, άκόμη,

γή σας, ή όποία ήμπορεί ν' άποδειχθή άποφασιστι

δτι προγραμματιζόταν ή κατασκευή δύο επιπλέον

κής σημασίας τόσο γιά τήν 'Αμερική, δσο καί γιά

μεγάλων λιγνιτικών μονάδων στό σύστημα Καρδιάς

όλόκληρον τόν έλεύθερο κόσμο.

Πτολεiιαίδας, ενώ ή ϊδρυση άλλων εξ ι άνάλογων μο

»ΕlμαιΥJέβαιος δτι στίς ήμέρες σας ο{ 'Ηνωμένες

νάδων προβλεπόταν άπό τό δεκαετές πρόγραμμα τής

Πολιτείες, παράλληλα μέ τήν ύλική τους iσχύ, θά

ΔΕΗ . 'Ο πρωθυπουργός εδωσε εντολές νά γίνεται ή

προωθήσουν τόν ήγετικό τους ρόλο στήν προάσπιση

καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας καί νά

τών μεγάλων άνθρωπίνων άξιών- τής έλευθερίας,

άξιοποιουνται στό μέγιστο βαθμό οί εγχώριοι ενερ

τής δικαιοσύνης καί τής εiρήνης.

γειακοί πόροι.

»Εlμαι έπίσης βέβαιος δτι οί πολλαπλοί δεσμοί
πού ένώνουν τίς δύο χώρες μας, θά γίνουν άκόμη
στενώτεροι.

κατά τήν προεδρία σας νά εiσέλθη σέ μιά νέα περίο
δο, ώστε ν' άνταποκρίνεται πλήρως στά γνήσια αi
σθήματα καί στά πραγματικά συμφέροντα τών δύο
λαών μας».

Σέ άπάντηση, δ Τζ. Κάρτερ εστειλε στόν' 'Έλλη

1976

Μέ εντολή του πρωθυπουργοί), δ ύπουργός Προε
δρίας καί Παιδείας, Γ. Ράλλης, επισκέπτεται τό Μ.
Θεοδωράκη καί τόν παρακαλεί νά άναθεωρήσει τήν

άπόφασή του νά εγκατασταθεί στό εξωτερικό εξ αi
τό ΚΚΕ . Σύμφωνα μέ κυβερνητική άνακοίνωση, δ Γ.

Ράλλης τόνισε στό Μ. Θεοδωράκη δτι «ή Κυβέρνη
ση οχι μόνον εγγυάται τήν άσφάλειά του, άλλά καί

«'Αγαπητέ κ . πρωθυπουργέ,
»Μέ μεγάλη ευχαρίστηση ελαβα τό ζεστό καί φιλικό

σας μήνυμα καί εΙναι γιά μένα πολύ ένθαρρυντικό τώρα
πού ετοιμάζομαι νll d.ναλάβω τήν προεδρία.
»'Α νυπομονώ νά συνεργασθώ μαζί σας rοστε νά ένισχυ
θοuν οί δεσμοί φιλίας πού ύπάρχουν μεταξύ τών δύο χωρών
μας.

»Παρακαλώ δεχθείτε τίς ευχαριστίες μου καί τήν δια

τό κλίμα τής άσφαλείας πού χρειάζεται γιά τή δημι
ουργική καλλιτεχνική του εργασία>> .

Τήν επίθεση κατά του Μ. Θεοδωράκη κατήγγει
λαν δ Γ. ΜαίJρος καί δ Α. Κανελλόπουλος άπό τήν
πλευρά τής ΕΔΗΚ, ενώ δ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α .

Παπανδρέου δήλωσε δτι άν πράγματι είχαν διατυπω
θεί άπειλές κατά του μουσικοσυνθέτη τό θέμα ενέπι
πτε στίς άρμοδιότητες τής δικαιοσύνης .

βεβαίωση τfjς ύψίστης μου έκτιμήσεως» 12 '·
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

τίας τών επιθέσεων πού είχε εξαπολύσει εναντίον του

να πρωθυπουργό τό άκόλουθο μήνυμα:

4-5

5

Ή έλληνοαμερικανική φιλία ήμπορεί

1976

5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

Σέ δύο διαδοχικές συσκέψεις, ύπό τήν προεδρία

Ό ύπουργός Συγκοινωνιών, Γ. Βογιατζής, άνα

του Κ . Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουρ

κοινώνει τίς άποφάσεις τής Κυβερνήσεως γιά τήν

γών Συντονισμοί) καί Βιομηχανίας, του προέδρου

καλύτερη οργάνωση τώ\1 άστικών συγκοινωνιών τής

του ΕΣΕ, του διοικητή τής ΔΕΗ καί ύπηρεσιακών

πρωτεύουσας . Στά νέα μέτρα περιλαμβάνεται ή κρα

παραγόντων,

τικοποίηση τών λεωφορείων τών ΕΚΤΕΛ καί ή άνα

εξετάζεται

δ

προγραμματισμός

τής

ενεργειακής πολιτικής τής χώρας.

διοργάνωση του τομέα τών ταξί.

Μετά τό τέλος καί τής δεύτερης συσκέψεως, κυ

'Ο Γ. Βογιατζής τόνισε δτι ή Κυβέρνηση είχε

βερνητική άνακοίνωση άνήγγειλε τήν άπόφαση τής

επιλέξει νά εφαρμόσει ενιαία συγκοινωνιακή πολι

Κυβερνήσεως νά προχωρήσει στή δημιουργία πυρη

τική σέ δλο τό χώρο τής πρωτεύουσας. 'Έτσι οί

νικοί) σταθμοί) παραγωγής ήλεκτρικής ενέργειας,

ύπάρχοντες επιμέρους φορείς πρέπει νά ενταχθουν

πού θά είναι ετοιμος νά λειτουργήσει καί νά ενταχθεί

σέ ενα καθολικό συντονιστικό πρόγραμμα, τό όποίο

στό δίκτυο τής ΔΕΗ ως τό

1987.

'Η Κυβέρνηση είχε

θά λαμβάνει ύπόψη καί τήν προοπτική τής δημιουρ

καταλήξει στήν άπόφαση αύτή βάσει τής εκτιμήσε

γίας

ως δτι, ως τό

οί εγχώριοι ενεργειακοί πόροι

(ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΣΠΑ) μποροίJν εϋκολα νά εντα

ήταν πιθανό νά μήν επαρκουν γιά νά καλύψουν τίς

χθουν στόν προγραμματισμό αύτό· τό ίδιο δμως δέν

δλοένα αύξανόμενες άνάγκες τής καταναλώσεως .

συμβαίνει καί μέ τό ΕΚΤΕΛ πού, ώς iδιωτικός φορέ

1987,

μετρό.

Οί κρατικοί συγκοινωνιακοί φορείς

~Ετσι, οί ενεργειακοί σταθμοί πού θά χρησιμοποιη

ας, άποσκοπεί κυρίως στό κέρδος. 'Εξάλλου, επειδή

θουν μετά τήν ήμερομηνία αύτή θά πρέπει νά λει

ή τιμή του εiσιτηρίου επηρεάζει σημαντικά τόν πλη

τουργουν είτε μέ πετρέλαιο, είτε μέ πυρηνική ενέρ-

θωρισμό, τό Δημόσιο άναγκάζεται, στήν πράξη, νά

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

έπιδοτείp τά κέρδη του ΕΚΤΕΛ, του όποίου όμως οί

ζει τίς τιμές παρεμβάσεως γιά τό έλαιόλαδο μέ άφε

ύπηρεσίες διαρκώς χειροτερεύουν. Γιά τούς λόγους

τηρία τίς

60

δρχ. γιά προϊόν όξύτητας

1%.

αuτούς, σημείωσε ό ύπουργός, τά λεωφορεία θά περι
έλθουν στό Κράτος, τό όποίο θά όργανώσει νέο συγ
κοινωνιακό φορέα, λαμβάνοντας ύπόψη καί τό χω

ροταξικό καί πολεοδομικό σχέδιο τ&ν 'Αθηνών. Τά
παλαιά λεωφορεία θά άντικατασταθουν σταδιακά μέ
σύγχρονα, έν& τό προσωπικό του ΕΚΤΕΛ θά μπορεί
νά ένταχθεί στόν κρατικό όργανισμό, χωρίς νά θι

γουν τά κεκτημένα δικαιώματά του. Τό Δημόσιο θά
καταβάλει, μέχρι τήν άντικατάσταση τ&ν ύπαρχόν
των λεωφορείων, άποζημίωση γιά τή χρήση τους
στούς ιδιοκτfjτες.
Οί άνακοινώσεις του Γ. Βογιατζfj προκάλεσαν
τήν άντίδραση τ&ν ιδιοκτητών λεωφορείων, οί όποί

8-11

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

'Ο

1976

'Αμερικανός γερουσιαστής Ε. Κέννεντυ πραγ

ματοποιεί έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα ώς προσωπικός

προσκεκλημένος του Κ. Καραμανλfj.

Ευθύς μετά τήν άφιξή του στήν 'Αθήνα, ό Ε.
Κέννεντυ δήλωσε ότι ό άμερικανικός λαός θεωρουσε
τόν έλληνικό ώς ενα άπό τούς φιλικότερους καί
ισχυρότερους συμμάχους τ&ν ΗΠΑ. 'Επακολούθη

σε συνάντηση του Κ. Καραμανλfj μέ τόν ξένο του,
μετά τήν όποία ό υΕλληνας πρωθυπουργός δήλωσε:
«'Επιθυμώ κατ' άρχήν νά έκφράσω τήν χαράν

του μη

μου διότι ύποδέχθηκα άπόψε ένα παλιό φίλο καί δια

νός, ή Κυβέρνηση θά διατάξει τήν έπίταξη τ&ν λεω

κεκριμένο μέλος τfjς 'Αμερικανικfjς Γερουσίας, τόν

οι άκινητοποίησαν τά όχήματά τους. Στίς

8

κ. Κέννεντυ. Φίλος τfjς 'Ελλάδος, έξεδήλωσε έμπρά

φορείων.

κτως καί τό ένδιαφέρον του γιά τήν τραγωδία τfjς

7

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ο πρωθυπουργός κηρύσσει τήν εναρξη τfjς άνα

δασώσεως τ&ν βουνών πού περιβάλλουν τήν πρωτεύ

ουσα, φυτεύοντας τό πρώτο &:πό τά 500.000 δενδρύλ
λια, πού προορίζονται γιά τή δημιουργία μεγάλου
άλσους στόν 'Υμηττό.

Κύπρου. Είχαμε άπόψε μία πολύ ένδιαφέρουσα καί
χρήσιμη συνομιλία. 'Ενημερώθηκα έπί τfjς καταστά
σεως, δπως διαμορφώνεται στήν 'Αμερική μετά τήν
έκλογή τοv κ. Κάρτερ. 'Ενημέρωσα τόν κ. Κέννεντυ,

γιά τά προβλήματα τά όποία άντιμετωπίζει σήμερα ή

χώρα μας. •Ημπορώ νά σiiς βεβαιώσω δτι ό κ. Κέν
νεντυ έπέδειξε δχι μόνον ένδιαφέρον άλλά καί πλή
ρη κατανόηση γι

7
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Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καρα
μανλfj, καί μέ τή συμμετοχή του ύπουργου καί του
ύφυπουργου Παιδείας, Γ . Ράλλη καί Β. Κοντογιαννό
πουλου, έγκρίνεται τό νομοσχέδιο γιά τήν τεχνική

καί έπαγγελματική παιδεία.
'Αμέσως μετά, μέ δηλώσεις του, ό Γ. Ράλλης τό

'

αύτά τά προβλήματα».

'Από τήν πλευρά του, ό Ε. Κέννεντυ τόνισε:
«Αίσθάνομαι μεγάλη χαρά πού βρίσκομαι στήν 'Ελλά

δα, δχι μόνον λόγφ των στενών σχέσεων μεταξύ του έλλη
νικ:οu κ:αί του άμερικ:ανικ:οu λαοu, άλλά κ:αί λόγφ τής μεγά
λης έΚ'~ψήσεως τής δποίας χαίρει δ πρωθυπουργός κ:. Κ.
Καραμανλής στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες κ:αί στίς χώρες τής

Δύσεως, μεταξύ τών άνθρώπων πού άγαποuν τήν έλευθερία.

νισε ότι τό νέο νομοθέτημα έντασσόταν στήν εuρύ

»Ή το πολύ χρήσιμο κ:αί βοηθητικό γιά μένα νά άκ:ού

τερη προσπάθεια τfjς Κυβερνήσεως νά έκσυγχρονί

σω τίς άπόψεις τοu πρωθυπουργοί) κ: . Καραμανλή έπί τών

σει τήν παιδεία, νά άναμορφώσει καί νά τονώσει τήν

προβλημάτων πού άντιμετωπίζει ή 'Ελλάς. 'Ο κ:. πρωθυ

τεχνική έκπαίδευση, τή σημασία τfjς όποίας ε{χε

πουργός μοu μίλησε πολύ εύγενικ:ά κ:αί είλικ:ρινά γιά τά

έπισημάνει άπό δεκαπενταετίας ό Κ. Καραμανλfjς .

έλληνικ:ά προβλήματα κ:αί ίδιαίτερα τοu Αίγαίου κ:αί τής

τΗταν γεγονός, συνέχισε ό ύπουργός, ότι τά τελευ

Κύπρου. Γνωρίζει πολύ κ:αλά τίς δικ:ές μου άπόψεις γιά τήν

ταία ετη ή κατάσταση στόν τομέα αuτό τfjς παιδείας
ήταν άπογοητευτική. Τό νομοσχέδιο άποσκοπουσε
νά προσφέρει έπαγγελματικά έφόδια καί νά συμβάλει

στήν άξιοποίηση τ&ν προσόντων μεγάλου τμήματος
τfjς νεολαίας, τό όποίο διαφορετικά στρέφεται άναγ
καστικά στήν παρασιτική άπασχόληση.

άδικ:ία πού ύπάρχει στήν Κύπρο κ:αί βρήκα τίς δικ:ές του

παρατηρήσεις πολύ άξιόλογες κ:αί χρήσιμες. Δέν δμιλώ έκ:
μέρους τής νέας άμερικ:ανικ:ής Κυβερνήσεως, άλλά έλπίζω

νά μπορέση αύτή νά παίξη ενα θετικό κ:αί έποικ:οδομητικ:ό
' ρόλο. Νομίζω δτι

oi

ύποδείξεις κ:αί παρατηρήσεις τοu

πρωθυπουργοί) κ:. Καραμανλή θά ε{ναι πολύ χρήσιμες γιά
μένα κ:αί γιά τούς συναδέλφους μου, μέ τούς δποίους θά
έπικ:οινωνήσω κ:αί θά μεταφέρω αύτές τίς άπόψεις».

8
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Τήν ϊδια ήμέρα,

8

Νοεμβρίου, ό πρόεδρος τfjς

Οί ύπουργοί Συντονισμου, 'Εμπορίου καί Γεωρ

Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσος, δέχθηκε τόν 'Αμερικανό

γίας άνακοινώνουν ότι ή τιμή άσφαλείας τfjς σουλ

γερουσιαστή στόν όποίο άπένειμε τό παράσημο του

τανίνας καί τfjς κορινθιακfjς σταφίδας καθορίζεται

'Ανωτέρου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος,

σέ

γιά τίς ύπηρεσίες πού εΙχε προσφέρει στήν ύπόθεση

25

καί

22

δρχ. άντίστοιχα.

Τήν έπομένη, ή Οικονομική 'Επιτροπή καθορί-

τfjς ειρήνης, τfjς έλευθερίας καί τfjς δικαιοσύνης.
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Τήν επομένη, ό Ε. Κέννεντυ, συνοδευόμενος άπό

δσο και στό νοηματικό περιεχόμενο. Θέλω δμως νά σaς

τόν ύπουργό Πολιτισμου, Κ. Τρυπάνη, έπισκέφθηκε

διαβ ε βαιώσω δτι δσον dφορa έμέ δέν ύπάρχει τίποτε τό

τούς Δελφούς. Τό ϊδιο βρό.δυ παρακάθησε σέ δείπνο

διφορούμενο στήν δέσμευσή μου γιά τήν ύπόθεση τής δι

πού παρέθεσε πρός τιμή του ό Κ. Καραμανλής, ό

καιοσύνης στήν Κύπρο καί τήν ύπόθεση τής είρήνης καί

όποίος καί τόν προσφώνησε μέ τά άκόλουθα:

τής έλευθερίας των λαών του Αίγαίου.

)) 'Ενθυμοuμαι ,

κ. πρωθυπουργέ, δτι είσαστε δ πρώτος

«'Αγαπητέ κ. Κέννεντυ,

ήγέτης πού έπεσκέφθη τήν 'Αμερική έπί προέδρου Κέν

»Καί σfiς άποκαλώ μέ τό όνομά σας άντί του τίτ

νεντυ καί θά γνωρίζετε aσφαλώς τόν λόγο τής προσκλή

λου σας, διότι ή αίγλη καί τό κυρος του όνόματός

σεως έκείνης: τά έντελii>ς ίδιαίτερα αίσθήματα πού ετρεφε

σας εlναι μεγαλύτερα άπό όποιοδήποτε τίτλο.

δ πρόεδρος Κέννεντυ γιά τήν 'Ελλάδα, καθώς καί τήν πολύ

»Mfiς δώσατε μεγάλη χαρά πού ήλθατε στήν

'Ελλάδα, όχι μόνο διό.τι έπεδείξατε πάντοτε κατανό
ηση γιά τά προβλήματα τfjς χώρας μας, άλλά καί
διότι εlσθε διακεκριμένος έκπρόσωπος μιfiς φίλης
καί συμμάχου χώρας. Τό όνομα πού φέρετε καί πού

μεγάλη έκτίμηση πού ετρεφε γιά σaς, γιά δσα σπουδαία
πραγματοποιήσατε τήν έποχή

έκείνη στήν χώρα σας.

'Όπως καί σήμερα, ολοι μας, ώς έλεύθεροι άνθρωποι, ανα

γνωρίζουμε δτι τά έπιτεύγματά σας έκείνα ξεπεράσθηκαν
μέ τήν έξαιρετική σας συμβολή γιά τήν αποκατάσταση τής
έλευθερίας καί τής δημοκρατίας

τιμfiτε συμβολίζει γιά τήν 'Αμερική καί γιά τήν διε

Δημοκρατίας

θνή κοινή γνώμη τήν έλευθερία, τήν δικαιοσύνη καί

χώρα.

-

-

τής Συνταγματικής

πού dνέκαθεν λατρευόταν σ' αύτή τήν

τήν πρόοδο -lδανικά εlς τά όποία ή οΙκογένειά σας

))Κύριε πρωθυπουργέ, θέλω γιά μιά dκόμη φορά νά σaς

προσέφερε όχι μόνον μεγάλες ύπηρεσίες, άλλά καί

εύχαριστήσω καί νά σaς διαβεβαιώσω έσaς καί τόν λαό

θύματα.

τής 'Ελλάδος

»Ή έπίσκεψή σας έκτός άπό τήν προσωπική
{κανοποίηση πού μου έδωσε, ύπfjρξε καί πολύ χρή
σιμη γιά τίς σχέσεις τών δύο χωρών μας. Mfiς έδωσε
~ τήν εύκαιρία ν' άνασκοπήσωμε τά προβλήματα τά
όποία μfiς άπασχολουν, κοινά καί Ιδιαίτερα. Mfiς
έδωσε έπίσης τήν εύκαιρία νά έπιβεβαιώσουμε τήν

-

μολονότι δέν είμαι παρά εyα μέλος τής

Γερουσίας νομίζω δμως δτι δμιλii> όχι μόνο έκ μέρους τής
Πολιτείας μου, αλλά έκφράζω τά αίσθήματα του dμερικα

νικου λαου

-

γιά τήν συνεχή καί σταθερή συμπάθεια καί

έκτίμηση πού εχει δ λαός των ΗΠΑ γιά τήν χώρα σας . Καί

θέλω νά ύπογραμμίσω δτι είμαι διαρκώς προσηλωμένος
στήν ύπόθεση τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης, στίς
aρχές γιά τίς δποίες έσείς μου μιλήσατε μέ τόση εύφράδεια

έπιθυμία άλλά καί τήν άνάγκη περαιτέρω συσφίγξε

καί πάθος καί μέ τόση ήγετική ύπευθυνότητα. Καί σaς

ως τών πολλαπλών δεσμών πού συνδέουν τούς δύο

εϋχομαι νά ήγήσθε πολλά χρόνια έπιτυχii>ς αύτου του γεν

λαούς μας. Καί νομίζω ότι καί ο{ δύο μας άνελάβαμε

ναίου καί εύγενικου εθνους)).

τήν ύποχρέωση νά βοηθήσωμεν τήν προσπάθεια αύ
τήν.
»Πίνω ύπέρ τfjς ύγείας καί τfjς έπιτυχίας σας καί

ύπέρ τfjς έλληνοαμερικανικfjς φιλίας, γιά τήν όποία
πιστεύω ότι διανοίγονται νέες προοπτικές».

Τήν επομένη,

10

Νοεμβρίου, ό Ε. Κέννεντυ έπι

σκέφθηκε τό Κοινοβούλιο καί συναντήθηκε μέ τούς
πολιτικούς aρχηγούς. Κατόπιν μετέβη στήν Κρήτη·
έπέστρεψε στήν 'Αθήνα στίς

11

Νοεμβρίου καί, τήν

ϊδια ή μέρα, άναχώρησε γιά τίς 'Ηνωμένες Πολιτεί

ες, άφου ευχαρίστησε, μέ δήλωσή του, τόν Κ. Καρα

'Ο Ε. Κέννεντυ aπάντησε :

μανλή προσωπικά καί τόν ελληνικό λαό γιά τή θερ
«Σήμερα, κ. πρωθυπουργέ, ύπήρξε μιά έξαιρετική ήμέ
ρα yιά μένα, γιά τόν ανηψιό μου Τζό καί τά μέλη τής συνο

δείας μου. Καί τήν εκαναν έξαιρετική ή φιλοξενία καί οί
περιποιήσεις σας. Μάθαμε περισσότερα γιά τήν ίστορία,
τήν κοινή μας ίστορία, τήν ίστορία τής' Ελλάδος - ίστο
ρία του δυτικοί) πνεύματος

μή φιλοξενία πού του παρασχέθηκε.

9
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'Ο πρόεδρος τής Βουλγαρίας, Τ. Ζίφκωφ, άπαντii

πού τόσο έπηρέασε τούς λα

στήν έπιστολή του Κ. Καραμανλή τής 7ης Αuγού

ούς μας. Μάθαμε αρκετά γιά τήν μυθολογία, γιά τόν μεγά

στου, ή όποία αναφερόταν στήν περαιτέρω προώθη

-

λο θεό 'Απόλλωνα, δ δποίος ήταν θεός τής μουσικής, τής
όμορφιaς καί, καθώς πληροφοροuμαι , έπίσης, δ θεός τής

είρήνης . Πόσο κατάλληλη είναι ή λέξη αύτή απόψε καί

ση τής διαβαλκανικής συνεργασίας:
«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,

πόσο ταιριάζει νά συνδεθή μέ τό δικό σας όνομα . Γιατί

))'Έλαβα τό φιλικό σας μήνυμα του Αύγούστου στό

πράγματι αναγνωρίζοντας τίς ήγετικές σας ίκανότητες καί

όποίο έκθέτετε τίς σκέψεις σας γιά τήν περαιτέρω ανάπτυ

τήν συμβολή σας στήν aποκατάσταση τής δημοκρατίας,

ξη πολυμεροuς οίκονομικής, έπιστημονικής καί τεχνικής

αναγνωρίζουμε καί τήν aφοσίωσή σας στήν ύπόθεση τής

συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών Κρατών. Πιστεύω δτι

είρήνης γιά χάρη του λαου σας, των λαών αύτής τής περι

αντανακλa τήν γνήσια προσπάθειά σας γιά τήν ένίσχυση

οχής, τών λαών όλου του κόσμου. Γιατί είσθε ενας πραγ

τής έμπιστοσύνης καί κατανοήσεως μεταξύ των βαλκανι

ματικός ήγέτης στήν έποχή μας.

κών Κρατών καί τής είρήνης στά Βαλκάνια. Δέν εχω αμφι

))Μάθαμε

έπίσης

γιά τόν

Δελφικό

χρησμό.

'Ο

κ.

ύπουργός Πολιτισμοί) μaς έξήγησε δτι οί χρησμοί φρόντι
ζαν πάντα νά είναι διφορούμενοι τόσο στήν διατύπωση

βολία δτι πιστεύετε δτι καί έμείς έμπνεόμεθα aπό τούς ίδι
ους σκοπούς.
))Τό μήνυμά σας καί οί προτάσεις τής έλληνικής Κυ-
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Ύποδοχή του Ε. Kέvvεvτv, στό άεροδρόμιο τής έλληvικής πρωτεύουσας.
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βερνήσεως τής 29ης 'Ιουλίου &.πετέλεσαν τό &.ντικείμενο

λιτικές τάσεις πού aποβλέπουν σέ κλειστές δμαδοποιήσεις

τής πλέον ενδελεχοUς εξετάσεως &.πό τήν βουλγαρική Κυ

στά Βαλκάνια, τά συμφέροντα τών δποίων είναι διαφορε

βέρνηση. Συμμεριζόμεθα τήν πεποίθησή σας δτι δσο εύρύ

τικά aπό εκείνα άλλων εύρωπαϊκών εθνών.

τερες είναι οί σχέσεις μεταξύ τών βαλκανικών Κρατών τό

»Κύριε πρωθυπουργέ,

σο ισχυρότερες γίνονται οί προϋποθέσεις γιά ειρηνική

»WΕχοντας ύπ' οψιν τήν ρεαλιστική σας σκέψη καί τήν

συμβίωση μεταξύ τών λαών μας, πραγμα πού &.νταποκρίνε

πλούσιά σας πείρα τής ζωής ώς πολιτικου καί ώς ήγέτη τής

ται στίς προσδοκίες καί τά συμφέροντά τους. Θά ήθελα

φίλης 'Ελλάδος επί μακρόν χρόνον, ελπίζομε δτι θά συμ

επίσης νά εκφράσω, μέ τό πνευμα τής ειλικρίνειας καί κα

φωνήσετε δτι ή σύγκληση προπαρασκευαστικών πολυμε

λής θελήσεως πού χαρακτηρίζει τήν μέχρι τώρα aνταλλα

ρών συναντήσεων καί διασκέψεων ενώπιον τών ύπαρχου

γή γνωμών μεταξύ μας, μερικές σκέψεις γιά τήν νέα σας

σων διαφορών μεταξύ ώρισμένων βαλκανικών Κρατών, δέν

πρόταση.

μπορεί νά δδηγήση στό ξεπέρασμα αύτών τών διαφορών .

»Θά ήθελα νά δηλώσω, επιπροσθέτως τής γνώμης πού

»'Επιπλέον αύτές οί συναντήσεις ενέχουν ~όν κίνδυνο

εκφράσαμε ήδη στό θέμα τής πολυμερους βαλκανικής συ

νά καταστουν βήματα aπό τά όποία ώρισμένοι μετέχοντες

νεργασίας, δτι κατά τήν παρουσα κατάσταση στά Βαλκά

μπορεί νά προσπαθήσουν νά επιβάλουν τίς δικές τους aπό

νια, τήν στιγμή πού, δπως σωστά ύπογραμμίζετε, ύπάρχει

ψεις, νά δημιουργήσουν aτμόσφαιρα aντιθέσεως μιας χώ

aκόμα δυσπιστία στήν διεθνή ζωή, ή κρατική ήγεσία τής

ρας πρός άλλην, εστω καίτοι ύπό τήν μορφήν τής συζητή

Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας κατέληξε στό συμπέ

σεως οικονομικών καί όχι πολιτικών θεμάτων. Αύτό δέν

ρασμα δτι δ μόνος ρεαλιστικός τρόπος δημιουpγίας &.τμό

είναι πρός όφελος κα~ενός. Είναι γνωστό δτι μερικά θέμα

σφαιρας εμπιστοσύνης μεταξύ τών βαλκανικών Κρατών

τα γιά τά όποία ερίζουν τώρα τά Κράτη καί τά όποία αναφέ

είναι ή aνάπτυξη τών σχέσεών τους σέ πνευμα γειτονικής

ρονται στά ζωτικά οικονομικά τους συμφέροντα κατέστη

συνεργασίας επί διμερους βάσεως. Ζωηρή &.πεικόνιση αύ

σαν καθαρώς πολιτικά προβλήματα λόγφ τής πολύπλοκης

τής

καί διεθνο~ νομικής φύσεώς των.

τής

ρεαλιστικής

προσεγγίσεώς

μας &.ποτελουν οί

ύπάρχουσες φιλικές σχέσεις μεταξύ τής Λαϊκής Δημοκρα

»Αύτή ή χώρα ούδόλως επιθυμεί νά εκτεθή στόν παρα

τίας τής Βουλγαρίας καί τής Δημοκρατίας τής 'Ελλάδος, ή

μικρό κίνδυνο εμπλοκής της σέ διενέξεις μεταξύ άλλων

σταθερή &.τμόσφαιρα εμπιστοσύνης μεταξύ τών λαών μας.

χωρών. 'Ακολουθουμε μιά σταθερή πολιτική aρχών, μιά

»'Η εξέταση τής καταστάσεως τών θεμάτων γιά οικονο

πολιτική εποικοδομητικής συνεργασίας μέ δλες τίς γειτο

μική, επιστημονική καί τεχνική συνεργασία πού συνετάγη

νικές χώρες καί επιμέναμε ιδιαίτερα στίς σχέσεις μας κα

κατά τήν συνάντηση εμπειρογνωμόνων στήν 'Αθήνα στήν

λής γειτονίας μαζί τους.

&.ρχή του ετους, aπέληξε στά ακόλουθα συμπεράσματα:

»Συμμεριζόμενος μέ σας ειλικρινά μερικές &.πό τίς επι

»Πολλά aπό αύτά τά θέματα περιλαμβάνουν τήν συνερ

φυλ'αξεις μας γιά μιά συγκεκριμένη πολυμερή βαλκανική

γασία μεταξύ άρμοδίων aρχών στήν γεωργία, ύγεία, τουρι

συνεργασία σ' αύτό τό στάδιο, πιστεύω δτι θά τό εκτιμή

σμό, επιστήμες καί άλλους τομείς δπου τέτοια συνεργασία

σετε αύτό ώς μιά &.κόμη εκδήλωση τής ειλικρινους φροντί

ύπάρχει καί τώρα. Γιά τήν πραγματοποίησή τους εχουν

δας μας γιά τήν ενίσχυση τής εμπιστοσύνης μεταξύ τών

μένες επιτροπές οί δποίες λειτουργουν επιτυχώς καί, κατά

ή στενώτερη δυνατή κατανόηση μεταξύ μας καί μεταξύ τών

ήδη δημιουργηθή &.ντίστοιχες δμάδες εργασίας, έξειδικευ

βαλκανικών Κρατών . Δεδομένου δτι επιθυμουμε νά ύπάρξη

τήν γνώμη μας, δέν χρειάζεται νά &.ντικατασταθουν η νά

Κυβερνήσεών μας, θά ήταν χρήσιμο νά κάνωμε μιά κοινή

συμπληρωθουν. Ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Βουλγαρίας

προσπάθεια νά επιτύχωμε μιά κοινή &.ντίληψη καί γιά τά

εχει συμμετάσχει καί θά συμμετέχη στό μέλλον σέ τέτοιας

ζητήματα τής πολυμερους συνεργασίας μεταξύ βαλκανι

μορφής συνεργασίες πού ήδη εχουν καταστή παpαδοσια

κών Κρατών. Αύτό θά μπορουσε νά &.ποτελέση τό aντικεί

κές.

μενο μιας μελλοντικής ανεπίσημης φιλικής συναντήσεως

»Κατά τήν γνώμη μας, μερικές aπό τίς ιδέες πού ετέθη

εργασίας μεταξύ μας, κύριε πρωθυπουργέ, ή φύση, δ τόπος

σαν πρός συζήτηση στήν συνάντηση τών εμπειρογνωμό

καί δ χρόνος τής δποίας θά μπορουσαν νά συμφωνηθουν

νων είναι δύσκολο νά πραγματοποιηθουν στό παρόν στά

&.ργότερα διά τής διπλωματικής δδου. Σ' αύτή τήν συνάν

διο, aφου τό ύπάρχον οικονομικό καί τεχνικό δυναμικό

τηση θά μπορουσαν νά συζητηθουν θέματα διμερών σχέ

τών βαλκανικών Κρατών είναι aνεπαρκές γιά τήν πραγμα

σεων καί άλλα θέματα κοινου ενδιαφέροντος καθώς καί

τοποίησή τους.

»'Ετέθησαν επίσης θέματα στόν τομέα τής οικονομι

μερικές ιδέες γιά κοινές πρωτοβουλίες τής βουλγαρικής
καί τής έλληνικής Κυβερνήσεως πού θά μπορουσαν νά

κής συνεργασίας μεταξύ βαλκανικών Κρατών πού μπορουν

συμβάλουν aποτελεσματικά στήν ενίσχυση τής εμπιστοσύ

νά πραγματοποιηθουν μόνο επί διμερους βάσεως. Τό πα

νης,

ρόν οικονομικό δυναμικό διαφόρων βαλκανικών Κρατών

Κρατών.

aσφαλείας

καί

κατανοήσεως

μεταξύ

βαλκανικών

τά ανάγκαζε νά αναζητήσουν πολυμερή ενταξη σέ περισσό

»Παρακαλώ δεχθήτε, κύριε πρωθυπουργέ, τήν διαβε

τερο ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες εξω aπό τήν πε

βαίωσή μου του πλέον ειλικρινους σεβασμου καί φιλίας

ριοχή μας, χρησιμοποιώντας ταυτοχρόνως τίς ένωτικές

καί τίς καλύτερες εύχές μου γιά τόν γειτονικό έλληνικό

δυνατότητες πού προσφέρονται aπό τήν διμερή οικονομι

λαό καί γιά σας προσωπικά» .

κή συνεργασία. 'Επομένως, οί προτάσεις γιά τήν δημιουρ

γία ώρισμένων πολυμερών θεσμών γιά τήν οικονομική συ

'Η έπιφυλακτική, aν όχι καί aρνητική, aπάντη

νεργασία μεταξύ βαλκανικών Κρατών δέν εχουν κατά τήν

ση του Βούλγαρου ήγέτη δέν εθεσε τέρμα στίς προ

γνώμη μας ύγιή βάση. τέ'τοιες προτάσεις θά μπορουσαν νά

σπάθειες του Κ . Καραμανλή γιά τήν προώθηση τής

δώσουν λαβή γιά &.μφιβολίες δτι ύποκρύπτουν κάποιες πο-

πολυμερους συνεργασίας στή νοτιοανατολική Εό-
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Δεκεμβρίου, δ 'Έλληνας πρωθυπουρ

προσωπικώς καί τόν φίλο βουλγαρικό λαό» 122 •

γ6ς άπηύθυνε νέα έπιστολή στόν Τ. Ζίφκωφ:
»Σiiς εύχαριστώ γιά τήν έπιστολή σας τfjς

9 Νο

10

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

τήν διεξοδική παρουσίαση τών

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό Παιδεί

άπόψεών σας σχετικά μέ τό θέμα τής διαβαλκανικής

ας του Πακιστάν, Α. Πιρζαντά, δ όποίος του διαβιβά

οίκονομικής καί τεχνικής συνεργασίας. Αύτές οί

ζει πρόσκληση του πρωθυπουργου, Ζουλφικάρ 'Αλή

άπόψεις μου άνεφέρθησαν καί προφορικά άπό

Μπουτο, νά έπισκεφθεί τή χώρα του.

εμβρίου

1976 καί γιά

τόν

συνεργάτη μου ύπουργό Συντονισμου κ. Παπαληγού

Τήν ίδια ημέρα, δ Κ. Καραμανλής συναντάται μέ

ρα, ό όποίος πρόσφατα ε{χε τήν εύκαιρία νά τίς άκού

τόν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, μέ τόν

ση άπό σiiς προσωπικά.

όποίο άνασκοπεί τίς έξελίξεις στό πεδίο τής έσωτε

»Πιστεύω δτι οί άπόψεις μας συμπίπτουν ώς πρός

ρικής καί έξωτερικής πολιτικής.

τόν άντικειμενικό σκοπό πού έπιδιώκει τόσο ή βουλ
γαρική δσο καί ή έλληνική Κυβέρνηση, ό όποίος
ε{ναι ή ένίσχυση τών δεσμών τής είρηνικής συνερ
γασίας μεταξύ τών χωρών τής περιοχής μας πρός
κοινό όφελος δλων. Αύτή ή ταυτότης τών σκοπών

μας άποτελεί γιά μένα μιά πολύτιμη ένθάρρυνση καί
μιά διαβεβαίωση δτι ή κοινή μας προσπάθεια γιά τήν
άνάπτυξη τών έλληνοβουλγαρικών σχέσεων στηρί

ζεται σέ σταθερό έδαφος.
»Δέν συμμερίζομαι δμως τούς φόβους πού διαβλέ

πω στήν έπιστολή σας, ότι δηλαδή, ή άνάπτυξη πο

λυμερους οίκονομικ:ής συνεργασίας μεταξύ βαλκα
νικών Κρατών θά μπορουσε νά εlναι έπιβλαβής γιά
τήν διμερή συνεργασία. Ά ντιθέτως, έξακολουθώ νά
πιστεύω δτι τά δύο σκέλη τής οίκονομικής συνεργα
σίας, τό πολυμερές καί τό διμερές ε{ναι άμοιβαίως
συμπληρωματικά. Ή πρόσφατη έπίσκεψη του ύπουρ
γου Συντονισμου κ. Παπαληγούρα στήν πρωτεύουσά

σας καί ή εύκαιρία πού του δόθηκε νά συνομιλήση
μέ σiiς προσωπικά καί μέ τόν άντιπρόεδρο Τζόλωφ

κατέδειξε πόσο οί Κυβερνήσεις τής Βουλγαρίας καί
τής 'Ελλάδος εlναι άφοσιωμ~νες στήν ίδέα τής άνα

11-17

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί περιοδεία στή
Δυτική Εύρώπη, κατά τήν όποία έπισκέπτεται έπί
σημα τό Βέλγιο καί τήν Αύστρία, ένώ άνεπίσημα
μεταβαίνει καί στό Παρίσι.
'Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουρ

γό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, καί τό γενικό διευθυν
τή του Πολιτικου του Γραφείου, Π. Μολυβιάτη,

εφθασε στίς Βρυξέλλες στίς

11

του μηνός καί εύθύς

άμέσως συναντήθηκε μέ τό Βέλγο πρωθυπουργό, Λ.
τίντεμανς. Κατά τή συνομιλία, δ Κ. Καραμανλής άνέ

πτυξε τίς έλληνικές θέσεις γιά τό θέμα τής έντάξεως
στήν ΕΟΚ, τό Κυπριακό καί τήν έλληνοτουρκική
διένεξη στό Αίγαίο. Κατόπιν, δήλωσε στούς δημο
σιογράφους δτι ijταν ίκανοποιημένος άπό τήν κατα

νόηση πού έπέδειξε δ Βέλγος όμόλογός του.
Τό ίδιο βράδυ, δ Λ. τίντεμανς παρέθεσε δείπνο
πρός τιμή του Κ . Καραμανλή, τόν όποίο προσφώνη

σε ως έξής:
»Κύριε πρωθυπουργέ,

πτύξεως τών σχέσεων μεταξύ τους, στήν έφαρμογή

»'Υποδεχόμενος σήμερα τήν Έξοχότητά σας, διαπι

τής Τελικής Πράξεως του 'Ελσίνκι καί στήν δημι

στώνω ότι είναι ή πρώτη επίσημη επίσκεψη τήν όποία

ουργία συνθηκών έποικοδομητικής έργασίάς καί

πραγματοποιεί στό Βέλγιο 'Έλλην πρωθυπουργός καί συ

προόδου στήν περιοχή. Εlμαι πεπεισμένος, κύριε

νεπώς εκτιμώ μέ τήν πραγματική της άξία τήν σημασία

πρόεδρε, ότι αύτό τό πνευμα ύπηρετείται καλύτερα
διά τής περαιτέρω προωθήσεως τής πολυμερους
βαλκανικής συνεργασίας. Άσφαλώς δέν άγνοώ ότι
μπορεί νά ύπάρχουν διαφορετικές άπόψεις καί εlναι
άκριβώς αύτός ό λόγος γιά τόν όποίο θεώρησα άπα

ραίτητο νά σiiς έκθέσω τά άνωτέρω μέ τήν έλπίδα ότι
αύτός ό διάλογός μας θά σiiς βοηθήση νά έπανεξετά
σετε τό θέμα ύπό τό φώς τών άνωτέρω σχολίων.

αύτή ς τής τιμής γιά τήν χώρα μας. 'Επιθυμώ νά προσθέσω
εύθύς άμέσως ότι ή επίσκεψη αύτή μου προξενεί καί προ
σωπική χαρά. Τιμή καί χαρά, αiσθάνομαι, επαναλαμβάνω,
λόγφ τής παρουσίας σας άνάμεσά μας, άλλά καί ύψηλή
εκτίμηση γιά τό πρόσωπό σας καί θαυμασμό γιά τό εργο
πού επραγματοποιήσατε άπό τότε πού ήγείσθε καί πάλι του

έλληνικου Κράτους καί χειρίζεσθε τίς ύποθέσεις του .
»Τό όνομά σας, κύριε πρωθυπουργέ, συνδέεται πράγμα
τι, μέ ενα άποφασιστικής σημασίας γεγονός

-

πού άπετέ

»'Η ίδέα μιiiς πιθανώς προσωπικής συναντήσεώς

λεσε άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν επανάληψη των άρ

μας γιά μιά γενικώτερη άνταλλαγή άπόψεων έπί τών

μονικών καί διαπνεομένων άπό εμπιστοσύνη σχέσεων με

προβλημάτων κοινου ένδιαφέροντος μου εlναι πάντα
προσφιλής καί έλπίζω ότι θά βρεθή ό κατάλληλος
χρόνος γιά νά τήν πραγματοποιήσουμε.

»Παρακαλώ δεχθήτε, κύριε προέδρε, τήν διαβε

ταξύ τής ·Ελλάδος καί των χωρών τής Δύσεως

-

εννοώ

τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας στήν χώρα σας χωρίς

εσωτερικές άναταραχές. 'Η άναμόρφωση των εθνικών σας
θεσμών σύμφωνα μέ τά πρότυπα ένός συστήματος τό όποίο

δ λαός σας, στό άπόγειο τής 'Ιστορίας του, εδωσε ώς ύπό

βαίωση τής πλέον είλικρινους φιλίας καί έκτιμήσε

δειγμα στόν κόσμο, δέν θά είχε επιτευχθή χωρίς τό πολιτι

ώς μου, καθώς καί τίς καλύτερες εύχές μου γιά σiiς

κό αίσθητήριο καί τόν δυναμισμό σας. Οί δεσμοί οί όποίοι
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ενώνουν τίς δύο χώρες μας είναι πολλαπλοί καί χαρακτη
ρίζονται άπό μεγάλη εγκαρδιότητα.

»" Οπως

καί εσείς, συνεχίζαμε νά Ι:μπνεώμεθα άπό τόν

πολιτισμόν αι'Jτόν, ό όποίος aνθισε Ι:δώ καί

2500

χρόνια

περίπου καί ό όποίος επηρεάζει άκόμη τήν μοίρα πολλών

γενεών. Παρά τήν άνάπτυξη μιίiς όλοέν καί πιό τεχνικης
κοινωνίας, τό άνθρωπιστικό πνευμα, πού φέρει κυρίως τήν

σφραγίδα του ελληνικου πολιτισμου καί της ελληνικης
σκέψεως, άποτελεί άκόμη γιά μεγάλο τμημα της νεολαίας
μας τήν κεντρική άρτηρία πρός τήν ζωή.
»Τήν κοινή αι'Jτή κληρονομία, θά τήν μοιρασθουμε άκό

μη στενώτερα τήν ήμέρα πού, ξεπερνώντας τό πλαίσιο της
συμφωνίας συνδέσεώς σας μέ τήν Κοινότητα, θά καταστη

τε iσότιμον μέλος της.
»Μέ τήν αϊτησή σας νά γίνετε iσότιμο μέλος της Ι:κά
νατε τά πρώτον βημα στόν δρόμο πού όδηγεί στήν ενταξή
σας στόν στενώτερο κύκλο τών Κρατών-μελών της Ει'Jρω
παϊκης Οiκονομικης Κοινότητος. Γνωρίζουμε δτι κατά
τήν παρουσα περίοδον, ή ενταξη της 'Ελλάδος στήν Κοι
νότητα άποτελεί ενα άπό τούς κυριώτερους στόχους σας.
'Η πίστη σας στήν Ει'Jρώπη, τήν όποίαν εκδηλώσατε πρό
δεκαπενταετίας, δταν, ώς πρωθυπουργός καί τότε, προωθή
σατε τήν ύπογραφή της συμφωνίας καί συνδέσεως της
'Ελλάδος μέ τίς Ει'Jρωπαϊκές Κοινότητες, παρέμεινε άκλό
νητη.

»Γνωρίζομε τήν πίστη σας στό ει'Jρωπαϊκό μέλλον της
χώρας σας καί εχομε τήν πεποίθηση δτι θά καταβάλετε τίς
άναγκαίες προσπάθειες γιά τήν Ι:πιτυχη εκβαση τών δια
πραγματεύσεων.

»Δέν άγνοείτε, εξ aλλου, τίς εξαιρετικά καλές προθέ
σεις μας.

»Είμαι πεπεισμένος, δτι μέσα σ' αι'Jτό τό πνευμα θά
εϋρουμε άρμονικές λύσεις στίς δυσκολίες οί όποίες όπωσ
δήποτε θά προκύψουν κατά τήν διάρκεια τών διαπραγματεύ
σεων πού ήδη aρχισαν.
»Θά ήθελα, τελειώνοντας, νά έκφράσω τήν ει'Jχή, ή εν

ταξή σας στήν Κοινότητα τών 'Εννέα νά άποτελέση τήν
άντανάκλαση της βαθειίiς φιλίας πού ενώνει τίς δύο χώρες
μας.

»Κύριοι, σίiς καλώ νά Ι:γείρετε τό ποτήριόν σας στήν
ύγεία του πρωθυπουργου της 'Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου
Καραμανλη καί στήν ελληνοβελγική φιλία».

'Η aντιφώνηση του Κ. Καραμανλfj:

«Κύριε πρωθυπουργέ,
»'Έχω πολλούς λόγους γιά τούς όποίους αΙσθά
νομαι τήν άνάγκη νά σας εκφράσω τίς εύχαριστίες
μου. Θέλω νά σας εύχαριστήσω γιά τήν εύγενική σας
πρόσκληση. Γιά τήν θερμή σας φιλοξενία. Γιά τά
καλά λόγια πού είπατε γιά τήν χώρα μου.

'Ακόμη

δμως πιό πολύ θέλω νά σας εύχαριστήσω γιά τήν
εύκαιρία πού μοί5 δώσατε νά έχω χρήσιμες συνομιλί
ες μαζί σας. Μέ μία προσωπικότητα πού συνεχίζει
τήν μεγάλη παράδοση τών ίδρυτών τής Εύρώπης.
»Στήν συνομιλία μας βρήκαμε εύκολα τό κοινό

μας έδαφος. Γιατί τό κοινό μας έδαφος εlναι ή
'Ηνωμένη Εύρώπη δχι μόνο στήν γεωγραφική της
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Ό Α. Πvτεμαvς ύποδέχεται τόv Κ. Καραμανλή στίς Βρυξέλλες.
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έννοια, άλλά ή Εύρώπη σάν μιά lδέα έξω άπό τόπο

Εύρώπης καί δι

καί χρόνο, ένα lδανικό πού προσπαθοί5με καί όφεί

τική κα{ ήθική. Γιά νά πάρη όμως σάρκα καί όστii τό

λουμε νά καταστήσωμε πραγματικότητα.

μεγάλο αύτό όραμα πού θά δικαιώση τήν ίστορική

αύτfjς μιά νέα άναγέννηση, πνευμα

»Μικρές χώρες τό Βέλγιο καί ή 'Ελλάδα, συνομή

άποστολή τfjς Εύρώπης, άπαιτοί5νται ένιαία βούλη

λικες στήν άνεξαρτησία τους, ταλαιπωρημένες άπό

ση καί έφεσις γιά θυσίες, θυσίες άπ' όλους μας καί

αlώνες ξένης κατοχfjς καί άπό πολεμικές περιπέτει

σέ όλους τούς τομείς. Χρειάζεται ό παραμερισμός

ες, εlναι φυσικό νά αlσθάνωνται ή μία πολύ κοντά

τών βραχυχρονίων καί μικρών συμφερόντων χάριν

στήν άλλη. Καί τούς πολλαπλοί5ς δεσμούς πού μiiς

μακροχρονίων καί μεγάλων έπιδιώξεων. Χρειάζεται

συνδέουν τούς ένισχύει σήμερα περισσότερο ή κοι

ίσως κάτι δυσκολώτερο: άλλαγή νοοτροπίας καί συ

νή πίστις μας στήν lδέα τfjς Εύρώπης.

νηθειών.

'Ο άγχώδης καί άτελείωτος άγών τών λε

»Σ' αύτόν τόν τόπο, όπου άπέραντα νεκροταφεία

γομένων "καταναλωτικών" κοινωνιών μας, πού έμ

θυμίζουν τά δράματα τfjς εύρωπαϊκfjς διχόνοιας, 'ση

πνέονται άπό τόν εύδαιμονισμό όφείλει νά ύποχωρή

μειώθηκε μεταπολεμικά μιά θεαματική πρόοδος εlς

ση μπροστά στήν άνάγκη τfjς προασπίσεως καί τfjς

ΝΑν τό Βέλγιο έγινε σήμερα ή

καλλιεργείας άξιών πού εlναι όχι μόνο ύψηλότερες,

καρδιά τfjς Εύρώπης, αύτό δέν όφείλεται μόνον στήν

άλλά καί μονιμώτερες καί έγγυώνται πραγματικά

όλους τούς τομείς.

γεωγραφική του θέση, άλλά κυρίως στήν πολιτική

όχι μόνο τήν εύημερία άλλά καί τήν εύτυχία τών

καί τήν πολιτιστική του ώριμότητα.

λαών μας.

»Πιστεύω ότι ό βελγικός λαός καί σείς προσωπι

»Κύριε πρωθυπουργέ,
σας βρέθηκε μετά τόν τελευταίο πόλε

κά, κύριε πρωθυπουργέ, μπορείτε νά συμβάλετε άπα

μο στήν πρωτοπορία τfjς Εύρώπης. ΥΑ ν ή δική μου

φασιστικά στήν διαμόρφωση αύτfjς τfjς νέας Εύρώ

δέν άκολούθησε άμέσως, εlναι γιατί μεγάλα καί πιε

πης, πού θά μπορfj νά έπηρεάζη τό μέλλον τfjς άν

στικά προβλήματα μiiς έμπόδισαν. 'Ο λαός μας όμως

θρωπότητος.

» 'Η χώρα

μέ ένδιαφέρον παρακολούθησε τήν δημιουργία τfjς
Εύρώπης καί αlσθάνεται σήμερα ψυχικά καί ύλικά

παρασκευασμένος νά βαδίση μαζί σας σtήν περαιτέ
ρω εύρωπαϊκή πορεία. Ή 'Ελλάς δέν έπιδιώκει τήν

»Κύριε πρωθυπουργέ,

)) 'Από

τήν συνάντησή μας άποκομίζω τήν πολύ

τιμη έμπειρία τfjς έπικοινωνίας μέ μιά ήγετική φυσι

ογνωμία τfjς Εύρώπης καί μέ τήν Κυβέρνηση ένός

ένταξή της στήν Εύρωπαϊκ~ Κοινότητα γιά νά έπω

λαού πού έμείς οί 'Έλληνες αiσθανόμαστε πολύ κον

φεληθfj τοί5 πλούτου σας. Τήν έπιδιώκει, γιατί πιστεύ

τά μας. Εlμαι βέβαιος ότι ή συνάντηση αύτή θά άπο

ει στήν Εύρώπη καί θέλει νά ταυτίση τήν τύχη της

τελέση άφετηρία μιiiς νέας περιόδου στίς σχέσεις

μαζί σας. Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή όφείλω νά σiiς

τών δύο λαών μας.

εύχαριστήσω γιά τήν κατανόηση πού έδειξε ή Κυ
βέρνησίς σας στό αίτημα τfjς 'Ελλάδος.
»Γνωρίζω τίς δυσκολίες πού προβάλλονται. Γνω
ση γιά τήν έλληνική οiκονομία. Γνωρίζω τήν δύ
σκολη φάση πού περνii γιά άλλους γενικώτερους λό
γους ή Εύρωπαϊκή Κοινότης. Πιστεύω όμως, άπό τήν

δική μας πλευρά, στόν δυναμισμό τfjς οiκονομίας
μας καί τίς δημιουργικές ίκανότητες τοί5 λαοί5 μας.
Καί πιστεύω έπίσης ότι άπό τήν δική σας πλευρά ή
ώθηση πού δίνουν στήν εύρωπαϊκή iδέα σκέψεις καί

ύποδείξει~, σάν αύτές πού περιέχονται στήν έκθεσή
σας, θά προσδώσουν νέα πνοή σέ αύτήν.

»Πιστεύω
πτωση
πει

-

-

-

γων, ύπέρ τfjς ύγείας ύμών, κύριε πρωθυπουργέ, καί
ύπέρ εύημερίας τοί5 φίλου βελ γικοί5 λαοίJ)>.
Τήν έπομένη δ Κ. Καραμανλής εγινε δεκτός άπό
τό βασιλέα Μπωντουέν καί συναντήθηκε έκ νέου μέ

τό Λ. τίντεμανς. Τό βράδυ, δ πρωθυπουργός είχε συ
νομιλία καί μέ τό γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γ.

Λούνς.
Μετά τό πέρας τ&ν έλληνοβελγικ&ν συνομιλιών,
έκδόθηκε τό άκόλουθο κοινό άνακοινωθέν:
«Κατόπιν προσκλήσεως τοu πρωθυπουργοu τοu Βελγί

καί αύτό τό εlπα καί σ' άλλη περί

στόν μεγάλο ρόλο πού μπορεί- καί πρέ

νά διαδραματίση ή Εύρώπη. Γιά τήν κατοχύ

ρωση τfjς διεθνοί5ς εlρήνης τήν άναζωογόνηση τfjς

δημοκρατίας καί τήν πρόοδο τήν πολιτιστική. Μέ

μιά λέξη, γιά τήν εύημερία τfjς άνθρωπότητος. Καί

έχει όλες τίς δυνατότητες πρός τοί5το. Ό πληθυσμός
της, ή οiκονομία της, τό πνευματικό της δυναμικό
τfjς έπιτρέπουν ,νά εlναι μιά Δύναμις Μεγάλη.

))Καί μέ τήν πεποίθηση αύτή, πίνω ύπέρ τfjς ύγεί

ας τfjς Αύτοί5 Μεγαλειότητας τοί5 βασιλέως τών Βέλ

ρίζω τά προβλήματα πού ή ένταξή μας θά δημιουργή

'

'

VH

ου κ. Λ. τίντεμανς, δ πρωθυπουργός τfiς 'Ελλάδος κ. Κα
ραμανλής έπραγματοποίησεν έπίσημον έπίσκεψιν είς Βρυ

ξέλλες άπό

11

εως

l3

Νοεμβρίου

1976.

»Κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών των, αί δποίαι

διεξήχθησαν είς άτμόσφαιραν έγκαρδίου φιλίας, οί δύο
πρωθυπουργοί ε{χον τήν εύκαιρίαν νά άνταλλάξουν άπό
ψεις, τόσον έπί τών επικαίρων διεθνών προβλημάτων,
δσον καί έπί διμερών θεμάτων. 'Εγένετο άνασκόπησις τών
σχέσεων 'Ανατολής καί Δύσεως, τών θεμάτων τά όποία

άνακύπτουν άπό τήν Τελικήν Πρaξιν τοu 'Ελσίνκι, τών

πρό παντός τό προνόμιο νά μπορfj νά δώση στήν

προβλημάτων τά όποία άφοροuν είς τήν Εύρωπαϊκήν Κοι

άνήσυχη νεολαία της ένα lδανικό: τήν ένωση τfjς

νότητα καί τfiς παρούσης καταστάσεως, είς τήν περιοχήν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τών Βαλκανίων καί τήν άνατολικήν Μεσόγειον. Οί δύο
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ώκουν παραλλήλους άντικειμενικούς σκοπούς εiς τούς το
μείς αύτούς.
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γιά τίς προοπτικές

ενοποιήσεως τής Εύρώπης.

»'Από έλληνικής πλευράς ύπεγραμμίσθη ή σημασία ή

» Έσχολίασεν

εiρωνικώς τήν εκθεσιν τίντεμανς.

όποία άποδίδεται εiς τήν ταχείαν συνέχισιν τών διαπραγ

>>Τάσσεται πάντοτε ύπέρ Συνομοσπονδιακής Εύρώπης ,

ματεύσεων διά τήν ενταξιν τής ' Ελλάδος εiς τάς Εύρωπαϊ

άφοϋ δμως εξασφαλισθή ή δμαλή λειτουργία τών οiκονο

κάς Κοινότητας , πράγμα διά τό δποίον επεδείχθη πολλή

μικών καί νομισματικών θεσμών (εμνημόνευσε περίοδον

κατανόησις άπό βελγικής πλευράς .

10-15 έτών)» 123 •

»Κατά τήν εξέτασιν τών διμερών σχέσεων ,

oi

δύο πρω

θυπουργοί διεπίστωσαν μέ ίκανοποίησιν δτι αύταί είναι
εξαίρετοι καί ύπεγράμμισαν τήν θέλησίν τους νά τάς άνα

Μετά τό τέλος της συνομιλίας , δ 'Έλληνας πρω
θυπουργός εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:

πτύξουν ετι πε ρισσότεpον .
»'Ο πρωθυπουργός τής ' Ελλάδος προσεκάλεσε τόν κ.
τίντεμανς νά επισκεφθή επισήμως τήν 'Ελλάδα τήν liνοι

ξιν τοϋ

1977. Ό κ. τίντεμανς άπεδέχθη τήν πρόσκλησιν

εύχαρίστως» .

Στίς

13

«'Η συνεργασία τfίς Γαλλίας καί τfίς 'Ελλάδος

εlναι τόσο στενή, diστε νά μήν ύπάρχουν εlδικά προ
βλήματα πρός συζήτησιν. Μέ τόν πρόεδρο τfίς Γαλ
λικfίς Δημοκρατίας, γιά τόν δποίο έχω μεγάλη έκτί
μηση, συζητοvμε συνήθως, δταν συναντώμεθα, θέμα

Νοεμβρίου δ Κ . Καραμανλης άναχώρησε

τα γενιιωv ένδιαφέροντος. Συζητοvμε γιά τίς σχέσεις

γιά τό Παρίσι δπου , τήν έπομένη, συναντήθηκε μέ

'Α νατολfίς καί Δύσεως, γιά τό μέλλον τfίς Εvρώπης,

τόν πρόεδρο της Γαλλικης Δημοκρατίας, Β . Ζισκάρ

γιά τήν Βαλκανική καί γιά τήν Μεσόγειο, γιά τήν

ντ' Έσταίν. Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει:

δποία, λόγφ τfίς γεωγραφικfίς μας θέσεως, εlναι φυ

«'Απόψεις κ . Ζισκάρ ντ ' Έσταίν επί κυριωτέρων θεμά
των συζητήσεως.

»1.

σικό νά έχουμε ίδιαίτερο ένδιαφέρον. 'Όσον άφορα

στά θέματα πού ένδιαφέρουν ίδιαίτερα τήν 'Ελλάδα,
δπως τό Αίγαίο καί τό Κυπριακό, δ κ. Ζισκάρ ντ'

~Ενταξη 'Ελλάδος εiς ΕΟΚ

»'Η ενταξη θά είναι άδύνατος χωρίς τήν πλήρη ύποστή
ριξη τής Γαλλίας, διότι μόνον ή Γαλλία είναι εiλικρινώς
ύπέρ τής εντάξεως . Ή 'Αγγλία είναι εχθρική. Ή Γερμα

Έσταίν όχι μόνο τά άντιμετωπίζει μέ κατανόηση,
άλλά καί έχει τό θάρρος νά διακηρύσση τήν άλήθεια
καί νά ύποστηρίζη τό δίκαιο)>.

νία διατηρεί "συμμετρίαν" μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας

καί πάντως δέν εΠιθυμεί νά ενοχληθή ή τελευταία. 'Η
'Ιταλία είναι άδιάφορος. Οί μικρές χώρες είναι επίσης
εναντίον, διότι θά περιορισθοϋν τά πλεονεκτήματά των.

Σέ έρώτηση τών δημοσιογράφων, άν συζητήθη
καν καί άλλα θέματα δ 'Έλληνας πρωθυπουργός
άπάντησε :

Συνεπώς ή ' Ελλάς δέν πρέπει νά επιδιώξη κατά τήν δια

«Συζητήσαμε καί τίς ίδέες πού περιέχονται στό

πραγμάτευσιν τήν εξασφάλισιν μεγάλων πλεονεκ-~ημάτων .

τελευταίο βιβλίο τοv κ. ντ' 'Εσταί ν γιά τήν δημο

Διότι θά εδίδετο ετσι ή εύκαιρία νά "μπλοκαρισθή" ή δια
πραγμάτευσις καί νά παραταθή επ· άόριστον.
»Εiδικώτερον διά τά γεωργικά προϊόντα πρέπει νά άπο

φευχθή ή δημιουργία προηγουμένων πού θά fιμποροϋσαν
νά επικαλεσθοϋν ή 'Ισπανία καί ή Πορτογαλία. Τοϋτο fιμ

κρατία. Κατά τήν γνώμη μου, τό βιβλίο αvτό, στό

δποίο λέγονται πολλές άλήθειες, εlναι πολύ έπίκαι
ρο. Γιατί, στήν έποχή μας, ύπάρχει μιά έκτεταμένη
σύγχυση γύρω άπό τήν έννοια τfίς έλευθερίας ή

πορt:ί νά επιτευχθή άν δέν γίνη συνολική ρύθμισις γιά δλα

δποία, aν δέν διαλυθfί, θά άποδειχθfί έπικίνδυνη γιά

τά προϊόντα άλλά

τήν δημοκρατίω>.

»2.

ad hoc

ρύθμισις γιά κάθε προϊόν.

Διμερή θέματα

»'Ο Γάλλος πρόεδρος ύπεσχέθη νά εξετάση εύμενώς τό
αίτημα τής παραδόσεως μέχρις 'Απριλίου
ον τών προβλεπομένων

1977, 6

επί πλέ

Mirages.

Στίς

15 Νοεμβρίου, δ Κ. Καραμανλης άναχώρησε

γιά τή Βιέννη. Κατά τή διάρκεια της έπίσημης έπι
σκέψεώς του στήν αύστριακή πρωτεύουσα, δ πρωθυ

»'Απεδέχθη επίσης πρότασιν τοϋ κ . πρωθυπουργοϋ

πουργός είχε δύο συνομιλίες μέ τόν καγκελλάριο,

δπως, εiς περίπτωσιν ελληνοτουρκικής συρράξεως, εμφα

Μπ. Κράισκυ, κατά τίς δποίες άναφέρθηκε στό Κυ

νισθή εiς τό Αiγαίον δ γαλλικός στόλος . 'Εζήτησε νά

πριακό καί τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 'Ακόμη,

προειδοποιηθή εγκαίρως.

έξετάστηκε ή δυνατότητα συσφίγξεως της διμερους

»Παρεκάλεσε νά επαναβεβαιωθή ή
στήματος

option

ύπέρ τοϋ συ

SECAM τής εγχρώμου τηλεοράσεως, διότι, κατά

πολιτικης συνεργασίας, στά πλαίσια τών έργασιών
του Συμβουλίου της Εύρώπης.

τίς πληροφορίες του, άμφισβητείται άπό τίς έλληνικές
ύπηρεσίες ή δεσμευτικότης τής ύποσχέσεώς μας .
»Γενικώς επί οiκονομικών θεμάτων, παρεκάλεσε δπως
προτιμοϋνται οί γαλλικοί οίκοι δταν οί προσφορές τους

είναι παραπλήσιες

(voisines)

πρός προσφορές τρίτων χω

ρών .

»Προσεκάλεσε τόν κ . πρωθυπουργόν νά επισκεφθfj

Τό βράδυ της 15ης Νοεμβρίου, δ Μπ. Κράισκυ
παρέθεσε δείπνο πρός τιμή του Κ. Καραμανλη, κατά

τή διάρκεια του δποίου ήγειρε τήν άκόλουθη πρόπο
ση:

«Σέ σάς κ. πρωθυπουργέ, δέν χαιρετίζομεν μόνον τόν
άρχηγόν τής Κυβερνήσεως μιάς χώρας, μετά τής δποίας

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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κοινωνικές δομές τους καί τήν οίκονομία τους ύπό

σεις"άλλά καί εκείνον τόν άνδρα πρός τόν δποίον άπευθύ

συνθήκες εlρήνης καί συνεργασίας.

νεται δ θαυμασμός του δημοκρατκοu κόσμου, διά τόν τρό

καθιερώθηκαν στό 'Ελσίνκι άνταποκρίνονται στήν

πον μέ τόν δποίον ή ' Ελλάς, ύπό τήν ήγεσίαν του , επανεϋ

έπιθυμία αύτή. Πιστεύω, όμως, ότι ο{ λαοί μας, πού

ρε τήν άρχήθεν iδικήν σας μορφήν πολιτεύματος, δηλαδή
τήν δημοκρατίαν . Εiς τό πρόσωπόν σας , κ. πρωθυπουργέ,
χαιρετίζομεν, επίσης, τόν εκπρόσωπον ένός τόσον συμπα
θοuς καί άγαπώντος τήν ελευθερίαν λαοu δ δποίος μέ μίαν
άνευ προηγουμένου πειθαρχίαν , κατέστησεν δυνατήν τήν

μετάβασιν αύτήν εiς τό δημοκρατικόν πολίτευμα , χωρίς
αίματοχυσίαν .

0{

άρχές πού

άποκρούουν τήν διεθνή παρανομία καί αύθαιρεσία,
θά αίσθάνονταν βαθύτερη ίκανοποίηση, aν, παράλ
ληλα μέ τήν διατύπωση τών δέκα άρχώv τής Τελικής

Πράξεως, εlχαν προβλεφθή καί μέτρα μέ τά όποία ή
διεθνής κοινωνία θά έπέβαλλε κυρώσεις έναντίον
έκείνων πού τίς παραβιάζουν. 'Όπως εlχα πεί καί στό

>> ' Ελπίζω δτι ή σημερινή επίσκεψις εiς τήν Αύστρίαν

'Ελσίνκι, δέν νομίζω ότι αύτό άποτελεί ούτοπία. Εl

θά επιτρέψη νά πολλαπλασιάσωμεν τάς καλάς σχέσεις πού

ναι, άντίθετα, ρεαλιστικός τρόπος, γιά ν' άντιμετω

ύφίστανται ήδη μεταξύ μας καί τό γεγονός

πισθή ή αύθαιρεσία πού έπικρατεί στήν διεθνή ζωή.

(sic) δτι

εiς τήν

χώραν σας εργάζεται ενα μεγάλο καί μέ παράδοσιν αύ

ΦοβοίJμαι ότι ό χρόνος πού πέρασε δέν έδικαίωσε τίς

στριακόν συγκρότημα».

προσδοκίες πού στήριξαν οί λαοί μας στίς άρχές τοίJ

'Η~ άντιφώνηση του Κ. Καραμανλή :

'Ελσίνκι. Εlναι άρκετές ο{ περιπτώσεις- καί χαρα

κτηριστικώτερη μεταξύ αύτών ή τραγωδία τής Κύ

«Κύριε καγκελλάριε,

πρου

»Μέ τήν έκφραση τών εύχαριστιών μου γιά τήν

άγvοοίJνται πολλάκις προκλητικά.

-

πού άποδεικνύουν ότι ο{ άρχές τοίJ 'Ελσίνκι

πρόσκλησή σας, γιά τήν φιλοξενία σας, γιά τά καλά

»'Από δική μας πλευρά, έργαζόμαστε γιά νά κα

λόγια πού είπατε γιά τήν χώρα μου, δέν έκπληρώ

ταστήσωμε τίς άρχές τοίJ 'Ελσίνκι πραγματικότητα.

άπλώς lfνα τυπικό καθήκον. 'Εξωτερικεύω τήν lδιαί

Άπτό παράδειγμα τής προσπάθειάς μας γιά τήν

τερη ίκανοποίηση πού αlσθάνομαι άπό τήν έπικοι

έφαρμογή τους άποτελεί ή πρωτοβουλία μας γιά μιά

νωνία μαζί σας μέσα στό ύποβλητικό πλαίσιο τής

στενώτερη συνεργασία τών Κρατών τοίJ βαλκανικοίJ

ίστορικής σας πρωτεύουσας. Γιατί έπάνω στό ύπό

χώρου στόν οίκονομικό καί τεχνικό τομέα, άνεξάρ

βαθρο μιiiς μακραίωνης ίστορίας βλέπω νά άνα

τητα άπό πολιτικά συστήματα καί ίδεολογίες. Πάν

πτύσσεται τό δημιουργικό πνείJμα τοίJ αύστριακοίJ

τως, πρέπει νά έλπίζωμε, άλλά κα( . νά προσπαθοίJμε

λαοίJ, πού έκδηλώνεται κατά θαυμαστόν τρόπον στήν

νά καταστήσωμε τό πνεvμα τοίJ 'Ελσίνκι πραγματι

πολιτική, στήν οlκονομία, στίς τέχνες, στήν έπιστή

κότητα. Γιατί, aν παραμείνη γράμμα κενό

μη. Καί συνδέοντας έτσι άρμονικά τό μεγαλείο τοίJ

καί παραμένει

παρελθόντος μέ τήν δημιουργικότητα τοίJ παρόντος,

ήδη συγκεχυμένη, ήμπορεί νά καταστή έπικίνδυνος.

άνοίγει ό δρόμος γιά lfνα μέλλον καλύτερο γιά τόν
λαό σας.

-

-

όπως

ή διεθνής κατάστασις, πού εlναι

»Κύριε καγκελλάριε,

»Θέλω νά έκφράσω τήν ίκανοποίησή μου γιά τίς

»Παρακολουθώ πάντα μέ lδιαίτερη προσοχή τήν

καλές σχέσεις πού ύφίστανται μεταξύ τών δύο χωρών

συμβολή τής χώρας σας στήν θεμελίωση τής διε

μας. Οί ύπουργοί τών 'Εξωτερικών εlχαν τόν περα

θνοίJς εlρήνης καί συνεργασίας. Καί δέν εlναι βέβαια
τυχαίο τό γεγονός ότι lfνας ίκανός άριθμός εΙδικευμέ
νων όργανώσεων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών φιλοξενεί
ται στήν Βιέννη καί έπίσης ότι άπό τήν χώρα σας

προέρχεται μιii κορυφαία προσωπικότης τής διε
θνοίJς κοινωνίας, ό γενικός γραμματεύς τών 'Ηνωμέ
νων ~'Εθνών δρ. Βαλντχάιμ, στό δύσκολο έργο τοίJ

όποίου ή 'Ελλάς άνεπιφύλακτα συμπαρίσταται.

» 'Η

προσήλωση στίς άρχές τοίJ Χάρτου τών

'Ηνωμένων 'Εθνών, ή πίστη στήν έλευθερία, τήν
δημοκρατία καί τήν άξιοπρέπεια τοίJ άvθρώπου, ή
άφοσίωση πρός τήν ίδέα τής είρήνης άποτελοίJν τό
κοινό έδαφος, όπου, χωρίς καμμιά δυσκολία, συναν

τώνται ο{ σκέψεις μας, οί έπιδιώξεις μας καί οί έλπί
δες μας.

σμένο 'Ιούλιο μιά πολύ χρήσιμη καί έποικοδομητι

κή άνταλλαγή άπόψεων.
»Εlμαι βέβαιος ότι ή παροίJσα συνάντησίς μας θά
άποτελέση νέο σταθμό στήν περαιτέρω άνάπτυξη
τών σχέσεων τών λαών μας είς όλους τοίJς τομείς.
Καί ύπάρχουν πρός τοίJτο καί οί δυνατότητες, άλλά

καί ή θέληση, όπως διαπιστώσαμε κατά τίς συνομι
λίες μας.
»Καί μέ την βεβαιότητά αύτή, πίνω ύπέρ τής
ύγείας τής ΑύτοίJ 'Εξοχότητος τοίJ προέδρου τής Αύ
στριακής Δημοκρατίας, τής προσωπικής ύγείας καί

εύτυχίας ύμών, κύριε καγκελλάριε καί τής κvρίας
Κράισ~υ καί ύπέρ τής εύημερίας τοίJ φίλου αύστρια

κοίJ λαοίJ».

»Ή προσπάθεια πού έγινε γιά τήν όπογραφή τής

Στή διάρκεια τής έπισκέψεώς του στή Βιέννη, ό

Τελικής Πράξεως τοίJ 'Ελσίνκι, άντικατοπτρίζει τήν

Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τόν πρόεδρο .τής Δη

βαθειά έπιθυμία τών λαών μας, καθώς καί όλων τών

μοκρατίας, Ροuντολφ Κιρχσλαίγκερ, μέ τόν όποίο

λαών τής Εύρώπης, νά ζήσουν καί ν' άναπτύξουν τίς

καί προγευμάτισε. Τό βράδυ τής 16ης Νοεμβρίου , έξ
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ι'iλλου, ό Κ. Καραμανλής παρέθεσε γεϋμα πρός τιμή
Μετά τή λήξη τής επισκέψεως εκδόθηκε τό άκό
λουθο κοινό άνακοινωθέν:

λαρίου τής Αυστρίας δρος Μπροί>νο Κράισκυ δ 'Έλλην
πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής επραγματοποίησεν επί
σημον επίσκεψιν είς Βιέννην άπό 15ης εως 17ης Νοεμβρί

1976.
>>Κατά τήν διάρκειαν τών συνομιλιών των, αί δποίαι

διεξήχθησαν είς άτμόσφαιραν

'

αύτό γίνομαι καί ό διερμηνευτής τών αlσθημάτων
εύγνωμοσύνης του έλληνικου λαου.

«Κατόπιν προσκλήσεως τοί> δμοσπονδιακοί> καγκελ

ου

»Στήν 'Ελλάδα ό &γώνας σας γιά τήν aποκατά

σταση τής δημοκρατίας εlναι γνωστός σ' δλους. Γι

τοϋ Μπ. Κράισκυ στήν έλληνική Πρεσβεία.

εγκαρδιότητος,

αί δύο

»Καί μαζί μέ τίς εύχές δλων μας γιά μιά πλήρη
aποκατάσταση τής ύγείας σας, προσδοκώ νά μπορέ
σω πολύ σύντομα νά έχω μιά προσωπική έπαφή μαζί
σας»Ι24.

'Ο Κ. Καραμανλής επέστρεψε στήν 'Αθήνα λίγο
μετά τό μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου. Εύθύς μετά

πλευραί είχον τήν ευκαιρίαν νά άνταλλάξουν άπόψεις τό

τήν ι'iφιξή του στό άεροδρόμιο τοϋ 'Ελληνικοϋ, εκα

σον επί θεμάτων τής διεθνοί>ς επικαιρότητος δσον καί επί

με τήν έξης δήλωση:

των διμερών των σχέσεων.
>>Οί δύο συνομιληταί εδωσαν ίδιαιτέραν ί\μφασιν είς τά

«ΝΕξω πiiμε καλά. Μέσα δέν πiiμε καλά. Καί

ζητήματα τά άφορώντα είς τόν ρόλον του Συμβουλίου τής

ύπάρχει κίνδυνος aπό μέσα νά καταστρέψωμε δσα

Ευρώπης , τής διασκέψεως Βελιγραδίου 'Ιουνίου

έπιτυγχάνομε έξ@>.

1977,

τής

καταστάσεως είς τά Βαλκάνια καί τήν άνατολικήν Μεσό
γειον. Κατά τήν διάρκειαν τής έπισκέψεως αυτής διεπι

στώθη σύμπτωσις των εκατέρωθεν άπόψεων.
»Διεπιστώθη μεθ' ίκανοποιήσεως ή έξαίρετος παροί>σα
κατάστασις των διμερών σχέσεων. Αί δύο πλευραί εξεφρά
σθησαν ύπέρ μιίiς άκόμη στενωτέρας συνεργασίας .
» ' Εκ μέρους τοί> προέδρου τής Δημοκρατίας ό πρωθυ
πουργός τής 'Ελλάδος προσεκάλεσε τόν πρόεδρον τής Αυ

στρίας δπως επισκεφθή επισήμως τάς 'Αθήνας. 'Εξ άλλου
δ κ. Καραμανλής προσεκάλεσε τόν καγκελλάριον δρα
Κράισκυ δπως πραγματοποιήση επίσημον επίσκεψιν είς

'Ελλάδα. Αί δύο αυταί προσκλήσεις εγένοντο άποδεκταί
μετ, ευχαριστήσεως» .

Πρίν τήν άναχώρησή του άπό τή Βιέννη, ό Κ.
Καραμανλής άπηύθυνε τήν άκόλουθη επιστολή στόν
Α. Μπένυα, πρόεδρο τής αύστριακfjς Βουλής:

«'Αξιότιμε κvριε πρόεδρε,
»'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τήν βαθείαν μου λύ
πην διότι λόγφ έκτάκτου κωλύματος δέν ήδυνήθην
νά σiiς έπισκεφθώ.
»Μαζί μέ τήν έκφρασιν τής lδιατέρας έκτιμήσεώς
μου πρός 'Υμiiς παρακαλώ νά δεχθήτε καί νά διερ

μηνεύσετε εlς τά aξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου τά
θερμότερα αlσθήματα τής έλληνικής Κυβερνήσεως
καί έμου προσωπικώς».

Τήν περιοδεία τοϋ Κ. Καραμανλή σχολίασε ό Β .
Βασιλείου μέ ι'iρθρο του πού δημοσιεύθηκε στή

«Βραδυνt1» τηξ 15ης Νοεμβρίου :
«Οί συνομιλίες κορυφής τοί> πρωθυπουργοί> τής χώρας

μας στίς Βρυξέλλες καί στό Παρίσι · επιβεβαιώνουν τό αί
σθημα τών άπλών άνθρώπων δτι δ Κωνσταντίνος Καρα

μανλής είναι μία προωθητική δύναμη των εθνικών συμφε
ρόντων μας, στόν διεθνή στίβο. "Γενική είναι ή εντύπωση
των παρατηρητών" τηλεγραφεί ενας άνταποκριτής, "πώς ή

άνάλυση πλήρως καί διεξοδικώς των θέσεων τής 'Ελλάδος
εντυπωσίασε τούς συνομιλητάς του"» .

'Από τήν πλευρά τοϋ άντιπολιτευτικοϋ τύπου, τά

«Νέα» εξέφρασαν τήν άνησυχία οτι ό Γιόζεφ Λούνς
θά άσκοϋσε πίεση στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό γιά
ταχεία έπιστροφή τής ' Ελλάδος στό ΝΑΤΟ, ένώ δέν
παρέλειπαν νά ύπογραμμίσουν τή σημασία της συ
ναντήσεως τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τό Β. Ζισκάρ ντ'
Έσταίν γιά τόν έφοδιασμό τών έλληνικών 'Ενό

πλων Δυνάμεων μέ γαλλικό πολεμικό ύλικό καί νά
τονίσουν τό ένδιαφέρον τοϋ καγκελλάριου Κράισκυ
γιά τό Κυπριακό καί τήν έλληνοτουρκική διένεξη

(11, 15

καί

16.11).

Ή «Αύγή» διατύπωνε τίς ϊδιες

άνησυχίες γιά ένδεχόμενες προσπάθειες τοϋ Γ. Λούνς

νά έπαναφέρει τήν 'Ελλάδα στό στρατιωτικό σκέλος

Παρόμοια επιστολή άπηύθυνε ό Κ. Καραμανλής

τοϋ ΝΑΤΟ η τουλάχιστον νά έπιτύχει τήν άνάπτυξη

καί στόν δρ . Μπροϋνο Πίττερμαν, πρόεδρο της Σο

«ίδιοτύπων» σχέσεων μέ τή Συμμαχία· παράλληλα

σιαλιστικής Διεθνοϋς :

ομως εδινε μεγάλη εμφαση στό ι'iνοιγμα πρός τήν
ούδέτερη Αύστρία καί ύπογράμμιζε τό αϊτημα πού

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε,

»Εlναι βαθειά ή λύπη μου πού τό πολύ σύντομον
τής παρουσίας μου στήν Βιέννη μ

'

έμπόδισε νά σiiς

έπισκεφθώ. Γιά μένα εlσθε πάντα ό πολύτιμος φίλος
τών δύσκολων στιγμών γιά τήν χώρα μου καί γιά
μένα, μέσα στίς όποίες οι' πολύτιμες συμβουλές σας,
ή ψυχική σας συμπαράστασις ύπήρξαν γιά μένα ανε

διατύπωσε ό Μπ. Κράισκυ πρός τόν 'Έλληνα πρω

θυπουργό γιά ύποστήριξη τής αύστριακfjς προτάσει

ως σχετικά μέ σύγκληση διασκέψεως κορυφής τών
χωρών-μελών τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης

(11

καί

16.11).
'Η περιοδεία τοϋ Κ. Καραμανλή σχολιάστηκε

κτίμητα στοιχεία στήν &νάληψη του δύσκολου έρ

έκτενώς άπό τό διεθνή τύπο. Στίς

γου πού μου έπεφύλαξε ή μοίρα.

«Neue

Zίircher

Zeitung»

12

Νοεμβρίου, η

σημείωνε:
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Δέν πpέπει ή Κοινότητα νά τιμωρήσει τώρα τήν 'Ελλά

αμορφώνει προσωπικά τήν εξωτερική πολιτική τfjς κυ

δα [λόγφ τfjς δι'κτατορίας]. 'Αντίθετα, ή 'Ελλάδα εχει

βερνήσεώς του, εχει επανειλημμένα, ό:πό τήν εποχή τfjς

άνάγκη τήν Ευρώπη, γιά νά θεμελιώσει περισσότερο στα

πολιτειακfjς μεταβολfjς του καλοκαιριου

τονίσει δτι

θερά τήν αναστηλωμένη της δημοκρατία. Στό πολιτικό

ή 'Ελλάδα ό:νήκει στήν Δύση εξαιτίας πολιτικών, στρατι

επίπεδο, ή ό:νάγκη αυτή εχει αναγνωριστεί άπό δλο τόν

ωτικών, οικονομικών καί πολιτιστικών παραγόντων. 'Ο

κόσμο. 'Από εδώ καί πέρα, άν ανακύψουν τεχνικά εμπόδια,

'Έλληνας πρωθυπουργός άποδίδει iδιαίτερη σημασία στίς

πρέπει νά τά αντιμετωπίσουμε μέ τή βούληση νά τά εξα

καλές σχέσεις τόσο μέ τήν ΟΜσιγκτων, δσο καί μέ τίς

λείψουμε καί δχι νά όχυρωθουμε πίσω ό:πό αυτά γιά νά

ευρωπαϊκές Δημοκρατίες καί εχει ό:ναπτύξει εντονη δρα

συνεχίσουμε νά μή κάνουμε τίποτε.

1974,

στηριότητα μέ σκοπό τήν ταχύτερη δυνατή ε{σδοχή τfjς
~

χώρας του στήν ΕΟΚ. Σέ αυτή τήν επιλογή συνηγορουν

'Από τήν πλευρά τοϋ γαλλικοϋ τύπου, η περιο

οχι μόνο οικονομικοί , ό:λλά καί πολιτικοί παράγοντες,

δεία τοϋ Κ. Καραμανλή συνέπεσε μέ τή δημοσίευση,

πρώτιστα ή προοπτική τfjς εμπεδώσεως τfjς δημοκρατίας

στίς

στήν 'Ελλάδα.

άφιερώματος στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό:

12

Νοεμβρίου, άπό τό περιοδικό

«Paris

~atch»

Στό πλαίσιο τfjς ενεργfjς ευρωπαϊκfjς πολιτικfjς τfjς
'Αθήνας εντάσσεται ή επίσκεψη πού πραγματοποιεί ό:πό

Είναι τό παράδοξο τfjς 'Ελλάδος, «λίκνου τfjς δημο

τήν Πέμπτη δ Καραμανλfjς, καί πού δδηγεί, μέσφ Βρυξελ

κρατίας», δτι ποτέ δέν κυβερνήθηκε αποτελεσματικά παρά

λών, στό Παρίσι καί τήν Βιέννη. Οί συνομιλίες στίς Βρυ

μόνον ό:πό ijρωες. 'Ιδού δ τελευταίος. Πέρασε εντεκα χρό

ξέλλες του 'Έλληνα πρωθυπουργου θά ό:ναφέρωνται, δπως

νια εξορίας στήν Γαλλία κατά τήν εποχή τών συνταγμα

εχει ήδη προγραμματιστεί, στήν σχέση τfjς 'Ελλάδος μέ

ταρχών

τήν ΕΟΚ καί τό ΝΑΤΟ. ' Η πρόθεση του Καραμανλfj νά

Παρίσι, φιλοξενούμενος του Β. Ζισκάρ ντ ' 'Εσταί ν . Καί ή

[sic].

Αυτό τό Σαββατοκύριακο θά βρίσκεται, στό

συναντηθεί μέ τόν'γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Λούνς,

παρισινή αυτή επίσκεψη δέν είναι παρά ενας σταθμός στόν

αποτέλεσε άντικείμενο κριτικfjς άπό τήν άριστερή αντιπο

δρόμο τών Βρυξελλών: δύο χρόνια μετά άπό τήν επιστρο

λίτευση στήν 'Ελλάδα, καθώς ενα μέρος τfjς κοινfjς γνώ

φή του σέ μιά 'Ελλάδα εξαθλιωμένη καί διχασμένη, δ

μης θεωρεί τόν Λούνς «τουρκόφιλο» .

Κωνσταντίνος Καραμανλfjς ερχεται νά χτυπήση, aνυπό

μονα, τήν πόρτα τfjς λέσχης τών 'Εννέα. Καί δ λα δείχνουν

Τήν έπομένη, οί <Πimes» άναφέρθηκαν σέ άνη

καί μέσα σέ παγκό

δεχόμενη σύνδεση τής έλληνικής ύποψηφιότητας μέ

εμβρόντητους τούς πιό εμβριθείς εμπειρογνώμονες: μέ Ι%

πού έπρόκειτο σύντομα νά ύποβάλουν αίτηση είσδο
χής στίς Κοινότητες. 'Η προοπτική αύτή, σημειωνό
ταν, θά μποροϋσε νά προκαλέσει σημαντικές καθυ
στερήσεις στήν ενταξη τής 'Ελλάδος . Καί ή βρετα-

J

-

σμια κρίση

αύτές τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας, χώρες
,j

δτι θά του ό:νοίξουν . Σέ δύο χρόνια

συχίες τής έλληνικής Κυβερνήσεως σχετικά μέ έν

-

ή ' Ελλάς πέτυχε μιά άνόρθωση πού άφησε

ό:νέργους καί μέ ρυθμό αυξήσεως

6%

του ακαθάριστου

εθνικου προϊόντος, εγινε τό τελευταίο ευρωπαϊκό «θαυμω>.

Τό θαυμa αυτό είναι, πάνω άπό δλα, τό εργο ένός
ό:νθρώπου, ένός ό:νθρώπου ασυνήθιστα μόνου, τόσο aπό

μακρου γιά τούς συνεργάτες του δσο είναι ενδοξος γιά τούς
συμπατριώτες του. 'Έτσι, εκτιμήσαμε άκόμα πιό πολύ τό

νική έφημερίδ_q σημείωσε δτι <ωί συνομιλίες τοϋ

δτι δ Κωνσταντίνος Καραμανλfjς διάλεξε τό

'Έλληνα ήγέτη στίς Βρυξέλλες καί κατόπιν στό Πα

γιά νά μιλήση σήμερα.

"Paris-Match"

ρίσι άποσκοποϋν κυρίως νά έξασφαλίσουν τή βελ γι

Είναι Κυριακή. ~Εξω, τό έλληνικό καλοκαίρι δέν εχει

κή καί τή γαλλική ύποστήριξη γιά έπιτάχυνση τών

άκόμη τελειώσει. Μέσα στό τριάρι μέ κουζίνα πού είναι ή

διαπραγματεύσεων γιά τήν έλληνική ενταξη, ένώ ό

προσωπική διαμονή του προέδρου, τά παράθυρα είναι ορθά

κ . Καραμανλής διαβίβασε τό ίδιο μήνυμα σέ ήγετικά

νοιχτα. ΥΕνα τριάρι «πού νοικιάζεται» μaς διευκρινίζει .

μέλη τής 'Επιτροπής» .
~έ άφορμή τήν έπίσκεψή τοϋ πρωθυπουργοϋ

στίζ Βρυξέλλες, ή

«Libre Belgique» σημείωσε στίς 13

Νοεμβρίου δτι οί συνομιλίες είχαν περιστραφεί γύ

'Αλλά τί παράθυρα! 'Η 'Ακρόπολη, μέ τόν Παρθενώνα
σάν νά είναι σφηνωμένος μέσα στόν ουρανό. Στά μέσα τfjς

πλαγιaς, τό ξανθό όβάλ του μεγάλου σταδίου. Καί κάτω,
άναδυόμενος ό:πό τόν Βασιλικό Kfjπo (πού μετονομάστηκε
'Εθνικός μετά τήν πτώση τfjς μοναρχίας) δ ό:νδριάς του

ρω άπό τά θέματα τής είσδοχής τής 'Ελλάδος στήν

εφιππου Καραϊσκάκη, του ό:πελευθερωτfj τfjς 'Αθήνας κα

ΕΟΚ, τίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία, τή διεθνή κατά

τά τόν πόλεμο τfjς ' Ανεξαρτησίας. Οί θεοί, οί ήμίθεοι, οί

σταση καί τή συμμετοχή βελγικών έταιρειώv στήν

άνθρωποι: ή μόνιμη τριλογία τfjς έλληνικfjς ίστορίας.

κατασκευή τοϋ μετρό τών 'Αθηνών. 'Υπογράμμισε,

'Αντιλαμβανόμαστε δτι μιά τέτοια θέα, τόσο μεγαλοπρε

άκόμη, δτι η βελγική πλευρά είχε δημόσια ύποστη

πώς άπόρθητη, τοποθετεί άμέσως στό ανώτατο επίπεδο τίς

ρίξει τήν έλληνική ενταξη, καί είχε τονίσει δτι ή
προοπτική αύτή δέν θά δημιουργοϋσε όποιοδήποτε

έμπόδιο στήν ταυτόχρονη έμβάθυνση τών έσωτερι
κών θεσμών τής ΕΟΚ.
Τήν ίδια ημέρα, καί μέ άφορμή δήλωση τοϋ Δ .

εκμυστηρεύσεις του προέδρου εστω καί άν βρίσκεται μέ
παντουφλες.

Ή πολιτική;
«Μιά aποστολή. Μπορεί νά iμπνέεται ιiπό τό συναί
σθημα τοv καθήκοντος.

VH άπό φιλοδοξία. VH ιcαί ιiπό δύο

συγχρόνως. ' Εγώ ύπάγομαι στήν πρώτη περίπτωση». Αυτά

~πίτσιου οτι η ενταξη τής ·Ελλάδος είχε καθυστερή

είπε. Χωρίς νά ύψώσει τόν τόνο τfjς φωνfjς του, χωρίς τό

σει έξαιτίας τής δικτατορίας, η

παραμικρό βιμπράτο. Θά μπορουσε νά είναι άστείο ή τερα-

«Le Soin>

σχολίαζε :
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τωδες σέ επαρση. Μέ τόν Καραμανλή «περνά». ΥΟπως μέ

πτεται όλος ό κόσμος, άλλά κανείς δέν τολμa νά τά πή ούτε

τόν Ντέ Γκώλ .

νά τά κάμη. Καί έρχεται κάποιος καί όλα άλλάζουν;;.

ΥΟλα αυτά, γιά μιά ακόμα φορά, τά είπε μέ τόν πιό

'Ένας περίφημος επιστήμων στήν διάβαση τής ερή

φυσικό τόνο. Διότι ή πίστη στόν εαυτό του, στήν «aποστο

...

μου

'Όπως δ Ντέ Γκώλ ετσι καί δ Καραμανλής θέλησε νά

λή» του είναι ό.μετακίνητη . 'Αμετακίνητη δπως καί ή ζωή

είναι ό άνθρωπος τής «συμφιλιώσεως» καί τής «εθνικής

του, πού κυριαρχήθηκε aπό ενα μόνο πάθος: τήν εξουσία.

ανεξαρτησίας»: μετά τήν επάνοδό του στήν εξουσία οί

Δέν εχει σημασία άν είνάι Κυριακή. ΥΟπως κάθε μέρα,

πρωτες του aποφάσεις ήταν νά νομιμοποιήση τό κομμου

δ Κ. Καραμανλής σηκώθηκε στίς έπτά. 'Ο Θόδωρος, υίός

νιστικό κόμμα καί νά aποδεσμεύση τήν 'Ελλάδα aπό τό

ενός ψαρά aπό τή Μύκονο, βρίσκεται στήν ύπηρεσία του

ΝΑΤΟ.

επί δέκα όκτώ ετη. Είναι δ μοναδικός ύπηρέτης του. 'Επί

«Ή Γαλλία μέ συγκινεί», λέγει αυτός δ άνθρωπος, πού
φαινομενικά είναι αδιαπέραστος aπό συγκινήσεις.

.

σης καί ό μόνος σύντροφος στήν μοναξιά του: ό Κωνσταν
τίνος Καραμανλής εχει πάρει διαζύγιο . Είχε παντρευτεί

Θέλει νά πή δτι ή Γαλλία τόν ταράσσει στίς σκέψείς

τήν κόρη του πρώην πρωθυπουργου Κανελλόπουλου, μιά

του, δτι του βάζει ερωτήματα. Στό Παρίσι, οί Γάλλοι τούς

aπό τίς πιό aπαστράπτουσες όμορφιές πού γέννησε ή 'Ελ

όποίους συναντουσε πιό συχνά όνομάζονταν Ντεμπρέ,

λάδα .. ο γάμος γρήγορα ράγισε. ποτέ κανείς δέν εμαθε τό

Σαμπάν , Πομπιντού, Ζισκάρ . 'Όπως καί δ ίδιος, ετσι καί

γιατί. Φτάνει δμως νά ρίξη κανείς μιά ματιά στό ύπνοδωμά

αυτοί γεννήθηκαν «στά δεξιά». 'Η άσκηση δμως τής εξου

τιο του διαμερίσματος γιά νά καταλάβη. ~Εχει δύο πανό

σίας τροποποίησε τίς aντιλήψεις τους . Σ' αυτές τίς επαφές

μοια κρεβάτια. Στό €να κοιμάται δ πρόεδρος. Στό άλλο, τά

δ εξόριστος ανακάλυψε κάποιο φιλελευθερισμό. 'Ονειρεύ

τελευταία ντοσιέ του Κράτους συσσωρεύονται τό €να στό

εται νά ίδρύση €να σύγχρονο Κράτος. Καί νά του ό.νοίξη

άλλο. δ πρόεδρος θ6 τά μελετήση μέχρι καί τίς προχωρη

επιτέλους τόν κόσμο μέ ενα τρόπο διαφορετικό aπό αυτόν

μένες ώρες τής νύχτας. Καί ό.νάμεσα aπό τά δύο κρεβάτια,

τής δόξας των παλαιων συγγραφέων η τής αμφίβολης φή

μιά συστοιχία τηλεφώνων! 'Η δεσποινίς Κανελλοπούλου

μης των εφοπλιστων. 'Αλλά, πρωτα aπό δλα, ή 'Ελλάδα

είχε παντρευτεί τό Κράτος .
Μέχρί'τίς εννέα, δ Κωνσταντίνος Καραμανλής διαβά

όφείλει νά επανέλθη στήν Ευρώπη.
Ή Ευρώπη; λέγει δ Κ. Καραμανλής. «'Εγώ πιστεύω σ'
αuτή περισσότερο καί άπό τούς ίδιους τούς Εuρωπαίους.

ζει τίς εφημερίδες

-

καί, aσφαλως, δέν θά εχει ξεθυμώσει.

Κατόπιν ξεκρεμά τά ακουστικά των τηλεφώνων του καί

Ό σημερινός κόσμος βρίσκεται σέ άναζήτηση ένός νέου

φωνάζει τούς ύπουργούς του, οί δποίοι θά πληρώσουν τά

σχήματος ζωής, καί δέν εlναι ούτε ή

σπασμένα γιά τούς δημοσιογράφους. 'Η εργασία τής ή μέ

'Αμερική ούτε ή
Ή και

ρας μπορεί τώρα νά aρχίση. ' Ο Κωνσταντίνος Καραμαν

νούργια 'Αναγέννηση θά εlναι εuρωπαϊκή, aλλως δέν θά

λής διασχίζει, σάν ήγεμόνας, τόν πρώην βασιλικό κήπο

ύπάρξη».

γιά νά μεταβή στήν προεδρία. Καί εκεί, οί χαιρετισμοί των

Ρωσσία πού θά τοίί προμηθεύσουν τό πρότυπο.

'Ο ρόλος τής 'Ελλάδος μέσα σ' αυτή τήν δημιουργία;

διαβατων, τά γέλια των μητέρων καί τά φιλιά παιδιων επα

«Πολύ μεγαλύτερος άπό δ, τι τόν φαντάζεστε.

'Υπάρ

ναλαμβάνονται μέ ενα πανομοιότυπο τελετουργικό, τό

χουν οί πολιτιστικές παραδόσεις τοίί λαοίί μας. 'Υπάρχουν

όποίο δ πρόεδρος δείχνει νά δέχεται μέ ευχαρίστηση κάθε

επίσης καί τά φυσικά του προσόντα, ή ζωτικότητα τοίί

φορά . Στίς δύο τό aπόγευμα επιστροφή στό τριάρι δπου δ

πνεύματός του, ή άγάπη του γιά τήν σαφήνεια, γιά τό θετι

Θόδωρος προσπάθησε καί aποπειράθηκε νά συμβιβάση

κό. 'Υπάρχει άκόμα καί ό αuθόρμητος διεθνισμός του: μή

τήν έλληνική κουζίνα μέ τήν δίαιτα γιά λίγες θερμίδες. Καί

ξεχνaτε ότι τό ένα τέταρτο τοίί έλληνικοίί έθνους ζεί στό

μετά ό.πό αυτό, μιά όSρα μεσημβρινου ϋπνου. 'Όπως δ

εξωτερικό».

Τσωρτσιλ.

Δέν μπορεί πιά νά σταματήση κανείς τόν Κωνσταντίνο

'Ο Τσωρτσιλ είχε δίκιο. ~Ελεγε δτι δ μεσημβρινός

Καραμανλή δταν μιλa γιά τήν Ευρώπη. Στό θέμa αυτό, δ

ϋπνος του έπέτρεπε νά διπλασιάζη τήν εργάσιμη μέρα

λιγομίλητος φωτίζεται, δ σιωπηλός γίνεται ανεξάντλητος.

του

Καί εκεί εγκειται ϊσως τό πιό θαυμαστό σημείο του σημε

...
'Επιστροφή στό γραφείο μέχρι

8

μ. μ. Καί ξανά δου

ρινου «θαύματος»: δτι δ άνθρωπος αυτός, τόν όποίο οί

λειά. Καμιά φορά, μιά βραδιά μέ μερικούς οtκείους γύρω

'Έλληνες εκαναν τό είδω'λό τους, τούς μοιάζει τόσο λίγο.

aπό €να ουίσκυ. Καλλιτέχνες, κυρίως μουσικοί, δπως δ

Είναι τόσο σβέλτος δσο αυτοί είναι ό.ργοί, τόσο σοβαρός

Χατζιδάκης, αυτός πού εκανε <Πά παιδιά του Πειραιά».

δσο αυτοί είναι χαρούμενοι, τόσο κλειστός στόν εαυτό του

«Εlναι ή μουσική που προτιμώ

δσο αυτοί είναι φλύαροι. («Κατά βάθος» μας είπε δ ύπουρ

Καί δ Θεοδωράκης, κύριε πρόεδρε;

γός επί των Πληροφοριων, κ. Λαμπρίας, «αυτός δ 'Έλλη
νας είναι Ρωμαίος!»).
«'Όλοι οί συμπατριώτες μου θέλουν νά μοίί μοιάσουν».
«Εlμαι ένας ~Ελληνας τοίί βορρά;; μiiς λέγει δταν του
κάνουμε τήν παρατήρηση.

Καί δ Ντέ Γκώλ ήταν βόρειος κύριε πρόεδρε. Καί κα
νείς δέν εμοιαζε λιγότερο μέ τόν μέσο Γάλλο ...
«'Όλοι όμως θά ήθελαν νά τοίί μοιάσουν. λοιπόν, τό

ίδιο φαινόμενο παρατηρείται καί μέ μένα! Μέ μένα, οί
'Έλληνες βρήκαν αuτό πού έψαχναν. 'Υπάρχουν τέτοιες
στιγμές, στή ζωή τών λαών. 'Υπάρχουν πράγματα πού σκέ-

.

εκφράζει τόν λαό».

«Καί αvτόν τόν άγαπώ πολύ. Ψηφίζει κομμουνισμό, εl
ναι όμως κρυπτοκαραμανλικός ... ;;
Μοναδική έξαίρεση σ' αυτή τή χρήση του χρόνου: μιά
όSρα γκόλφ,

τήν Κυριακή τό πρωί. Πρόκειται, δμως γιά

συμβουλή των iατρων. Καί, φυσικά, μιά ευκαιρία γιά συ
ναντήσεις μέ σπουδαίες προσωπικότητες τής δημόσιας η
τής οΙκονομικής ζωής. 'Εκτός aπό αυτό, ούτε μία σχισμή,
ούτε μιά aνωμαλία στήν έπιφάνεια αυτής τής τελείως λείας

ύπάρξεως. Λείας σάν μιά όβίδα .
«Ή lδιωτική μου ζωή; Εlναι τόσο άπλή όσο πολύπλο
κη εlναι ή πολιτική μου ζωή;;.
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Συνάντηση μέ τόν πρόεδρο (άνω) καί τόν καyκελλάριο (κάτω) τής Αύστρίας.
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Τό έλληνικό θαϋμα, <«iρκεί νά βαστάξη».

«έπιβάλλεται νά δημιουργηθή ψυχολογία λιτότητος,

Διότι στήν πολιτική ποτέ κάτι δέν κερδίζεται όριστικά.

γιά νά μήν χρειασθή νά έπιβληθοvν μέτρα λιτότη

Καί πίσω από τά λουλούδια τής ανοίξεως, τά παλιά αγκά

τας;>.

θια αντέχουν πάντα. 'Υπάρχει ή προστριβή γιά τήν Κύπρο

πού διαιωνίζεται. Καί οί άπειλές τοϋ τουρκικου Στόλου γιά
τά νησιά τοϋ Αίγαίου, δπου πλανάται ή όσμή του πετρε

21

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ο Κ. Καραμανλής συμμετέχει στόν έορτασμό

λαίου.

Οί Τουρκοι ήταν ijδη παράλογοι . Τώρα εγιναν καί ανεύ

τής δεύτερης επετείου aπό τήν ϊδρυση τής Νέας Δη

θυνοι. 'Υπάρχει αύτή ή οίκονομική άπογείωση, πού είναι

μοκρατίας, κατά τή διάρκεια του όποίου απευθύνει

ακόμη τόσο εϋθραυστη. 'Όταν τόν ρωτά κανείς πάνω σ'

αύτό τό θέμα, ό πατέρας του «έλληνικου θαύματορ) άναφέ
ρει τήν μητέρα τοϋ Ναπολέοντα:

στά παριστάμενα μέλη του κόμματος τόν ακόλουθο
χαιρετισμό :

«'Αρκεί νά βαστάξει)).

«'Αγαπητοί φίλοι,

Καί ϋστερα, αύτά τά κακοσβησμένα φώτα, πού κοκκινί

»Γιά τήν θέσιν τήν δποία κατέχει ή Νέα Δημο

ζουν άκόμα (τελευταία, μέ τήν εύκαιρία μιiiς κινήσεως άρ

κρατίας στήν έθνική μας ζωή, καθώς καί γιά τό έργο

μάτων μάχης στά περίχωρα τής 'Αθήνας, προτίμησαν νά

τής Κυβερνήσεώς της θά σaς δμιλήσουν δύο έπίλε

προειδοποιήσουν τόν πληθυσμό ώστε νά μήν ύπάρξη πα

ρεξήγηση ... ). Ή 'Ελλάδα εδωσε στόν έαυτό της ενα καλό
βασιλέα. 'Όλα δμως βασίζονται σ' αύτόν . Καί δέν βλέ
πουν νά ύπάρχη ακόμη διάδοχος. η θά γίνη άν κάτι ...
Γιατί, εϊτε άπό τήν άκρα 'Αριστερά, εϊτε από τήν άκρα

Δεξιά, νά κοπή τό νήμα τής ζωής αύτfjς πρίν άπό τήν ώρα

κτοι συνεργάται μου. Θά &ρκεσθώ, ώς έκ τούτου,

στήν διατύπωση ώρισμένων σκέψεων, οί δποίες θά
συμπληρώσουν ϊσως πληρέστερα τούς λόγους τών
συνεργατών μου.

»Ή ϊδρυσις τής Νέας Δημοκρατίας δέν tνεπνεύ
σθη aπό προσωπική φιλοδοξία. Γιατί, έάν έπρόκειτο

του;

Αϋριο, δμως, δπως καί κάθε ήμέρα, ό Κωνσταντίνος

περί φιλοδοξίας, εlχα

-

δπως γνωρίζετε- πιό άνε

Καραμανλής θά διασχίσει ξανά τόν 'Εθνικό Κήπο γιά νά

τους τρόπους καί πιό &κίνδυνους, γιά νά τήν ίκανο

πάη στό γραφείο του καί θά τρομάξη ξανά τούς σωματοφύ

ποιήσω. 'Η Νέα Δημοκρατία ύπήρξε προϊόν έθνικής

λακές του. 'Ο θάνατος; 'Ασφαλώς δέν τόν σκέπτεται. Σί

&νάγκης.

γουρα αύτός ό 'Έλληνας είναι πράγματι ενας Ρωμαίος.
"Άλλωστε καί αύτός ό ϊδιος τό όμολογεί :
«Σκέπτομαι όπως δ Καίσαρ δ δποίος έλεγε: "Καλλίτερα
vά πεθάvη κανείς μιά φορά παρά vά φοβiiται σ' όλη του τή
ζωή"».
'Εκεί βρίσκεται συχνά, άλλοίμονο, ή άδυναμία τών δυ
νατών.

»Ή aποσύνθεσις τών πολιτικών δυνάμεων τής
χώρας, ή δποία έξεδηλώθη πρό τής δικτατορίας καί
δλοκληρώθη μ' αύτήν, έδημιούργησε ένα τεράστιο,
ένα έπικίνδυνο κενό στήν δημόσια ζωή τής χώρας.
Καί τό κενό αύτό έπρεπε νά πληρωθή. Καί έπρεπε νά
πληρωθή aπό μιά μεγάλη πολιτική δύναμη, ίκανή νά

δαμάση τό χάος πού μaς έκληροδότησε ή δικτατορία

18

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

καί πρό παντός νά &νοίξη καινούργιους δρόμους

1976

στήν έθνική μας ζωή. Μιά δύναμη aπηλλαγμένη aπό

Μετά τήν επιστροφή του στήν 'Αθήνα, ό Κ. Κα

τά πάθη τοv παρελθόντος καί ίκανή νά συνδυάση τήν

ραμανλής ενημερώνει τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, γιά

έθνική μας παράδοση μέ τήν &νανέωση καί τήν πρό

τήν ίκανοποιητική εκβαση τfjς περιοδείας του σέ

οδο. Μιά δύναμη, τέλος, στά πλαίσια τής δποίας θά

χώρες τfjς Εύρώπης.

μπορούσαν νά συναντηθούν όλοι οί καλήςθελήσεως

'ο πρωθυπουργός ύπογράμμισε τίς τραγικές επι

"Ελληνες, γιά νά δημιουργήσουν μία καινούργια

πτώσεις πού θά είχε γιά τή χώρα ή aπώλεια τfjς φιλί

'Ελλάδα. Καί τήν δύναμη αύτή τήv έδωσε στήν χώρα

ας πού aπολάμβανε ή 'Ελλάδα στή Δυτική Εύρώπη.

δ έλληνικός λαός, στό πρόσωπο τής Νέας Δημοκρα

'Επανέλαβε γιά μιά &κόμη φορά, δτι ε πρεπε νά δια

τίας.

τηρηθεί στό εσωτερικό τής χώρας τό κλίμα όμαλό

»Γιά νά έκτιμήσετε τήν aποστολή &λλά καί τό

τητας καί κοινωνικής γαλήνης πού θωράκιζε τό δη

έργο τής Νέας Δημοκρατίας, θά πρέπη νά &ναλογι

μοκρατικό πολίτευμα καί συντελουσε στήν εύνοϊκή

σθήτε ποιά θά ήταν ή έξέλιξις στήν έθνική μας ζωή,

προβολή της στόν κόσμο καί ίδιαίτερα στή Δυτική

χωρίς τήν παρουσία της.

Εύρώπη. 'Ακόμη, αναφέρθηκε στήν &νάγκη νά επι

»Καί γιά νά τήν έκτιμήσετε πληρέστερα, θά πρέ

ταχυνθεί ή δραστηριότητα τής κρατικής μηχανής, ή

πη νά συγκρίνετε τίς δικές μας, μέ τίς έξελίξεις πού

όποία όφειλε νά aνταποκριθεί στούς ύψηλούς στό

έσημειώθησαν σέ άλλες χώρες πού βρέθηκαν, δπως

χους πού εθετε ή εύρωπαϊκή πολιτική τής Κυβερνή

καί έμείς, κάτω aπό δικτατορίες. Στήν 'Αργεντινή

σεως. καί επισήμανε δτι, στό ύφιστάμενο κλίμα τής

καί στήν Ταϋλάνδη ή δημοκρατία ξανάπεσε δύο χρό

οίκονομικής ύφέσεως στήν Εύρώπη, επιβαλλόταν νά

νια μετά τήν &ποκατάστασίν της. Ή 'Ισπανία εύρί

επιδειχθεί καί στήν ·Ελλάδα πνευμα περισυλλογής,

σκεται &κόμη στήν aρχή τοv δημοκρατικού της πει

αύτοσυγκρατήσεως καί λιτότητας.

ράματος. Καί ή Πορτογαλία κυβερνάται αύτήν τήν

'Όπως τόνισε,

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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«'Η Κυβέρνηση, ύπό τίς όδηγίες τοϋ πρωθυπουργοϋ κ.

Κ. Καραμανλή, έθέσπισε γιά πρώτη φορά, άπό τήν εναρξη

προσωρινό.

»Αύτά θά πρέπη νά έχουν ύπ' όψιν τους όλοι

έκείνοι οί δποίοι προσπαθούν άπερίσκεπτα νά προ
καλέσουν πολιτικές όξύτητες καί κοινωνικές άνατα
ραχές. Καί θά πρέπη νά έχουν τό θάρρος νά άναγνω
ρίσουν όχι μόνο αύτή τήν διαφορά, άλλά καf τό γε

γονός δτι ούδέποτε ή χώρα μας κυβερνήθηκε τόσο
δημοκρατικά, δσο κατά τήν τελευταία διετία.

vΑ

ν

τής καλλιεργητικής περιόδου

1975-76 τό

μέτρο τής 1:\γκαι

ρης έξαγγελίας τοϋ γεωργικοϋ προγράμματος τοϋ επόμε
νου ετους . VΕτσι οί ενδιαφερόμενοι άγρότες 1:\χουν τήν δυ
νατότητα νά προγραμματίζουν σωστά τήν παραγωγική

τους δραστηριότητα καί νά κατευθύνουν αότήν πρός τήν
καλλιέργεια καί παραγωγή εκείνων τών προϊόντων πού θά

άπέδιδαν τό καλύτερο οiκονομικό άποτέλεσμα καί τό ύψη
λότερο γιά αυτούς είσόδημα.

άμφιβάλλουν, δέν έχουν' παρά νά διαβάσουν έλληνι

»Στά πλαίσια τής καθιερωθείσης αότής τακτικής τό

κή iστορία, μέσα στήν όποία εlναι καί ή δική τους.

'Υπουργείο Γέωργίας κατάρτισε τό γεωργικό πρόγραμμα

» Τό έργον τό όποίο ν έπετέλεσε ή Νέα Δ ημοκρα

τό δποίον θά έφαρμοσθή στόν γεωργικό τομέα κατά τό νέο

τία κατά τήν διαδρομήν τών τελευταίων δύο έτών

ετος

εlναι πολύπλευρο καί χαρακτηρίζεται διεθνώς ώς τό

σαν ύπ' όψιν οί πρόσφατες έξελίξεις τής γεωργίας, καθώς

έλληνικό θαύμα. Μπορώ yά σiiς πώ δτι κατ' ίδίαν τό

καί οί γενικές κατευθύνσεις τοϋ πενταετοϋς προγράμματος

άναγνωρίζουν καί έκείνοι πού άπό κομματισμόν ή
έμπάθειαν δημοσίg τό έπικρίνουν. Καί μπορώ έπίσης

νά σiiς πώ δτι πολλοί έξ αύτών εϋχονται γιά τήν
μακροημέρευσή μου. Θέλουν δμως παράλληλα μέ

τήν άσφάλειάν τους νά έχουν καί τήν πολυτέλειαν νά
μέ βασανίζουν.

»Τό έργον δμ ως αύτό εlναι

άνάγκη νά όλοκληρω

θή κατά τά προσεχή δύο χρόνια, πού θά εlναi κρίσι
μα γιά τό μέλλον τοv τόπου μας. Καί θά εlναι κρίσι
μα, γιατί στό διάστημα αύτό θά πρέπη: νά κατοχυ
ρώσωμεν τήν δημοκρατίαν μας, νά θεμελιώσωμεν

κατά τρόπο άσφαλή τήν οlκονομίαν μας, νά έξουδε
τερώσωμεν όριστικά τούς κινδύνους τούς έξωτερι
κούς καί νά πραγματοποιήσωμε τήν ένταξή μας στήv
Ήνωμένη Εύρώπη.

;; 'Εάν,

προτού πραγματοποιηθούν αύτοί

oi

σκο

1977.

Γιά τήν κατάρτιση τοϋ προγράμματος έλήφθη

οiκονομικής καί γεωργικής άναπτύξεως.

»Οί είδ}κώτεροι παράγοντες πού ελήφθησαν ύπ' όψιν
κατά τήν κατάρτιση τοϋ προγράμματος ύπήρξαν:

»1.

'Η ύφισταμένη καί προβλεπομένη ζήτηση στό έξω-

τερικό καί εσωτερικό .

»2. Οί προοπτικές εξαγωγής.
»3. Οί διαθέσιμοι γεωργικοί πόροι.
»4. 'Η άνταγωνιστικότης μεταξύ τών

διαφόρων καλλι

εργειών.

»5.

Οί επιδιωκόμενες διαρθρωτικές προσαρμογές τής

παραγωγής, εν όψει τής εντάξεώς μας στήν ΕΟΚ.

~>6. 'Η άνάγκη νά έξασφαλισθή στούς παραγωγούς ίκα
νοποιητικό, κατά τό δυνατόν, εiσόδημα .

»Οί συγκεκριμένες επιδιώξεις αότές σέ κάθε προϊόν,
καθώς καί τά μέσα ύλοποιήσεώς τους μέ τήν πολιτική τι

μών καί είσοδηματικών ένισχύσεων, τήν πολιτική αόξή
σεως τής παραγωγικότητος καί τήν πιστωτική πολιτική

μέσφ τής ΑΤΕ, εχουν ώς άκολούθως :

ποί, διαταραχθή ή πολιτική καί ή κοινωνική όμαλό

»Α'. 'Επιδιώξεις

της στόν τόπο μας, αi έπιδιώξεις αύταί θά καταστούν

»l.

τελικά άνέφικτες καί αύτό θά εlναι συμφορά γιά τόν

»'Όπως ήδη άνεκοινώσαμε, ή επιδίωξη στό προϊόν αυ

Σιτάρι

τόπον. Καί γιά τήν άποτροπήν αύτής τής συμφορiiς

τό ε{ναι ή

είμεθα ύπεύθυνοι δλοι

(σκληροϋ καί μαλακοϋ) στά επίπεδα τοϋ

oi

'Έλληνες, κυβερνητικοί

1976.

'Έτσι θά

έξασφαλισθή άπόλυτα ή κάλυψη τής εγχωρίου καταναλώ

καί άντιπολιτευόμενοι.
»Αύτήν τήν στιγμήν, άγαπητοί φίλοι, ή Νέα Δη

μοκρατία εlναι lσχυρώτερη άπ' δ, τι ήταν πρό διετί
ας. Τότε άποτελοvσε μίαν έλπίδα. Σήμερα άποτελεί
έγγύηση γιά τό μέλλον.

διατήρηση τής συνολικής παραγωγής του

Ή Νέα Δημοκρατία μέ τό

σεως μέ τό άναγκαίο άπόθεμα άσφαλείας καί θά ύπάρξουν

καί περιθώρια γιά εξαγωγή. Παράλληλα, θά επιδιωχθή ή

αϋξηση τών στρεμματικών άποδόσεων καί ή ποιοτική βελ
τίωση τής παραγωγής μέ τήν διάδοση τών βελτιωμένων

ποικιλιών καί iδίως τών μεξικανικών, τήν εφαρμογή καλύ

τεράστιο λαϊκό της έρεισμα, μέ τήν άπαράμιλλη συ

τερης τεχνικής τής καλλιέργειας καί τήν τυποποίηση τοϋ

νοχή της καί πρό παντός μέ τήν σώφρονα δσον καί

προϊόντος.

τολμηρά πολιτική της, έγγυiiται τήν προκοπή του

»Είδικώτερα επιδιώκεται (α) ή αϋξηση τής παραγωγής

τόπου καί τήν δημοκρατική έξέλιξη τής έθνικής μας

τοϋ σκληροϋ σιταριοϋ τοϋ δποίου ή διάθεση τών πλεονα

ζωής. Καί τήν iκανότητά της αύτή τήν όφείλει σέ

σμάτων στήν διεθνή άγορά γίνεται ευχερέστερα καί (β) δ

σiiς, τούς όπαδούς της. Τήν όφείλει στήν σταθερή

άντίστοιχος περιορισμός τής καλλιεργουμένης εκτάσεως

σας συμπαράσταση, γιά τήν όποία όφείλω σήμερα

μέ μαλακό σιτάρι.

θερμά νά σiiς εύχαριστήσω;;.

»Στήν διαρθρωτική αυτή μεταβολή τής καλλιεργουμέ
νης μέ σιτάρι εκτάσεως θά βοηθήση άποτελεσματικά ή

σημαντική αϋξηση πού έδόθη γιά τήν εσοδεία τοϋ

23

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Ι. Μποuτος, εξαγγέλλει
τό γεωργικό πρόγραμμα του

1976

στήν τιμή τοϋ σκληροϋ σιταριοϋ. Μέ τήν τιμή αυτή ή καλ

1977:

λιέργεια τοϋ σκληροϋ σιταριοϋ στά κατάλληλα γι' αυτήν
εδάφη, εγινε άνταγωνιστική σέ σχέση μέ τήν καλλιέργεια
τοϋ μαλακοϋ σιταριοϋ.
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»Γιά τούς λόγους αύτούς ή Κυβέρνηση σκοπεύει νά

αύξήση άκόμη περισσότερο τήν τιμή του σκληρου σιταρι

>>6.

Καπνός

»~Ηδη εχει έξαγγελθή τό πρόγραμμα καλλιεργείας γιά
τά καπνά άνατολικοu τύπου του ετους

ου.

»2.

1977.

Μέ τό πρό

γραμμα αύτό έπιδιώκεται ή αύξηση τής παραγωγής ι.Ορισμέ

Κριθάρι

»·Η έλλειμματικότης τής χώρας σέ συμπεπυκνωμένες

νων ποικιλιών καπνοί) καί ή περαιτέρω βελτίωση τής ποιό

ζωοτροφές καθιστά άναγκαία τήν αύξηση τής παραγωγής

τητος αύτrον . ~Ετσι θά καταστή δυνατόν νά προσαρμοσθή

του κριθαριου . Τουτο θά έπιδιωχθή:

πρός τήν ζήτηση τής διεθνους άγοράς ή παραγωγή των

»α. μέ τήν διάδοση των βελτιωμένων ποικιλιών καί τής
βελτιωμένης τεχνικής τής καλλιεργείας καί ,

πρός άναδιάρθρωση ποικιλιών του προϊόντος.

»7.

»β. μέ τήν συνέχιση τής άκολουθουμένης τακτικής τής

Βαμβάκι

»Βασική έπιδίωξη του προγράμματος στόν τομέα τής

προοδευτικής προσεγγίσεως τής τιμής του κριθαριου πρός

βαμβακοκαλλιεργείας εΙναι ή έπέκταση αύτής γιά τήν αύ

τήν τιμή του άνταγωνιστ ικου γι' αύτή ν μαλακου σιταριου .

ξηση τής παραγωγής πρός κάλυψη των ηύξημένων άναγ

»3 .

κων τής ζητήσεως . Γιά τήν έπιδίωξη αύτή έλήφθησαν ύπ '

Καλαμπόκι

»'Η έπέκταση τής καλλιεργείας του καλαμποκιου σέ

όψιν οί ικανοποιητικές τιμές πού έπέτυχαν οί παραγωγοί

άρδευόμενες κυρίως έκτάσεις καί ή αύξηση τfjς παραγωγής

γιά τό βαμβάκι τής έφετεινfjς έσοδείας, καθώς καί οί αίσιό

του, rοστε νά καλυφθουν δσο τό δυνατόν περισσότερο οί

δοξες μάλλον προοπτικές γιά τήν άνετη άπορρόφηση άπό

άνάγκες τής κτηνοτροφίας μας, άποτελουν βασική έπιδ ίω

τήν έγχώρια βιομηχανία καί τήν διεθνή άγορά καί του

ξη του πενταετους γεωργικου προγράμματος καί συνεπώς

βαμβακιου τής έσοδείας

καί του προγράμματος τής καλλιεργητικής περιόδου του

νισμούς στηρίξεως του είσοδήματος των βαμβακοπαραγω

1977.

γών, ή Κυβέρνηση θά έξαγγείλη εγκαιρα τίς άποφάσεις

»Πρός τουτο, προβλέπεται:

1977. Γιά τά μέτρα καί τούς μηχα

της . 'Επίσης, θά συνεχισθή ή προσπάθεια γιά τήν έπέκτα

»α . ή αύξηση τής τιμής συγκεντρώσεως του άραβα

ση του θεσμου των όμαδικrον καλλιεργειών βάμβακος καί
ή ένίσχυση αύτrον γιά τήν άγορά μηχανικου έξοπλισμοu .

σίτου ,

»β. ή συνέχιση τής παροχής είσοδηματικής ένισχύσε

»8.

Βρώσιμα όσπρια

ως στίς έπίσπορες καλλιέργειες άραβοσίτου , καθώς καί

»Γιά νά άνασταλή ή κάμψη πού σημε ιώνεται στήν καλ

στίς προοριζόμενες γιά παραγωγή χλωρής μάζης καί ένσί

λιέργεια καί παραγωγή τής φακής καί τελευταίως των ρε
βυθιrον καί φασολιών , προγραμματίζεται ή λήψη των κά

ρωση,

»γ . ή συνέχιση τής έπιδοτήσεως των μηχανημάτων
ένσιρώσεως καί των ξηραντηρίων άραβοσίτου ,

»α. ό καθορισμός έλαχίστων τιμών άσφαλείας πού νά

»δ. 'Η εύρύτερη χρησιμοποίηση τrον βελτιωμένων σπό
ρων ύβριδίων καί τής βελτιωμένης τεχνικής τής καλλιερ

ίκανοποιουν , κατά τό δυνατόν, τούς παραγωγούς
»β . ή συνέχιση τής έπιδοτήσεως των βελτιωμένων ποι

κιλιών σπόρων καί μηχανημάτων άλωνισμου καί διαλογής

γείας .

»4.

τωθι μέτρων :

όσπρίων·

Ρύζι

»Γιά νά έξασφαλισθουν συνθήκες ίσορροπίας στήν

~

»γ . ή προώθηση τής τυποποιήσεως τής παραγωγής

άγορά του προϊόντος αύτου προγραμματίζεται ή μικρή

στούς τόπους παραγωγής άπό τούς Γεωργικούς Συνεταιρι

μείωση τής παραγωγής του ρυζιου. Πρός τουτο , θά συνε

σμούς καί,

χισθή ή έφαρμογή του μέτρου τής χορηγήσεως άδειων γιά

»δ . ή έξεύρεση καί διάδοση βελτιωμένων ποικιλιών.

τήν καλλιέργεια ρυζιου, άλλά μόνο σέ παθογενή καί ήμι

»9.

παθογενή έδάφη, καθώς καί του μέτρου τής συγκεντρώσε

»Γιά τήν καλύτερη άξιοποίηση των ε ύνοϊκrον συνθη

ως των πλεονασμάτων σέ τιμές πού θά καθορισθουν άργό

κών τής χώρας μας στήν παραγωγή άρωματικrον φυτών, θά

'Αρωματικά φυτά

έπιδιωχθή μέ τήν χρηματοδότηση ένός είδικου, πρός του

τερα.

»5. Ζαχαρότευτλα
» Έν όψει του δτι καί κατά τό ετος 1977 θά διατηρηθή ή

το, προγράμματος ή όρθολογική έκμετάλλευση των αύτο
φυομένων καί ή έπέκταση των καλλιεργουμένων άρωματι~

παραγωγή τής έγχωρίου ζαχάρεως στά έπίπεδα τής αύταρ

καιν φυτών.

κείας , προγραμματίζεται ή καλλιέργεια των ζαχαροτεύτ

»10.
»• Ο

λων νά παραμείνη στήν αύτή εκταση των

450.000

στρ . πε

Βιομηχανική τομάτα

περιορισμός τής καλλιεργείας τής βιομηχανικής

ρίπου πού έκαλλιεργήθησαν έφέτος. Γιά τόν σκοπόν αύτόν

τομάτας κατά τήν έφετεινή περίοδο κατέστησε δυνατή τήν

προβλέπεται:

άπορρόφηση των μεγάλων άποθεμάτων τοματοπολτου πού

»α. ή σύναψη των συμβάσεων μεταξύ τής Βιομηχανίας

εΙ χε δημιουργήσει ή έπέκταση τής καλλιεργείας αύτής κα

Ζαχάρεως καί των παραγωγών μέχρι του ϋψους του δυνα

τά τό

μικου των έργοστασίων της

γιά τό

στήν τεχνιΙCήΊης καλλιεργείας γιά τήν αύξηση τής άντα

1975. ~ Ετσι, σήμερα μπορουμε νά προγραμματίσουμε
1977 ηύξημένη παραγωγή νωπής βιομηχανικής τομά
τας μέχρι του ποσου των 700.000 τόννων εναντι των
500.000 τόν. τής έφετεινής περιόδου. Γιά τήν πραγματο 

γωνιστικότητος τής παραγομένης στήν χώρα μας ζαχάρε

ποίηση αύτής τής έπιδιώξεως καθορίζεται δτι θά αύξηθή ή

ως καί,

έλάχιστη τιμή πού πρέπει νά καταβληθή άπό τίς γεωργικές

»β .

ή

πραγματοποίηση! των άναγκαίων

βελτιώσεων

»γ . ή έπιδότηση των μέσων παραγωγής ζαχαροτεύτλων .

βιομηχανίες στούς παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας. ·Η

»Τό θέμα τής τιμής των .ζαχαροτεύτλων θά άντιμετωπι

τιμή αύτή θά κατοχυρωθή μέ συμβάσεις καλλιεργείας με

σθή σύντομα μέ τήν εκδοση τής σχετικής άποφάσεως άπό

ταξύ παραγωγών καί βιομηχάνων . Παράλληλα, μέ δανειο

τήν Οίκονομική έξ 'Υπουργών 'Επιτροπή .

δότηση τής ΑΤΕ θά ένισχυθουν μόνον οί συμβασιουχοι
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τοματοπαραγωγοί. τέλος, θά συνεχισθή ή επιδότηση των

Γεωργίας περιοχές, των ενδεδειγμένων ποικιλιών aμπέλου

μηχανημάτων πού βελτιώνουν τήν τεχνική τής καλλιερ

γιά παραγωγ~ οίνων ονομασίας προελ~ύσεως
»- ή αναδιάρθρωση των φυτειών aμπέλου

γείας αύτής.

σέ ώρισμέ

νες περιοχές, πού παράγουν κρασιά κοινής καταναλώσεως

Πατάτες

»11.

»'Έπειτα aπό τήν έφετεινή μεγάλη ζήτηση πατάτας aπό

καί ή δοκιμαστική καλλιέργεια ξενικών ποικιλιών σέ προ

τίς χώρες τής Δυτικής Εύρώπης, πού τήν !;δημιούργησε ή

βληματικές περιοχές γιά τήν βελτίωση τής ποιότητος των

πρωτοφανους εκτάσεως ξηρασία καί τίς αισιόδοξες προο

κρασιών·

πτικές γιά τήν συνέχιση των εξαγωγών μας πρός τίς ίδιες

χώρες καί κατά τό πρώτο τουλάχιστον έξάμηνο του

1977,

ό περιορισμός τής περαιτέρω επεκτάσεως των φυ

»-

τειών γιά επιτραπέζια σταφύλια, ή καλύτερη διάρθρωση
του χρόνου προσφορaς τους καί ή βελτίωση τής ποιότητάς

προγραμματίζεται :

»α. ή αϋξηση τής παραγωγής τής δ:vοιξιάτικης πατάτας
μέ aντίστοιχη μείωση τfjς παραγωγής τής θερινής καί τήν

τους

» - ή συνέχιση καί κατά τό

1977

τής εκριζώσεως τής

διατήρηση τής παραγωγής τής φθινοπωρινής στά επίπεδα

Κορινθιακής σταφίδας πού καλλιεργείται μέσα στά aρδευ

του

τικά δίκτυα , καθώς καί ή εφαρμογή μέτρων γιά τήν βελ τ ί

1976

καί,

»β. ή λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων παρεμβάσεως γιά

ωση καί μείωση του κόστους παραγωγής τής σταφίδας εν

τήν εξασφάλιση ίκανοποιητικών, κατά τό δυνατόν, τιμών

γένει πρός διευκόλυνση τής εξαγωγής της σέ τιμές aντα

στούς παραγωγούς.

γωνιστικές.

»12.

»'Η μ ή επέκταση τής καλλιεργείας τής έλη aς, λόγφ

Δενδρώδεις καλλιέργειες

πού aφορά τίς δενδρώ

τής στασιμότητας τής ζητήσεως του ελαιολάδου διεθνώς.

τίς επιδιώξεις πού aπορρέουν κατά κύριο λόγο aπό

ραγωγικότητας στήν παραγωγή των προϊόντων τής εληaς

»Τό πρόγραμμα του ετους

1977,

δεις καλλιέργειες περιλαμβάνει:

»1.

τούς μακροχρόνιους γιά κάθε καλλιέργεια στόχους καί,

»2.

τά μέτρα πολιτικής γιά τήν άμεση aντιμετώπιση:

»α. των προβλημάτων πού θά δημιουργηθουν aπό τά

πλεονάσματα τής παραγωγής στίς περιπτώσεις αδυναμίας
aπορροφήσεώς τους,

~Ετσι, βασικές επιδιώξεις παραμένουν ή βελτίωση τής πα
καί ή βελτίωση τής ποιότητος του ελαιολάδου καί των
επιτραπεζίων ελαιών.

»13 .

Κηπευτικά

»'Η καλλιέργεια των πρωίμων κηπευτικών είτε σέ θερ

μοκήπια , είτε στήν ϋπαιθρο είναι aπό τίς πλέον δυναμικές

»β. των προβλημάτων πού θά aφορουν είτε στήν ενί

λόγφ των δψηλών τιμών πού επιτυγχάνουν τά προϊόντα

σχυση των εξαγωγών καί λοιπών διεξόδων διαθέσεως των

αύτά στό εσωτερικό καί εξωτερικό. Γι' αύτόν τόν λόγο, θά

προϊόντων, είτε στήν aπόσυρση ώρισμένων ποσοτήτων .

επιδιωχθή ή επέκταση των πρωίμων καί ύπερπρωίμων κη

'Η πολιτική αύτή θά έφαρμοσθή μέ γνώμονα τήν εξυγίαν

πευτικών στίς κατάλληλες γι' αύτά περιοχές. Πρός τουτο,

ση τής παραγωγής καί τήν aποφυγή διαιωνίσεως νοσηρών

θά συνεχισθη ή επιδότηση του φυτικου καί πολλαπλασια

καταστάσεων .

στικου ύλικου τών προωθουμένων ειδων καί ποικιλιών κα

»'Από τίς επιδιώξεις δύο είναι οί σημαντικώτερες;

θώς καί ή aγορά καί εγκατάσταση μέσων . πρωιμήσεως καί

»α. 'Η διακοπή τής περαιτέρω επεκτάσεως των φυτειών

όψιμήσεως κηπευτικών.
'Ανθοκομικά

εκείνων των όποίων τά προϊόντα aντιμετωπίζουν προβλή

»14.

ματα διαθέσεως καί δέν εχουν εύνοϊκές διεθνείς προοπτι

»Τό aρκετά εύνοϊκό οικολογικό περιβάλλον τής χώρας
μας γιά τήν παραγωγή aνθοκομικών προϊόντων καί ή συ

κές.
»β. 'Η ταχεία αναδιάρθρωση τής παραγωγής μέ τόν

νεχώς αύξανομένη ζήτηση αύτών στό εσωτερικό καί εξω

ε:gανεμβολιασμό ύφισταμένων φυτειών καί τήν aντικατά

τερικό συνηγορουν στήν προγραμματιζόμενη αϋξηση της

σταση παλαιών μέ ποικιλίες προωθούμενες κατ' είδος δεν

παραγωγής τους πρός κάλυψη των αναγκών του εσωτερι

δρώδους καλλιεργείας.
»Ειδικώτερα επιδιώκονται γιά ώρισμένες δενδρώδεις

καλλιέργειες τά έξής :

κου καί διεύρυνση των εξαγωγών των δρεπτών aνθέων,
iδίως κατά τούς χειμερινούς μηνες. Γιά τήν πραγματοποί

ηση των επιδιώξεων αύτών του προγράμματος θά συνεχι

ό περιορισμός τής παραγωγής των πορτοκαλιών

σθη ή επιδότηση, ώς καί εις τά πρώιμα κηπευτικά, του

τής ποικιλίας Ούάσιγκτων Νάβελ (όμφαλοφόρα) μέ aντί

πολλαπλασιαστικου ύλικου καί των θερμοκηπίων καί πολ

στοιχη επέκταση των προωθουμένων κατά περιοχή aπό τό

λαπλασιαστηρίων .

»-

'Υπουργείο Γεωργίας ποικιλιών·

»-

ή επέκταση των πρωίμων ποικιλιών λεμονιάς στίς

κατάλληλες πρός τουτο περιοχές

»-

ή διακοπή τής περαιτέρω επεκτάσεως τής ροδακι

νιάς καί βερυκοκιάς καί ή αναδιάρθρωση των ποικιλιών
τους γιά τήν καλύτερη χρονική διάρθρωση τής παραγωγής

»Περαιτέρω θά επιδιωχθή ή δημιουργία νέας συγχρό
νου aνθαγορaς στήν πρωτεύουσα γιά τήν βελτίωση τής
διακινήσεως των προϊόντων τούτων στό εσωτερικό.

»Μέτρα και μέσα γιά τήν ύλοποίηση τών επιδιώξεων
του προγράμματος
»Πέραν aπό τά fjδη αναφερθέντα μέτρα πολιτικής γιά

τήν ύλοποίηση των επιδιώξεων πού καθορίζονται γιά κάθε

τους

ή aπομάκρυνση τής μηλιaς aπό τίς πεδινές περιο

ενα aπό τά παραπάνω προϊόντα, aποφασιστικής σημασίας

χές πρός τίς όρεινές καί ήμιορεινές, γιά τήν βελτίωση τής

στήν πραγματοποίηση των επιδιώξεων αύτών, πρόκειται

ποιότητος των μήλων·

νά είναι καί ή συμβολή τών προγραμμάτων αύξήσεως της

»-

»-

ή μερική aντικατάσταση aπό τίς aχλαδιές των ποι

κιλιών Κρυστάλλι καί Κόσια μέ προωθούμενες ποικιλίες

»-

ή επέκταση στίς όριζόμενες aπό τό 'Υπουργείο

παραγωγικότητας καί τής μέσφ τής ΑΤΕ πιστωτικής πολι
τικης, πού θά Ι;φαρμοσθουν κατά τό

»1 .

1977.

Εtδικώτερα:

Γιά τό πρόγραμμα αύξήσεως της παραγωγικότητας
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μέ τό όποίο επιδιώκεται ή προώθηση, άναδιάρθρωση, βελ

»2.

Προώθηση σύμφωνα μέ συνταγματικη επιταγή

τίωση καί κλιμάκωση τής παραγωγής καθώς καί δ εκσυγ

Σχεδίου Νόμου μέ τό όποίο θά ρυθμίζωνται τά - θέματα τής

χρονισμός τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέ τήν χορή

εκμεταλλεύσεως εγκαταλελειμμένων ή σχολαζουσών γαι

γηση οίκονομικών ενισχύσεων, μελετάται ή όργάνωσή του

ών έκτάσεως σύμφωνα μέ τά ύπάρχοντα στοιχεία ως

έπί νέων βάσεων, ό>στε ν' άνταποκρίνεται πληρέστερα

έκατ. στρεμ. έκ τών δποίων τά

στούς επιδιωκόμενους μέ αύτό σκοπούς.

έκτάσεις άπό πραγματικούς καλλιεργητές. 'Αποτελεί βα

σικό στόχο τής Κυβερνήσεώς ή διάθεση πρός εκμετάλ

»Συγκεκριμένα:

»1.

Νά έξαγγέλλεται τό πρόγραμμα Πρίν άπό τήν έναρ

ξη τοϋ έτους έφαρμογής του.

»2.

1,5
400 χιλ. στρέμ. ε{ναι πεδινές

λευση δλων τών σχολαζουσών γαιών στούς άγρότες σάν
μέρος ένός προγράμματος περιφερειακής άναπτύξεως μέ

Οί ένισχύσεις τοϋ προγράμματος νά παρέχωνται τό

ταχύτερο στούς δικαιούχους καί μάλιστα μέ άπλουστευμέ
νη διαδικασία.

σκοπό τήν οίκονομική καί κοινωνική άνύψωση τής έπαρ
χίας.
»·Ο πρωθυπουργός πιστεύει δτι δέν ύπάρχει τμήμα τής

»'Επίσης μελετάται δπως ή ίδια διαδικασία έφαρμοσθή

έλληνικής γής πού δέν ε{ναι έπιδεκτικόν βελτιώσεως τών

καί γιά τίς οίκονομικές ένισχύσεις πού παρέχονται γιά τήν

δρων εκμεταλλεύσεώς του καί αύξήσεως τής άποδοτικότη

στήριξη τών τιμών καί τήν συμπλήρωση του είσοδήματος

τός του. Διά τοϊ.\το έδωσε συγκεκριμένες δδηγίες γιά τήν

τών παραγωγών.

έφαρμογή προγράμματος καί μελέτης τών δυνατοτήτων

»3.

Γιά τό πρόγραμμα τής, μέσφ τής ΑΤΕ πιστωτικής

πού παρουσιάζει κάθε γεωργικόν διαμέρισμα γιά τήν πλη

ρέστερη γεωργική άξιοποίησή του σέ συνδυασμό μέ τό

πολιτικής, θά έπιδιωχθij:

»α. ή αϋξηση του δρίου δανειοδοτήσεως γιά τίς επιδιω
κόμενες ώς άνωτέρω παραγωγικές δραστηριότητες

»β . ή εύρύτερη χρηματοδότηση γιά επενδύσεις βελτιώ
σεως τής δομής καί όργανώσεως τών γεωργικών εκμεταλ
λεύσεων-

γενικώτερο χωροταξικό σχέδιο μέ τό όποίο θά καθορίζων
ται οί ζώνες χρήσεως γής σέ δλη τήν χώρα.

»3.

Κατάρτιση προγράμματος άξιοποιήσεως δλων τών

γαιών κοινοτικών ή ίδιωτικών τών δποίων ή έκμετάλλευση
κρίνεται άπό άποψη άποδόσεως ώς ίκανοποιητική. Οί γαί

»γ. ή χρηματοδότηση δσον άφορα τά μηχανήματα, μέ

ες αύτές άνέρχονται είς

5 εως 6 έκατ. στρέμ. καί προέκυψαν

κριτήριο τήν πλήρη, κατά τό δυνατόν, άπασχόλησή τους

κατά τό μέγιστο μέρος τους άπό παραχωρήσεις σέ κοινό

παράλληλα πρός τόν βαθμό διαδόσεώς τους στήν συγκε

τητες ή ίδιώτες γιά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, σέ έφαρ

κριμένη περιοχή.

μογή τής έκάστοτε πραγματοποιηθείσης Γεωργικής 'Απο

»Καταλήγοντες, θά έπιθυμούσαμε νά ύπογραμμίσουμε

καταστάσεως. 'Επειδή, δμως, έν τφ μεταξύ ο{ συνθήκες

δτι ή Κυβέρνηση μέ τό νέο γεωργικό πρόγραμμα έτους

εκμεταλλεύσεως έχουν μεταβληθή , επιβάλλεται ή έφαρμο

άποβλέπει στό νά έπιταχύνη καί νά καταστήση πε

γή ένός εύρυτέρου προγράμματος γιά τήν έντατικώτερη,

1977

ρισσότερο συνειδητές στούς άγρότες τίς άναγκαίες άναδι

εναντι τής σημερινής κτηνοτροφικής, γεωργική άξιοποί

αρθρωτικές έξελίξεις στίς καλλιέργειες. Γι' αύτούς τούς

ηση.

λόγους, καλοϊ.\με τούς άγρότες ο{ δποίοι ένδιαφέρονται

»4.

Προώθηση σχεδίου νόμου πρός ψήφιση ύπό τής

πραγματικά γιά τήν άνάπτυξη καί βελτίωση τών εκμεταλ

Βουλής μέ τό όποίο δ θεσμός τοϊ.\ άναδασμοϊ.\ προσαρμόζε

λεύσεών τους νά δραστηριοποιηθοϊ.\ν γιά τήν έπιτυχία τών

ται πρός τίς σύγχρονες άπαιτήσεις. Μέχρι σήμερα δ άνα

επιδιωκομένων στόχων του προγράμματος πρός τό συμφέ

δασμός έφαρμόσθηκε σε γαίες ύψηλών άποδόσεων συνο

ρον καί τό ίδικό τους καί τής οίκονομίας γενικώτερον».

λικής έκτάσεως

Έξάλλου, στίς 27 Νοεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής
προήδρευσε σέ σύσκεψη , μέ τή

συμμετοχή τών

5.600.000 στρεμ. μέ θαυμάσια άποτελέσμg

τα γιά τήν αϋξηση τής παραγωγικότητάς των. ΕΙναι γνω

στό δτι δ σημερινός πρωθυπουργός ε{χε άποδώσει τήν δέ
ουσα σημασία στόν θεσμό. Πλήν, δμως, οί σύγχρονες τε

ύπουργών Συvτονισμου, ΟΙκονομικών, Γεωργίας καί

χνολογικές έξελίξεις καί οί άπαιτήσεις μιας έκμηχανισμέ

'Εμπορίου, του διοικητή τής Τραπέζης τής 'Ελλά

νης Γεωργίας έπιβάλλουν τήν βελτίωση τοϊ.\ θεσμοί\ ό>στε:

δος, του διοικητή καί ύποδιοικητή τής ΑΤΕ, καθώς

>>α. νά διευκολύνεται ή έξαγορά, άγοραπωλησία ή άν

καί του προέδρου καί του γενικοί) διευθυντή τής

ταλλαγή γαιών μέσα σέ άναδασμούμενες περιοχές ή καί

ΠΑΣΕΓΕΣ. Σχετικά, έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοί

εξω άπό αύτές καί νά ενισχύεται ή τάση δημιουργίας βιω

νωση:

»β. νά μήν παρεμποδίζεται ή εξυπηρέτηση τών έγγειο

«Κατά τήν σύσκεψη έξετάσθηκαν θέματα γεω ργικής
πολιτικής καί θεσμικά όργανωτικής μορφής καί έλήφθη
σαν σχετικές άποφάσεις κατά τομείς ώς άκολούθως:
»Α. ' Εγγειοδιαρθρωτικά μέτρα

»1.

σίμων εκμεταλλεύσεων·

'Οριστική παραχώρηση τών καλλιεργησίμων γαι

διαρθρωτικών ή χωροταξικών προγραμμάτων έκ τής ύπο
χρεώσεως κατανομής τών γαιών διά κλήρου·

»γ. νά συνδυάζεται στενώτερα ό άναδασμός μέ τήν κα
τασκευή έγγειοβελ τιωτικών καί λοιπών συμπληρωματικών
εργων·

ών τοϊ.\ δημοσίου, δπως ε{ναι οί περιοχές Κάρλας, Λεσινί

»δ. νά άπλουστεύεται ή διαδικασία λήψεως άποφάσεων

ου, 'Αγουλινίτσας, συνολικής έκτάσεως, μόνον αύτές,

γιά άναδασμό καί νά επιταχύνεται ή εκτέλεση τών κτημα

120.000 στρεμμάτων ~ερίπου, κατά τρόπο πού νά εξασφα

λίζεται βιώσιμος χλήρος στούς άκτήμονες καλλιεργητές

τολογικών έργασιών.

»5.

Ή έπέκταση τών δραστηριοτήτων τής 'Υπηρεσίας

τής περιοχής καί νά ένισχύεται μέ τήν παροχή κινήτρων

'Εγγείων Βελτιώσεων ό>στε νά αύξηθοϊ.\ν οί κατ' ετος άρ

καί τεχνικών συμβουλών ή όργάνωση τών δμαδικών καλ

δευόμενες νέες έκτάσεις άπό

λιεργειών.

στρέμ. γιά τήν προσεχή πενταετία καί νά όργανωθή άποτε-

240.000 στρέμματα σέ 400.000
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γομένων ζωοτροφών, άπεφασίσθη νά μελετηθή κατά συ

έκτάσεων μέ πρωτοβουλία καί εύθύνη τ&ν <δφελουμένων

στηματικό καί συγκεκριμένο τρόπο ή έξυγίανση τοϋ κυ

άπό τήν εκτέλεση των εργων άγροτ&ν.

κλώματος ζωοτροφαί

»'Ο κ . πρωθυπουργός ένέκρινε τήν διάθεση

200

έκατ.

- κρέας

-γάλα, καθώς καί ή έξασφά

λιση τής άπαραίτητης τεχνικής ύποδομής στήν διακίνηση

δραχμών' ΕΚ του ΠΔΕ γιά τήν προμήθεια γεωτρυπάνων ύπό

των ζωοκομικ&ν προϊόντων, c:Οστε νά έξαλειφθοϋν οί ύπάρ

τής ΥΕΒ, c:Οστε νά αύξηθή σημαντικά δ άριθμός τ&ν γεω

χουσες αίτίες άνισορροπίας σέ ολο τό σύστημα τής παρα

τρήσεων γιά τήν πληρέστερη έκμετάλλευση του ύπογείου

γωγής των.

ύδατικου δυναμικου τής χώρας. 'Ενεκρίθησαν Ι:πίσης, τά

»Συγκεκριμένες άποφάσεις θά ληφθοϋν άπό τήν έξ

κάτωθι:

'Υπουργών Οίκονοι.fική 'Επιτροπή, έντός συντόμου χρο

»α. ή κατάργηση του φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων
προκειμένου περί άγροτικ&ν κτημάτων έκτάσεως μέχρι

νικου διαστήματος.
»Δ. Γεωργική ~Ερευνα

40

στρεμμάτων άγοραζομένη άπό επαγγελματίες άγρότες ύπό

»'Επειδή ή συμβολή τής Γεωργικής 'Ερεύνης στήν αύ

τέτοιους ορους c:Οστε νά άποκλείεται ή χρήσις του διά μα

ξηση τής παραγωγής καί παραγωγικότητας καί στήν βελ

κρόν χρονικόν διάστημα γιά άλλους εκτός των γεωργικών

τίωση τής ποιότητος καί τοϋ κόστους των παραγομένων

σκοπών-

προϊόντων ε{ναι μεγάλη, ή Κυβέρνηση άπεφάσισε νά καλύ

»β. ή διάθεση άπό τό άποθεματικό του τακτικου προϋ
πολογισμου πιστώσεων ϋψους

ψη τά ύφιστάμεyα κενά στόν τομέα αύτό:

86.000.000 δραχμών γιά τήν

»α. μέ τήν άναδιάρθρωση τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας

αύξηση του άριθμου των τοπογραφικών συνεργείων καί

Γεωργικών 'Ερευνών c:Οστε νά έπιτευχθή πλήρης καί όργα

τήν προμήθεια των άναγκαίων όργάνων, c:Οστε νά Ι:πισπευ

νική σύνδεση τ&ν έρευνητικ&ν έργασι&ν μέ τήν έξυπηρέ

σθή ή τακτοποίηση καί ρύθμιση τ&ν ύφισταμένων έποικι

τηση των συγκεκριμένων έπιδιώξεων τής παραγωγής

στικ&ν εκκρεμοτήτων καί περατωθή ή χορήγηση των δρι
στικ&ν παραχωρητηρίων είς

1 1Ι 2 ετος τό πολύ άπό

σήμε

»β . μέ τήν συγκέντρωση τής έρευνητικής δραστηριότη-

.

τος σέ

5 Κέντρα

Γεωργικής Έρεύνης (Θεσjνίκη, Λάρισα,

'Αθήνα, Πάτρα καί Κρήτη). Κάθε Κέντρο Γεωργικής 'Ε

ρα·

»γ. ή ταχεία προώθηση νομοσχεδίου γιά τήν κατάργη

ρεύνης θα περιλαμβάνη 'Ινστιτουτα καί Περιφερειακούς

ση του έποικιστικου τέλους καί ή άνάληψη των δαπανών

Σταθμούς 'Ερεύνης καί θά έπιλαμβάνεται τής έρεύνης

γιά τό έποικιστικό εργο άπό τόν τακτικό προϋπολογισμό·

άντικειμένων ένδιαφερόντων τήν μείζονα περιοχή αύτ&ν·

»δ. ή αύξηση τ&ν χορηγουμένων πιστώσεων ύπό τής

»γ. μέ τήν ίδρυση νέων 'Ινστιτούτων Έρεύνης, οπως

Α ΤΕ γιά άγορά γεωργικών έκτάσεων άπό τούς άγρότες είς

ε{ ναι τό 'Ινστιτοϋτο 'Εσπεριδοειδών 'Αργολίδος καί τό

1.100

έκατ . δρχ :

Ίνστιτοϋτο 'Αμπέλου καί Σταφίδας Πατρών, τήν προαγω

»ε . ή διάθεση, μέσφ του τακτικου προϋπολογισμου, πο
σου

140.000.000

δραχμών γιά τήν επιδότηση πρός άγορά

των μηχανικών μέσων των νέων όμαδικ&ν καλλιεργειών

γή ύφισταμένων Σταθμών Έρεύνης σέ Ίνστιτοϋτα Έρεύ
νης καί τήν μεταφορά με ρικών έξ αύτ&ν άπό τήν 'Αθήνα

στίς παραπάνω περιοχές

βάμβακος.

»δ. μέ τήν χορήγηση τ&ν άπαιτουμένων πιστώσεων, οί

»Β. 'Εμπορία καί διακίνηση όπωροκηπευτικ&ν

δποίες ύπολογίζεται οτι θά ανέλθουν, γιά τήν όλοκλήρωση

»Ε{ ναι γνωστό οτι άπό τό σύνολο τής γεωργικής παρα

του έν λόγφ προγράμματος, έντός τής προσεχοϋς δεκαετίας

γωγής, άνερχομένης σέ

146

των όπωροκηπευτικ&ν άξίας

δισ. δρχ., περίπου, τό τμήμα

25

σέ

1,6

δισ. δρχ.».

δισ . δρχ., παρουσιάζει τίς

πιό δυσμενείς γιά τόν άγρότη συνθήκες διαμορφώσεως τι

Κατόπιν, ή άνακοίνωση εκαμε άναφορά στήν κα

μών διότι κατά διαστήματα ή προσφορά των έμφανίζεται

τάρτιση του νέου όργανισμου του 'Υπουργείου Γε

πλήρως άνελαστική. Τουτο σημαίνει ύψηλές τιμές γιά τήν

ωργίας καί συνέχιζε:

κατανάλωση, χαμηλές τιμές γιά τόν παραγωγό καί άνεπί
«ΑΤΕ καί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί

τρεπτα κέρδη γιά τούς μεσάζοντες.
»Γιά τήν άντιμετώπιση του προβλήματος αύτου, ή Κυ

»1 .

Ό κ. πρωθυπουργός μετά λεπτομερή ένημέρωσή

βέρνηση άπεφάσισε, σέ στενή συνεργασία μέ τίς Συνεται

του έπί τ&ν σημερινών δραστηριοτήτων τής ΑΤΕ καί

ρι>στικές όργανώσεις, νά όργανώση τοπικές άγορές, στίς

τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας εδωσε τίς σχετικές δδηγίες :

όποίες οί άγρότες θά προσκομίζουν καί θά πωλοϋν τά

»α. Γιά τήν πληρέστερη άξιοποίηση τοϋ τεχνικοί\ δυ

προϊόντα τους έλεύθερα μέ πλειστηριασμό, c:Οστε νά /;πι

ναμικοί\ τόσον του 'Υπουργείου , οσον καί τής ΑΤΕ, τ&ν

τυγχάνουν τίς άνώτερες δυνατές τιμές.

δποίων οί άντίστοιχες άρμοδιότητες πρέπει νά έναρμονι

»Γιά τήν έπίσπευση άφ' ένός , άλλά καί τήν όρθή έφαρ

σθοϋν c:Οστε νά άποφευχθοϋν στό μέλλον έπικαλύψεις.

μογή τοϋ νέου αύτοϋ θεσμου άφ ' έτέρου, ό κ. πρωθυπουρ

Πρός τουτο, Ι:δόθησαν οί σχετικές όδηγίες γιά τήν μετα

γός εδωσε είδική εντολή νά μετακληθουν ξένοι έμπειρο

φορά των Γεωτεχνικών' Υπηρεσιών τής ΑΤΕ καί τήν δρα

γνώμονες, οί όποίο ι θά συνεργασθοϋν μέ τό ' Υπουργείο

στηριοποίηση έντός των άρμοδιοτήτων του 'Υπουργείου

Γεωργίας καί τίς Συνεταιριστικές όργανώσεις κατά τά

Γεωργίας, τ&ν Γεωπόνων τής Τραπέζη ς .

πρώτα στάδια τής έφαρμογή ς του .

»β . Γιά τήν περαιτέρω προώθηση των σχεδίων τής Δι

»Γ. Κτηνοτροφικά προϊόντα

οικήσεως τή ς ΑΤΕ, c:Οστε νά πραγματοποιηθή ή στιiδιακή

»Δεδομένης τής μεγάλης σημασίας τήν όποία εχει δ

μεταφορά ώρισμένων ύπηρεσι&ν αύτής άπό τό Κέντρο

τομεύς Ζωικής Παραγωγής (ή άξία τ&ν ζωοκομικ&ν προϊ

όντωνάνέρχεται είς

46 δισ. περίπου) γιά τήν διατροφή

του

έλληνικοϋ λαοί\ καί τήν άξιοποίηση των έγχωρίως παρα-

πρός τήν, 'Επαρχία.

»2.

'Η ΠΑΣΕΓΕΣ ύπέβαλε ήδη τίς προτάσεις της σχε

τικώς μέ τήν τροποποίηση του σχεδίου Νόμου "Περί Γε-
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ωργικών Συνεταιρισμών" , τό όποίον εlχε καταρτίσει τό

άπό τήν οικονομία καί νά άποφεύγεται ή μακροχρόνιος

· Υπουργείον 'Γεωργίας .

δέσμευσις κεφαλαίων, σέ κατάσταση άδρανείας .

)) • ο κ .

πρωθυπουργός εδωσε εντολή δπως επισπευσθή ή

σύνταξη τοϋ όριστικοϋ σχεδίου καί ή κατάθεσή του στήν

Θά επανεξετασθοϋν οί προϋπολογισμοί δαπάνης

»-

τών εργων πού ε{ναι ήδη εντεταγμένα στό πρόγραμμα,

Βουλή τό ταχύτερον δυνατόν ώστε νά παρασχεθή ή δυνατό

προκειμένου νά συνεχισθοϋν οί εργασίες μέ πνεϋμα λιτό

της στούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς νά εκπληρώσουν

τητας. Τό 'Υπουργείο Δημοσίων VΕργων άνέλαβε νά προ

τήν άποστολή τους , μέσα στά πλαίσια τών νέων δραστηρι

ωθήση ειδικό νομοθέτημα γιά τόν τρόπο τής μελέτης τοϋ

οτήτων πού θά προκαλέση ή ενταξή μας στήν ΕΟΚ καί νά

ελέγχου καί τής παρακολουθήσεως τής εκτελέσεως τών

συμβάλουν στήν άνάπτυξη τής Γεωργικής Οικονομίας.

εργων. Θά άπλουστευθοϋν καί θά συντομευθοϋν οί εν χρή

» ' Επίσης, ό κ . πρωθυπουργός εδωσε τίς σχετικές όδη

σει διαδικασίες καί θά ρυθμισθοϋν τά άναφερόμενα στίς

γίες γιά τήν ταχεία καί ορθολογιστική άντιμετώπιση, άπό

άμοιβές τών εργολάβων καί τών μελετητών, σύμφωνα μέ

μέρους τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας καί τής ΑΤΕ, τών σχε

τήν λογική καί τό μέτρο.

τικών προβλημάτων τά όποία άπασχολοϋν τίς Συνεταιρι

»-

Θά εξακολουθήση νά ενισχύεται εντατικά ή επεν

δυτική δραστηριότης τοϋ Δημοσίου στήν Θράκη καί τίς

στικές μας 'Οργανώσεις.
»τέλος, ενε κρίθη ή μεταφορά άπό τήν 'Αθήνα τής

ανατολικές νήσους τοϋ Αiγαίου. 'Ανεξάρτητα άπό τήν ει

εδρας τοϋ μέν Όργανισμοϋ Καπνοϋ εις Δράμα, τοϋ δέ

δική τούτη ενίσχυση, πού επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι,

Όργανισμοϋ Βάμβακος εις Τρίκαλα» :

θά εύνοηθοϋν γενικά οί παραμεθόριες επαρχίες άπό τό πρό
γραμμα .

23-25

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

»-

1976

'Η εξυγίανση τοϋ προγ ράμματος, ό περιορισμός

δηλαδή τοϋ άριθμοϋ τών εργων καί ή ταχεία τους άποπερά

Συγκαλουνται διαδοχικές συσκέψεις στό 'Υπουρ

τωση , προϋποθέτουν αύτονόητα δτι κατά τήν διάρκεια τοϋ
δέν πρόκειται οπωσδήποτε νά ενταχθοϋν στό πρό

γείο Συντονισμοί), ύπό τήν προεδρία του Κ. Καρα

1977

μανλή, καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργ&ν Συντονι

γραμμα νέα εργα , καί ειδικώτερα νέα εργα πού δέν θά ε{ναι

σμοί), Γεωργίας, Δημοσίων 'Έργων καθώς καί του

ύφυπουργου Συντονισμοί), στίς δποίες έξετάζεται η
πορεία έφαρμογfjς του προγράμματος δημοσίων έπεν

δύσεων του

1976 καθώς καί η κατάρτιση του προ
1977. Μετά τό τέλος τfjς συσκέψεως

γράμματος του

εντελώς άμέσου άποδόσεως, πλήν εξαιρετικών περιπτώ
σεων.

»Τρίτον : Κατ ' εφαρμογήν τών προηγουμένων άρχών θά

δοθή άπόλυτη προτεραιότητς στά εγγειοβελτιωτικά εργα.
Γενικώτερα ό τομεύς έπενδύσεων τής γεωργίας καί δασών

θά ενισχυθή τό Ι 977 κατά

15% περισσότερο

άπό τό προη

τfjς 25ης Νοεμβρίου, δ ύπουργός Συντονισμοί), Π.

γούμενο ετος, ήτοι εναντι εκτιμωμένων πληρωμών τρέχον

Παπαληγούρας άνακοίνωσε τά άκόλουθα:

τος ετους

<<Τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τοϋ ετους

1977

καταρτίσθηκε σύμφωνα μέ τίς άκόλουθες κετευθύνσεις,

πού, ήδη πρό τριμήνου, εlχε δώσει ό Κ . Καραμανλής πρός
τούς άρμοδίους ύπουργούς .

»Οί κατευθύνσεις τοϋ πρωθυπουργοϋ ε{ναι οί έξής :
»Πρώτον: Δέν μπορεί νά πραγματοποιηθή τό οποιοδή
ποτε πρόγραμμα επενδύσεων, χωρίς νά εlναι κατοχυρωμέ
νο τό α\:σθημα άσφαλείας τοϋ λαοϋ, ώστε νά μπορή άπερί
σπαστος νά άσχοληθή μέ τά καθημερινά του παραγωγικά
καί δημιουργικά εργα . Αύτό σημαίνει δτι προϋπόθεσις τής

οικονομικής άναπτύξεως εlναι, ύπό τίς σημερινές συνθή
κες, ή ενίσχυσις τής άμυντικής μας ύποδομής μέ τήν κατα

χοι τής Κυβ ε ρνήσεως, εiδικώτερα μάλιστα στόν τομέα τής
έθνικής παιδείας, εiς τόν όποίον εναντι εκτιμωμένων πλη
ρωμών

5.400 έκατ . δρχ. τοϋ 1976, προβλέπεται ή έκταμίευ
6.400 έκατ . δρχ . γιά τό 1977· ήτοι ποσοστόν αύξήσεως
20% περίπου .
ση

»Τό

συνολικόν

Δάση

· Αλιεία

-

'Εγγειοβελτιωτικά

1976,

μιά σοβαρή προ

Μεταλλεία

-

σεων, ή όποία δμως πρέπει νά συνεχισθή καί όλοκληρωθή

Συγκοινωνία

τό

Σιδηρόδρομοι

στηριγμένη πάνω σέ ενα σαφέστατο διάγραμμα.

'Ελήφθησαν κατά συνέπειαν οί άκόλουθες άποφάσεις:
Θά ενταθή ό ρυθμός εκτελέσεως εργων πού εlναι

άμεσα παραγωγικά καί εiδικώτερα εκείνων πού μπορεί νά
άρχίσουν νά άποδίδουν άμέσως σέ

»-

1,2 ή

τό πολύ

3 χρόνια.

Θά προγραμματισθή άμέσως ή παράδοσις aπό τούς

45

δημοσίων

έκατ. δρχ . εις

Ποbά εις έκατ. δρχ.

Βιομηχανία

»-

προγράμματος

θά άνέλθη σέ

δέ κατά τομείς ώς άκολούθως:

σπάθεια εξυγιάνσεως τοϋ προγράμματος δημοσίων επενδύ

1977,

τοϋ

1977

τά όποία περιλαμβάνεται καί τό άποθεματικό· διεμορφώθη

Γεωργία

»Δεύτερον : VΕγινε ήδη, κατά τό

ϋψος

έπενδύσεων τοϋ ετους

Τομείς

εν σχέσει μέ τό προηγούμενο ετος.

6.607

>>Τέταρτον : 'Ιδιαίτερη εμφαση δίνει τό πρόγραμμα, γιά

σεων . Πρός τόν σκοπόν αύτόν ή Κυβέρνησις aπεφάσισε νά

60% περίπου

προβλέπεται ή εκταμίευση

νά έπιτευχθοϋν σταδιακά οί εύρύτεροι εθνικοπολιτικοί στό

σκευή εργων καί μέσφ τοϋ προγράμματος δημοσίων επενδύ

αύξήση τό σχετικό δριο τών πληρωμών κατά

5.750 έκατ. δρχ .
1977.

έκατ . δρχ . γιά τό

Τουρισμός

-

'Ορυχεία
'Ενέργεια

Μουσεία

' Αλυκαί

-

-

Βιοτεχνία

Μνημεία

'Εκπαίδευσις
οικισμός

'Υγεία

Πρόνοια

-

UΥδρευσις

-

'Αποχέτευσις

εργολάβους αύτοτελών τμημάτων μεγαλυτέρων εργων, κα

Δημοσία

Διοίκησις

τά τρόπον ώστε τά τμήματα αύτά νά άξιοποιηθοϋν εγκαιρα

Τεχνική

Βοήθεια

1.030
980 '
4.300
600
2.300
6.000
2.200
1.600
6.400
700
750
3.500
800
40
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Νομαρχιακά WΕργα καί Παραμεθόρια

Διάφορα
'Αποθεματικόν
Σύνολον

1977

343

καί πάσης 'Ελλάδος, Σεραφείμ, απευθύνει στόν Κ.

3.550
6.250
4.000
45.000

Καραμανλή τήν ακόλουθη έπιστολή:

«' Εξοχώτατε,
>>'Η 'Ιερά Σύνοδος, πληροφορηθείσα εξ εγκύρων πη

»'Η Κυβέρνησις πιστεύει δτι, καταρτιζόμενο σύμφωνα

γών, δτι έπίκειται εντός του λήγοντος &τους ή σύναψις

μέ τίς ιiνωτέρω ιiρχές, τό πρόγραμμα θά συντελέση στήν

διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τής έλληνικής Κυβερνή

βελτίωση τής διαρθρώσεως τής δομής τής οίκονομίας τής

σεως καί του Κράτους του Βατικανου, επελήφθη καί πάλιν

χώρας καί θά έπιτρέψη- σέ συνδυασμό μέ τήν &.νάπτυξη

του σοβαρου τούτου διά τήν Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν τής

εύρυτέρας κλίμακος ιδιωτικών πρωτοβουλιών

στόν

'Ελλάδος ζητήματος εν τij Συνεδρίg Αύτής τής 3ης ύπερ

σταδιακόν εκσυγχρονισμόν της . Θά μπορέση &τσι ή 'Ελ

μεσοί\ντος μηνός, ήχθη δέ είς τήν ιiπόφασιν, δπως ύπομι

λάς νά ε{ναι ετοιμη νά ιiξιοποιήση τήν μεγάλη εύκαιρία,

μνήσκουσα καί αύθις Ύμίν τό &.πό 8ης 'Ιανουαρίου ε.ε.

-

πού τής διανοίγει ή επικειμένη &νταξη στήν Εuρώπη, ύπέρ

'Υπόμνημα Αuτής έπί του Ζωτικοί\ καί μεγίστης σημασίας

τών έργαζομένων τής ύπαίθρου καί τών πόλεων».

θέματος τούτου, ύπογραμμίση 'Υμίν σοβαρώς καί διά μίαν

Τήν ίδια ημέρα,

25

Νοεμβρίου, συγκροτήθηκε

στό 'Υπουργείο Συντονισμοί) καί άλλη σύσκεψη,

ε{σέτι φοράν τάς &.νησυχίας τής 'Ελλαδικής 'Ορθοδόξου
'Εκκλησίας .
»'Όθεν καί Συνοδικij διαγνώμτι καί άποφάσει διερμη

ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) καί μέ τή συμ

νεύοντες Ύμίν τάς &.νησυχίας ταύτας παρακαλοί\μεν διά

μετοχή τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμοu, Οίκονομικ&ν

τά κάτωθι:

καί 'Εμπορίου, του διοικητή καί τ&ν ύποδιοικητ&ν

»Ι . Τόσον ή παρουσα Διαρκής 'Ιερά Σύνοδος τή.ς δια

της Τραπέζης της 'Ελλάδος καί των μεγαλυτέρων

νυομένης 120ής Συνοδικής Περιόδου, δσον καί ή προλα

έμπορικ&ν Τραπεζών καί Τραπεζών 'Επενδύσεων,

βοί\σα τοιαύτη, είς ην άνήκει τό διαληφθέν καί έπισυναπτό

καθώς καί του προέδρου τής ΕΛΕΒΜΕ. Σχετική κυ

μενον ώδε 'Υπόμνημα, ου μήν άλλά καί σύμπασα ή σεπτή

βερνητική ανακοίνωση ανέφερε δτι δ πρωθυπουργός

'Ιεραρχία τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος επισύ ρει δλως

ζήτησε τήν ενταση της έπενδυτικfjς προσπάθειας,

ίδιαζόντως τήν προσοχή Ύμών επί του σημείου, δτι τό

στήν όποία θά συνέβαλλε τό πρόγραμμα δημοσίων

έπενδύσεων καί η δραστηριότητα της ΕΛΕΒΜΕ.
'Ωστόσο, δπως σημείωσε δ Κ. Καραμανλής, κύριος
φορέας της έπενδυτικfjς δραστηριότητας παρέμενε η
ίδιωτική

πρωτοβουλία,

ύπ ' όψιν θέμα τυγχάνει άκρως λεπτόν, διά δέ τήν συνείδη
σιν τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας ζήτημα, τουτ' αuτό προ
στασίας καί περιφρουρήσεως τής 'Ορθοδόξου Πίστεως είς
τούς κόλπους τής εύσεβους ήμών χώρας.
»Δέν δυνάμεθα, άλλωστε, νά &.ποκρύψωμεν τούς βασί

από τίς προσπάθειες της

μους φόβους ήμών, δτι ή ύπό μορφήν διπλωματικών σχέ

δποίας εμελλε νά έξαρτηθεί η έπιτυχία τής έπενδυτι

σεων διείσδυσις τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας είς τήν

κfjς έξορμήσεως στό σύνολό της: οί Τράπεζες οφει

Μητρόπολιν τής 'Ορθοδοξίας ε{ναι πλέον ή εμφανής.

λαν νά ένισχύσουν τούς ίδι&τες πού αναλάμβαναν

»2.

Βεβαίως ή 'Εκκλησία καί διαισθάνεται καί κατανο

παρόμοιες πρωτοβουλίες. Κατόπιν, οί διοικητές των

εί τήν ένεστώσαν κρίσιμον κατάστασιν τής χώρας, ή όποία

Τραπεζών ένημέρωσαν τόν πρωθυπουργό γιά τίς έξε

ε{ναι ένδεχόμενον νά παραταθή επί μακρόν είσέτι ή καί νά

λίξεις καί τίς προοπτικές τής οίκονομίας στόν κρί

καταστή κατά τό μάλλον καί ήττον μόνιμος έφιάλτης .

σιμο αuτό τομέα καί συμφωνήθηκε, γιά τόν καλύτερο

συντονισμό των ένεργει&ν, νά συνέρχονται οί διοική
σεις των Τραπεζών σέ συσκέψεις, ύπό τήν προεδρία

του διοικητή τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

• Ωσαύτως,

ή 'Εκκλησία εκτιμά δεόντως τόν τε πατριωτι

σμόν καί τήν ίδιαιτέραν εuαισθησίαν επί τών εθνικών θεμά
των τόσον τής Κυβερνήσεως δσο καί τής 'Εθνικής 'Αντι

προσωπείας καί τάς καταβαλλομένας ύφ' δλων &.νεξαιρέ
τως έντόνους προσπαθείας δπως περιχαρακωθή τό πάτριον
&δαφος καί διασφαλισθfj .ή άκεραιότης τής φιλτάτης ήμών

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976

Πατρίδος, εφ ' ώ καί ή 'Ιερά Σύνοδος δέν θά επεθύμει πο

'Ο ύπουργός Οίκονομικ&ν, Ε. Δεβλέτογλου, ανα

κοινώνει τίς αuξήσεις στίς αποδοχές των δημοσίων

ύπαλλήλων καί συνταξιούχων οί όποίες κλιμακώ
νονται από

10

εως

15%,

καί θά καταβληθοuν σέ δύο

δόσεις, τήν lη 'Ιανουαρίου καί τήν 1η Μαίου

1977.

σώς νά παρακωλύση τό εθνοφιλές άμα δέ καί θεοφιλές του

το &ργον τής Κυβερνήσεως. · Η άρνησις τής ' Εκκλησίας
είς τήν επιχειρουμένην σύναψιν διπλωματικών σχέσεων

μετά του Βατικανου δέον δπως έρμηνευθή όρθώς ύφ'
Ύμών. Διό καί παρακαλουμεν θερμώς δπως τό παρόν διά
βημα μ ή θεωρηθή ώς παρέμβασις τής 'Εκκλησίας είς τάς

'Ο Ε. Δε βλέτογλου τονίζει, ακόμη, δτι η έξαγγελία

άρμοδιότητας τής Πολιτείας, ιiλλ' ώς άπαύγασμα άγωνίας,

του συνεπάγεται τήν έπιβάρυνση του προϋπολογι

fiτις άφορα μέν είς αύτήy ταύτην τήν πρόοδον καί προκο

σμοί) κατά

πήν του &θνους, έκπηγάζει δέ εκ τής &.νυστάκτου μερίμνης

7

δισ. δρχ.

τή ς 'Ιεραρχίας τής

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976
'Εν οψει τής ένάρξεως διαπραγματεύσεων γιά τή

'Ελλαδικής 'Εκκλησίας ύπέρ του

' Ορθοδόξου έλληνικου λαου.

»3.

Διά τούς ϋπερθεν λόγους ήχθημεν λοιπόν είς τήν

άπόφασιν, δπως σύν τij ύπομνήσει του τεραστίου τούτου

σύναψη διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στήν ' Ελ

διά τήν 'Ορθοδοξίαν ζητήματος, επιμείνωμεν, καί αύθις

λάδα καί τό Βατικανό, ό 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών

παρακλητικώς, ίνα άποφευχθή ή σύναψις διπλωματικών
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ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ

σχέσεων μετά του Βατικ:ανου, όπισθεν τών δποίων κρύ

ή άποφυγή του έμφυλίου πολέμου καί ταυτόχρονα, του

πτονται καθ ' ήμiiς α{

πολέμου μέ τήν Τουρκία.

προαιώνιοι γνωσταί προθέσεις δι

εισδύσεως της Ρωμαιοκαθολικής ' Εκκλησίας είς τόν ήμέ
τερον χώρον , έν τφ πνεύματι πάντοτε του Ρωμαιοκαθολι

»'Ερ . : Ποιά ε{ναι ή φιλοσοφία σας γιά μιά έπιτυχη
Δημοκρατία;

κου έπεκτατισμου, δπερ πιθανώς, έπιτραπείτω νά είπωμεν,

»'Απ. : Δέν πιστεύω στήν πολιτική φιλοσοφία. Ή φι

ή Πολιτεία δέν ύποπτεύεται , ώς μή στοχαζομένη κατά τά

λοσοφία καθιστίi τούς πολιτικούς άνίκανους γιά δράση.

άναγκαία θεολογικά καί έκκ:λησιολογικά δεδομένα, ι'iτινα

Αύτό ήταν τό πρόβλημα του Πλάτωνα. Πήγε στήν Σικελία

δμως ή 'Εκκλησία σπουδαίως συλλογίζεται.

καί προσπάθησε νά ίδρύση τήν lδανική του δημοκρατία.

»Πρός τούτοις πεποιθότες δτι τόσον ή Κυβέρνησις της

Τό άποτέλεσμα ήταν νά πουληθή δουλος καί χρειάστηκε

χώρας, δσον καί σύμπας δ πολιτικός κόσμος, έν τij μερί

νά έξαγοραστή ή έλευθερία του άπό κάποιον πλούσιο έμ

μν1J αuτών διά τήν ώλοκ:ληρωμένην εUστάθειαν καί πρόο

πορο. Αύτό ήταν τό πρόβλημα καί του Μακιαβέλλι καί του

δον του ε θνους θά συνευδοκήσωσι νά δεχθώσι, μεθ' ίκανο

Μάρξ καί τόσων άλλων. 'Ο φιλόσοφος κινείται στόν κό

ποιήσεως μάλιστα, τό παρόν αϊτημα της 'Εκκλησίας της

σμο τών lδεών· δ πολιτικός έργάζεται στόν κόσμο τής πραγ

'Ελλάδος, παρακαλουμεν θερμώς τήν ύμετέραν 'Εξοχότη 

ματικότητας. Καμμία χώρα δέν κυβερνήθηκε άπό φιλόσο

τα, δπως ένεργήση τά δέοντα πρός ίκ:ανοποίησιν του αίτή

φο. Οί κυβερνήτες εlναι στρατηγοί, πολιτικοί, δικηγόροι,

ματος τής 'Ιερiiς Συνόδου, δπερ ύπαγορεύει ήμίν ή άγάπη

δ, τιδήποτε άλλο έκτός άπό φιλόσοφοι.

πρός τόν πιστόν λαόν του Θεου καί πρός τήν πατρίδα ήμών .
»'Επί τούτοις, έπευχόμενοι ' Υ μίν δα ψι λ η τήν παρά Κυ

»' Ερ .:

Κατά τί διαφέρει ή δημοκρατία σας άπό έκείνες

της ύπόλοιπης Εuρώπης ;

ρίου συναντίληψιν, έν οlς ύπέρ εuημερίας καί προόδου του

»'Απ . : 'Υπάρχουν τρία είδη δημοκρατίας στήν Εύρώ

λαου πράττετε , καί έπευλογουντες Ύμiiς πατρικώς , διατε

πη: ή άγγλοσαξωνική, ή σκανδιναβική καί ή μεσογειακή.

λουμεν»125.

'Από τίς τρείς αύτές, ή μεσογειακή εlναι ή λιγότερο πει-

~Ηδη άπό τίς

3 Νοεμβρίου,

ή 'Ιερά Σύνοδος ε{ χε

δώσει στή δημοσιότητα τό μνημόνιο σχετικά μέ τή
σύναψη διπλωματικών σχέσεων 'Ελλάδος

- Βατικα
8 'Ια

νοϋ, πού ε{ χε έπιδοθεί στόν πρωθυπουργό στίς

. θαρχημένη καί ή δυσκολότερα διοικούμενη. Αύτό όφείλε
ται σέ μεγάλο μέρος στήν γεμάτη πάθος φύση τής μεσογει

ακής lδιοσυγκρασίας. 'Απεχθάνομαι τό πάθος στήν πολι 
τική. Τό πάθος σκοτεινιάζει και συγχέει τά διάφορα ζητή
ματα καί τυφλ'ώνει τούς πολίτες άπό τήν άλήθεια.

νουαρίου, στό όποίο τονιζόταν οτι «έάν ή Κυβέρνη

» Έρ.:

Ή άντιπολίτευση σiiς μέμφεται γιά μονοπώλη

σις προωθήση τήν σύναψιν διπλωματικών σχέσεων

ση τfjς έξουσίας , γιά ενθάρρυνση της λατρείας της προσω

μετά τοϋ Βατικανοϋ, ή 'Ιερά Σύνοδος φρονεί οτι ή

πικότητας. Λένε δτι δ λαός ε{ναι στήν πραγματικότητα

συνείδησις τοϋ λαοϋ θά έξεγερθfj»· καθώς καί οτι «ή

δυσαρεστημένος μέ τήν ήγεσία σας.

Κυβέρνησις, ή όποία θά άνελάμβανε μίαν τοιαύτην
πρωτοβουλίαν, οσον ισχυρά καί αν ε{ναι, δέν δύνα
ται η μή νά έξέλθη ζημιωμένη» .

»'Απ.: ~Αν έπρόκειτο νά κατέλθω σήμερα στίς έκλογές,

τό

80%

του έλληνικου λαου θά έψήφιζε γιά μένα. Δέν βλέ

πω καμμιά δυσαρέσκεια όπου κι ' aν πάω, είτε έντός είτε
έκτός τής 'Αθήνας. Μιά καλά θεμελιωμένη δημοκρατία,
όπως τής Αύστρίας ή τής 'Ελβετίας, δέν έχει άνάγκη άπό

26

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

μιά δυνατή προσωπικότητα

Κατά τή διάρκεια έπίσημης έπισκέψεώς του στήν
'Αθήνα, δ ύπουργός 'Εξωτερικών τfjς 'Ελβετικfjς
Συνομοσπονδίας, Π. Γκραμπέρ, γίνεται δεκτός άπό

-

στήν 'Ελβετία δ κόσμος

άγνοεί άκόμα καί τά όνόματα τών ήγετών. 'Όταν όμως ή
δημοκρατία εlναι άσταθής, μιά δυνατή προσφπικότητα εl
ναι άπαραίτητη.
»'Ε ρ . : U Ησαστε στενός φίλος του Ντέ Γκώλ καί συχνά

τόν Κ. Καραμανλfj, πρός τόν όποίο μεταφέρει πρό

λέγεται δτι είχατε τόν ίδιο τρόπο σκέψεως μέ αuτόν . Ε{ναι

σκληση νά έπισκεφθεί έπίσημα τήν 'Ελβετία.

τουτο άλήθεια;
»'Απ.: ~Οχι, καθόλου. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει vά ένι 

26

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

σχυθή ή έκτελεστική έξουσία καί ότι ύπάρχει άνάγκη νά

1976

τροποποιηθουν τά Συντάγματα ώστε νά άνταποκρίνωνται

Τό περιοδικό <Πime» δημοσιεύει άφιέρωμα στόν

στίς περιστάσεις. 'Ωστόσο, οί στάσεις μας άπέναντι τής

Κ . Καραμανλfj. Τό δημοσίευμα περιλαμβάνει καί

έξωτερικής πολιτικής ήταν διαφορετικές. Κατά τήν γνώμη

τήν άκόλουθη συνέντευξη τοϋ πρωθυπουργοϋ:

μου τό μεγαλύτερο σφάλμα του Ντέ Γκώλ εlναι ότι ένήρ

«" Ερ .:

Ποιό νομίζετε δτι ε{ναι τό σημαντικότερο έπί

τευγμά σας;

θετική στάση έναντι μιίiς ένωμένης Εύρώπης θά εlχε διαρ

»'Απ. : 'Εδραίωσα τήν δημοκρατία χωρίς αΙματοχυσία.
Τόν καιρό έκείνο, τό καλοκαίρι του

γησε ώς έμπόδιο γιά τήν ένωση τής Εύρώπης. Εlναι, πραγ

ματικά άξιοσημείωτο ότι δέν μπορουσε νά άντιληφθή πώς
κή έπίδραση καί μόνιμο άντίκτυπο στήν Ιστορία.

θά ήταν φυσικό

»'Ε ρ.: Προωθείτε άποφασιστικά τήν είσοδο της 'Ελλά

νά έκραγή έμφύλιος πόλεμος. Τό στρατιωτικό καθεστώς

δος στήν Εuρώπη . Πώς άντιλαμβάνεσθε τήν προοπτική

δέν άνετράπη άπό κάποια άλλη έξουσία. Κατέρρευσε. Αύ

τfjς εuρωπαϊκijς ένότητας :

1974,

τό έσήμαινε ότι δ στρατός δέν εlχε τό κυρος ούτε τό θάρ

»'Απ.: Ή έπιθυμία του λαου γι' αύτήν εlναι πολύ πε

ρος, άλλ' ούτε καί τήν θέληση νά έλέγξη τήν ζωή του

ρισσότερο ώριμη άπό έκείνη τών μεμονωμένων Κυβερνή

έθνους. Δέν ύπήρχε κάποια νέα άρχή γιά νά άναλάβη τόν

σεων. Γι ' αύτό λοιπόν ή κίνηση πρός τήν ένοποίηση εlναι

έλεγχο. Κατά συνέπεια, τό πιό σημαντικό έπίτευγμα ήταν

άργή. Κατ' έμέ δέν ύπάρχει ούδεμία άμφιβολία ότι μιά
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ένωμένη Εύρώπη ε{ναι ή μοναδική έγγύηση γιά τούς δη

νέωση τής πολιτιστικής δραστηριότητας, ή προο

μοκρατικούς μας θεσμούς. Αύτή ε{ναι ή βασική πραγματι

πτική τής εντάξεως στήν ΕΟΚ, συνοδεύονταν άπό

κότητα τών καιρών μας. ·Η Εύρώπη πρέπει νά ένωθή, καί

τεράστιες δαπάνες

όσο ταχύτερα συμβή αύτό, τόσο τό καλύτερο.

γιά στρατιωτικές άνάγκες, γεγονός πού εμπόδιζε τήν

» Έρ.:

Λέγεται ότι ή παρουσα συγκυρία εύνοεί τά κόμ

ματα τής άντιπολιτεύσεως , οί πρόσφατες δέ εκλογές πού
εγιναν σέ διάφορες χώρες τής ήπειρωτικής Εύρώπης δεί
χνουν νά επιβεβαιώνουν τήν άποψη αύτή . Πώς βλέπετε
αύτή τήν τάση;

»'Απ. : Οί λαοί, άπανταχοίί τής Δύσεως, αiσθάνονται

τήν aνάγκη γιά aλλαγή. Δένε{ναι ίκανοποιημένοι . 'Υπάρ
χει άγχος καί aνησυχία. ' Ο Γκαίτε συνήθιζε νά λέγη ότι δ

-

περίπου

1,3

δισ. δολλάρια

-

Κυβέρνηση νά προχωρήσει δσο γρήγορα θά fjθελε

σέ μεταρρυθμίσεις στό πεδίο τής κοινωνικής η τής
εκπαιδευτικής πολιτικής . 'Επιπλέον, «ό Καραμαν
λής δέν μπόρεσε νά άπαλείψει εντελώς τή διχόνοια,
τήν ό7τοία χαρακτηρίζει "αίώνια κατάρα τής φυλής
μας"» . Στή συνέχεια, τό περιοδικό ύπογράμμιζε τό
ρόλο του εγγυητή τής δημοκρατίας, τόν όποίο ήταν

πολίτης μοιάζει μέ τόν άρρωστο πού κουράζεται νά μένη

άναγκασμένος νά άναλάβει ό 'Έλληνας πρωθυπουρ

ξαπλωμένος στήν μιά μεριά καί γυρίζει καί στήν άλλη όχι

γός μετά τό

διότι ή aρρώστεια του θά γιατρευτή, aλλά άπλα καί μόνο

καθεστώς:

γιά aλλαγή. Στίς δημοκρατίες ή aλλαγή ε{ναι μιά aνάγκη.
»'Ε ρ.: Γιά νά επανέλθουμε στήν 'Ελλάδα: όταν τό

τουρκικό ερευνητικό σκάφος "Σισμίκ Ι" βγήκε στό ΑΙ. γα ίο
αύτό τό καλοκαίρι , πολλοί υΕλληνες ήθελαν νά τό βυθί
σουν . 'Όμως , ενεργήσατε μέ αύτοσυγκράτηση . Μήπως του

το σίiς εστοίχισε τήν ύποστήριξη πού είχατε;
»'Απ .: Γιά νά ε{μαι ε/λικρινής τίς πρώτες ήμέρες ή
πλειοψηφία ήθελε έκδίκηση, ΚCfτάφερα όμως νά τήν συγ

κρατήσω. Βήμα πρός βήμα έξήγησα τήν θέση μου καί έπει
σα. Καί όταν τά πνεύματα ήσύχασαν, τό πιό μεγάλο μέρος
τοίί λαοίί aντελήφθη ότι ή πολιτική μου ήταν ή σωστή.
νΑν όμως ύπάρξη κάποια άλλη πρόκληση, τότε ούτε δ
έλληνικός λαός, ούτε δ πρωθυπουργός του θά παραμείνη
τόσο ανεκτικός.

»'Ε ρ .: Ποιά εγγύηση μπορεί νά δοθή γιά τήν δημοκρα
τία στήν 'Ελλάδα μετά άπό τήν άποχώρηση του Καραμαν
λή;

1974, όπότε

κατέρρευσε τό στρατιωτικό

'Ο παραμερισμός του Στρατου , ώς πολιτικής δυνάμεως ,
άποτέλεσε ισως τήν πιό δύσκολη πολιτική κίνηση σέ όλη
τήν σταδιοδρομία του Καραμανλή . 'Ενήργησε μέ τέλεια

έπιδεξιότητα , προχωρώντας οϋτε τόσο γρήγορα ώστε νά
τρομάξει τούς άξιωματικούς, άλλά οϋτε καί τόσο άργά
ώστε νά γίνει ή κοινή γνώμη άνυπόμονη . Κατά ενα τρόπο,
οί μεγάλες δίκες τών ύπευθύνων τής χούντας ικανοποίησαν
τήν εντονη άρχαία έλληνική άνάγκη γιά κάθαρση . ' Ωστό
σο, σέ μιά χειρονομία πού άποσκοπουσε στήν επούλωση
τών πληγών , δ Καραμανλής μετέτρεψε σέ ίσόβια δεσμά τίς
θανατικές καταδίκες του Παπαδόπουλου καί τών άλλων

άρχηγών του πραξικοπήματος του

1967.

«Δέν ήθελα νά

τούς κάμω ήρωες ή μάρτυρες γιά τά aντιδραστικά στοιχεία
στήν χώρω>, σημείωσε .

Κατόπιν, τό περιοδικό εξέθετε τίς επιτυχείς προ
σπάθειες γιά τήν άναδιοργάνωση τ& ν 'Ενόπλων Δυ

»'Απ . : Τά δύο σημαντικότερα ζητήματα γιά τό μέλλον

νάμεων, άπαραίτητη μετά καί τήν κρίση μέ τήν

τοίί λαοίί μας ε{ναι οί διαφορές μας μέ τήν Τουρκία καί ή

Τουρκία , σημειώνοντας δτι οί ενέργειες αύτές περιό

ένσωμάτωση τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά. νΑ ν τά

δύο αύτά προβλήματα λυθοίίν, τότε φρονώ ότι ή δημοκρα
τία μπορεί νά συνεχισθή στήν ·Ελλάδα- ίσως μέ μερικές
δυσκολίες, aλλά ανέπαφη».

Στό άφιέρωμα του άμερικανιιωu περιοδικοί) ύπο

γραμμιζόταν:

συνέχιζε:
'Ο Καραμανλής εκαμε δρισμένα σημαντικά βήματα

πρός τήν άλλαγή . ν Ετσι, εθεσε τέρμα στήν άδέξια καί άν
τιπαραγωγική διγλωσσία στήν 'Ελλάδα , μέ τήν κατάργη

Στήν 'Ελλάδα ύπάρχει σήμερα δμοψυχία, περισσότερο

άπό δποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή άπό τό

ρισαν τίς οίκονομικές δυνατότητες του Κράτους γιά
κοινωνικές καί εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις . Καί

1945. Κατά '

ση τής καθαρεύουσας καί τήν υίοθέτηση τής δημοτικής.
Νομοσχέδια πού ήδη κατατίθενται στό Κοινοβούλιο θά

πολύ, αύτό όφείλεται στήν εντονη άνησυχία γιά τόν «ψυ

έπιφέρουν έπανάσταση στό οi.κογενειακό δίκαιο, μέ τήν

χρό πόλεμο» μέ τήν Τουρκία σχετικά μέ τήν Κύπρο καί τό

πρόβλεψη ίσων δικαιωμάτων γιά τήν γυναίκα

Αi.γαίο. υΕνα άπό τά σημαντικότερα επιτεύγματα του Κα

λαμβανομένης καί τής ύποχρεώσεως γιά στρατιωτική θη

ραμανλή εΙναι άκριβώς ότι άπέτρεψε τόν κίνδυνο νά μετα

τεία) καί τήν κατάργηση του εθίμου τής προίκας . ' Η Κυ

(συμπερι

τραπεί ή διαμάχη αύτή σέ πολεμική άναμέτρηση μεταξύ

βέρνηση, άκόμη , κινήθηκε έναντίον τών περισσότερο έμ

τών δύο νατοϊκών συμμάχων. Κατά τρόπο πού θά πρέπει νά

φανών προνομιούχων στήν 'Ελλάδα

προξενεί τή ζήλια των δοκιμαζόμενων δημοκρατιών τής

κρής κοινότητας δισεκατομμυριούχων εφοπλιστών πού

·Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας, ή 'Ελλάς ύπό τόν Καρα

έλέγχουν τό μεγαλύτερο μέρος του εθνικου πλούτου .

-

καί i.δίως τής μι

μανλή εχει άντιμετωπίσει τίς δυσκολίες τής δημοκρατικής
διακυβερνήσεως μέ εκπληκτική έπιτυχία καί ώριμότητα.

Τό περιοδικό, κατόπιν, χαρακτήριζε τήν έλληνι

κή επιτυχία «ήμιτελές θαuμω>: ή επίλυcrη του πολι

Στό μεγαλύτερο μέρος τους, οί μεταρρυθμίσεις αύτές
δέ.ν άπαιτουν πολλά χρήματα. Γιά τό κοινωνικό κεφάλαιο
πού άπαιτείται γιά νά δλοκληρωθεί ή ένσωμάτωση στήν

Εύρώπη, δ Καραμανλής βασίζεται στή · σταθερή άνάπτυξη

τειακοί), ή υίοθέτηση νέου Συντάγματος, ή δικαστι

τής έλληνικής οi.κονομίας

κή διευθέτηση του θέματος τ&ν 'Απριλιαν&ν, ή άνα-

έπιτευχθεί πλήρως, άλλά πού εχει ήδη ελθει πιό κοντά, άπό

-

στόχο πού δέν εχει άκόμη
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δ, τι στά τελευταία καταστρεπτικά χρόνια τής δικτατορίας.

χωρίς τόν εύθυτενή, ψυχρό άνδρα πού επανέπλασε τό εθνος

Ό πληθωρισμός επεσε άπό τό Ιλιγγιώδες

1974

του τόσο δραματικά. 'Όταν, δχι πολύ καιρό πρίν, του ζητή

10% φέτος, εν& ή πραγματική οΙκονομική άνάπτυξη τό
1976 ύπολογίζεται νά άνέλθει στό άξιοσέβαστο ποσοστό
του 4%. 'Υπό τήν επίβλεψη του ύπουργου ΟΙκονομικών, Ε.

θηκε νά διαγράψει τούς στόχους του γιά τό μέλλον τής

Δεβλέτογλου, ή δραχμή εγινε άντικείμενο «πτωτικής δια

σιάσουν τό

χειρίσεως»- στήν πράξη ύποτιμήσεως- κατά

ίσότητας καί τών κοινωνικών προγραμμάτων. Καί ή πλει

30%

του

στό

20%,

έλληνικής δημοκρατίας, δ πρωθυπουργός άπάντησε μέ μα
θηματική σχεδόν άκρίβεια: «Οί πλούσιοι θά πρέπη νά θυ

βοη

30%

τοϊί πλούτου τους, πρός χάριν τής ήθικής

θώντας τή ζήτηση έλληνικών εξαγωγών. 'Αλλά, άκόμη

οψηφία τοϊί πληθυσμοϊί θά πρέπη νά θυσιάση τό

καί ετ~ι, τό ελλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών εφέτος θά
φθάσει τά 500 έκατ. δολλ. ενω ή τιμή των εισαγομένων
άγαθών προσέγγισε 'Ολύμπια ϋψη - 2,65 δολλ. γιά ενα

ελευθερίας της γιά νά άΠοτραπή ή άναρχία». Τόσο οί πλού
σιοι, δσο κ:αί οί πολίτες πού διαφυλάσσουν τήν νεοαπο

γαλλόνι πετρέλαιο, ή ύψηλότερη τιμή στήν Εύρώπη.

τά ποσοστά τών θυσιών πού θά πρέπει νά τούς άναλογουν.

Παρά τήν ϋπαρξη άσαφών στατιστικών στοιχείων, δ

τήν ϋπαιθρο: «Πετάξτε πάνω άπό τή Μακεδονία καί τή

τής

κτηθείσα ελευθερία τους άναμφίβολα θά διαφωνήσουν μέ
·Ωστόσο, θά συμφωνήσουν δτι αύτό πού επιζητa δ Καρα

συνεργάτης του <Πime» Τζ. Μπονφάντε, ταξιδεύοντας στήν
'Ελλάδα, αΙσθάνθηκε ενα νέο βόμβο δημιουργίας σέ δλη

30%

μανλής είναι μιά χρυσή τομή

'

καί δτι, ύπό τήν ήγεσία

-

του, ή 'Ελλάδα εχει ήδη ξεκινήσει τόν άγώνα γιά τήν εϋ
ρεσή της.

Θράκη, καί θά δείτε τεράστιους δενδρόκηπους καί φυτείες

μέ ζαχαρότευτλα στά δέλτα του Γαλλικ~υ καί του 'Αξιου,

29

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

πού δείχνουν τήν ϋπαρξη άκμάζουσας γεωργίας μέ εξαγω
γικό προσανατολισμό. Λίγο πιό δίπλα, στά βουνά τής Πίν

·Ο ύπουργός Οiκονομικών, Ε . Δεβλέτογλου, κα

δου, δημιουργουνται κέντρα γιά σκί. Στήν Πτολεμαίδα εμ

ταθέτει στή Βουλή τόν κρατικό προϋπολογισμό γιά

φανίζεται ενα νέο βιομηχανικό κέντρο πού εκμεταλλεύεται

τό ετος

τό λιγνίτη τής περιοχής. Στή Θεσσαλονίκη, μιά σύγχρονη

κονομικών έτών

πόλη πού βαδίζει γοργά στόν εύρωπαϊκό ρυθμό, άναλή
φθηκαν νέα μεγάλα επιχωματικά εργα πού επεκτείνουν τήν
πόλη άSς τόν κόλπο. Στό μέσο τής χερσονήσου τής Χαλκι

1977,

καθώς καί τούς άπολογισμούς τών οι

1973, 1974

καί

1975.

Στή σχετική του άγόρευση, ό ύπουργός τόνισε,

μεταξύ άλλων:

δικής νέα ορυχεία άποδίδουν ψευδάργυρο καί άργυρο, ενω

«Αί προβλέψεις τής περυσινής εΙσηγητικής εκθέσεως

ι'iλλα παράγουν άκόμη καί χρυσό ... 'Ακόμη π ιό άνατολικά,

επί του προϋπολογισμου άνταποκρίνονται εις τάς εκτιμή

στή Θάσο, προγραμματίζεται ή άντληση, άπό τό

σεις καί τήν αlσιοδοξίαν επί τών όποίων εβασίσθησαν. Τό

1980,

σέ

εμπορική κλίμακα, του πετρελαίου πού άνακαλύφθηκε

εθνικόν εΙσόδημα αύξάνεται τό

πρίν δύο χρόνια. Πεταχτείτε στά νότια, στήν Πελοπόννη

ον πληρωμών καί ή συναλλαγματική θέσις τής χώρας

σο καί στά νησιά του ΑΙγαίου καί του 'Ιονίου, καί θά

tσχυροποιήθησαν. Αί ίδιωτικαί καταθέσεις αύξάνονται

βρείτε ελιές καί σταφύλια νά ώριμάζουν στό δψιμο καλο

κατά

καιρινό κλίμα. 'Υπάρχει άκόμη ή τεράστια ροή ξένων πε

άκριβώς μέσα στά δρια, τά όποία προεβλέποντο άπό τήν

70 δισ.

1976

κατά

5%.

Τό Ισοζύγι

δραχμών περίπου. 'Η εξέλιξις τών τιμών είναι

ριηγητών, μέ επικεφαλής τούς Δυτικογερμανούς, πού συν

είσηγητικήν εκθεσιν του προϋπολογισμου του

τελουν στή δημιουργία μιας μεγάλης τουριστικής περιό

κεκριμένως ή άνοδος τών τιμών καταναλωτου τό δεκάμη

δου καί περίπου ένός δισ. δολλ. σέ εισοδήματα».

νον 'Ιανουαρίου- 'Οκτωβρίου

1976 είναι 8,3%.

1976.

Συγ

'Εξ άλλου

κατά τό πρώτον έξάμηνον του λήγοντος ετους αί πραγμα

Γιά τήν προσωπικότητα του ϊδιου του πρωθυ
πουργοί> σημειωνόταν:

μών, άμοιβαί ηύξήθησαν ώς έξής: Πραγματικά ώρομίσθια

'Ο ι'iνδρας πού δδηγεί τήν 'Ελλάδα στήν Εύρώπη είναι,
κατά εΙρωνικό τρόπο, ενας άπό τούς ολιγότερο κοσμοπο
λίτες πολιτικούς τής χώρας του. Στήν προδικτατορική πε
ρίοδο, οί περισσότεροι. 'Έλληνες πολιτικοί άνήκαν σέ μιά
άποκλειστικά άθηναϊκή δμάδα τής όποίας τά προσόντα
περιελάμβαναν άριστοκρατική

οικογένεια,

πλουτο καί

μόρφωση στό εξωτερικό. Στόν Καραμανλή ελειπαν δλα
αύτά. Υίός ένός άσήμου Μακεδόνα δημοδιδασκάλου, μεγά
λωσε σέ ενα μικρό διώροφο σπίτι στό χωριό Πρώτη (ση
μερινός πληθυσμός

2.000).

τικαί, δηλαδή μετά τήν άφαίρεσιν τής αύξήσεως των τι

Παρακολούθησε τά μαθήματα

των τοπικών σχολείων καί ελαβε τό πτυχίο του άπό τή
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 'Αθηνών.

Καί άφοu εκαμε σύντομη έπισκόπηση τfjς πολι
τικfjς σταδιοδρομίας του Κ. Καραμανλfj, τό περιοδι
κό κατέληγε:
'Όποιος καί άν είναι δ άκριβής ρόλος του Καραμανλή,

εχει γίνει πολύ δύσκ~λο νά φανταστεί κανείς τήν 'Ελλάδα

15,3%,

πραγματικαί έβδομαδιαίαι άποδοχαί

πραγματικοί μισθοί κατά

10,3%.

14,1%

καί

Αύτό σημαίνει δτι αί

άμοιβαί των εργαζομένων ηύξήθησαν δύο φορές περισσό
τερον άπό τήν άνοδον των τιμών. 'Επί πλέον, σύμφωνα μέ
στοιχεία τής 'Υπηρεσίας 'Εθνικών Λογαριασμών δ εΙσο

δηματικός δείκτης του dγροτικου τομέως άνήλθε κατά

15,8%.

Πέραν τούτου, συμφώνως πρός τά στοιχεία τής

ΕΣΥΕ τό έπτάμηνον 'Ιανουαρίου

-

'Ιουλίου

1976

ή άπα

σχόλησις εις τήν βιομηχανίαν καί βiοτεχνίαν ηύξήθη κα
τά

5,6%.
»'Ο τακτικός προϋπολογισμός του λήγοντος ετους θά

είναι οχ ι μόνον ισοσκελισμένος, άλλά προβλέπεται νά εχη
καί πλεόνασμα τής τάξεως τών

2,5

δισ. δραχμών, τό όποί

ον διατίθεται διά χρηματοδότησιν του Προγράμματος Δη
μοσίων 'Επενδύσεων του

1976.

»Αί πληρωμαί του προγράμματος δημοσίων επενδύσε
ων του

1976

διαμορφουνται εtς τό ϋψος των

καί θά καλυφθουν κατά

3,5

39,7

δισ. δρχ.

δισ. δραχμών εκ του πλεονά

σματος του τακτικου προϋπολογισμου καί εξ ίδίων εσόδων
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(Είς έκατ. δραχμών)

των Δημοσίων 'Επενδύσεων, κατά Ι δισ. δραχμών εκ δα
νείων εξωτερικοί! καί κατά τά ύπόλοιπα

35,2 δισ.

Τακτικός 'Επενδύσεων Σύνολον

δραχμών

εξ εσωτερικών δανειακών πόρων .
))Είς τό σημείο αuτό αί προβλέψεις τής περυσινής ει
σηγητικής εκθέσεως έπί του προϋπολογισμοί!, κατέστησαν
εuτυχrος άνακριβείς, διότι, δπως προκύπτει άπό τά άνωτέ
ρω στοιχεία, ή ισχυροποίησις του ισοζυγίου πληρωμών

))}.
))2.

200.000
200.000

'Έξοδα

))3 . 'Αποτέλεσμα(+) ή (-)
))4. Πιστωτικά εσοδα ...

201.300
245.000

-43.700
+43.700

-43.700
+43.700

'Υπηρεσιών, οί δποίοι συνυποβάλλονται πρός ψήφισιν

δανεισμοί!.
κατατιθέμενος τακτικός προϋπολογισμός του

1977

ε{ ναι ισοσκελισμένος εις τό ϋψος των 200 δισεκατομμυρί

μετά του γενικοί! προϋπολογισμοί! διαμορφοuνται συνολι

κώς ώς έξής:

ων δραχμών. Παρά τήν έπιβαλλομένην εκ των πραγμάτων
διόγκωσίν του, ε{ναι προϋπολογισμός λιτός διά νά άπο
φευχθή ή άνάγκη νά επιβληθοuν μέτρα λιτότητος εις τόν
έλληνικόν λαόν . Τά αιτήματα των διαφόρων 'Υπουργείων

-

1.300
45.000

))Τέλος οί προϋπολογισμοί των Είδικrον Ταμείων καί

επέτρεψε τόν περιορισμό εις τό ελάχιστον του εξωτερικοί!

)) ' Ο

'Έσοδα

φορέων περιεκόπησαν κατά

38

δισεκατομμυρίων δρα

(Είς έκατ. δραχμών)
))·Εσοδα

............. .
>>.Εξοδα .... . ........ .
)) 'Έλλειμμα .......... .

χμών καί ή ισοσκέλισις του τακτικοί! προϋπολογισμοί!
επετεύχθη, χωρίς καμμίαν άπολύτως νέαν φορολογίαν των

άσθενεστέρων εισοδηματικών τάξεων .

Ώς γνωστόν, αί

επερχόμεναι διά τοu κατατιθεμένου εις τήν Βουλήν σχεδί

59.476,2
73.529,2
14.053,0

>>Τό άνωτέρω ελλ~,ιμμα, τό δποίον προκύπτει άποκλει
στικrος εκ των πληρωμών τοu Λογαριασμοί! Καταναλωτι
κών 'Αγαθών θά καλυφθή διά δανεισμοί! έκ τής Τραπέζης
τής 'Ελλάδος)) .

ου νόμου φορολογικαί διαρρυθμίσεις του προσεχοuς ετους

περιορίζονται εις τήν άναπροσαρμογήν τής άξίας των γηπέ

Στή συνέχεια, δ ύπουργός άναφέρθηκε στίς αύ

δων καί κτισμάτων των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων, τήν

ξημένες δαπάνες γιά τήν ένίσχυση τfjς άσφάλειας

θέσπισιν νέων κλιμακίων φορολογίας μερισμάτων μετά

τfjς χώρας, μέσω τfjς παραγγελίας πολεμικοu ύλικοu,

τήν έκπνοήν των σχετικών διατάξεων του ά.ν .

άλλά καί μέσω της άναπτύξεως της πολεμικής βιο

148/ 1967,

τήν καθιέρωσιν ένιαίου συστήματος χαρτοσημάνσεως των
προεμβασμάτων καί ενεγγύων πιστώσεων διά εισαγωγάς
καί εις λοιπά όργανωτικά μέτρα άν'iιμετωπίσεως τής φορο
διαφυγής.
))Μέ τά μέτρα αuτά, κύριοι βουλευταί, καλύπτονται πλή
ρως αί αuξανόμεναι, καίτοι μέ επιβραδυνόμενον ρυθμόν ,

μηχανίας, ή όποία, όχι μόνο θά συνέβαλλε στήν
έξοικονόμηση συναλλάγματος, άλλά καί θά προσέ
φερε θέσεις έργασίας. 'Ήδη, ή ·Ελλάδα δαπανοuσε

6,5% του

έθνικοu είσοδήματος γιά τήν liμυνα, ποσο

στό πού ήταν τό ύψηλότερο στό δυτικό κόσμο. 'Ακό

δαπάναι του τακτικοί! προϋπολογισμοί!, διασφαλιζομένης

μη, σημείωσε τήν αύξηση τ&ν δαπανών γιά τήν Παι

τής οικονομικής άναπτύξεως, τής κοινωνικής δικαιοσύνης

δεία κατά

καί τής νομισματικής ισορροπίας . Θεωρώ μέ τήν εuκαιρία

μετωπιστοuν οί αόξημένες άνάγκες πού δημιούργησε

αuτή καθήκον μου νά τονίσω δτι άπό τής άναλήψεως τής

ή πρόσφατη έκπαιδευτική μεταρρύθμιση 126 •

20,4% σέ σύγκριση

μέ τό

1976, γιά νά άντι

διακυβερνήσεως τής χώρας ύπό τοu κ. Κωνσταντίνου Κα

ραμανλή, αί ισχυρότεραι εισοδηματικαί τάξεις συμβάλ

30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1976

λουν προθύμως στάς δαπάνας τοu Δημοσίου, καί πέραν των

δι

'Ο Κ. Καραμανλής συνεργάζεται μέ τό διοικητή

σεκατομμυρίων δραχμών περίπου. 'Αντιθέτως, ή εφαρμο

της ΕΤΒΑ, Γ. Σπέντζα, δ όποίος τόν ένημερώνει γιά

σθείσα ύπό τής Κυβερνήσεως άπό τοu

τό πρόγραμμα της Τράπεζας κατά τό έπόμενο ετος.

συνήθων φορολογικών των ύποχρεώσεων, μέ ποσόν

1975

35

μείωσις των

συντελεστών του φόρου εισοδήματος διά τάς άσθενεστέ

'Από τήν πλευρά του, δ πρωθυπουργός έπισήμανε

ρας οικονομικώς τάξεις εκτιμiiται, δτι κατά τήν τριετίαν

δτι ή ΕΤΒΑ όφειλε νά

1975-1977 θά έπιφέρη

στήν οίκονομική άνάπτυξη, μέσω τfjς δημιουργίας

ελάφρυνσιν τής φορολογικής έπιβα

ρύνσεως των τάξεων αuτων κατά

12 δισεκατομμυρίων

δρα

χμών περίπου.

)) 'ο

προϋπολογισμός δημοσίων έπενδύσεων του προ

σεχοuς ετους θά άνέλθη εις

45 δισ.
έκ 4 δισ.

δραχμών, περιλαμβα

νομένου καί άποθεματικοu

δραχμών καί θά καλυ

φθή σχεδόν έξ δλοκλήρου διά δανειακών πόρων. Τό πρό

διαδραματίσει ένεργό ρόλο

aνταγωνιστικών μονάδων, ίκαν&ν νά άνταποκριθοuν
στίς συνθήκες πού έπικρατοuν στήν ΕΟΚ.
Τήν ίδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής παρακολουθεί
στήν Πάτρα τή λιτάνευση της κάρας του πολιούχου,
'Αγίου 'Ανδρέα. Κατόπιν, δέχθηκε τούς έκπροσώ

γραμμα επενδύσεων, τό δποίον βασίζεται, κατά κύριον λό

πους τ&ν παραγωγικών τάξεων καί τ&ν τοπικών άρ

γον, εις τήν άρχήν τής ταχείας καί όρθολογικής έκτελέσε

χ&ν.

ως μεγάλων παραγωγικών εργων, θά συμβάλη άποφασιστι

κά, εν συνδυασμ<!) πρός τήν άνάπτυξιν εuρυτέρας Κλίμακος
ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εις τήν έπενδυτικήν έξόρμησιν
του προσεχοuς ετους.

)) 'Η

συνοπτική εικών του κατατιθεμένου πρός ψήφισιν

προϋπολογισμοί! του οίκονομικοu ετους

έξή ς:

1977,

εχει ώς

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
·Ο είσαγγελέας του 'Αρείου Πάγου, Ε. Μπλέ

τσας, άσκεί πειθαρχική δίωξη κατά τ&ν έφετ&ν Χρ.
Σαρτζετάκη, Κ. 'Αλεξόπουλου καί Στ. Βάλλα, οί
όποίοι ε{χαν ψηφίσει έναντίον τής έκδόσεως του Ρ.
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1977

σθητον θέμα τijς εθνικής μας ζωής: τό θέμα τijς Δικαιοσύ
νης, τό όποίο ν έχειliμεσον σχέσιν μέ τήν όμαλήν λειτουρ

ύποθέσεως στό Πενταμελές 'Εφετείο 'Αθηνών.
'Η ενέργεια του εισαγγελέα του 'Αρείου Πάγου
προκάλεσε τήν εντονη αντίδραση των κομμάτων τής
aντιπολιτεύσεως. Ό aρχηγός τής ΕΔΗΚ, Γ. Μαυ
ρος, στηλίτευσε τή δίωξη δικαστικών γιά κρίση

στήν όποία κατέληξαν κατά τήν άσκηση τ&ν καθη
κόντων τους, ζήτησε τήν άμεση συζήτηση του θέμα

γίαν τού δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
»Ή έλληνική Δικαιοσύνη, ώς γνωστόν, επέρασεν aπό
μίαν βαρείαν δοκιμασίαν κατά τήν διάρκειαν τής δικτατο
ρίας. ~Ηδη μετά τήν aποκατάστασιν τijς δημοκρατίας δι
έρχεται νέαν δοκιμασίαν, δεδομένου δτι εκλήθη νά τακτο
ποιήση τάς άμαρτίας τijς έπταετούς τυραννίας.

»'Αμαρτίας αί όποίαι λόγιp τijς φύσεώς των, είναι φυ

τος στή Βουλή καί aπαίτησε aπό τήν Κυβέρνηση νά

σικόν νά προκαλούν συναισθηματικάς aντιδράσεις στήν

διώξει αότή μέ τή σειρά της πει'θαρχικά τόνΕ. Μπλέ

Κοινή Γνώμη, καί μάλιστα aντιδράσεις aντιφατικάς.

τσα. 'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, πιό

» Ύπό

τάς συνθήκας αuτάς, θά πρέπη νά aποφεύγεται

όξύς, δήλωσε δτι ή ύπόθεση αναλογουσε μέ τήν

νά παίρνουν αί συναισθηματικαί α6ταί aντιδράσεις μορ

«επέμβαση του Κόλλια στήν ύπόθεση Λαμπράκη»

φήν πολιτική ν ή ιΊJργανωμένην δημοσιότητα. Διότι ή πολι

(στήν όποία τήν ιiνάκριση είχε διεξαγάγει ό Χρ.

τικοποίησις τών θεμάτων τijς Δικαιοσύνης όδηγεί εlς τήν

Σαρτζετάκης)

διάλυσίν της. Καί ή διάλυσις τijς Δικαιοσύνης όδηγεί εlς

και χαρακτήρισε

τήν ενέργεια

ώς

«ιταμώτατη προσπάθεια καταλύσεως τής ανεξαρτη
σίας τής Δικαιοσύνης, δηλαδή του δημοκρατικου
πολιτεύματος» καί ώς «aποκορύφωση μιας πορείας

πού εχει χαράξει ή Κυβέρνηση Καραμανλή γιά τήν
έδραίωση αύταρχικου μονοκομματικου Κράτους τής

Δεξιάς μέ κοινοβουλευτικό μανδύα». Ζήτησε επίσης
τήν παραίτηση του ύπουργου Δικαιοσύνης.

τήν διάλυσιν τijς δημοκρατίας. Διότι ημπορεί, ϊσως- καί

τοι δέν είναι πολύ είiκολον- νά ύπάρξη δικαιοσύνη χωρίς
ελευθερίαν. 06δέποτε δμως ημπορεί νά ύπάρξη ελευθερία
χωρίς δικαιοσύνη ν. Δι' αuτό καί οί dJριμοι πολιτικώς λαοί,
προσπαθούν τίς δύο α6τές έννοιες τijς δικαιοσύνης καί τijς

ελευθερίας, νά τίς ταυτίσουν, διότι είναι έννοιες οί όποίες
aλληλοσυμπληρώνονται.

'Από

~ »Πολύ φοβούμαι, κύριοι συνάδελφοι, δτι οί aλήθειες

τήν πλευρά του ΚΚΕ (εσ.), ό Μπ. Δρακόπουλος μί

α6τές δέν εκτιμώνται επαρκώς εlς τόν τόπον μας. Ή προ

λησε γιά βαρύτατο πλήγμα εναντίον τής ανεξαρτη

σπάθεια τής aσκήσεως πολιτικής επιρροής, ή καί εκφοβι

σίας τής Δικαιοσύνης καί κατηγόρησε τόσο τήν Κυ

σμού τής Δικαιοσύνης, δέν είναι, δυστυχώς, φαινόμενον

βέρνηση δσο καί τήν ήγεσία τής Δικαιοσύνης δτι

aσύνηθες εlς τήν χώραν μας. Τόν τελευταίον καιρόν δέν

δέν θέ\ησαν νά προχωρήσουν στήν aποχουντοποίη
ση. 'Ο πρόεδρος του Δικηγορικου Συλλόγου 'Αθη
νών, Ε. Γιαννόπουλος, κατήγγειλε τήν ενέργεια του
εισαγγελέα του 'Αρείου Πάγου ώς «aνήκουστη».

ύπijρξε σχεδόν aπόφασις δικαστική, ή όποία νά μήν έγινε

aντικείμενον κριτικής. Καί μάλιστα κριτικής συνοδευομέ
νης aπό χαρακτηρισμούς προσβλητικούς καί aποθαρρυν
τικούς γιά τήν Δικαιοσύνην.

» Ύπό

τάς συνθήκας δμως α6τάς, είναι δύσκολον νά

Τήν έπομένη, ό ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Στε

λειτουργήση όμαλώς ή Δικαιοσύνη. Καί έχομεν δλοι μας

φανάκης, άφησε νά εννοηθεί δτι ή Κυβέρνηση δια

χρέος, aλλά καί συμφέρον, νά τήν προστατεύσωμεν. 'Εάν

φωνουσε μέ τή δίωξη τ&ν τριών δικαστικών:

θέλωμεν νά έχωμεν ύγιii, εάν θέλωμεν νά έχωμεν aνεξάρτη

«Ή Κυβέρνησις, κμί δταν ακόμη ένδεχομένως διαφω
νfi, δέν ημπορεί νά παρεμβαίνη, χωρίς τόν κίνδυνο νά κλο

νίση τήν ανεξαρτησία τής Δικα,ιοσύνης».

5 του

μηνός, ό Κ.

Καραμανλής προήδευσε σέ σύσκεψη μέ θέμα τόν κα
θορισμό τής στάσεως τής Κυβερνήσεως.
Στίς

τό έργον της, έστω καί ύπό 'μορφήν κριτικής.

))

Αί κρίσεις τών πράξεων τijς Δικαιοσύνης, κύριοι συ

νάδελφοι, είναι εσωτερική ύπόθεσις τijς Δικαιοσύνης. Καί

Τίς έπόμενες ήμέρες συνεχίστηκε ό θόρυβος γιά
τήν ενέργεια του Ε. Μπλέτσα: στίς

τον Δικαιοσύνη ν, όφείλομεν νά aποφεύγωμεν aνάμιξιν εlς

δχι μόνον είναι έσωτερική της ύπόθεσις, aλλά aποτελεί

καί θεμελιώδη εγγύησιν τής aνεξαρτησίας της. Τό Σύνταγ
μα, ώς γνωστόν, aναθέτει εlς τό άρμόδιον Πειθαρχικόν

Συμβούλιον τήν κρίσιν του γιά τίς πράξεις τών Δικαστι
κών· τά προσκομίζει, κατά τόν νόμον, ή ΕΙσαγγελική 'Αρ

Δεκεμβρίου, τό θέμα aπασχόλησε καί τό

χή. 'Ιδού διατί, δχι μόνον δέν πρέπει, aλλά καί δέν δικαιού

Κοινοβούλιο, δπου διενεργήθηκε συζήτηση σέ επί

μεθα, δέν δυνάμεθα νά παρεμβαίνωμεν εlς τό έργον τής

πεδο πολιτικών aρχηγών. Πρώτος τό λόγο πήρε ό Κ.

Δικαιοσύνης.

6

Καραμανλής:

)) Ή Κυβέρνησις

όχι μόνον δέχεται, aλλά καί σέβεται

α6τήν τήν aρχήν. Άλλά καί οί δικασταί θά πρέπη, εν τff
<ιΘά ήθελα νά πώ λίγα λόγια, τά όποία θά μπορέσουν

ϊσως νά βοηθήσουν τήν Jιυζήτησιν. Δέν θά σiiς aπασχολή
σω επί πολύ.

aνεξαρτησίι;ι των, νά έχουν ύψηλόν τό αϊσθημα τής ε6θύ
νης. 'Οφείλουν, όχι μόνον νά μή φοβούνται εκείνους, οί
όποίοι επιχειρούν νά τούς επηρεάσουν, όποιοιδήποτε καί

»Κύριοι βουλευταί, τάς aπόψεις τijς Κυβερνήσεως επί

νά είναι, aλλά όφείλουν νά τούς aναγκάσουν νά τούς σέ

τού ύπό συζήτησιν θέματος θά aναπτύξη ό ύπουργός Δι

βωνται καί νά τούς φοβούνται. Καί α6τό θά τό επιτύχουν οί

καιοσύνης. Θά περιορισθώ, ώς εκ τούτου, εlς τήν παρά

δικασταί, liν aπηλλαγμένοι aπό πολιτικές καί προσωπικές

κλησιν δπως ή συζήτησις διεξαχθij κατά τρόπον ψύχραι

προκαταλήψεις, aπηλλαγμένοι aπό τόν φόβον τών επικρί

μον καί aπροκατάληπτον. Διότι ή συζήτησις α6τή, ή όποία

σεων, εφαρμόζουν μέ θάρρος τόν νόμον πρός πiiσαν κατεύ

θά ή το προτιμότερο ν νά είχεν aποφευχθij, aφoρii ένα εuαί-

θυνσιν. Αuτός εlναι ό μόνος τρόπος γιά νά προστατεύσουν
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τήν dνεξαρτησίαν τους καί τήν προσωπικήν τους aξιοπρέ
πεια. Εlναι δ μόνος τρόπος, διά νά διατηρήσουν τήν έμπι
στοσύνην τής Πολιτείας καί τού λαού.
»Κύριοι βουλευταί, ή δημοσία μας ζωή καί τά προβλή

ματα τής χώρας προσφέρουν πολλές ει5καιρίες συζητήσε
ων, πολλές ει5καιρίες πολιτικού aνταγωνισμού. ΥΑς dφή
σωμεν fίσυχη τήν δικαιοσύνη».

Στή συνέχεια, άγόρευσε δ ύπουργός Δικαιοσύ
νης, Κ. Στεφανάκης, δ δποiος ύπογράμμισε οτι μέ

τήν παρέμβασή του δ εισαγγελέας του 'Αρείου Πά
γου είχε άσκήσει νόμιμο δικαίωμά του, επί του δποί

ου μόνο aρμόδιο νά άποφανθεϊ: ήταν τό Πειθαρχικό
Συμβούλιο. Τό θέμα άφορουσε εσωτερική ύπόθεση

τής Δικαιοσύνης καί ή Κυβέρνηση όχι μόνο δέν
μπορουσε, άλλά, πολύ περισσότερο, όφειλε νά μήν
επέμβει. Καί γι ' αuτό, οί επικρίσεις εναντίον της
ήταν <'iδικες. 'Έτσι, liν καί δ ϊδιος προσωπικά διαφω

νουσε μέ τήν liσκηση πειθαρχικής διώξεως κατά των
τριων εφετων, δέν θά δίωκε πειθαρχικά τόν εισαγγε

λέα του 'Ανώτατου Δικαστηρίου. Ό ύπουργός δή
λωσε δtι παpουσιαζόταν άντιφατική ή θέση των
κομμάτων τής aντιπολιτεύσεως τά όποια άπό τή μιά
πλευρά τόνιζαν δτι οί τρεiς εφέτες δέν !:πρεπε νά

διωχθουν γιά κρίση πού εξέφρασαν κατά τήν liσκη
ση των καθηκόντων τους, &λλά ζητουσαν τή δίωξη
του εισαγγελέα του 'Αρείου Πάγου, δ δΠοiος είχε
κάμει τό ϊδιο. Σημείωσε, άκόμη, δτι ενας άπό τούς
τρεiς εφέτες ήταν καί σύμβουλος του 'Υπουργείου

του καί εκπροσωπουσε τή χώρα καί στό εξωτερικό.
Πάντως, κατέληξε δ ύπουργός, γιά νά άποκαταστα
θεi ή ηρεμία στή Δικαιοσύνη, !:φερνε δ ϊδιος γιά νο

μοθετική εγκριση διάταξη μέ τήν όποία επαυε ή . πει
θαρχική δίωξη δικαστικων γιά παραπτώματα πού εί
χαν τελεστεi άπό τήν άρχή του

'Οκτωβρίου

1976,

1975

ως τίς

10

μέ εξαίρεση παραπτώματα πού

&φορουσαν καί τό Ποινικό Δίκαιο, ή τή Συντακτική
Πράξη «Περί αποκαταστάσεως τής τάξεως καί ευρυθ
μίας εις τήν Δικαιοσύνην».
'Ο άρχηγός τής ΕΔΗΚ, Γ. Μαυρος, χαρακτήρισε

τούς χειρισμούς τής Κυβερνήσεως «άξιοθρήνητους»,
σημειώνοντας δτι ό.μέσως μετά τήν εκδοση τής άπο

φάσεως του ' Αρείου Πάγου, δ Ρ. Πόλε είχε φυγαδευ
θεi στή Δυτική Γερμανία , επειδή ή Κυβέρνηση ήθε

λε νά άπαλλαγεί άπό τήν ύπόθεση αuτή. 'Ακόμη, δ
Γ. Μαυρος άπέδωσε ευθύνες στόν ύπουργό Δικαιοσύ
νης - πού βάσει του Συντάγματος άσκουσε εποπτεία
επί του εισαγγελέα του ' Αρείου Πάγου

-

καί !:θεσε

τό ερώτημα εάν δ Ε. Μπλέτσας είχε ενημερώσει άπό
πρίν τόν Κ. Στεφανάκη γιά τήν πρι;)θεσή του νά άσκή

σει πειθαρχική δίωξη κατά των τριων εφετων· στήν
περίπτωση αuτή, δ ύπουργός όφειλε νά τόν είχε άπα

τρέψει άπό μιά τέτοια ενέργεια . • ο άρχηγός τής άξι
ωματικής aντιπολιτεύσεως είπε δτι ή Κυβέρνηση δέν

προστάτευε τήν άνεξαρτησία τής Δικαιοσύνης, δπως
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______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΟΔΟ

352

άλλωστε είχε άποδειχθεί άπό τή σπουδή μέ τήν
όποία είχε, τόν Αύγουστο τοϋ

στήν Ξάνθη καί στήν Κομοτηνή.

μετατρέψει τίς

»'Η Πολιτεία δέν έφείσθη θυσιών γιά τήν όλο

θανατικές ποινές των 'Απριλιανων· ήδη ή πειθαρχι

κλήρωση τών πλέον συγχρονισμένων έγκαταστάσε

κή δίωξη των τριων εφετων επικρεμόταν ώς δαμό

ων στό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

1975,

»Τό έργο πού συντελέστηκε μεταξύ του

κλειος σπάθη επί των κεφαλων δλων των ύπολοίπων

δικαστικων λειτουργων.

του

'Ο πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, Α . Παπανδρέου, εξέ

φρασε τή γνώμη δτι οί σχετικές διατάξεις τοϋ Συντά

1963 θέλω

1955 καί

νά πιστεύω ότι θά κατορθώσω όχι μό

νο νά τό συνεχίσω, άλλά καί νά τό διευρύνω σύμφω
να μέ τίς άπαιτήσεις τών καιρών.

γματος καί τής νομοθεσίας ενσωμάτωναν στοιχεία

»Τό

'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κατά τά πε

1968, πού επέτρεπε

νijντα χρόνια ζωijς του τό έλάμπρυναν έξέχουσες

παρόμοιες παρεμβάσεις. 'Ωστόσο, συνέχισε, ή ενέρ

πνευματικές προσωπικότητες, οί όποίες έδημιούρ

γεια τοϋ Ε. Μπλέτσα εξακολουθοϋσε νά είναι παρά

γησαν ιcαί μιά γερά θεμελιωμένη Ί]θική καί πνευμα

τοϋ χουντικοϋ «Συντάγματος» τοϋ

νομη, άφοϋ ήταν προφανές δτι οί εφέτες δέν είχαν

τική παράθεση. Δέν άμφιβάλλω ότι αύτήν συνεχί

παραβιάσει τούς νόμους άλλά διώκονταν γιά τήν

ζουν καί θά συνεχίσουν όσοι έχουν σήμερα τήν τιμή

γνώμη πού είχαν εκφράσει κατά τήν άσκηση των

νά διδάσκουν σ' αύτό.

καθηκόντων τους. 'Ο Α. Παπανδρέου κατηγόρησε

»Ριζωμένο σέ καίριο σημείο του έθνικου χώρου,

τήν Κυβέρνηση γιά επέμβαση στίς δικαστικές διαδι

τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει νά έκπληρώση

κασίες καί ζήτησε νά γίνει κάθαρση στό Δικαστικό

ενα έθνικό καί συγχρόνως ένα καθαρά πνευματικό

Σωμα. τέλος, ό πρόεδρος τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοϋ, εξέ

σκοπό, άφου έμείς οί "Ελληνες ταυτίζαμε πάντοτε

φρασε τήν άποψη δτι ή Κυβέρνηση είχε χρησιμο

στήν ίστορία μας τούς δύο αύτούς σκοπούς.

ποιήσει τόν είσαγγελέα τοϋ 'Αρείου Πάγου γιά νά

»Μέ τήν -πνευματική μας παράδοση διατηρηθή

άσκήσει πίεση στή Δικαιοσύνη καί , μέ σκοπό νά

καμε ώς έθνος κpί μέ τίς πολιτιστικές μαξ δυνάμεις

άναβιώσει τό «παρακράτος καί τό παρασύνταγμα»

καταλαμβάνουμε αύτόν τόν καιρό τήν θέση πού δι

τής προδικτατορικής περιόδου. Δήλωσε, άκόμη, δτι

καιωματικά μiiς άνήκει στόν έλεύθερο κόσμο.

ό Ε. Μπλέτσας είχε προσωπικά συμβάλει στήν άθώ

»'Η άποστολή του Πανεπιqτημίου Θεσσαλονί

ωση ύπουργων τής χούντας καί εξέφρασε τή γνώμη

κης, όπως aλλωστε καί όλων τών άνωτάτων ίδρυμά

δτι ό ύπουργός Δικαιοσύνης οφειλε εϊτε νά παραιτη

των, εlναι ή καλλιέργεια τών έπιστημών καί ή μόρ

θεί, εϊτε νά άποπέμψει τόν είσαγγελέα τοϋ 'Αρείου

φωση τών νέων, γιά νά καταστουν δημιουργικοί aν

Πάγου 127 •

θρωποι καί έλεύθεροι πολίτες.

'Η νομοθετική ρύθμιση γιά τήν παύση τής πει

» ΝΕργον κύριον καί πρώτον,

διδασκόντων καί δι

θαρχικής διώξεως κατά των δικαστικων εγκρίθηκε

δασκομένων, εlναι ή άφοσίωση στήν ύψηλή αύτήν

άπό τό Κοινοβούλιο στίς

άποστολή πού έπί πενijντα χρόνια έχει άναλάβει τό

8

Δεκεμβρίου.

'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αύτή ν aς θέσουν όλοι
ώς στόχον των, γιά νά άναδειχθουν θεματοφύλακες

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει τό άκόλουθο μήνυ
μα, μέ τήν εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ των πενήντα χρό

μιiiς μεγάλης έθνικijς παραδόσεως καί δημιουργοί
ένός εύτυχεστέρου μέλλοντοξ».

νων άπό τήν ϊδρυση τοϋ 'Αριστοτελείου Πανεπι

4

στημίου Θεσσαλονίκης:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1976

«Μέ βαθειά ίκανοποίηση έορτάζομε σήμερα τά

'Υπογράφεται μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί τοϋ όμί

πενijντα χρόνια ζωijς καί δευτέρου Πανεπιστημίου

λου Νιάρχου σύμβαση γιά τή μεταβίβαση στό Κρά

τijς χώρας, πού ίδρύθηκε άπό τόν 'Αλέξανδρο Πα

τος, εναντι

παναστασίου καί μέ τήν βοήθεια όλων,

τοχων τοϋ διυλιστηρίου πετρελαίου 'Ασπροπύργου .

κατέστη

12.358.000

δολλ., των δύο τρίτων των με

πνευματικός φάρος τfjς Βορείου 'Ελλάδος καί έπολ

ΝΗδη, στό Δημόσιο άνήκει καί τό ύπόλοιπο ενα τρί

λαπλασίασεν τήν ζωτικότητά της.

το των μετοχων. 'Από τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως,

»Σέ ίσοτιμία μέ τό πολύ παλαιότερο Πανεπιστή
μιο τών 'Αθηνών τό 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
καλύπτει lνq_ μέγιστο μέρος τών άναγκών του έθνους
στόν χώρο τijς 'Ανωτάτης Παιδείας.

τή σύμβαση ύπογράφουν οί ύπουργοί Συντονισμοϋ,

Οίκονομικων καί Βιομηχανίας.
'Αμέσως μετά, ό ύπουργός Συντονισμοϋ, Π. Πα
παληγούρας, μέ δηλώσεις του, επισημαίνει δτι τώρα

»Τόση μάλιστα στάθηκε ή άνάπτυξή του, diστε ή

πλέον τό Δημόσιο εχει τή δυνατότητα νά ελέγξει τήν

Πολιτεία, γιά νά διευκολύνη τό πλijθος τών σπουδα

άγορά των πετρελαιοειδων καί νά επηρεάζει τήν τιμή

στών τών βορείων διαμέρισμάτων, fδρυσε νέο Πανε

διαθέσεως των προϊόντων καί των ύπόλοιπων διυ

πιστήμιο στήν Θράκη, πού καί αύτό σύντομα θά δε

λιστηρίων.

χθij ένα συνεχώς αύξανόμενο πλijθος φοιτητών καί

Οί εγκαταστάσεις στόν 'Ασπρόπυργο είχαν κα-
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τασκευαστε'ί άπό τό Δημόσιο κατά τή διάρκεια τfjς

τήν δώση στόν πολίτη, μέ τήν άντικειμενική του

'Οκταετίας, είχαν δμως παραχωρηθε'ί άπό τό δικτα

ένημέρωση.

τορικό καθεστώς μαζί μέ τό μονοπώλιο προμηθείας

πρέπει νά εlναι έλεύθερος. Καί έλεύθερος δέν εlναι

πετρελαιοειδών σέ όλόκληρη τήν έσωτερική άγορά

παρά μόνο στήν δημοκρατία.

» ·Η

(έκτός άπό μικρό μέρος, στή Θεσσαλονίκη, πού κά
λυπτε ή

Esso)

'Αλλά καί δ τύπος γιά νά τήν δώση,

σειρά αύτή τών συλλογισμών όδηγεί στό

συμπέρασμα ότι μεταξύ τύπου

στόν UΟμιλο Νιάρχου, ό όπο'ίος άνα

καί δημοκρατίας

λάμβανε τήν ύποχρέωση νά πραγματοποιήσει στή

ύπάρχει άπόλυτη άλληλεξάρτηση. Καί εlναι τόση ή

χώρα διάφορες έπενδύσεις. Τήν ύποχρέωση αύτή δέν

άλληλεξάρτηση αύτή, ώστε νά πfί ενας διάσημος

έξεπλήρωσε ό 'Όμιλος, μέ άποτέλεσμα νά προχωρή

δημοσιολόγος, όταν έρωτήθηκε γιά τόν τρόπο τfίς

σει ή Κυβέρνηση στή λύση τfjς συμβάσεωςι2s.

σταθεροποιήσεως τfίς δημοκρατίας: «Αύσε μου τό
πρόβλημα του τύπου, νά σου λύσω τό πρόβλημα τfίς

δημοκρατlας».

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976

»Καί ύπάρχει πράγματι στήν έποχή μας πρόβλη

·Ο Κ. Καραμανλfjς προεδρεύει σέ συνεδρίαση

μα τύπου καί δημοκρατίας. Καί τό πρόβλημα αύτό

τfjς Κυβερνητικfjς 'Επιτpοπfjς κατά τήν όποία έξετά

συνίσταται στόν προσδιορισμό τών όρίων πού χωρί

ζεται ή πορεία τfjς έθνικfjς οίκονομίας, ένόψει τfjς

ζουν τήν πραγματική έλευθερία άπό τήν κατάχρηση

προσπάθειας γιά τήν ενταξη τfjς χώρας στήν ΕΟΚ.

8

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

τfίς έλευθερίας, ή όποία όδηγεί κατά κανόνα στόν
θάνατο τfίς δημοκρατίας.

1976

»'Ο τύπος όφείλει πρώτος νά άνεύρη τήν χρυσfί

αύ~ή τομή. Καί νά τήν διδάξη καί στήν δημοκρατία.

·Ο Κ. Καραμανλfjς συγχαίρει, μέ τηλεγράφημά

» 'Από

του, τόν Κ. Βαλντχάιμ γιά τήν έπανεκλογή του στό

άξίωμα του γενικου γραμματέα του ΟΗΕ.

όσα έλέχθησαν προκύπτει ότι δέν μπορεί

νά ύπάρξη ύγιής δημοκρατία χωρίς έλεύθερο μέν,
άλλ' ύγιii τύπο. Καί ύγιής τύπος εlναι έκείνος δ

8

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Κατά τή

όποίος, άπηλλαγμένος άπό τόν πειρασμό τfίς έξου

1976

σίας καί τfίς έμπορίας, ένημερώνει καί καθοδηγεί

διάρκεια γεύματος πού παραθέτει ή

άπροκατάληπτα τήν κοινή γνώμη. Εlμαι βέβαιος ότι

'Ένωση τών Ξένων 'Ανταποκριτών, μέ τήν εύκαιρία

έσείς, οί έργάτες του τύπου, πού δέν κατέχεσθε άπό

τfjς συμπληρώσεως έξήντα έτών άπό τήν ϊδρυσή της,

τούς πειρασμούς αύτούς, κατά τόν όρθόν αύτόν τρό

ό Κ. Καραμανλfjς έκφωνε'ί τήν άκόλουθη όμιλία:

πον άντιλαμβάνεσθε τήν άποστολή σας.
»Γι' αύτό καί έπιθυμώ νά πιώ είς ύγείαν όλων

«Κυρίες καί κύριοι,

σαξ καί νι;i εύχηθώ στήν UΕνωσή σας μακροημέρευ

»Σiiς εύχαριστώ γιατί μέ τήν πρόσκλησή σας μοv

ση· καί στά μέλη της πολλές έπιτυχίες».

έδώσατε τήν εύκαιρία νά γιορτάσω μαζί σας τήν έπέ
τειο τfίς ίδρύσεως τfίς ·Ενώσεώς σας. Καί θά έπωφε~

ληθώ τfίς εύκαιρίας αύτfίς γιά νά ύπογραμμίσω τίς

10

ύπηρεσίες πού προσφέρατε στήν 'Ελλάδα τόσο κατά

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1976

Συγκαλε'ίται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ.

τήν διάρκεια τfίς δικτατορίας, όσο καί μετ' αύτή ν.
»Μέ τήν άντικειμενική καί πολλές φορές τολμη

Καραμανλfj καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργών Συν

ρά ένημέρωση τfίς διεθνοvς κοινfίς γνώμης έβοηθή

τονισμου, Οίκονομικών, Δημοσίων 'Έργων, Βιομη

χανίας, 'Εμπορίου καί Συγκοινωνιών, των ύφυπουρ-

σατε dτήν παλινόρθωση τfίς δημοκρατίας· καί έν
συνεχείg στήν κατανόηση τών προβλημάτων πού

.

γών καί των γενικών γραμματέων των 'Υπουργείων

προβλημάτων τά όποία

Συντονισμου καί Συγκοινωνιών, καί του διοικητfj

μiiς έκληροδότησε ή δικτατορία καί τά όποία άντι

τfjς ΕΤΒΑ. Μετά τό τέλος τfjς συσκέψεως, ό Κ. Κα

μετωπίζει μέ έπιτυχία δ έλληνικός λαός.

ραμανλfjς εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:

άντιμετωπίζει ή χώρα μας

-

»Νομίζω ότι θά άποτελοvσε κοινοτοπία νά τονί
σω τήν μεγάλη έπιρροή τήν όποία άσκεί δ τύπος σέ
όλες τίς έκδηλώσεις τfίς σύγχρονης ζωfίς. Θά άσχο
ληθώ, όμως, μέ τόν κρίσιμο ρόλο πού διαδραματίζει
στόν τομέα τfίς πολιτικfίς καί ίδίως στόν χώρο τfίς
δημοκρατίας.

»Βασική άρετή τfίς δημοκρατίας εlναι ή άλήθεια.
Γιατί στήν δημοκρατία δ λαός άποφασίζει γιά τήν
τύχη του. Γιά νά άποφασίζη όμως όρθά, πρέπει νά

έχη σαφfί είκόνα τών προβλημάτων πού άντιμετωπί
ζει. Καί τήν είκόνα αύτήν μόνον δ τύπος μπορεί νά

«Μιλήσαμε γιά τά θέματα του άεροδρομίου (Σπά
των καί 'Αθηνών) τό μετρό καί τό συγκοινωνιακό.
uοπως άντιλαμβάνεσθε, πρέπει νά ληφθοvν άποφά
σεις πού θά καλύψουν σφάλματα καί παραλείψεις

δεκαετιών. Συνεπώς, πρέπει νά ύπάρξη αίσθημα ύπο
μονfίς. Δέν μπορούμε σέ δύο χρόνια καί μάλιστα
έθνικώς κρίσιμα νά καλύψουμε όλες τίς έλλείψεις,
όταν μάλιστα άπαιτοvνται ύψηλές δαπάνες».
Τήν έπομένη, ή σύσκεψη έπαναλήφθηκε καί κατέ
ληξε στή λήψη των άκόλουθων άποφάσεωνΙ29:
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Ληφθείσαι ύπό του κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως άποφάσεις
κατά τήν σύσκεψιν τής

10.12.76

εiς 'Υπουργείον Μεταφορών

Θέμα

1.

'Οργάνωσις- Νομοθεσία

'Απόφασις

Χρόνος

Διά τόν Όργανισμόν 'Αστικών Συγκοινωνιών

εντός του

θά καταρτισθή καί ψηφισθή νέος νόμος.

-

Ίανουαρ .

Διά τό ΕΚΤΕΛ θά καταρτισθή νομοσχέδιον

δημοσιοποιήσεώς του.

-

2.

Προμήθεια νέων λεωφορείων

77

))

))

Διά τό ταξί θά καταρτισθή νομοσχέδιον διά νά

))

έπιτραπή ή μεταβίβασις των άδειων κυκλοφορίας

))

καί ιδιοκτησίας.

))

'Εδόθη εντολή άπ' εύθείας άγορaς

250

λεωφορείων

άμεσος

έκ του εξωτερικοί), σύμφωνα μέ άποτελέσματα
διεξαχθέντος διαγωνισμοί) καί κατασκευή έτέρων

150

εiς τό εσωτερικόν. Θά γίνη μελέτη χρησι

μοποιήσεως τής ΣΤΑΓΙΕΡ- ΕΛΛΑΣ διά τήν κατα

εντός

3 μηνών

σκευήν των λεωφορείων έπιτοπίως.

3.

Μετρό

Θά άνατεθή ή προμελέτη κατασκευής του κεντρι

εντός του Ίαν.

κοί) δικτύου μήκους

πέρας προμελέτης

17

χλμ.

20

77

μήνες

'Επίσης θά άνατεθή ή εκπόνησις τής μελέτης
οiκον. σκοπιμότητος δλου του Μετρό πρός εναρμό
νισιν μέ τούς πολεοδομικούς στόχους του Ρυθμι

πέρας προμελέτης

20

μήνες

στικοί) Σχεδίου 'Αθηνών .

4.

' Αεροπορικαί συγκοινωνίαι

α. 'Αεροδρόμιον 'Ελληνικοί)

'Εκτέλεσις διαφόρων εργων καί μελέτης διαμορφώ

σεως περιοχής ·Ελληνικοί) καί σύμπτυξις τής άερο
πορικής βάσεως.

β. Λοιπά άεροδρόμια

Νά καταβληθή προσπάθεια πλήρους εφοδιασμοί) των

σύμφωνα μέ ΠΔΕ

δι' άπαραιτήτων μέσων

γ. Νέον άεροδρόμιον 'Αθηνών (Σπάτα)

Νά προχωρήση ή διαδικασία τών άπαλλοτριώσεων
καί νά καταρτισθή τό

master p1an

του άεροδρο

σύμφωνα μέ τίς
συμβατικές προ

μίου. Νά καταρτισθή όργανισμός διοικήσεως καί
λειτουργίας του νέου άεροδρομίου

θεσμίες. ~ Αμεσος

κατάρτισις σχε
δίου ' Οργανισμοί)

5.

Νά εκπονηθή μελέτη εξοικονομήσεως δαπανών του

ΟΣΕ

ΟΣΕ έν συνδυασμφ μέ άνάγκας εiς νέα εργα βελτιώσεως

11

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1976

14

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

~ Αμεσος

1976

Στό περιθώριο τfjς συνόδου ύπουργών 'Εξωτερι

Δολοφονείται στό Παλαιό Φάληρο ό άπότακτος

κών του ΝΑΤΟ, κατά τή διάρκεια συναντήσεως του

άστυνόμος Ε. Μάλλιος, ύπεύθυνος γιά βασανισμούς

Δ. Μπίτσιου μέ τόν Τουρκο όμόλογό του, Ι. Τσαγλα

πολιτών κατά τή διάρκεια τfjς δικτατορίας. Στόν τό

γιαγκίλ, άποφασίζεται νά διατηρηθεί τό κλίμα ύφέ

πο τfjς δολοφονίας, οί δράστες άφήνουν προκηρύ

σεως στίς σχέσεις τών δύο χωρών, νά συνέλθει τόν

ξεις, μέ τίς όποίες τήν εύθύνη άναλαμβάνει η

επόμενο μήνα μικτή έπιτροπή έμπειρογνωμόνων γιά

ναστατική 'Οργάνωση

νά έξετάσει τό ζήτημα τfjς ύφαλοιφηπίδας κ'αί νά
έπαναληφθουν οί διαπραγματεύσεις γιά τόν έναέριο
χώρο.

«' Επα
17 Νοέμβρη». Oi ερευνες τών

άστυνομικών άρχών δέν εμελλαν νά καταλήξουν σέ
συγκεκριμένο άποτέλεσμα.

Κατά τήν κηδεία του πρώην άστυνομικου,

ό

'Ωστόσο τό κλίμα εχει ήδη έπιβαρυνθεί μετά άπό

πρώην ύπουργός και «θεωρητικός» τfjς χούντας, Γ.

έπανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου ύπουργου, ό

Γεωργαλi'iς έξεφώνησε έμπρηστικό λόγο. Κατόπιν οί

όποίος ύποστήριξε δτι η 'Ελλάδα είναι ύπαίτιος γιά

συγκεντρωμένοι άποπειράθηκαν νά συγκροτήσουν

τίς διμερείς διαφορές καί άναφέρθηκε στόν έξοπλι

πορεία καί συγκρούστηκαν μέ τήν άστυνομία, μέ

σμό τών νησιών του άνατολικου Αίγαίου.

άποτέλεσμα νά σημειωθουν σοβαρά έπεισόδια, πού
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γιά τήν κατοχύρωση του Πολιτεύματος δέν εισακούσθηκε.

θύς άμέσως, ό ύπουργός Δικαιοσύνης διέταξε τή

νΕτσι

σύλληψη καί προσαγωγή στόν εισαγγελέα του Γ.

Πολιτεύματος καί τήν άλλαγή τfjς μορφfjς του, σάν άβασι

όργανώσεις πού επιδιώκουν τήν άνατροπή του

λεύτου Δημοκρατίας, δρουν άνενόχλητες ύπό τήν άνοχή

Γεωργαλα.

Τά έπεισόδια καταδίκασε ή άντιπολίτευση, ή
όποία δέν παρέλειψε νά έπικρίνει τήν Κυβέρνηση

γιατί δέν ματαίωσε τή διαδήλωση τών χουντικών
στοιχείων. 'Από τήν πλευρά τής Κυβερνήσεως, έκδό
θηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση:

τών άστυνομικών όργάνων.

»Μου είναι άδύνατο νά σκεφθώ δτι

Μάλλιου καί μέ δσα συνέβησαν χθές, κατά καί με~ά τήν
κηδεία του, ή κοινή γνώμη διατηρείται σέ διέγερση - εν

πολλοίς τεχνητή. Κανείς, άσφαλώς, δέν άρνείται δτι τά
συμβάντα ήσαν θλιcβερά. 'Η Κυβέρνηση καί

oi

ύγιώς σκε

πτόμενοι πολίτες, στό σύνολό τους, τά άπεδοκίμασαν άπε
ρίφραστα .

»Ε{ ναι, δμως, άνάγκη νά κριθοuν στίς σωστές τους δια
στάσεις καί ν' άντιμετωπισθοuν μέ ψυχραιμία, δση καί
αυστηρότητα. Γι' αuτό δέν επιτρέπεται ή εξαρση τής ση

oi

μυθιστορηματικές

προεκτάσεις τους, πού άποπροσανατολίζουν καί προκα
λοuν επικίνδυνη σύγχυση . Καί εΙναι, πρό παντός, άσύνετη

προκλήσεων ε{ναι εκείνο πού εκτρέφει παρόμοια εκτροπα
καί συσπειρώνει, άντί ν' άπομονώνη, τά στοιχεία τής άνω
μαλίας.

»Αuτό πού προέχει ε{ναι νά άφεθοuν άπερίσπαστες

γιά τήν πρόληψη τών άνωμαλιών.

παραδώσουν τούς έν.όχους στήν δικαιοσύνη, γιά νά τιμω

ρηθοuν παραδειγματικά.
»'Η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει τήν κοινή γνώμη δτι δέν

εχει λόγους ν' άνησυχή, δεδομένου δτι ε{ναι σέ θέση νά

προστατεύση τήν γαλήνη του τόπου καί τήν ομαλή εξέλι
ξη τής εθνικής μας ζωής».

Στά γεγονότα άναφέρθηκε ό Γ. Μαί>ρος μέ έπι
στολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, στίς

17

Δ~κεμ

βρίου :

τών καταδίκων του Κορυδαλλοί) καί συνθήματα στρεφόμε

να εναντίον τfjς δημοκρατίας καί τών θεσμών της, κλονίζε
ται ή εμπιστοσύνη του Κοινοu καί ή χώρα παρουσιάζει
εικόνα άναρχίας.
»Κύριε πρόεδρε, ή ενημέρωση επί τών συμβάντων τfjς

Βουλfjς καί του λαου άπό τούς ύπευθύνους ύπουργούς είναι
ύποχρέωση τής Κυβερνήσεως, γιά τήν όποία δέν χρειάζε
ται

ρωθή τό Σώμα πρό τής ήμερησίας διατάξεως άπό τόν άρμό

διο ύπουργό πάνω σtά θλιβερά γεγονότα του Νεκροταφεί
ου καί αuτά πού άκολούθησαν τήν κηδεία του δολοφονη

καμμιά

διαπραγμάτευση

καί

καμμιά

προηγούμενη

συμφωνία Κυβερνήσεως καί άντιπολιτεύσεως. νΕπρεπε νά

ε{χε σπεύσει ήδη δ άρμόδιος ύπουργός νά ενημερώση τήν
Βουλή γιά νά μήν παραμένουν ώς μόνη πηγή πληροφορή

σεως

oi

άστυνομικοί συντάκτες του τύπου»ι3ο.

Μετά τή λήψη τής έπιστολής αύτής ό Κ. Καρα
μανλής έπικοινώνησε τηλεφωνικά μέ τόν άρχηγό

τής ΕΔΗΚ καί του άνέπτυξε τίς θέσεις τής Κυβερνή
σεως στό θέμα:
«Ή Κυβέρνηση θεωρεί δτι ή συζήτηση στήν

Βουλή πρό τής ήμερησίας διατάξεως σχετικά μέ τόν
φόνον τοv Μάλλιου καί μέ τά έπακολουθήσαντα τής

κηδείας του γεγονότα θά δυσχεράνη τό έργο τής συ
νεχιζομένης άνακρίσεως καί στίς δύο περιπτώσεις

έφ' δσον μάλιστα οί άνακρίσεις συνεχίζονται καί
δέν έχουν ύπάρξει όριστικά συμπεράσματα ούτε σο
βαρή καί ύπεύθυνη ένημέρωση εlναι δυνατόν νά
ύπάρξη».

14-17

«Κύριε πρόεδρε,
»Είχα ζητήσει άπό τόν πρόεδρο τής Βουλής νά ενημε

Ι Ι 2 χρόνια μετά τήν κατάρρευση τfjς χούντας

βλέπει δ κόσμος νά γίνωνται πορείες μέ συνθήματα ύπέρ

oi

άρχές 'Ασφαλείας νά πράξουν τό καθήκον τους καί νά

άρχές δέν ήσαν

του Μάλλιου καί συνεπώς νά λάβουν τά κατάλληλα μέτρα

ή προ~~πάθεια πολιτικής εκμεταλλεύσεως άπό οποιαδήπο
τε πλευρά. Γιατί τό κλίμα πολιτικής άνησυχίας καί τών

oi

σέ θέση νά προβλέψουν δσα θά συνέβαιναν στην κηδεία

»" Οταν 2

«'Από τής δολοφονίας του άποτάκτου άστυνομικοu

μασίας των διαδραματισθέντων ή

oi

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

'Ο

Κ.

1976

Καραμανλής,

συνοδευόμενος

άπό

τόν

ύπουργό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, ~ςαί τόν διευθυν
τή του Πολιτικοί> του Γραφείου, πρέσβη Π. Μολυ
βιάτη, έπισκέπτεται έπίσημα τό Πακιστάν.
'Η έπίσκεψη προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία

θέντος άστυνομικου.

»Δέν ήτο πρόθεσή μου νά άσκηθή κριτική τής Κυβερνή

άπό τό γεγονός ότι τό Πακιστάν θεωρείται χώρα πού

σεως στήν φάση αuτή, άλλά νά ενίσχυθή ή Κυβέρνηση μέ

συνδέεται μέ ιδιαίτερους δ~ι:rμούς μέ τήν Τουρκία.

τήν συμπαράσταση όλων, ελπίζω, τών κομμάτων τής άντι

'Η μετάβαση τοί> "Ελληνα Πρωθυπουργοί> άποτέλε

πολιτεύσεως στήν προρπάθεια επιβολής τής τάξεως διά

σε καρπό τών δεσμών φιλίας καί άμοιβαίας έκτιμή

μέτρων τά όποία θά καταστήσουν άδύνατη τήν ύποτροπή
αuτών πού συνέβησαν κατά τήν άπουσία σας στό Πακι
στάν.
»ΕΙχα τονίσει καί άπό του βήματος τfjς Βουλής, άλλά
καί σέ ιδιαίτερη μ' εσaς συνομιλία, δτι δέν εΙ ναι δυνατόν

σεως πού τόν συνέδεαν μέ τόν Πακιστανό όμόλογό
του, Ζουλφικάρ 'Αλη Μποί>το. νΗδη τό Σεπτέμβριο

του

1974,

ό Πακιστανός ήγέτης είχε προσφερθεί νά

άναλάβει ρόλο μεσολαβητή στό Κυπριακό, ένώ πρό

νά άφήνουμε τό Πολίτευμα εκθετο σέ άνοικτές επιθέσεις

σφατα άκόμη είχε δηλώσει ότι οί δεσμοί πού συνέ

τών νοσταλγών τfjς τυραννίας καί τfjς μοναρχίας . 'Ατυχώς

δεαν τή χώρα του μέ τήν Τουρκία δέν θά τήν έμπόδι

ή πρότασή μου νά ληφθοuν μέτρα, εν άνάγκ1J νομοθετικά,

ζαν νά εχει φιλικές σχέσεις μέ τήν 'Ελλάδα.
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Στά πλαίσια των προσπαθειών τής 'Ελλάδος καί

μιά όδυνηρή περιπέτεια, μέσα σέ κινδύνους έθνικούς

τής Τουρκίας γιά τή διευθέτηση του προβλήματος

καί κοινωνικούς. Καί γνωρίζω δτι ή αίσθηση τοv

του Αίγαίου καί του Κυπριακοί)

καθήκοντος έξοπλίζει μέ τήν ψυχική aντοχή πού

κτηριστικά άπό τή

aπαιτεί ή aντιμετώπισή τους.

- τονιζόταν χαρα
«Frankfurter Allgemeine»- δινό

ταν ίδιαίτερη σημασία στήν έπίσκεψη του Κ. Καρα

»'Επισκεπτόμενος γιά πρώτη φορά τήν χώρα

μανλή στό Πακιστάν, γιατί οί 'Έλληνες fjλπιζαν

σας, σ' αύτή τήν κρίσιμη γεωπολιτική περιοχτj τοv

στήν μεσολάβηση του Ζ.-Α. Μποuτο 131 •

κόσμου, θεωρώ καθήκον μου νά aναμνησθώ καί νά

Στόν Κ. Καραμανλή έπιφυλάχθηκε ύποδοχή άρ

έκφράσω τόν θαυμασμό μου γιά τόν iδρυτή τοv σi5γ

χηγοu Κράτους. Σμήνος άεριωθουμένων τής πακι

χρονου Πακιστάν- τόν Μοχάμματ Άλή τζίνα.

στανικής Πολεμικής 'Αεροπορίας συνόδευσε τό άε

'Οραματιστής καί aγωνιστής καθ' δλη τήν σταδιο

ροσκάφος τής 'Ολυμπιακής μέ τό όποίο ταξίδευε

δρομία του, άρχισε στά

8

70 του χρόνια τό δυσκολώτε

'Έλληνας πρωθυπουργός, έν& ή άφιξή του στό διε

ρο έργο τής ζωής του: νά κτίση ένα σύγχρονο έθνικό

θνές άεροδρόμιο του 'Ισλαμαμπάντ χαιρετίσθηκε μέ

Κράτος μέ τά έκατομμύρια τών συμπατριωτών του,

κανονιοβολισμούς. Μετά τήν άνάκρουση τ&ν έθνι

πού αύτQς ώδήγησε στήν έλευθερία. Καί ή μεγαλύτε

κ&ν ϋμνων τ&ν δύο χωρών καί τήν καθιερωμένη έπι

ρη τιμή στήν μνήμη του, έφέτος πού γιορτάζετε τήν

θεώρηση του τιμητικοί) άγήματος ό Κ. Καραιiανλής

~κατοενταετηρίδα τής γεννήσεώς του, είναι δτι συ

χαιρέτησε τά μέλη του διπλωματικοί) σώματος πού

νεχίζετε έπάξια καί έπίμονα τό {στορικό έργο πού

εlχαν κληθεί νά παραστοuν στήν τελετή. τέλος στήν

έκείνος όραματίσθηκε.

ίδια τήν πρωτεύουσα, τό Ραβαλπίντι, ή λαϊκή συμμε
τοχή εδωσε ενα ίδιαίτερο θερμό τόνο ση;ν ύποδοχή

»Κύριε πρωθυπουργέ,
»Τόν δυναμικό έκσυγχρονισμό τής χώρας σας
τόν βλέπει κανείς ανάγλυφα έδώ, στό 'Ισλαμαμπάντ,

του 'Έλληνα πρωθυπουργοu.

Τό ίδιο βράδυ, ό Ζουλφικάρ 'Αλή Μποuτο, κατά

τήν όλοκαίνουργια πρωτεύουσά σας, πού έξελίσσε

τό έπίσημο δείπνο πρός τιμήν του φιλοξενουμένου

ται στήν πιό δμορφη και σφριγιλή πόλη τοv Πακι

του, τόνισε στήν προσφώνησή του, μεταξύ άλλων,

.στάν. Καί είναι συγκινητικό γιά τόν 'Έλληνα έπισκέ

καί τά έξής:

πτη νά αναλογίζεται δτι ή έλληνική aρχιτεκτονική

«'Όπως καί εμείς, ετσι καί εσείς εχετε τήν βασική άπα

στολή νά μειώσετε τήν ενταση καί νά οίκοδομήσετε σχέ
σεις φιλίας καί εμπιστοσύνης γιά νά εξασφαλίσετε τήν

περιφερειακή είρήνη καί σταθερότητα πού ε{ναι άναντικα
τάσταση γιά τήν πρόοδο καί εύημερία των λα&ν μας. Δέν

μπορ& νά πιστεύσω δτι τά θέματα τοϋ Αίγαίου μεταξύ τής

ίδιοφυία έχει συμβάλει καί αύτή σ' αύτό τό σημαν
τικό πολεοδομικό έργο τής έποχijς μας.
»'Υπάρχουν, δμως, δπως γνωρίζομε ολοι μας, καί
πολύ παλαιότερες έπαφές τών πολιτισμών μας. 'Α να
τρέχουν στά βάθη τών αίώνων, aλλ

,

ή γονιμοποιός

τους δύναμη διατηpείται ιΟς σήμερα ζωντανή. Δέν

'Ελλάδος καί τής Τουρκίας δέν επιδέχονται λύση. Ούτε

αναφέρομαι μόνο στά θαυμάσια έλληνιστικά μνη

θεωρ& δτι ε{ναι άδύνατον yά ξεπερασθοϋν τά εμπόδια γιά

μεία πού ο{ ανασκαφές στήν Τεξίλα φέρνουν διαρ

μιά δίκαιη καί μόνιμη λύση τοϋ Κυπριακοϋ. 'Ελπίζω δτι οί

κώς στό φώς μέ δλες τίς λεπτομέρειες. 'Α ναφέρομαι

διακοινοτικές συνομιλίες, κάτω άπό τήν αίγίδα τοϋ γενικοϋ

στήν έπιβίωση, aπό γενιά σέ γενιά, τής μνήμης τοf5

γραμματέως των 'Ηνωμένων Έθν&ν δέν θά άργήσουν νά
επαναληφθοϋν».

'Αλεξάνδρου, μέ τήν μορφή τοv θρύλου

if τοv παρα

μυθιοv, &κόμη καί τοv γλωσσικοv έμπλουτισμοv.

'Η άντιφώνηση τοu Κ . Καραμανλή:

Κι' αύτό δείχνει καθαρά δτι ο{ πολιτιστικές διεργα

σίες πού προκύπτουν aπό τίς έπαφές τών λαών είναι

«Κύριε πρωθυπουργέ,

αύτές πού aντέχουν περισσότερο στόν χρόνο· καί

»Θά ήθελα πρώτα aπ' δλα νά σiiς εύχαριστήσω

στίς όποιεσδήποτε δοκιμασίες πού έπιφυλάσσει ή

γιά τήν εύγενική σας πρόσκληση, τήν όποία δέχθη

{στορική μοίρα στίς σχέσεις τους. Γι

κα μέ μεγάλη χαρά· γιά τούς ώραίους λόγους πού

ο{ 'Έλληνες είμαστε πιό περήφανοι γιά τόν έκπολι

aφιερώσατε στήν πατρίδα μου, τήν 'Ελλάδα· καί τέ

τιστή 'Αλέξανδρο καί λιγώτερο γιά τόν στρατηλά

λος γιά τήν εύκαιρία πού μiiς δίνουν ο{ συνομιλίες

τη. Καί στίς έκστρατείες του βλέπουμε πρό παντός

'

αύτό κι έμείς

μας ν' aνανεώσωμε τήν φιλία πού μiiς συνδέει. Είναι

τό δχημα πού μετέφερε, σέ τεράστιο εύρος χώρου καί

προσωπικός ό δεσμός τής φιλίας. Βασίζεται δμως σέ

χρόνου, τό έλληνικό πνεvμα, τό πνεvμα τών προγό

aντικειμενικά δεδομένα

νων μας

-

στήν βαθειά έκτίμηση

πρός τήν προσωπικότητα καί τό έργο σας. Είμαι σέ
θέση νά έκτιμήσω, i'σως καλύτερα aπό πολλούς, πό
σο πολύμοχθες καί έμπνευσμένες είναι ο{ ύπηρεσίες

-

αύτό πού τοv έδίδαξε ό 'Αριστοτέλης.

»Κύριε πρωθυπουργέ,

» 'Ασφαλώς

δέν δόθηκε στούς λαούς μας κατά

τούς νέους χρόνους ή εύκαιρία τής στενής έπαφής

πού προσφέρετε στήν χώρα σας καί πόσο βαρύ είναι

καί τής συνεργασίας. ΥΑ ν δέν ύπάρχουν δμως ο{ δι 

τό φορτίο τής έξουσίας πού έχετε έπωμισθή. Γιατί κι

μερείς αύτές σχέσεις

έγώ aνέλαβα στόν τόπο μου τήν έξουσία ίJστερα aπό

δρου

-

-

στήν τεχνική έννοια τοv

ύπάρχει τό σταθερό ύπόβαθρο γιά τήν μελ-
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λοντική τους &νάπτυξη. 'Υπάρχει ή &μοιβαία συμπά

)) Τό μήνυμα πού σfiς φέρνω aπό τόν λαό μου ε{ναι

θεια, ή έκτίμηση, καί πολύ συχνά ή κοινή στάση στά

&κριβώς αύτό: νά &γωνισθοίJμε μαζί γιά τήν βελτίω

μεγάλα προβλήματα πού aπασχολούν τήν aνθρωπό

ση τής μοίρας τοίJ aνθρώπου σέ δλα τά πλάτη καί τά

τητα. Καί οί δύο χώρες μας aπέδειξαν δτι ύποστηρί

μήκη τής ύφηλίου· νά &γωνισθοίJμε μέ πίστη καί μέ

ζουν τίς aρχές του δικαίου μέσα στήν διεθνή κοινω

θάρρος καί μέ συναίσθηση τής εύθύνης μας έναντι

νία

μιά κοινωνία πού δέν βρήκε δυστυχώς &κόμη

τών έπερχομένων γενεών καί τής ίστορίας. 'Αλλά οί

τόν aποτελεσματικό τρόπο γιά νά κάνη πράξη τήν

&γώνες μας αύτοί νά εlναι εΙρηνικοί γιά νά &ποβοvν

νομιμότητα καί νά συνδυάζη άρμονικά τήν aσφάλεια

aποτελεσματικοί. Καί γιά νά μήν διακινδυνεύσωμε,

-

μέ τήν εiρήνη. Καί οί δύο χώρες μας ε{ναι προσηλω

aντί τής έξελίξεως καί τής πρόοδου, τήν όπισθοδρό

μένες στίς aξίες έκείνες πού έξασφαλίζουν μαζί μέ

μηση καί τήν καταστροφή.

τήν ύλική πρόοδο, καί τήν πνευματική άνοδο· μαζί
μέ τήν εύημερία, καί τήν ήθική ύπόσταση

· μαζί μέ

))Μέ τίς σκέψεις αύτές θά ήθελα, κύριε πρωθυ
πουργέ, νά σηκώσω τό ποτήρι μου καί νά πιώ στήν

τήν τάξη στήν κοινωνική ζωή, καί τήν έλευθερία τής

ύγεία του προέδρου τοίJ Πακιστάν Κ. Φαζάλ 'Ελαχί

συνειδήσεως.

Σόντρυ, στήv εύτυχία' καί εύημερία του φίλου πακι

»'Η μορφοποίηση δμως τών &ξ ιών αύτών στήν

στανικού λαοίJ ιcαί στήν εύόδωση τοίJ κυβερνητικοί)

έθνική καί τήν διεθνή ζωή aπαιτεί τεράστιους κό

σας έργου καί τής προσωπικής εύτυχίας τής κυρίας

πους, σύνεση καί πίστη. Κι' αύτό ε{ναι τό καθήκον

ΜποίJτο καί τής lδικής σας, φίλε κύριε πρωθυπουρ

τής ύπεύθυνης πολιτικής ήγεσίας: νά έμπνέη καί νά

γέ)).

πραγματοποιή. Καί vά μήν aποθαρρύνεται ποτέ aπό
Τήν επομένη,

τό μέγεθος τών προβλημάτων.

» "Ενα

aπό τά μεγαλύτερα

-

άν μή τό βασικό

-

15

Δεκεμβρίου, συναντήθηκαν οί

δύο άντιπροσωπείες ύπό τήν ήγεσία τ&ν δύο πρωθυ

πρόβλημα τής έποχής μας εlναι πράγματι ή δικαιό

πουργών, οί όποίοι, σέ ενα δεύτερο στάδιο, ε{χαν

τερη κατανομή τών φυσικών πόρων του πλανήτου

ίδιαίτερη συνομιλία. ~Εγινε έπισκόπηση τής διε

μας. "Οπως στήν κοινωνική έτσι καί στήν διεθνή

θνοuς καταστάσεως, κατά τήν όποία, άπό τήν πακι

ζωή ή κύρια αίτία τών aνταγωνισμών καί τών συγ

στανική πλευρά, δόθηκε εμφαση στίς έξελίξεις στήν

κρούσεων ε{ναι οί κραυγαλέες aνισότητες. Καί δπως

'Ασία καί στήν πρόταση του Ζ.-Α. Μποuτο γιά σύγ

δέν μπορεί νά ύπάρχη κοινωνική γαλήνη χωρίς ακα

κληση διασκέψεως κορυφής του Τρίτου Κόσμου.

τάπαυστη προσπάθεια γιά τήν άμβλυνση τών οΙκο

"Ελληνες ίθύνοντες άνέλυσαν τήν κατάσταση στήν

0{

νομικών διαφορών, έτσι δέv μπορεί νά ύπάρχη διε

Εόρώπη, στά Βαλκάνια, καί είδικότερα στίς ελληνο

θνής συνεργασία καί aσφάλεια χωρίς νά μειώνεται

τουρκικές σχέσεις καί στό Κυπριακό. 'Ο Πακιστα

διαρκώς τό περιβόητο "άνοιγμα τής ψαλλίδος" με

νός πρωθυπουργός άποδέχθηκε πρόσκληση του Κ.

ταξύ πλουσίων καί πτωχών χωρών. Όφείλομε πράγ

Καραμανλή νά έπισκεφθεί έπίσημα τήν 'Αθήνα.

ματι τήν &λληλεξάρτηση πού μfiς έπέβαλε ή τεχνο

. Κατόπιν,

μέ δηλώσεις του, ό 'Έλληνας πρωθυ

λογική πρόοδος νά τήν μεταβάλωμε σέ εΙλικρινή συ

πουργός έξέφρασε τήν πεποίθηση δτι ή έπίσκεψή

νεργασία καί όχι σέ έκμεταλλευτική έξάρτηση. Καί

του θά έγκαινίαζε μιά νέα έποχή στενότερης συνερ

συνειδητοποιώντας δτι πρόοδος δέν σημαίνει μόνο

γασίας μεταξύ τ&ν δύο χωρών. 'Από τήν πλευρά του,

έξέλιξη τεχνική ή έκβιομηχανισμό, &λλά καί πα

ό Ζ.-Α. Μπουτο τόνισε δτι liκουσε μέ ένδιαφέρον τίς

ράλληλη &νάπτυξη τής &λληλεγγύης, όφείλουμε νά

άπόψεις του Κ. Καραμανλή, «διακεκριμένου πολιτι

έργασθοvμε δλοι γιά τήν έγκατάσταση μιfiς διεθνοvς

κοί) άνδρός μέ μακρά προσφορά ύπηρεσι&ν στήν

οiκονομικής τάξεως πού θά δίνη προτεραιότητα στά

χώρα του καί άπαράμιλλη έμπειρία στά διεθνή προ

συμφέροντα τών λαών έκείνων πού έχουν μεγαλύτε

βλήματα». Τάχθηκε, έπίσης, ύπέρ της διενέργειας

ρες καί πιεστικότερες &νάγκες.

διαλόγου μεταξύ τ&ν χωρών τής 'Ασίας καί τής Εό

)) 'Η χώρα μου,

κύριε πρωθυπουργέ, διεκδικεί ώς

τίτλο τιμής δτι πρώτη αύτή &νεκάλυψε τίς έννοιες

ρώπης.
Οί συνομιλίες συνεχίστηκαν στίς

16 Δεκεμβρίου,

του μέτρου καί τής άρμονίας- δτι έθεσε τόν άνθρωπο

όπότε καί ύπογράφηκε μορφωτική συμφωνία, καθώς

στό κέντρο του προβληματισμού καί τής πνευματι

καί συμφωνία-πλαίσιο γιά τήν τεχνική, έμπορική καί

κής της δραστηριότητος. Μέ τήν παράδοση αύτή δέν

οίκονομική συνεργασία. Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καρα

ήμπορεί παρά νά συμμερίζεται τίς aνησυχίες καί τίς

μανλής έπισκέφθηκε τό Μουσείο τής Τεξίλα, δπου

έπιδιώξεις σας. Καί δέν μπορεί παρά νά θλίβεται, δτι,

έκτίθενταν καί άρχαιότητες τής έλληνιστικής περιό

aντί δλοι μας νά ένώσουμε τίς προσπάθειές μας γιά

δου, άπόηχοι της διαβάσεως του Μεγάλου 'Αλεξάν

τήν aνύψωση τήν ύλική, τήν πνευματική καί τήν

δρου άπό τή χώρα. Στό βιβλίο έπισκεπτ&ν του Μου

κοινωνική τοίJ aνθρώπου, κατασπαταλοίJμε τίς δυνά

σείου, ό πρωθυπουργός εγραψε χαρακτηριστικά:

μεις μας σέ άσκοπες έριδες καί σέ στείρους aνταγω

«'Η έπίσκεψη μοίJ έδωσε τήν αίσθηση δτι βρίσκομαι

νισμούς. ·

στήν Έλλάδω). Τήν επομένη, ό Κ. Καραμανλής πε-
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Φιλικό στιγμιότυπο μέ τό Ζ. -Α. Μποvτο, κατά τή διάρκεια τής έπισκέψεως στό Πακιστάν.
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ριηγήθηκε περιοχές κοντά στά σύνορα μέ τό 'Αφγα

'Αφγανιστάν καί τό Μπαγκλαντές. 'Ο πρωθυπουργός τής

νιστάν.

'Ελλάδος εξέφρασε τήν εκτίμησή του γιά τήν σημαντική

Τό τελικό κοινό άνακοινωθέν, πού ύπογράμμισε

συνεισφορά του Πακιστάν, στήν άποκατάσταση τής είρή

δτι κατά τίς συνομιλίες ε{χε έπικρατήσει έγκάρδιο

νης τής περιοχής. 'Επί τοu προκειμένου δ πρωθυπουργός

κλίμα, άνέφερε τούς άξιωματούχους πού ε{χαν συμ
μετάσχει σέ αύτές καί τόνιζε:

του Πακιστάν επληροφόρησε τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό
δτι μέ τήν πρόοδο πού συντελέστηκε μέχρι σήμερα στήν
εκτέλεση καί πραγματοποίηση τής συμφωνίας

"Simla",

«Οί δύο πρωθυπουργοί εσημείωσαν τήν δμοιότητα των

εναπόκειται στήν 'Ινδία καί τό Πακιστάν δπως, ενεργοuν

περιστάσεων κάτω άπό τίς δποίες εζητήθησαν στήν ηγεσία

τες σύμφωνα μέ τούς δρους τής συμφωνίας αύτής, καταλή

των άντιστοίχων χωρών τους. 'Ο πρωθυπουργός του Πα

ξουν σέ ~να δριστικ:ό διακανονισμό του

κιστάν συνεχάρη θερμά τόν πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος

διενέξεως, είς τρόπον ώστε νά μπορέση νά έδραιωθή μιά

γιά τίς ίκανότητές του ώς πολιτικοί) άνδρός καί γιά τήν

διαρκής είρήνη στήν περιοχή τής 'Ασίας.

"Jamu"

καί τής

διορατική του ηγεσία πού δδήγησαν στήν άποκατάσταση

»Οι δύο ':tλευρές επανέλαβαν τήν πεποίθησή τους δτι

τής δημοκρατίας καί σέ μεταρρυθμίσεις είς όφελος του

μιά δίκαιη καί διαρκής είρήνη στήν Μέση 'Ανατολή θά

έλληνικοu λαοu. Ό UΕλλην πρωθυπουργός άπέτισε φόρο

μποροuσε νά βασισθή μόνον επί τ'tj βάσει τής άρχής του

τιμής στόν πρωθυπουργό Ζουλφικάρ 'Αλή Μποuτο γιά

άπαράδεκτου τής κτήσεως εδαφών διά τής δυνάμεως των

τήν σταθερότητα καί τήν πρόοδο πού επετεύχθησαν γιά τόν

δπλων. Ζήτησαν τήν πλήρη άποχώρηση δλων των δυνά

λαό του, άπό τότε πού άνέλαβε τήν εξουσία, καθώς καί γιά

μεων του 'Ισραήλ άπό δλα τά κατεχόμενα άραβικά εδάφη

τήν εξέχουσα συνεισφορά του Πακιστάν γιά τήν προώθη

καί τήν άποκατάσταση των εθνικών δικαιωμάτων του πα

ση τής διεθνοuς είρήνης καί φιλίας.
»Κατά τήν διάρκεια των συζητήσεών τους οι δύο άρχη

λαιστινιακοί) λαοu σύμφωνα μέ τίς άποφάσεις των 'Ηνωμέ
νων 'Εθνών . οι δύο πλευρές ετόνισαν τήν άνάγκη δπως

γοί συζήτησαν τήν κατάσταση πού επικρατεί στόν κόσμο,

ενταθοuν οί διπλωματικές προσπάθειες συγκαλοuντες ξα

καθώς καί διάφορα ζητήματα τοπικοu καί διμεροuς ενδιαφέ

νά, σέ μιά σύντομη ημερομηνία, τήν Διάσκεψη τής Γενεύ

ροντος.

ης γιά τήν επίλυση τής συγκρούσεως, πρiiγμα πού μόνο

»Οί δύο πρωθυποιιργοί επανεβεβαίωσαν τήν προσκόλ
λησή τους στίς άρχές πού διαφυλάσσονται εύλαβικά άπό

αύτό θά μπορέση νά εξασφαλίση μιά διαρκή είρήνη σ'
αύτή τήν περιοχή .

τούς κανόνες τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, καθώς καί τήν πε

»Οί δύο πρωθυπουργοί εξέφρασαν μεγάλη ικανοποίηση

ποίθησή τους δτι οι σχέσεις μεταξύ τών εθνών πρέπει νά

γιά τήν αύξανόμενη επιτυχία των άπελευθερωτικών κινημά

βασίζωνται σέ άμοιβαίο σεβασμό γιά άνεξαρτησία, εθνική

των στήν 'Αφρική πού δδήγησαν στήν ίδρυση νέων εθνι

κυριαρχία καί εδαφική άκεραιότητα, καθώς επίσης καί μή

κών Κρατών. 'Εξέφρασαν επίσης τήν ελπίδα δτι ή διεθνής

άνάμιξη στίς ύποθέσεις άλλων χωρών.
»'Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε μεγάλη

κοινότητα θά βοηθήση τά καινούργια αύτά Κράτη νά
εδραιώσουν τήν εδαφική τους κυριαρχία.

άνησυχία γιά τήν ενταση πού άναπτύχθηκε μεταξύ τής

»Οι δύο πρωθυπουργοί άντάλλαξαν άπόψεις επί τής

'Ελλάδος καί τής Τουρκίας άναφορικά μέ τήν Κύπρο καί

προτάσεως του πρωθυπουργοί) του Πακιστάν γιά μιά συ

τό Αίγαίο. 'Εξέφρασε τήν γνώμη δτι η αίτία τής προστρι

νάντηση κορυφής του τρίτου κόσμου.

βής μεταξύ των δύο χωρών μπορεί καί πρέπει νά εξουδετε

τής ·Ελλάδος καλωσόρισε τήν πρωτοβουλία του πρωθυ

•Ο

πρωθυπουργός

ρωθή διά μέσου είρηνευτικ:ών διαπραγματεύσεων πού πρέ

πουργοί) Ζουλφικάρ 'Αλή Μποuτο καί εξέφρασε τήν ελπί

πει νά διεξαχθοuν σέ μιά άτμόσφαιρα καλής θελήσεως καί

δα δτι αuτη θά προαγάγη καί θά προωθήση ~ναν εποικοδο

κατανοήσεως. Καλωσόρισε τό γεγονός δτι ~νας διάλογος

μητικό διάλογο μεταξύ των άναπτυσσομένων καί των άνε

εχει ήδη άρχίσει μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας

πτυγμένων χωρών μέ σκοπό νά επιτευχθή μιά παγκόσμια

γιά τήν επίλυση εκκρεμούντων διμερών ζητημάτων σχετι

δίκαιη οΙκονομική τάξη.

ζομένων μέ τό Αίγαίο. 'Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος

»Καθ' δν χρόνον οί δύο πρωθυπουργοί εκαναν μιά

ενημέρωσε λεπτομερώς τόν πρωθυπουργό του Πακιστάν

άνασκόπηση τής προόδου πού επετεύχθη στήν άνάπτυξη

περί δλων αύτών των προβλημάτων. Οί δύο πρωθυπουργοί

διμερών σχέσεων σέ διάφορα πεδία, ούτοι συμφώνησαν δτι

καλωσόρισαν τήν συμφωνία πού επετεύχθη στήν Βέρνη

πρέπει νά γίνουν προσπάθειες γιά τήν περαιτέρω ενίσχυση

άναφορικά μέ τίς διαδικασίες γιά τήν επίλυση του ζητήμα

τής φιλικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών τους . Σχε

τος τής ήπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος σύμφωνα μέ τίς πρα

τικά μέ τό θέμα αύτό καλωσόρισαν τό κλείσιμο συμφωνιών

κτικές άρχές καί κριτήρια πού μποροuν νά προκύψουν άπό

γιά πολιτιστική, οΙκονομική καί τεχνική συνεργασία.

μιά μελέτή τής πείρας των εθνών καί των μεθόδων πού

»Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τήν σταθερή άπόφασή τους

άκολουθοuν καί των κανόνων πού πρέπει νά εχουν εφαρ

νά υιοθετήσουν μέτρα πού νά προαγάγουν καί νά διευρύ

μογή. Οί δύο πρωθυπουργοί εlπαν επίσης δτι προσδοκοuν,

νουν τό εμπόριο μεταξύ τών δύο χωρών. Πρός τόν σκ:οπό

δπως τά διμερή ζητήματα μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής

αύτόν εδωσαν δδηγίες στούς άρμόδιους άντιστοιχους άξι

Τουρκίας συζητηθοuν μέ πνεuμα μετριοπάθειας καί συγ

ωματούχους τους νά διερευνήσουν τίς δυνατότητες συνερ

κρατήσεως άπό τά δύο μέρη .

γασίας σέ άλλους τομείς.

»Οι δύο πρωθυπουργοί εκαναν άνασκόπηση των τελευ

>>·Ο πρωθυπουργός τής ·Ελλάδος εξέφρασε τίς εύχαρι

ταίων εξελίξεων στίς σχέσεις μεταξύ των χωρών τής περι

στίες του πρός τήν Κυβέρνηση καί τόν λαό του Πακιστάν

οχής τής νότιας 'Ασίας. 'Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

γιά τήν θερμή ύποδοχή καί τήν εγκάρδια φιλοξενία πού

πληροφόρησε τόν πρωθυπουργό τής 'Ελλάδος περί τής

παρεσχέθησαν σ' αύτόν τόν ίδιο καθώς καί στά μέλη τής

καταστάσεως τών σχέσεων του Πακιστάν μέ τήν ·Ινδία, τό

έλληνικής άντιπροσωπείας πού τόν συνόδευε. νΕκανε τήν
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πρόταση στόν πρωθυπουργό τοϋ Πακιστάν νά έπισκεφθή

άλλαγή γραμμής, τότε δέν σοϋ άπομένουν πολλά περιθώ

τήν 'Ελλάδα. 'Ο πρωθυπουργός τοϋ Πακιστάν άπεδέχθη

ρια.

μέ ευχαρίστηση τήν πρόσκληση αuτή».

Δεύτερο, στόν τομέα τών «Πρακτικών ερεισμάτων». ~Αν

οί Πακιστανοί έχουν πεισθεί γιά τό είδος τής έλληνοτουρ

'Η aφετηρία aλλά καί τά θετικά aποτελέσματα

κικής διαφορaς, μποροϋν τουλάχιστον νά είναι οuδέτεροι.

τής επισκέψεως του Κ. Καραμανλή στό Πακιστάν

Αuτό σημαίνει δτι εξανεμίζονται οί ένδεχόμενες έλπίδες

είναι συνυφασμένα μέ τήν αναζήτηση διπλωματικών

τών Τούρκων δτι σέ περίπτωση συγκρούσεως μέ τήν 'Ελ

ερεισμάτων σέ μιά περιοχή του κόσμου πού συνδεό

λάδα μποροϋν νά έλπίζουν σέ πακιστανική βοήθεια.

ταν θρησκευτικά, πολιτικά καί γεωγραφικά πολύ πε

Δέν είναι, ϊσως, εuρύτερα γνωστό δτι ενα τέτοιο ένδεχό

ρισσότερο μέ τήν Τουρκία παρά μέ τήν 'Ελλάδα.

μενο έχει τήν ίδιαίτερη σημασία του. Διότι ό δποιος συ 

'Από τήν aποψη αύτή, τό ταξίδι είχε θετική aπήχη
ση στόν έλληνικό τύπο . Στίς

14 Δεκεμβρίου,

στό πε

ριοδικό «Πολιτικά θέματα» τονιζόταν δτι «ό Ζουλ
φικάρ 'Αλή Μποuτο, ό πιό δυ:ικός ηγέτης 'Ασιατι
κής χώρας μέ προσωπική γνωριμία καί επικοινωνία
μέ τόν πρωθυπουργό κ. Καραμανλή, ήταν η πιό ξε

σχετισμός

δυνάμεων άνάμεσα στήν

'Ελλάδα καί τήν

Τουρκία θά ήταν τελείως διαφορετικός αν θά έπρεπε στίς
διάφορες εκτιμήσεις νά λαμβάνεται ύπ' δψη τό ενδεχόμε
νο ένισχύσεως τής Τουρκίας μέ στρατιωτικές δυνάμεις
(λ.χ. σύγχρονα μαχητικά άεροπλάνα) άπό στενούς φίλους
της. Κάτι τέτοιο θά ήταν ένδεχόμενο αν κάποιος τρίτος δέν
γνώριζε τήν πραγματικότητα, άλλά τίς άπόψεις πού ή

χωριστή πολιτική φυσιογνωμία πού ε{χε ταυτιστεί

τουρκική προπαγάνδα καλλιεργεί συστηματικά δπου μπο

μέ τήν εννοια τής δημοκρατίας στήν χώρα του». Στή

ρεί.

«Βραδυνή» ύπογραμμιζόταν η σημασία του «aλμα

Κατά μ ψ αποψη, τίς πιθανές έπιπτώσεις τής έλληνοπα

μετά aπό τά aνοίγματα

κιστανικής έπαφής κορυφής προσδιορίζουν, ώς ενα βαθμό,

πρός τή Δυτική Εύρώπη, τά Βαλκάνια καί τή Μ.

ο{ τουρκικές άνησυχίες: οί Τοϋρκοι έδειξαν φανερή δυσα

τος» πρός τό Πακιστάν

'Ανατολή

-

-

πού επεξέτεινε τήν έλληνική ακτινο

βολία στόν aσιατικό χώρο

(18.12).

Στήν «'Ελευθε

ροτυπία>> γινόταν λόγος γιά έλληνικό aνοιγμα στόν

«προθάλαμο του Πεκίνου»

(20.12). τέλος,

στό «Ριζο

σπάστη>> διατυπωνόταν η aποψη δτι τό ταξίδι του
'Έλληνα

πρωθυπουργοί)

«προβλημάτισε»

μερικές

aπό τίς γύρω aπό τό Πακιστάν χώρες καί κυρίως τήν
'Ινδία καί τό 'Αφγανιστάν

(18.12).

ρέσκεια γιά τήν πρόσκληση τοϋ Κ . Καραμανλή στό 'Ισ
λαμαμπάντ καί έκδηλη άνησυχία γιά τήν πορεία τών συνο
μιλιών τών δύο πρωθυπουργών. Είναι χαρακτηριστικό δτι

κατά τή διάρκεια τής παραμονής τοϋ Κ. Καραμανλή στό
Πακιστάν, οί Τοϋρκοι προσπαθοϋσαν- μέ ποικίλες έπα
φές- νά πληροφορηθοϋν ποϋ καταλήγουν οί συζητήσεις.

Καί aφou αναφέρθηκε καί στίς δυνατότητες γιά
τήν aνάπτυξη τής διμεροuς συνεργασίας, ό Στ. Ψυχά
ρης σημείωσε:

Στό «Βήμα», τέλος, τής 18ης Δεκεμβρίου, δημο
σιεύτηκε σχόλιο του Στ. Ψυχάρη, δπου αναφέρονταν

μεταξύ aλλων:

Στόν τομέα, τέλος, τών διεθνών σχέσεων, ύπάρχει γενι

κώς ή έκτίμηση δτι ό κ. 'Αλή Μποϋτο βλέπει τήν 'Ελλάδα
σάν ενα σκαλοπάτι πρός τήν Εuρώπη. 'Η μελλοντική έν

'Εφόσον μιά μεσολάβηση τοϋ πρωθυπουργοί) τοϋ Πα

κιστάν στήν έλληνοτουρκική διαφορά πρέπει νά άποκλεί
εται, τί αλλο πρέπει νά περιμένη κανείς άπό τήν έλληνα

ταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά δίνει άλλες διαστά
σεις καί προοπτικές

-

άπό πακιστανικής πλευρaς

-

στή

συνεργασία τοϋ Πακιστάν μέ τήν 'Ελλάδα.

πακιστανική συνάντηση κορυφής, σέ σχέση άκριβώς μέ τά
έλληνοτουρκικά ζητήματα; Θά ήταν μaλλον έκτός πραγ
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ματικότητας ή διατύπωση τής θεωρίας δτι, μετά τήν έπί
σημη έπίσκεψη τοϋ Κ . Καραμανλή, τό Πακιστάν θ' άπαρ
νηθή τή στενή φιλία του μέ τήν Τουρκία, φιλία πού έδρά

1976

'Ο Κ. Καραμανλής κηρύσσει τήν εναρξη του συ
νεδρίου τής ΠΑΣΕΓΕΣ:

ζεται σέ συμμαχικές έξαρτήσεις καί ποικίλα κοινά συμφέ

«Κύριοι,

ροντα καί είναι θεμελιωμένη σέ βαθύτατους θρησκευτι

»'Απευθύνω δι' ύμών πρός τούς 'Έλληνας ayρό

κούς δεσμούς.

τας θερμό χαιρετισμό καί τήν διαβεβαίωση δτι τό

ένδιαφέρον μου δι' αύτούς εlναι πάντοτε είλικρινές
'Αναπτύσσοντας, ώστόσο, ό Κ. Καραμανλής τά έλλη
νικά επιχειρήματα,

καί aδιάπτωτο. Τό aπέδειξα τόσον κατά τό παρελ

Πακιστανοί ακουσαν τουλάχιστο

θόν, δσον καί προσφάτως, μέ τά μέτρα τά όποία έν

καί τήν αλλη πλευρά. 'Ακόμη καί αν άλλαξαν γνώμη,

συνερyασίg μέ τούς έκπροσώπους σας άπεφασίσαμεν

oi

άσφαλώς δέν πρόκειται νά τό κοινολογήσουν. Μέ αuτά τά
δεδομένα, θά μποροϋσε κανείς νά περιμένη δύο πράγματα.

Πpώτο, στόν καθαρώς πολιτικό τομέα. Λογικά, οί Πα
κιστανοί, γνωρίζοντας τώρα τήν οuσία τών διαφορών 'Ελ
λάδbς καί Τουρκίας, μποροϋν νά συστήσουν στούς Τούρ

καί έξαyyείλαμεν. Θά aναφέρω μερικούς μόνον aριθ
μούς πού άποδεικνύουν δτι τό ένδιαφέρον αύτό yιά

τήν τάξη σας έξεδηλώθη έμπρακτα. Τό

1974

αί διά

φοροι παροχαί πρός τήν τάξιν τών ayροτών aνήλθαν

κους «νά ρίξουν λίγο νερό στό κρασί τους», δπως έλεγαν

σέ

διπλωματικές πηγές. Αuτό έχει όπωσδήποτε ψυχολογική

έτος έχομεν προγραμματίσει Παροχάς διαφόρων μορ

σημασία: δταν καί ό στενότερος φίλος σου σοϋ συστήνει

φών

15

δισεκατομμύρια δραχμάς. Διά τό προσεχές

25 δισεκατομμυρίων δραχμών.

'Εάν είς τά εlκο-
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σιπέντε αύτά δισεκατομμύρια προστεθουν καί αί πα

Καί aς σφυρηλατήσωμε τήν ένότητά μας, γιά νά γίνη

ροχαί αί γενόμεναι διά του ΟΓΑ καί αί όποίαι προ

ή εύχή μας πραγματικότης.

δισεκατομμύρια,

~~'Υπήρξε δύσκολος δ χρόνος πού πέρασε. Προ

σημαίνει ότι άπό τό κοινωνικόν σύνολον μεταφέρεται

βλήματα κληρονομηθέντα άπό ενα όδυνηρό παρελ

γραμματίζονται διά τό

1977

σέ

11

είσόδημα πρός τήν τάξη τών άγροτών περί τά

36 δι

θόν, προβλήματα καινούργια πού δημιούργησε ή δι

σεκατομμύρια δραχμάς. Δέν ύποστηρίζω βέβαια ότι

εθνής συγκυρία, προβλήματα τέλος πού προκάλεσε

διά τών μέτρων αύτών έλύθησαν τά προβλήματα τής

αύτόματα ό άγώνας γιά τήν πρόοδο, συσσωρεύθηκαν

άγροτικής τάξεως ή ότι έθεραπεύθησαν οί άνάγκες

πιεστικά κατά τήν διαδρομή αύτου του χρόνου. Μιά

της, άλλά άποδεικνύουν τά μέτρα αύτά μαζί μέ πολλά
· άλλα τό είλικρινές, όπως ε{πα, ένδιαφέρον τής Πολι

άπό τίς φάσεις του μάλιστα ύπήρξε κυριολεκτικά
έπικίνδυνη.

τείας διά τήν τάξιν σας. Καί τό ένδιαφέρον αύτό σι'iς

»Θά ήταν άνεδαφικό νά ύποστηριχθή ότι όλα αύ

ύπόσχομαι νά συνεχισθή καί νά διευρυvθή. Δέν ήμ

τά τά έτερόκλητα καί πολύπλοκα προβλήματα εύρή

πορεί όμως πλήρως ν' άξzοποιηθή μέ έριδας καί άν

καν τήν λύση τους καί ότι ξεκινουμε χωρίς έννοιες

τιδικίας. Θά άξιοποιηθή μόνον μέ τήν στενή καίμε

γιά τόν καινούργιο χρόνο. Προβλήματα, άγαπητοί

θοδική συνεργασία Κυβερνήσεως καί άγροτών. Καί

μου, ύπάρχουν

ή Κυβέρνησίς μου, όπως γνωρίζετε, όχι μόνον δέν

όσον (jπάρχει ζωή πού ε{ναι αύτή καθ' έαυτή δημι

άποκρούει, άλλά έπιδιώκει αύτήν τήν συνεργασία.

ουργός καί συνισταμένη προβλημάτων. Τό θέμα πού

»Μέ τήν βεβαιότητα ότι αί άποφάσεις είς τάς

-

καί θά ύπάρχουν πάντοτε

έφ

-

'

τίθεται γιά τήν πολιτική δέν ε{ναι ή ύπαρξη τών

δποίας θά καταλήξετε θά ε{ναι ώφέλιμες όχι μόνον

προβλημάτων· ε{ναι ή ίεράρχηση καί ή όρθολογική

διά τήν τάξιν τών άγροτών, άλλά γενικώτερα διά τήν

άντιμετώπισή των. Καί αύτό νομίζω ότι έγένετο στήν

Έλλάδα, κηρύσσω τήν έναρξιν τών έργασιών του

έκταση του δυνατου άπό μέρους τής Πολιτείας.

Συνεδρίου σας. Σι'iς εύχαριστώ~~-

» 'Ημπορώ

νά σι'iς βεβαιώσω ότι, παρά τίς ένδεχό

μενες έλλείψεις, δ άπολογισμός του

21
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. ο πρωθυπουργός δέχεται, παρουσία του ύπουρ
γου Δημοσίας Τάξεως, Γ. Σταμάτη, τή νέα ήγεσία τής
τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

'Ο Κ. Καραμανλής ύπέδειξε σειρά άπό μέτρα, ή
έφαρμογή των όποίων θά έπέφερε «άλλαγή πνεύμα
τος καί νοοτροπίας» στήν 'Αστυνομία καί γενικότε
ρα στά Σώματα 'Ασφαλείας. Ζήτησε, άκόμη, δρα

στηριοποίηση τής 'Αστυνομίας σέ δλους τούς το
μείς γιά τήν άποτελεσματικότερη προάσπιση τής
δημοκρατικής νομιμότητας.
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1976

ύπήρξε

ίκανοποιητικός τόσον έν σχέσει μέ τό παρελθόν,

1976

όσο καί έν σχέσει μέ τίς άλλες χώρες, πολλές άπό τίς

δποίες δοκιμάζονται άπό πολιτική, οlκονομική καί
κοινωνική κρίση.

~~καί lδού τά έπιτεύγματα του χρόνου πού πέρασε:
~~Πρώτον, άνοιξε όριστικά ό δρόμος . γιά τήν έν
ταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού θά έπη
ρεάση άποφασιστικά τό μέλλον του έθνους.

»Δεύτερον, μέ πρωτοβουλία έλληνική καί μέ τήν
πρόθυμη άνταπόκριση τών γειτόνων μας έτέθησαν ο{
βάσεις γιά τήν δημιουργία μιι'iς έντελώς νέας κατα
στάσεως στήν πολυτάραχη Βαλκανική.
»Τρίτον, άπετράπη δ κίνδυνος του πολέμου, μέ

1976

τήν ψύχραιμη όσον καί άποφασιστική άvτιμετώπιση

'Ο Κ. Καραμανλής έορτάζει τά Χριστούγεννα

στή Ρόδο, μαζί μέ τόν ύπουργό Προεδρίας, Γ. Ράλλη,

τών τυχοδιωκτικών προκλήσεων τής Τουρκίας.
»τέταρτον, όλοκληρώθηκε- μέ μεγάλες βέβαια

τόν ύπουργό Δημοσίων ~Εργων, Χ. Στράτο, τόν ύφυ

θυσίες

πουργό Προεδρίας, Α. Καραμανλή, τό γενικό διευ

άποτελεί τήν άσφαλέστερη έγγύηση γιά τήν προ

θυντή του Πολιτικου του Γραφείου, Π. Μολυβιάτη

στασία τών δικαίων του έθνους.

-

ή άμυντική προπαρασκευή τής χώρας, πού

καί τό γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Τζ. Τζαννετάκη.

»Καί, πέμπτον, έτέθη ύπό έλεγχαν ή οlκονομία

Μέ τήν ευκαιρία τής έκεί παραμονής του, έξέτασε

τής χώρας καί έθεμελιώθη ή περαιτέρω άνάπτυξή

προβλήματα του νησιοu\καί τής Δωδεκανήσου.

της· καί τουτο παρά τόν διεθνή στάσιμο πληθωρι
σμό, τίς ύπέρογκες άμυντικές δαπάνες καί τήν είσο

31
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δηματική ένίσχυση τών έργαζομένων, πού ύπερκά

1976

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει μήνυμα πρός τόν
έλληνικό λαό γιά τό νέο ετος:

1976,

σιοδοξία γιά τό μέλλον. 'Η αlσιοδοξία αύτή δέν πρέ

«'Ελληνίδες, "Ελληνες,

1977

»Αύτός ε{ναι συνοπτικά ό άπολογισμός του

πού εlναι άναμφισβήτητα θετικός καί έπιτρέπει αl

»Μπαίνουμε σέ καινούργιο χρόνο. ΝΑς εύχηθου
με όλοι μαζί νά ε{ναι τό

λυψε τήν αύξηση του κόστους τfjς ζωής.

εύτυχισμένο γιά τήν

Έλλάδα. Νά ε{ναι είρηνικό. Νά ε{ναι δημιουργικό.

πει νά όδηγήση σέ χαλάρωση τής έθνικής καί κοι
νωνικής μας συνοχής, πού εlναι άπαραίτητες γιά τήν
lσχύ καί τήν πρόοδο τής χώρας.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»'Υπό τήν έννοια αύτή ν τά προσεχή δύο χρόνια

θεομηνία τής δικτατορίας καί τήν άποτροπή τών &μέ

θά εlναι κρίσιμα γιά τό μέλλον τοv τόπου μας. Γιατί

σων έξωτερικών καί έσωτερικών κινδύνων πού μiiς

κατά τό διάστημα αύτό θά πρέπη νά κατοχυρωθούν

ήπείλησαν, εlσήλθε σέ σταθερή άνοδική πορεία.

ol δημοκρατικοί μας θεσμοί καί ή

Μιά πορεία δυναμική, πού μπορεί νά δώση στήν

οiκονομία τής χώ

ol έξω

'Ελλάδα έκτός άπό τήν εύημερία, καί μιά ξεχωριστή

τερικοί κίνδυνοι καί παράλληλα νά δικαιωθή δ άγώ

θέση μέσα στήν διεθνή κοινωνία. Καί ύπάρχουν

ρας. Θά πρέπη νά έξουδετερωθοvν δριστικά

νας τών άδελφών μας Κυπρίων. Καί θά πρέπη πρό

πρός τούτο όλες

παντός νά συντελεσθή ή iσότιμη παρουσία μας στήν

σωμε νά τίς άξιοποιήσωμε, ύποβαλλόμενοι, aν χρει

Εύρωπαϊκή Κοινότητα.

ασθή, σέ προσωρινές θυσίες. Γιατί- όπως ε{πα καί

» v Α ν,

προτού πραγματοποι ηθοvν

ol

παραπάνω

άλλοτε

-

ol

προϋποθέσεις. Φθάνει νά θελή

ή δύναμις ένός λαοv άποφασισμένου νά

έθνικοί μας στόχοι, έκδηλωθοvν πολιτικές όξύτητες

ζήση καί νά προοδεύση έν έλευθερί(J εlναι άπεριόρι

καί κοινωνικές άναταραχές, ήμπορεί νά δδηγηθοvμε

στη, όταν θέλη καί ξέρη νά τήν άξιοποιήση.

σέ έπικίνδυνη όπισθοδρόμηση, γιά τήν δποία θά μiiς
μέμφωνται

ol έπερχόμενες

γενεές.

»Βέβαιος ότι μέ τό πνεύμα αύτό πού έμπνέει τά
μεγάλα βήματα στήν πορεία τών λαών, θά άτενίσετε

»'Ελληνίδες, 'Έλληνες,

τό μέλλον τής 'Ελλάδος, εύχομαι εlς όλους σας εύ

»Εlναι άναμφισβήτητο ότι ή χώρα μας μετά τήν

τυχισμένο τόν καινούργιο χρόνο».

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Στό πρώτο τρίμηνο του

1977, ή Κυβέρνηση θά έπικεντρώσει τίς προσπάθειές της iδίως στό πεδίο τής

οiκονομίας, καθώς ή διεθνής ϋφεση καί ή ένεργειακή κρίση δημιουργοuσαν ενα εύρύτερο περιβάλλον

δυσμενές, πού άπειλοοοε τήν πορεία τών θετικών έξελίξεων στό έσωτερικό τfjς χώρας. 'Έτσι, ύπό τήν
καθοδήγηση του πρωθυπουργοί), ή Κυβέρνηση θά μελετήσει διεξοδικά τήν πορεία τής έθνικης οiκονο
μίας, τοu πληθωρισμοu, τών έξαγωγών καί τών έπενδύσεων. Γιά τήν τόνωση τής έπενδυτικής δραστηριό
τητας, άλλωστε, θά ένεργοποιηθεί καί τό Κράτος, μέ τήν έκπόνηση, μεταξύ άλλων, μεγαλόπνοου προ
γράμματος τουριστικών εργων καί του (τριετοuς) άθλητικοu προγράμματος πρωτεύουσα θέση θά δοθεί

στίς βιομηχανικές έπενδύσεις, μέ κυριότερη τήν προγραμματιζόμενη δημιουργία έργοστασίου πετροχη
μικών στήν Καβάλα, σκοπός τής δποίας ήταν νά άναδείξει τήν πόλη ώς μείζον βιομηχανικό κέντρο. Τό

Φεβρουάριο, δ Κ. Καραμανλfjς θά θεμελιώσει τό έργοστάσιο tfjς •Ελληνικfjς 'Αεροπορικfjς Βιομηχα
νίας, εργο έξαιρετικfjς σημασίας καί γιά τήν άσφάλεια . τής χώρας. Παράλληλα, θά δλοκληρωθεί ή
έκπαιδευτική μεταρρύθμιση , μέ τήν άναμόρφωση τής επαγγελματικής καί τεχνικfjς Παιδείας, ένώ δ

πρωθυπουργός θά έξακολουθήqει νά ένδιαφέρεται ένεργά γιά τή βελτίωση τών συνθηκών ζωfjς καί,
κυρίως, τήν έπίλυση τών προβλημάτων τfjς ύγείας, γιά τήν όποία, ύπό τήν έποπτεία του, θά ληφθοuν
σημαντικές άποφάσεις.

Στόν έξωτερικδ τομέα, ή συμφωνία Μακαρίου-Ντενκτάς, τό Φεβρουάριο, θά δημιουργήσει τήν αί
σθηση δτι τό Κυπριακό εβγαινε άπό τήν τριετή στασιμότητα, ένώ ή άνάληψη του ϋπατου άξιώματος των
ΗΠΑ άπό τόν Τζ. Κάρτερ θά διαμορφώσει εύλογες προσδοκίες στήν έλληνική κοινή γνώμη. Πράγματι,

τό Φεβρουάριο, δ νέος 'Αμερικανός πρόεδpος θά άποστείλει άμεσο συνεργάτη του σέ περιοδεία στήν

. Αθήνα, τήν

Υ Αγκυρα, τή Λευκωσία καί τό Λονδίνο· ή πρωτοβουλία αύτή, ώστόσο, εμελλε νά μήν εχει

ούσιαστική συνέχεια.

3
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καί ν' άναζητοvντι;:ιι διαρκώς αί μέθοδοι έκσυγχρο

1977

Συνέρχεται, σέ πλήρη σύνθεση, τό 'Υπουργικό

Συμβούλιο, ύπό τήν προ~δρία του Κ. Καραμανλή.

. ο πρωθυπουργός εκαμε συνοπτική άνασκόπηση

του εργου τής Κυβερνήσεως καί έπισήμανε δτι κατά
τό

1976 η

κατάσταση στήν 'Ελλάδα ήταν καλύτερη

άπό δ, τι σέ πολλές εύρωπαϊκές χώρες . Κατόπιν, άνέ
πτυξε τίς κατευθυντήριες γραμμές τής κυβερνητικής
πολιτικής καί προσδιόρισε τούς στόχους πού επρεπε

νά έπιτευχθουν κατά τό τρέχον ετος, τονίζοντας καί
τά έξής :

/'

νισμοv καί βελτιώσεως τfjς λειτουργίας του».
'Αφου εκαμε έκτενή άναφορά στήν άνάγκη γιά
περισυλλογή καί οίκονομία στίς δαπάνες του Δημο
σίου, ύπογράμμισε:

«'Όταν εlναι κρίσιμη ή κατάσταση στήν Εύρώ
πη, καί δταν, δπως εlναι φυσικό, άναμένωνται έπι
πτώσεις καί στήν 'Ελλάδα, ή σωφροσύνη έπιβάλλει
νά ένεργήσωμε προληπτικά, όiστε νά μή παραστfj
άνάχκη νά προσφύγωμε σέ βαρύτερες θυσίες, έστω

καί πρόσκαιρες.. . Ή αύστηρότης μέ τήν άπροκάλυ

«Είναι άνάγκη οί τιθέμενες έπιδιώξεις σέ κάθε

πτη έφαρμογή τοv δικαίου καί τοv όρθοv πρός κάθε

τομέα, μικρόν η μεγάλο, τfjς κρατικής δραστηριότη

κατεύθυνση, όχι δέ ή κακώς έννοουμένη έπιείκεια,

τος νά πραγματοποιούνται

καί έμπροθέσμως καί

εlναι αύτή πού έξυπηρετεί πραγματικά τά συμφέρον

έπακριβώς. Πρός τούτο χρειάζεται νά δραστηριο

τα του λαοv ώς συνόλου, άλλά καί κάθε τάξεως πολι

ποιηθfj στόν άνώτατο βαθμό δ κρατικός μηχανισμός

τών».

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Δοξολογία γιά τό Νέο 'Έτος στό Μητροπολιτικό Ναό 'Αθηνών.
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Καταλήγοντας, ό Κ . Καραμανλής σημείωσε οτι ή

γηθij τήν ϊδρυσιν Σωματείου Διαφωτίσεως καί Προστασίας

χώρα είχε άντιμετωπίσει επιτυχώζ τίς δυσχέρειες καί

των Καταναλωτών. Διά τήν διαφώτισιν των καταναλωτών

οτι ήδη είχε εiσέλθει σέ σταθερή άνοδική πορεία.

θά διατεθουν

Παρά τά μεγάλα εξωτερικά προβλήματα, ύπήρχαν

τηλεόρασιν .

εξαιρετικές προοπτικές, πού άπαιτοuσαν τίς σύντο
νες προσπάθειες ολων. Καί ύπογράμμισε:

15

λεπτά εβδομαδιαίως δι' εκπομπάς εiς τήν

>>στ. Τό 'Υπουργείον Οiκονομικ&ν θά ενισχύση τήν

Διεύθυνσιν Έρεύνης κόστους του 'Υπουργείου 'Εμπορί
ου διά

30

φοροτεχνικών ύπαλλήλων .

«Τό παράδειγμα πρέπει νά τό δώση ή ήγεσία τοv

>>ζ. Τό 'Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως θά ενισχύση μέ

τόπου, ολοι δηλαδή δσοι εlναι ύπεύθυνοι φορείς

τό ιiναγκαίον προσωπικόν τήν 'Υπηρεσίαν 'Αγορανομίας .

έξουσίας ή διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στόν
δημόσιο καί τόν κοινωνικό βίο. Άλλά ό λαός οφεί

λει έπίσης νά υίοθετήση τίς ύyιείς άρχές καί νά έμ
πνευσθij άπό τό πνεύμα τής ήγεσίας. Γιατί στήν δη
μοκρατία μόνο μέ τήν όμόθυμη λαϊκή συμπαράστα
ση, μέ τήν σύμπνοια καί τήν συνεργασία δλων τών

>>η. Θά διατεθουν

5 αυτοκίνητα

εiς τήν Ύποδιεύθυνσιν

'Αγορανομίας Προαστείων- Πρωτευούσης.

>>θ . ΈντόςΛ5 ήμερων, οί κ.κ . Δεβλέτογλου καί Βαρβι
τσιώτης θά εiσηγηθουν καί άλλα μέτρα τά όποία θά εγκρί
νη ό κ . πρόεδρος τijς Κυβερνήσεως, ανεξαρτήτως ενδεχομέ

νων αντιδράσεων , aρκεί νά είναι πρακτικά καί αποτελε
σματικά.

τάξεων, ημπορεί νά έπιτευχθij ή προκοπή πρός τό

»4.

διαρκές συμφέρον του εθνους».

»α. 'Η τιμή του άγελαδινου γάλακτος αυξάνεται κατά

0,50
4
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'Η 'Επιτροπή ενέκρινε τάς κάτωθι αυξήσεις τιμών:

δρχ. καί του πρόβειου κατά Ι δρχ.

»β. 'Η τιμή τοϋ καφέ αυξάνεται μέχρι

1977

300

δρχ., διατη

ρουμένων των σχετικών φορολογικών απαλλαγών.

Συνέρχεται, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

»γ. '' Η τιμή του άρτου αυξάνεται κατά Ι δρχ. (ύπολογί

λή, ή οικονομική 'Επιτροπή, ή όποία λαμβάνει τίς

ζεται δτι αί ανωτέρω αυξήσεις θά εχουν επίπτωσιν επί του

άκόλουθες άποφάσεις.

τιμαρίθμου κατά

«Διαπιστώσεις-aποφάσεις

»I.

εiς επόμενα στάδια καί πάντως μετά τήν ύπογραφήν των

Κατόπιν εξετάσεως των εξελίξεων του Ι976 καί των

προοπτικών του

1977, διεπιστώθη

γενικώς δτι ή οΙκονομία

τής χώρας είναι ύγιής .

»2.

συλλογικών συμβάσεων.

»5.

'Απόφασις διά τάς αυξήσεις μισθών καί ήμερομι-

σθίων κατά τό Ι977.

'Επιδιώξεις- κατευθυντήριοι γραμμαί διά τό

1977:

»α. Θά επιδιωχθij δπως τό ποσοστόν αυξήσεως του
πληθωρισμου μή ύπερβή τό

2,5%).

»δ. Λοιπαί ενδεχόμεναι αυξήσεις τιμών θά άναγγελθουν

10%.

»β. Εiς τόν δημοσιονομικόν τομέα δέν θά επιβληθουν
νέοι φόροι, θά επιδιωχθή δμως περιστολή των δαπανών .
»γ. Θά επιδιωχθij βελτίωσις τοϋ Ισοζυγίου πληρωμών

»Α. Γενικά κατώτατα δρια

Ι. Αϋξησις κατά

2.

Αϋξησις κατά

10% άπό Ι5.2.1977.
6% aπό 1.7.Ι977.

»Β . Κλαδικαί Συλλογικαί Συμβάσεις . ' Αποφάσεις Διαι
τησίας:
»α. Κατώτατα δρια βασικών μισθών ή βασικών ήμερο

διά μειώσεως των δαπανών εiς συνάλλαγμα (εiσαγωγαί,

μισθίων, ήτοι: μισθοί άπό δρχ.

στρατιωτικαί δαπάναι), αυξήσεως των εσόδων εiς συνάλ

ήμερομίσθια από δρχ.

λαγμα (εξαγωγαί, τουρισμός) καί αποφυγής συναλλαγμα

εiς δύο δόσεις χρονικώς ιiπεχούσας εν εξάμηνον.

τικών διαρροών (ύπερτιμολογήσεις, τουριστικά γραφεία) .
>>δ. Θά παραμείνη, κατ' aρχήν, σταθερά ή Ισοτιμία τijς

κεκριμένα ξένα νομίσματα .

σεις, εξ

τροπή ενέκρινε τά εξής μέτρα πρός aντιμετώπισιν του
πληθωρισμου:

8%

εiς εκκρεμές νομοσχέδιον του 'Υπουργείου ΟΙκονομικών,

ό ύπουργός 'Εμπορίου θά ιiποκτήση τό δικαίωμα νά επιβά

αλλήλων εν εξάμηνον.
»γ. Κατώτατα δρια βασικών μισθών ή βασικών ήμερο
χως ήμερομίσθια από δρχ.

δόσεις εκ

4%

λη τήν παυσιν λειτουργίας επιχειρήσεων, μέχρις ενός μη

μισθών η

παρέχεται.

>>β. Θά iσχύση ό θεσμός τής επιθυμητής τιμijς .

>>γ. Δι' ιiγρονομικijς διατάξεως αί εκτακτοι παροχαί (πέ
ραν των συλλογικών συμβάσεων) δέν θά ιiναγνωρίζωνται
ώς επιβαρύνουσαι τό κόστος.

10

ήμερων, ό ύπουργός 'Εμπορίου θά εiση

γηθij τήν ύπαγωγήν εiς τήν κατηγορίαν των ουσιωδών εν
ανεπαρκείq. ώρισμένων εiδ&ν, αί τιμαί των όποίων εχουν

σημαντικάς επιπτώσεις επί του τιμαρίθμου.

10

ήμερων, ό ύπουργός 'Εμπορίου θά εiση-

12.500-18.000 η αντιστοί
500-720, αϋξησις 8% εiς δύο

εκάστη, χρονικώς απεχούσας εν εξάμηνον.

»δ. Διά τό ύπερβάλλον ποσόν των Ι8.000 δρχ. βασικών

νός, εiς περιπτώσεις ύπερβολικου κέρδους.

>>ε. 'Εντός

ή πρώτη

8.000-12.500 ή άντιστοίχως
320-500, αϋξησις Ι2% εiς δύο δό
καί 4% ή δευτέρα, άπεχούσας άπ'

μισθίων, ήτοι: μισθοί από δρχ .

>>α. Διά νομοθετικijς διατάξεως, ή όποία θά περιληφθή

>>δ. 'Εντός

ή άντιστοίχως

ποσοστόν αυξήσεως Ι6%

»β. Κατώτατα δρια βασικών μισθών ή βασικών ήμερο
ήμερομίσθια άπό δρχ .

Ό κ . ύπουργός 'Εμπορίου επρότεινε καί ή 'Επι

6.600-8.000

μισθίων , ήτοι: μισθοί από δρχ.

δραχμής, μέ ενδεχομένας αναπροσαρμογάς ώς πρός συγ

>>3.

256-320,

720 δρχ.

βασικών ήμερομισθίων ουδεμία αϋξησις

»Γ. Δημόσιαι 'Επιχειρήσεις καί 'Οργανισμοί. 'Επι
χειρήσεις Κοινής Ώφελείας. Τράπεζαι .
»α. 'Οργανικοί ή βασικοί ή συμβατικοί μισθοί μέχρι

ποσου δρχ.

7.500

καί iσόποσον τμήμα των ύψηλοτέρων

αποδοχών, αϋξησις

12%

εiς δύο δόσεις χρονικώς άπεχού

σας εν εξάμηνον.
»β. Τό τμήμα άπό

7.501-10.000

κών ή συμβατικών μισθών αϋξησις

των όργανικ&ν ή βασι

8%

εiς δύο δόσεις ιiπε

χούσας χρονικώς εν εξάμηνον.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»γ. Τό τμήμα άπό

10.000- 15.000 δρχ.

αύξησις

4% άπό

ζουν κατ' άρχήν τήν άποτελεσματικότητα τής νομισματι

κής πολιτικής γιά τόν &λεγχο του πληθωρισμοu. Ή διάρ

τής εφαρμογής.

»δ. 0{ ύψηλότεροι των

15.000 δρχ. βασικοί μισθοί αύξά
15.000 τμήματα αύτrον.

νονται μόνον κατά τά μέχρι

θρωση τής οίκονομίας κάνει ίδιαίτερα δυσχερή τήν εφαρ

μογή είσοδηματικής πολιτικής, ή όποία άλλωστε καί σέ

»Δ. 'Υπάλληλοι Δήμων- Κοινοτήτων

πολλές βιομηχανικές χώρες προσέκοψε σέ δυσκολίες καί

»' Ακολουθοuν τάς αύξήσεις των δημοσίων ύπαλλήλων.

είχε περιορισμένη μdλλον άποτελεσματικότητα.
»Τά ύψηλά κέρδη καί οί μεγάλες αύξήσεις είσοδημά

·Η άνάγκη οικονομικής ενισχύσεως ενίων Δήμων ή Κοι

των σέ όρισμένους τομείς

νοτήτων θά εξετασθή κατά περίπτωσιν.

-

δπως iδίως στόν κατασκευα

»Ε . Τά άνωτέρω μέτρα θά συνδυασθοuν μέ:

στικό- τροφοδοτοuν ύψηλή ζήτηση, πού σέ συνδυασμό

>>α. θεσμόν 35ετίας, εν συνδυασμφ μέ δριον ήλικίας

μέ τίς άτέλειες των άγορrον πιέζουν συνεχώς τό επίπεδο

»β. αύξησιν των οικογενειακών επιδομάτων τά όποία

των τιμών. 'Εξάλλου, ή παράταση των ίσχυρrον ύψωτικrον

καταβάλλονται άπό τόν εiδικόν λογαριασμόν του 'Οργα

τάσεων &χει δημιουργήσει κλίμα μέσα στό όποίο εντείνον

νισμοί) 'Απασχολήσεως 'Εργατικοί) Δυναμικοί) καί,

ται οί πιέσεις άπό διάφορες όμάδες του πληθυσμοί) γιά

»γ. ρύθμισιν θεμάτων άδειων, ώς προβλέπει σχέδιον νό

αύξήσεις άμοιβrον.
»Ή ύψωτική τάση των τιμών του καταναλωτή , μετά

μου τό όποίον &χει ήδη καταρτισθή .
»ΣΤ. Είς άπάσας τάς άνωτέρω περιπτώσεις ούδέν νέον

τήν σημαντική επιβράδυνση πού είχε σημειωθή τό δεύτερο

επίδομα οίασδήποτε μορφής ή παροχής οιασδήποτε φύσε

~ξάμηνο του

ως πλήν των παρεχομένων, κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου

1975, μέ

1974, εκδηλώθηκε πάλι κάπως

1976, ή αύξησις των κατά τήν ήμέραν ταύτην παρεχομένων

τό τέλος του χρόνου

επιδομάτων παροχών ή ύπερωριrον θά εγκριθή κατά τό

δύο ~πόμενα χρόνια ήταν

ίσχυρότερη τό

άποτέλεσμα ποσοστό αύξήσεως άπό τήν άρχή ό>ς

15,2%. Οί άντίστοιχες αύξήσεις τά
11,7% τό 1976 καί 12,8% τό 1977.

»'Από μιά άνάλυση των επιδράσεων πού δδήγησαν

1977.
»Ούδεμία τροποποίησις των κανονισμών προσωπικοί)

στήν ϋψωση των τιμών του καταναλωτή στήν περίοδο

- των Τραπεζών, 'Οργανισμών, Δημοσίων 'Επιχειρήσεων,

1974-1977, βασισμένη,στά εθνικολογιστικά στοιχεία, προέ

κλπ. , ή όποία θά συνεπάγεται τήν αύξησιν τής δαπάνης δι'

κυψαν τά άκόλουθα: ·Η επίδραση του εiσαγόμε\Ιου 1λη

άποδοχάς κατά τό

θωρισμοu, iσχυρή άκόμη τό

1977

θά εγκριθή .

»Είς ούδεμίαν περίπτωσιν θά μειωθοuν αί &ραι εργασί
ας κατά τό

1977, πλήν των ήδη

άποφασισθεισrον μειώσεων

(ώράριον εμποροϋπαλλήλων) 132 •

18 καί 20 του μηνός, έξετάστηκαν μέτρα

γιά τόν περιορισμό του πληθωρισμοί).

Σχετικά μέ τήν αϋξηση του πληθωρισμοί) στήν
τριετία

1975-77, ή

εξασθενίζει βαθμιαία τά

συνετέλεσαν σέ μεγάλο βαθμό στήν ϋψωση του

1976 καί
1977. 0{ αύξήσεις όρισμένων εμμέσων φόρων
επαιξαν ούσιώδη ρό4ο τό 1975 καί μικρότερο τό 1976 καί
τό 1977. Τό 1977 iσχυρή ήταν ή αύξητική επίδραση άπό τά
λιγότερο του

Σέ δύο νέες συνεδριάσεις τής Οίκονομικής ' Επι
τροπής, στίς

1975,

δύο ~πόμενα χρόνια. Οί τιμές τώv άγροτικrον προϊόντων

εκδοση τής Τραπέζης τής 'Ελλά

κέρδη καί τά εiσοδήματα των αύτοτελrος εργαζομένων. Τόν
σημαντικότερο παράγοντα τής ύψώσεως των τιμών άποτε

λεί καί στά τρία χρόνια ή αύξηση του κόό-τους τής εργασί
ας. ' Η όνομαστική άμοιβή τής εργασίας σημείωσε μεγάλη

αύξηση σέ δλους τούς τομείς τής οiκονομίας, μέ άποτέλε

δος άναφέρει:

σμα βελτίωση καί τής πραγματικής άμοιβής. Στήν βιομη

«'Ο πληθωρισμός εlναι τό κύριο πρόβλημα τής τριετί

χανία τό όνομαστικό ώρομίσθιο των εργατών αύξήθηκε

ας, δπως άλλωστε καί σέ δλες τίς χώρες. 0{ προσπάθειες

κατά

γιά τήν συγκράτησή του περιόρισαν σημαντικά τόν ρυθμό

ποσοστά πού σημαίνουν αύξηση του πραγματικοί) ώρομι

του σέ σύγκριση μέ τό

1973.

Ήταν δμως λιγότερο άποτε

24,7%

τό

1975, 28,6%

τό

1976

σθίου μέ μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου

καί

10%.

20,9%

τό

1977,

' Η παραγωγικό

λεσματικές παρ' δ,τι κατά μέσο δρο στήν περιοχή του

τητα τής εργασίας στήν μεταποίηση ύπολογίζεται δτι αύξή

ΟΟΣΑ. 'Αλλά τό επίτευγμα δέν ήταν άσήμαντον άν λη

θηκε κατά

φθοuν ύπ' όψιν οί ίδιαίτερες δυσκολίες πού άντιμετώπιζαν

κατά

οί φορείς τής οικονομικής πολιτικής, καθώς καί ή άνάγκη
νά {κανοποιηθοuν εύλογα κοινωνικά αίτήματα καί νά βελ

τιωθή ή κατανομή του εισοδήματος.

»u Ο πως

στους τής ε ργασίας, σέ συνδυασμό μέ τήν άνοδο των τιμών

άναφέρθηκε στά προηγούμενα, ή επεκτατική

νομισματική πολιτική ό>ς τό

1972 είχε

6% περίπου τό 1975 καί τό 1976, άλλά μειώθηκε
1% τό 1977. nΕτσι τό κόστος εργασίας κατά μονάδα
προϊόντος αύξήθηκε κατά 17% περίπου τό 1975, καί γύ ρω
στό 21 % τό 1976 καί τό 1977. Ή διόγκωση αύτή του κό

ήδη δημιουργήσει

των πρώτων ύλών, όδήγησε σέ μεγάλες ύψώσεις των τιμών

των βιομηχανικών προϊόντων τό

1976 καί τό 1977» 133•

πρόσφορο &δαφος πρίν εκδηλωθοuν ο{ εξωτερικές επιδρά
σεις καί ο{ παράγοντες πού όδήγησαν στήν άλματώδη άνο
δο των τιμών τό

1973.

6

Οί προϋποθέσεις γιά τήν άσκηση

1977

Ό Κ. Καραμανλής παρίσταται στήν κοπή τής

άντιπληθωρικής πολιτική'ς ύπό τίς νέες δημοσιονομικές
καί γενικές οίκόνομικές συνθήκες ε{ναι δυσμενείς. ' Εκτός

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

βασιλόπιττας τής ΥΕΝΕΔ.

άπό τούς &κτακτους παράγοντες, λειτουργοuν καί τά μόνι

μα εμπόδια πού άπορρέουν άπό τόν χαμηλό βαθμό άναπτύ
ξεως τής οίκονομίας. Σέ πολλές άγορές επικρατεί όλιγο
πωλιακή διάρθρωση, ενω τό δημοσιονομικό καί τό πιστω

8

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1977

Σέ σύσκεψη , ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν

τικό σύστημα τής χώρας παρουσιάζουν πάντα σοβαρές δι

λή, μέ τή συμμετοχή του ύπουργοu Προεδρίας καί

αρθρωτικές άδυναμίες. Τά χαρακτηριστικά αύτά περιορί-

Παιδείας, Γ. Ράλλη καί τοu γενικοu γραμματέα του

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣτΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΟΤ, Τζ.

Τζαννετάκη,

τουριστικών εργων του
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του · συνέχιση κατασκευής του απαραιτήτου τμήματος του

1917, ϋψους 1.887 έκατ. δρχ.

ύδροθεραπευτηρίου Κυλλήνης, rοστε νά όλοκληρωθή καί

Κατά τή σύσκεψη, εγινε &:νασκόπηαη τής τουρι

νά παρέχη σύγχρονες ύπηρεσίες στούς λουσμένους εναρξη

στικής πολιτικής τά τελευταία δύο χρόνια. Στήν πε
ρίοδο τής δικτατορίας, είχε προκριθεί ή aσυντόνι

στη ανέγερση σέ όλη τή χώρα μεγάλων ξενοδοχείων
τά όποία παρέμειναν ήμιτελή καί στήν πράξη άχρη
στα· έξάλλου, ή νομοθεσία δέν είχε προσαρμοστεί
στά σύγχρονα δεδομένα, ή εκπαίδευση τών στελεχών

ήταν χαμηλοί) έπιπέδου, ένώ aντιφατικός παρουσια

κατασκευής του νέου ύδροθεραπευτηρίου Αi.δηψου · δια
σκευή του ύδροθεραπευτηρίου Λουτρακίου, rοστε νά παρέ
χεται καί ή δυνατότης κινησιοθεραπείας προώθηση σει

ρaς βελτιωτικών εργων στίς έγκαταστάσεις των ύπολοίπων
i.αματικ&ν πηγών τουριστικής σημασίας ή συνέχιση καί ή

όλοκλήρωση τής μελέτης άξιολογήσεως καί άναπτύξεως
του συνόλου των i.αματικ&ν πηγών τής χώρας.

~Εργα δαπάνης ϋψους

»3.

έκατ. δρχ., σέ πρώτη φά

75

ζόταν ό ρόλος του ΕΟΤ, ό όποίος άλλοτε λειτουργοu

ση, γιά.:rήν συνέχιση αναπτύξεως χείμεριν&ν όρειν&ν κέν

σε ώς επιχειρηματίας, άλλοτε ώς iδιοκτήτης καί άλ

τρων Παρvασσου, Βερμίου, Πηλίου, Ζήρειας κ.li . , προκει

λοτε ώς συντονιστής. Τό σημαντικότερο ήταν ότι ή

μένου νά ύποβοηθηθή ό τουρισμός κατά τοός χειμερινούς

· δλη

όργάνωση τής τουριστικής πολιτικής κατά τήν

επταετία ήταν κακή, &:ποσκοποuσε στήν προσέλκυ
ση έπισκεπτών κατά τή θερινή μόνο περίοδο 91ί δέν
συντελοuσε στήν πλήρη aξιοποίηση τών δυνατοτή
των τής χώρας. 'Επιπλέον, τό

1974,

ή κρίση στήν

Κύπρο, ή πολιτική &:βεβαιότητα καί ό κίνδυνος πο

μήνες. Τά κέντρα αuτά θά χρησιμοποιοuνται άπό τούς του
ρίστες γενικώτερα καί δχι μόνο από τούς άθλητές . Προβλέ
πεται λοιπόν νά κατασκευασθουν, σέ δεύτερη φάση, κα
τάλληλες έγκαταστάσεις (έστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα

άναψυχής κ.λπ.) rοστε τά κέντρα αuτά νά έξελιχθουν σέ
πλήρη χιονοδρομικά συγκροτήματα.
~Εργα δαπάνης ϋψους

»4.

125

έκατ. δρχ. γιά τήν έπέ

λεμικής αναμετρήσεως μέ τήν Τουρκία είχαν έπιφέ

·κταση του προγράμματος αναβιώσεως παραδοσιακών οi.

ρει κάθετη πτώση του &:ριθμοu τών τουριστών .

κισμ&ν καί άναδείξεως μνημείων μέσα στό πλαίσιο διατη

χά

ρήσεως τής πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου . Μέ τό

ρη στίς νέες συνθήκες πού επικράτησαν στή χώρα,

πρόγραμμα των παραδοσιακών οi.κισμ&ν μέ μικρή δαπάνη,

στήν έμπιστοσύνη διεθνώς στό πρόσωπο του Κ. Κα

ξαναζοuν οi.κισμοί πού ε{χαν άρχίσει νά έγκαταλείπωνται

Ή κατάσταση βελτιώθηκε fjδη aπό τό

1975,

ραμανλή καί στή νέα κυβερνητική πολιτική στόν
τουριστικό τομέα . Σέ δύο χρόνια, πράγματι, ύπερδι

πλασιάστηκε ό aριθμός τών τουριστών. 'Η Κυβέρ
νηση καί iδιαίτερα ή διοίκηση του ΕΟΤ είχαν κατα
βάλει σύντονες προσπάθειες πρός τήν κατεύθυνση

αύτή : είχαν ίδρυθεί νέα γραφεία του ΕΟΤ στό έξωτε
ρικό, ένώ τά παλαιά άρχισαν νά λειτουργοuν έπί νέας

άπό τούς κατοίκους τους. Πολλοί άπό τούς οi.κισμούς (Οία
Σαντορίνης, Μεστά Χίου, Βυζίτσα, Μακρινίτσα, Φισκάρ
δο Κεφαλληνίας) θά άρχίσουν νά λειτουργοuν άπό φέτος
έν& άλλα (Βάθεια Μάνης, Θεολόγος Θάσου, Ξάνθης, Ζα
γοροχώρια κ.ι'i.) θά λειτουργήσουν του χρόνου . Τό πρό
γραμμα αuτό θά φθάση, σέ πρώτη φάση, στίς

2.000 περίπου

κλίνες.

»5.

~Εργα δαπάνης ϋψους

300

έκατ. δρχ. γιά: τήν κατα

βάσεως ξεκίνησε νέα εκστρατεία γιά τήν τουριστική

σκευή κάμπιγκς (στά Καμένα Βούρλα, στό Καρτερό Κρή

προβολή τής χώρας, μέ στόχο τήν προσέλκυση 6-6,5

της, στήν Γατζέα) καθώς καί κοινοτικών κάμπιγκς σέ ι'iλ

έκατ. έπισκεπτών τό χρόνο· τέλος, ένισχύθηκαv οί

λες ,50 περιοχές γιά τήν όλοκλήρωση του δικτύου κάμπιγκς

δυνατότητες του χειμερινοί) τουρισμοί) καί εγιναν

του ΕΟΤ· τήν έπέκταση ξενοδοχείων ΕΟΤ ('Ακροναυπλία,

ένέργειες γιά τήν ανάδειξη νέων τουριστικών περιο
χών.Τό νέο πρόγραμμα τουριστικών εργων &:ποσκο
ποup-ε στή συνέχιση τής σημαντικής αύτής προσπά
θειας γιά τήν καταν9μή τών πιστώσεών του καθώς
καί γιά τίς έπιμέρους aποφάσεις τής συσκέψεως, τό
σχετικό εΙδησεογραφικό δελτίο αναφέρει:

Δράμα, Σέρρες, 'Αφάντου Ρόδου) δπου ή άποδοτικότης
καί οί άνάγκες των περιοχών τό έπιβάλλουv- τήν κατα

σκευή νέων ξενοδοχείων έκεί δπου παρατηρείται παντελ&ς

ελλειψη ξενοδοχειακοί) δυναμικου (Ναύπακτος, Λεuκες
Πάρου, Δήλος, Λευκάδα)· τήν κατασκευή έγκαταστάσεων
σέ ακτές πρός διευκόλυνση τ&ν λουομένων (Μέθανα, Αuλά
κι, Πόρτο Ράφτη, 'Άγ. Νικόλαος Κρήτης, Μυτιλήνη).

»6.
«1.

'Έργα δαπάνης ϋψους

345

έκατ. δρχ. γιά: διαμορ

φώσεις καί aξιοποιήσεις περιοχών (δπως ή παραλιακή ζώ
νη άπό τό Φάληρο rος τήν 'Ανάβυσσο, τό δάσος "Κεδρι

Δαπάνες ϋψους

260

έκατ. δρχ. για τήν άπόκτηση

ζωτικών χώρων προστασίας καί μελλοντικοί) προγραμμα
τισμοί) σημαντικών τουριστικών περιοχών .

»7.

Δαπάνες ϋψους

170 έκατ.

δρχ. γιά τήν ένίσχυση του

νου Λόφου" (Σέιχ- Σοu) στήν Θεσσαλονίκη, ή παραλία του

χειμερινοί) τουρισμοί) μέ κίνητρα καί βελτίωση τής βασι

Βόλου κ . li.), μέ σκοπό τήν παροχή άναψυχής στούς κατοί

κής τουριστικής ύποδομής πού θά έξασφαλίση καλύτερες

κους των πόλεων αuτ&ν, τήν δημιουργία πρασίνου καί τήν

συνθήκες καθαριότητος καί ύγιεινής.

ύποβοήθηση αναπτύξεως του χειμερινοί) τουρισμοί) (γκόλφ

»8.

Δαπάνες ϋψους

57

έκατ. δρχ. γιά τήν ένίσχυση τής

'Αναβύσσου, Έπανωμής καί Σκιάθου, "Ήχος καί Φ&ς"

έκπαιδεύσεως μέ σκοπό τήν βελτίωση του έπιπέδου του

'Επταπυργίου Θεσσαλονίκης κ.λπ.).

προσωπικοί) τών ξενοδοχείων.

»2.

~Εργα δαπάνης ϋψους

75

έκατ . δρχ. γιά τήν προώ

θηση του προγράμματος αναπτύξεως i.αματικ&ν πηγών.
Προβλέπεται: ή έπέκταση του ύδροθεραπευτηρίου Ύπά
της rοστε νά διπλασιασθή , μέσα στό

1977, ή

δυναμικότητά

»9.

Δαπάνες ϋψους

480 έκατ.

δρχ. γιά προβολή καί καλ

λιτεχνικές καί πνευματικές έκδηλώσεις.

»' Αποφασίσθηκε ακόμη νά μελετηθουν οί δυνατότητες
αναπτύξεως εuρυτέρων περιοχών τής χώρας, δπως:

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»α. 'Η δυτική Πελοπόννησος, πού διαθέτει έκτεταμένες

Καραμανλή

καί μέ τή

συμμετοχή του υπουργοί)

άκτές μέ θαυμάσιες άμμουδιές, άξιόλογες ίαματικές πηγές,

'Εθνικής' Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, τών ύφυπουργών, Δ.

άρχαιολογικούς χώρους καί έξαιρετικό τοπίο, ώστε νά δη

Δαβάκη καί Α . Ζαίμη, του άρχηγοu 'Ενόπλων Δυνά

μιουργηθi'j σειρά τουριστικών θερέτρων.

μεων, στρατηγοί) Ι. Ντάβου καί τής ήγεσίας τών τρι

»β. 'Η περιοχή ' Ολύμπου καί τi'jς Πιερίας γενικώτερα,

ή όποία, έκτός aπό τόν όρεινό της όγκο, πού ε{ ναι διεθνώς
γνωστός όχι μόνο άπό τήν μυθολογία, αλλά καί γιά τήν

όμορφιά του, διαθέτει άξιόλογες παραλίες (Πλαταμώνας).
Στήν περιοχή αυτή, πού βρίσκεται σέ κεντρική θέση πάνω
στόν κύριο άξονα τi'jς χώρας ('Αθήνα

-

Θεσσαλονίκη),

ών όπλων.
'Αποφασίστηκε νά προχωρήσει ή προσπάθεια
γιά παραγωγή στήν ·Ελλάδα άεροπορικου ύλικου,
άρμάτων μάχης, στρατιωτικών όχημάτων, πυρομα

χικών καί ελαφροu όπλισμοu . 'Ακόμη, εξετάστηκαν

μπορεί νά δημιουργηθi'j ενα μεγάλο τουριστικό κέντρο γιά

νέες παραγγελίες πολεμικοί) ύλικου (άεροσκαφών

δλες τίς έποχές του χρόνου.

«Φάντομ» καί εξ ι πυραυλακάτων, άπό τίς όποίες τέσ

»γ. 'Η ώλοκληρωμένη τουριστική άνάπτυξη τi'jς Κρή

σερις έλληνικής ναυπηγήσεως), θέματα σχετικά μέ

της πού, έκτός άπό τό έξαιρετικά ήπιο κλίμα της, διαθέτει

τήν επιχειρησιακή ετοιμότητα καί τήν όργάνωση

aρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικούς θησαυρούς καί,

τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καθώς καί νομοθετήματα

γενικά, τίς προϋποθέσεις γιά τήν δημιουργία ώργανωμένου

γιά τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις καί είδικότερα τά σχέδια

κέντρου, γιά δλες τίς έποχές του χρόνου.

νόμων περί όργανώσεως του 'Υπουργείου 'Εθνικής

»Τέλος aποφασίσθηκε: νά προωθηθi'j πρόγραμμα έρευ
νών, πού θά καλύπτη τούς προσδιοριστικούς παράγοντες

τi'jς τουριστικi'jς ζητήσεως στήν χώρα καί στό έξωτερικό,
καθώς καί τά κύρια χαρακτηριστικά της, τίς οίκονομικές
έπιπτώσεις σέ άλλες δραστηριότητες (γεωργία κ.λπ.) καί

'Αμύνης καί περί στρατεύσεως γυναικών . Κατόπιν,
παρατέθηκε στόν πρωθυπουργό πρόγευμα, κατά τό
όποίο συνεχίστηκε ή συζήτηση επί τών καίριων αύ

τών θεμάτων.

τίς κοινωνικές έπιπτώσεις πού προέρχονται aπό τήν δρα
στηριότητα στόν τουριστικό τομέα·

12
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1977

»νά γίνουν, σέ συνεργασία μέ τήν 'Υπηρεσία Οίκι
σμοu, ρυθμιστικές μελέτες πού θά καλύπτουν τήν όρθολο

Ό ύπουργός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, δίνει

γική άνάπτυξη τών τουριστικών περιοχών, ώστε νά μήν

όδηγίες στόν πρέσβη τής 'Ελλάδος στή Λευκωσία,

aλλοιωθi'j ή μορφή τους

Μ. Δούντα, νά διαβιβάσει στόν 'Αρχιεπίσκοπο Μα

»νά μήν έπιτρέπεται ή διανυκτέρευση στό ϋπαιθρο,

κάριο τό άκόλουθο μήνυμα του Κ. Καραμανλή:

όποιουδήποτε άτόμου, άλλά μόνο σέ καταλύματα κάθε φύ
σεως ή όργανωμένους χώρους (ξενοδοχεία, ένοικιαζόμενα

«ΕΙναι γνωστή ή πολιτική τi'jς έλληνικi'jς Κυβερνήσεως

δωμάτια καί κάμπιγκς του ΕΟΤ, ίδιωτικά καί κοινοτικά).

εναντι του Κυπριακοί\ . 'Ύστερα άπό τήν συνεννόησιν πού

VΕτσι έλπίζεται δτι θά περιορισθi'j στό έλάχιστο ή ένό

εγινε στό 'Ελσίνκι, δπου ό 'Αρχιεπίσκοπος έξέθεσε είς

χληση πού προκαλοuν τά άτομα αυτά -πού μέ τό πρόσχη

τόν κ. Καραμανλi'jν τά

μα του τ6υρισμου επιδιώκουν άλλους σκοπούς (έμπόριο

πολιτική λύση του προβλήματος, ή έλληνική Κυβέρνησις

ναρκωτικών κ.λπ.)- στούς 'Έλληνες καί τήν συντριπτική

παρέσχε τήν άπόλυτη ύποστήριξή της έπάνω στήν γραμμή

πλειοψηφία τών ξένων τουριστών» 134 •

αυτή .

minima

τών άξιώσεών του γιά μία

»ΕΙναι φυσικό δτι ή ύλοποίησις τi'jς κοινi'jς μας αυτi'jς

10
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1977

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ . Τσάτσος, πα

ραθέτει, στό Προεδρικό Μέγαρο, δεξίωση πρός τιμή
του γενικοu διευθυντή τής Ούνέσκο, 'Αμάντου-Μα

πολιτικi'jς δέν μπορεί νά γίνη παρά μέσφ των διακοινοτι
κών διαπραγματεύσεων ύπό τήν αίγίδα του γενικοί\ γραμ
ματέως του ΟΗΕ. 'Ωστόσο, οί διακοινοτικές εύρίσκονται
σέ άδιέξοδο. 'Όλες οί πληροφορίες συγκλίνουν δτι ή νέα ,
άμερικανική Κυβέρνησις σέ . συνεννόηση μέ τούς 'Εννέα

χτάρ Μ' Μπόου, ό όποίος επισκέπτεται τήν 'Αθήνα

θά καταβάλη μία νέα προσπάθεια γιά νά λυθi'j τό άδιέξοδο

γιά νά κηρύξει διεθνή εκστρατεία μέ σκοπό τήν προ

αυτό. 'ο κ . πρωθυπουργός φρονεί δτι δέν πρέπει νά άφή

στασία του ίεροu Βράχου τής 'Ακροπόλεως.

σωμε νά άπωλεσθi'j ή ευκαιρία πού τότε θά παρουσιασθi'j .

'Επιβάλλεται, δηλαδή, νά έπιδειχθi'j άπό κυπριακi'jς πλευ

11
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1977

ρίiς ευελιξία στά διαδικαστικά θέματα πρός όφελος τi'jς
ουσίας. 'Εάν άπογοητεύσωμε έκείνους πού θά κινηθοuν

'Ο Κ. 'Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ

γιά νά βοηθήσουν τήν έπανάληψη των διακοινοτικών έπά

τή συμμετοχή του ύπουργου καί των ύφυπουργών

νω σέ ώρισμένες άρχές πού θά έπέτρεπαν στόν 'Ελληνοκύ

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, καθώς καί των ύπουργών

πριο διαπραγματευτή νά προωθήση τάς θέσεις μας, τότε θά

Συντονισμοί) καί Οίκονομικών, κατά τήν όποία εξετά

ε{ναι προβληματικό αν θά παρουσιασθi'j καί πάλι άλλη ευ

ζονται ζητήματα σχετικά μέ τήν πολιτική στούς το

καιρία. V Εχει ~απιστωθi'j μία κάποια κόπωσις τών τρίτων

μείς τής ύγείας καί τfjς κοινωνικής άσφαλίσεως .

Δυνάμεων πού ένδιαφέρονται διά τήν λύσιν του Κυπρια
κοί\, καί δέν θά πρέπη ή πλευρά μας νά συντελέση ώστε ή

12 IANOYAPIOY 1977
Συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ.

κόπωσις αuτή νά μεταβληθi'j βαθμιαία σέ άδιαφορία. Οϋτε
ή μπορεί αί προσφυγαί στά 'Ηνωμένα VΕθνη νά άποτελέ
σουν τόν μοναδικό στόχο τi'jς περαιτέρω πολιτικi'jς μας.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Επιπλέον, καθορίστηκαν οί διαδικασίες γιά τήν
ένοποίηση

των

τεχνικών

ύπηρεσιών

όρισμένων

»'Αντίθετα, άν άνταποκριθοuμε στά δσα μετά τήν άνά

'Υπουργείων, μέ στόχο τήν καλύτερη λειτουργία

ληψη τής Προεδρίας άπό τόν κ. Κάρτερ μίiς προταθοuν, θά

τους όρίστηκαν οί άρμοδιότητες των 'Υπουργείων

εχωμε μαζί μας τήν άμερικανική Κυβέρνηση καί τάς Κυ
βερνήσεις των 'Εννέα, σέ περίπτωση πού ή τουρκική Κυ

βέρνηση θά δυστροπήση ή θά κωλυσιεργήση κατά τάς δι
απραγματεύσεις.

»τέλος, διαβιβάζοντες στόν 'Αρχιεπίσκοπο τούς θερ
μούς χαιρετισμούς το\) Κ. πρωθυπουργοί), παρακαλώ νά

Δημοσίων 'Έργων καί 'Εμπορικής Ναυτιλίας, σχε
τικά μέ τή λειτουργία των λιμένων καί τήν έκτέλεση

εργων σέ αύτούς καί προωθήθηκε ή έπίλυση όργα
νωτικών καί θεσμικών προβλημάτων τοϋ 'Υπουργεί
ου Δημοσίων ~Εργων.

έπαναλάβετε δτι άμετάβλητη παραμέvει ή γραμμή του, δτι

Γιά τήν κατανομή των πιστώσεων τοϋ προγράμ

οί άποφάσεις λαμβάνονται στήν Λευκωσία καί ή έλληνική

ματος δημοσίων επενδύσεων, άνακοινώθηκαν τά άκό

Κυβέρνησις παρέχει τήν ύποστήριξή της.

λουθα:

Έθεώρησε

δμως δ κ. πρωθυπουργός άναγκαίον κατά τήν παροuσαν
καμπήν νά καταστήση τόν 'Αρχιεπίσκοπον κοινωνόν των

«' Οδοί-Γέφυρες:
κριμένα,

13
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Γιά εργα καί μελέτες δδοποιίας θά δι

ατεθοuν μέσα στό

σκέψεών τοω> 13 5.

στά όποία συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οί δρόμοι:

1977

Θεσσαλονίκης

Συνέρχεται διάσκεψη στήν όποία συμμετέχουν
έκπρόσωποι τής

1977 4 δισεκατομμύρια δραχμές. Συγκε
θά χρηματοδοτηθοuν 11 περίπου εργα δδοποιίας,

ΓΣΕΕ, των

εργατοϋπαλληλικών

κέντρων καί των κλαδικών όμοσπονδι&ν τής χώρας.

-

Τουρκικών Συνόρων, Θεσσαλονίκης

-

Σερρών, 'Ηγουμενίτσης- Πρεβέζης, Φερών- Καστανεών,

Λεβαδείας

-

Δελφών, Ρόδου

-

Λίνδου, Σητείας

Ίεραπέ

-

τρας- Ρεθύμνου, Κορίνθου- Πατρών, Κορίνθου- Τριπό

Τό βράδυ, ό ύπουργός 'Εργασίας, Κ. Λάσκαρης, πα

λεως- Καλαμάτας, Πατρών- Πύργου- 'Ολυμπίας (ή κατα

ραθέτει γεϋμα πρός τιμή τώy έκπροσώπων, στή διάρ

σκευή του δρόμου αύτου γίνεται έν μέρει μέ δάνειο τής

κεια τοϋ όποίοu διαβάζει τόν άκόλουθο χαιρετισμό
τοϋ Κ. Καραμανλή:

Διεθvους Τραπέζης) κ.λπ. κ.λπ.
»Λιμάνια: Γιά
θά διατεθοuν

«Είναι εlλιιφινής ή λύπη μου γιατί, παρά τήν ζω

53

400

λιμενικά εργα, καθώς καί γιά μελέτες

περίπου έκατ . δρχ. Τό ποσόν αύτό θά

δαπανηθή γιά λιμενικά εργα, μεταξύ άλλων στόν Βόλο,

ηρή έπιθυμία μου, δέν θά μπορέσω άπόψε, γιά λόγους

'Ηγουμενίτσα, 'Αλεξανδρούπολη, Ψαρά, Κάσο, Πάτρα,

άνεξαρτήτους τής θελήσεώς μου, νά βρεθώ κοντά

Κέρκυρα κ.λπ .

>>'Αεροδρόμια:

σας.

» 'Επιθυμώ,

έν τούτοις, νά σiiς άπευθύνω θερμό

τατο ν χαιρετισμό καί μέ τήν εύκαιρία αύτή νά σiiς

διαβεβαιώσω δτι τρέφω βαθειά έκτίμηση γιά τήν πο
λύτιμη συμβολή σας στήν προκοπή ~ του τόπου μας.

»Μέ τήν ίδια αύτή εύκαιρία θά ήθελα νά σiiς έκ
φράσω τά αΙσθήματα τής στοργής μέ τά όποία περι

Oi

πιστώσεις πού προορίζονται γιά

εργα άερολιμένων θά άνέλθουν συνολικά σέ

920 έκατ.

22

δρχ.

καί άναφέρονται, πλήν τii>ν άλλων, στά άεροδρόμια Χίου,
Ρόδου, Κερκύρας, Μυτιλήνης, Μίκρας (Θεσσαλονίκης),

'Αλεξανδρουπόλεως, Πρεβέζης, Καλαμάτας, καθώς καί
στήν βελτίωση συνθηκών ύποδοχής καί των παρεχομένων
άνέσεων στούς έπιβάτες του άεροδρομίου 'Ελληνικου.

>>'Εγγειοβελτιωτικά εργα: Στά πλαίσια τής κυβερνητι

βάλλω τήν έργατοϋπαλληλική τάξη, καθώς καί τό

κής πολιτικής γιά τήν κατά τό δυνατόν ταχύρρυθμη άνά

ζωηρό ένδιαφέρον μου γιά τά προβλήματά της. Προ

πτυξη τής γεωργίας καί τήν βελτίωση του άγροτικου εισο

βλήματα τά όποία fιμποροvν άποτελεσματικά νά άν

δήματος, θά διατεθοuν έφέτος γιά τά πάσης φύσεως νέα καί

τιμετωπισθοvν μόνο μέ στενή συνεργασία Κυβερνή

συνεχιζόμενα μεγιiλα έγγειοβελτιωτικά εργα

δισ. δρχ .

2,7

σεως καί έκπροσώπων τής έργατικής τάξεως, πού νά

»Στά εργα αύτά συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τά άρ

έμπνέεται άπό άμοιβαία κατανόηση καί νά στηρίζε

δευτικά στήν περιοχή 'Ιωαννίνων πού θ' άξιοποιήσουν,

ται στήν εΙλικρίνεια καί τήν καλή πίστη.

τελικά, εκταση

»Καλή χρονιά σέ όλους σας».

14-15
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ραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τοϋ ύπουργοϋ, τοϋ

γείου Δημοσίων 'Έργων, έξετάζεται ή πορεία των
δημοσίων εργων σέ δλη τή χώρα καί κατανέμονται
δισ. δρχ. τοϋ προγράμματος δημοσίων

έπενδύσεων τοϋ

1977.

ι

κτυα, άρδευτικές τάφροι καί άγροτικές δδοί συνθέτουν, με
δος του 'Αχελώου, μέ τά όποία θά άξιοποιηθή τελικά

ύφυπουργοϋ καί τοϋ γενικοϋ γραμματέα τοϋ 'Υ πουρ

12

περίπου στρεμμάτων.

ταξύ άλλων, τά μεγάλα έγγειοβελτιωτικά εργα τής πεδιά

1977

Σέ δύο συσκέψεις, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Κα

πιστώσεις

60.000

»'Εξ άλλου, φράγματα έκτροπής, άποστραγγιστικά δί

Στή δεύτερη σύσκεψη, έξάλ

εκταση

408.000

στρεμμάτων.

»'Εξαιρετική σημασία εχουν, έπίσης, τά άντιπλημμυ
ρικά εργα στόν 'Έβρο, μέσφ των δποίων γίνεται διευθέτη

σή του ποταμοί), παράλληλα μέ τά άντιπλημμυρικά εργα
του Πυθίου καί τά συμπληρωματικά τών Ψαθάδων καί του
Σουνίου.

>>

v

Αξια γιά ίδιαίτερη μνεία είναι παρομοίως τά έγγειο

βελτιωτικά εργα στήν πεδιάδα του 'Αλφειοu δπου έκτελεί

λου, λαμβάνουν μέρος καί οί ύπουργοί Προεδρίας,

ται ή τελευταία φάση έργασιii>ν πρός άρδευση

Γεωργίας καί 'Εμπορικής Ναυτιλίας.

στρεμμάτων.

135.000

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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OIKONOMIKO

ΠΕΔΙΟ

άπό τίς

σεων άκροδεξι&ν στοιχείών, μερίδα τοϋ τύπου εκφρά

πιστώσεις των δημοσίων επενδύσεων τά εγγειοβελτιωτικά

ζει τή θέση δτι ύφίστανται νεοφασιστικοί θύλακες

1\ργα τών πεδιάδων Πηνειου 'Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Νέ_,

στόν κρατικό μηχανισμό καί lδίως τήν 'Αστυνομία

στου, Μεσσηνίας, τά άντιπλημμυρικά 1\pγα του Βοιωτικου

Πόλεων. Γιά τά δημοσιεύματα αύτά θά εκφράσει τήν

»Έκτός τούτου θά χρηματοδοτηθουν τό

1977,

Κηφισου, ή προσαγωγός διώρυξ 'Ιεράπετρας κ.λπ.
»'Υδρεύσεις- άποχετεύσεις: Γιά

21

1\ργα, καθώς καί γιά

μελέτες ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως, θά δαπανηθουν μέσα

στό 1977, περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δρχ. ·

εκπληξη του δ Κ. Καραμανλής.
·Ωστόσο, στό «Βήμα» τής 8ης Φεβρουαρίου, δ Π.
Μπακογιάννης θά επανέλθει στό θέμα :

»Στά 1\ργα πού θά χρηματοδοτηθουν περιλαμβάνονται,

ΕΙ ναι άναμφίβολο, δτι οί βόμβες αύτές δέν στρέφονται,

μεταξύ άλλων, ή ϋδρευση καί άποχέτευση τής Θεσσαλονί

βραχυπρόθεσμα η)υλάχιστον, εναντίον τής 'Αριστεράς,

κης, του Βόλου καί τών 'Ιωαννίνων, ή κατασκευή του εξω

εστω κι άν !\χουν αύτούς ώς άμεσο στόχο .. ο πραγματικός

τερικου ύδραγωγείου Καβάλας, ή ϋδρευση τής πόλεως του

τους στόχος εΙναι δ Κ. Καραμανλής. 'Αποτελουν μέρος

'Ηρακλείου, ή άποπεράτωση τής άποχετεύσεως του Με

εύρύτερου δυναμικου σχεδίου, πού στήν δεδομένη στιγμή

σολογγίου, ή ϋδρευση τfjς Λαρίσης κ.λπ.

καί άφου γίνη πλήρης διάβρωση τών Σωμάτων 'Ασφαλεί

»Στά εν λόγφ 1\ργα συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τά

ας καί δημιουργηθή τό κατάλληλο κλίμα, νά τεθή σέ

άποχετευτικά καί εξυγιαντικά 1\ργα του Φαληρικου δρμου

εφαρμογή. Στήν φάση αύτή επιδιώκουν μόνο τήν δημιουρ

(στά όποία περιλαμβάνεται καί ή διευθέτηση τής κοίτης

γία άτμόσφαιρας άνασφάλειας καί άνατροπής, δπως άκρι

του Κηφισου), τά 1\ργα τής παραλίας του Σαρωνικου, τά

βώς κάνουν καί οί φασίστες στήν 'Ιταλία καί τήν 'Ισπα

δδικά 1\ργα τής λεωφόρου Συγγρου- παραλίας καί Βουλιαγ

νία.

μένης, ή λεωφόρος Σ ταυ ρου

-

'Ελευσίνος, καθώς καί οί

λοιπές δδικές άρτηρίες. Σημειωτέον δτι κατά τήν διάρκεια

τής συσκέψεως 1\γινε συζήτηση καί δόθηκαν σχετικές
δδηγίες γιά τήν εκ μέρους του 'Υπουργείου Δημ. ~Εργων

επεξεργασία νέων συστημάτων κατασκευών καθώς καί νο
μικών πλαισίων γιά τήν χρηματοδότηση καί εκτέλεση των

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1977

·Ο Κ. Καραμανλής άπεύθύνει στόν Τζίμμυ Κάρ
τερ τήν άκόλουθη επιστολή:
«Κύριε πρόεδρε,

1\ργων.
»Οtκιστικά προγράμματα: Γιά 1\ργα καί μελέτες πού
άναφέρονται σέ οικιστικά προγράμματα, θά δαπανηθουν

150

17

έκατ . δρχ.
»Κτηματολόγιο: Γιά τήν ϊδρυση τής 'Υπηρεσίας Κτη

ματολογίου σέ εθνικό επίπεδο, θά διατεθουν κατ' άρχήν,

άπό τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,

30 έκατ .

δραχμές.

»Συγκεκριμένα, άποφασίσθηκε νά συσταθή 'Οργανι
σμός κτηματολογίου πού τίς λεπτομέρειες ίδρύσεως, επο

πτείας του κ.λπ., θά επεξεργασθουν μέσα σέ δέκα μέρες καί

»Ή έκλοyή σας εlς τό ύψηλόν άξίωμα τοv προέ
δρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έδημιούρyησε, όχι
μόνον εlς τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής 'Αμερικής
άλλά καί εlς όλόκληρον τόν έλεύθερον κόσμον, τήν
έλπίδα καί τήν προσδοκίαν yιά μίαν νέαν έποχήν.

Μίαν έποχήν εlς τ~ήν όποίαν, δπως τόσο εύγλωττα
έχετε διακηρύξει, οί ήθικές άξίες πού άποτελοvν τό
θεμέλιο του κοινοv πολιτισμού μας θά πάρουν τήν

θά ύποβάλουν τελικές προτάσεις οί ύπουpγοί Προεδρίας,

θέσιν πού τούς άνήκει στήν άντιμετώπισιν τών προ

Γεωργίας καί Δημοσίων ~Εργων.

βλημάτων τής διεθνοvς ζωής.

»Νομοσχέδια: 'Αποφασίσθηκε νά ύποβληθουν τό ταχύ
τερον δυνατόν πρός ψήφιση τ' άκόλουθα νομοσχέδια:
»α. Νομοσχέδιο άναφορικά μέ τόν τρόπο πού θ' άνατί
θενται οί μελέτες καί γενικά μέ τόν εκσυγχρονισμό εκτελέ
σεως τών δημοσίων 1\ργων.
»Τό νομοσχέδιο αύτό άπό τό ενα μέρος θά συμβάλη
στήν άρτιότερη εκπόνηση των μελετών, ενω άπό τό άλλο
θά εξασφαλίση τήν άπό τεχνικής καί οικονομικής πλευ
ράς κατά τό δυνατόν καλύτερη εκτέλεση τών δημοσίων

1\ργων. Πιό συγκεκριμένα, μέ τό εν λόγφ νομοσχέδιο ή

»Πιστεύω δτι θά ήτο χρήσιμον, εlς τό στάδιον
αύτό τής διαμορφώσεως τής πολιτικής σας πού θά

μεταβάλη σέ πράξη τίς προσδοκίες αύτές, νά σiiς
ένημερώσω έπί τών έλληνοτουρκικών διαφορών.
»Εlς τοvτο μέ ένθαρρύνει καί τό ένδιαφέρον τό

όποίον έπεδείξατε κατά τήν έκλοyικήν σας έκστρα
τείαν διά τάς διαφοράς αύτάς, ένδιαφέρον τό όποίον
συνεχίσθη καί μετά τήν έκλοyήν σας. Τό πράττω μέ
τήν πεποίθησιν δτι ή άντικειμενική άνάλυσις αύτών

άνάθεση θά γίνεται επειτα άπό διαγωνισμό {δεών μέ τήν

ήμπορεί νά διευκολύνη σημαντικά τήν έπίλυσίν των.

ύποβολή προκαταρκτικών εκθέσεων . 'Επίσης θά επέλθη

Καί, άκόμη, διότι πιστεύω δτι μία έποικοδομητική

εκσυγχρονισμός του κώδικος άμοιβών. Έξ άλλου, μέ τό

τοποθέτησις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμε

παραπάyοο νομοσχέδιο καθιερώνεται πτυχίο μελετητών καί

ρικής έπί τών προβλημάτων αύτών θά τάς βοηθήση

επέρχεται, γενικά, εκσυγχρονισμός τής νομοθεσίας περί
εργοληπτικών πτυχίων. Τά παραπάνω μέτρα άποβλέπουν

στήν εφαρμογή διαδικασιών γιά τήν πιό όρθολογική καί
πιό οικονομική εκτέλεση των δημοσίων 1\ργων».

ΜΕΣΑ ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ

1977

Μετά τήν εκδήλωση σειρaς βομβιστικών επιθέ-

νά άνακτήσουν πλήρη τήν έπιρροήν τους εlς τήν πε
ριοχήν αύτήν, πρός όφελος όχι μόνον τής 'Αμερι

κής, άλλά καί τής Έλλάδος, τής Τουρκίας καί τοv
Δυτικοv Κόσμου έν τψ συνόλφ του.

''Καί έν πρώτοις, θά ήθελα νά σiiς διαβεβαιώσω,
κύριε πρόεδρε, δτι ή 'Ελλάς δέν άποβλέπει ούτε εlς

τήν άπομόνωσιν,

ούτε εlς τήν έξασθένησιν τής

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Τουρκίας. Έκτιμώσα, κατ' άξίαν, τήν σημασία ν της

σεις αύτάς τοv 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, άρνείται,

διά τήν άμυναν τής Δύσεως έπιθυμεί τούναντίον νά

ύπό διάφορα προσχήματα,

τήν ίδή μετατρεπομένην είς παράγοντα σταθερότη

πραγμάτευσιν. Δέν παραγνωρίζει μόνον σειράν άπο

τος καί είρήνης είς τήν άνατολικήν Μεσόγειον. Εl

φάσεων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τάς όποίας καί ή

τήν ούσιαστικήν δια

ναι δμως αύτονόητον δτι ή 'Ελλάς δέν ήμπορεί νά

lδία έχει ψηφίσει. UΕξ γύροι διακοινοτικών συνομι

άπεμπολήση ζωτικά της συμφέροντα πρός ίκανοποί

λιών άπέβησαν άκαρποι, διότι ή Τουρκία άρνείται νά

ησιν παραλόγων τουρκικών αίτημάτων. Ούτε εlναι

δηλώση τί ζητεί έπί τέλους είς τήν Κύπρον. Άρκεί

πρός τό συμφέρον τής Δύσεως νά τής ζητήση παρο

ται, άπλώς, νά διατηρή μέχρι σήμερον τό

μοίας θυσίας, αί όποίαι θά άποδειχθοvν, έν τελευταίrJ

κυπριακού έδάφους, είς τό όποίον εlναι συγκεντρω

άναλύσει, άντιπαραγωγικαί.

μένα τά

'Αλλ' οϋτε καί παρί

40%

τοv

65% τών πλουτοπάραγωγικώv πόρων τής νή
18% τοv πληθυσμού καί

σταται τοιαύτη άνάγκη. Διότι εlμαι πεπεισμένος δτι

σου, ένώ διαθέτει μόνον τό

τά έλληνοτουρκικά προβλήματα ήμποροvν νά ευ

έπωφελείται, έπίσης, του χρόνου πού παρέρχεται διά

ρουν εύκολα τήν λύσιν των άν ύπάρξη λογική καί

νά έποικίζη τό κατεχόμενον ύπ' αύτής τμήμα τής

καλή πίστις.

Κύπρου κα,ί νά σταθεροποιή γενικώς τήν κατοχήν

»Ai διαφοραί πού μiiς χωρίζουν άπό

τήν Τουρκί

αν ήμπορούν . νά καταταγούν είς δύο κατηγορίας:

»Εiς τάς διαφοράς έκείνας, αί όπο,ίαι, μολονότι

της.

))2.

'Η διένεξις περί τό Αίγαίον άνάγεται είς τά

θέματα τής ύφαλοκρηπίδος καί τοv έναερίου χώρου.

άφοροvν κατά κύριον λόγον τρίτη ν Κυβέρνησιν, έμ

Θέματα τά όποfα έδημιούργησεν ή Τουρκία μέ αύ

πλέκουν καί fήν 'Ελλάδα διά λόγους ίστορικούς καί

θαιpέτους πράξεις, δεδομένου δτι ή

συναισθηματικούς καί είς τάς καθαρώς διμερείς δια

ύπtρ τοv status quo, δπως διεμορφώθη άπό τάς έν
ίσχύι διεθνείς Συνθήκας. Καίτοι, συνεπώς, ή Έλλάς

φοράς.
»Εiς τήν πρώτην κατηγορίαν έντάσσεται τό Κυ
πριακόν. Εiς τήν δευτέραν, τά θέματα τοv Αίγαίου.

»1.

'Ελλάς ε{ναι

Σiiς εlναι γνωστή ή πρόσφατος ίστορία τής

θά ήδύνατο νά άρνηθή τήν ί5παρξιν θεμάτων είς τό
Αίγαίον, δχι μόνον άπεδέχθη συζήτησιν έπ' αύτών,
άλλά καί άνεζήτησεν ένεργώς είρηνικάς καί λογικάς
λύσεις διά τών διεθνώς άνεγνωρισμένων νομίμων δι

Κύπρου.
))Τήν 20ήν Ίουλίου

1974

ή Τουρκία είσέβαλεν

αδικασιών.

είς τήν νήσον έπωφελουμένη τοv πραξικοπήματος

))Είδικώτερον, έπί τής ύφαλοκρηπίδος ή έλληνι

τών Συνταγματαρχών έναντίον τοv 'Αρχιεπισκόπου

κή Κυβέρνησις έπρότεινεν είς τήν τουρκικήν, τήν

Μακαρίου καί lσχυριζομένη δτι σκοπός τής έπεμβά

27ην 'Ιανουαρίου

σεως ή το ή άποκατάστασις τής νομιμότητος. 'Η νο

νού, είς τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης τό θέμα

μιμότης δμως άποκατεστάθη μετά τρείς ήμέρας είς

τής όριοθετήσεως τής ύφαλοκρηπίδος τοv Αίγαίου.

1975,

νά παραπέμψουν, άπό κοι

τήν Κύπρον είς τό πρόσωπον τοv κ. Κληρίδη καί είς

Τήν έλληνικήν αύτήν πρότασιν άπεδέχθη, κατ' άρ

τήν Έλλάδα μέ τήν έπιστροφήν μου. Ό σκοπός,

χήν, ή Τουρκία τήν 7ην Φεβρουαρίου

έπομένως, τής τουρκικής έπεμβάσεως εlχεν έκπλη

φωνία αύτή έπεβεβαιώθη κατά τήν συνάντησίν μου

ρωθή καί, λογικώς, ή Τουρκία θά έπρεπε νά άποσύρη

μέ τόν Τοvρκον πρωθυπουργόν είς Βρυξέλλας τήν

τά στρατεύματά της άπό τήν Κύπρον. 'Αντί τούτου,

31ήν Μαίου

μετά τρείς έβδομάδας καί, ένώ διεξήγοντο διαπραγ

κόν κοινόν άνακοινωθέν. Άπεδέχθη, έπίσης, κατά

ματεύσεις εlς Γενεύην διά τήν έξεύρεσιν λύσεως, ό

τήν συνάντησιν αύτήν τήν διεξαγωγήν, μετά τήν

1975,

1975.

Ή Συμ

δπως προκύπτει καί άπό τό σχετι

τουρκικός στρατός έξαπέλυσε δευτέραν έπίθεσιν καί

ύποβολήν τής διαφορiiς είς τό Δικαστήριον, παραλ

κατέλαβε τά

λήλων διαπραγματεύσεων πρός έξεύρεσιν συμπεφω

40%

τής νήσου, δημιουργών ταυτοχρό

νως τεράστιον πρόβλημα

)) 'Εάν

200.000

προσφύγων.

διά τήν πρώτην είσβολήν ύπήρχε κάποιο

νημένης λύσεως, ή όποία έν συνεχείrJ θά ύπεβάλλετο
είς τό Δικαστήριον διά νά περιβληθή μέ τό ύψηλόν

πρόσχημα, διά τήν δευτέραν ούδεμία δικαιοΧογία

διεθνές κvρος αύτοv. Εlναι προφανή τά πλεονεκτή

ύπάρχει

ματα τής διαδικασίας αύτής άπό έσωτερικής πολιτι

_.: καί οϋτε, άλλωστε, έδόθη άπό τουρκικής

πλευρiiς. Ή έλληνική πλευρά θά έδικαιοvτο κάλλι

κής πλευρiiς δι

στα νά ζητήση τήν έπανaφοράv τοv προηγουμένου

διά τής διαδικασίας αύτής έξησφαλίζετο έκ τών προ

'

άμφοτέρας τάς χώρας. 'Επί πλέον,

καθεστώτος τής Ζυρfχης, του όποίου έγγυήτριαι εl

τέρων ή είρηνική έπίλυσις τής διαφορiiς είς περί

ναι ή 'Ελλάς καί ή Το'ορκία. 'Επιδεικνύουσα, έν τού

πτωσιν άποτυχίας τών διαπραγματεύσεων. Τήν Συμ

τοις, καλήν θέλησιν, ή έλληνική πλευρά άποδέχεται

φωνίαν δμως αύτήν δέν έτήρησαν οί Τούρκοι, οί

ρύθμισιν τοv προβλήματος έπί νέας βάσεως, υίοθε

όποίοι, είς έπανειλημμένας συναντήσεις έμπειρο

τοvσα θέσεις αί όποίαι δύνανται νά ίκανοποιήσουν

γνωμόνων, ήρνήθησαν καί νά συζητήσουν άκόμη

σχεδόν δλα τά λογικά αίτήματα πού θά ήμποροvσαν

περί τοv συνυποσχετικού, είς τό όποίον θά έστηρίζε

νά έχουν οί Τούρκοι.

)) 'Η Τουρκία,

έν τούτοις, καίτοι γνωρίζει τάς θέ-

το ή άπό κοινού προσφυγή είς τό Δικαστήριον τής
Χάγης.
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» 'Αλλ(i

ή Τουρκία δέν ήρκέσθη είς τήν ύπανα

χώρησίν της άπό τήν συμπεφωνημένην αύτήν είρη

νικήν διαδικασίαν. Τό θέρος τοv

βέρνησις. Ούτω καί τό θέμα αύτό παραμένει άνοι

κτόν ύπαιτιότητι τής Τουρκίας.

1976 έπροκάλεσε

»Πέραν αύτών, ή έλληνική Κυβέρνησις &νέλαβε

όξυτάτην κρίσιν εlς τό Αlγαίον διά τής άποστολής

καί εύρυτέραν πρωτοβουλίαν διά νά διευκολύνη τήν

σεισμογραφικού σκάφους πρός διερεύνησιν τμήμα

έξομάλυνσιν τών σχέσεών της μέ τήν Τουρκία.

τος τής ύφαλοκρηπίδος τοv Αlγαίου, τό δποίον ή

Έλλάς θεωρεί ώς ίδικόν της.

>Πήν 17ην

'Απριλίου

1976

έπρότεινα είς τήν

'Επρόκειτο περί αύ

Τουρκίαν τήν σύναψιν Συμφώνου μή έπιθέσεως καί

θαιρέτου πρ'οκλήσεως, δεδομένου ότι ή Τουρκία

είρηνικής έπιλύσεως τών διαφορών μας. Σκοπός τής

ώφειλε νά σεβασθή τό τμήμα αύτό τής ύφαλοκρηπί

προτάσεώς μου αύτής rjτo νά δημιουργηθή τό κα

δος, έστω καί έκ μόνου τοv λόγου ότι καί ή ίδία τό

τάλληλον έκείνο κλίμα εlς τάς σχέσεις τών δύο χω

θεωρεί ώς άμφισβητούμενον. Καί είς τήvπερίπτωσιν

ρών πού θά έπέτρεπε τήν έξέτασιν τών διαφορών μας

αύτήν ή Έλλάς έπροτίμησε τάς είρηνικάς διαδικα

σέ aτμόσφαιρα ν άπηλλαγμένην άπό άπειλάς καί πιέ

σίας καί προσέφυγεν είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας

σεις. Καί τήν πρότασίνμου αύτήν ή Τουρκία άπεδέ

καί τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης. Έπί πλέον,

χθη θεωρητικώς, άλλά τήν &πέρριψεν εlς τήν πρiiξιν.

άμέσως μετά τήν έκδοσιν τής σχετικής άποφάσεως

Διότι, άντιστρέφουσα τήν λογικήν σειράν τών πραγ

τοv Συμβουλίου

μάτων, ύποστηpίζει ότι τό Σύμφωνον μή έπιθέσεως

'Ασφαλείας, ή

Έλλάς έδήλωσεν

ότι εlναι πρόθυμος νά συμμορφωθή πρός τάς συστά

θά πρέπη νά συναφθή μετά τήν έπίλυσιν τών διαφο

σεις του .

ρών μας. 'Αλλά, τότε, βεβαίως, δέν θά ε{χε κανένα

>>3.

'Ως πρός τόν έναέρiον χώρο ν, εlναι γνωστόν

νόημα ή . σύναψις παρομοίας συμφωνίας.

ότι διά διεθνών Συμφωνιών ·καί Κανονισμών, τούς

»Πέραν τών άνωτέρω, ύφίσταται εlς τό Αlγαίον

δποίους προσυπέγραψε καί ή Τουρκία, έχει άνατεθή

καί τό θέμα τής άμυντικής όργανώσεως τών νήσων.

είς τήν 'Ελλάδα ή aποκλειστική εύθύνη έλέγχου τών

Έπ' αύτοv θά ήθελα νά τονίσω ότι ή Έλλάς ούδέ

πτήσεων ύπεράνω τοv Αίγαίου καί έντός περιοχής ή

ποτε καί δι

δποία συμπίπτει μέ τά θαλάσσια σύνορά της.

κού δικαιώματος τής αύτοαμύνης, έν περιπτώσει

>>'Από τοv Αύγούστου

1974 ή

Τουρκία έπιδιώκει

'

ούδεμιiiς Συνθήκης παρητήθη τοv φυσι

άπειλής τών νήσων της. Καί όπως, κατά τό παρελθόv,

μονομεpώς τήν μεταβολήν τοv καθεστώτος αύτοv,

ή άμυνά των ένισχύθη μόνον εlς περιόδους όξυτάτων

διχοτομούσα τό Αίγαίον διά γραμμής ή δποία συμ

έλληνοτουρκικών κρίσεων, έτσι καί τώρα έλήφθη

πίπτει χονδρικώς μέ τήν γραμμήν τής ύφαλοκρηπί

σαν στοιχειώδη μέτρα άμύνης μετά τάς δύο έπιχειρή

δος πού διεκδικεί. Πρός τούτο, έξέδωσε τήν, ύπ'

σεις κατά τής Κύπρου, μετά τήν έκτόξευσιν aπειλών

άριθ.

(ΝΟΤΑΜ), διά

έναντίον των aπό έπισήμους Τούρκους, συμπερiλαμ-:

τής δποίας έζήτει αύθαιρέτως aπό όλα τά αεροσκάφη

βανομένου καί τοv κ. Ντεμιρέλ μετά τήν δημιουργίαν
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aπό 6ης Αύγούστου

1974

τά διασχίζοντα τήν γραμμή ν αύτή ν νά γνωστοποιούν

εlδικής στρατιάς του Αlγαίου καί τήν συγκέντρωσιν

τήν θέσιν των είς τούς τουρκικούς σταθμούς έλέγχου

έναντι τών νήσων του lσχυροτέρου aποβατικού στό

τών πτήσεων. Είς τήν πρiiξιν δέ έπεχείρησε νά άναλά

λου τής Μεσογείου. Παρά ταύτα, έχω δηλώσει έγγρά

βη καί τόν έλεγχο ν τών πτήσεων αύτών, προβάλλου

φως εlς τόν Τοvρκον πρωθυπουργόν ότι τά ληφθέντα

σα ώς δικαιολογίαν τήν άνάγκην δημιουρyίας τουρ

μέτρα εlς τάς νήσους εlναι καθαρώς άμυντικά καί ότι

κικής &εροπορικής ζώνης άσφαλείας είς τό Αίγαίον.

δέν ύποκρύπτουν έπιθετικούς σκοπούς, οί δποίοι

'Όπως rjτo φυσικόν, ή Έλλάς άνέδρασε κηρύσσου

εlναι καί πρακτικώς άκόμη άδιανόητοι.

σα τούς άεροδιαδρόμους άνασφαλείς καί ούτως διεκό

πησαν αί πτήσεις ύπεράνω τοv Αlγaίου.
>>Τόν Όκτώβριον τοv

»Κύριε πρόεδρε,
>Πό πρόβλημα του Αlγαίου δέν εlναι πρόβλημα

δ Διεθνής 'Οργανι

έκμεταλλεύσεως του ύπάρχοντος ή μ ή φυσικού πλού

σμός Πολιτικής 'Αεροπορίας άνέλαβε μεσολαβητι

του του. 'Η έντύπωσις πού δημιουργείται εlναι ότι ή

1974,

κήν προσπάθειαν καί διετύπωσεν άνεπισήμους προ

Τουρκία έπιδιώκει νά μεταβάλη μονομερώς τό καθε

τάσεις, διά τών δποίων θά ήροντο τά έκατέρωθεν μέ

στώς τοv Αlγαίου, τό δποίον καθιερώθη διά διεθνών

τρα καί θά aποκαθίστατο ή προτέρα νομιμότης. Ή

συνθηκών καί έλειτούργησεν δμαλώς μέχρι τοvδε.

Έλλάς τά έδέχθη. Ή Τουρκία τάς άπέρριψεν.

Προσπαθεί δέ νά τό μεταβάλη διότι αί aπαιτήσεις

»Παρά ταύτα καί εlς τήν περίπτωσιν αύτή ν, ή έλ

της έπί τής ύφαλοκρηπίδος καί τοv έναερίου χώρου

ληνική Κυβέρνησις άπεδέχθη διμερείς διαπραγμα

τυχόν ίκανοποιούμεναι θά εlχον ώς aποτέλεσμα νά

τεύσεις αί δποίαι άπέληξαν είς συμφωνίαν έφ' όλων

περιλάβουν

τών θεμάτων πλήv ένός: τής aνταλλαγής πληροφο

πληθυσμόν

501 έλληνικάς νήσους καί νησίδας μέ
330.000 είς ζώνην aποκλειστικών οίκο

ριών διά στρατιωτικάς πτ!]σεις ύπεράνω τοv Αίγαί

νομικών καί στρατηγικών συμφερόντων τής Τουρκί

ου. 'Επί του σημείου αύτοv, ή ' Ελλάς ύπέβαλε νέας

ας καί θά διεσπiiτο οi5τω ή έδαφική καί πολιτική

προτάσεις τάς δποίας άπεδέχθησαν μέν οί Τούρκοι

ένότης τοv έλληνικοv Κράτους.

έμπειρογνώμονες, &πέρριψεν όμως ή τουρκική Κυ-

»'Εξ όσων σiiς έξέθεσα προκύπτει, νομίζω, ότι ή
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Έλλάς aπέδειξεν εμπράκτως τήν θέλησίν της νά

λήψεως άπό τόν Τζ. Κάρτερ του ϋπατου άξιώματος

έξεύρη είρηνικάς καί λογικάς ρυθμίσεις είς δλας τάς

των ΗΠΑ, δ Κ. Καραμανλής τοi) άπέστειλε τό άκό

διαφοράς πού μάς χωρίζουν aπό τήν Τουρκίαν. Ή

λουθο τηλεγράφημα:

Έλλάς, δμως, δέν θά δεχθή ποτέ νά τεθή ύπό συζή
τησιν ή κυριαρχία της επί τών νήσων. Οϋτε θά δεχθή

λύσεις πού νά ύπονομεύουν aμέσως ή εμμέσως τήν
εδαφικήν της ακεραιότητα ή τήν κρατικήν της ένό

τητα. 'Η 'Ελλάς δέν aπειλεί κανένα καί δέν τρέφει

επιθετικάς διαθέσεις κατ'

ούδενός.

'Εάν,

δμως,

χρειασθή νά ύπεραμυνθή του εδάφους της θά πράξη
δ, τι τής ύπαγορεύουν ή {στορiα κα{ ή τιμή της. 'Επί

του σημείου αύτου δέν πρέπει νά ύπάρχη ή παραμι
κρά aμφιβολία.
))Καί σήμερον &κόμη πού σάς γράφω, ή Έλλάς

αναζητεί διά συνομιλιών είρηνικάς λύσεις, συμφώ
νως πρός τήν aπόφασιν του Συμβουλίου 'Ασφαλείας
τών Ήνωμένων Έθvών. 'Έχω τήν πεποίθησιν δτι αί

«'Επί τtf δρκωμοσίq, σας ώς 39ου προέδρου τών
Ήνωμένων Πολιτειών, επιθυμώ νά σάς διαβιβάσω
τά εlλικρινή μου συγχαρητήρια καί τάς καλυτέρας

μου εύχάς, διά τήν επιτυχίαν του έργου τής Κυβερνή
σεώς σας.

»Εlμαι πεπεισμένος δτι αl ελπίδες αί δποίαι εγεν
νήθησαν μέ τήν εκλογή σας, όχι μόνον εiς τήν χώ
ραν σας aλλά καί εiς δλόκληρον τόν κόσμον, θά
πραγματοποιηθουν.

)) 'Επί τtf εύκαιρίq,,

θά ήθελα νά έκφράσω διά μίαν

&κόμη φΌρά τήν εύχήν διά μίαν στενή ν συνεργασίαν
μαζί σας, πρός τόν σκοπόν τής ενισχύσεως τών φιλι
κών δεσμών μεταξύ τών δύο χωρών μας)) 136 •

λύσεις αύταί δέν είναι δύσκολον νά εξευρεθουν.

Στήν άπάντησή του, δ Τζ. Κάρτερ εύχαριστουσε

'Αλλά, διά νά καταλήξωμεν εlς τό εύτυχές αύτό aπο

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό γιά τή λεπτομερή ενημέ

τέλεσμα, θά πρέπη ή Τουρκία νά επιδείξη τήν αύτή ν

ρωση καί του άνακοίνωνε τήν άποστολή του Κλ.

μέ ήμάς καλιfν πίστιν καί εlρηνικήν διάθεσιν. Καί θά

Κλίφφορντ σέ περιοδεία στήν 'Αθήνα, "Αγκυρα καί

πρέπη νά μ ή τής παραμείνη οϋτε ή ελαχίστη aμφι

Λευκωσία, μέ σκοπό τήν δλοκληρωμένη ενημέρωση

βολία δτι δέν θά τής επιτραπή επ, ούδενί λόγφ καί

τής άμερικανικής πλευράς γιά τά προβλήματα τής

ύφ' ο{ονδήποτε πρόσχημα νά θέση εν κινδύνφ τήν

περιοχής.

εlρήνην καί τήν γαλήνην του κόσμου. Εlς τό σημεί

ον αύτό δ ρόλος τής μεγάλης χώρας σας ήμπορεί νά

17 IANOYAPIOY 1977

aποβή aποφασιστικός.
>) 'Η διαβεβαίωσις πού μάς εδόθη δτι αί 'Ηνωμέ
ναι Πολιτεiαι θά aντετάσσοντο είς μίαν στρατιωτι

κήν λύσιν τών προβλημάτων καί δτι θά καταβάλουν

μείζονα προσπάθειαν διά νά προλάβουν μίαν τοιαύ

την εξέλιξιν τών πραγμάτων, θά πρέπη νά ενισχυθή
κα{ νά πάρη περισσότερον συγκεκριμέvην μορφήν.

Καί θά πρέπη, &κόμη, νά εξευρεθή τρόπος κατοχυ
ρώσεως τής εlρήνης εάν αί συνομιλίαι πού διεξάγον
ται σήμερον διά τήν ύφαλοκρηπίδα aποτύχουν. Νά

εξασφαλισθή δηλαδή δτι aντί τής ώμής βίας θά πα
ραμείνη aνοικτός δ εΙρηνικός δρόμος τής aπό κοι
νου ύποβολής τής διαφοράς εlς τό Διεθvές Δικαστή
ριον πού θά τήν κρίvη μέ aμεροληψίαν καί μέ μόνον
γνώμονα τήν διεθνή νομιμότητα καί τό Δίκαιον.

))Μέ τήν εύκαιρίαν αύτή ν, κύριε πρό~δρε, θά ήθε

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό νομο
σχέδιο περί ίδρύσεως του κρατικου
ύπουργου ' Εμπορίου, μέ σκοπούς:

-

δπως συνεχισθή καί ενισχυθή περαιτέρω ή παραδο
σιακή φιλία καί συνεργασία τών δύο χωρών μας. Δι
απιστώνω δέ μέ χαράν aπό τήν επιστολήν σας τής

9ης Νοεμβρίου

1976 δτι

τουτο aποτελεί καί τήν lδι

κήν σας πρόθεσιν. Καί ή διαπίστωσις αύτή μέ καθι

στά αlσιόδοξον όχι μόνον διά τήν έλληνοαμερικανι

τή μελέτη καί ερευνα των άγορrον του εξωτερι

κου δσον άφορα τίς δυνατότητες έλληνικrον εξαγω-

·

yroν καθώς καί τήν ενημέρωση των 'Ελλήνων παρα
γωγών σχετικά μέ τίς άπαιτήσεις τής διεθνους άγο
ρi'iς, άπό άπόψεως ποιότητας, συσκευασίας καί δρων
προσφοράς

-

τήν προετοιμασία καί προώθηση νέων εξαγω

γικών προσπαθειών μέσω των φυσικών φορέων τής

εξαγωγικής δραστηριότητας, τήν οργάνωση εμπορι
κών κέντρων στό εξωτερικό καί τήν προώθηση καλύ
τερων επαφών μεταξύ 'Ελλήνων εξαγωγέων καί ξέ
νων είσαγωγέων·

λα νά σάς βεβαιώσω δτι επιθυμία τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως, aλλά καί του έλληνικου λαου, εlναι

'Οργανισμου

Προωθήσεως 'Εξαγωγών ΑΕ, ύπό τήν εποπτεία του

-

τήν ύποβοήθηση τής ό ργανώσεως καί τήν άνά

πτυξη κατάλληλων φορέων εξαγωγικου έμπορίου·

-

τή διαφήμιση καί προβολή των έλληνικrον

προϊόντων στίς άγορές του εσωτερικου καί του εξω
τερικου

-

συμπεριλαμβανόμενης καί τής συμμετο

χής σέ εκθέσεις - σέ συνεργασία μέ τρίτους φορείς
καί σύμφωνα μέ τίς δδηγίες του ύπουργου 'Εμπορί
ου.

κήν συνεργασίαν, άλλά καί διά τήν εlρήvην καί τήν

aσφάλειαν εiς τήν περιοχήν αύτήν του κόσμου».
Τ ρεις ήμέρες άργότερα, μέ τήν εύκαιρία τής άνα-

18 IANOYAPIOY 1977
Συγκαλείται σύσκεψη , στό 'Υπουργείο Βιομηχα-
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νίας, ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου καί μέ τή
συμμετοχή του ύπουργου, Κ. Κονοφάγου, του ύφυ

>>-

πουργου, Α. Κατσαούνη, καί ύπηρεσιακων παραγόν

»2.

'Η άρμοδιότης επί τών βιομηχανικών ζωνών θά
Νά εύρεθή τρόπος χρηματοδοτήσεως του προ

γράμματος ερευνών τής ΔΕΠ (ϋψους ένός δισ.).

»1.4. Νά ένοποιηθοuν τό Κέντρον Βιοτεχνικής' Αναπτύ

»Γίνεται ή ερευνα γιά τήν έντόπιση τών πλουσιοτέρων
»Χρυσός
»Στήν Νιγρίτα γίνεται συμπληρωματικός ελεγχος γιά

τήν διαπίστωση τής περιεκτικότητος σέ χρυσό του κοιτά
σματος.

»Χρωμίτης-' Ορυκτόν άλας

ξεως μέ τόν 'Οργανισμόν Χειροτεχνίας.

»1.5.

»Συνεχίζονται οί ερευνες

Νά θεσπισθουν κίνητρα διά τήν συνένωσιν βιοτε

»Θειουχα Μεταλλεύματα

χνιών.

»1.6.

Νά επιδιωχθή άποκέyτρωσις τής χρηματοδοτήσε

ως τής χειροτεχνίας.

»1. 7.

Σέ συνεργασία μέ τό Ύ π. Συντονισμου θά άποφα

σισθοuν:

>> 1. 7 .1. Τιμολογιακή πολιτική ( καί διά τόν περιορισμόν
τής καταναλώσεως) ύγρών καυσίμων (καί ενεργείας εν γέ
νει).

»1.7.2.
»1.7.3.

'Εάν ενδείκνυται δπως ό Δημόκριτος ύπαχθή

1/3

μέ

εφηρμοσμένη ερευνα.

»1.7.4.

Μέτρα διευκολύνσεως τής χρηματοδοτήσεως
Μέτρα περιορισμου καταναλώσεως ύγρών καυ

σίμων.

»1.8.

'Εξέτασις δυνατότητος επεκτάσεως δικαιώματος

ριάς, άκριτικάς περιοχάς (συνεργασία κ.κ. Μάρτη

-

Κα

1977

'Ο πρωθυπουργός δέχεται τό γενικό γραμματέα
του γαλλικου Σοσιαλιστικου κόμματος, Φρ. Μιττε

'Ελλάδα, προσκεκλημένος του Μ. Θεοδωράκη.
'Ο Κ. Καραμανλής καί δ Γάλλος πολιτικός έξέ
τασαν διεθνή θέματα, τίς διμερείς έλληνογαλλικές

σχέσεις, καί τό θέμα της έντάξεως τfίς 'Ελλάδος
Φρ. Μιττεράν δημοσίευσε, στή

«L'Unite», άρθρο
' Ελλάδα

καί άνέφερε καί τά έξfίς:

«...

'Η θέση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, καίτοι

έξασθενημένη, παραμένει σημαντική. θΟλα περνουν άπό

τσαούνη).

2. Χρονοδιάγραμμα σχετικώς μέ τάς ερεύνας του ύπεδά

αυτόν . ~Επρεπε νά τόν συναντήσω. 'Όλοι οί επισκέπτες
μου μου τό συμβούλευαν, περιλαμβανομένου καί του Φλω

φους .

'Εντός ένός μηνός θά γνωρίζω μεν τά άποτελέσμα

τα άπό τάς ερεύνας είς τόν Νέστον.

»2.2.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

δπου συνόψιζε τίς έντυπώσεις του άπό τήν

επεξεργασίας τής γούνας καί είς c'iλλας, πλήν τής Καστο

»2.1.

20

στήν ΕΟΚ. Μετά τήν έπιστροφή του στή Γαλλία, δ

τής Βιοτεχνίας.

»1.7.5.

»Στήν Θάσο κάτω άπό τήν Καλαμίνα βρέθηκε θειοuχος

μεταλλοφορία καί εξετάζεται» 137 •

ράν, πού πραγματοποιεί άνεπίσημη έπίσκεψη στήν

Νέος 'Οργανισμός Ύπ. Βιομηχανίας.

στό Ύπ . Βιομηχανίας καί άσχολήται κατά τό

μ.

μερών του κοιτάσματος τής 'Ηπείρου.

άναληφθή άπό τήν ΕΤΒΑ (άντί του Ύπ. 'Εσωτερικών) .

»1 .3.

1.200

nΕρευνα μεταλλευμάτων

»Φωσφορικά

του μαζούτ διά τήν

θέρμανσιν των οίκιών .

»1.2.

~Εγινε εναρξη τής έρευνητικής γεωτρήσεως είς τήν

δομή 'Απολλωνίας πού βρίσκεται σέ βάθος

των. Τό σχετικό σημείωμα, άναφέρει:

«1. 'Αποφάσεις
»1.1 . Μέχρι 1.10. 77 άντικατάστασις

Γίνονται ύπολογισμοί γιά τόν προσδιορισμό των

))-

άποθεμάτων τοu ΠΡΙΝΟΥ .

'Εντός

1-2 1/2 μηνών

ράκη, γενικοί) γραμματέα των ορθοδόξων κομμουνιστών,
του όποίου τό άδύνατο σημείο δέν είναι νά φαίνεται ευχά

θά τελειώση ή όριοθέτησις

ριστος. Συντάχθηκα μέ αυτή τήν c'iποψη. 'Αφου άναφέρ
θηκαν κάποιες άναμνήσεις άπό τήν όκταετή εξορία του

του κοιτάσματος του Πρίνου.

ερεύ

στήν Γαλλία, ή συζήτηση πού είχα μέ τόν Καραμανλή (μέ

νας πέριξ τής Κερκύρας, είς τόν Θερμαϊκόν καί είς τάς

»2.3. Δηλώσεις ενδιαφέροντος ξένων έταιρειών δι'

δέχθηκε στήν Βουλή στό τεράστιο γραφείο πού ύπάρχει

ύπολοίπους περιοχάς (πλήν του Πρίνου) τής ΟΣΕΑΝΙΚ.

γιά τόν πρόεδρο τής Κυβερνήσεως) εγινε πάνω στό μόνο

»2.4.

'Εντός εξ μηνών γνώσις άποθεμάτων Φωσφορι

θέμα πού άπασχολεί σάν εμμονη ίδέα τό πνεuμα δλων των

κών (άρκετά πλουσίων ώστε νά μή χρειάζωνται έμπλουτι

'Ελλήνων· ή λανθάνουσα διένεξη μέ τήν Τουρκία, είτε

σμόν).

πρόκειται γιά τήν Κύπρο, είτε γιά τό Αίγαίο καί κυρίως τό

»2.5.

'Εντός δύο

- τριών

μηνών θά είναι ετοιμος ό φο

ρεύς διά τήν έκμετάλλευσιν του άμιάντου».

ύπέδαφός του, ή γιά τίς μειονότητες τής Θράκης. 'Απεχθά
νομαι τήν άδιακρισία καί δέν φέρνω ποτέ στήν δημοσιότη
τα τούς λόγους πού όφείλω στήν εμπιστοσύνη αυτων πού

Στίς

'Απριλίου, δ Κ. Κονοφάγος θά ένημερώ

μέ φιλοξενουν. 'Αλλά δέν πιστεύω, ότι σφάλλω όταν σκέ

σει τόν πρωθυπουργό γιά τίς ερευνες του ύπεδάφους:

πτωμαι ότι ό πρωθυπουργός δέν μου άπέκρυβε τίς άνησυχί

18

ες του όταν μου ελεγε ότι δέν μποροuσε νά άποκλείση τήν

«1 . 'Έρευνα πετρελαίων
>>- Συνεχίζονται οί σεισμικές

πιθανότητα ένός πολέμου. θΟλοι μου μίλησαν γιά τήν
ερευνες στό Δέλτα του

τα . Τουλάχιστον σ' αυτό τό σημείο ύπάρχει ή έθνική ένό

Νέστου (2α γεώτρησις).
>>-Τελείωσε τήν

1.4.77

Τουρκία. Μέ τόν ίδιο τρόπο, μέ τήν ίδια άποφασιστικότη

ή 6η γεώτρησις στόν ΠΡΙΝΟ

της. Αίσθάνεται κανείς τούς θΕλληνες έξοργισμένους. Βέ

καί γίνονται δοκιμές καύσεως του πετρελαίου καί των άε

βαια οί πολιτικοί κρατουν τήν ψυχραιμία τους. Σ' αυτή

ρίων.

τήν κατάσταση, πρέπει νά όμολογήση κανείς ότι ό Καρα-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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μανλής δείχνει περισσότερο θάρρος μέ τό νά συγκρατή τά

'Οργανισμοί)

πράγματα παρά μέ τό νά τά ένθαρρύνη. Αύτή τήν φρόνηση

Τραπέζης καί άλλων δημοσίων καί ιδιωτικών φορέων. Ή

'Εργατικής

Κατοικίας,

τής

Κτηματικής

τήν διακρίνει κανείς καί στήν τοποθέτηση τών κύριων

συγκέντρωση καί διοχέτευση τών χρηματοδοτήσεων καί

ήγετών τής 'Αριστερας. 'Αλλά ποιός θά μπορέση νά έλέγ

τών δανειοδοτήσεων θά γίνεται πρός μιά ώργανωμένη καί

ξη μιά κατάσταση τήν όποία άρκεί μιά λέξη ή μιά χειρο

ένιαία κατεύθυνση, τά δέ σχετικά προγράμματα θά συντο

νομία γιά νά τήν άνατινάξη;»

νίζωνται άπό τήν Δημοσία 'Επιχείρηση Πολεοδομήσεως,

(1.2)

οικισμοί) καί Στεγάσεως (ΔΕΠΟΣ) ύπό τήν έποπτεία του
'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων .

21 IANOYAPIOY 1976
Σέ άρθρο τής έλβετικής έφημερίδας

»Οί νέοι οικισμοί, πού θά δημιουργηθοuν σύμφωνα μέ

«Der Bund»,

τίς τελευταίες πολεοδομικές άντιλήψεις, θά εχουν πληρό

γιά τήν άνασύσταση τής δημοκρατίας στήν 'Ελλά

τητα πρός δ, τι συνέβαινεcμέχρι τώρα μέ τά μονομερή προ

δα, τονίζονται, μεταξύ άλλων καί τά έξής:

γράμματα (άνεγέρσεως π.χ. έργατικών συνοικιών κ.λπ.),

Δέν πρέπει νά παραβλέπει κανείς δτι ή άπόσταση σή

μερα στήν 'Ελλάδα μεταξύ νομιμότητος καί δικτατορίας
ε{ναι πολύ μικρή καί δτι ύπάρχει διαρκής άνησυχία γιά
τήν διατήρηση τής νεοαποκτηθείσης έλευθερίας καί μάλι

στα όχι μόνο μεταξύ τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως.
'Από τήν άποψη αύτή, ή προσωπικότητα του Καραμανλή
άποτελεί έγγύηση. Καί άκόμη περισσότερο: δ Καραμαν
λής, αύτός δ τόσο άσυνήθιστος UΕλληνας, δπως καί δ Ντέ
Γκώλ στήν έποχή του, ε{ναι

-

-

δπως παρατηρεί δ καθένας

περισσότερο Ρωμαίος παρά 'Έλληνας καί αύτό ε{ναι

μιά εύτυχής περίπτωση. Κανείς, έκτός άπό αύτόν, δέν ε{χε
τό χάρισμα, πού χρειαζόταν τό

1974,

γιά νά δδηγηθή ή

Έλλάς σέ ενα καλύτερο μέλλον, τήν άπαιτούμενη έπιβο
λή, μιά έπιβολή μέ τή ρωμαϊκή φιλελεύθερη εννοια.

' Εκτός άπό αύτό, δμως, προκύπτει συχνά τό έξής έρώ
τημα: τί θά γίνει μετά τόν Καραμανλή; Καί τί θά γίνει μέ

τή Νέα Δημοκρατία

-

τό κόμμα του πρωθυπουργοί) πού

σχεδόν δέν ύπάρχει χωρίς τόν Καραμανλή; 'Ο ύφυπουργός
Π. Λαμπρίας, ενας άπό τούς πιό στενούς συνεργάτες του

Καραμανλή, προσπαθεί νά καθησυχάση τά πνεύματα. Σέ

μιά σχετική συζήτηση, ό κ. Λαμπρίας ύποστηρίζει δτι καί
δ γκωλισμός έπέζησε στή Γαλλία μετά τόν θάνατο του Ντέ

Γκώλ. 'Εξ άλλου, δ Καραμανλής, σέ άντίθεση μέ τόν Ντέ
Γκώλ, δέν κυβερνα μέ εκτακτες έξουσίες.

ένώ θά παράσχουν εύπρεπή καί άνετη κατοικία σέ δ λες τίς
εισοδηματικές καί έπαγγελματικές τάξεις, παράλληλα μέ
τήν ίκανοποίηση τών συνθέτων λειτουργικών άναγκών
μιας συγχρόνου κατοικημένης περιοχής.
»Γιά τήν βελτίωση τών βιοτικών συνθηκών άναγνωρί

ζεται ή μεγάλη σημασία τής θερινής κατοικίας καί ή ζωτι
κή άνάγκη άποκτήσεώς της, κυρίως άπό τούς κατοίκους
τών μεγάλων πόλεων . Γιά τούς λόγους αύτούς άποφασί

σθηκε ή ένθάρρυνση τής δημιουργίας σέ κατάλληλες πε
ριοχές παραθεριστικών οικισμών μέ τό σύστημα τής ώρ
γανωμένης δομήσεως . Τοuτο θά πραγματοποιηθή:
»πρώτον, μέ τήν έκπόνηση σχεδίων γιά τήν έπέκταση
τών ύφισταμένων οικισμών·
»δεύτερον, μέ τήν δραστηριοποίηση οικοδομικών συ
νεταιρισμών καί,
»τρίτον, μέσφ ιδιωτικών φορέων.

»Στούς έν λόγφ οικισμούς, πού θά διαθέτουν πλήρη τε

χνική καί κοινωνική ύποδομή, θά έξασφαλισθοuν βελτιω
μένες συνθήκες διαβιώσεως.

»Μέ τό νομοσχέδιο πού ε{ναι ήδη ετοιμο πρός κατάθε
ση, θ' άντιμετωπισθή ριζικά τό πρόβλημα τής αύθαιρέτου

δομήσεως γιά τά έντός καί έκτός σχεδίου κτίσματα. Πρός
τόν σκοπό αύτόν έγκρίθηκαν οί κυρώσεις καί τά μέτρα,

πού, ένώ άποθαρρύνουν τήν αύθαίρετη δόμηση

-

δπως

π. χ . ή άπαγόρευση συνδέσεως κάθε καινούργιου κτίσματος
μέ τά δίκτυα τών 'Οργανισμών Κοινής 'Ωφελείας (ΔΕΗ
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1977

κ.λπ.) " βοηθοuν παράλληλα στήν όρθολογικώτερη όργά

Συγκαλοuνται άλλεπάλληλες συσκέψεις, ύπό τήν
προεδρία του Κ. Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή του
ύπουργοu, του ύφυπουργοu καί του γενικοί) γραμμα

νωση τής δομήσεως, ετσι ώστε νά μήν ύπάρχη άνάγκη
αύθαιρεσιών .
»'Όσον άφορα τήν άπορρόφηση καί τήν όργανική εν

ταξη τών ήδη ύφισταμένων αύθαιρέτων κτισμάτων σέ οι

τέα του 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, του τεχνι

κιστικές περιοχές πού μποροuν νά εχουν άνεση καί λει

κοu συμβούλου του πρωθυπουργοί) καί ύπηρεσιακ&ν

τουργικότητα κατά τίς σύγχρονες άντιλήψεις καί τούς ύγι

παραγόντων, κατά τίς όποίες έξετάζονται οίκιστικά

εινούς δ ρους διαβιώσεως, δ κ. πρωθυπουργός εδωσε ειδική

καί πολεοδομικά προβλήματα καί λαμβάνονται ση

έντολή νά μελετηθή τό πρόβλημα εις βάθος γιά τήν όρι

μαντικές άποφάσεις, τίς δποίες άναφέρει τό σχετικό

στική λύση του .

»' Αποφασίσθηκε

είδησεογραφικό δελτίο:

σειρά μέτρων πού θά προσαρμόσουν

τήν οικιστική δραστηριότητα μέ τίς άνάγκες γενικώτερου

«Θ~. προωθηθοuν ώλοκληρωμένα προγράμματα γιά τήν

προγραμματισμοί) δπως προκύπτουν άπό τά έκπονούμενα

δημιουργία ώργανωμένων οικισμών, σύμφωνα μέ τίς σύγ

χωροταξικά καί ρυθμιστικά σχέδια. Μέσα στά πλαίσια αύ

χρονες άντιλήψεις περί πολεοδομίας καί σεβασμοu του

τά άντιμετωπίζεται εiδικώτερα καί ή άνάπλαση ώρισμένων

φυσικοu καί ίστορικοu ή παραδοσφκοu περιβάλλοντος, σέ

περιοχών, ιδίως στήν περιοχή πρωτευούσης, στήν όποία

περιοχές

άνάγκες

τό πρόβλημα έμφανίζεται όξύτερο λόγφ τής τεραστίας

δπως π. χ . στήν Ξάνθη, στήν Κομοτηνή, στίς Σάπες γιά

έκτάσεως πού ελαβε άπρογραμμάτιστα καί τής οικοδομι

τήν Βόρειο 'Ελλάδα, στό Λαύριο καί στήν Βοιωτία γιά.τήν

κής άναρχίας. 'Η άνάπλαση θά άντιμετωπίση τά προβλή

-

δπου

ύπάρχουν

εντονες

οικιστικές

άποσυμφόρηση τής περιοχής τών 'Αθηνών κ.λπ. Τά προ

ματα πού εχει δημιουργήσει ή άνέγερση αύθαιρέτων οικο

γράμματα αύτά θά έκτελεσθοuν μέ τήν συνεργασία του

δομών καθώς καί τίς άνάγκες πολεοδομικών βελτιώσεων,
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δημιουργία σταθερης άθλητικης ύποδομης, έν& μέ

δπου οί οίκιστικές συνθήκες ε{ναι δυσμενείς.
»Μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα θά γίνη δ πλήρης

έκσυγχρονισμός τής πολεοδομικής νομοθεσίας, ό\στε μέ

τήν καθιέρωση τοϋ σχολικοϋ άθλητισμοϋ άνοιγε μιά
νέα έποχή γιά τά άθλητικά πράγματα στή χώρα.

τήν κατάργηση των ύφισταμένων πολυπλόκων διατάξεων
νά παύση ή σύγχυση πού επικρατεί σήμερα κατά τήν

εφαρμογή των σχετικών νόμων.

26

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1977

'Υπογράφεται ή νέα έθνική συλλογική σύμβαση

»'Εν τφ μεταξύ, μέχρις δτου έφαρμοσθή ή νέα νομοθε
σία, θά γίνουν σέ περιορισμένη κλίμακα τροποποιήσεις

έργασίας, πού προβλέπει, γιά τό

των δρων δομήσεως πού ίσχύουν σήμερα, άφ, ένός γιά νά

15%

άποφευχθή ή συνεχιζομένη καταστροφή του περιβάλλον

ων. Στούς συγκεντρωμένους έκπροσώπους τ&ν έργο

τος καί άφ' έτέρου γιά νά δια τη ρηθουν τά χαρακτηριστικά
ώρισμένων είδικών περιοχών.
»'Η εναρμόνιση των οίκιστικών προγραμμάτων των
'Υπηρεσία Οίκισμου του

'Υπουργείου

αϋξηση κατά

δοτών καί τ&ν έργαζομένων, ό Κ. Καραμανλης τόνι
σε τά άκόλουθα:

διαφόρων κρατικών φορέων, άποφασίσθηκε νά γίνεται άπό
τήν

1977,

τ&ν κατωτάτων όρίων μισθών καί ήμερομισθί

«'Επιθυμώ νά έκφράσω τήν ίκανοποίησή μου γιά

Δημοσίων

τήν επιτευχθείσα συμφωνία· καί νά σiiς συγχαρώ, γι

~Εργων. Συναφώς άπεφασίσθη επίσης ή ϊδρυση 'Ινστιτού

ατί μέ τήν συμφωνία αύτή άπεδείξατε ότι έχετε συ

του Οίκιστικής καί Πολεοδομίας πού θά άποτελέση τό επι

τελικό όργανο τής 'Υπηρεσίας Οίκισμου του 'Υπουργείου
Δημοσίων 'Έργων.

)) . ο κ. πρωθυπουργός ενημερώθηκε επί των προτεινομέ
νων λύσεων γιά τό Πνευματικό Κέντρο, καθώς καί γιά διά
φορα άλλα είδικά προγράμματα άρμοδιότητος του 'Υ πουρ

γείου Δημοσίων

νείδηση τών εύθυνών σας γιά τήν γαλήνη, τήν πρόο
δο καί τήν προκοπή αύτοv τοv τόπου.
»Ή διαπίστωση αύτή δικαιολογεί αίσιοδοξία γιά
τό μέλλον. Γιατί, aν επικρατήση τό πvεvμα αύτό
στήν κοινωνική μας ζωή καί ή συνεργασία άντικα

~Εργων» 138 •

ταστήσ;η τήν άντιδικία καί τήν αύθαιρεσία, ήμπορεί

1977

καί εύνομουμένης Πολιτείας.

ή Έλλάς συντόμως νά γίνη ύπόδειγμα εύημερούσης

22
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'Ο Κ . Καραμανλης παρίσταται σέ δεξίωση πού

παραθέτει ό πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Τσά
τσος, πρός τιμή των έκπροσώπων τοϋ τύπου.

25

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

»Καί έχομεν όλοι συμφέρον νά εύημερήση δ τό
πος μας. Γιατί κανένας, είτε πλούσιος, είτε φτωχός,

δέν ήμπορεί νά αiσθάνεται εύτυχής, ούτε καί άσφα
λής μέσα σέ μίαν άναρχουμένη καί δυστυχούσα Πο
λιτεία.

1977

»ΥΑν αύτή τήν στιγμή ρίξετε μιά ματιά στόν κό

Κατά τή διάρκεια έορταστικης έκδηλώσεως τοϋ

σμο, θά διαπιστώσετε ότι στίς περισσότερες χώρες

συνδέσμου άθλητικοϋ τύπου, ό ύφυπουργός Προε

οί όξείς πολιτικοί καί κοιvωνικοί άνταγωνισμοί, πού

δρίας, Α. Καραμανλης, άναφέρεται στό εργο της Κυ

προκαλούνται

βερνήσεως στόν άθλητικό τομέα κατά τό

κτους, άπειλοvν όχι μόνο τήν οiκονομική τους δομή,

κεκριμένα, λέγει δτι διατέθηκαν,

1976. Συγ
συνολικά, 925 έκατ.

άλλά καί τήν έθνική τους συνοχή. Καί έχομεν καθή

δρχ . καί κατασκευάζονται fjδη σέ όλόκληρη τή χώρα

κον όλοι μας νά προστατεύσουμε τήν χώραν μας άπό

10 κλειστά γυμναστήρια καί 6
κλειστές αίθουσες, 4 χιονοδρομικά κέντρα, έν& συμ
πληρώνονται καί 17 στάδια καθώς καί 130 άλλες
15

κολυμβητήρια,

συνήθως άπό δημαγωγούς άδιστά

τούς κινδύνους αύτούς.
»Γνωρίζετε, κύριοι, ότι ή διεθνής καί iδίως ή εύ
ρωπαϊκή οiκονομία περνά άπό μεγάλη κρίση· κρίση

άθλητικές έγκαταστάσεις. Παράλληλα, εΙvαι ετοιμα

πού aν δέν ύπερνικηθή έγκαίρως, ήμπορεί νά εξελι

γιά δημοπράτηση

κλειστά γυ

χθή σέ κρίση τής δημοκρατίας. ΥΗδη οί περισσότε

αίθουσες, καθώς καί ή κα

ρες εύρωπαϊκές χώρες γιά ν' άντιμετωπίσουν τήν

μναστήρια καί

8

κολυμβητήρια,

4 κλειστές

τασκευή έξαρχης η ή συμπλήρωση

102
ση

5
4

σταδίων καί

άλλων άθλητικ&ν έγκαταστάσεων .

κρίση αύτή καί γιά νά δαμάσουν τόν πληθωρισμό,

έλαβαν καί λαμβάνουν σκληρά εiσοδηματικά καί

·Ο ύφυπουργός άναφέρθηκε ίδιαίτερα στή διάθε

φορολογικά μέτρα. Στόv τόπο μας δέv παρέστη

έκατ. δρχ. γιά τή συμπλήρωση της πρώτης

άvάγκη νά λάβουμε παρόμοια μέτρα. Καί τοvτο διότι

100

φάσεως της κατασκευης τ&ν 'Ολυμπιακών έγκατα

άφ

στάσεων στήν Καλογρέζα καί τήν έπέκταση τ&ν έγ

πού έπωμίσθηκε, έξελίσσεται ίκανοποιητικά καί άφ'

καταστάσεων τοϋ 'Αγίου Κοσμa, έν& σημείωσε δτι

έτέρου διότι οί τάξεις πού εκπροσωπείτε επέδειξαν

275

έκατ. δρχ. διατέθηκαν γιά τήν ένίσχυση άπό τή

ΓΓ Α τ&ν όμοσπονδι&ν,

τ&ν

ποδοσφαιρικών καί

άθλητικ&ν σωματείων, τήν άγορά ύλικοϋ καί τίς λει

'

έvός μέν ή οiκονομία μας, παρά τά έκτακτα βάρη

καί έπιδεικvύουv κατανόηση στήv άvτιμετώπιση τώv

προβλημάτων πού άπασχολοvv τήv χώρα.

)) 'Ετονίσαμε,

όμως, καί έπιθυμώ νά τό επαναλάβω ·.

τουργικές δαπάνες τ&ν γυμναστηρίων. Καταλήγον

καί άπόψε, ότι ή εiσοδηματική πολιτική τής χώρας

τας, ό Α. Καραμανλης τόνισε δτι ή κυβερνητική πο

όφείλει

λιτική στόν άθλητισμό άποσκοποϋσε στή σταδιακή

άσφαλείας τής οiκοvομίας μας.

νά διαμορφωθή έφέτος στά πλαίσια τής

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»'Όπως καί έμείς, έκπροσωπείτε καί έσείς- ύπό
διάφορον βέβαια lδιότητα

-

τόν έλληνικόν λαόν.

ας ή

τιδικijτε, συνεργάζεσθε εlλικρινά τόσο μεταξύ σας,
όσο καί μέ τήν Κυβέρνηση γιά τήν έπίλυση τών

προβλημάτων τά όποία άπασχολοiίν τίς τάξεις πού
έκπροσωπείτε.

»Ή Κυβέρνηση ε{ναι πρόθυμη ,νά συνεργάζεται

,

10.500 ήμερομισθίων, ύπό προϋποθέσεις τάς δποίας θά

δρίση τό 'Υπουργείον Κοιν. 'Υπηρεσιών.
»Πρόβλεψις έφαρμογης του μέτρου διά τό πρώτον τρί

Καί συνεπώς εχετε εύθύνη γιά τήν τύχη του. Θά άν
ταποκριθijτε στήν εύθύνη σας αύτή ν έάν, άντί ν· άν

381

μηνον

»7.

1977.
Διακήρυξις τών συμβαλλομένων μερών περί κατο

χυρώσεως της οίκονομικης αυτοδυναμίας των συνδικαλι
στικών οργανώσεων καί της προσηλώσεώς των είς τάς δια
δικασίας του άρθρου

22

του Συντάγματος. Τά μέρη θά συ

νεργασθουν πρός διατύπωσιν των προσηκουσών είσηγή

σεων διά τάς άναγκαίας νομοθετικάς ρυθμίσεις» 139 •

μαζί σας. Μή εχουσα δέ οϋτε ίδια συμφέροντα, οϋτε
προκαταλήψεις, έπιδιώκει πάντοτε καί ύποστηρίζεi

τό όρθό καί τό δίκαιο καί πρό παντός τό δίκαιο τών

27

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1977

άσθενεστέρων οlκονομικώς τάξεων, δηλαδή τών έρ

'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 'Αρ

γαζομένων. Καί σ· αύτό, νομίζω, ότι θά σiiς εί5ρω

χιεπίσκοπος Μακάριος, συναντaται μέ τόν Τουρκο
κύπριο ηγέτη, Ρ. Ντενκτάς, στό άρχηγείο τής εΙρη

v συμφώνους όλους σας.

»Τό

κείμενο τό όποίο θά ύπογράψουμε άπόψε,

νευτικής δυνάμεως του ΟΗΕ, στή Λευκωσία, παρου

κατοχυρώνει τόν θεσμό καί έπιβεβαιώνει τήν χρησι

σία του Ξ. Περέζ ντέ Κουεγιάρ, άντιπροσώπου του

μότητα τijς τριμεροiίς συνεργασίας. Δηλαδή, συνερ

γενικοί) γραμματέα του διεθνοuς όργανισμοu.

γασίας Κράτους, έργοδοτών καί έργαζομένων. Γι

•

Οί δύο <'iνδρες συζήτησαν τήν πιθανή έπανέναρξη
τών διακοινοτικών συνομιλιών, ένδεχομένως καί στά

αύτό καί σiiς συγχαίρω καί πάλι».

πλαίσια κοινών όδηγιών στίς όποίες θά μποροuσαν
Σχετικά μέ τή νέα συλλογική σύμβαση, δ ύπουρ

γός 'Εργασίας, Κ'. Λάσκαρης, ύπέβαλε στόν πρωθυ
πουργό τό άκόλουθο σημείωμα:

νά συμφωνήσουν. Κατά τή συζήτηση, δ 'Αρχιεπί

σκοπος σημείωσε δτι άποδεχόταν τό όμοσπονδιακό
σύστημα καί ύπογράμμισε τήν έμμονή τής Κυβερνή
σεώς του σέ όρισμένες βασικές άρχές: κατοχύρωση

«Θέμα: 'Επερχόμεναι μεταβολαί διά του συμφωνηθέν

τος καί μονογραφέντος σχεδίου • Εθνικης Γενικης Συλλο
γικης Συμβάσεως 'Εργασίας.

»Διά τά βασικά σημεία ~ης συμφωνίας ύπηρξεν εγγρα
φος προέγκρισις του κ. ύπουργου Συντονισμου.

»1.

Αϋξησις των γενικών κατωτάτων δρίων μισθών καί

ήμερομισθίων κατά
συνόλφ άπό

»2.

10%
1.7.1977.

άπό

15.2.1977

Χορήγησις μιiiς 3ετίας εκ

5% εi.ς

καί κατά

15%

εν

τούς εργατοτεχνί

τής έλευθερίας διακινήσεως καί έγκαταστάσεως καί
του δικαιώματος έπί τής Ιδιοκτησίας. Τόνισε, δμως,
δτι <'iν μέ τόν δρο «όμοσπονδία» οί Τουρκοκύπριοι

έννοοuσαν συνομοσπονδία δύο άνεξάρτητων Κρα
τών, δέν ήταν δυνατό νά έπέλθει συμφωνία. Συζητή
θηκε καί τό έδαφικό, γιά τό όποίο οί δύο <'iνδρες
συμφώνησαν δτι άποτελοuσε τή λυδία λίθο όποιασ
δήποτε

διευθετήσεως.

'Ήδη,

η

έλληνοκυπριακή

τας τούς μή ύπαγομένους εi.ς έτέραν εi.δικωτέραν Συλλογι

πλευρά είχε προτείνει νά διατηρήσουν τό

κήν Σύμβασιν 'Εργασίας, ijτις προκαλεί μέσην ετησίαν

έδαφών του νησιοu οί Τουρκοκύπριοι· δ Ρ. Ντενκτάς

επιβάρυνσιν της τάξεως του

δμως έπέμενε σέ ποσοστό

»3.

0,11%.

Διπλασιασμός των επιδομάτων διά τά τέκνα, των

χορηγουμένων ύπό του ΔΑΟΕΜ εκ των i.δίων αuτου πόρων.

Περί τούτου ύφίσταται ύπογεγραμμένον σχέδιον προεδρι
κου διατάγματος, διακρατηθέν ϊνα ή ρύθμισις των επιδομά
των περιληφθη εi.ς τήν

'Εθνική ν Γενική ν Συλλογικήν

Σύμβασιν 'Εργασίας.

32,8%.

20%

των

'Ακόμη, εγινε

άναφορά καί στούς άγνοουμένους, τήν ϋπαρξη τών
όποίων άρνήθηκε δ Τουρκοκύπριος ηγέτης.

'Η συνομιλία των δύο άνδρών <'iφησε νι'i διαφανεί

κάποια έλπίδα γιά τήν έπίλυση του προβλ~ματος.
Στίς 12 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στή Λευ

'Αναμόρφωσις τfjς νομοθεσίας περί άδειων κατά τά

κωσία η δεύτερη συνάντηση Μακαρίου-Ντενκτάς,

συμπεφωνημένα μετά του Συνδέσμου 'Ελλήνων Βιομηχά

ύπό τήν προεδρία του γενικοu γραμματέα του ΟΗΕ,

»4.

νων, των Βιοτεχνών, 'Επαγγελματιών καί 'Εμπόρων. Περί

Κ. Βαλντχάιμ, δ όποίος είχε ελθει στό νησί εΙδικά

ταύτης ύφίστατο σχέδιον νόμου ύπογεγραμμένον ύπό των

γιά τή σύσκεψη αύτή. Στή νέα τους συνάντηση, οί

ύπουργών Συντονισμου καί 'Εργασίας. Πάντως αt ρυθμί

δύο <'iνδρες συμφώνησαν στό άκόλουθο πλαίσιο όδη

σεις της 'Εθνικης Γενικης Συλλογικης Συμβάσεως ύπε

γιών γιά τούς διαπραγματευτές τους κατά τόν έπόμε

λείφθησαν των προβλεπομένωνύπό του νομοσχεδίου.

νο γύρο τών διακοινοτικών συνομιλιών, στά τέλη

»5.

Κάλυψις ύπό του ΟΑΕΔ, εκ των ίδίων αuτου πόρων

καί άνευ επιβαρύνσεως της οίκονομίας, της διαφοράς με
ταξύ έπιδόματος λοχείας καί πράγματι καταβαλλομένων
άποδοχών, δι' δλόκληρον τόν χρόνον ύποχρεωτικης άδεί
ας των γυναικών ενεκα τοκετου.

»6.

'Αναγνώρισις δικαιώματος λήψεως πλήρους συντά

ξεως, λόγφ γήρατος επί τij συμπληρώσει 35ετους ύπηρεσί-

Μαρτίου, στή Βιέννη:

«1.

'Επιδιώκεται μία άνεξάρτητος, άδέσμευτος, δικοι

νοτική δμοσπονδιακή Δημοκρατία.

»2.

Τό ύπό τήν διοίκησιν έκάστης κοινότητος εδαφος

θά συζητηθη ύπό τό φώς της οίκονομικης βιωσιμότητας ή
παραγωγικότητας καί της έγγείου ίδιοκτησίας.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Θέματα ιiρχfjς, ώς ή έλευθερία κινήσεως, ή έλευθε

Ούγγαρία. 'Ακόμη, ό Γ. Μαuρος ζήτησε άπό τόν

ρία έγκαταστάσεως, τό δικαίωμα ιδιοκτησίας καί άλλα

πρωθυπουργό νά ένημερώσει τό Κοινοβούλιο σχετι

συγκεκριμένα ζητήματα εΙναι ιiνοικτά πρός συζήτησιν,

κά μέ τά τρέχοντα θέματα έσωτερικής καί έξωτερι

καθ' tiν θά ληφθουν ύπ' όψιν ή θεμελιώδης βάσt'ξ" ένός

κής πολιτικής. 'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε οτι ή

»3.

δικοινοτικου δμοσπονδιακου συστήματος καί ώρισμέναι

πρακτικαί δυσχέρειαι αί όποία~ δυνατόν νά άναφυουν διά
τήν τουρκοκυπριακήν κοινότητα.

»4.

Αί έξουσίαι καί άρμοδιότητες της κεντρικfjς

• Ομο

σπονδιακfjς Κυβερνήσεως θά καθορισθουν κατά τρόπον

στιγμή δέν ήταν πρόσφορη γιά παρόμοια συζήτηση,

καθώς βρίσκονταν σέ έξέλιξη συνομιλίες γιά τό Κυ
πριακό καί τίς έλληνοτουρκικές διαφορές.
'Ανάλογο αίτημα, πάντως, διατύπωσε, μέ έπι

ι:Οστε νά διαφυλάσσεται ή ένότης τfjς χώρας, λαμβανομέ

στολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, καί ό πρόεδρος

νου ύπ' όψιν του δικοινοτικου χαρακτfjρος του Κράτους» .

τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιου, στίς

29

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1977

3

ΦΕΒΡΟΥΑΡΟΥ

25

του μηνός.

1977

Ό ύπουργός 'Εμπορίου, Ι. Βαρβιτσιώτης, ύπο

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό νομο

γραμμίζοντας οτι ή Κυβέρνηση ε{ναι άποφασισμένη

σχέδιο περί ίδρύσεως Τεχνολογικοί> Πανεπιστημίου

νά προστατεύσει τό είσόδημα καί τήν άγοραστική

στήν Κρήτη .

δύναμη των έργαζομένων, έξαγγέλλει σειρά μέτρων
γιά τή συγκράτηση του τιμαρίθμου: θέση ύπό άγορα

νομικό ελεγχο άκόμη

100 είδων·

θέσπιση αύστηρων

κυρώσεων γιά τούς κερδοσκόπους συμπίεση κατά

30% του

'

συνολικοί) ποσοστου έπιβαρύνσεως των τι

4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

'Q

1977

Κ. Καραμανλής θεμελιώνει στήν Τανάγρα τό

έργοστάσιο τής 'Ελληνικής 'Αεροπορικής Βιομη

μων λόγω τής ύπάρξεως ένδιαμέσων (χονδρεμπό

χανίας. Παρίστανται

oi ύπουργοί

ρων)· έκσυγχρονισμό των λαϊκων άγορων· έφαρμογή

καί Βιομηχανίας,

ύφυπουργοί 'Εθνικής 'Αμύνης

συστήματος μηχανογραφήσεως των τιμων των όπω-

καί ή ήγεσία των 'Ενόπλων Δυνάμεων. Πέραν τής

ροκηπευτικων καί των κρεάτων στήν Κεντρική Λα

σημασίας του γιά τήν οίκονομία τής χώρας, τό εργο

χαναγορά 'Αθηνων· καί τήν ϊδρυση ύπηρεσίας ένη

άποσκοπεί στήν έπίτευξη μεγαλύτερης αύτονομίας

μερώσεως του καταναλωτή.

των έλληνικων δυνάμεων, στοιχείου κρίσιμου άπό

oi

'Εθνικής 'Αμύνης

στρατιωτική άλλά καί πολιτική <'iποψη : άπό τή μιά

31

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -

6

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

πλευρά, θά συμβάλει στήν καλύτερη άντιμετώπιση

1977

τής τουρκικής πιέσεως στό Αίγαίο καί άπό τήν <'iλλη

Πραγματοποιείται, στό Λονδίνο, νέα έλληνα
τουρκική συνάντηση

έμπειρογνωμόνων, των πρέ

σβεών Ι. Τζούνη καί Σ. Μπιλγκέ.

Oi δύο πρέσβεις

ήταν έπιφορτισμένοι, σύμφωνα μέ τό Πρακτικό τής
Βέρνης, νά έπιβλέψουν τή σύσταση μικτής έπιτρο
πής ή όποία θά έρευνοuσε τήν πρακτική των Κρατων

καί τούς διεθνείς κανόνες γιά τήν όριοθέτηση τής

ύφαλοκρηπίδας. 'Ωστόσο καί πάλι ή τουρκική άντι

προσωπεία ύπαναχώρησε άπό τά συμφωνηθέντα: ό Σ .
Μπιλ γκέ έπανήλθε στήν <'iποψη οτι

oi

συνομιλίες

όφειλαν νά ε{ ναι πολιτικοί> καί οχι νομικοί> χαρακτή
ρα καί πρότεινε έκ νέου τή σύσταση κοινων έπιχειρή

σεων γιά τήν έκμετάλλευση τής ύφαλοκρηπίδας,
στίς όποίες ή Τουρκία θά συμμετείχε μέ σοβαρό πο

σοστό. Τό κοινό άνακοινωθέν οριζε οτι θά γινόταν
νέα συνάντηση έμπειρογνωμόνων, τό Μάρτιο.

Στίς

9 Φεβρουαρίου,

ό · Ι. Τζούνης θά ένημερώσει

τόν Κ. Καραμανλή γιά τήν πορεία των συνομιλιων.

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν άρχηγό τής άξι

στίς προσπάβειες τής Κυβερνήσεως γιά τήν

μέτρο τόu δυνατοί>

-

-

στό

μείωση των έξαρτήσεων άπό

τρίτες πηγές γιά τήν προμήθεια πολεμικοί> ύλικου .
Εύθύς μετά τή θεμελίωση, ό πρωθυπουργός δή
λωσε:

«Τό έργο πού έθεμελιώσαμε πρό όλίγου εlναι με
γάλης σημασίας γιά τήν άμυνα τής χώρας. Καί έπι
βεβαιώνει τήν άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά κατα
στήση άπόρθητον τόν έλληνικό χώρο.

)) 'Η βιομηχανία αύτή άποτελεί μέρος ένός εύρυτέ
ρου προγράμματος πολεμικών βιομηχανιών, σημαν

τικώτερες τών δποίων θά εlναι ή βιομηχανία κατα
σκευής άρμάτων μάχης καί ή ναυπήγηση έν 'Ελλάδι

πολεμικών σκαφών. Δηλαδή δημιουργείται ή ύποδο
μή γιά τόν συνεχή έξοπλισμό καί τών τριών όπλων.
)Πό πλέγμα αύτό τών βιομηχανιών δέν ένισχύει
άπλώς, άλλά θεμελιώνει κατά τρόπον άποφασιστικόν
καί μόνιμον τήν tiμυναν τής 'Ελλάδος. ΝΗδη μέ τίς
έκτεταμένες παραγγελίες πού έκάναμε

καί γιά τίς

-

δποίες άναλάβαμε βαρειές ύποχρεώσεις

-

οί VΕνο

πλες Δυνάμεις τής χώρας εύρίσκονται άπό άπόψεως

ωματικής άντιπολιτεύσεως, Γ. Μαuρο, ό όποίος τόν

ήθικοf5 καί δπλισμοf5 στό ύψηλότερο έπίπεδο πού εύ

ένημερώνει γιά τίς συνομιλίες πού ε{χε κατά τή δι

ρέθησαν ποτέ. Καί ήμπορώ νά σiiς διαβεβαιώσω ότι

άρκεια των έπισκέψεών του στήν Πολωνία καί τήν

ή 'Ελλάς, πού έκαμε καί θά κάμη δ, τι ή/ιπορεί γιά νά

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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άποτρέψη τόν πόλεμο, δέν έχει ήδη λόγους νά τόν

σατε καί άλλους φίλους. Διεκδικοϊίμε δμως τό προνό

φοβάται .

μιο δτι ύπήρξαμε πρώτοι μεταξύ τών πρώτων πού

» 'Αλλά, πέραν τής άμυντικής χρησιμότητας, ή

στάθηκαν στό πλευρό σας.

πραγματοποίηση τοϊί προγράμματος αύτοϊί θά συμβά

λη καί στήν τεχνολογική καί οΙκονομική άνάπτυξη

)) Ή

στάσις πού καθιερώσαμε κατά τό

1948

καί

πού εlχε ώς ύπόβαθρο τήν παλαιά μας φιλία, κατέστη

τής Έλλάδος. Καί αύτό εlναι εξίσου σημαντικό, σέ

πάγιο δόγμα τής εξωτερικής μας πολιτικής. Καί

μιά στιγμή πού επιχειρείται ή άνασυγιφότηση τής

εφηρμόσθη έκτοτε μέ σταθερότητα άπό δλες τίς έλ

εθνικής μας ζωής εν τφ συνόλφ τηψ

ληνικές Κυβερνήσεις.
))Καί θά ήθελα νά τήν συνοψίσω εκ νέου: Είμεθα
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Κατά τή διάρκεια δείπνου πού παραθέτουν πρός
τιμή του οί πρέσβεις των άραβικων Κρατων στήν
·Αθήνα, ό Κ . Καραμανλής έκφωνεί τήν άκόλουθη
όμιλία:

ύπέρ τής ταχείας καί δικαίας επιλύσεως τοϊί Μεσα
νατολικοί}.

))Πιστεύομεν δτι γιά νά εlναι ή λύσις δικαία καί
βιώσιμη πρέπει νά περιλαμβάνη:

))-

τήν εκκένωση τών κατεχομένων μετά τό

1967

άραβικών εδαφών·

«Κύριε πρέσβυ,
»Σiiς εύχαριστώ, καθώς καί τούς συναδέλφους

))-

τήν άποκατάσταση τών δικαιωμάτων τών

Παλαιστινίων·

))-

σας πρέσβεις τών άραβικών χωρών, γιά τήν εύγενή

τήν εγγύηση τών συνόρων καί τήν κατοχύ

σας σκέψη νά μέ τιμήσετε μέ τό θαυμάσιο αύτό γεϊί

ρωση τοϊί δικαιώματος δλων τών λαών τής περιοχής

μα.

νά ζοϊίν εν εlρήνrι καί άσφαλείg.

' Η πρωτοβουλία σας αύτή επιβεβαιώνει τούς

)) 'Υπάρχουν

στενούς δεσμούς πού συνδέουν τήν Έλλάδα μέ τόν
'Αραβικό Κόσμο.

ενδείξεις δτι τό Μεσανατολικό εΙ

σέρχεται σέ μιά νέα φάση . Εύχομαι δπως ολοι οί

»Θά μακρηγοροϊίσα aν άναφερόμουν στήν ίστο

παράγοντες πού διαδραματίζουν ρόλο στό πρόβλημα ,

ρία τής έλληνοαραβικής φιλίας. Γιατί εlναι τόσο

αύτό, επιδείξουν εΙλικρίνεια καί θάρρος, γιά νά τεθή

παλαιά, δσο καί ή ίστορία τών λαών μας καί επιβε

τέρμα στό δρiiμα των Παλαιστιγιών καί νά άποκατα

βαιώνει εκείνο πού τόσο συχνά λέγεται: δτι δηλαδή

σταθή ή εΙρήνη στήν βασανισμένη αύτή περιοχή.

τά γαλανά νερά τής Μεσογείου δχι μόνο δέν μiiς

))Κύριοι πρέσβεις,

εχώρισαν, dλλά ύπήρξαν διά μέσου τών αΙώνων ή
χρυσή γέφυρα πού συνέδεσε τούς λαούς μας.
»Θά περιορισθώ, ώς εκ τούτου, νά σiiς όμιλήσω
άπόψε γιά τήν σύγχρονη εποχή καί τόν τρόπο κατά
τόν όποίο διεμορφώθησαν καί σφυρηλατήθησαν οί
σημερινοί δεσμοί μας. λέγεται- καί όρθώς- δτι οί

'

))Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά εκφράσω τήν

ίκανοποίησή μου, διότι ή συνεργασία μεταξύ τών
χωρών μας εξελίσσεται κατά τρόπο άπολύτως ίκανο
ποιητικό. Πέραν τής θεαματικής άναθερμάνσεως τών

φιλικών μας δεσμών κατά τά τελευταία δύο χρόνια,
οί εμπορικές συναλλαγές μας έχουν τριπλασιασθή.

φίλοι φαίνονται στήν ώρα τής άνάγκης. Καί ή ώρα

'Επιθυμία τής Κυβερνήσεως μου εlναι δπως ή συ

τής άνάγκης γιά τόν άραβικό κόσμο εσήμανε μέ τήν

νεργασία αύτή διευρυνθή εlς δλους τούς τομείς. Καί

δημιουργία τοϊί μεσανατολικοί} ζητήματος.
))Αίγα χρόνια μετά τήν λήξη τοϊί Β' Παγκοσμίου
Πολέμου οί ΥΑραβες άπεδύθησαν εΙς ενα μεγάλο

άγώνα.

'Εκλήθησαν νά προστατεύσουν τά δίκαια

ύπάρχουν πρός τοϊίτο άπεριόριστες δυνατότητες. 'Η

άξιοποίησίς τους θά εξαρτηθή άπό δλους ήμiiς πού
παρακαθήμεθα στό άποψινό γεϊίμα.
))Μέ τίς σκέψεις αύτές προπίνω ύπέρ τής εύημε

ένός άδελφοϊί των λαοϊί, τοϊί παλαιστινιακοί}, πού

ι ρίας τών φίλων άραβικών Κρατών καί ύπέρ τής προ

άπώλεσεν τίς έστίες του καί κατέφυγεν ώς πρόσφυ

σωπικής εύτυχίας των παρισταμένων άντιπροσώπων

γας στά γειτονικά άραβικά Κράτη. Τό δρiiμα εlχε

των)).

άρχίσει καί οί επεκτάσεις του μέ τήν πάροδο των

χρόνων δημιούργησαν γιά ώρισμένες άπό τίς χώρες
σας συνέπειες τραγικές, πού επηρέασαν τήν πολιτι
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κή, τήν οΙκονομική καί τήν κοινωνική τους ζωή. Ό

Ό νέος πρόεδρος τfίς Έπιτροπfίς των Εύρωπαϊ

άραβικός κόσμος δέν ήταν τότε ούτε όργανωμένος

κων Κοινοτήτων, Ρ. Τζένκινς, παρουσιάζει στό Εύ

ούτε Ισχυρός, δπως εlναι σήμερα. Εlχε σάν μοναδικό

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίς προγραμματικές του θέ

του δπλο τήν επίμονη θέλησή του νά ύπερασπίση

σεις. Σχετικά μέ τή διεύρυνση τfίς Κοινότητας -καί,

μιά δίκαιη ύπόθεση.

προφανως, εχοντας κατά νοϋ τήν προοπτική ύποβο

))Στήν κρίσιμη εκείνη ώρα ή Έλλάς στάθηκε στό

λfίς αiτήσεων προσχωρήσεως άπό τήν Πορτογαλία

πλευρό τών παλαιών της φίλων. Καί δέν ύπήρξε

καί τήν ' Ισπανία - λέγει δτι πρίν ύποδεχθεί ή Κοι

έκτοτε εύκαιρία πού νά μήν εκδηλώση τήν άλληλεγ

νότητα νέα μέλη, θά άπαιτηθοϋν προσεκτικές προ

γύη της μαζί τους. Μέ τήν πάροδο τών ετών άποκτή-

σαρμογές γιά τήν άντιμετώπιση των προβλημάτων
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Τό έρyοστάσιο τής ΕΑΒ στήv Τανάγρα.
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πού θά ανακύψουν. Τονίζει, ακόμη, δτι απαιτείται

ή ίδρυση δύο νέων 'Ιατρικών Σχολών, στήν Πάτρα

μιά όλοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος

καί στά 'Ιωάννινα. 'Η κλινική έκπαίδευση των φοι

τής διευρύνσεως, rοστε νά έκτιμηθουν οί συνέπειές

τητών τους θά γίνεται στά νοσοκομεία Πατρών, Τρι

της στή συνοχή τής ΕΟΚ.

πόλεως, 'Ιωαννίνων, Λαρίσης καί Βόλου. 'Ακόμη,

'Απαντώντας σέ έρωτήσεις, πάντως, ό Ρ. Τζέν

όρίζεται δτι τό 5ο καί τό 6ο ετος αριθμου φοιτητών

κινς ύπογράμμισε δτι οί θέσεις του αότές δέν συνεπά

τής 'Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσα

γονταν καθυστέρηση τής έντάξεως τής 'Ελλάδος.

λονίκης θά γίνεται στό Νοσοκομείο 'Αλεξανδρουπό

Θεωρουσε

τό

λεως. Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο αναφέρει:

αποφάσεις

τής

θέμα

αότό

διευθετημένο,

'Επιτροπής

καί

μετά τίς

του Συμβουλίου

'Υπουργών· ή 'Επιτροπή ήταν δεσμευμένη νά διεξα
γάγει διαπραγματεύσεις μέ τήν 'Αθήνα.
Οί δηλώσεις του Ρ. Τζένκινς- καί είδικότερα οί
αναφορές του στήν ανάγκη «όλοκληρωμένης προ
σεγγίσεως»

-

«Οί αποφάσεις αύτές, δπως δήλωσε δ κ:. Ράλλης, θά
εχουν ώς αποτέλεσμα νά αποσυμφορηθή ή 'Ιατρική έκ:παί

δημιούργησαν σοβαρές ανησυχίες

στήν 'Αθήνα γιά ένδεχόμενη σύνδεση τής έλληνι

δευση κ:αί νά παύσουν νά συνωστίζωνται οί φοιτηταί τής
'Ιατρικής στά Πανεπιστήμια 'Αθηνών κ:αί Θεσσαλονίκης
κ:αί νά ανέλθη ή στάθμη τής ύγειονομικ:ής περιθάλψεως
στήν έλληνικ:ή έπαρχία.
»'Ελπίζω, κατέληξε δ κ:. Ράλλης, δτι οί αποφάσεις αύ

κής ύποψηφιότητας μέ αότές των ίβηρικ&ν Κρατών,

τές θά μπορέσουν νά έφαρμοσθουν από τό έπόμενο 'Ακα

οί αίτήσεις των όποίων αναμένονταν στό aμεσο μέλ

δημαϊκό ετος, δηλαδή θά λειτουργήσουν οί Σχολές τόν

λον. Πάντως, στίς

'Οκτώβριο του

νισμου,

Π.

11

του μηνός, ό ύπουργός Συντο

Παπαληγούρας,

σε

ανακοίνωσή

του,

1977.

»Οί άποφάσεις αύτές έλήφθησαν βάσει προηγουμένων

έπισήμανε τίς διευκρινίσεις πού είχε δώσει ό Ρ.

δδηγιών κ:αί ένtολών πού είχε δώσει δ πρωθυπουργός πρός

Τζένκινς, καί συνέχιζε:

τούς άρμοδίους ύπουργούς, γιά τήν κλιμάκωση σειρaς μέ

τρων πού θά δδηγήσουν στήν συνδυαστική έπίτευξη τών

«'Επιβεβαιώνεται, γιά μιά ακόμη φορά δτι τό έλληνικ:ό

δύο βασικών σκοπών: ριζικά καλύτερες νοσηλευτικές δυ

θέμα θά έξετασθή έντελώς ανεξάρτητα κ:αί δτι δέν θά έμ

νατότητες στήν έπαρχία κ:αί πληρέστερη έπιστημονικ:ή

πλακ:ουμε σέ διαπραγματεύσεις γιά εύρύτερο κ:ύκ:λο προ

κατάρτιση τών ιατρών σ' δλη τήν χώρα.

σχωρήσεων. 'Η παρατήρηση του προέδρου τής 'Επιτρο
πής, βεβαιότατα δέν θά πρέπη νά μi'iς παρασύρη στήν συ

ναγωγή συμπεράσματος, δτι οί διαπραγματεύσεις θά δλο
κ:ληρωθουν χωρίς νά περάσωμε από δυσχερείς φάσεις.

»'Ο κ:. Καραμανλfjς, πού απέσπασε τήν πολιτική συγ
κατάθεση τών αρχηγώντών Κρατών κ:αί Κυβερνήσεων των
'Εννέα χωρών, έδήλωσε επανειλημμένως, δτι τό έγχείρη

»Οί 'Ιατρικές Σχολές πού ίδρύονται θaσυνδεθουν μέ τά
Πανεπιστήμια Πατρών κ:αί 'Ιωαννίνων.

»Μέ τήν δημιουργία αύτή ς τής άλύσεως

'Ιατρικών

Σχολών κ:αί Πανεπιστημιακών Κλινικών άνά τήν χώρα,
πέραν τών δσων λειτουργουν στήν 'Αθήνα κ:αί Θεσσαλο

νίκη, θά έπιτευχθουν:

»1.

Ή καλύτερη έκ:παίδευση των φοιτητών τfjς 'Ιατρι

μα τής έντάξεως θά είναι δύσκολο, τόσο από τής πλευρi'iς

κής πού συνωστίζονται σήμερα στά Πανεπιστήμια 'Αθη

τfjς διεξαγωγfjς των διαπραγματεύσεων, δσο κ:αί από τής

νών κ:αί Θεσσαλονίκης. Χωρίς ν' αύξηθή δ άριθμός τών

πλευρi'iς τής προσαρμογfjς τής έλληνικ:ής οικονομίας κ:αί
διοικήσεως στίς Κοινοτικές συνθήκες.

»'Η Κυβέρνησις είναι αισιόδοξη γιατί νομίζει δτι μπο
ρεί νά στηριχθfj, όχι μόνον στήν τόσο έπίσημα έκ:φρασμέ
νη Κοινοτική θέση, αλλά κ:αί στήν συμπαράσταση του έλ
ληνικ:ου λαου κ:αί ιδιαίτερα των έργαζομένων τής ύπαίθρου

κ:αί των πόλεων γιά τήν αξιοποίηση του μόχθου κ:αί των
ικανοτήτων των δποίων έπιθυμουμε νά ένταχθουμε δσο γί
νεται γρηγορώτερα».

φοιτητών της 'Ιατρικής θά γίνη ή όρθολογικ:ώτερη δυνατή
κατανομή τους στά διαμερίσματα τής χώρας.

»2.

'Η άνοδος τfjς ύγειονομικ:fjς περιθάλψεως στά μνη

μονευθέντα έπαρχιακ:ά κέντρα κ:αί κατ' έπέκ:ταση σέ δλη

τήν χώρα. Τουτο θά έπιτευχθή μέ τήν λειτουργία Πανεπι
στημιακών Κλινικών ύψηλής έπιστημονικ:ής στάθμης κ:αί
σύγχρονο έξοπλισμό κ:αί,

»3.

'Η ανάσχεση του ύγειονομικ:ου ύδροκ:εφαλισμου

'Αθηνών κ:αί Θεσσαλονίκης μέ τήν έξασφάλιση περιφε
ρειακής ύγειονομικ:ής αύθυπαρξίας. 'Η έπαρχία θά παύση
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'Ο πρωθυπουργός παρακάθεται σέ γευμα πού πα
ραθέτει, στό Προεδρικό Μέγαρο, ό πρόεδρος τής
Δημοκρατίας πρός τιμή των μελών του Διπλωματι
κου Σώματος.

νά αισθάνεται δτι στόν τομέα τής νοσηλείας είναι έγκ:ατα
λελειμμένη η έξαρτaται άσφυκ:τικ:ά από τήν πρωτεύουσα η
τήν συμπρωτεύουσα.
»Γιά τόν συντονισμό του δλου εργου κ:αί τήν έπίσπευση
τής λειτουργίας τ& ν νέων Σχολών κ:αί Κλινικών συγκροτή
θηκε, κατόπιν άποφάσεως του πρωθυπουργου, 'Επιτροπή
ύπό τήν προεδρίαν του άκ:αδημαϊκ:ου
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1977

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ
τή συμμετοχή των ύπουργ&ν Προεδρίας καί Παιδεί

-

κ:αθηγητου κ:. Ν.

Λούρου. Στήν διάθεση τής 'Επιτροπής έτέθησαν ήδη οί
αναγκαίες πιστώσεις. Τής έδόθη, έπίσης, ή έντολή νά συ
νεργασθή μέ τά Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, 'Ιωαννίνων
κ:αί Πατρών γιά νά κ:αταστή δυνατή ή λειτουργία τών Πα

ας, 'Εθνικής 'Αμύνης, Δημοσίων ΥΕργων καί Κοι

νεπιστημιακών Σχολών Πατρών κ:αί 'Ιωαννίνων (Α' ετος

νωνικών 'Υπηρεσιών, κατά τήν όποία αποφασίζεται

σπουδών) άπό τό 'Ακαδημαϊκό ετος

1977-78.
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σισε νά χορηyηθουν τά άναγκαία οίκονομικά μέσα πρός
τούς άγρότες οί όποίοι θά άνταποκριθουv-στίς άπαιτήσεις
του προγράμματος.
»Συγκεκριμένα, ή 'Επιτροπή ένέκρινε νά ένισχυθουν

ου Θεσσαλονίκης. Οί Πανεπιστημιακές Κλινικές Βόλου,

μέ συνολικό ποσό

Λαρίσης καί Τριπόλεως θά λειτουργήσουν άπό τό 3ο ετος

ριότητες πού άποβλέπουν είδικώτερα:

2.779.000.000

δρχ . , γεωργικές δραστη

λειτουργίας των Ίατρικων Σχολων 'Ιωαννίνων καί Πα

Ι. στήν αuξηση καί βελτίωση καί γενικώτερα στήν κα

τρων γιά τήν έκπαίδευση άριθμου φοιτητων του 3ου, 4ου

λύτερη άξιοποίηση τής γεωργικής, κτηνοτροφικής καί

καί 6ου ετους των Σχολων αύτων. 'Υπολογίζεται δτι στίς

άλιευτικής παραγωγής

Πανεπιστημιακές αύτές κλινικές θά έκπαιδεύωνται κάθε

χρόνο

100-120

φοιτηταί διαφόρων έτων. Οί ύπάρχουσες

σήμερα Κλινικές στά Νοσοκομεία Πατρων, 'Ιωαννίνων,
Βόλου, Λαρίσης, Τριπόλεως καί 'Αλεξανδρουπόλεως δέν

»2.

στήν προώθηση καί έντατικώτερη εκμετάλλευση

γεωργικων προϊόντων τά όποία παρουσιάζουν οίκονομικές

καί ίδιαίτερα έξαγωγικές δυνατότητες

»3.

στήν άπαλλαγή του κτηνοτροφικου κεφαλαίου άπό

θά καταργηθουν, άλλά θά συνεχίσουν τήν λειτουργία τους

σοβαρές άσθένειες πού περιορίζουν σημαντικά τίς άποδό

μέ μικρότερο άριθμό κλινων καί ύπό τήν έπιστημονική

σεις σέ κτηνοτροφικά προϊόντα·

έποπτεία των Πανεπιστημιακων Κλινικων.

»4.

>>Τά μέτρα αύτά άποτελουν τά πρωτα άπό μιά σειρά
άποφάσεων πού θά άποβλέπουν στήν βελτίωση τής ύγειο
νομικής περιθάλψεως του λαου καί θά άναγγελθουν σύντο

μα άπό τήν Κυβέρνησψ>Ι4ο.

στήν εύρύτερη χρησιμοποίηση συγχρόνου κεφα

λαιουχικου έξοπλισμου καί τεχνολογικων έφαρμογων στήν
παραγωγική διαδικασία.
»Τό πρόγραμμα γιά τόν όρθό προσανατολισμό καί αύ

ξηση τής παραγωγικότητος τής γεωργίας γιά πρώτη φορά
έφέτος εξαγγέλλεται άπό τήν άρχή του ετους καί άνταπο

12
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κρίνεται, ετσι, στήν άνάγκη του εγκαιρου προσανατολι

1977

'Ο ύπουργός Συντονισμοu, Π. Παπαληγούρας, μέ

σμου τής παραγωγικής δραστηριότητος τής γεωργίας. Κα
τά τό παρελθόν οί άγρότες μας ένημερώνοντο πάνω στίς

δηλώσεις του, άναφέρεται στήν είσοδηματική πολι-~

άναγκαίες μεταβολές στήν παραγωγή τους καί γενικώτερα

τική τής Κυβερνήσεως, τονίζοντας ίδιαίτερα δτι, σέ

στίς έκμεταλλεύσεις τους κατά τά μέσα περίπου του ετους.

έποχή πού ζητείται αύτοσυγκράτηση άπό τούς όλιγό

'Έτσι τά παρεχόμενα οίκονομικά μέσα γιά τήν προώθηση

τερο άμειβόμενους, κατά μείζονα λόγο όφείλουν νά

των μεταβολων αύτων δέν έπενεργουσαν σάν κίνητρα γιά

έπιδείξουν αύτοσυγκράτηση οί πολίτες πού εχουν

τήν ένθάρρυνσή τους πρός τήν κατεύθυνση αύτή. Καί του

μεγαλύτερα εσοδα.

το, γιατί τά μέσα αύτά διετίθεντο στούς άγρότες μέ μεγάλη

'Υπογραμμίζει, έπίσης, δτι ή

Κυβέρνηση τάσσεται ύπέρ τής έλεύθερης, άλλά όχι

τής άσύδοτης η τής άνεξέλεγκτης οίκονομίας.
'Ο ύπουργός έξαγγέλλει άφενός τήν κατάθεση

στή Βουλή νόμου «άντιτράστ» (ό όποίος θά προστα

καθυστέρηση, πέραν του ετους, ή όποία ώφείλετο, βασικά

στόν γραφειοκρατικό μηχανισμό καταβολής των σχετικων
έπιδοτήσεων. Γιά δλους αύτούς τούς λόγους άποφασίσθη

κε ή έφαρμογή άπό τό τρέχον ετος νέας διαδικασίας κατα
βολής των οίκονομικων ένισχύσεων πρός έκείνους τούς

τεύει τόν άνταγωνισμό καί θά άποτρέπει τόν ελεγχο

άγρότες οί όποίοι θά έφαρμόσουν τίς δραστηριότητες του

τής άγορaς καί τή διαμόρφωση τών τιμών άπό μονο

προγράμματος. Συγκεκριμένα, οί περιφερειακές ύπηρεσίες

πώλια καί όλιγοπώλια) καί άφετέρου τήν ύπαγωγή

του 'Υπουργείου, σέ συνεργασία μέ τούς ένδιαφερομένους

· είδών πού έπηρεάζουν τό κόστος ζωής στήν κατη

άγρότες, θά προεγκρίνουν δλες τίς δραστηριότητες αύτές

γορία τών μή διατιμημένων &.λλά έλεγχόμενων γιά

πού πρόκειται νά ενισχυθουν ετσι, rοστε νά έπιτυγχάνωνται

ύπερβολικό κέρδος προϊόντων. τέλος, δηλώνει δτι ή

οί έπιδιωκόμενοι σκοποί.

Κυβέρνηση άποδίδει μεγάλη σημασία στήν άποφυγή

τής κάμψεως τών έπενδύσεων.

15
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μηνο περίπου μέ άκρίβεια τά ποσά τά όποία πρέπει νά

διατεθουν άπό τό 'Υπουργείο γιά τήν οίκονομική ένίσχυ

1977

ση των άγροτων . »Ετσι, ή καθυστέρηση πληρωμής των

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Ι. Μποuτος, άνακοινώνει
τή χορήγηση οίκονομικών κινήτρων στούς άγρότες:
«'Εν δψει του νέου γεωργικου ετους

»Μέ βάση τά ύποβαλλόμενα άπό τούς άγρότες αύτούς
δικαιολογητικά οί ύπηρεσίες θά προσδιορίζουν Q.νά τρί

ένισχύσεων θά περιορισθή σέ

3-4 μήνες,

μέ τήν προοπτική

άκόμη μικρότερης συντμήσεως του χρόνου τούτου στό
μέλλον.

έξαγγείλαμε

»Γιά τόν σκοπόν αύτόν, έγκρίθηκε πίστωση γιά τήν

εγκαιρα τίς βασικές κατευθύνσεις τής πολιτικής γιά τίς

άνάθεση σέ έξειδικευμένο φορέα, στούς ηλεκτρονικούς

1977,

κυριώτερες καλλιέργειες καί προϊόντα. Ταυτόχρονα ύπο

ύπολογιστές, τής μελέτης τής άπλοποιήσεως των διαδικα

γραμμίσαμε τήν άνάγκη νά δραστηριοποιηθουν οί άγρότες

σιων πληρωμής των οίκονομικων ένισχύσεων στήν γεωρ

μας, γιά νά μπορέσουν νά έπιτύχουν:

γία καί τής πληρέστερης άξιοποιήσεως των στοιχείων πού

)) ι. τήν άναδιάρθρωση τής παραγωγής, σύμφωνα μέ τίς
σημερινές καί μελλοντικές -άπαιτήσεις τής άγορδ.ς

»2.

τήν βελτίωση των συστημάτων καλλιεργείας καί

τόν εκσυγχρονισμό των έκμεταλλεύσεών τους.
>>»Ηδη ή Οίκονομική 'Επιτροπή των Ύπουργων άπεφά-

άφορουν στίς παρεχόμενες ένισχύσεις.

»τέλος, έδώσαμε σχετικές δδηγίες στούς έπιθεωρητάς
νά ύποβάλουν κρίσεις καί προτάσεις γιά τήν άναμόρφωση

καί άξιολόγηση των ενισχυομένων δραστηριοτήτων, rοστε
τό δλο πρόγραμμα νά καταστή άπό τό ετος

1978 πραγματι-
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κό Όργανο καί άπαραίτητο μέσο γιά τόν έκσυγχρονισμό

στων καί καπνιστών άλιευμάτων, ή εξαγωγή νωπών καί

της γεωργίας καί τήν βελτίωση τfjς άνταγωνιστικότητός

κατεψυγμένων iχθύων γιά ιχθυοκαλλιέργειες καί ή παρα

της.

γωγή σπόγγων>>.

· >>Τό

έφετεινό πρόγραμμα όρθου προσανατολισμου καί

'Εξάλλου, στίς

αύξήσεως της παραγωγικότητας της γεωργίας προβλέπει

,

μείς τfjς γεωργίας:

>>I. 1.189.000.000

δρχ., γιά τήν άναδιάρθρωση τfjς φυτι

25

τοϋ μηνός, ό ύπουργός Γεωρ

γίας άνακοινώνει τά μέτρα γιά τήν άπορρόφηση των

τ'ήν διάθεση τών κάτωθι ποσών αύτης στούς βασικούς το

έξαγώγιμων καπνών άνατολικοϋ τύπου, έσοδείας

1976.

'Η μέση τιμή άσφαλείας όρίζεται σέ

77 δρχ.

τό

κής παραγωγής, τήν βελτίωση τών συστημάτων καί της

κιλό καί ή μέση είσοδηματική ένίσχυση στούς άγρό

τεχνικής τfjς καλλιεργείας καί τήν προοδευτική προσαρ

τες στίς

μογή τfiς παραγωγής πρός τίς δημιουργούμενες νέες συνθή
κες μέ τήν ενταξη της χώρας στήν ΕΟΚ. Συγκεκριμένα
ένισχύεται ή άγορά βελτιωμένων σπόρων καί δενδρυλλίων
έκλεκτών ποικιλιών γιά τήν παραγωγή προϊόντων ύψηλfjς

ποιότητος καί συνιστωμένων γιά τήν κλιμάκωση τfjς πα
ραγωγής, ή έγκατάσταση φυτειών των προωθουμένων εi

20

δρχ. τό κιλό, μέ συνολική ,έπιβάρυνση

τοϋ προϋπολογισμοϋ κατά

1.850

έκατ . δρχ.

-

650

έκατ. περισσότερα άπό τό προηγούμενο ετος. Γιά τή
λήψη τής άποφάσεως αύτής, τονίζει ό ύπουργός, συ

νεκτιμήθηκαν τόσο οί έξαγωγικές δυνατότητες τής
χώρας

-

περιορισμένες σέ σύγκριση μέ τήν ύπάρ

δών καί ποικιλιών κηπευτικών καί άρωματικών καί φαρ

χουσα ποσότητα καπνοϋ

μακευτικών φυτών, ή κατασκευή θερμοκηπίων γιά τήν πα

προσφορά καπνών άνατολικοϋ τύπου στή διεθνή

δσο καί ή αύξημένη

-

ραγωγή κηπευτικών έκτός εποχfiς καί προϊόντων άνθοκο

άγορά. Σέ κάθε περίπτωση, άπό τόν έπόμενο χρόνο

μίας, ή άγορά διαφόρων μή έπαρκώς διαδεδομένων γεωρ

καί ένόψει τής έπικείμενης έντάξεως τής χώρας στήν

γικών μηχανημάτων ίδίως άπό γεωργικούς συνεταιρισμούς

ΕΟΚ, τό σύστημα άγοραπωλησιών καί ένισχύσεως

καί δμάδες παραγωγών, ή άγορά ώρισμέvων φυτοφαρμά
κων καί ζιζανιοκτόνων.

))2. 1.107.000.000

γιά τήν άνάπτυξη καί βελτίωση της

τοϋ είσοδήματος των καπνοπαραγωγών θά ε{ναι τό
ίδιο μέ αύτό πού ίσχύει στήν Κοινότητα.

κτηνοτροφίας τfjς χώρας. Συγκεκριμένα ένισχύονται ή δη
μιουργία

βοοτροφικών

μορφfjς τών

10-15

εκμεταλλεύσεων

οiκογενειακfjς

άγελάδων γαλακτοπαραγωγικής κατευ

θύνσεως καί κρεοπαραγωγικfjς κατευθύνσεως των
βοών, ή εκτροφή

100

15-30

τουλάχιστον προβάτων καί ή άνέ

γερση η επέκταση κτηνοτροφικών κτιριακών εγκαταστά

σεων καθώς καί ή άγορά του άναγκαιουντος μηχανικου

16
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1977

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν είδικό άπεσταλμέ
νο στόν άραβικό κόσμο, καθηγητή

I.

Γεωργάκη, ό

όποίος τόν ένημερώνει γιά τή δραστηριότητα τής
'Ελλάδος στή Μέση 'Ανατολή. Συγκεκριμένα, λέγει

εξοπλισμου, ή άγορά βελτιωμένων δαμάλεων, άγελάδων,

δτι οί έλληνικές~έξαγωγές πρός τίς άραβικές χώρες

μοσχίδων, άρρένων ζώων άναπαραγωγfjς, ή διατήρηση

καί τό 'Ιράν εχουν ύπερτριπλασιαστεί άπό τό

άμνάδων καί προβατίνων των φυλών Χίου καί Σκοπέλου, ή

ώς τό

1976,

1973

ένώ έλληνικές τεχνικές έταιρείες κατα

ϊδρυση καί επέκταση χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οi

σκευάζουν εργα η μετέχουν σέ δημοπρασίες εργων

κογενειακfjς μορφfiς η άπό συνεταιριστικές όργανώσεις, ή

στίς άραβικές χώρες, άξίας

άνέγερση η έπέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων γιά τήν

ρωση τοϋ

δημιουργία προτύπων ίνδιανοτροφικών εκμεταλλεύσεων
καί ή προμήθεια του καταλλήλου έξοπλισμου αύτών, ή
άνέγερση

συστηματικών

σηροτροφείων, ή

δημιουργία

I.

2

δισ. δολλ. Τήν ένημέ

Γεωργάκη πρός τόν πρωθυπουργό άπο

δίδει τό άκόλουθο είδησεογραφικό δελτίο:

«1.

Διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις καί ύπεγράφησαν

συγχρόνων ζωαγορών, δ έξοπλισμός σταθμών συγκεντρώ

έννέα συμφωνίες-πλαίσια οiκονομικfjς, τεχνικής καί πολι

σεως

τιστικής συνεργασίας, πού καλύπτουν χώρο άπό τό Μαρό

-

προψύξεως γάλακτος, ή κατασκευή σιρών γιά πα

ρασκευή ένσιρωμένων χονδροειδών ζωοτροφών κλπ.

κο μέχρι τό 'Ιράκ.

δρχ. γιά τήν έξυγίανση του κτηνοτρο

)>2. 'Επετεύχθη ή εγκατάσταση τfjς 'Ελλάδος στό

φικου κεφαλαίου τfjς χώρας. Συγκεκριμένα, ενισχύονται ή

Μπαχρέιν, πού θά "Εχη σάν εργο τήν συνεχή καί ύπεύθυνη

))3. 213.000.000

άγορά κτηνιατρικών φαρμάκων γιά τήν καταπολέμηση

πληροφόρηση τών άγορών τfjς 'Ελλάδος καί του Κόλπου

ώρισμένων άσθενειών πού δημιουργουν προβλήματα στήν

γιά τίς δυνατότητες συνεργασίας των.

κτηνοτροφία μας, ή άντικατάσταση προσβεβλημένων ζώ

))3.

Συνεστήθη μέ νόμο στήν 'Αθήνα 'Αναπτυξιακό

ων άπό φυματίωση, βρουκέλλωση, άφθώδη πυρετό καί άλ

'Επιμελητήριο Μεσογείου, Μέσης' Ανατολής καί 'Αφρι

λα νοσήματα έπικίνδυνα στήν δημοσία ύγεία, ή κατασκευή

κανικών Χωρών.

άπό Δήμους καί Κοινότητες στεγάστρων σφαγfjς, αύλάκων

>>4.

'Jδρύθη μέ προεδρικό διάταγμα τό Κέντρο Μεσο

άπολυμάνσεως χηλών καί δεξαμενών άντιπαρασιτικών

γειακών καί 'Αρ~ικών Σπουδών, μέ εδρα τήν 'Αθήνα καί

λουτρών, ή άγορά όργάνων εξοπλισμου σφαγείων Δήμων

τήν Ρόδο, γιά τήν σύσφιγξη καί άνάπτυξη των πολιτιστι

καί Κοινοτήτων κλπ .

κών δεσμών 'Ελλήνων καί 'Αράβων.

))4. 270.000.000

δρχ. γιά τήν άνάπτυξη της άλιείας καί

))5.

Συνεφωνήθη ή ϊδρυση 'Ελληνοαραβικfjς Τραπέζης

τήν αϋξηση τfjς άλιευτικfjς καί σπογγαλιευτικής παραγω

στήν 'Αθήνα, μέ συμμετοχή έλληνικου καί άραβικου κε

γής. Συγκεκριμένα, ένισχύονται ή κατανάλωση καυσίμων

φαλαίου.

άπό τά άλιευτικά καί σπογγαλιευτικά σκάφη τfiς επαγγελ
ματικής άλιείας, ή κονσερβοποίηση καί παραγωγή άλιπά-

))6.

'Υπεγράφη σύμβαση θαλασσίων μεταφορών μέ

φέρρυ-μπώτ καί τραίην-φέρρυ, μεταξύ 'Ελλάδος καί Συρί-
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ας, γιά τήν συντομώτερη εξυπηρέτηση των όδικών μετα

τό κίνημα τής 21ης 'Απριλίου

φορών.

πημα εναντίον του Μακαρίου. 'Εν τούτοις, ή 'Αμερική

»7.

'Υπεγράφη συμφωνία γιά καλωδιακή ζεύξη γιά τίς

1967, καθώς καί τό πραξικό

ε{ χε διακόψει τήν βοήθεια πρός τήν χούντα καίε{ χε προει

τηλεπικοινωνίες μεταξύ 'Ελλάδος καί Συρίας καί κατ' επέ

δοποιήσει τόν

κταση πρός τόν ύπόλοιπο άραβικό χώρο .

σκευαζομένη δολοφονική άπόπειρα. ·Η άνασκευή ήταν

»8. Προεκηρύχθη

δημοπρασία γιά τήν όργάνωση Πλω

'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο γιά προπαρα

συνεπώς εϋκολη έκ των πραγμάτων. uοταν τελικά εγινε,

τής 'Ελληνικής 'Εκθέσεως ή όποία κατά τούς προσεχείς

προσφάτως, άπό τόν πρέσβυ κ. Κιούμπις, ήταν πλέον άργά,

μήνες Νοέμβριο καί Δεκέμβριο θά επισκεφθή τίς χώρες

γιατί οί εντυπώσεις ε{χαν δημιουργηθεί.

τής άνατολικής Μεσογείου καί του Κόλπου .

»9. Στόν τομέα τής

άλιείας ύπεγράφησαν συμφωνίες μέ

>>'Ως πρός τά σφάλματα, τό μεγαλύτερο ήταν ή ελλειψη
ούσιαστικής άντιδράσεως, τό

1974, δταν κατά τήν Διάσκε

τήν Λιβύη, συνεστήθη μικτή 'Ελληνολιβυκή ·Εταιρία καί

ψη τής Γενεύης, κάτω άπό τά μάτια τών 'Αμερικανών (καί

επίκεινται ύπογραφές συμφωνιών άλιείας μέ τήν Σενεγάλη

τών Βρετανών), οί Τουρκοι, μέ τήν δεύτερη έπίθεση, κατέ

καί τό 'Ομάν» 141 •

λαβαν τό

40%

περίπου τής Κύπρου.

v

Αλλο σφάλμα: δταν

οί Τουρκοι προκαλουσαν στό Αίγαίο μέ τίς σεισμογραφι
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κές ερευνες, οί 'Αμερικανοί δέν εκαναν τίποτα γιά νά τούς

1977

άποθαρρύνουν. Έν τούτοις, ύπήρχε κίνδυνος συγκρούσε

Στά πλαίσια ένημερωτικής περιοδείας του στήν
'Ελλάδα, Τουρκία καί Κύπρο,

έπισκέπτεται τήν

'Αθήνα δ προσωπικός άπεσταλμένος του προέδρου

18 Φεβρουαρίου, δ Κλ.

έλληνική Κυβέρνησις.
»Πάντως δέν ύπάρχει, άπό μέρους του έλληνικου λαου,
έχθρότης έναντίον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άλλά πι

Κάρτερ, Κλάρκ cΚλίφφορντ.

Στίς

ως πού άπεφεύχθη χάρις στήν ψυχραιμία πού έπέδειξε ή

Κλίφφορντ συναντή

θηκε μέ τόν Κ. Καραμανλή στό Πολιτικό Γραφείο.
Παραβρίσκονταν άπό τήν έλληνική πλευρά, δ ύπουρ

γός 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, δ πρέσβης τής 'Ελ
λάδος στήν Ούάσιγκτων, Μ. 'Αλεξανδράκης καί δ
γενικός διευθυντής του Πολιτικοu Γραφείου του

κρία, λόγφ άπογοητεύσεως. 'Επειδή δέ ύπάρχει τό παλαιό

ύπόβαθρο καί έπειδή οί έπικρίσεις, δικαίως

i\ άδίκως, στρέ

φοντdι δχι εναντίον τής 'Αμερικής, άλλά έναντίον ένός

ύπουργου, του κ. Κίσινγκερ, ή φιλία μπορεί νά άποκατα

σταθή. 'Η Κυβέρνηση εχει όχι μόνο τήν πρόθεση άλλά
καί άπόφαση νά κάνη δ,τι μπορεί πρός τουτο. Σ' αύτό
δμως θά πρέπη νά μtiς βοηθήσετε καί σείς.

πρωθυπουργοu, πρέσβης Π. Μολυβιάτης άπό τήν

»Εlδικά θέματα

άμερικανική, δ πρέσβης των ΗΠΑστήν 'Ελλάδα Τζ.

»1.

Κιούμπις, δ σύμβουλος Μάθιου Νίμιτς καί δ διευ

>>'Η έλληνική Κυβέρνηση δέν ε{ ναι έναντίον του ΝΑ

θυντής του Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τά θέματα τής Ν.

ΤΟ. Λόγφ δμως τής γνωστής άπογοητευτικής στάσεως του

Εύρώπης, Νέλσον Λέντσκυ:

Σχέσεις μας μέ το ΝΑΤΟ

Όργανισμου στήν ύπόθεση τής Κύπρου τό

1974,

άναγκα

σθήκαμε νά άποσυρθουμε άπό τό στρατιωτικό του σκέλος .

«Στήν άρχή ό κ . Κλίφφορντ έρωτ'a αν συμφωνουμε νά

Ή 'Ελλάς ήταν τότε έν πλήρει έπιστρατεύσει. Ό λαός

μή δημοσιευθή αύτούσιο τό κείμενο τής έπιστολής του

καί ό στρατός ζητουσαν πόλεμο. Ήταν μεγάλη δοκιμασία

προέδρου Κάρτερ πρός τόν πρωθυπουργό άλλά νά δοθουν

γιά τόν πρωθυπουργό νά συγκρατήση τήν κατάσταση. 'Ο

στήν δημοσιότητ,α ' δλα τά σημεία τά όποία θίγει. Ό κ.

κ . Καραμανλής εκανε εκκληση στόν λαό νά του εχη εμπι

πρωθυπουργός συμφωνεί.

στοσύνη καί άποχώρησε άπό τό στρατιωτικό σκέλος του

»'Ο προεδρικός άπεσταλμένος λέγει δτι ή άποστολή

ΝΑΤΟ. Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι ή 'Ελλάς άπεχώρησε

του συνίσταται είς τό νά διαπιστώση τήν παρουσα κατά

άπό τήν Συμαχία. Έζητήσαμε νά διαμορφωθή είδική σχέ

σταση στήν άνατολική Μεσόγειο. Παρακαλεί τόν κ. πρω

σις, ώς κατωτέρω:

θυπουργό νά έκθέση τίς άπόψεις του έπί των σοβαρών

προβλημάτων κατά τήν σειρά σπουδαιότητος πού τούς
άποδίδει .

»Ό

κ. πρωθυπουργός λέγει δτι θά όμιλήση άντικειμε

νικά καί μέ είλικρίνεια, δπως θά μιλουσε ενας τρίτος ούδέ
τερος .

»~Ολα τά προβλήματα πού άντιμετωπίζομε αύτή τήν

»α. Έν καιρφ είρήνης, οί έλληνικές δυνάμεις ε{ναι ύπό
έλληνικήν διοίκησιν, λόγφ τής τουρκικής άπειλής.

»β. 'Εν καιρφ πολέμου, ή ·Ελλάς μετέχει πλήρως τής
Συμμαχίας μέ δλες τίς δυνάμεις της ύπό συμμαχικήν διοί
κησιν.

»γ . Δημιουργείται μηχανισμός άπό τώρα ώστε τό είδικό
σχήμα νά μπορή νά λειτουργήση δταν χρειασθή.

στιγμή (Κύπρος, Αίγαίο, ΝΑΤΟ, βάσεις, ελληνοαμερικα

»τέλος, καθώς εχει δηλωθή στήν Βουλή, δταν άρθουν

νικές σχέσεις) όφείλονται στήν έλληνοτουρκική διένεξη

οί λόγοι πού άνάγκασαν τήν ·Ελλάδα νά άποχωρήση άπό

τήν όποία προκάλεσε ή Τουρκία μέ αύθαιρέτους ένεργείας.

τό στρατιωτικό σκέλος, ή Κυβέρνηση θά έπανεξετάση τήν

»'Ελληνοαμερικανικές σχέσεις

θέση της στό ΝΑΤΟ. Σημειωτέον δτι, αν ή 'Ελλάς έπα

»Καί θά άρχίσω άπό τίς ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

νήρχετο ύπό τίς σημερινές συνθήκες πλήρως στό ΝΑΤΟ,

'Η παλαιά έγκάρδιος φιλία μεταξύ των δύο λαών διεταρά

αύτό θά ε{ χε δυσμενείς συνέπειες γιά τήν Συμμαχία, δεδομέ

χθη καί αύτή άπό τήν ελληνοτουρκική διένεξη καί επι

νου δτι δλα τά προβλήματα πού δημιούργησε ή Τουρκία θά

προσθέτως άπό λάθη καί παραλείψεις τi'jς άμερικανικής

μετεφέροντο εντός τής Συμμαχίας.

Κυβερνήσεωg-; Σοβαρή άμερικανική παράλειψις ήταν ή μ ή

>>2.

εγκαιρη καί επίσημη διάψευση δύο έπικρίσεων έναντίον

»Καθώς εχει δηλώσει ό κ. Καραμανλής στήν Βουλή, ή

Βάσεις

των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής: δτι ενεθάρρυνε

Κυβέρνηση ε{ναι ύπέρ τής διατηρήσεως των άμερικανικών
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βάσεων, διότι εξυπηρετουν τήν κοινη αμυνα.

VΕπρεπε

ελληνοτουρκικές διαφορές παίρνουν ~να τόσο σοβαρό χα

δμως τό καθεστώς των νά προσαρμοσθή στήν σύγχρονη

ρακτήρα, διαφορετικό άπό τίς συνήθεις διαφορές μεταξύ

πραγματικότητα καί νά άντικατασταθή το χαώδες σημερι

δύο χωρών . Είναι φανερό δτι τό σχέδιο εισβολής"' Αττί

νό καθεστώς των πρός τό συμφέρον τής φιλίας μεταξύ των

λας", πού δέν μπορουσε νά καταστρωθή σέ πέντε μέρες,

δύο χωρών .

ήταν ~τοιμο από καιρό . Οί Τουρκοι ζητουσαν άπλώς μιά

»Είχαμε άρχίσει τίς σχετικές διαπραγματεύσεις, όπότε

ανέκυψε τό θέμα (Μάρτιος

1976) τής

πρόφαση . Τούς τήν εδωσαν οί c'iμυαλοι συνταγματάρχες.

άμερικανοτουρκικής

»' Αναφέρεται,

ακολούθως, ό κ.

πρωθυπουργός στά

άμυντικής συμφωνίας, πού προέβλεπε στρατιωτική βοή

τραγικά άποτελέσματα των δύο επιθέσεων , στίς προσπά

θεια ένός δισεκατομμυρίου δολλαρίων γιά τήν Τουρκία σέ

θειες τής 'Αμερικής καί των 'Εννέα γιά διευθέτηση τής

διάστημα τεσσάρων ετών.

διαφοράς καί στό δτι ή Τουρκία δέν δείχνει καμμιά διάθε

»Αύτό άνέτρεπε πλήρως τήν σχετική ισορροπία στό
Αιγαίο. Ήταν σφάλμα των 'Ηνωμένων Πολιτειών νά εν

ση ουσιαστικής διαπραγματεύσεως, παρά τό γεγονός δτι ό
'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος εχει πάρει μετριοπαθή θέση .

δώσουν στόν εκβιασμό τής Τουρκίας καί νά δημιουργή

»'Η θέση τής 'Ελλάδος στο Κυπριακό είναι καθαρή.

σουν ετσι εις βάρος των επικίνδυνο καί ατυχές προηγούμε

Τήν εuθύνη γιά τήν διαχείρηση τήν εχει ή νόμιμος Κυβέρ

νο.

νησις τής Κύπρου. Δέν μπορουμε νά τήν ύποκαταστήσου
»'Έτσι, ή 'Ελλάς, πού δέν είχε ζητήσει ποτέ αμοιβή γιά

με .

v

Άλλωστε καί c'iν άκόμη ή 'Ελλάς δεχόταν μία λύση

τίς βάσεις, εζήτησε αποκατάσταση τής ισορροπίας μέ βά

δέν θά μπορουσε νά τήν επιβάλη . ' Η ·Ελλάς συμπαρίστα

ση δύο σημεία:

ται στήν Κύπρο, παρέχει τίς συμβουλές της καί μπορεί νά

»α. πρόβλεψη στρατιωτικής βοηθείας γιά τήν 'Ελλάδα

700.000

δολλαρίων σέ τέσσερα χρόνια καί

παίξη χρήσιμο ρόλο στήν περίπτωση πού θά ύπάρξουν
λογικές καί δίκαιες προτάσεις. Μέχρι σήμερα δέν ύπήρξαν

»β. αμερικανική, κατά ~να τρόπο, εγγύηση τής ειρήνης

τέτοιες.

στό Αιγαίο .

»Ό

»'Όσον αφορά τήν πρόσφατη συνάντηση Μακαρίου

κ. Κίσινγκερ είχε δώσει σχετική επιστολή

(10

Ντενκτάς, ή αισιοδοξία πού εξέφρασαν μερικοί είναι αδι

'Απριλίου) στόν ύπουργό 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ.

καιολόγητη. Τά σημεία στά όποία συμφώνησαν

Μπίτσιο μέ αύτό τό πνευμα. ΥΟταν δμως εδημιουργήθη ή

ναι τόσο άόριστα καί περίπλοκα rοστε κινδυνεύουν νά δη

κρίση τό θέρος του

1976 δέν ετήρησε τήν δοθείσα ύπόσχε

»Οί διαπραγματεύσεις μας γιά τό νέο καθεστώς τrον βά

δύο εΙ

μιουργήσουν μεγαλύτερη σύγχυση . Ό ίδιος ό Μακάριος

-

ση.

oi

καθώς διεμήνυσε

-

δέν πιστεύει δτι αύτά άποτελουν

πρόοδο.

σεων δέν συνεπληρώθησαν, διότι επήλθε άλλαγή Κυβερνή

»'Εκείνο πού εχει, πάντως, σημασία είναι δτι ό θεωρού

σεως στήν 'Αμερική καί διότι εχουν συνδεθή, κατ' άνάγ

μενος ώς "αδιάλλακτος" Μακάριος είναι σήμερα ~τοιμος

κην, μέ τήν αμερικανοτουρκική συμφωνία. Ή έλληνική

νά δεχθή λύσεις πού καλύπτουν τά τουρκικά αlτήματα .

Κυβέρνηση επιθυμεί οί δύο συμφωνίες νά άποδεσμευθουν

»Πράγματι: Οί Τουρκοι ζητουν εγκατάλειψη του καθε

από τίς οικονομικές ρήτρες καί δταν διευθετηθουν τά θέ

στώτος Ζυρίχης-Λονδίνου. ' Ο Μακάριος δέχεται νά δια

ματα μεταξύ ' Ελλάδος καί Τουρκίας νά εξετασθή άπό τίς

πραγματευθή νέο καθεστώς . Ζητουν λύση όμοσπονδιακή

'Ηνωμένες Πολιτείες τό θέμα τής στρατιωτικής βοηθείας

μέ δύο περιοχές. Καί αuτό εγινε δεκτό .

πρός τίς δύο χώρες.

Κεντρική Κυβέρνηση χωρίς εύρείες εξουσίες. 'Η έλληνα

>>'Η προώθησις c'iλλως τε των δύο συμφωνιών τώρα θά
εσήμαινε c'iρση του

»3.

κυπριακή πλευρά δέχεται καί αύτό . ' Εκείνο δμως πού ζη
άμφισβητήση -είναι ό χώρος πού ελέγχουν

κ. πρωθυπουργός αναφέρεται στό ίστορικό τής

τουρκικής επιθέσεως του 'Ιουλίου

1974,

στήν στάση τής

'Αρχιεπίσκοπος δέχεται ή τουρκοκυπριακή περιοχή νά

είναι

κό τελεσίγραφο

άντί του

ώρrον καί στό πλήρως άδικαιολόγητο

oi Τουρκοκύ

πριοι νά είναι σχετικά άνάλογος μέ τόν πληθυσμό τους.' Ο

Τουρκίας στίς διαπραγματεύσεις τής Γενεύης, στό τουρκι

36

ζητουν

τουν οί 'Ελληνοκύπριοι- καί,πού κανείς δέν μπορεί νά τό

embargo.

Κύπρος

)) . ο

Oi Τουρκοι

18-22%
18%

καί μπορεί νά διαπραγματευθή μέχρι

25%,

πού αποτελεί τό πληθυσμιακό ποσοστό των

τής δευτέρας τουρκικής έπιθέσεως (15ης Αύγούστου) μετά

Τουρκοκυπρίων. Πέραν αuτου δμως του είναι άδύνατο νά

τήν άποκατάσταση τής νομιμότητος στήν Κύπρο.

ύποχωρήση. Δέν θά τό δεχόταν ό λαός .

»'Υπογραμμίζει δύο σημεία:

»Παρ' δλη αύτή τήν αποδεδειγμένη μετριοπάθεια τής

»α. ΥΟτι ή έλληνική πλευρά είχε δεχθή νά διαπραγμα

έλληνικής πλευράς, οί Τουρκοι δέν άνταποκρίνονται. Τό

τευθή νέο καθεστώς τής Κύπρου, παρ' δλον δτι ή Τουρκία

πρόβλημα ετσι μένει άνοικτό καί ύπάρχει φόβος νά πα

είχε διακηρύξει δτι σκοπός τής εισβολής ήταν ή αποκατά

ρουσιάση εκ νέου επικίνδυνη ύποτροπή.

σταση τής νομιμότητος. Μπορουσε δηλαδή ή έλληνική

>>'Ως εκ τούτου, ό κ. Καραμανλής εκφράζει τήν πεποί

πλευρά νά είχε ζητήσει επιστροφή στό καθεστώς Ζυρίχης

θησή του δτι, c'iν τό

Λονδίνου.

θή ουσιαστική πρόοδος, οχ ι μόνο στό Κυπριακό, άλλά καί

»β. 'Ότι δταν οί Τουρκοι εθεσαν τό τελεσίγραφο των

embargo

άρθή, προτου πραγματοποιη

36

στίς έλληνοτουρκικές διαφορές, δλοι θά μετανοήσουμε διό

ώρrον, Βρετανοί καί 'Αμερικανοί ώφειλαν, τό ελάχιστο, νά

τι ή κατάστασις θά επιδεινωθή σέ δλους τούς τομείς καί

εξασφαλίσουν συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αύτό τό

μάλιστα στό Αιγαίο πού είναι σοβαρώτερο καί πιό επικίν

ελάχιστο δέν εγινε . • ο έλληνικός λαός αισθάνεται μεγάλη

δυνο άπό τό Κυπριακό, χωρίς νά απομένη μέσον σωφρονι

πικρία γι' αuτό . 'Έγινε ετσι ή δευτέρα επίθεση εναντίον

σμου τής Τουρκίας .

τής Κύπρου καί τοUτο διότι ή Τουρκία εχει επεκτατικές

»4.

βλέψεις .• ο τουρκικός επεκτατισμός είναι ή αιτία πού οί

»Στό Αιγαίο ύπάρχει c'iμεσος κίνδυνος άναμετρήσεως.

Αιγαίο

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΚΛΙΦΦΟΡΝΤ

391

"Παρακαλώ τόν κ. Κλίφφορντ νά πιστέψη", συνέχισε δ κ.

Αlγαίο. Οί άξιώσεις τών Τούρκων γιά τήν ύφαλοκρηπίδα

πρωθυπουργός, "ότι άπέτρεψα τόν πόλεμο δύο φορές, ενα

καί τόν έναέριο χώρο συμπίπτουν χονδρικώς καί δημιουρ

πόλεμο πού προκαλούσαν οί Τούρκοι, πρώτον μέ τήν δεύ

γούν μιά γραμμή στό μέσον τοv Αlγαίου, άνατολικά τijς

τερη εlσβολή στήν Κύπρο, δεύτερον μέ τήν προκλητική

δποίας ύπάρχουν πάνω άπό

έξοδο τοv 'Σισμίκ' στό Αlγαίο. Συγκράτησα τήν κατάστα

έλληνικό πληθυσμό".

» "Τό

ση μέ πολύ μεγάλη δυσκολία. Ούτε όμως έγώ, ούτε δ έλλη

500 έλληνικά

νησιά μέ

320.000

συμπέρασμα εlναι ", καταλήγει δ κ. Καραμανλής,

νικός λαός μπορούν νά άνθέξουν σέ τρίτη περίοδο έντάσε

"ότι, παρά τήν μετριοπάθεια πού έπιδεικνύω σταθερά, δέν

ως. Έν τούτοις, οί Τούρκοι μέ προκαλούν καθημερινώς".

έχω συνομιλητή. ·Υπό τίς συνθήκες αuτές, ή έξέλιξις εlναι

»'Ο κ. πρωθυπουργός υπογραμμίζει δτι στό Αίγαίο

&βεβαία καί έγκυμονεί κινδύνους".

υπάρχει τό καθεστώς πού εχει καθορίσει ή Συνθήκη τής

»Γιά νά λυθοϋν οί διαφορές, ύπάρχουν τρείς τρόποι:

Λωζάννης. 'Υπάρχει €να

άκολούθως διεξοδικά στίς κακοπιστίες καί φανερές υπα

»1.
»2.
»3.

ναχωρήσεις τής τουρκικής πλευράς.

»Πρέπει ή 'Αμερική νά βοηθήση νά άποτραπή δ πόλε

status quo.

Παρά ταϋτα, ή 'Ελλάς

εδέχθη νά εξετάση τά τουρκικά αίτήματα. 'Αναφέρεται

>> Οuτω, επί τής υφαλοκρηπίδος, ή Έλλάς επρότεινε,

διάλογος καλής πίστεως,
διαιτησία,
πόλεμος.

μος, διότι δ κίνδυνος συρράξεως δέν μπορεί νά dποκλει

1975, τήν παραπομπή τής διαφοράς είς

σθή. Δέν ζητΌϋμε άπό τήν 'Αμερική νά ύποστηρίξη τίς

τό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης . Τήν πρόταση αύτή εδέ

i:λληνικές άπόψεις ή νά άδικήση τήν Τουρκία. Ζητάμε τοϋ

χθη ή Τουρκία τόν Φεβρουάριο τοϋ

το:

τόν 'Ιανουάριο τοϋ

1975,

άλλά, δταν τόν

Μάιο συνηντήθησαν οί δύο ι)πουργοί 'Εξωτερικών στήν
Ρώμη, οί Τοϋρκοι εδήλωσαν δτι δένε{ ναι €τοιμοι νά συντά

ξουν τό συνυποσχετικό . 'Εν συνεχεί~, τήν

31 η

Μαίου

»1.

Νά πεισθοϋν οί Τοϋρκοι νά κάνουν σοβαρό καί συ

νεπή διάλογο.

»2.

1975

Κατά τήν διάρκεια τοϋ διαλόγου, νά μήν ύπάρχουν

οί δύο πρωθυπουργοί άπεφάσισαν κατά τήν συνάντησή

i:κατέρωθεν προκλήσεις. Μία δήλωση τής 'Αμερικής δτι

των είς Βρυξέλλας νά παραπεμφθή το θέμα άπό κοινοϋ είς

θά άντιταχθή σέ δποιαδήποτε προκλητική ένέργεια θά

τήν Χάγη καί παραλλήλως νά διεξαχθοϋν διαπραγματεύ

μποροϋσε νά συντελέση σοβαρά στήν διατήρηση τής είρή

σεις. ·Η συμφωνία αύτή διετυπώθη καί είς τό εκδοθέν κοι

νης.

νό άνακοινωθέν. Παρά ταϋτα, οί Τοϋρκοι ύπανεχώρησαν
καί πάλι καί ήρνήθησαν, σέ τρείς συναντήσεις έμπειρο

»3.

»Γιά νά καταστή άποτελεσματική μιά τέτοια συνετή

γνωμόνων πού επηκολούθησαν, καί νά συζητήσουν άκόμη

πολιτική, δέν πρέπει νά προωθηθοϋν οί συμφωνίες αμυντι

τό θέμα τοϋ συνυποσχετικοϋ.
»Μετά τήν γνωστή άπόφαση τοϋ Συμβουλίου 'Ασφα

λείας

(25.8.76),

"Αν δ διάλογος δέν άποδώση, θά ύποβληθοϋν οί

διαφορές μας στό διεθνές Δικαστήριο.

άντιπροσωπείες τών δύο χωρών συνεφώνη

κής συνεργασίας καί επιβάλλεται νά διατηρηθή τό

embar-

go.

δτι θά άρχίσουν διαπραγματεύ

»'Ο κ. Κλίφφορντ εύχαριστεί γιά τήν διαυγή καί εu

σεις διά τήν δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδος, βάσει ώρι

γλωττη εκθεση τής i:λληνικής θέσεως. 'Αντιμετωπίζουμε,

σμένων άρχών καί κριτηρίων τά όποία θά συνήγαγε Μικτή

λέγει, τήν κατάσταση στην περιοχή μέ νέο πνεϋμα σάν €να

σαν είς Βέρνην

(2.11 .76)

Θά πρέπη νά σaς ίκανοποιή τό γεγονός δτι δ

'Επιτροπή, κατόπιν μελέτης τής διεθνοϋς πρακτικής καί

"new deal".

τών διεθνών κανόνων επί τοϋ θέματος. Τόν παρελθόντα

πρόεδρος Κάρτερ, παρά τά πολλαπλά προβλήματα πού aν

δμως 'Ιανουάριον είς νέαν συνάντησιν είς Λονδίνον οί

τιμετωπίζει κάθε νέα Κυβέρνηση, άποφάσισε τόσο σύντο

Τοϋρκοι εζψησαν άπ' εύθείας διαπραγμάτευσιν επί τής

μα νά άσχοληθή μέ αύτό τό πρόβλημα. Δέν εχει χαράξει

ούσίας, πράγμα τό δποίον θά έσήμαινε παραγνώρ{σιν των

νέα πολιτική dκόμη καί δέν άποκλείεται νά περάση κάποι

διεθνών κανόνων καί τής διεθνοϋς πρακτικής. Αύτή ε{ναι

ος χρόνος προτοϋ γίνη αύτό. 'Ενδιαφερόμεθα τώρα νάκα

καί ή πλέον πρόσφατος ύπαναχώρησις τής Τουρκίας επί

τατοπισθοϋμε καί γι' αύτό πήραμε πολύ προσεκτικές ση

τής ύφαλοκρηπίδος.

μειώσεις τών δσων είπατε . 'Εξέφρασε, άκολούθως, μιά

»'Επί τοϋ εναερίου χώρου, ήδη, άπό τοϋ 'Ιουλίου

1975,

προσωπική, δπως ε{πε, γνώμη:

ε{χε έπέλθει συμφωνία ώς πρός τίς πολιτικές πτήσεις καί

»'Η aντιμετώπισις τών προβλημάτων συνίσταται στήν

ε{χαν μονογραφηθή πρακτικά. Στίς i:πόμενες δμως συναν

διεύρυνση καί ενίσχυση των σχέσεων 'Ηνωμένων Πολι

τήσεις, οί Τοϋρκοι ύπανεχώρησαν, είδικώτερα επί τής βα

τειών καί 'Ελλάδος. Ταυτοχρόνως, οί εύθϋνες τής 'Αμερι

σικής προϋποθέσεως, δτι οίαδήποτε διμερής συμφωνία δέν

κής στό ΝΑΤΟ επιβάλλουν τήν ίδια σχέση μέ τήν Συμμα

θά εθιγε τήν πολυμερή συμφωνία τοϋ

χία. 'Η άνάπτυξις επίσης σωστής

ICAO

περί τοϋ

FIR.

(right)

σχέσεως μεταξύ

νΕτσι, άρνοϋνται τήν επιβεβαίωση τής πολυμεροϋς αότής

'Ηνωμένων Πολιτειών καί Τουρκίας άποτελεί πρόσθετη

συμφωνίας καt δέν εχουν άκόμη aπαντήσει σέ φόρμουλα

προστασία γιά τήν Έλλάδα. Η Αν π. χ. ή 'Αμερική διέκο

πού εχει ύποβληθή άπό i:λληνικής πλευράς.

πτε τίς σχέσεις της μέ τήν Τουρκία, οί δυνατότητές της νά

»τέλος, στίς

17

'Απριλίου

1976,

επροτάθη στήν Τουρ

κία ή σύναψις συμφώνου μη έπιθέσεως καί ενημερώσεως

βοηθήση σέ τέτοιου είδους προβλήματα θά έξεμηδενίζον
το .

επί των εξοπλισμών. Καί επ' αύτής τής προτάσεως, ή

»'Όσον άφορα τίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία, έλπίζει δτι

Τουρκία συνεφώνησε, κατ' άρχήν, είς την πρaξιν δμως

θά μπορέση νά καταδείξη στήν ν Αγκυρα δτι οί ένέργειες

τήν άπέρριψε. 'Ηρνήθησαν οί Τοϋρκοι καί νά παραλάβουν

οίουδήποτε μέλους τής Συμμαχίι:χς πού δημιουργεί προβλή

ακόμη τό σχέδιον συμφώνου .

ματα μεταξύ Συμμάχων, τούς άπασχολοϋν.

»"ΗΕχομεν πεισθij", ε{πε δ κ . πρωθυπουργός, "ότι όλα

»'Αντιλαμβάνεται, συνέχισε δ κ. Κλίφφορντ, τίς προ

αvτά ύποκρύπτουν έπεκτατικές βλέψεις τών Τούρκων στό

κλήσεις πού ύπέστη ή 'Ελλάς. 'Η 'Αμερική θά χρησιμο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ποιήση τήν έπιρροή της γιά νά μειώση

(minimize)

τίς δια

νά κάνη; Ρωτα άκολούθως εuθέως τόν κ. Κλίφφορντ τί θά

φορές πού χωρίζουν τίς δύο χώρες. 'Υπάρχει έδ& μιά ευ

εκανε έκείνος, μέ τήν μεγάλη πείρα του, αν ήταν στήν θέση

καιρία καί ίσως ή 'Αμερική είναι ό μόνος παράγων πού θά

του.

μπορουσε νά

βοηθήση

πραγματικά.

Στό παρελθόν,

ή

»Ό

κ. Κλίφφορντ

-

κατόπιν σκέψεως

-

υπεκφεύγει

'Αμερική άπέφυγε τίς εuθυνες της στό πρόβλημα αuτό. 'Ο

καί λέγει δτι δέν θά ήταν λεπτό νά άπαντήση γιατί ή άπάν

κ. Κλίφφορντ tλαβε προσεκτικές σημειώσεις των δσων έξέ

τησή του θά έθεωρείτο σάν συμβουλή. Παρατηρεί δτι ή

θεσε μέ εiλικρίνεια καί εuθύτητα ό κ. πρωθυπουργός καί θά

σύσφιγξη των σχέσεων 'Ελλάδος

ληφθουν υπ· όψιν κατά τήν στάθμιση γιά τήν χάραξη νέας

πρόσθετη έξασφάλιση γιά τήν ·Ελλάδα.

)) . ο κ.

πολιτικής.
»Ζητάει, άκολούθως, άπό τούς συνεργάτες του αν tχουν

-

'Αμερικής θά είναι

πρωθυπουργός έκτιμα τήν δήλωση αuτή του κ.

Κλίφφορντ καί τόν παρακαλεί νά δώση μιά συμβουλή

στούς Τούρκους . Νά έπωφεληθουν τής υπάρξεως στήν

παρατηρήσεις.

·Ο πρέσβυς κ. Κιούμπις παρατηρεί δτι δσα είπε ό κ.

·Ελλάδα μιας iσχυρας καί ταυτοχρόνως μετριοπαθους Κυ

πρωθυπουργός άποτελουν εκφραση τής σταθερής γραμμής

βερνήσεως γιά νά έξευρεθουν εντιμες καί μόνιμες λύσεις.
~Αν δέν έπωφεληθουν τώρα οί Τουρκοι θά υπάρξη στό

του. Δέν περιέχουν άπόκλιση.
>>'Ο σύμβουλος του

State Department

κ. Νίμιτς έρωτα

πως μπορεί ή 'Αμερική καί ή Εuρώπη νά βοηθήσουν τόν
ΟΗΕ γιά τήν προώθηση των διακοινοτικών συνομιλιών.

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι πρέπει νά πεισθουν οί

μέλλον συναγωνισμός δημαγωγίας μέ καταστρεπτικά άπο
τελέσματα .

>> • Ο

κ . Κλίφφορντ ρωτα, ποιά έπίδραση θά είχε ένδεχο

μένη άλλαγή τής τουρκικής Κυβερνήσεως.

Τουρκοι νά λογικευθουν, έφ' δσον οί θέσεις τής ελληνο

>>·Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι είναι δύσκολη ή πρό

κυπριακής πλευρας είναι τόσο μετριοπαθείς, καί νά μή έν

βλεψις, διότι στήν Τουρκία δλα τά κόμματα συναγωνίζον

δίδουν οί 'Αμερικανοί στίς τουρκικές έκβιάσεις.

ται σέ δημαγωγία.

»Π ιό κρίσιμο πάvτως- προσθέτει- είναι τό θέμα του

>>·Ο κ. πρωθυπουργός άναφέρεται, έν συνεχείq, στό θέ

Αiγαίου, δπου, λόγφ τ&ν τουρκικών προκλήσεων υπάρχει

μα τής όχυρώσεως των νήσων του Αiγαίου. Τά νησιά αuτά

κίνδυνος πολέμου.

όχυρώθηκαν στοιχειωδώς καί κατά τρόπο καθαρώς άμυν

>>·Ο κ . Κλίφφορντ, άκολούθως, άναφέρεται στήν συνε

τικό, μετά τίς κ~πριακές κρίσεις καί iδιαίτερα μετά τήν

χή αuξηση τής σοβιετικής στρατιωτικής δυνάμεως, πού

τουρκική εiσβολή σt,ήν Κύπρο. 'Εναντίον τ&ν νησιών αu

δέν ξέρουμε ποιοί είναι οί σκοποί της. Γι' αuτό έπιβάλλε

τ&ν δέν εχουν διατυπωθή άπλ&ς φραστικές άπειλές άπό

ται ή ρύθμισις των διαφορών μεταξύ Κρατών

μελών τής

έπισήμους Τούρκους, συμπεριλαμβανομένου καί του κ .

Συμμαχίας. Θά τό τονίση αuτό στήν 'Άγκυρα, γιατί είναι

Ντεμιρέλ. Στίς τουρκικές άκτές, άπέναντι των νήσων,

-

πιό σημαντικό γιά τούς Τούρκους . 'Αντιλαμβάνεται πλή

σταθμεύει ό iσχυρότερος άποβατικός στόλος τής Μεσο

ρως τό νόημα των λεχθέντων υπό του κ . Καραμανλή.

γείου καί έδρεύει είδική

'Αναγνωρίζει τόν κίνδυνο καί θά συστήση νά μή παρα

120.000 άνδρ&ν, ίση

βλεφθή ό κίνδυνος αuτός άπό τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες.
>>·Ο κ. Καραμανλής παρατηρεί δτι τό λάθος τής προη

γουμένης

administration ήταν υπερεκτίμησις του παράγον

τος Τουρκία. Συνέπεια ήταν νά άδικήται ή ·Ελλάς καί νά

τουρκική

στρατιά δυνάμεως

περίπου πρός όλόκληρο τόν έλληνικό

στρατό . 'Ενώπιον τής καταστάσεως αuτής, θά ήταν τουλά
χιστο άφροσύνη νά μή ληφθουν στοιχειώδη μέτρα άμύνης,
ή όποία άποτελεί άναφαίρετο δικαίωμα κάθε εθνους, καί
άπό τό όποίο ή 'Ελλάς οuδέποτε παρητήθη.

έκβιασμούς.

>>Τέλος, άναφέρεται ό κ. πρωθυπουργός στό μειονοτικό,

'Όταν δμως υποκύψη κανείς στόν έκβιασμό μιά φορά, ό

τονίζων δτι, κατά τήν υπογραφή τής Συνθήκης τής Λωζάν

έκβιασμός δέν τελειώνει. Ή Τουρκία είχε άποθρασυνθή .

νης, τό

1923, υπήρχαν 111.000 'Έλληνες στήν Τουρκία καί

'Απειλεί τώρα δτι θά φύγη άπό τό ΝΑΤΟ. Έν τούτοις,

106.000

Μουσουλμάνοι στήν Θράκη. Σήμερα tχουν άπο

άκόμη καί αν τής ζητήσουν νά φύγη, έκείνη θά παραμείνη .

μείνει περίπου

Θά ήταν εuκολώτερο γιά τήν 'Ελλάδα νά φύγη καί είτε νά

Θράκη οί Μουσουλμάνοι tχουν αuξηθεί στίς

γίνη οuδετέρα ή νά ένταχθή άλλου, αν είχε αλλη Κυβέρ

·Επομένως, έάν υπάρχη μειονοτικό θέμα, ή ·Ελλάς είναι

νηση. Σέ μιά τέτοια περίπτωση, ή 'Αμερική θά βρισκόταν

έκείνη πού δικαιουται νά τό έγείρη, ζητουσα τήν άποκατά

υποκύπτη

ή

'Αμερική

στούς

τουρκικούς

μεταξύ δύο έκβιαστ&ν.
»Πρέπει νά έκτιμηθή ή μετριοπάθεια καί ή σύνεσις τής

15.000

UΕλληνες στήν Τουρκία, έν& στήν

120.000.

σταση τής άριθμητικής ίσορροπίας πού προέβλεπε ή Συν
θήκη τής Λωζάννης.

πολιτικής τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Έάν δέν άντιμε

»Μέ μιά λέξη: έάν όδηγηθουμε σέ περιπέτεια ή εuθύνη

τωπισθή άποτελεσματικά ό τουρκικός έπεκτατισμός, ό πό

δέν θά έβάρυνε τήν 'Ελλάδα. 'Εάν υπήρχε έλληνική εuθύ

λεμος σέ δυό-τρία χρόνια θά καταστή άναπόφευκτος. Ή

νη δέν θά έδίσταζε ό κ. πρωθυπουργός νά τό παραδεχθή καί

·Ελλάς δέν ζητεί τίποτε άπό τήν Τουρκία . 'Η Τουρκία

νά τό πή καί στόν λαό. 'Αλλά δέν υπάρχει.

προβάλλει διαρκώς άξιώσεις εiς βάρος τής ·Ελλάδος.

>>' Εκφράζει,

τέλος, τήν έλπίδα δτι ό κ. Κλίφφορντ θά

·Εάν ή 'Αμερική θέλ η νά άποτρέψη τόν κίνδυνο του πολέ

μπορέση νά παίξη χρήσιμο ρόλο καί τόν παρακαλεί νά

μου, τό όλιγώτερο πού εχει νά κάνη είναι αuτό πού είπα καί

μεταδώση στόν πρόεδρο Κάρτερ τίς έλληνικές άπόψεις

προηγουμένως, δηλαδή: α) νά πείση τούς Τούρκους νά διε

μαζί μέ τίς είσηγήσεις τοω> 142 •

ξαγάγουν σοβαρό καί συνεπή διάλογο, β) νά έξασφαλίση
δτι, κατά τήν διάρκεια του διαλόγου, δέν θά υπάρξουν εκα

Μετά τό τέλος τfjς συνομιλίας, ό Κ. Καραμανλής

τέρωθεν προκλήσεις καί γ) αν δέν άποδώση ό διάλογος νά

εκαμε τήν ακόλουθη δήλωση:

υποβληθουν οί διαφορές μας στό Διεθνές Δικαστήριο . ~ Αν
ή ' Αμερική δέv μπορή νά κάμη οuτε αuτό, τότε τί μπορεί

«Μέ τόv κ. Κλίφφορvτ είχαμε μιά φιλική καί πο-
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Κατά τίς συνομιλίες μέ τόv Κλάρκ Κλίφφορvτ, ό πρωθυπουργός άvαφέρθηκε
άvαλυτικά στό Κυπριακό καί τίς έλληvοτουρκικές διαφορές.
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λύ χρήσιμη συνομιλία. Συνεζητήσαμε τίς διμερείς

καί νά διευθετοϋνται κατ' εuχήν οί δυσκολίες καί οί δια

σχέσεις

φωνίες μεταξύ των συμμάχων τους.

Άμερικ:fjς κ:αί

'Ελλάδος. Συνεζητήσαμε

τήν κατάσταση στό Αίyαίο, τίς εξελίξεις τοί5 Κυπρι

»Αuτή ε{ναι ή βασική επιδίωξη τής άποστολής πού μοϋ

ακ:οί5 κ:αί παρεμπιπτόντως θέματα πού άφοροί5ν τ{ς

άνέθεσε δ πρόεδρος Κάρτερ. Νά διερευνηθή δηλαδή ποιά

σχέσεις τfjς 'Ελλάδος μέ τό ΝΑ ΤΟ κ:αί τό νέο καθε
στώς τών εν 'Ελλάδι άμερικ:ανικ:ών βάσεων. Γιά τίς

σχέσεις τών δύο χωρών εξεδηλώθη ή επιθυμία άμφο
τέρων τών Κυβερνήσεων νά τίς επαναφέρουν στήν
παλαιά τους εγκαρδιότητα. Γιά τά θέματα τfjς Κύ

πρου κ:αί τοίi Αίyαίου, διεπιστώθη ή προθυμία τfjς
άμερικ:ανικ:fjς Κυβερνήσεως νά βοηθήση

-

εάν τό

ε{ναι ή ύφισταμένη κατάσταση καί κατόπιν νά έπιχειρηθή
ή διαμόρφωση μιας πολιτικής, πού νά βοηθήση -νά βοη
θήση δσο τό δυνατόν περισσότερο- στήν άρση των αiτί
ων προστριβής καί των δυσχερειών πού ύφίστανται στήν
άνατολική Μεσόγειο.

>>'Επιθυμώ νά εuχαριστήσω τόν κ. πρωθυπουργό γιά

τήν εξαιρετικά φιλόφρονα καί φιλόξενη ύποδοχή πού έπε
φύλαξε σέ μένα καί τούς συνεργάτες μου . Θέλω νά έλπίζω

επιθυμοί5με βέβαια- σέ μιά δίκαιη κ:αί είρηνικ:ή δι

δτι κάποτε στό μέλλον θά μπορέσουμε νά άνταποδώσουμε

ευθέτησή τους. Γιά τά θέματα τοί5 ΝΑΤΟ κ:αί τών

τήν ίδια φιλοξενία στόν κ. Καραμανλή».

άμερικ:ανικ:ών βάσεων

-

τά όποία, επαναλαμβάνω,

παρεμπιπτόντως εθίγησαν- ό κ:. Κλίφφορντ άκουσε
τίς άπόψεις τfjς έλληνικ:fjς Κυβερνήσεως, οί όποίες
εlναι Ί]δη γνωστές, διότι κατ· επανάληψιν δημοσίg
διεκ:ηρύχθησαν.
»'Ο κ:. Κλίφφορντ δέν έφερε προτάσεις, ούτε

προέβη σέ ύποδείξεις. Θέλησε άπλώς νά ενημερωθij
επί τών προβλημάτων αvτών κ:αί νά μεταφέρη τίς άπό
ψεις τfjς έλληνικ:fjς Κυβερνήσεως στόν κ:. Κάρτερ, ό
όποίος- δπως μοί5 διεμήνυσε μέ προσωπικό μήνυμα

-

προσφέρεται νά βοηθήση είλικ:ρινά yιά τήν διευθέ

τηση τών προβλημάτων πού άπασχολοί5ν αvτή τήν
στιγμή τήν 'Ελλάδα.

))Θά μπορούσα νά πώ εν συμπεράσματι δτι ό κ:.
Κάρτερ, ό νέος πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτει

ών, έχει τήν πρόθεση

-

επανεξετάζων κ:αί άναθεω

ρών τάς θέσεις τfjς άμερικ:ανικ:fjς Κυβερνήσεως επί
τών προβλημάτων πού άπασχολοvν τήν χώρα μας
-νά βοηθήση στήνδίκ:αιη κ:αί είρηνικ:ή διευθέτησίν
τουρλ

«Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες εχουν εκδηλώσει άπό μα

-

του πρωθυπουργοί) μέ τόν Κλ.

ματος πού παρέθεσε ό Κ. Καραμανλfjς. Τό ίδιο άπό
γευμα, ό 'Αμερικανός άπεσταλμένος συνομίλησε μέ

τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, παρουσία
του Μ. Νίμιτς καί ·Ελλήνων ύπηρεσιακ&ν παραγόν
των, οί όποίοι καί εκαμαν λεπτομερείς παρουσιάσεις
του θέματος τ&ν άμερικανικ&ν βάσεων στήν 'Ελλά
δα, των ελληνοτουρκικών διαφορών γιά τήν ύφαλο
κρηπίδα καί τόν έναέριο χώρο, καθώς καί του Κυ
πριακοu.

Τό βράδυ, ό 'Αμερικανός άπεcrταλμένος συναντή

θηκε, στή διάρκεια γεύματος πού παρέθεσε πρός τιμή
του ό Τζ. Κιούμπις, μέ τούς ύπουργούς Συντονισμοu,
Π. Παπαληγούρα καί 'Εθνικfjς 'Αμύνης, Ε. 'Αβέ
ρωφ καί συζήι_ησε μαζί τους θέματα τfjς άρμοδιότη
τάς τους. Τήν επομένη,

19

Φεβρουαρίου, ό Κλ.

Κλίφφορντ παρεκάθησε σέ γεuμα που παρέθεσε ό Δ.

Μπίτσιος καί τίς πρώτες μεταμεσημβρινές ιίφες τfjς
20fjς, άφοu εγινε καί πάλι δεκτός άπό τόν Κ. Καρα

'Ο Κλ. Κλίφφορντ σημείωσε:

κροί>

Ή συζήτηση

Κλίφφορντ, συνεχίστηκε κατά τή διάρκεια προγεύ

καί άποτελεί ήδη ίστορίαν- τό ενδιαφέρον τους

γιά τό ΝΑΤΟ καί τήν κοινή άμυνα των εuρωπαϊκων χωρών.
'Έτσι κατά τά χρόνια αuτά πού πέρασαν, διατήρησαν δι

μανλfj, εφυγε γιά τήν ~ Αγκυρα.

'Η ύποδοχή πού έπιφύλαξαν οί Τοuρkοι ίθύνον
τες στόν Κλ. Κλίφφορντ ήταν ψυχρή. 'Η τουρκική
Κυβέρνηση εδωσε μεγαλύτερη εμφαση στήν έπικύ
ρωση τfjς άμερικανοτουρκικfjς άμυντικfjς συμφωνί

αρκείς καί φιλικές σχέσεις μέ τήν 'Ελλάδα . ~αί νομίζω δτι

ας, παρά στό Κυπριακό, στό όποίο φάνηκε νά μήν

μεταξύ των δύο χωρών άνεπτύχθη ενα αίσθημα άμοιβαίου

έπιθυμεί άμερικανική παρέμβαση. Προσπάθησε, πάν

σεβασμοί>.

τως, νά πείσει τόν 'Αμερικανό άπεσταλμένο δτι δέν

»Καθώς ό πρόεδρος Κάρτερ άνέλαβε τά καθήκοντά του,
κατέστη ενήμερος τοϋ γεγονότος δτι στήν άνατολική Με
σόγειο ύπάρχουν δυσχέρειες καί δτι ύπάρχουν προβλήμα
τα μεταξύ δύο άπό τούς συμμάχους μας στό ΝΑΤΟ.
»'Επιθυμία τοϋ προέδρου ε{ ναι νά άποκτήση μίαν ώλο
κληρωμένη εκθεση γι' αuτές τίς χώρες, ώστε νά μπορέ

σουν ετσι οί 'Ηνωμένε\ς Πολιτείες νά διαμορφώσουν τήν
πολιτική τους, γιατί δέν, ε{ ναι δεσμευμένες άπό τήν προγε

νέστερη πολιτική. Μποροϋν, liν θελήσουν, καί δικαιοϋνται
νά τήν άλλάξουν. 'Οπωσδήποτε δμως οί 'Ηνωμένες Πολι
τείες έπιθυμοϋν νά συμπεριφέρωνται, δσον άφορα τούς

ετρεφε έπεκτατικές φιλοδοξίες σέ βάρος τfjς 'Ελλά
δος στό Αίγαίο.
Κατόπιν, στίς

24-25
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φορντ μετέβη στή Λευκωσία, δπου διαβεβαίωσε τόν
'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο δτι ή χώρα του έπιδίωκε
μία λύση του Κυπριακοu σέ σύντομο διάστημα καί
έπέμεινε δτι ή διζωνική ήταν άναπόφευκτη. 'Από

τήν πλευρά του, ό 'Αρχιεπίσκοπος έξέθεσε τήν ελ
ληνοκυπριακή θέση, δπως είχε αύτή διαμορφωθεί σέ
συμφωνία μέ τήν 'Αθήνα. 'Ο Κλ. Κλίφφορντ είδε,

συμμάχους τους στό ΝΑΤΟ, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε δχι

άκόμη, τό Ρ . Ντενκτάς. Μετά τήν Κύπρο, ό 'Αμερι

μόνον νά διατηρήται ή συμμαχία, άλλά νά μποροϋν επίσης

κανός άπεσταλμένος έπισκέφθηκε τό Λονδίνο.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Μαρτίου, μετά τήν έπιστροφή του Κλ.

UΕνωση", θά συγκεντρώση δλα τά κόμματα του πλαισίου

Κλίφφορντ στίς ΗΠΑ, δ πρόεδρος Τζ. Κάρτερ, μέ

Στίς

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, στήν βάση των κοινών πολι

έπιστολή του, εύχαρίστησε τόν Κ. Καραμανλή γιά

τικών στόχων, -κοινών ίδεολογικών στοιχείων καί προ

τήν άνταπόκριση τής έλληνικής Κυβερνήσεως στίς

γραμμάτων καί τής βουλήσεως νά δράσουν άπό κοινου στό

16

προσπάθειες του άπεσταλμένου του νά διαμορφώσει
μιά συνολική είκόνα τών προβλημάτων.
Σύμq)ωνα, πάντως, μέ τίς διαπιστώσεις τής έλλη
νικής Κυβερνήσεως, η περιοδεία Κλίφφορντ δέν πα
ρήγαγε σημαντικά άποτελέσματα

-

άντίθετα, ό

άπεσταλμένος του προέδρου Κάρτερ είχε περιορι
στεί νά άκούσει τίς άπόψεις τών διαφόρων Κυβερνή

σεων. Πράγματι, η άποστολή Κλίφφορντ δέν είχε

εύρωπαϊκό καί διεθνές έπίπεδο.
))Κατά τήν γνώμη τής πλειοψηφίας δλων τών κομμάτων
πού συμμετείχαν σ' αύτές τίς προκαταρκτικές συνομιλίες,
αύτή ή συνεργασία πρέπει νά πραγματοποιηθfj μέσα σ' ενα
χαλαρό οργανωτικό πλαίσιο πού θά επιτρέπη τακτικές συ

νανtήσεις τών κομμάτων σέ διάφορα έπίπεδα, μέ άνταλλα
γή εμπειριών καί άμοιβαίων πληροφοριών καί τόν συνδυ
ασμό των κοινών ενεργειών.

))Μέσα σ' αύτό τό πνευμα εγινε ή επεξεργασία του
Χάρτου καί του Κανονισμου τfjς ΕΔΕ, των δποίων ή δρι

συνέχεια.

στική διατύπωση είναι τώρα ετοιμη.

18
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))Γι_ά νά προετοιμασθfj ή έπίσημη ϊδρυση τfjς 'Έύρω

1977

παϊκής Δημοκρατικfjς 'Ενώσεως" πού προβλέπεται γιά τό

Ό Κ . Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα
φείο, παρουσία του πρέσβη τής Ρουμανίας στήν

'Αθήνα,

I.

Μπράντ, τόν πρόεδρο τής ρουμανικής

'Εθνοσυνελεύσεως, Ν. Γκιοσάν, καί τά μέλη ρουμα
νικής κοινοβουλευτικής άντιπροσωπείας πού πραγ

ματοποιοuν έπίσημη έπίσκεψη στήν

' Ελλάδα.

'Ο πρωθυπουργός έξέφρασε τή χαρά του γιά τήν

πρώτο έξάμηνο αύτου του ετους, θά πρέπη νά διευκρινισθfj
μιά σειρά τεχνικών καί οργανωτικών θεμάτων :

))1.

Τόπος καί χρόνος τfjς συντακτικfjς συνεδρίας.

))2.
))3.
))4.

Προετοιμασία στόν τύπο.

'Οργάνωση τfjς διεξαγωγής της.
Θέματα προσωπικου.

))5.

ΥΕδρα του μονίμου γραφείου τής ΕΔΕ.

))6.

Χρονοδιάγραμμα γιά τήν περίοδο μετά τήν ϊδρυση.

παρουσία στήν 'Αθήνα τής ρουμανικής άντιπροσω

))Γιά νά άποσαφηνισθουν δριστικά αύτά τά θέματα καί

πείας, καθώς καί τήν ίκανοποίησή του γιά τό έξαίρε

πρός τόν σκοπό τfjς προπαρασκευfjς κατά τρόπο άποτελε

το έπίπεδο τών διμερών σχέσεων, οί όποίες θά μπο

σματικό τής συντακτικής συνεδρίας της ΕΔΕ, θά λάβη χώ

ροuσαν νά ένισχυθοuν άκόμη περισσότερο. ·Ακόμη,

ρα μιά συνάντηση εργασίας έκπροσώπων των Εύρωπαϊκών

άναφέρθηκε καί στή σύμπτωση άπόψεων μεταξύ τής

Κομμάτων του κέντρου, ύπευθύνων γιά τίς διεθνείς σχέ

'Αθήνας καί του Βουκουρεστίου σχετικά μέ τήν πο

σεις, τήν 15ην Μαρτίου 1977, τήν 9ην π.μ., είς τό HannsSeidel-Stieltung, Lazarettstrasse 33, 8000 Mίinchen 19.

λυμερή βαλκανική συνεργασία. 'Από τήν πλευρά
του, ό πρόεδρος τής ρουμανικής Βουλής διαβίβασε
πρός τόν Κ. Καραμανλή θερμό φιλικό μήνυμα του Ν.

Τσαουσέσκου, ό όποίος έξέφραζε τίς εύχές του γιά
εύόδωση του εργου του 'Έλληνα πρωθυπουργοί! χά

))Γιά νά ρυθμίσουμε δριστικά τά έκκρεμή θέματα, σdς
παρακαλώ νά θελήσετε νά στείλετε στό Μόναχο γι' αύτή
τήν συνάντηση εναν εκπρόσωπο του κόμματός σας. Προ
φανώς θά είναι φιλοξενούμενός μας καί θά καταλύση δαπά
ναις μας.

ριν τής προόδου καί τής εύημερίας του έλληνικοu

))Θά σdς ήμουν εύγνώμων έάν άνακοινώνατε σύντομα

λαοu καί γιά τή διασφάλιση τής είρήνης στή Βαλκα

στό γραφείο μου τό όνομα καί τήν ωρα άφίξεως του εκπρο

νική καί σέ όλόκληρο τόν κόσμο.

σώπου σας.
))Δέν είναι βέβαια ανάγκη νά τονίσω είδικά δτι ή επιτυ
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χία του σχεδίου ΕΔΕ έξαρτdται ούσιαστικά άπό τήν ένερ

1977

γό συμμετοχή των αρχηγών των κομμάτων-μελών. Γι' αύ

'Ο πρόεδρος τής Χριστιανικής Κοινωνικής 'Ενώ

τό σaς παρακαλώ θερμά άπό τώρα νά μετάσχετε προσωπι

σεως, Φ.-Γ. Στράους, άπευθύνει στόν Κ. Καραμανλή

κά στήν συντακτική συνεδρία καί νά έξουσιοδοτήσετε τόν

τήν άκόλουθη έπιστολή:

εκπρόσωπο του κόμματός σας νά συμφωνήση σέ μιά ήμε
ρομηνία.

«•Εξοχώτατε,

>>'Ελπίζοντας δτι θά μπορέσω νά σdς συναντήσω προ

>>Τό ζήτημα τής συνεργασίας μεταξύ των δημοκρατικών

σωπικά πολύ σύντομα, σdς παρακαλώ νά δεχθfjτε, κύριε

κομμάτων του πολιτικου κέντρου στήν Εύρώπη άποτελεί

πρόεδρε, τήν διαβεβαίωση των διακεκριμένων αίσθημάτων

άπό μακρου τό άντικείμενο πολλών εκτεταμένων συζητή

μου)).

σεων, τόσο σέ διμερές επίπεδο μεταξύ τών διαφόρων κομμά
των, δσο καί στούς κόλπους των διαφόρων έπιτροπών των
εύρωπαϊκών κομμάτων. Δέν θά μνημονεύσω εδω ώς παρά

δειγμα παρά μόνον τίς Διασκέψεις

interparty

καί τήν τε

λευταία συνάντηση άρχηγών κομμάτων στό Κλεσχάιμ.
))Κατά τήν διάρκεια αύτών των προκαταρκτικών συνο

Ή άπάντηση του Κ. Καραμανλή:
«Κύριε πρόεδρε,
»Σiiς εύχαριστώ γιά τήν έπιστολή σας τijς
βρουαρίου.

18 Φε

'Εξετίμησα ίδιαίτερα τήν έκθεσή σας

μιλιών άποφασίσθηκε νά δημιουργηθή προσεχώς μιά οργά

έπί τών προσπαθειών πού καταβάλλονται αύτή τήν

νωση, ή όποία, ύπό τόν τίτλο 'Έύρωπαϊκή Δημοκρατική

στιγμή γιά νά συγκεντρωθοvν δλα τά κόμματα τοv

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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πολιτικοί) κέντρου στήν Εύρώπη σέ μιά όρyάνω

ραμελημένο σκέλος τής Παιδείας καί συμπλήρωνε

ση ύπό τόν τίτλο 'Έύρωπαϊκή Δημοκρατική "Ενω

ετσι τήν εύρεία έκπαιδευτική μεταρρύθμιση πού ξε

ση".

κίνησε τό

1975.

'Απέβλεπε νά έξασφαλίσει σέ μεγά

κόμμα μου έχει μελετήσει βαθειά τό θέμα τfjς

λο άριθμό νέων τήν κατάλληλη κατάρτιση γιά τήν

δμαδοποιήσεως τών εύρωπαϊκών κομμάτων πάνω

ενταξή τους στήν οίκονομική ζωή, άλλά καί είδικευ

»Τό

στήν βάση του πολιτικοί) προσανατολισμοί) τους.

μένο προσωπικό στήν οίκονομία, άπαραίτητο . γιά

Πρόκειται φυσικά yιά sνα θέμα θεμελιώδους σημα

τήν περαιτέρω άνάπτυξη τής χώρας ijδη, τίς τελευ

σίας yιά τό μέλλον τfjς Εύρώπης.

ταίες δύο δεκαετίες, είχε παρατηρηθεί σέ πανευρω

» Τό συμπέρασμα αύτfjς τfjς μελέτης ε{ναι ότι,
πρός τό παρόν, τό κόμμα μας πρέπει νά παραμείνη

άνεξάρτητο yιά λόγους τόσο εσωτερικούς όσο καί

παϊκό έπίπεδο ραγδαία αϋξηση των σπουδαστών τής
έπαγγελματικής καί τεχνικής έκπαιδεύσεως.
'Από τό

1959, συνέχισε δ Β.

Κοντογιαννόπουλος,

ή Κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή είχε θέσει τίς βά

εξωτερικούς.
»Κατά συνέπειαν, εύχαριστώντας σας yιά τήν εύ

σεις γιά τήν άνάπτυξη του τομέα αύτου τής Παιδείας

yενική σας πρόσκληση νά άποστείλω εκπρόσωπο

ώστόσο, ή προσπάθεια δέν είχε άνάλογη συνέχεια

τοv κόμματός μας στήν συνάντηση τοv Μονάχου τfjς

τήν περίοδο τής δικτατορίας, μέ άποτέλεσμα τή ση

λυποvμαι διότι δέν μποροvμε νά

μαντική καθυστέρηση τής 'Ελλάδος στό πεδίο αύτό,

συμμετάσχωμε γιά τούς λόγους πού σfiς εξήγησα

τό δποίο δμως ήταν κpίσιμο γιά τό οίκονομικό της

άνωτέρω.

μέλλον. Τό νομοσχέδιο άποσκοπουσε νά έπανορθώ

15 Μαρτίου 1977,

»Σfiς παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, νά δεχθfjτε τήν

σει τήν κατάσταση: θέσπιζε τήν ίσοτιμία μεταξύ τής

διαβεβαίωση τών διακεκριμένων αlσθημάτωv μου» 143 •

έπαγγελματικής-τεχνικής καί τής γενικής έκπαιδεύ
σεως καθιέρωνε δύο βαθμίδες έπαγγελματικής καί

21
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τεχνικής έκπαιδεύσεως, τή μέση καί τήν άνώτερη·

1977

'Ο Κ. Καραμανλής παρίσταται, στό λόφο του
Φιλοπάππου, στόν εορτασμό τής Καθαράς Δευτέρας.

23
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καί εδινε τή δυνατότητα σέ σπουδαστές νά είσα
χθουν καί στά ΑΕΙ. 'Η Κυβέρνηση θεωρουσε δτι ή
δομή αύτή, σέ συνδυασμό άφενός μέ τή θέσπιση τής
έννεάχρονης ύποχρεωτικής στοιχειώδους έκπαιδεύ

1977

σεως καί άφετέρου μέ τίς άλλες προβλέψεις του νο

Μέ τήν εύκαιρία τών -μέ τό παλιό ήμερολόγιο

μοσχεδίου (δωρεάν φοίτηση καί βιβλία, παροχή

γενεθλίων του Κ. Καραμανλή δ πρόεδρος τής Γαλλι

ύποτροφιών κ.λ.π.), θά συνέβαλλε στήν οίκειοθελή

κής

Δημοκρατίας,

Βαλερύ

Ζισκάρ

ντ'

Έσταίν,

στροφή τών νέων πρός τήν τεχνική καί έπαγγελματι

άπευθύνει στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό τό άκόλουθο

κή Παιδεία.

συγχαρητήριο τηλεγράφημα:

στόν προγραμματισμό τής άναπτύξεως του τομέα αύ

«Στήν 70ή έπέτειο τών γενεθλίων σας μοu ε{ναι iδιαίτε
ρα εύχάριστο νά σaς άπευθύνω τίς θερμότερες εύχές μου
γιά τήν προσωπική εύτυχία καί γιά τήν έπιτυχία τής ύψη
λής άποστολής, πού σaς έμπιστεύθηκε ό έλληνικός λαός

σέ δραματική στιγμή τής ίστορίας του καί στήν όποία εχε

'Ο ύφυπουργός άναφέρθηκε, άκόμη,

του τής Παιδείας, καθώς καί στό κόστος τής μεταρ
ρυθμίσεως, τό δποίο άναβίβασε σέ

900

έκατ. δρχ.

Κατόπιν, τίς έπιμέρους διατάξεις του νομοθετήματος
άνέλυσε δ δεύτερος είσηγητής τής πλειοψηφίας, Κ.
'Αποσκίτης.

τε πλήρως άφοσιωθή. 'Η Γαλλία βλέπει στό πρόσωπό σας

'Από τήν πλευρά τής ΕΔΗΚ, δ Ε. Παπανουτσος

τόν άρχιτέκτονα τής δημοκρατικής άνανεώσεως τής 'Ελλά

είσηγήθηκε τήν έπιψήφιση έπί τής άρχής του νομο

δος καί τό σύμβολο τής άνακτηθείσης ύπερηφανείας της.

σχεδίου, τό δποίο είχε ijδη σημαντικά άναθεωρηθεί

Έκτιμa τό εργο πού έπιτελείτε γιά νά έξασφαλίσετε στήν

άπό τήν Κυβέρνηση, βάσει καί τών άπόψεων τής άν

χώρα σας τήν εiρήνη καί τήν εύημερία, στίς όποίες άπο

τιπολιτεύσεως. ~Εκαμε έπίσης λόγο καί γιά τήν έκ

βλέπει, καί γιά νά καταστήσετε δυνατή τήν σύνδεση τών
πεπρωμένων της μέ τά πεπρωμένα τής Εύρωπαϊκής Κοινό

τητας. 'Η Γαλλία, μαζί μου, σaς εuχεται χαρούμενα γενέ
θλια».
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παιδευτική μεταρρύθμιση του

1965, ή δποία προνοου

σε καί αύτή γιά τήν άνάπτυξη τής έπαγγελματικής
καί τεχνικής έκπαιδεύσεως. 'Ως άρνητικά στοιχεία

του νομοσχεδίου, δ Ε. Παπανουτσος άνέφερε τήν

1977

άπόφαση τής Κυβερνήσεως νά μήν ίδρυθεί ενιαίος

φορέας γιά τήν έπαγγελματική έκπαίδευση, μέ άποτέ

Συζητείται καί ψηφίζεται έπί τής άρχής άπό τή

λεσμα τήν πιθανή έμπλοκή του θεσμου στή γραφειο

Βουλή τό νομοσχέδιο «περί όργανώσεως καί διοική

κρατία τών διαφόρων 'Υπουργείων· τήν πρόβλεψη

σεως τής μέσης καί άνωτέρας έπαγγελματικής καί

δτι ούσιώδη ζητήματα θά ρυθμίζονταν μέ προεδρικά

τεχνικής έκπαιδεύσεως».

διατάγματα, έρήμην τής Βουλής τήν άποφυγή ρυθ

'Ο ύφυπουργός Παιδείας, Β. Κοντογιαννόπου

μίσεως θεμάτων σχετικών μέ τήν ίδιωτική έπαγγελ

λος, σημείωσε δτι τό νομοσχέδιο άφορουσε ενα πα-

ματική έκπαίδευση· καί τήν ελλειψη προβλέψεως γιά
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ΠΕΔΙΟ

τή συμμετοχή του βιομηχανικου καί του έμπορικου

στικής έξουσίας θά ίκανοποιουσε ίσως, βραχυπρό

κόσμου στήν άνάπτυξη τής έπαγγελματικής έκπαι

θεσμα, τό δημόσιο αίσθημα, μακροπρόθεσμα δμως

θά συντελουσε στήν ύπονόμευση τής άνεξαρτησίας

δεύσεως.

'Ο είσηγητής του ΠΑΣΟΚ, Ι. Κουτσοχέρας, τό

τής Δικαιοσύνης.

νισε δτι τό κόμμα του βρισκόταν σέ «άπόλυτη άντί
θεσψ> μέ τό νομοσχέδιο, τό όποίο <iφηνε ύπερβολικά

28
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πολλά ζητήματα νά ρυθμιστουν μέ προεδρικά δια
τάγμqτα καί ύπουργικές άποφάσεις, ένώ «εθετε φραγ
μούς» στή μάθηση, μέ τήν καθιέρωση είσαγωγικών

έξετάσεων στό Λύκειο. 'Ο

I.

Κουτσοχέρας άνέφερε

άκόμη τήν άποψή του δτι τό νομοσχέδιο δημιουργου

σε κοινωνική όμάδα έργατών πού προορίζονταν γιά
έκμετάλλευση άπό τίς μεγάλες εταιρείες. Μίλησαν
άκόμη καί άλλοι βουλευτές, μεταξύ τών όποίων ό Δ.
Τσάτσος, ό όποίος εκαμε λόγο γιά ελλειψη ύλικοτε
χνικής ύποδομής καί γιά άνάγκη νά έλεγχθεί ή κα

ταλληλότητα του διδακτικου προσωπικου.
Τήν επομένη, ό πρόεδρος τής ΕΔΑ, Η. Ήλιου,

έξέφρασε καί αύτός τήν άντίθεσή του πρός τό νομο
σχέδιο, τό όποίο κατά τή γνώμη του άφηνε τούς άπό
φοιτους τών τεχνικών σχολών στό ελεος τών μεγά

λων έπιχειρήσεων, ένώ δέν έξασφάλιζε ίσες εύκαιρί
ες γιά δλους τούς νέους. 'Από τήν πλευρά τής Κυ
βερνήσεως, ό ύπουργός Προεδρίας καί.Παιδείας, Γ.
Ράλλης, άπάντησε στίς έπικρίσεις πού είχαν διατυ
πωθεί, σημειώνοντας ίδιαίτερα δτι ή Κυβέρνηση άπέ
διδε ίση σημασία στή γενική καί τήν τεχνική έκπαί
δευση, καθώς καί δτι τό νομοσχέδιο είχε άποτελέσει
άντικείμενο ένδελεχους

μελέτης 1 44.

1977

'Υπογράφεται, στίς Βρυξέλλες, τό δεύτερο j_ρη 
ματοδοτικό πρωτόκολλο 'Ελλάδος-ΕΟΚ, τό όποίο

προβλέπει, στά πλαίσια του καθεστώτος Σ~νδέσεως,
τήν ένίσχυση τής ελληνικής οίκονομίας

καί ίδι

-

αίτερα τών προσπαθειών γιά έκσυγχρονισμό του γε

ωργικου τομέα

-

μέ ποσό

280 εκατ.

εύρωπαϊκών λο

γιστικtQν μονάδων. Συγκεκριμένα, χορηγουνται

225

εκατ . μέ μορφή δανf:ίων άπό τήν Εύρωπαϊκή Τράπεζα
'Επενδύσεων,

45

εκατ . μέ μορφή δωρεάς καί

10 εκατ.

μέ μορφή δανείων μέ ίδιαίτερα εύνοϊκούς δρους. Τό
πρωτόκολλο ύπογράφει, γιά λογαριασμό τής ελλη
νικής Κυβερνήσεως, ό μόνιμος άντιπρόσωπος στήν

ΕΟΚ, πρέσβης Στ. Σταθάτος.
'Η σύναψη του δεύτερου χρηματοδοτικου πρω
τοκόλλου, άπόρροια τής Συμφωνίας Συνδέσεως του

1961,

είχε καθυστερήσει έξαιτίας τής επτάχρονης

δικτατορίας στήν 'Ελλάδα. Οί διαδικασίες γιά τή

σύνταξή του είχαν κινηθεί, μέ πρωτοβουλία τής ελ
ληνικής Κυβερνήσεως, εύθύς μετά τήν άποκατάστα
ση τής δημοκρατίας καί τή σύγκληση του πρώτου

Συμβουλίου Συνδέσεως, τό

1974.

Στό τέλος του

1976,

καί ένώ τίς σχετικές προσπάθειες τής ελληνικής
πλευράς συντόνιζε. ό ύφυπουργός Συντονισμου, Γ .
Κοντογεώργης, οί διαπραγματεύσεις είχαν σημειώ

25
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1977

σει σημαντική πρόοδο . Στίς

Τό Πεν;ταμελές 'Ε(ρετείο 'Αθηνών άθωώνει άρ
κετούς άπό τούς βαρυποινίτες πού είχαν καταδικα
στεί γιά τίς εύθύνες τους κατά τά γεγονότα του Πο
λυτεχνείου, του Νοεμβρίου

1973. Συγκεκριμένα,

άθω

ώνονται οί Β. Μπουκλάκος, Δ. Ζαγοριαννάκος, Κ .
Μαυροειδής, Π. Καραγιάννης, ένώ σέ 18μηνη φυλά
κιση καταδικάζεται ό Σ . Βαρνάβας, ό όποίος πρωτο
δίκως είχε καταδικαστεί τρίς σέ ίσόβια.
Τήν άπόφαση στηλίτευσαν μέ άνακοινώσεις τους
ό πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, ό πρόε
δρος τής ΕΔΑ, Η.

6

Δεκεμβρίου, στήν

'Επιτροπή Συνδέ~εως, ύπήρξε συμφωνία σέ ενα σχέ
διο του πρωτοκόλλου, τό όποίο έγκρίθηκε άπό τό
Συμβούλιο 'Υπουργών τής ΕΟΚ στίς

18

του ίδιου

μήνα καί όριστικοποιήθηκε στίς άρχές του 'Ιανουα
ρίου του

1977.

Τό πρωτόκολλο συνόδευσε ή άκόλουθη έπιστολή
του προέδρου τής άντιπροσωπείας τής ΕΟΚ πρός τόν
'Έλληνα όμόλογό του, στήν όποία καί διευκρινιζό
ταν ή Κοινοτική θέση σχετικά μέ τήν ίσχύ του πρω

τοκόλλου μετά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος:

Ήλιου, τό γραφείο τύπου τής

«'Έχω τήν τιμήν νά γνωρίσω ύμίν δτι ή Κοινότης θεω

ΕΔΗΚ, καθώς καί κύκλοι του ΚΚΕ καί του ΚΚΕ

ρεί δτι τό πρόβλημα των συνεπειών τής ενδεχομένης εντά

(έσ.), πού σημείωσαν δτι γιά τήν έξέλιξη αύτή εύθύ

ξεως τής Έλλάδος είς τήν Κοινότητα επί τών διατάξεων

νες εφερε κciί ή Κυβέρνηση, ή όποία είχε άμελήσει

του δευτέρου χρηματοδοτικοί) πρωτοκόλλου ΕΟΚ-' Ελλά

νά διενεργήσει κάθαρση στό χώρο τής Δικαιοσύνης.

δος, θά πρέπη νά διευθετηθή είς τά πλαίσια τών διαπραγ

'Από τήν πλευρά του, ό ύπουργός Δικαιοσύνης, Κ.
Στεφανάκης, δήλωσε δτι ή Κυβέρνηση θά σεβόταν
τήν άρχή τής μ ή έπεμβάσεως στό εργο τής Δικαιοσύ
νης: «'Αρχή τήν όποία τηρεί πιστά ή Κυβέρνηση,
είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί μέ τίς άποφάσεις τών

Δικαστηρίων».

Παράλληλα,

ματεύσεων εντάξεως. 'Ως εκ τούτου νομίζω δτι ε{μαι ύπο
χρεωμένος νά σaς γνωρίσω τήν γενική ν ό.ρχήν σύμφωνα μέ

τήν δποίαν ουδεμία χρηματοδοτική δέσμευσις είς τά πλαί
σια του πρωτοκόλλου θά δύναται πλέον νά ό.ναληφθή ό.πό

τής ήμερομηνίας θέσεως εν ίσχύι τής Συνθήκης 'Εντάξε
ως.

κυβερνητικοί κύκλοι

»'Ως εκ τούτου, αί διαπραγματεύσεις εντάξεως θά πρέ

σημείωναν δτι ένδεχόμενη παρέμβαση τής έκτελε-

πη νά περιλαμβάνουν τούς τρόπους οί δποίοι θά εξασφα-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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λίσουν τήν άρμονικήν μετάβασιν, ώς πρός τήν χρηματοδο

ρίς aπώλεια χρόνου στήν Κοινότητα τίς διαπραγματευτι

τικήν ένίσχυσιν, ό.πό τό καθεστώς συνδεδεμένης χώρας

κές θέσεις μας κατά τομείς, γιά νά μπορέσουμε νά επιταχύ

πρός τό καθεστώς Κράτους-μέλους, μέ προσφυγή, συμφώ

νουμε τόν ρυθμό των διαπραγματεύσεων, δπως επιθυμού

νως πρός τά συνήθη κριτήρια, ε{ς τά διάφορα Ταμεία καί

σαμε, καί νά μήν προσφέρουμε στήν Κοινοτική 'Αντιπρο

τούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς τfjς Κοινότητος.

σωπεία τό εϋκολο επιχείρημα δτι κάθε καθυστέρηση όφεί

»Θά σaς ήμην ύπόχρεως δπω~ς εuαρεστούμενος γνωρί
»Παρακαλώ δεχθfjτε, κύριε πρόεδρε, τήν εκφρασιν τfjς
ύψηλfjς μου εκτιμήσεως».

Παράλληλα, άπό τό τέλος

λεται σέ δική μας βραδύτητα.

)) 'Η Κοινότης δέν είχε κανένα λόγο νά έπιδιώκη

σητε λfjψιν τfjς παρούσης έντολfjς.

επιτά

χυνση του ρυθμοu των διαπραγματεύσεων μέ τήν 'Ελλάδα,

παρά τήν αναμφισβήτητη καί δεδομένη πολιτική βούληση

'Ιανουαρίου

1977,

προχωροϋσαν καί οί διαπραγματεύσεις γιά τήν εντα

τών έννέα χωρών ύπέρ τfjς προσχωρήσεώς μας στίς Κοινό
τητες.

)), Αντιθέτως,

έπειδή ή Κοινότης είχε ν' aντιμετωπίση

ξη τής Έλλάδος. "Ως τόν 'Ιούλιο, σέ εξι συνόδους

παράλληλα άλλα σοβαρά προβλήματα, πού θά δημιουργοu:

σέ έπίπεδο άναπληρωτών, θά παρουσιαστοϋν οί έλ

σαν οί αναμενόμενες νέες ύποψηφιότητες γιά προσχώρηση

ληνικές θέσεις στούς άκόλουθους τομείς:

στίς Εuρωπαϊκές Κοινότητες, κάθε επιβράδυνση του ρυθ

«α. Περί τών 'Εξωτερικών Σχέσεων τfjς Κοινότητος.
'Ο τομεύς αuτός συνδέεται στενά μέ τόν τομέα τfjς τελω
νειακfjς ένώσεως.

»β. Περί Γεωργίας. Πρώτες γενικές θέσεις.
»γ. Περί θεμάτων Προϋπολογισμοί> καί έφαρμογfjς, aπό

τήν 'Ελλάδα, του συστήματος τών iδίων πόρων. Γενικές
θέσεις.
»δ. Περί Κρατικών ενισχύσεων καί Περιφερειακfjς
Πολιτικfjς.

»ε. Περί προσχωρήσεως τfjς 'Ελλάδος στήν Εuρωπαϊ
κή Κοινότητα

w

μου των δικών μας διαπραγματεύσεων θά ήταν ευπρόσδε
κτη aπό τήν Κοινοτική πλευρά, γιατί έξυπηρετοuσε ώρι
σμένες τάσεις πού είχαν aρχίσει νά διαμορφώνωνται στούς
κόλπους της καί θά εδιδε χρόνο στήν Κοινότητα γιά τήν
συνολική καί σφαιρική μελέτη των προβλημάτων πού δη

μιουργοuσε ή νέα διεύρυνση καί γιά τήν αναζήτηση των

δυνατών Κοινοτικών λύσεων στά προβλήματα αuτά.
))Καί αuτό ό.κριβώς επρεπε έμείς ν' aποφύγουμε. Τόν

συσχετισμό τών δικών μας διαπραγματεύσεων μέ τίς δύο

άλλες ύποψηφιότητερ) 145.

Άνθρακος καί Χάλυβος.

»στ. Περί Κοινωνικfjς Πολιτικfjς- 'Ελεύθερη κυκλο

φορία εργαζομένων, Κοινωνική 'Ασφάλιση, Εuρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο .
»ζ. Περί τοu Δικαιώματος εγκαταστάσεως καί έλεύθε
ρης παροχfjς ύπηρεσιών.

»η. Περί τfjς 'Ελευθέρας Κινήσεως κεφαλαίων».

Γιά τίς διαπραγματεύσεις αύτές, ό Γ. Κοντογεώρ
γης θά σημειώσει:
.'

Ι ΜΑΡΠΟΥ

1977

Συνέρχεται, σέ πλήρη σύνθεση, τό 'Υπουργικό
Συμβούλιο ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή:
«Στήν aρχή ό πρωθυπουργός προέβη σέ μιά συνολική

εκτίμηση τfjς καταστάσεως τfjς χώρας, τήν όποία έχαρα
κτήρισε ίκανοποιητική. Κατόπιν προχώρησε στήν ό.νάλυ

ση των καιρίων θεμάτων τόσον τfjς έξωτερικfj ς, δσο καί
τfjς έσωτερικfjς πολιτικfjς τfjς Κυβερνήσεως, προσδιώρισε

«Γιά τήν προετοιμασία τών διαπραγματευτικών μας θέ

τούς μακροχρόνιους καί βραχυχρόνιους στόχους καί εδω

σεων επρεπε νά προηγηθfj σέ βάθος μελέτη των προβλημά

σε όδηγίας γιά τήν έπίλυση τών έπί μέρους προβλημάτων.

των κατά τομέα. νΕπρεπε νά εχη προχωρήσει ή έξέταση

;;"Μολονότι οί εξελίξεις στήν χώρα μας .είναι γενικώς

τοu παραγώγου Κοινοτικοί> δικαίου. Χρειαζόταν μία πολύ

ικανοποιητικές

πλευρη καί συντονισμένη έ ργασία, ή όποία aπαιτοuσε μία

θοί5ν μέ τίς δυσχέρειες πού άντιμετωπίζουν άλλες χώρες μέ

-

καί θά έλεγα ενθαρρυντικές, aν συγκρi

ιδιαίτερη εvταση των προσπαθειών μας γιά νά γίνη σωστά

ά'νάλογες ή παραπλήσιες συνθήκες" - ό κ:. Καραμανλfjς

καί εγκαιρα.

έτόνισε τήν "άνάγκη άφ

'

ένός μεyαλυτέρας προσπαθείας

))Γιά νά έκτιμηθfj ή τεράστια προσπάθεια πού χρειαζό

καί άφ, έτέρου εντονωτέρας δραστηριοποιήσεως" όχι μό

ταν νά καταβληθfj γιά τήν προετοιμασία τών διαπραγμα

νο τfjς Κυβερνήσεως, άλλά κ:αί δλων τών φορέων πού μετέ

τευτικών μας θέσεων πρέπει νά ληφθοuν ύπ' όψιν δύο παρά

χουν ένεργά στήν δημόσια ζωή τΟU τόπου . " νΕχουν δια

γοντες. 'Ο παράγων χρόνος καί ό παράγων Δημοσία Διοί

νοιγή μεγάλες δυνατότητες γιά τήν χώρα μας πρός όλες τίς

κηση , ή όποία, παρά τήν ϋπαρξη ίκανών καί aξιόλογων

κατευθύνσεις" - έτόνισεν ό κ:. Καραμανλfjς

στελεχών, δέν ήταν επαρκώς όργανωμένη καί προετοιμα

ζήλο όμως, τόν μόχθο, τήν συνεργασία καί τήν συγκέν

σμένη νά έπωμισθfj τό εργο αuτό.

τρωση τών προσπαθειών, θά tξαρτηθfί aν θά άξιοποιήσωμε

)) 'Ως

πρός τόν πρώτο παράγοντα, δηλαδή τά χρονικά

δρια προετοιμασίας τών διαπραγματευτικών μας θέσεων,
πρέπει νά γίνη κατανοητό, γιά νά μήν ύπάρχουν σ' αuτό

-

"άπό τόν

στήν πληρότητά τους icαί στόν συντομώτερο δυνατό χρόνο
τίς αlσιόδοξες αύτές προοπτικές".

)) 'Αφοu

ύπεγράμμισε δτι βάθρο γιά τήν ταχεία ανάπτυ

αυταπάτες , δτι έμείς είμαστε οί επισπεύδοντες, έμείς είχα

ξη τfjς χώρας κ:αί τήν επίτευξη των στόχων κ:οινωνικ:fjς

με ζητήσει νά προσχωρήσουμε στήν Κοινότητα καί ή μπά

εuημερίας είναι ή πολιτική σταθερότης, ή τάξη κ:αί ή ό.σφά

λα του παιχνιδιοu των διαπραγματεύσεων βρισκόταν στό

λεια τfjς χώρας, ό κ:. Καραμανλfjς επεσήμανε δύο aνησυ

δικό μας μέρος.

χητικά φαινόμενα πού τείνουν τόν τελευταίο καιρό νά δη

)) 'Έπρεπε μέ κάθε προσπάθεια καί κάθε θυσία νά έτοιμά

μιουργήσουν, εστω σέ περιωρισμένη κλίμακα, ενα τεχνητό

σουμε τό συντομώτερο δυνατόν καί νά παρουσιάσουμε χω-

κλίμα aνησυχίας κ:αί νά δυσφημήσουν τήν χώρα στό έξω-
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τερικό, παραβλάπτοντας ϋψιστα εθνικά συμφέροντα. Τά

στά ίδια τά συμφέροντα τών παρασυρομένων aπεργών. Γι

νοσηρά αuτά φαινόμενα είναι οί συστηματικές, δσο καί

ατί άν ή Πολιτεία ενέδιδε

άδικες επιθέσεις κατά των Σωμά,των 'Ασφαλείας καί οί

τή

άμφισβητήσεις πού εγείρονται εiς βάρος τfjς Δικαιοσύνης.

φευκτος. 'Από τόν πληθωρισμό όμως μόνον οί εργαζόμε

-

-

γιά νά δημοκοπήση καί αv

σ' αvτές τίς πιέσεις, ό πληθωρισμός θά ήταν άναπό

"Μέ τίς πρώτες, επιχειρείται νά κλονισθή ή εμπιστοσύνη

νοι βλάπτονται. Οί πλούσιοι δέν βλάπτονται, aλλ

τοfί λαοfί πρός τά όργανα πού μοχθοfίν νυχθημερόν γιά νά

τως πολλές φορές ώφελοfίνται. Καί πάντως εlναι καιρός ν'

τοfί εξασφαλίσουν τάξη καί aσφάλεια· καί ν ' άποτρέψουν

aντιληφθοfίν όλοι οί πολίται ότι ή Κυβέρνηση δέν sχει

τήν είσαγωγή στήν χώρα μας τοfί κύματος τής βίας καί τής

ίδια συμφέροντα όπως αvτοί, γιά ν' aντιδική μαζί τους.

'

aντιθέ

πού δυστυχώς κατακλύζει τίς προηγμένες

'Επιθυμία της, aλλά καί συμφέρον της εlναι νά ίκανοποιή

κοινωνίες τής εποχής μας", είπεν ό κ. Καραμανλfjς. "Μέ

όλα τά αίτήματα όλων τών πολιτών. ΗΑ ν δέν τό πράττη σέ

παρανομίας,

τήν διόγκωση ώρισμέvων aποκρουστικών μέν, aλλ

'

εντε

λώς περιωρισμένων περιστατικών καί τήν διατύπωση κα

κάθε περίπτωση, εlναι διότι δέν ημπορεί νά τό πράξη άζη
μίως γιά τόν τόπο καί γιά τό κοινωνΙκό σύνολο".

θημερινών κατηγορητηρίων κατά τής 'Αστυνομίας, εlναι

»'Εξ άλλου, άναφερόμενος στίς επικρίσεις πού κατά

φανερό ν ότι ώρισμένοι κύκλοι επιδιώκουν τόν εκφοβισμό

καιρούς διατυπώνονται κατά τfjς Κυβερνήσεως άπό διαφο

καί τήν αδρανοποίηση τών οργάνων τής τάξεως. Δέν σκέ

ρετικές σκοπιές καί μέ διαμετρικά άντίθετα επιχειρήματα,

πτονται όμως οί ενθαρρύνοντες τούς κύκλους αvτούς τί θά

δ κ. Καραμανλfjς είπε: "Καί μόνο ότι εlναι τόσο aντιφατι

συνέβαινε στόν τόπο αvτόν, άλλά καί στούς ίδιους, άν επε

κές καί αλληλοσυγκρουόμενες οί κατηγορίες αvτές -άλ

τύγχανε ή επιδίωξή τους".

λες ότι τό πiiμε πολύ aριστερά, άλλες ότι παραείμαστε

»' Αναφερόμενος

στό θέμα τfjς δικαιοσύνης ό κ. Καρα

δεξιοί, άλλες ότι προχωρήσαμε πολύ τήν κάθαρση, άλλες

μανλfjς εστηλίτευσε επίσης τήν συνεχιζομένη εκστρατεία

ότι τήν άφήσαμε aτελή κ. ο.κ.

εναντίον της: "'Η εκστρατεία αvτή βάλλει άμέσως κατά

θοfίμε μέ συνέπεια καί σταθερότητα τόν σωστό δρόμο: τόν

τής λειτουργίας τοfί δημοκρατικοfί μας πολιτεύματος. Κα

δρόμο τοfί μέτρου, τής νομιμότητος, τής ευθύνης. Καί μό

-

άποδεικνύει ότι άκολου

νείς aσφαλώς δέν μπορεί ν' aρνηθή, aφοfί ή aπονομή τής

νον ό δρόμος αvτός όδηγεί στήν σημερινή εποχή

δικαιοσύνης ε{ναι sργον άνθρώπων, ότι ύπάρχουν καί aτυ

πολύπλευρες δυσχέρειες πού aντιμετωπίζει ή χώρα

χείς aποφάσεις. 'Αλλ

εlναι ακατανόητο, όταν οί aποφά

εξυπηρέτηση τών πραγματικών συμφερόντων τοfί sθνους".

σεις αvτές συμβαίνη νά εvνοοfίν χουντικούς κατηγορουμέ

»Τέλος δ κ. πρωθυπουργός παρεκάλεσε τούς ύπουργούς

'

μέ τίς

-

στήν

νους, νά χαλάη ό κόσμος, όταν δέ εvνοοfίν κομμουνιστές η

άφ' ένός νά εντείνουν τήν δημιουργική τους δραστηριότη

aναρχικούς νά aποσιωποfίνται η νά επευφημοfίνται. Πε

τα καί, άφ' έτέρου, μέ τήν συνεχfj επαφή τους μέ τίς παρα

ρισσότερο όμως ακατανόητο, πραγματικά εξωφρενικό, εl

γωγικές τάξεις καί τόν λαό, νά τόν διαφωτίζουν επί των

ναι νά κατηγορήται ή Κυβέρνηση γιατί δέν ποδηγετεί τήν

κινδύνων πού συνεπάγεται ή δημαγωγική άντιμετώπιση

Δικαιοσύνη, ώστε νά εκδίδω ντα ι aποφάσεις καθ' ύπαγό

των προβλημάτων του» 146 •

ρευσή της. 'Αλλ' άν συνέβαινε αvτό, εστω καί γιά νά ίκα

νοποιηθή πρόσκαιρα τό δημόσιο αίσθημα, ποιός θά στα
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ματοfίσε κατόπιν τήν Κυβέρνηση, όποιαδήποτε Κυβέρνη
ση, /aπό τό νά παρεμβαίνη στό sργο τής Δικαιοσύνης· καί

'Ο Κ. Καρdμανλής παρακολουθεί, στή Λυρική

νά τήν χρησιμοποιή σάν όργανο εναντίον τών aντιπάλων

Σκηνή, τήν παράσταση του «Ριγκολέττο», μέ τήν

της; Σκέφθηκαν ποτέ οί φωνασκοfίντες ότι άν ή Κυβέρνη

όποία τιμiiται ή 25ετής σταδιοδρομία του βαρύτονου

ση υίοθετοfίσε τήν τακτική τής επεμβάσεως στήν Δικαιο

κ : Πασχάλη. Μετά τό τέλος τής παραστάσεως, ό

σύνη, θά μποροfίσε νά τήν χρησιμοποιήση καί εναντίον

πρωθυπουργός συνεχάρη προσωπικά τό διακεκριμέ

τους; Καί ότι πάντως θά aνετίνασσε μιά γιά πάντα τήν

νο καλλιτέχνη .

συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία τής δικαστικής

εξουσίας- μίαν aπό τίς θεμελιώ~εις εγγυήσεις τής δημο
κρατίας;"

)) 'ο

πρωθυπουργός επισήμανε επίσης, άναφερόμενος

4
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'Ο uπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε.

'Αβέρωφ,

στούς στόχους τfjς κοινωνικfjς καί οiκονομικfjς πολιτικfjς

καταθέτει στή Βουλή τό νομοσχέδιό «περί 'Υπουρ

τfjς Κυβερν1]σεως, τόν κίνδυνο ύπονομεύσεώς της άπό τήν

γείου 'Εθνικής 'Αμύνης καί τών όργάνων τής άνωτά

τάση των άσκόπων η παραλόγων άπεργιων:

'Ασφαλώς

της διοικήσι;ως καί έλέγχο υ των 'Ενόπλων Δυνάμε

ώρισμένες aπεργίες οφείλονται κατά ένα ποσοστό σέ δί

ων», μέ τό όποίο άνασυνιστaται τό Γενικό 'Επιτε

καια αίτήματα, πού δέν μποροfίν όμως αvτή τήν στιγμή νά

λείο 'Εθνικής 'Αμύνης καί έπανέρχεται ή αύτοτέ

ίκανοποιηθοfίν, χωρίς τόν κίνδυνο νά κλονισθή ή οΙκονο

λεια των τριών δπλων.

"

μία μας. 'Υπάρχουν όμως πολλές aπεργίες πού sχουν πολι
τικά ελατήρια η ύποκινοfίνται aπό συνδικαλιστική δημα
γωγία. 'Υπάρχουν κινητοποιήσεις πού ε{ναι τόσο παράλο

5 ΜΑΡτΙΟΥ 1977

γες, ώστε νά μ ή μπορή παρά ν' άποδοθοfίν σέ πρόθεση

Καθώς τό Βουκουρέστι εχει πληγεί άπό ίσχυρό

δημιουργίας κοινωνικής αναταραχής. Σέ τελική όμως aνά

σεισμό, ό Κ. Καραμανλής άπευθύνει στόν πρόεδρο

λυση οί άκαιρες αvτές aπεργίες, σέ μιάν ώρα πού ή χώρα

τής Ρουμανίας, Ν. Τσαουσέσκου, τό άκόλουθο τηλε

aποδύεται σέ μιά μεγάλη Προσπάθεια γιά νά θεμελιώση τό

γράφημα:

οίκονομικό της μέλλον καί τήν εvημερία τοfί λαοfί, δέν

aντιστρατεύονται μόνον στήν προσπάθεια αvτή, άλλά καί

«λαβών γνώσιν τfjς τραyικfjς καταστροφfjς, ή

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

'

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΝτΙΠΟΛΙτΕΥΣΕΩΣ

όποία επληξε τήν χώραν σας καί τόν φίλο ρουμανικό
λαό, άπευθύνω, στήν 'Εξοχότητά σας καί στίς δοκι
μασθείσες οlκοyένειες, τήν πιό βαθειά συμπάθειά
μου».
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Συγκαλείται σύσκεψη, στό 'Υπουργείο Συντονι
σμοί\, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή
συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμοί\, Οικονομι

'Η 'Ελλάδα προσέφερε στή Ρουμανία ύλική βοή

θεια άξίας

300.000

δολλ. γιά τίς άνάγκες τής περι

θάλψεως τών σεισμοπαθών.

κών, 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, τών ύφυπουργών

Συντονισμοί\, τοu διοικητή καί τοu ύποδιοικητή τής
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τών διοικητών καί ύποδιοι
κητών τών εμπορικών Τραπεζών καί τών Τραπεζών

8-10

ΜΑΙ'τΙΟΥ

'Επενδύσεων, του προέδρου τής ΕΛΕΒΜΕ, καθώς

1977

'Ο Κ. Καραμανλής εχει σειρά συναντήσεων μέ
τούς άρχηγούς τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως,
τούς όποίους ενημερώνει γιά ζητήματα εξωτερικής
πολιτικής.
Στίς

8

Μαρτίου, ό πρωθυπουργός δέχτηκε τόν

πρόεδρο τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιου, πού επανέλαβε τό αϊ
τημά του γιά διενέργεια συζητήσεως στή Βουλή έπί

τής εξωτερικής πολιτικής, τό όποίο καί πάλι δέν εγι
νε δεκτό άπό τόν Κ. Καραμανλή, μέ τό σκεπτικό δτι
οί συνθήκες δέν ήταν άκόμη πρόσφορες . 'Ο πρόε
δρος τής ΕΔΑ, άκόμη, άνέπτυξε τίς θέσεις του κόμ
ματός rτου γιά τά έθνικ~ θέματα, ζήτησε τόν επανα
πατρισμό τών ύπόλοιπων πολιτικών προσφύγων, καί

εξέφρασε τίς άνησυχίες του άπό τήν τρομοκρατική
δράση άκροδεξιών στοιχείων, τούς κινδύνους άπό
τήν όποία, κατά τή γνώμη του, ή Κυβέρνηση προ
σπαθοuσε νά ύποβαθμίσει.

καί του προέδρου καί τών εκπροσώπων τοu Συνδέ
σμου 'Ελλήνων Βιομηχάνων. 'Εξετάστηκε ή προώ
θηση τής επενδυτικής προσπάθειας στόν τομέα τής
μεταποιήσεως, καθώς καί ή επίτευξη εύρυθμότερης

λειτουργίας τών Τραπεζών. Μετά τή σύσκεψη, εξαγ
γέλθηκαν βιομηχανικές επενδύσεις άξίας

800

έκατ.

δολλ., μέ κυριότερη αύτή του συγκροτήματος πετρο
χημικών στή Νέα Καρβάλη Καβάλας. 'Η περιοχή

τής Καβάλας, ιδιαίτερα, προορίζεται νά εξελιχθεί σέ
σημαντικό βιομηχανικό κέντρο τής Μακεδονίας. 'Η
σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άνέφερε:
«Στίς aρχές τής συσκέψεως δ πρόεδρος τής Κυβερνή
σεως κατετόπισε τούς παρισταμένους επί τής γενικής κα

ταστάσεως τής χώρας, ή όποία εlναι ίκανοποιητική, συγ
κρινομένη καί μέ τό παρελθόν, καί μέ δσα συμβαίνουν στίς
άλλες χώρες.

»'Ε τόνισε, δμως, δ κ. Καραμανλής δτι οί εξελίξεις πού
θά σημειωθοuν κατά τά δύο προσεχή χρόνια θά είναι ίστο

Τήν ϊδια ήμέρα, καί σέ άπάντηση δηλώσεων του

ρικής σημασίας γιά τόν έπί μακρό χρόνο προσδιορισμό

προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, δ όποίος εί

του μέλλοντος του εθνους. Γι' αυτό dκριβώς χρειάζεται εκ

χε ύποστηρίξει δτι άσκοuνταν πιέσεις στήν Κυβέρ

μέρους δλων επαγρύπνηση, ψυχραιμία καί δραστηριοποί

νηση άπό τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ γιά τήν ίκανοποίη

ηση. Θά ήταν κοντόφθαλμος εκείνος δ δποίος θά έθυσίαζε,

ση τών τουρκικών άξιώσεων στό Αιγαίο, κυβερνητι

σέ βραχυπρΌθεσμα συμφέροντα, τήν διασφάλιση τής οι
κονομικής καί κοινωνικής προκοπής τής χώρας έπί δεκαε

κή πηγή διατύπωσε τό άκόλουθο σχόλιο :

τίες.

«Οί aνησυχίες του κ. Παπανδρέου καί οίουδήποτε άλ

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έπεσήμανε τό γεγονός

λου δέν ευσταθοuν. Διότι, πρώτον- δπως κατ' επανάλη

δτι κατ, αυτήν τήν διετία θά λάβουν aποφασιστική τροπή

ψιν έδηλώθη

ουδαμόθεν aσκείται πίεσις επί τής παρού

μεγάλα έθνικά μας θέματα, μεταξύ των δποίων σημαντικώ

σης Κυβερνήσεως καί, δεύτερον , διότι καί άν έπεχειρείτο

τατη θέση κατέχει ή ενταξή μας στήν Ευρωπαϊκή ΟΙκονο

ν' dσκηθή δέν θά γινόταν ανεκτή».

μική Κοινότητα. Δέν aρκεί δμως ή δσονδήποτε έπιτυχής

-

Τό πρωί τής ΙΟης Μαρτίου, δ πρωθυπουργός συ
ναντήθηκε μέ τόν άρχηγό τής ΕΔΗΚ, Γ . Μαuρο, δ

διεξαγωγή τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη· χρειά
ζεται νά μ ή χάσουμε οϋτε ενα λεπτό, γιά νά προετοιμάσου
με πάνω σέ ύγιείς βάσεις τήν προσαρμογή τής έλληνικής

δποίος, σέ δηλώσεις του, εύθύς άμέσως, εκαμε λόγο

οικονομίας καί διοικήσεως πρός τίς δυτικοευρωπαϊκές

γιά άδιέξοδο στό Κυπριακό καί στό Αιγαίο, τήν

συνθήκες .

εύθύνη γιά τό όποίο επέρριψε στήν Τουρκία . 'Επί

»Εtδ;κώτερα, σχολιάζοντας τίς οικονομικές έξελίξεις

σης, επανέλαβε τό αϊτημά του γιά συζήτηση τών

καί προοπτικές, δ κ. πρωθυπουργός εξήγησε τούς λόγους

θεμάτ(!)ν τής εξωτερικής πολιτικής στή Βουλή . Τό

γιά τούς δποίους, ενω αυτές είναι γενικώς ευνοϊκές, επι

βράδυ τής ϊδιας ήμέρας, ό Κ. Καραμανλής ενημέρωσε

τόν Α. Παπανδρέου, ο όποίος εξέφρασε τίς άνησυχίες
του γιά τήν κατάσταση στά εξωτερικά θέματα, δια
τύπωσε τή διαφωνία του μέ τή διενέργεια έλληνο

τουρκικοu

διαλόγου

καί

τόνισε

δτι

μόνο

αν

ή

Τουρκία βεβαιωνόταy γιά τή βούληση τής 'Ελλάδος
νά προασπίσει τά δίκαιά της

-

στήν άνάγκη καί μέ

πόλεμο- θά διασφαλιζόταν ή ειρήνη.

βάλλεται ή ενταση τής προσπαθείας έκ μέρους δλων τών

παραγωγικών τάξεων, τών κρατικών φορέων καί του τρα
πεζικοί) συστήματος.
»'Η Κυβέρνηση ακολουθεί σταθερή πολιτική ελευθέ
ρας οΙκονομίας μέ τήν σύγχρονη εννοια του δρου. Αυτό

εχει τονισθή επανειλημμένα καί aπό τόν ίδιο τόν πρωθυ
πουργό καί τούς ύπουργούς τής Κυβερνήσεως καί περι

λαμβάνεται στίς Ιδεολογικές aρχές τής Νέας Δημοκρατίας
καί στ ίς προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνήσεως.
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»'Ο

ρόλος

τοϋ Κράτους,

των

Τραπεζών

καί

τfjς

λη αποτελεσματική προστασία τοϋ περιβάλλοντος.

ΕΛΕΒΜΕ εΙναι επιβοηθητικός των παραγωγικών καί γονί

»Ή ΕΛΕΒΜΕ θά ζητήση aπό τό 'Υπουργείο Συντονι

μων πρωτοβουλιών πού αναλαμβάνονται άπό τίς επιχειρή

σμοϋ, έντός τ.ων προσεχών /;βδομάδων τήν εκδοση των

σεις. Σέ καμμιά περίπτωση δέν επιτρέπεται οί Τράπεζες καί

άπαιτουμένων πράξεων γιά τήν πραγματοποίηση τfjς με

ή ΕΛΕΒΜΕ νά άντιστρατεύωνται τήν ιδιωτική δραστηριό

γαλυτέρας βιομηχανικfjς επενδύσεως πού εγινε ποτέ στήν

τητα, άλλά μόνον νά τήν ενισχύουν, βάσει εκσυγχρο

χώρα μας. Τό ϋψος τfjς επενδύσεως προϋπολογίσθηκε

νισμένων

σύμφωνα μέ τήν οικονομικοτεχνική προκαταρκτική μελέ

-

καί οχι των συνηθισμένων καί παραδοσιακών

-τραπεζικών κριτηρίων, καί νά τήν άναπληρώνουν μόνον

τη διεθνοϋς φήμης οίκου σέ

εκεί δπου λείπει, είτε γιατί τά άπαιτούμενα επιχειρηματικά

τοϋ !\τους

κεφάλαια εlναι μεγάλα, είτε γιά άλλους λόγους, πάντως σέ

ναλλαγματική καί

τομείς πού είναι ίδιαίτερης στρατηγικfjς σημασίας γιά τήν

νη. Πρόκειται περί ένός τεραστίου συγκροτήματος σειρaς

οικονομική άνάπτυξη.

διαφόρων πετροχημικών μονάδων πού θά εγκαταστα(3οϋν

»'Από τήν εκταση των πρωτοβουλιών πού θά άναλά

βουν οί παραγωγικές τάξεις, θά εξαρτηθfj κατ' άνάγκην
καί ή εκταση τfjς παρεμβάσεως τοϋ Κράτους στόν επενδυ

;;'Όί έπενδύσεις", ε{πε δ κ. πρωθυπουργός, "προσδιο

ρίζουν άποφασιστικά τήν οiκονομική άνάπτυξη καί τήν

641 έκατ. δολλάρια σέ τιμές
438 έκατ. δολλάρια σέ συ

άπό τά όποία

203

έκατ. δολλάρια σέ δραχμική δαπά

στήν περιοχή Νέας Καρβάλης. Προτιμήθηκε ή εγκατά
σταση τfjς μονάδος στόν νομό Καβάλας γιά δύο κυρίως

· λόγους:

»1.

τικό τομέα. Οίαδήποτε άλλη τοποθέτηση τοϋ θέματος άπα
τελεί παρερμηνεία τfjς πολιτικfjς τfjς Κυβερνήσεως.

1976,

Γιατί ύπάρχει ύψηλός βαθμός πιθανότητας εντοπι

σμοϋ ύδρογονανθράκων στήν περιοχή. Καί οί ύδρογονάν
θρακες άποτελοϋν τήν βασική πρώτη ϋλη των πετροχημι
κών.

κοινωνική πρόοδο, άπό τίς δποίες έξαρτώνται ή κοινωνική

))2.

Γιατί ή περιοχή Καβάλας προσφέρεται νά μεταβλη

γαλήνη καί ή δημοκρατική συνοχή τijς χώρας". 'Ε κάλεσε

θi'j σ' ενα άπό τά βασικώτερα έπαρχιακά κέντρα βιομηχα

δέ τούς παρισταμένους νά εντείνουν τίς μέχρι σήμερα προ

νικfjς άναπτύξεως. 'Η Κυβέρνηση ε{ ναι άποφασισμένη νά

σπάθειές τους καί νά ύποδείξουν νέα μέτρα πε ραιτέρω αυξή

περιορίση, όσο γίνεται, τήν περαιτέρω αuξηση τfjς συγ

σεως των επενδύσεων.

κεντρώσεως τοϋ πληθυσμοϋ καί τfjς οικονομικfjς δραστη

»'Από τά στοιχεία τά όποία άνέφεραν

Τραπεζών προέκυψε δτι τό

1977

oi

διοικηταί των

θά ύπάρξη ουσιώδης αu

ριότητος στήν περιοχή των 'Αθηνών καί τfi.ςΘεσσαλονί
κης.

)) Ή

ξηση τfjς χρηματοδοτήσεως των επενδυτικών πρωτοβου

λιών πού νά στηρίζη άνετα δλες τίς παραγωγικές επενδυτι

επιχείρηση θά είναι άποδοτική, άκόμα καί μέ τήν

aπαισιόδοξη εκδοχή ότι δέν θά βρεθοϋν επαρκε'ϊς εμπορι

κές δραστηριότητες. Σημειώθηκε τό γεγονός - τό όποίο

κά έκμεταλλεύσιμοι ύδρογονάνθρακες στήν περιοχή. Τό

επεβεβαίωσαν καί οί εκπρόσωποι τοϋ Συνδέσμου Βιομηχά

ϋψος των ετησίων πωλήσεων των προϊόντων τοϋ συγκροτή

νων- δτι aπό τά τέλη τοϋ

ματος θ ' άνέρχεται, ύπό τήν προϋπόθεση τfjς πλήρους

1976

σημειώνεται ουσιαστική

βελτίωση στήν ποιοτική διάρθρωση των επενδύσεων, μέ

aπασχολήσεως των εγκαταστάσεων, σέ

aποτέλεσμα νά παρατηρfjται σημαντική αuξηση τfjς παρα

ρια. Καί ή άντίστοιχη καθαρή συναλλαγματική ώφέλεια

γωγικότητας καί τfjς aνταγωνιστικότητος των έλληνικων

σέ

143

307

έκατ . δολλά

έκατ. δολλάρια περίπου .

))Σημειώνεται ότι στό προαναφερθέν ϋψος τfjς έπενδύ

επιχειρήσεων.
»'Εξ άλλου , σημαντική πρόοδος /:πετεύχθη καί στόν

σεως περιλαμβάνονται τά ί\ργα ύποδομfjς, τό αναγκαίο κε

τομέα τfjς συνεργασίας μεταξύ των Τραπεζών, καί των συ

φάλαιο κινήσεως καί οί τόκοι τfjς κατασκευαστικfjς περιό

ναλλασσομένων επιχειρήσεων, οί εκπρόσωποι των δποίων

δου. Ή aποδοτικότητα τοϋ συγκροτήματος θά εΙναι ίκα

εξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τήν προθυμία μέ τήν

νοποιητική άκόμα καί ύπό τήν προϋπόθεση δτι θά διαθέτη

δποίαν /:ξυπηρετοuνται.

τά προϊόντα στίς ευρωπαϊκές τιμές οϋτως rοστε, χωρίς καμ

»'Η πορεία καί οί προοπτικές των εξμ"yωγ&ν είναι επί
σης ευνοϊκές παρά τήν παρατηρουμένη διεθνfj κάμψη των

μιά ιδιαίτερη προστασία, νά εΙναι μέσα στά πλαίσια τfjς
Κοινfjς 'Αγορίiς, συναγωνιστικά.

/:ξαγωγικ&ν μεγεθών καί τοϋτο, γιατί μεταξύ άλλων ή 'Ελ

)>Πέρα δμως άπό τήν άμεση οίκονομική άπόδοση τfjς

λάς βρίσκεται στήν πλεονεκτική θέση νά ί\χη άνετη πρό

επενδύσεως, ή πραγματοποίησή της συνεπάγεται τεράστια,

σβαση στίςνεοανοιγμένες άγορές τfjς Μέσης καί τfjς 'Εγ

γενικωτέρου χαρακτfjρος όφέλη:

γύς 'Ανατολfjς, πρόσβαση, τήν όποία ή ιδιωτική πρωτο
βουλία μέ τήν αποφασιστική συνδρομή τοϋ Κράτους καί

των Τραπεζών, αξιοποιεί δλοένα καί περισσότερο. Χαρα

κτηριστικά αναφέρεται ότι οί εξαγωγές πρός αυτή τήν κα
τεύθυνση, μόνον μέσφ τfjς Έθνικfjς Τραπέζης, aνi'jλθαν τό

1976 σέ 303 έκατ.

δολλάρια. 'Αξιοσημείωτη είναι επίσης ή

>)θά συντελέση άποφασιστικά στήν εκβιομηχάνιση καί

τήν τεχνολογική πρόοδο τfjς χώρας
»θά δημιουργήση ευκαιρίες άμέσου άπασχολήσεως,
καί,
»πρό παντό ς θά έπιτρέψη τήν δημιουργία μιας στεφά
νης γύρω της aπό μικρότερες βιομηχανικές καί βιοτεχνι

συνεχής επέκταση τfjς δραστηριότητος των έλληνικ&ν τε

κές μονάδες , πού είτε θά επεξεργάζωνται σέ τελική φάση

χνικών έταιρι&ν σέ χώρες τοϋ Τρίτου Κόσμου.

τά προϊόντα της, είτε θά χρησιμοποιοϋνται σάν προμηθευ

»Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι ή ΕΤΒΑ προχωρεί πρός
τήν δημιουργία η /;πέκταση βιομηχανικών ζωνών καί πε

ριοχών συνολικfjς εκτάσεως

46.000

στρεμμάτων . Μέ τό

τές της.

»Αυτονόητον είναι δτ ι μέ τίς έγκριτικές πράξεις πού θά
εκδοθοϋν θά προβλεφθοϋν ειδικές διατάξεις γιά τήν άπα

πρόγραμμα τό όποίο θά κλιμακωθfj στά προσεχfj χρόνια

φυγή τfjς μολύνσεως καί τfjς ρυπάνσεως του περιβάλλον

καί θά aπαιτήση

20 δισ . δρχ., εξασφαλίζεται ή ορθολογική

τος. Προβλέπεται μάλιστα δτι οί σχετικές κανονιστικές

ύποδομή τfjς βιομηχανίας καί βιοτεχνίας μέ τήν παράλλη-

διατάξεις θά είναι αυστηρότερες aπό εκείνες πού ισχύουν
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aκόμα καί στίς πιό πυκνοκατωκημένες περιοχές του Βελ

διμερείς συναλλαγές θά πραγματοποιοuνται σέ έλεύ

γίου καί τής Γαλλίας, δπο~ λειτουργοuν όμοειδή εργοστά

θερο συνάλλαγμα· τό σύστημα του κλήριγκ καταρ

σια. Καί γενικώτερα τά μέτρα κατά τής ρυπάνσεως καί τής

γείται όριστικά. 'Η συμφωνία άποτελεί τήν άρχή γιά

μολύνσεως τής aτμοσφαίρας καί τής θαλάσσης θά είναι τά

τήν άναθεώρηση τfίς μεθόδου έμπορικ&ν άνταλλα

αυστηρότερα πού ίσχύουν σ' όλόκληρο τόν ευρωπαϊκό
Κοινοτικό χώρο.

»'Υπενθυμίζεται δτι ή Κυβέρνηση άπεφάσισε ήδη τήν
ϊδρυση βιομηχανικής περιοχής στήν Καβάλα, κοντά στήν

Κοινότητα Ποντολιβάδου πού θά /;πιτρέψη, άνεξάρτητα
aπό τό παραπάνω μεγάλο συγκρότημα, τήν ίδρυση μικροτέ
ρων βιομηχανικών καί βιοτεχνικών μονάδων.

γ&ν καί μέ άλλες χώρες τfίς άνατολικfjς Εύρώπης.
Στίς

29

'Απριλίου θά καταργηθεί καί τό διμερές

κλήριγκ μέ τή Σοβιετική 'Ένωση, μέ συμφωνία πού
θά ύπογράψουν ό 'Έλληνας ύφυπουργός Συντονι
σμοί>, Γ. Κοντογεώργης καί ό Σοβιετικός όμόλογός

του, Α. Μαντοί>λο . Μέ τή νέα συμφωνία ρυθμίζονται,

»'Η ΕΛΕΒΜΕ άνέθεσε τήν εκπόνηση μελέτης /;κσυγ

έπίσης, θέματα πού άφοροuν τή συνεργασία στούς

χρονισμοu καί επεκτάσεως των 'Αλυκών Μεσολογγίου, ή

τομείς τfίς βιομηχανίας, τfίς ναυτιλίας καί του του

όποία καί έπερατώθη τόν Φεβρουάριο τοu τρέχοντος ετους

ρισμοί>.

καί άξιολογείται aπό τίς ύπηρεσίες τής ΕΛΕΒΜΕ.

»Σύμφωνα μέ τήν μελέτη, προβλέπεται ή αύξηση τής
παραγωγής των

300.000

'Αλυκών

κατά τό πρώτο

τόν. καί κατά τό δεύτερο στάδιο σέ

στάδιο,

450.000

σέ

12

ΜΑΡΠΟΥ

Ό Κ. Καραμανλfίς προεδρεύει σέ σύσκεψη, στό

τόν.

Πολιτικό

ετησίως.

1977

Γραφείο,

στήν

όποία

συμμετέχουν

οί

»'Εξάλλου ή ΕΛΕΒΜΕ aνέθεσε τήν εκπόνηση δεύτε

ύπουργοί Έθνικfjς 'Αμύνης καί 'Εξωτερικών. 'Εξε

ρης μελέτης γιά τήν ϊδρυση συγκροτήματος aνθρακικής

τάστηκαν τά προβλήματα πού εΙχαν άνακύψει άπό

καί δισανθρακικής σόδας καθώς καί aλλων δευτερευουσών

τήν άνακοίνωση τfίς διενέργειας στό Αίγαίο τουρκι

μονάδων. 'Η σχετική επένδυση ύπολογίζεται δτι θά άνέλ
θη σέ

50

Ι:κατ. δολλάρια. 'Η τελευταία μελέτη θά ύποβλη

θή στήν ΕΛΕΒΜΕ τόν 'Απρίλιο του 1977 καί θιi'aποτελέ
ση τήν βάση γιά τήν κατασκευαστική πλέον μελέτη των
κατ' ίδίαν μονάδων.
»Μέ τόν ταχύτερο δυνατό ρυθμό προχωρεί έπίσης ή

κών άεροναυτικ&ν γυμνασίων στίς

21-27

Μαρτίου.

Μέ τό ίδιο θέμα άσχολήθηκε καί ή Κυβερνητική
'Επιτροπή στή συνεδρίαση τfίς 14ης Μαρτίου.
'Η διενέργεια των τουρκικών γυμνασίων άποτε
λοί>σε εύθεία παραβίαση του πρακτικοί> τfίς Βέρνης,

πραγματοποίηση aλλων επενδύσεων δπως ή εξαγωγικοί)

τό όποίο προέβλεπε τήν άποφυγή προκλήσεων άπό

χαρακτήρος μονάς άξιοποιήσεως του κοιτάσματος αμιάν

όποιαδήποτε πλευρά. 'Οπωσδήποτε, ή τουρκική άπό

του του νομοu Κοζάνης, τό ϋψος τής επενδύσεως τής

φαση δέν ήταν άσχετη καί μέ τήν προετοιμασία των

όποίας θά aνέλθη σέ

δολλάρια, ή εκμετάλλευση

τουρκικών βουλευτικών έκλογ&ν· εγινε, πάντως, αί

των χρωμιτrον καθώς καί ή ϊδρυση aλλων μικροτέρων

τία νά ένταθουν οί διμερείς σχέσεις καί νά άναβληθεί

βιομηχανιών πού ανέλαβαν νά προωθήσουν η ΕΤΒΑ καί η

ή

ΕΤΕΒΑ.

ύφαλοκρηπίδα . Παράλληλα, διενεργήθηκαν στό Αί

60-70 έκατ.

»'Υπάρχει άκόμα aριθμός μεγάλων επενδυτικών συγ
κροτημάτων, δπως τής άλουμίνας, των όποίων δμως η μελέ
τη βρίσκεται σέ προκαταρκτική φάση γιά νά διαπιστωθή ή

νέα συνάντηση τ&ν έμπειρογνωμόνων γιά τήν

γαίο καί έλληνικές άσκήσεις, μέ σκοπό τήν παρακο

λούθηση τ&ν κινήσεων του τουρκικοί> στόλου.

aποδοτικότης καί η aνταγωνιστικότης τής παραγωγής

12

τους.

»Οί εκπρόσωποι τοu Συνδέσμου Βιομηχάνων εξεδήλω
σαν γενικά τήν αίσιοδοξία καί /;μπιστοσύνη τους, διαβε
βαίωσαν δέ τόν κ. πρωθυπουργό, δτι είναι πρόθυμοι νά
ύποστοuν καί θυσίες προκειμένου νά συμμετάσχουν στήν

προσπάθεια του έλληνικοu λαοu καί τής Κυβερνήσεως γιά
τήν αύξηση καί τήν ποιοτική βελτίωση του παραγωγικοί)
δυναμικοί) τής χώρας κατά τά άμέσφς επόμενα χρόνια.

»Κλείνοντας τήν συζήτηση ό κ. Καραμανλής εδωσε

ΜΑFτΙΟΥ

1977

Μετά άπό διαδοχικές συσκέψεις, ύπό τήν προε

δρία του Κ . Καραμανλfί καί μέ τή συμμετοχή τ&ν
ύποιψγ&ν καί ύφυπουργ&ν Συντονισμοί>, Οίκονομι
κ&ν καί Κοινωνικών' Υπηρεσιών, του γενικοί> γραμ
ματέα του 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί

καθηγητών Πανεπιστημίων τfίς χώρας, έξαγγέλλεται
σειρά μέτρων πού άποσκοπουν στή συνολική βελ τί

πρός τούς άρμοδίους ύπουpγούς καί τούς aλλους παριστα

ωση τ&ν ύπηρεσι&ν στόν τομέα τfίς ύγείας καί ίδιαί

μένους όδηγίες γιά τήν ταχεία πραγματοποίηση

δσων

τερα στήν παροχή καλύτερης νοσοκομειακfjς περι

(ίποφασίσθηκαν καί εξέφρασε τήν Ι:λπίδα, δτι κατά τήν

θάλψεως σέ δλες τίς τάξεις του πληθυσμοί>, τόσο στά

προσεχή του συνάντηση μαζί τους θά εχουν σημειωθή ου

άστικά κέντρα, δσο καί στήν ϋπαιθρο:

σιαστικά βήματα προόδου πρός τίς γραμμές πού χαράχθη

«l.

καν».

'Ανέγερση νέων νοσοκομείων (στήν Θεσσαλονίκη,

Πάτρα, Ήράκλειον, 'Ιωάννινα, Αiγάλεω) συνολικής δυνά
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1977

μεως

3.500

κλινών (στίς όποίες συμπεριλαμβάνεται καί τό

νέο νοσοκομείο του Έρυθροu Σταυροu, πού θ' aναληφθή

Μονογραφείται, στό Βελιγράδι, έλληνογιουγκο

σλαβική συμφωνία, ή όποία όρίζει δτι στό έξfjς οί

άπό τό Κράτος).

»2.

Καθιερώνεται ό θεσμός του νοσοκομειακοί) iατροu.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
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Θεσπίζεται δηλαδή σταδιακά η ύποχρέωση των διευθυν

άναγκαίων κινήτρων (είδικό προσόν η προϋπηρεσία στήν

τών καί έπιμελητών των νοσοκομείων νά άπασχολοuνται

επαρχία).

άποκλειστικά (καί άκόμα δταν άφορα τήν ίδιωτική τους
πελατεία) μέσα στό νοσοκομείο.

»6.

Θά καταρτισθfj ένιαίο πρόγραμμα είδικεύσεως των

ίατρών γιά τήν άρτιώτερη μετεκπαίδευσή τους .

»3. Θά ίδρυθοuν 200 πολυδύναμοι ύγειονομικοί σταθμοί

»7. Θά

συμπληρωθfj δ έξοπλισμός των επαρχιακών νο

μέ έπαρκfj τεχνικό εξοπλισμό καί μέ τό άναγκαίο νοση

σοκομείων μέ σύγχρονα μέσα καί στά μεγαλύτερα άπό αυ

λευτικό προσωπικό -μεταξύ του δποίου τουλάχιστον

τά θά όργανωθοuν μονάδες έντατικfjς θεραπείας καί τεχνη

2

ίατροί κατανεμημένοι σέ δλη τήν ϋπαιθρο .

τοί) νεφρσu .

Δημιουργείται Σώμα ' Αγροτικών 'Ιατρών γιά τήν

>>4.

»8.

Θά άνυψωθfj μέ πρόσθετα μέτρα η όργάνωση καί

πλήρη κάλυψη των ύγειονομικών άναγκών του πληθυσμοί)

λειτουργική άπόδοση των νοσοκομείων: προβλέπεται συ

τfjζ ύπαίθρου. Οί ίατροί αυτοί θά σπουδάζουν μέ κρατικές

ναφώς η ίδρυση σχολfjς διοικητικών νοσοκομειακών στε

ύποτροφίες .

λεχών- ή κατάρτιση τυποποιημένων όργανισμών · καί ή σύ

»5.

Προγραμματίζεται η διεύρυνση τfjς φαρμακευτικfjς

περιθάλψεως του άγροτικοu πληθυσμοί).

»6.

σταση

ένιαίων " κλάδων διοικητικοί) καί νοσηλευτικοί)

προσωπικοϋ.

Συμπληρώνονται δλες οί ίδρυόμενες πανεπιστημια

»9.

Θά άπαγορευθfj δ διορισμός ίατρών στά κρατικά

κές ίατρικές σχολές καί κλινικές (Πατρών, 'Ιωαννίνων,

νοσοκομεία πού εχουν ίδιωτικές κλινικές ή συνεργάζονται

Λαρίσης ,

μέ αυτές.

Βόλου,

Τριπόλεως ,

'Αλεξανδρουπόλεως

καί

'Ηρακλείου) μέ σχολές ' Αδελφών Νοσοκόμων τρ ιετοuς

»10.

τέλος θά ένταθfj δ ελεγχος σέ όλους τούς τομείς

φοιτήσεως . UΕτσι θά έξασφαλισθfj έπάρκεια του νοσηλευ

τfjς δημοσίας ύγείας (νοσοκομεία, κλινικές, φάρμακα) μέ

τικοί) προσωπικοί).

έπιβολή αυστηρών κυρώσεων στούς παραβάτες καί τήν

»7.

Καθιερώνεται η συνεχής έφημερία όλων των νοσο

συμπλήρωση των διατάξεων περί έμπορίας φαρμάκων».

κομείων τών 'Αθηνών καί άντίστοιχα καταργείται τό Ρυθ
μιστικόν Κέντρον.

»8. Καθιερώνονται
4-6

στά ίδρυόμενα νοσοκομεία θάλαμοι

τό πολύ κλινών, στά ήδη δέ λειτουργοuντα θά καταρ

'Εγκρίνοντας τίς δαπάνες, πού

συνεπάγονταν

σοβαρή έπιβάρυνση τοϋ προϋπολογισμοϋ, ό Κ. Κα
ραμανλής τόνισε δτι ή Κυβέρνηση ήταν άποφασισμέ
νη νά άντιμετωπίσει μέ μεθοδικότητα τά προβλήμα

γηθοϋν σταδιακά οί πολύκλινοι θάλαμοι.
'Όλα τά νοσοκομεία Δημοσίου καί Ίδιωτικοϋ Δι

τα πού εΙχαν έπισωρευθεί έπί γενεές στόν τομέα τής

καίου ύπάγονται στήν έποπτεία του ' Υπουργείου Κο ι νωνι

ύγείας λόγω τής έλλείψεως προγραμματισμοϋ, μεθό

κών 'Υπηρεσιών.

δων, πόρων, άλλά καί λόγω τών μεταβαλλόμενων

»9.

»10.

'Ιδρύεται 'Εθνικό Σι>μβούλιο 'Υγείας ώς μόνιμο

όργανο γιά τόν προγραμματισμό καί τήν διαμόρφωση τfjς
κρατικfjς πολιτικfjς γιά τήν δημόσια ύγεία.

»11.

Θά καταρτισθfj "'Εθνικό Συνταγολόγιο" , rοστε νά

συ;νθηκών. Τά μέτρα άπέβλεπαν νά θέσουν τίς βάσεις
γιά τήν έπίλυση των προβλημάτων. Καί ό πρωθυ
πουργός συνέχισε :

άποτρέπωνται οί καταχρήσεις στόν τομέα τών φαρμάκων ·

«Εlναι αύτονόητο δτι γιά τήν έφαρμογή τών μέ

καί θά έφαρμοσθfj πρόγραμμα κρατικών προμηθειών γιά

τρων αύτών θά άπαιτηθουν ύψηλότατες δαπάνες.

ώρισμένα βασικά φάρμακα .

Δαπάνες πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών. Ή Κυ

»12.

Θά έπαναλειτουργήση η

'Αθηνών, πού κατηργήθη τό

'Υγειονομική Σχολή

1968».

γιατί ό στόχος εlναι ύψηλός: καλύτερη ύγεία στόν

'Ακόμη, άποφασίστηκε ή λήψη σειρaς διοικητι
κών μέτρων:

«1.

βέρνηση δμως άπεφάσισε νά διαθέση τά ποσά αύτά,
έλληνικό λαό.

»Εlναι δμως έπίσης αύτονόητο δτι γιά τήν έπιτυ
χία του μεγάλου αύτου προγράμματος άπαραίτητη

Θά καθορισθοuννομοθετικά βελτιωμένοι όροι ίδρύ

προϋπόθεση εlναι ή συνεργασία δλων τών φορέων

σεως, λειτουργίας καί έκσυγχρονισμοϋ των ίδιωτικών κλι

τών lατρών, τών φαρμακοποιών, τών έπιστημονικών

νικών.

συλλόγων, του νοσηλευτικου προσωπικου

»2. Καταρτίζεται

πλέγμα μέτρων προληπτικfjς ύγιεινfjς

γιά τήν άντιμετώπιση έκτός άλλων καί τfjς βpεφικfjς θνη
σιμότητος (ίδρυση

40

επαρχιακών νεογνικών κέντρων,

είδικών κέντρων προώρων καί

3 έντατικfjς

10

νοσηλείας) καί

ώρισμένων κληρονομικών ή ενδημικών νόσων (μεσογεια
κfjς άναιμίας κ.λπ.).

»3.

Προσλαμβάνονται σέ πρώτη φάση άπό τό ΙΚΑ

»4.

Θά έξασφαλισθfj η συνεργασία των μεγάλων άσφα

λιστικών φορέων (ΙΚΑ, ΟΓ Α, ΤΕΒΕ) στόν τομέα τfjς νο
σοκομειακfjς περιθάλψεως.

άλλά

σπάθεια τfjς Πολιτείας γιά τήν προστασία τfjς ύγείας
του».
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ΜΑΡτΙΟΥ

350

μόνιμοι ίατροί.

-

καί ή ένεργός dυμπαράσταση του κοινου στήν προ

1977

' Η έφη μερίδα «Βραδυνή» άναδημοσιεύει άρθρο
τής

«Neue

Zίίrcher

Zeitung»,

γιά τήν έσωτερική πο

λιτική κατάσταση τής 'Ελλάδος, στό όποίο τονίζον

ται, μεταξύ άλλων, καί τά άκόλουθα:

' Εκπονείται πρόγραμμα όρθολογικfjς κατανομfjς

'Η ίστορία τfjς κοινοβουλευτικfjς δημοκρατίας στήν

τοu ίατρικοu δυναμικοu σ' δλη τήν χώρα καί προσελκύ

'Ελλάδα διδάσκει, ότι οί Κυβερνήσεις στή χώρα αυτή ύπό

σεως ίατρών σέ ώρισμένες είδικότητες, μέ τήν θέσπιση των

κεινται σέ μιά σχετικά γρήγορη διαδικασία φθοράς . 'Η

»5.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ΠΡΩΤΟΒΟΥ ΛΙΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

πολιτική σταθερότητα ήταν ανέκαθεν τό ίδανικό διορατι

δταν τονίζει τά φιλελεύθερα στοιχεία του πιστεύω της, δι

κών καί όξυδερκών &νδρών. Τό ίδανικό δμως αύτό ήταν

ατρέχει τόν κίνδυνο νά χαρακτηρισθή άπό τήν 'Αριστερά

δυνατόν νά πραγματοποιηθή μόνο σέ περιόδους, κατά τίς

καί κυρίως aπό τόν άριστερό σοσιαλιστή 'Ανδρέα Παπαν

δποίες τόν τόνο στίς πολιτικές εξελίξεις τής κοινοβουλευ

δρέου σάν συνοδοιπόρος του Καραμανλή.

τικής δημοκρατίας εδινε μιά εξέχουσα προσωπικότης.

"Αν συγκρίνει κανέvας τίς δηλώσεις καί διακηρύξεις

'Αλλά καί στίς περιπτώσεις αύτές ή πραγματοποίηση του

τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως, διαπιστώνει, δτι στόν

ίδανικου αύτου συναντουσε δυσκολίες.

χώρο τής άντιπολιτεύσ"ως επικρατεί μιά ίδεολογική πο

'Ενόψει αύτή ς τής ίστορικής πείρας, προκαλεί εντύ

λυμορφία. 'Ενώ π.χ. ή ΕΔΗΚ πρεσβεύει τήν ενταξη τής

πωση τό γεγονός , δτι ή Κυβέρνηση Καραμανλή, &κόμη

'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, δ Παπανδρέου άποκρούει τήν εντα

καί στό μέσο ijδη τής παρούσης κοινοβουλευτικής περιό

ξη καί ετσι δ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται στό θέμα

δου, δέν εμφανίζει σημαντικά σημεία φθορδ.ς. Βέβαια, τό

αύτό μέ τό κόμμα του Φλωράκη, δηλαδή μέ τό ΚΚΕ, τό δέ

σο δ ίδιος δ Καραμανλής, δσο καί μεμονωμένοι ύπουργοί

ΚΚΕ εσ. καί ή ΕΔΑ είναι ύπέρ τής εντάξεως μέ ώρισμένες

τής Κυβερνήσεώς του καί τό κόμμα τής Νέας Δημοκρατίας

επιφυλάξεις.

δέχονται τά πυρά τής κριτικής τής aντιπολιτεύσεως, &λλά
παρόλα αύτά τό προσωmκό γόητρο καί ή άκτινοβολία του
Καραμανλή παραμένουν άμείωτα . Παρά τήν κριτική πού
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aσκείται εναντίον του, εν τούτοις του καταλογίζεται πολ
λές φορές «καλή πρόθεση».

1977

Συνέρχεται στήν αίθουσα τfjς Γερουσίας, ύπό τήν
προεδρία του Κ. Καραμανλή, ή κοινοβουλευτική

ν Αν κανείς λάβει ύπ' όψη τό γεγονός, δτι δ Καραμαν
λής, δπως δ Χαρίλαος Τρικούπης τόν 19ο αίώνα καί δ
'Ελευθέριος Βενιζέλος τά πρώτα

ΜΑΡτΙΟΥ

50

χρόνια του 2Οου αίώ

όμάδα τfjς Νέας Δημοκρατίας. Σχετικά, έκδόθηκε ή
άκόλουθη άνακοίνωση:

να, κυριαρχεί στήν πολιτική σκηνή τής ·Ελλάδος, κατα

«Προτου άσχοληθή μέο τό όργανωτικό, δ κ. Καραμαν

λαβαίνει τά προβλήματα μέ τά όποία άγωνίζεται ή άντιπο

λής προέβη σέ μία συνοπτική έπισκόπηση τής καταστά

λίτευση στήν 'Ελλάδα. Βέβαια, aπό καιρό σέ καιρό διατυ

σεως τής χώρας τόσο άπό τήν άποψη τών εξωτερικών, δσο

πώνεται τό αίτημα τής άλλαγής, επειδή κατά τήν άντιπολί

καί τών εσωτερικών προβλημάτων. Τήν κατάσταση γενικά

τευση ή Νέα Δημοκρατία εργάζεται γιά τήν άποκατάσταση

τήν χαρακτήρισε ίκανοποιητική σέ σύγκριση καί μέ δσα

τής Δεξιάς στήν 'Ελλάδα. Κανένα δμως άπό τά aντιπολι

συνέβαιναν στό παρελθόν καί μέ δσα συμβαίνουν αύτή τήν

τευόμενα κόμματα δέν τολμδ. νά ζητήση τήν πρόωρη διε

στιγμή στόν κόσμο. "Στήν πολιτική"- δπως είπε- "δέν

ξαγωγή εκλογών.
"Α ν καί ή άντιπολί τε υ ση κατά τήν εποχή τής επεξερ
γασίας του Συντάγματος διατύπωσε τήν άποψη, δτι δ Κα

ύπάρχουν /δανικές καταστάσεις, διότι ή πολιτική έχει ώς
άντικείμενο τήν τρέχουσα ζωή, πού παρουσιάζει συνεχώς
καί νέα προβλήματα".

ραμανλής επεδίωκε νά δημιουργήσει τήν βάση γιά ενα

»Είδικώτερα aρχίζοντας άπό τόν έξωτερικό τομέα καί

παντοδύναμο πρόεδρο πού νά άνταποκρίνεται στίς άπαιτή

άναφερόμενος στίς ελληνοτουρκικές σχέσεις δ κ. Καρα

σεις του, εν τούτοις σήμερα ή aντιπολίτευση μέ εύχαρί

μανλής ετόνισε δτι ή έξέλιξή τους παρουσιάζει στασιμό

στηση θά εβλεπε τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό νά άποσύρε

τητα, ύπαιτιότητι τής Τουρκίας. ·Ομιλών έν συνεχεί~ γιά

ται στό άξίωμα του προέδρου. 'Όταν αναλάβει καθήκοντα

τήν ενταξη τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα,

προέδρου τής Δημοκρατίας, δ Καραμανλής θά πρέπει νά

εξέψρασε τήν ικανοποίησή του γιά τήν έξέλιξη τών δια

παραιτηθεί aπό τήν άρχηγία τής Νέας Δημοκρατίας καί,

πραγματεύσεων, παρά τίς εμφανιζόμενες εκάστοτε δυσχέ

κατά τήν γνώμη τής aντιπολιτεύσεως, θά μπορέσει τότε

ρειες,

αύτή νά αναμετρηθεί μέ τήν Νέα Δημοκρατία μέ περισσό

πτουν. "Μέ τά δεδομένα τά δποία έχω στήν διάθεσή μου"

τερες πιθανότητες επιτυχίας.

-

Τό κόμμα τής ΕΔΗΚ βρίσκεται τώρα μπροστά σ' ενα

oi δποίες καί άνεμένοντο, καί είναι φυσικό νά άνακύ

είπε δ κ. Καραμανλής

-

"έχω τήν βεβαιότητα ότι ή

ύπόθεση τfίς έντάξεώς μας βρίσκεται στόν σωστό δρόμο·

δίλημμα, πού δημιουργείται aπό τό άνοιγμα τής Νέας Δη

καί ότι τά έμπόδια, πού, όπως έτόνισα άπό τήν πρώτη στιγ

μοκρατίας πρός τό Κέντρο καί τήν μετριοπαθή 'Αριστερά.

μή, θά παρουσιάζω ντα ι, θά παρακαμφθουν. Καl τουτο γιατί, '

Τό πρόγραμμα τής_ ΕΔΗΚ δέν διαφέρει ούσιαστικά aπό τό

παρ

πρόγραμμα τής Νέας Δημοκρατίας , ή δέ μεγάλη καί εντυ

φάσεις, ε{ναι δεδομένη ή πολιτική βούληση καί ε{ναι εΙ

πωσιακή νίκη τής Νέας Δημοκρατίας στίς εκλογές του

λημμένη άπόφαση νά μή καθυστερήση ή ένταξή μας στήν

όφείλεται καί στό δτι ενα σημαντικό μέρος τών όπα

Κοινότηψ. Πάντως ή πορεία του θέματος αύτου θά έξαρ

1974

'

όλα όσα γράφονται καί λέγονται κατά διαφόρους

δών του Κέντρου ψήφισε τόν Καραμανλή. Γιά νά ξανακερ

τηθfί καί άπό τίς έσωτερικές έξελίξεις. Γι

δίσει τούς χαμένους όπαδούς της ή ΕΔΗΚ πρέπει νά προ

κατ' έπανάληψη έτόνισα ότι τά προσεχή δύο χρόνια θά

σπαθήσει νά κάνει πιστευτό, δτι ή ϊδια είναι πιό πολύ σέ

ε{ναι κρίσιμα γιά τό μέλλον του λαου μας- καί έζήτησα

'

αύτό άλλωστε

θέση άπό τόν Καραμανλή νά πραγματοποιήσει τό πρό

ψυχραιμία καί σωφροσύνη κατά τήν διάρκεια τών δύο αύ-_

γραμμα αύτό . Καί κάτι τέτοιο δέν τό πέτυχε ώς τώρα. Πε

τών έτών".

ρισσότερο ή ΕΔΗΚ εχει δώσει τήν εντύπωση δτι σάν κόμ

»'Ικανοποιητική εχαρακτήρισε έπίσης τήν εξέλιξη τής

μα κλυδωνίζεται ανάμεσα στόν παραδοσιακό βενιζελισμό

οίκονομικής καταστάσεως ό κ. Καραμανλής καί έπεκαλέ

καί σ' ενα δυτικοευρωπαϊκό σοσιαλισμό.

σθη άριθμούς πού δικαιολογουν τήν διαπίστωσή του. Τό

Σέ περίπτωση πού ή ΕΔΗΚ τονίσει τά σοσιαλδημοκρα

εθνικό είσόδημα προβλέπεται δτι θά αύξηθή εφέτος κατά
(εναντι άναμενομένης αύξήσεως

τών χωρών

τικά στοιχεία του προγράμματός της διατρέχει τόν κίνδυνο

5-6%

νά χάσει γιά πάντα τούς συντηρητικούς όπαδούς της, ενώ

τής Κοινής 'Αγορδ.ς)· ό πληθωρισμός κατά ενα τρόπο δα-

3-3,5%
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μάζεται καί lίν επιτευχθή νά περιορισθi'j εφέτος στό

10%, ή

!δρυσε κατά τρόπον d5στε νά επιζήση αύτου. 'Ά ν τουτο δέν

' Ελλάς θά εύρίσκεται στόν μέσο δ ρο των τιμαρίθμων των

έγινε κατά τό παρελθόν, θά πρέπη ν' aποδοθή στό γεγονός

χωρών τi'jς Κοινi'jς 'Αγοράς. Οί πρώτοι μi'jνες του νέου

δτι στερούμεθα παραδόσεως οργανώσεως των κομμάτων,

ετους δικαιολογουν στό σημείο αυτό αισιοδοξία, γιατί ενω

aλλά καί στό γεγονός δτι εμείς οί 'Έλληνες δέν προσφερό

τόν περασμένο χρόνο δ τιμάριθμος ηόξήθη αυτούς τούς

μεθα γιά συλλογικές προσπάθειες. Καί, δπως ξέρετε, ή πο

μi'jνες κατά

λιτική ε{ναι κατ, εξοχήν συλλογική προσπάθεια".

0,3%,

εφέτος εχομε ο μείον

3%,

μολονότι

ύπi'jρχαν φόβοι γιά εντονώτερα πληθωριστικά φαινόμενα.

» "Γιά νά ύπάρξουν μακρόβια κόμματα" - ύπεγράμμισε

'Ικανοποιητικά εξ lίλλου εξελίσσεται καί τό ισοζύγιο

δ κ . Καραμανλi'jς- "δέν εlναι aρκετοί οί οργανισμοί καί

πληρωμών, καίτοι εΙναι &.κόμη πρόωρο νά συναγάγη κα

τά κατασταστικά. Πρέπει πρό παντός νά aποκτήσωμε τήν

νείς συμπεράσματα . Πάντως, ενω οί εξαγωγές ηυξήθησαν

νοοτροπία τής συλλογικής προσπαθείας. Πρέπει τήν δη

τόν 'Ιανουάριο εν σχέσει μέ τόν περυσινό κατά

οί

μοκρατική οργάνωση νά τήν κάνωμε πράξη . Καί ν' aνευ

"Προχωρουμε λοι

ρίσκωνται οί γραμμές εκείνες πού θά επιτρέπουν τήν συλ

εισαγωγές ηυξήθησαν μόνο κατά

4%.

πόν στόν νέο χρόνο μέ καλές προοπτικές.

v

27%,

Α ν κρατήσωμε

σταθερή γραμμή καί aποφύγωμε τίς ύπερβολές, πιστεύω

λογική προσπάθεια στήν βάση του κ6μματος, στήν κοινο
βουλευτική όμάδα καί στήν Κυβέρνηση".
»'Αναλύοντας τήν σημασία καί προσδιορίζοντας τούς

δτι σ' δλους τούς τομείς ή οiκονομία μας θά σημειώση

εφέτος μεγαλύτερη πρόοδο παρ' δ, τι τό

1976. Καί τουτο,

στόχους του . προσυνεδρίου, δ κ. Καραμανλi'jς κατέληξε:

μολονότι ή διεθνής συγκυρία εlναι δυσμενής καί τό aντί

"Ή Νέα Δημοκρατία θά aποκτήση οργάνωση δημοκρα

θετο aκριβως αναμένεται γιά τίς περισσότερες aπό τίς ευ

τική, καταστατικό δημοκρατικό. Ή Νέα Δημοκρατία έχει

ρωπαϊκές χωρες".

καθορίσει καί θά επιβεβαιώση κατά τρόπο σαφή τίς aρχές

»'Α ναφερόμενος στήν εσωτερική πολιτική κατάσταση
δ κ . Καραμανλi'jς επεσήμανε τήν ό.νάγκη νά διατηρηθi'j ή

της.

'Ελπίζω δτι μέ aφετηρία τό προσυνέδριο πού θά

πραγματοποιηθή στίς aρχές 'Απριλίου, θά έδραιωθή ή

πολιτική σταθερότης καί κοινωνική γαλήνη πού aπολαμ

νοοτροπία τής συλλογικής προσπαθείας, πού θά επιτρέψη

βάνει ή ' Ελλάς καί πού τήν καθιστουν προνομιουχο εναντι

στήν μεγάλη αύτή παράταξη, ή όποία γιά πολλά-πολλά

πολλών lίλλων χωρών . Έν σχέσει μέ τό κυμα βίας καί

χρόνια θ' aποτελή τήν σπονδυλική στήλη τής πολιτικής

αναρχίας πού εχει κατακλύσει τόν κόσμο (ιδίως τi'jς Δύσε

μας ζωής, νά εκπληρώση τήν εθνική aποστολή της"».

ως) ό.λλά καί εν σχέσει μέ τό παρελθόν, στήν ·Ελλάδα,
ώρισμένα περιστατικά πού ενεφανίσθησαν τόν τελευταίο
καιρό πρέπει νά θεωρηθουν aσήμαντα, lίν μ ή φαιδρά. 'Η

17

ΜΑΡτΙΟΥ

προσπάθεια δμως τi'jς εξάρσεως αυτων των περιστατικών
εΙναι κατακριτέα, διότι aποβλέπει στήν δημιουργία τi'jς εν
τυπώσεως δτι κινδυνεύει τό Πολίτευμα. "Δέν εlναι δμως"

1977

'Ο Κ . Καραμανλής δέχεται τήν εκτελεστική επι
τροπή τfjς ΑΔΕΔ Υ :

ετόνισε δ κ. Καραμανλi'jς- 'Όί ολίγοι εξτρεμισταί, οί

«Ό κ. πρωθυπουργός ετόνισε τό ενδιαφέρον καί τήν

αναρχικοί, οί βομβισταί, αύτοί πού ανατρέπουν τά πολιτεύ

στοργήν μέ τήν δποίαν περιβάλλει ή Κυβέρνηση δλους

ματα. Ώρισμένοι κύκλοι εμφανίζουν δυστυχως ώς κινδύ

ανεξαιρέτως τούς δημοσίους λειτουργούς, πού εΙναι οί

-

νους γιά τήν δημοκρατία εκείνα aκριβως πού τήν στηρί

στυλοβάτες του κρατικου μηχανισμου καί έπομένως aπό

ζουν: τόν σεβασμό του νόμου, τόν σεβασμό των θεσμων καί

τούς κυρίους φορείς τi'jς αναπτύξεως τi'jς χώρας . "Ή Κυ

τήν τήρηση τής τάξεως. Καί εμφανίζουν aντιθέτως ώς

βέρνησις", είπε δ κ. πρωθυπουργός, "έπραξε, πράττει καί

στηρίγματα τής δημοκρατίας εκείνα aκριβως πού τήν κλο

θά πράξη δ, τι ε{ναι δυνατόν γιά τήν βελτίωση του επιπέδου

νίζουν

δηλαδή τήν δημαγωγία, τήν κατάχρηση τής

ζωής καί των συνθηκων εργασίας των δημοσίων ύπαλλή

ελευθερίας, τίς κοινωνικές αναστατώσεις καί κάθε τί πού

λων, όχι μόνον διότι αύτό άποτελεί aπαραίτητον προϋπό

-

μπορεί βέβαια νά ενοχλήση τήν Κυβέρνηση, aλλά μπορεί

θεσιν εκσυγχρονισμου καί καλής aποδόσεως του κρατικου

καί νά βλάψη τήν χώρα. Αύτή εlναι εσφαλμένη aντίληψη

μηχανισμου, aλλά καί διότι ή εν γένει προσφορά των δη

περί δημοκρατίας.

μοσίων ύπαλλήλων στήν πρόοδο του τόπου ύπερβαίνει συ

'Όσοι πάντως εδιάβασαν έλληνική

ίστορία, γνωρίζουν δτι ποτέ δέν ύπήρξε στήν 'Ελλάδα τό

χνά τάς ύλικάς aπολαυάς των".

ση δημοκρατία, δση ύπάρχει σήμερα"- εΙπεν δ κ . Καρα

»Χαρακτηριστικό παράδειγμα εν προκειμένφ εΙναι ή

μανλi'jς. "Δυστυχως"- συνέχισε- "δέν έχει άπαλλαγή ή

προσπάθεια πού ό.νέλαβε ή Κυβέρνησις εν συνεργασίq μέ

πολιτική μας ζωή aπό τόν πειρασμό τής δημαγωγίας καί

τάς δημοσιοϋπαλληλικάς οργανώσεις, διά τήν κατάρτησιν

aπό τήν ύποκρισία. Καί πρέπει νά σiiς πω δτι, aν καταστή

νέου μισθολογίου. Βασικός στόχος του νέου μισθολογίου

νοσηρό τό πολιτικό κλίμα, αύτό εlναι πού θά εκθρέψη τούς

εΙναι ή εξάλειψις ή διόρθωσις παραλείψεων, σφαλμάτων,

κινδύνους πού θά aπειλήσουν τήν δημοκρατία".

ύπερβολών καί προχειροτήτών πού, συσσωρευθείσαι επί

»Εισερχόμενος κατόπιν στό κύριο θέμα τi'jζ συσκέψεως

πολλάς δεκαετίας, εχουν δημιουργήσει ενα περίπλοκον

δ κ. Καραμανλi'jς εδωσε δδηγίες γιά τήν δραστηριοποίηση

καί ό.νορθολογικόν μισθολογικόν καθεστώς. 'Η Κυβέρνη

των στελεχών, εν δψει ιδίως του προσυνεδρίου τi'jς Νέας

σις

Δημοκρατίας . Καί ύπεγράμμισε: "Ή δύναμη ένός κόμμα

δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις θά συμφωνήσουν επί

τος στηρίζεται περισσότερο στήν συνοχή καί τήν ποιότη

ένός νέου, όρθου καί εφικτου μισθολογίου . 'Εάν, παρ' ελ

τά του, παρά στούς aριθμούς του. UΟπως γνωρίζομε ολοι, ή

πίδα, δέν συμβi'j αυτό, ή Κυβέρνησις- δπως lίλλωστε εχει

-

ετόνισε δ κ. Καραμανλi'jς

-

ελπίζει δτι δλες οί

συνοχή αύτή δέν ε{ναι σύνηθες φαινόμενο στήν 'Ελλάδα.

καθi'jκον

Δέν νομίζω δτι ύπάρχει ή ύπήρχε στό παρελθόν aρχηγός

τερο δυνατό τρόπο τυχόν aποκλίνουσες aπόψεις.

κόμματος πού νά μή ήθελε νά οργανωθή τό κόμμα πού

-

θά τάμη τό θέμα, συμβιβάζοντας μέ τόν καλύ

>f Αναφερόμενος στήν ό.περγία των καθηγητών τi'jς Μέ-
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σης 'Εκπαιδεύσεως, δ κ. Καραμανλfjς εξέφρασε τήν λύπη

άθλουνται ολοι οί νέοι, άκόμη καί οί μαθητές τών Δημοτι

του, διότι οί καθηγηταί παρεσύρθησαν καί εμμένουν εις

κών Σχολείων.

μίαν γραμμήν ή όποία βλάπτει όχι μόνον τήν Παιδεία,

»3.

Νά άναπτυχθfj καί νά διαδοθfj τό άθλητικό πνευμα,

αλλά καί τά συμφέροντα αυτών τών ιδίων καί εμμέσως

ή ευγενής άμιλλα καί ή εννοια τfjς δμαδικfjς άγωνιστικό

δλοκλήρου του δημοσιοϋπαλληλικου κόσμου, του δποίου

τητας πρός όφελος, κατά κύριο λόγο, τfjς νεολαίας μας.

το νέο μισθολόγιο συζητείται αυτήν τήν στιγμή.

)) 'ο

»Σύμφωνα

κ. πρωθυπουργός εξέφρασε τήν ελπίδα δτι οί κα

3.000.000.000

μέ

τό

πρόγραμμα

θά

διατεθουν:

α)

δρχ. γιά τήν εκτέλεση εργων καί εγκαταστά

θηγηταί τfjς Μέσης 'Εκπαιδεύσεως θά αντιληφθουν τό ει

σεων στίς μεγάλες πόλεις, δπως επίσης καί στίς κωμοπό

λικρινές ενδιαφέρον τfjς Κυβερνήσεως γιά τήν Παιδεία καί

λεις

τούς φορείς της καί θά. επανέλθουν εις τά εργα των, μέ τήν

1.500.000.000

βεβαιότητα δτι ή Κυβέρνησις δέν εχει τήν πρόθεση νά

λιτικfjς.

πού

λειτουργουν

Γυμνάσια

καί

Λύκεια,

καί

β)

δρχ. γιά μέτρα άναπτυξιακfjς άθλητικfjς πο

»Τά εργα πού πρόκειται νά κατασκευασθουν εΙναι τά

τούς αδικfj.
»Μέ τήν ευκαιρία αυτή δ κ. πρωθυπουργός ετόνισε καί

έξfjς:

»1.

πάλιν δτι ή Κυβέρνησις εχει κάθε λόγο νά ίκανοποιfj τά

'Αθλητικά κέντρα: "Α γ. Κοσμίiς, Ν. Φάληρο (Πα

αιτήματα όλων των πολιτών, εξαντλώντας τά περιθώρια

λαί ντέ Σπόρ), Αίγάλεω (Πυριτιδοποιείο), Θεσσαλονίκη

τfjς αντοχfjς τfjς οικονομίας. Δέν μπορεί όμως νά τό πράξη,

(Ποσειδώνειο ).

»2.

όταν προβάλλωνται σωρευτικώς αξιώσεις αυξήσεων καί

'Εθνικά Γυμναστήρια: 'Αγρίνιο, Πάτρα, Ναύπλιο,

νέων παροχών σέ όλους τούς τομείς καί άπό όλους τούς

Λειβαδιά, Θήβα, Καρπενήσι, Ζάκυνθος, Βέροια, 'Ιωάννι

φορείς, ή σύγχρονος ικανοποίησις των δποίων θά δδηγου

να, Καστοριά, Υ Αργος 'Ορεστικό, Καλαμάτα, Ξάνθη, Χα

σε εις τόν εξανεμισμόν τών νέων παροχών διά του πληθω

νιά, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίδα, 'Αττική

ρισμου καί τελικώς εις τόν κλονισμό τfjς οικονομίας τfjς

τα, Καρδίτσα, Φλώρινα, Σάμος, Ρέθυμνο,

(3) (1977),

'Άρ

'Αττική

"καλλιεργείται καί στόν τόπο μας μιά έπικίνδυνη νοοτρο

(4)
(1978), Θεσσαλονίκη (2), 'Αττική (5) (1979).
»3. Κλειστά γυμναστήρια (πολλαπλfjς χρήσεως): 'Αγρί
νιο, Πάτρα, 'Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη (2), Καρδίτσα, Κο

πία. Νά προβάλλωνται πάσης μορφής καί ένίοτε παράλογα

ζάνη, Σέρρες, Κιλκίς, Βέροια, Ρόδος, 'Αθήνα ('Ιλίσια, Βύ

χώρας.

» 'Ύόν

τελευταίο καιρό" -συνέχισε δ κ. Καραμανλ fjς,

αίτήματα καί νά ύποστηρίζωνται μέ άπειλές καί άπεργίες,

ρωνας, 'Άγ. Κοσμίiς)

ώσάν τό Κράτος νά ε{ναι έχθρός τοv λαοv. Άλλά τό Κρά

Κέρκυρα, Κόρινθος, Κομοτηνή, Τρίκαλα, Φλώρινα, Θεσ

τος δέν άνήκει στήν Κυβέρνηση, ή δποία ε{ναι περαστική.

σαλονίκη

Καλαμάτα, Ξάνθη, Καστοριά, Λαμία, 'Αττι

'Ανήκει στόν λαό, δ δποίος έχει καθήκον καί συμφέρον νά

κή

Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Ρόδος, Χαλκίδα, Σύ

τό προστατεύση ".

ρος, Σπάρτη, Μυτιλήνη, Λειβαδιά, Θήβα, Πύργος, :ζ:άκυν

»"Πιστεύω", κατέληξε δ κ. Καραμανλfjς, "ότι έσείς, οί
δημόσιοι λειτουργοί γνωρίζετε καλύτερα παντός άλλου τίς

άλήθειες αύτές. Καί θά δώσετε τό παράδειγμα τfjς συνερ
γασίας μέ τήν Κυβέρνηση, γιά τήν έπίλυση όχι μόνον τών
δικών σας, άλλά καί τών γενικωτέρων προβλημάτων τfjς
χώρας''»Ι47.

(2),
(2) (1978),

(1977),

Υ Αργος, Γρεβενά, Καβάλα,

θος, Νάουσα, Αίγιο, Χίος, Ρέθυμνο, Υ Άμφισσα

»4.

(1979).

Κολυμβητήρια: Μεσολόγγι, Ρόδος, Κόρινθος, Σύ

ρος, Σπάρτη, Μυτιλήνη, 'Έδεσσα, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Λα
μία, Χανιά, 'Αγρίνιο," Α γ. Νικόλαος Κρήτης

(1977), Δρά

μα, 'Αλεξανδρούπολις, Κοζάνη, Κατερίνη, Νάουσα, Σά
μος

(1978),

Βέροια, Καρδίτσα, Καστοριά, Φλώρινα, Κιλ

κίς, Χίος .

19

ΜΑrτΙΟΥ

1977

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν
λή καί μέ τή συμμετοχή των ύπουργών Συντονισμου
καί Προεδρίας καί του ύφυπουργου Προεδρίας, Α.

Καραμανλή, έγκρίνεται τό πρώτο τpιετές άθλητικό
πρόγραμμα

(1977-1979),

συνολικου κόστους

4,5

δισ.

δρχ. τίς σχετικές δηλώσεις του Α. Καραμανλή άπα
δίδει τό άκόλουθο ειδησεογραφικό δελτίο:

»5. Βελτιώσεις σέ γυμναστήρια κωμοπόλεων 477 γιά τό
1977, 250 γιά τό 1978, 200 γιά τό 1979.
»6. Κλειστές αίθουσες διαφόρων άθλημάτων: Μεσο
λόγγι, Ναύπακτος, ~ Αργρς, Λειβαδειά, Θήβα, Γρεβενά,

'Αλεξανδρούπολις, 'Αμαλιάδα, Βέροια, Γιάννενα, 'Αρ
γοστόλι, Κόρινθος, Σπάρτη, Λευκάδα, Βόλος, Καλαμάτα,
Κομοτηνή, Λαμία, Θεσσαλονίκη

(2) (1977),

(2),

'Αττική

(2),

'Αθήνα

Ναύπλιο, Μεγαλόπολη, Δεσκάτη, Ρόδος, Ζά

κυνθος, Πύργος, 'Αλεξάνδρεια, 'Ηγουμενίτσα, Σοφάδες,

Καστοριά, Σύρος, 'Ελασσόνα, Τύρναβος, Φάρσαλά, 'Ιερά
πετρα, Μυτιλήνη, Ρέθυμνο, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Θεσ

«Σκοποί του πρώτου αυτου τριετους προγράμματος εΙ

»1.

σαλονίκη (4), 'Αττική (10) (1978). Γιά τό 1979 προβλέπον
ται

ναι:

Νά γίνη κάθε μεγάλη πόλη τfjς πατρίδας μας αυτό

νομο αθλητικό κέντρο στό όποίο νά μπορουν νά καλλιερ

20
»7.

αίθουσες στήν επαρχία καί

10

στήν 'Αττική.

Σκοπευτικές εγκαταστάσεις: Τρίπολη, Πάτρα, Δι

δυμότειχο, Καβάλα, Λάρισα, Βόλος, Καλαμάτα, Σέρρες,

γηθουν δλα τά αθλήματα, του στίβου, του ποδοσφαίρου,

Θεσσαλονίκη

τών άθλοπαιδιών, τfjς κολυμβήσεως, τfjς ενοργάνου γυ

γιο, 'Ορεστιάς, Χαλκίς, Καρπενήσι, 'Ιωάννινα, Καρδίτσα,

μναστικfjς, τfjς πάλης, τfjς πυγμαχίας, τfjς άρσεως βαρών,

Κιλκίς, 'Αττική

του τέννις κ.ά.

τηνή, Λαμία, Τρίκαλα, Φλώρινα, 'Αττική

»2.

Νά κατασκευασθουν άθλητικές εγκαταστάσεις σέ

(2),

'Αττική

(2) (1977),

(5) ('1978),

'Αγρίνιο,~ Αρτα, Αί

Δράμα, Βέροια, Ξάνθη, Κομο

»'Α ντισφαίριση: 'Αθήνα

(1'979).
(3), Θεσσαλονίκη (2),

Πάτρα,

κάθε οίκιστικό συγκρότημα (κωμοπόλεις, χωριά ' κ.λπ.),

Ρόδος, 'Ιωάννινα, Κέρκυρα, 'Ηράκλειο, Τρίπολη, Κατε

όπου λειτουργουν Γυμνάσια καί Λύκεια γιά νά μπορουν ν'

ρίνη, ~Εδεσσα, Πρέβεζα

(1977),

'Αθήνα

(6),

Θεσσαλονίκη
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(4),

Πάτρα

(2),

κίς, Κομοτηνή

»Τούς έθνικούς έορτασμούς ύπαγορεύει μιά συλ

'Αγρίνιο, 'Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Χαλ
'Αθήνα

(1978),

(6),

Θεσσαλονίκη

(4),

~ Αρ

λογική

ψυχική

άνάγκη.

Ή έπαναβεβαίωση

τής

τα, Λειβαδειά, Θήβα, Δράμα, Ζάκυνθος, Κόρινθος, Μυτιλή

έθνικής μας ταυτότητος καί ή συνειδητοποίηση, διά

νη, Καλαμάτα

μέσου τών έθνικών κατορθωμάτων, τών δυνατοτήτων

»9.

(1979).

'Ιστιοπλοϊκές- Κωπηλατικές έγκαταστάσεις: 'Αθή

να, Θεσσαλονίκη, Λαγκαδaς, 'Ιωάννινα, Καστοριά, Βό
λος, 'Αγρίνιο, Χαλκίς, Μυτιλήνη

Μεσολόγγι, Πά

(1977).

τρα, Ρόδος, ·Ηράκλειο, ·Ηγουμενίτσα, Καβάλα, Κέρκυρα,
Σύρος, Πρέβεζα, Χίος, 'Αθήνα

ξανδρούπολη

(1978),

Κόρινθος, 'Αλε

(1979).

μας ώς λαου. Στρέφουμε κάθε τόσο τό βλέμμα μας
στό παρελθόν, γιά ν' άντλήσωμε διδάγματα γιά τό
παρόν καί αύτοπεποίθηση γιά τό μέλλον.
))Γιά νά λειτουργήση όμως σωστά ή άναγκαία αύ
τή διασύνδεση τής ίστορίας μέ τήν έθνική δράση,

έγκαταστάσεις:

πρέπεΊ νά έκτιμουμε όρθά τό παρελθόν καί τό παρόν.

Φλώρινα, Τρίπολη, Νάουσα, Βέροια, Σέρρες, Βόλος, Καβά

Καί πρέπει, πρό παντός, νά έχωμε τό θάρρος νά

λα, Καρπενήσι, Χαλκίς

έφαρμόζωμε όλόκληρα τά διδάγματα άπό τό πρώτο

Χιονοδρομικές

»10.

(1978).
»11.

-

'Ορειβατικές

(1977),

Καβάλα , Κρήτη, Χαλκίς

στό δεύτερο: νά έμπνεώμαστε δηλαδή άπό τά ύψηλά
'Ελαστικοί τάπητες: Θεσσαλονίκη, Πάτρα

( 1977),

καί νά άποφεύγωμέ τά ταπεινά.

'Αθήνα καί σέ μικρά στάδια, στίς φορές άλμάτων κ.λπ.
Γιά τό

( 1978).

1979 θά τοποθετηθοϋν τάπητες στά ύπόλοιπα

'Εθνικά Γυμναστήρια της χώρας.

»12.

'Αθλητισμός γιά δλους: 'Αττικό 'Άλσος,~ Αλσος

Συγγροϋ

(1977).

»Παράλληλα μέ τήν σειρά των εργων πού θά aποτελέ

))Εlναι, συνεπώς, έπιβεβλημένο, μέ τήν εύκαιρία
πού μaς δίδει ό έορτασμός τής 'Ανεξαρτησίας μας,
νά σκεφθουμε καί τίς ύποχρεώσεις πού συνεπάγεται
ό πατριωτισμός στίς ήμέρες μας. Γιατί βέβαια τό πα
τριωτικό μας καθήκον δέν πρέπει νά έξαντλήται μό

σουν τήν αναγκαία ύποδομή, θά δημιουργηθοϋν καί οί

νο στήν συγκίνηση πού νοιώθουμε, ότανάναλογιζώ

έξης άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν aξιοποίηση των

μαστε κατά τάς έπετείους τίς δόξες καί τίς θυσίες του

έγκαταστάσεων καί τήν σωστή άσκηση καί άθληση.

έθνους. 'Ο πατριωτισμός μaς ύποχρεώνει καί στήν

ίδρυθοϋν, σέ συνεργασία μέ τήν 'Εθνική 'Ακα

αύτογνωσία καί στήν καθημερινή προσφορά. Μaς

δημία Σωματικής 'Αγωγfjς, μόνιμες Σχολές Προπονητών

ύποχρεώνει πρώτα άπ' όλα νά σκεφτώμαστε ποιό εΙ

»1 . Θά

μέ φοίτηση

6-12

μηνών γιά δλα σχεδόν τά dθλήματα. Θά

συστηματοποιηθοϋν τά σεμινάρια γιά έπιμόρφωση στελε

χών τοϋ άθλητισμοϋ. Θά καθιερωθοϋν οί μεταπτυχιακές

έκπαιδεύσεις στό έξωτερικό. Θά συστηματοποιηθη ή συ
νεργασία στά διεθνfj συνέδρια, κ.λπ.

»2.

Θά έφαρμοσθοϋν μέτρα γιά τήν συστηματική διεύ

ρυνση τfjς dθλητικfjς δραστηριότητας των δμοσπονδιων.

ναι τό συμφέρον τό έθνικό. Καί νά ύποτάσσωμε σ'
αύτό συμφέροντα καί πάθη.

))Δέν άπαιτουν άσφαλώς όλες οί ώρες στήν ζωή
του έθνους αlμα καί αύτοθυσία. Σ' όλες όμως τίς

ώρες

-

καί όχι μόνο στόν πόλεμο

-

πρέπει νά βρί

σκεται σέ έγρήγορση ή έθνική συνείδηση. Καί σέ

Θά έξοπλισθοϋν δλα τά dθλητικά κέντρα καί γυ

καμμιά στιγμή κανένας πατριώτης δέν μπορεί νά βλά

μναστήρια μέ κάθε συγχρονισμένο ένόργανο ύλικό άθλή

πτη τόν τόπο, γιά νά ίκανοποιήση τό προσωπικό καί

σεως καί θά dντιμετωπισθοϋν οί δαπάνες λειτουργίας τους.

τό ταξικό του συμφέρον.

»3 .

>>4.

)) 'Εάν

'Ανεξάρτητα aπό τά άθλητικά εργα πού θά γίνουν

συμμορφωθουμε μέ τίς άπλές αύτές άλή

γιά τόν σχολικό άθλητισμό, προγραμματίζεται καί ή ένίι

θειες, μπορουμε νά είμαστε βέβαιοι ότι κανένας δέν

σχυση των σχολικών dθλητικων έκδηλώσεων (δαπάνες με

θά τολμήση νά προσβάλη τήν τιμή καί τά συμφέρον

ταφορaς, άθλητικό ύλικό κ.λπ.).

»5.

τέλος, προγραμματίζονται διάφορες άλλες έκδηλώ

σεις καί δραστηριότητες μέ προέχουσα θέση τήν δημιουρ
γία άθλητιατρικοϋ κέντρου, τήν όργάνωση σχολών διαιτη

τών-κριτών γιά δλα τά αθλήματα, τήν όργάνωση διεθνών
συνεδρίων κ.λπ.» 148 •

τα του έθνους. Γιατί θά ξέρη

-

ΜΑΡτΙΟΥ

1977

καί πρέπει νά τό ξέρη

προστατεύσωμε)).

24

ΜΑΝΙΟΥ

.ο
24

-

ότι είμαστε έτοιμοι καί άποφασισμένοι νά τά

1977

οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργοί),

Γ. Δράκος, ύποβάλλει στόν Κ. Καραμανλfj σημείωμα

Μέ τήν εuκαιρία τfjς έθνικfjς έπετείου, ό Κ. Κα

σχετικά μέ τίς έπενδύσεις στό νομό 'ΈβρουΙ 4 9:

ραμανλfjς άπευθύνει πρός τόν έλληνικό λαό τό άκό

«Θέμα: 'Επενδύσεις εiς τόν νομόν 'Έβρου.

λουθο μήνυμα:

»1.

«Δέν εlναι ή καθιερωμένη συνήθεια αύτή πού
έπιβάλλει τούς πανηγυρισμούς τών μεγάλων ίστορι
κών έπετείων. Ή άπλή καί τυπική έπανάληψή τους
θά ύπεβίβαζε καί τελικά θά έφθειρε άκόμη καί τούς
ύψηλοτέρους συμβολισμούς, ά'ν δέν έξυπηρετουσε
καί μιά βαθύτερη έθvική σκοπιμότητα: τόν παρα-

δειγματισμό.

·

Τό Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων (ΠΔΕ) πε

ριλαμβάνει άφ' ένός μέν πληρωμάς διά συγκεκριμένα έπώ

νυμα εργα των δποίων ή γεωγραφική κατανομή εΙναι έπα
κριβως προσδιωρισμένη, άφ' έτέρου δέ πληρωμάς διά διά
φορα προγράμματα (π.χ. άγροτικός έξηλεκτρισμός, στρα
τιωτικά εργα, έπιδοτήσεις κτηνοτροφίας, κ.λπ.), των δποί
ων ή γεωγραφική κατανομή δέν προσδιορίζεται άπό τά άμέ

σως διαθέσιμα στοιχεία.

»2.

Α{ πληρωμαί τοϋ ΠΔΕ διά συγκεκριμένα έπώνυμα
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εργα εiς τόν νομόν 'Έβρου ανήλθον εiς

(τά εν λόγφ στοιχεία μεταβάλλονται καθημερινώς). Έκ

κατά τήν δεκαετίαν

των εν λόγφ δανείων τών

τήν τριετίαν

1964-1973
1974-1976.

καί εiς

2.383 έκατ . δρχ.
1.915 έκατ . δρχ. κατά

OIKONOMIKO

140

έκατ. δρχ. τά

91,5

από τήν

Έθνικήν Τράπεζαν>> .

>>3. Σημειουται εν προκειμένφ δτι :
>>3.1. 'Εκ των πληρωμών του ΠΔΕ του ετους 1976 ϋψους
40.162 έκατ . δρχ .• 24.262 έκατ . δρχ . αναφέρονται εiς συγ
κεκριμένα επώνυμα εργα καί 15.300 έκατ. δρχ. εiς προ

Δύο ήμέρες aργότερα, στίς

26 ΜαρτJου,

ό Γ. Δρά

κος ύπέβαλε καί δεύτερο σημείωμα μέ συμπληρωμα
τικές πληροφορίες:

γράμματα τών όποίων ή γεωγραφική κατανομή δέν προσ
διορίζεται.

>>3 .2.

«'Έτος

Αί πληρωμαί δι'

'Έβρου ανήλθον εiς 825 έκατ. δρχ., fjτοι αποτ9Cουν τό
3,4% του συνόλου τών πληρωμών δι. επώνυμα εργα τό ετος
1976. (Κατά τήν τελευταίαν απογραφήν [1971] ό πληθυ
σμός του νομου 'Έβρου (138.988) απετέλει τό 1, 6% περί
που του συνολικου πληθυσμου τής χώρας) .

4. 4.1.

Μέχρι τής

21.3.1977,

εiς τόν νομόν 'Έβρου αί

ύπαχθείσαι επενδύσεις εiς τούς αναπτυξιακούς νόμους

(fjτοι εiς τό ν.δ.

1312/72

Εtς όλόκληρον Εtς τόν νομόν

επώνυμα εργα εiς τόν νομόν

2687/ 53, εiς τόν ν. 4171 / 61, εiς τό ν . δ.
147/ 67) ανήλθον εiς 2.514 έκατ.

καί εiς τόν α . ν.

Ποσοστόν

(%)

τήν χώραν

'Έβρου

(l)

(2)

(3)

(4)=(3):(2)

>>1963
>>1966
>>1970
»1973
»1974
»1975
»1976

7.241
10.338
17.484
29.606
33.130
44.090
56.800

119,6
168
281 ,3
629,1
631,8
948,4
l.l59,6

1,6
1,6
1,6
2,1
1,9
2,1
2,0

δρχ. Σημειουται δτι κατά τ~ιπαλύτερον ποσοστόν αί ώς
aνω επενδύσεις εχουν fiδη"πραγματοποιηθή.

» 1. Κατά τήν τριετίαν 1974-1976 εχορηγήθησαν εiς τόν

289 I 76 επενδύσεις εiς τόν
νομόν 'Έβρου από του 'Απριλίου του 1976 εως τήν
21.3.1977, ανήλθqν εiς 4.167,2 έκατ. δρχ . (αφορουν 99 πε

νομόν 'Έβρου εiδικαί τραπεζικαί χρηματοδοτήσεις συνο

ριπτώσεις).

τής οικονομικής δυσπραγίας εκ τών εκτάκτων συνθηκών.

>>4.2.

Αί ύπαχθείσαι εiς τόν ν .

>>Σημειουται δμως δτι εκ τών ώς aνω δανείων μόνον

ποσόv 140 έκατ. δρχ. εχει ήδη εγκριθή μέχρι τής 21.3.1977.

λικου ϋψους

5.340 έκατ.

δρχ. εiς τόν iδιωτικο-οiκονομικόν

τομέα (βιομήχανοι , εμποροι , κ . λπ.), πρός αντιμετώπισιν

»2.

Ύπό τής ΑΤΕ εχορηγήθησαν σημαντικά δάνεια

(ποσά εiς εκατομμύρια δραχμάς): βλ. πίνακα».
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Τήν aνοιξη τοu

1977

θά άνακύψει τό ζήτημα τής συσχετίσεως τής έλληνικής ύποψηφιότητας γιά

ενταξη στήν ΕΟΚ, μέ τίς άντίστοιχες αίτήσεις τής Πορτογαλίας καί τής 'Ισπανίας. 'Η 'Αθήνα βέβαια
σέ καμιά περίπτωση δέν ήταν άρνητική στήν είσδοχή των νεαρων δημοκρατιων τής 'Ιβηρικής, συγγενι
κων μέ τήν έλληνική, ύπό τήν εννοια δτι καί αύτές μόλις είχαν άπαλλαγεί άπό δικτατορικά καθεστωτα.

'Η ((νότια διεύρυνση» τfjς Κοινότητας άνταποκρινόtαν πλήρως στίς έλληνικές άντιλήψεις γιά τό μέλλον
τής Εύρώπης. 'Ωστόσο, ή προοπτική συσχετισμοί) των ύποψηφιοτήτων άντιμετωπίστηκε άρνητικά άπό

τήν έλληνική Κυβέρνηση, καθώς θά είχε ώς άποτέλεσμα τή σημαντική καθυστέρηση στήν ενταξη τής
'Ελλάδος, ή όποία, συνδεδεμένη μέ τήν ΕΟΚ άπό δεκαπενταετίας, είχε ήδη προετοιμαστεί γιά τήν
ένσωμάτωσή της στήν Κοινότητα· aλλωστε, οί διαπραγματεύσεις γιά τήν ένταξη τής 'Ελλάδος είχαν
ήδη άρχίσει. Τά έπιχειρήματα αύτά θά προβάλει ό Κ. Καραμανλής στούς ήγέτες τής ΕΟΚ, καί ίδιαίτερα

στόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας, ή βοήθεια του όποίου καί στό ζήτημα αύτό θά άποδειχθεί
καθοριστική. 'Επιπλέον, ό πρωθυπουργός θά άναπτύξει τίς θέσεις του κατά τή διάσκεψη κορυφής του

ΝΑΤΟ, τόν 'Απρίλιο- δπότε καί ό Πορτογάλος πρόεδρος θά άποδεχθεί τίς έλληνικές άπόψεις- άλλά
καί κατά τίς έπισκέψεις στήν 'Αθήνα των Τζ. 'Αντρεόττι, Γ κ. Τόρν, Μ. Βάν ντέρ Στούλ καί Ρ. Μπάρ. 'Η
προσπάθεια τής 'Αθήνας θά στεφθεί μέ έπιτυχία καί οί διαπραγματεύσεις γιά τήν είσδοχή τής 'Ελλάδος
δέν θά έπηρεαστοuν άπό τήν - όπωσδήποτε θετική - προοπτική τής προσχωρήσεως των δύο aλλων
Κρατων.

Στό έσωτερικό, ή πορεία τής οίκονομίας, ή όργάνωση τής γεωργίας καί ή πολιτιστική άνάπτυξη θά
άποτελέσουν μείζονος σημασίας τομείς τής δραστηριότητας τοu Κ. Καραμανλή. Τόν 'Απρίλιο, θά

διενεργηθεί τό προσυνέδριο τής Νέας Δημοκρατίας, σημαντικό βήμα γιά τήν καλύτερη όργάνωση καί
δραστηριοποίηση του κόμματος. Τέλος, τόν 'Ιούνιο, θά πραγματοποιηθεί ή τελευταία συνάντηση του Κ.
Καραμανλή μέ τόν πρόεδρο Μακάριο.

28 ΜΑΡτΙΟΥ 1977

ληνική ύποψηφιότητα. 'Η προοπτική τής προσχωρή
σεως τριών άγροτικών Κρατών τής νότιας Εύρώπης

Καθώς εχει δρομολογηθεί ή εξοδός της άπό τό

πυροδότησε σειρά άντιδράσεων άπό τόν άγροτικό κό

κλίμα χάους πού έπικράτησε μετά τή μεταπολίτευση

σμο τής νότιας Γαλλίας καί τής 'Ιταλίας, οί δποίες

του

1974,

ή Πορτογαλία ύποβάλλει αίτηση γιά τήν

προσχώρησή της στήν ΕΟΚ, ώς πλήρες μέλος.
'Η 'Ισπανία θά ύποβάλει τό δικό της άνάλογο

μέ τή σειρά τους άντικατοπτρίζονταν στή στάση με

γάλου τμήματος ~ων πολιτικών ήγεσιών των χωρών
αύτών. 'Ήδη, διαφαινόταν δ κίνδυνος νά συνδεθεί ή

1977· ijδη

έλληνική ύποψηφιότητα μέ τίς άντίστοιχες τής Μα

αν όχι άπό τίς άρχές του

δρίτης καί τής Λισαβώνας, έξέλιξη πού θά ε{χε ώς

ετους - ή έμφάνιση τής Πορτογαλίας ώς ύποψήφιου

άποτέλεσμα άφενός τή σημιiντική καθυστέρηση τής

πλήρους μέλους τής Κοινότητας, σέ συνδυασμό μέ

έλληνικής έντάξεως καί άφετέρου τήν άρκετά δυ

τή βε βάιότητα δτι σύντομα - μετά τή διενέργεια τών

σμενέστερη άντιμετώπιση τής έλληνικής γεωργικής

πρώτων έλεύθερων έκλογών

παραγωγής.

αίτημα άρκετά άργότερα, στίς
δμως, άπό τήν άνοιξη

-

-

28

'Ιουλίου

θά άκολουθουσε άν

τίστοιχο αίτημα τής Μαδρίτης, εθετε έπί τάπητος τό

'Ως

σημαντικότερες

άντιδράσεις

Κοινοτικών

ζήτημα τής διευρύνσεως τής ΕΟΚ πρός νότο καί

παραγόντων θά μπορουσαν νά χαρακτηριστουν ή δή

ετεινε νά περιπλέξει τήν κατάσταση ώς πρός τήν έλ-

λωση του προέδρου τής Έπιτροπής, Ρ. Τζένκινς,
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Φεβρουαρίου, γιά τήν άναγκαιότητα μιας

λά δέν θεωρουσε δτι ή σύνδεση τής αίτήσεώς της μέ

«όλοκληρωμένης προσεγγίσεως» του προβλήματος

liλλες, ή μέ διαδικασίες γιά άναθεώρηση της άγροτι

της διευρύνσεως ή δήλωση του Ίταλου ύπουργου

κής πολιτικής, ήταν δίκαιη.

στίς

8

Γεωργίας, Τζ. Μαρκόρα, στόν ίταλικό τύπο, δτι ή

τίς έλληνικές θέσεις στό ζήτημα αύτό συνόψισε

ενταξη τής 'Ελλάδος επρεπε νά καθυστερήσει μέχρι

τό άκόλουθο σημείωμα του ύφυπουργου Συντονι

τήν τροποποίηση των Κοινοτικών κανονισμών περί

σμου, Γ. Κοντογεώργη, της 28ης Μαρτίου:

όργανώσεως των άγορών όρισμένων άγροτικών προϊ

<Πό δικαίωμα τfjς 'Ελλάδος νά ενταχθfj εΙς τάς Ευρω

όντων· καί οί άνάλογες δηλώσεις, τόν 'Απρίλιο, του

παϊκάς Κοινότητας στηρίζεται εΙς τούς κάτωθι νομικούς

Γάλλου ύπουργοu Γεωργίας, Π . ντέ Μενιερύ, καθώς

καί ουσιαστικούς λόγους:

καί του πρώην πρωθυπουργοu, δημάρχου τών Παρι

Ή Ελλάς εΙναι συνδεδεμένον μέλος τfjς Ευρωπαϊ

»1.

σίων καί άρχηγου του γκωλικου κόμματος, Ζ . Σιράκ,

κής ΟΙκονομικής Κοινότητας άπό τό

ό όποίος μάλιστα τάχθηκε κατά της διευρύνσεως της

χώρα πού συνεδέθη μέ τήν ΕΟΚ διά Συμφωνίας Συνδέσεως

Κοινότητας. Έξάλλου, στά τέλη 'Απριλίου, ή γαλ

ή όποία προβλέπει τούς πλέον στενούς οΙκονομικούς δε

λική Γερουσία θά κάμει δεκτή εκθεση έπί τών έπι
πτώσεων της μεσογειακής πολιτικής τής ΕΟΚ στίς
περιφέρειες τής νότιας Γαλλίας, ή όποία άπό τή μιά
πλευρά άμφισβητουσε τήν πολιτική δυνατότητα της
Κοινότητας νά ένσωματώσει τίς τρείς χώρες καί άπό
τήν άλλη ' έπισήμανε κινδύνους άπό τή νέα διεύρυνση
στό πεδίο της οίκονομικής καί κυρίως της άγροτικής
πολιτικής. 'Η εκθεση πρότεινε νά άντιμετωπίσει ή

1961.

ΕΙναι ή πρώτη

σμούς μέ τήν ΕΟΚ, άπό δποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη
χώρα.
·Η ίδια Συμφωνία τfjς Συνδέσεως προβλέπει είς τό

»2.

άρθρον

72, δτι δταν ή λειτουργία τfjς Συνδέσεως θά επιτρέ

ψη είς τήν ·Ελλάδα τήν όλοκληρωτικήν άποδοχή τών
ύποχρεώσεων αί όποίαι άπορρέουν άπό τήν Συνθήκην τfjς

Ρώμης τά συμβαλλόμενα μέρη θά εξετάσουν τήν δυνατότη
τα προσχωρήσεως τfjς ·Ελλάδος είς τήν Κοινότητα.
Τήν 12ην 'Ιουνίου

»3.

1975,

μετά τήν άποκατάστασιν

ΕΟΚ μέ τρόπο όλοκληρωμένο τίς έπιπτώσεις της νέ

τών δημοκρατικών θεσμών καί άφοϋ εσταθμίσθησαν προ

ας διευρύνσεως, ή όποία επρεπε νά πραγματοποιηθεί

ηγουμένως αί οίκονομικαί δυνατότητες τfjς χώρας, ή έλ

προσεκτικά, τμηματικά καί διαδοχικά.

ληνική Κυβέρνησις εκρινεν δτι αύται επιτρέπουν σήμερον

Οί άντιδράσεις αύτές, όπωσδήποτε, δέν εθεταν σέ
άμφισβήτηση τό δικαίωμα τής 'Ελλάδος νά προ

σχωρήσει στήν ΕΟΚ οϋτε καί άμφισβητουσαν άμεσα
τή βασική πολιτική δέσμευση της Κοινότητας νά
δεχθεί τήν ενταξη τής 'Αθήνας άλλωστε, τόσο στήν

ίταλική δσο καί στή γαλλική στάση φανερή ήταν ή
πρόθεση νά έκμαιευθουν πλεονεκτήματα γιά τούς

είς τήν ·Ελλάδα τήν άνάληψιν τών ύποχρεώσεων τfjς Συν
θήκης τfjς Ρώμης καί εζητήσαμεν νά προσχωρήσωμεν εΙς

αυτήν ώς τό δέκατον μέλος, δυνάμει τοϋ liρθρου

237

τfjς

Συνθήκης τfjς Ρώμης, κατά τό όποίον κάθε ευρωπαϊκόν

Κράτος δύναται νά ζητήση νά καταστfj μέλος τfjς Κοινό
τητος.

Ή Ευρωπαϊκή 'Επιτροπή, μετά άπό έξέτασιν τfjς

»4.

δομfjς τfjς έλληνικfjς οίκονομίας καί τών έπιπτώσεων έκ

άγρότες τών χωρών αύτών ένόψει της διευρύνσεως.

τfjς έντάξεως τfjς ·Ελλάδος είς τάς Ευρωπαϊκάς Κοινότη

'Υποκρύπτονταν, ώστόσο, σημαντικοί κίνδυνοι: ή

τας, κατήρτισε τήν θετικήν έπί τfjς έλληνικfjς αΙτήσεως

πολιτική βούληση ύπέρ της έντάξεως της 'Ελλάδος

γνωμάτευσίν της πρός τό Συμβούλιον τών 'Υπουργών, τό

θά μπορουσε ισως νά άδρανοποιηθεί ένόψει των σο

όποίον τόν Φεβρουάριον τοϋ

βαρών άντιδράσεων άπό ίσχυρές όμάδες πιέσεως, μέ

τήν αίτησιν τfjς 'Ελλάδος περί προσχωρήσεως είς τάς Ευ

σημαντική έκλογική έπιρροή, μέσα στούς κόλπους

τής i:διας τής Κοινότητας ή 'Ελλάδα ε{χε, άντίθετα
μέ τήν 'Ισπανία καί τήν Πορτογαλία, συνδεθεί μέ
τήν ΕΟΚ άπό δεκαπενταετίας καί ήταν συνεπώς άτο
πο νά συσχετιστεί ή δική της ύποψηφιότητα

-

γιά

τήν όποία ε{ χε προετοιμαστεί- μέ τίς άλλες δύο· σέ

τελική άνάλυση, οί διαπραγματεύσεις γιά τήν ενταξη

1976, άπεφάσισε ν'

άποδεχθfj

ρωπαϊκάς Κοινότητας καί ν' άρχίσουν τό συντομώτερον
δυνατόν διαπραγματεύσεις πρός τοϋτο.

»5.

Διά τfjς άποφάσεώς του περί άποδοχfjς τfjς έλληνι

κfjς αΙτήσεως τό Συμβούλιον 'Υπουργών τών 'Εννέα χω
ρών-μελών άνεγνώρισεν δτι ή ·Ελλάς πληροί τάς προϋπο
θέσεις καί δικαιοϋται νά καταστfj μέλος τών Κοινοτήτων
καί εδεσμεύθη νομικώς εναντι τfjς χώρας μας.

»6.

"Αρνησις άποδοχfjς τfjς αΙτήσεως τfjς 'Ελλάδος

τής 'Ελλάδος ε{χαν ήδη άρχίσει. τέλος, διαφαινό

πρός ενταξιν, έφ' δσον συνέτρεχαν αί οΙκονομικαί προϋ

ταν καί ενας άλλος κίνδυνος, έν μέρει άνεξάρτητος

ποθέσεις, θά ήτο άντίθετος καί πρός τό γράμμα καί πρός τό

άπό τόν έπίσημο συσχετισμό των ύποψηφιοτήτων:

πνεϋμα τόσον τfjς Συμφωνίας Συνδέσεως, δσον καί τfjς

νά άποφασιστεί ή καθυστέρηση της έλληνικής έντά

Συνθήκης τfjς Ρώμης.

ξεως, μέχρι τήν τροποποίηση τής άγροτικής πολιτι
κής της Κοινότητας, τήν όποία έπιζητοuσαν Γάλλοι
καί 'Ιταλοί φορείς καί ίθύνοντες, ώς έξασφάλιση γιά
τή διεύρυνση της ΕΟΚ πρός νότο. 'Η έλληνική Κυ
βέρνηση δέν ήταν σέ καμιά περίπτωση άντίθετη μέ
τήν προσχώρηση τών νέων
συγγενών

-

»Αί

έπίσημοι διαπραγματεύσεις ήρχισαν τήν

'Ιουλίου

1976·

27ην

εκτοτε εχει συντελεσθfj όγκώδης έργασία,

διά τήν δημιουργίαν κοινής βάσεως διαπραγματεύσεων αί

δποίαι εύρίσκονται εΙς προχωρημένον στάδιον καί εχουν
ήδη εΙσέλθει εΙς τήν ουσιαστικήν φάσιν αυτών.

»7.

Προσπάθεια καθυστερήσεως τών διαπραγματεύσε

καί άπό μιά άποψη

ων προσχωρήσεως τfjς 'Ελλάδος διά τοϋ συνδυασμοϋ αυ

δημοκρατιών τής νότιας Εύρώπης. 'Αλ-

τών μέ τήν αίτησιν τfjς Πορτογαλίας καί άργότερον τfjς

-
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'Ισπανίας θά {σοδυνάμει πρός παραγνώρισιν δημιουργημέ

σημείωμα, στό όποίο καταδεικνυόταν τό άβάσιμο

νου νομικου δικαιώματος τής 'Ελλάδος καί δέν είναι δυνα

των φόβων τ&ν Γάλλων καί τ&ν 'Ιταλών άγροτ&ν

τόν νά γίνη δεκτή. Έκτός των aνωτέρω λόγων ή Έλλάς

άπό τήν ενταξη τfjς 'Ελλάδος:

υπέβαλεν μόνη τήν αίτησίν της διά προσχώρησίν της ε{ς
τάς Εύρωπαϊκάς Κοινότητας, ή δέ αίτησίς της εγινε δεκτή

)) Ή

«Οί ιiγρότες τής νοτίου καί νοτιοδυτικής Γαλλίας κα
θώς καί αύτοί τής 'Ιταλίας πού εχουν κυρία πηγή εισοδή

ώς χωριστή περίπτωσις.
Έλλάς aποτελεί χωριστήν περίπτωσιν διότι προ

ηγείται πάσης άλλης ύποψηφίας χώρας ε{ς τήν δδόν πρός

τήν εvταξιν, ε{ς τάς Εύρωπαϊκάς Κοινότητας, κατά μίαν

ματος προϊόντα δμοειδή -πρός τά έξαγώγιμα έλληνικά
φοβουνται:

))l.

Τόν έλληνικό ιiνταγωνισμό των όπωροκηπευτικων

δεκαπενταετίαν τουλάχιστον καί διότι αί διαδικασίαι προ

(ροδακίνων κυρίως άλλά καί έσπεριδοειδων γιά τούς 'Ιτα

σχωρήσεώς της εχουν ήδη aρχίσει aπό διετίας, είναι δέ

λούς ε{δικώτερα) πού θεωρουν δτι τούς εχει ήδη βλάψει

αvτικειμενικως δυνατόν, ύφισταμένης τής πολιτικής βου

παίρνοντάς τους τήν γερμανική αγορά.

λήσεως, αί σχετικαί διαπραγματεύσεις νά δλοκληρωθουν

ε{ς διάστημα μικρότεροΥ του ετους, aπό σήμερον.

))8.

'Αλλά ή περίπτωσις τής 'Ελλάδος διαφοροποιείται

καί ούσιαστικά εvαντι των νέων ύποψηφίων μελων.
))Πρωτον ή έλληνική βιομηχανία είναι ούσιαστικά πλή
ρως έντεταγμένη ε{ς τήν ΕΟΚ aφου μέχρι τό

)) 'Η

μετάβασις aπό τό καθεστώς συνδέσεως σ' αύτό τής

έντάξεως δέν ιiλλάζει τίς συνθήκες ιiνταγωνισμου γιά τά
όπωροκηπευτικά (μόνο πού σέ περίπτωση ύπερπαραγωγής

στήν Κοινότητα θά καταστρέφωμε κι' έμείς πpοϊόντα μέ
ιiποζημίωση ιiπό τό Κοινοτικό ταμείο). Έξάλλου οί έξα

1984 δυνάμει

γωγές μας στήν ΕΟΚ, γιά τά πέντε κυρώτερα όπωροκηπευ

τής Συμφωνίας Συνδέσεως θά εχουν βαθμιαία καταργηθή

τικά (ροδάκινα, βερύκοκκα, πορτοκάλια, λεμόνια καί αγ

οί δασμοί καί δλα τά άλλα έμπόδια ε{ς τήν έλευθέραν κυ

γούρια) ιiποτελουν μόνο

κλοφορίαν των βιομηχανικων προϊόντων μεταξύ 'Ελλάδος

τες χωρες καί

καί ΕΟΚ.

))2.

28%

14% των

ε{σαγωγων τους ιiπό τρί

των ένδοκοινοτικων ε{σαγωγων.

Τήν προβλεπομένη aπ' αύτούς μεγάλη αϋξηση τής

))Δεύτερον διά τήν έλλ ηνικήν γεωργίαν ή Συμφωνία τής

παραγωγής όπωροκηπευτικων πού θά "πλημμυρίση" τίς

Συνδέσεως προβλέπει έναρμόνισιν τής αγροτικής πολιτι

ήδη κορεσμένες αγορές τής Κοινότητας ε{ς βάρος των τι

κής τής 'Ελλάδος πρός τήν Κοινήν aγροτικήν πολιτικήν

μων τους.

τής ΕΟΚ. Σχετικαί διαπραγματεύσεις, διεξάγονται ήδη
παράλληλα πρός τάς διαπραγματεύσεις έντάξεως.
))Κατά συνέπειαν ή έλληνική οικονομία είναι aπό τώρα

)) 'Η

καλλιεργουμένη γεωργική γή (έκτός βοσκοτόπων)

στήν 'Ελλάδα δέν ύπερβαίνει τά
ιiντιστοίχου Κοινοτικής

52 έκατ.

3,5

έκατ. έκτάρια (εναντι

έκταρίων). Περιθώρια αύ

ούσιαστικά προσηρμοσμένη πρός τήν Κοινοτικήν καί ή

ξήσεώς της δέν υπάρχουν πολλά, ένω αντιθέτως ύπάρχει

προσχώρησις τής 'Ελλάδος, μέ μίαν λογικήν μεταβατικήν

τάσις έγκαταλείψεως τής καλλιεργείας όρεινων περιοχωv

περίοδον, δέν πρόκειται νά δημιουργήση προβλήματα οϋτε

πού, δταν δλοκληρωθή, θά περιορισθή ή καλλιεργουμένη

ε{ς τήν έλληνικήν ο{κονομίαν οϋτε ε{ς τό Κοινοτικόν κα

εκτασις σέ

θεστώς. 'Αποτελεί κατ' ούσίαν δλοκλήρωσιν τής Συμφω

νωμε τίς έκτάσεις πού καλλιεργουνται μέ όπωροκηπευτικά

νίας Συνδέσεως διά τήν όποία ν καί τά δύο μέρη είναι προε

εχομε τά έξής στοιχεία σέ χιλιάδες έκτάρια:

2,5

έκατ. έκτάρια. 'Αλλά καί άν &.κόμη συγκρί

τοιμασμένα.
))Ε{δικώτερα ή έλληνική γεωργία δέν δημιουργεί κατ'

'Ελλάς

ούσίαν προβλήματα ε{ς τήν Κοινότηtα καί διότι δ δγκος

ΕΟΚ

τής έλληνικής παραγωγής είναι μικρός καί διότι αύτή εί
ναι κατά κύριον λόγον συμπληρωματική τής Κοινοτικής
γεωργικής παραγωγής.

))9.

Πέραν των aνωτέρω νομικων καί ούσιαστικων λό

γων ή συντριπτική πλειοψηφία του έλληνικου λαου εχει

σαφως έκδηλωθή έξ υπαρχής ύπέρ τής έντάξεως τής χώρας

' Ελλάς

εvαντι

ΕΟΚ σέ ποσοστό
Λαχανόκηποι
'Οπωροφόρα
~Άμπελοι

('Ελαιοκομικά

108
190
198
616

1.735
1.076
2.707
1.087

6,3%
17,7%
7,3%
56,7%)

ε{ς τάς Εύρωπαϊκάς Κοινότητας καί πιστεύει δτι ή Έλλάς
δικαιουται νά συμμετάσχη ένεργως καί νά συμβάλη ε{ς τάς

))Δέν ύπάρχει συνεπως φόβος νά κατακλύσωμε τίς ιiγο

διαδικασίας πολιτικής ένοποιήσεως τής Εύρώπης, ή όποία

ρές τους μέ τά προϊόντα μας, άν μ ή τι άλλο λόγφ μεγέθους.

δδηγεί ε{ς τήν {σχυροποίησιν τής δημοκρατίας καί τής

Έξ άλλου δταν ένταχθουμε προβλέπεται αϋξησις των τι

ε{ρήνης καί τήν έξασφάλισιν τής δικαιοσύνης , καί τής

μων των δημητριακων καί κτηνοτροφικων προϊόντων δπό

προόδου τής Εύρώπης.

τε δέν θά ύπάρξη τάσις αύξήσεως ε{δικως τής παραγωγής

))Ε{ς τό αίτημα αύτό του έλληνικου λαου πού είναι σύμ

φωνον πρός τάς έπιδιώξεις των ίδρυτων των Εύρωπαϊκων

όπωροκηπευτικων.

))3.

Τήν υψηλή (ιiπό aπόψεως ποιότητος καί κόστους

Κοινοτήτων καί τούς σκοπούς τής Συνθήκης τής Ρώμης,

παραγωγής) ανταγωνιστικότητα των έλληνικων όπωροκη

διά τής δποίας ρητως καλουνται οί λαοί τής Εύρώπης πού

πευτικων πού θά ένισχυθή &.κόμη περισσότερο άν γίνη δε

πιστεύουν ε{ς τά {δεώδη αύτά νά ένωθουν μέ τούς ίδρυτά'ς

κτό τό έλληνικό αίτημα έπιδοτήσεως των μεταφορων πρός

διά τήν έπιτυχίαν των, είναι πολιτικως αδύνατον νά μή

τίς aγορές τής ΕΟΚ.

ύπάρξη θετική aνταπόκρισις))Ι50.

))Μολονότι οί έδαφοκλιματικές συνθήκες είναι εύνοϊ
κές γιά τήν παραγωγή όπωροκηπευτικων τό κόστος μας

Παράλληλα, καί δ οικονομικός σύμβουλος τοϋ

πρωθυπουργοϋ, Γ. Δράκοςi θά συντάξει τό άκόλουθο

δέν είναι πολύ χαμηλότερο:

))-

ή τιμή ,έργασίας είναι πολύ υψηλή στίς περιοχές
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πού παράγονται' όπωροκηπευτικά καί συγκρίνεται μέ τήν

λοuν μόνον

τιμή της στίς ευρωπαϊκές χώρες,

τρίτες χώρες καί

τό καθεστώς μικροϊδιοκτησίας καί κατατμήσεως

»-

»6.

4,1% τής άξίας των εισαγομένων κρασιών άπό
1,5% των ένδοκοινοτικών εισαγωγών.

Τόν άνταγωνισμό τών έ~ληνικών κονσερβοποιημέ

των έκμεταλλεύσεων, πού δέν μπορεί εuκολα νά ιfεραπευ

νων φρούτων καί τοματοπολτοί) πού πωλοuνται στίς άγο

θή, δέν έπιτρέπει τήν έκμηχάνιση καί πτώση του κόστους

ρές τής ΕΟΚ φθηνότερα άπό τά δικά τους.

στίς δενδρώδεις καλλιέργειες,

»'Εδώ τό έπιχείρημα είναι τελείως άστήρικτο γιατί ή

έλληνικό καθεστώς των έπιδοτήσεων μέσων πα

ενταξις δέν πρόκειται νά μεταβάλη σέ τίποτα τό καθεστώς

ραγωγής (λιπάσματα, φάρμακα, σπόροι) εχει άρχίσει νά

(άτελοuς) εiσαγωγής των βιομηχανοποιημένων όπωροκη

προσαρμόζεται στά Κοινοτικά έπίπεδα.

πευτικών μας. 'Αντιθέτως θά ύποχρεωθοuμε νά καταργή

»- τό

»Ή μεγάλη άπόστασις άπό τά καταναλωτικά κέντρα

σωμε ώρισμένες έπιδοτήσεις πού δίνομε τώρα κι' ετσι θά

είναι πολύ έπιβαρυντική γιά τήν 'Ελλάδα λόγφ του φθαρ

γίνωμε λιγώτερο άνταγωνιστικοί.

τοu των όπωροκηπευτικώv- γι, αυτό ζητοuμε έπιδότηση

>>Τά συμφέροντα τών παραγωγών όπωροκηπευτικών καί

κρασιών Γαλλίας καί 'Ιταλίας μποροuν νά θιγοuν ώς έξής:

των μεταφορών.

»4.

>>' Εντασσομένη

Τήν άδυναμία συντονισμοί) τών προγραμμάτων ποι

ή 'Ελλάς, καί liν αυξήση σημαντικά

οτικής καί χρονικής διαρθρώσεως τής παραγωγής όπωρο

τήν παραγωγή της στά προϊόντα αυτά, θά έπηρεάζη δυσμε

κηπευτικών μας πρός τά δικά τους καί μεθοδεύσεως τής

νώς τίς τιμές σ' όλόκληρη τήν Κοινότητα, μέ άποτέλεσμα

διακινήσεως τών προϊόντων μας στίς ιiγορές τής ΕΟΚ
ώστε νά μ ή θίγωνται τά συμφέροντά τους, λόγφ τής έλλεί-

νά καθορίζωνται έγγυημένες τιμές χαμηλότερες άπ' αυτές

·

ψεως όργανώσεως στήν έμπορία των προϊόντων μας ή

πού θά καθορίζονταν έάν δέν είμαστε πλήρες μέλος. Τό
έπιχείρημα αυτό δέν ευσταθεί λόγφ του μεγέθους τής 'Ελ

όποία δέν μπορεί, πιστεύουν, ν' άναπληρωθή μέσα στήν

λάδος καί τής προβλεπομένης μεταβολής στήν διάρθρωση

μεταβατική περίοδο.

τής παραγωγής της. 'Αντίθετα, μέ τήν ενταξή μας θά αυ

»'Η Κυβέρνησις παίρνει μέτρα όργανώσεως τής έμπο

ξηθοuν αί ψήφοι πού θά τάσσωνται ύπέρ προστασίας καί

ρίας καί τονώσεως του συνεταιριστικοί) κινήματος, ώστε

χρηματοδοτήσεως των καλλιεργειών του νότου (πού τώρα

έν συνεργασί~ μέ τούς Κοινοτικούς παραγωγούς νά προ

είναι άδικημένες εναντι των δημητριακών καί κτηνοτρο

γραμματισθή καί άναδιαρθρωθή ή παραγωγή μας ώστε νά

φικών) μέ άποτέλεσμα νά αυξηθοuν τά άγροτικά είσοδήμα

γίνη περισσότερο συμπληρωματική μέ τήν δική τους. 'Εξ

τα στίς περιοχές αυτές (τό έπιχείρημα αυτό άναγνωρίζει ή

άλλου τό 'Υπουργείο Γεωργίας καί ή Α ΤΕ €χουν τήν σχε

'Ιταλία).

τική πείρα καί τήν δυνατότητα νά έπηρεάζουν τήν διάρ

>>'Επιχειρήματα ύπέρ τής έντάξεως

θρωση τής παραγωγής πρός τήν έπιθυμητή κατεύθυνση .

»Ή €μφασις στά έπιχειρήματα θά μποροuσε tσως νά

»5.

Τήν έπιδείνωση τής κρίσεως στήν Γαλλία πού προ

καλεί ή σημαντική μείωσις των έξαγωγών των κρασιών

είναι διάφορος άναλόγως τής θέσεως τής χώρας πρός τήν
όποία άπευθύνονται:

τους πού έκτοπίζονται άπό τά φθηνά iταλικά κρασιά καί

άπό έξαγωγές έλληνικών κρασιών πρός τήν Κοινότητα.

νία

»Οί έξαγωγές έλληνικών κρασιών στήν ΕΟΚ άποτε -

»l. Πρός τίς καταναλώτριες: Γερμανία- 'Αγγλία- Δα
- Βέλγιο: Θά έξασφαλίσουν τήν ίκανοποίηση τών

άναγκών τους σέ όπωροκηπευτικά ,ύψηλής ποιότητος καί

ΚΟΙΝΟΠΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ σέ έκατ.

Πηγή

$

'Ισοτιμία
'Ενδοκοινοτικές Εισαγωγές
ΠΡΟ·Ι · ΟΝΤΑ

Σύνολο

Ροδάκινα
Βερύκοκκα
Πορτοκάλια
Λεμόνια
'Αγγούρια
Τομάτες

'Ελαιόλαδο
Καπνός
Σιγαρέττα

Κονσέρβες
Τοματοπολτός

Οίνοι
Σύνολο

*

179,1
4,2
27
48,3
121,3*
226,3*
14,5
109
461,4
574
112
912,4
2.789,5

Είσαγωγές άπό τρίτες χώρες

'Από

' Από

Γαλλία

'Ιταλία

Σύνολο

1,5
0,4
0,7
1,7
3,9
4,6
28,4
169,7
1,1
439,9

173,8
4.0
12
43,9
9,2
6,3
9,4
36,5
10,5
97,2
108,3
410,4

91,9
15,8
495,4
89,8
39,3
258,3
183,1
1.138,2
28,8
646,4
99
338

653,6

911,5

3.424

1,7

Eurotat

1 Eur. = 1,32

Μεγάλες ένδοκοινοτικές είσαγωγές γίνονται άπό τήν 'Ολλανδία (τομάτες:

197,9,

'Από

' Από

'Από

'Ελλάδα

·Ισπανία

Πορτογαλία

75,1
9,9
7,4
5,8
7,5

11,9
2,5
203
41,8
25,2
45,5
58,3

0,4

49,3
32,8
14,0

93,8
18,9
153,6

20,7
19,9
78,8

277,4

653,5

119,8

28,6
47,0

άγγούρια:

103,5).
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Σύγκληση του Συμβουλίου τijς Δημοκρατίας.
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χαμηλής τιμfjς, ενώ θά μίiς προμηθεύσουν κτηνοτροφικά

καί τήν εύχαρίστηση νά σiiς συναντήσω, είχατε ήδη

προϊόντα. Τό κέρδος του εμπορίου συνίσταται εξ άλλου

προβλέψει μερικά άπό αύτά τά προβλήματα. Καί εί

στήν εξειδίκευση τών συναλλασσομένων στά προϊόντα

χατε τήν καλωσύνη καί διορατικότητα νά ύποδείξετε

πού μποροuν νά παράγουν φθηνότερα. 'Η εξασφάλισις τών

λύσεις οί όποίες, άφ' ένός θά έπέτρεπαν τήν άποφυ

αγορών ιiπό τήν ι.'iλλη πλευρά θά επιτρέψη τόν καλύτερο
προγραμματισμό τfjς παραγωγής .

»2.

Πρός τήν 'Ολλανδία (παράγει κηπευτικά θερμοκη

πίου). 'Όταν ενταχθοuμε θά ύπάρξη συντονισμός στά προ
γράμματα παραγωγής ώστε νά μ ή θίγωνται τά συμφέροντα

γή δημιουργίας προηγουμένων πού θά μποροί5σαν νά
έπικαλεσθοί5ν οί άλλοι ύποψήφιοι καί, άφ ' έτέρου θά
καθιστοί5σαν δυνατή τήν όλοκλήρωση τών διαiφαγ
ματεύσεων μέσα στό τρέχον έτος.
))Αύτή ή στάση καί τό ζωηρότατο προσωπικό έν

καμμιίiς παραγωγοί) χώρας.

»3.

Πρός τίς παραγωγούς χώρες (Γαλλία καί κυρίως

διαφέρον πού έχετε έπιδείξει γιά τήν 'Ελλάδα μέ έν

'Ιταλία). Δέν πρέπει νά φοβοuνται τήν 'Ελλάδα γιά τούς

θαρρύνουν νά πιστεύω ότι ή γαλλική Κυβέρνηση θά

λόγους πού προαναφέραμε. 'Η ενταξίς μας θά βοηθήση

άντιμετωπίση αύτό τό τόσο σοβαρό γιά τήν χώρα

ώστε νά σχεδιάζεται γεωργική πολιτική εύνοϊκώτερη γιά

μου πρόβλημα μέ τήν ίδια κατανόηση καί τό ίδιο

τά προϊόντα τών νοτίων περιοχών» 151 •

εύμενές πνεί5μα πού χαρακτηρίζουν τίς σχέσεις με

Τό ζήτημα τής συνδέσεως τής έλληνικής ύποψη

φιότητας μέ άλλα θέματα εθιξε δ ϊδιος δ Κ. Καρα
μανλής σέ έπιστολή του πρός τόν πρόεδρο τής Γαλ
λικής Δημοκρατίας, στίς
J

31

Μαρτίου:

ταξύ τών δύο χωρών μας κατά τά τελευταία δυόμισυ
χρόνια.

)) Ό

"Ελλην ύπουργός Συντονισμοί5 θά έκθέση

τήν προσεχή έβδομάδα, στό Συμβούλιο τών 'Υπουρ
γών τής Κοινότητος, τούς συγκεκριμένους πολιτι

«Κύριε πρόεδρε,

κούς, νομικούς καί οίκονομικούς λόγους γιά τούς

»Θεωρώ χρήσιμο νά σiiς ένημερώσω προσωπικά

όποίους πιστεύομε ότι ή περίπτωση τής 'Ελλάδος

γιά τό σοβαρό πρόβλημα πού δημιουργεί γιά τήν

δέν μπορεί νά συνδεθή, ούτε καί έμμεσα, μέ τίς ύπο

Έλλάδα ή διαφαινόμενη έξέλιξη τοί5 θέματος τής

ψηφιότητες άλλων χωρών. Ή ύποστήριξη τής Γαλ

έντάξεως τής χώρας μου στήν Εύρωπαϊκή Κοινότη

λίας, στήν κρίσιμη αύτή σ~νάντηση Βά ήταν πολύτι

τα.

μη γιά τήν Έλλάδα καί θά σiiς ήμουν είλικρινά εύ
»Κατά μία άποψη, πού φαίνεται νά συμμερίζεται

γνώμων έάν θά μπορούσατε νά τής τήν διασφαλίσετε.

ή γαλλική Κυβέρνηση, ή περίπτωση τής Έλλάδος

))Μέ τήν έλπίδα Ότι θά έχω τήν εύχαρίστηση καί

θά πρέπη νά άποτελέση τό άντικείμενο μελέτης άπό

τήν τιμή νά σiiς ξανασυναντήσω στό προσεχές μέλ

κοινοί5 μέ τά προβλήματα πού δημιουργεί ή πρόσφα

λον, σiiς παρακαλώ νά δεχθήτε, κύριε πρόεδρε καί

τη αίτηση έντάξεως τής Πορτογαλίας καί ή άναμενό

άγαπητέ φίλε,

μενη ύποψηφιότητα τής 'Ισπανίας.

έκτιμήσεωρ) 152 •

τήν διαβεβαίωση τής ύψηλής μου

»Δέν θά μποροί5σα νά σiiς τονίσω άρκετά τίς άνη

συχίες μου γιά τίς έξαιρετικά έπιβλαβείς συνέπειες

30

ΜΑΡτΙΟΥ

πού θά εlχε γιά τήν χώρα μου μιά τέτοια σύνδεση τής
περιπτώσεώς της μέ έκείνη τών δύο άλλων Μεσογει

ακών χωρών. Γιατί ή ένταξη τής 'Ελλάδος θά συνεδέ
ετο τότε μέ τήν άβεβαιότητα πού π~ανiiται πάνω άπό
τίς δύο αύτές ύποψηφιότητες μέ τίς μακρότατες δια

πραγματεύσεις πού άσφαλώς θά διεξαχθοί5ν γι

'

αύτές

καί κυρίως μέ τά γενικώτερα προβλήματα πού συνε
πάγεται γιά τήν λειτουργία τής Κοινότητας ή διεύ
ρυνσή της σέ μεγάλη κλίμακα.

»Εlμαι

πεπεισμένος ότι

ή

1977

Συγκαλείται

τό

Συμβούλιο

τής

Δημοκρατίας.

Σχετικά έκδόθηκε άπό τήν Προεδρία τής Δημοκρα

τίας ή άκόλουθη άνακοiνωση:
«'Υπό τήν προεδρίαν του προέδρου τfjς Δημοκρατίας κ.
Κωνσταντίνου Τσάτσου συνήλθε σήμερον, τήν

11.30 ·

π.μ.

τό Συμβούλιον τfjς Δημοκρατίας.

»Είς τήν συνεδρίασιν, ή όποία διήρκεσε επί δύο ώρας
καί

10

λεπτά, μετέσχον ό πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος

Καραμανλής, ό πρόεδρος τfjς Βουλής κ. Κωνσταντίνος

ύποψηφιότητα τής

Παπακωνσταντίνου, ό aρχηγός τfjς 'Αξιωματικfjς 'Αντι

Έλλάδος έχει συγκεκριμένες ίδιαιτερότητες πού

πολιτεύσεως κ. Γεώργιος Μαuρος, ό πρώην πρόεδρος τfjς

άνήκουν μόνο σ' αύτή ν. Διαφέρει άπό τίς άλλες κατ'

Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος καί οί πρώην

άρχήν, διότι προηγείται χρονικά, διότι έχει ήδη έγ

πρωθυπουργοί _ κ. κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, 'Ιωάννης

κριθή άπό τήν Κοινότητα καί διότι οί διαπραγματεύ

Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης Κανελλόπουλος καί Γε

σεις βρίσκονται ήδη σέ προχωρημένο στάδιο. Διαφέ
ρει έπίσης λόγφ τής μακρiiς περιόδου τής Συνδέσεως

πού προηγήθηκε καί ή όποία άπέβλεπε έξάλλου στήν

ένταξη. Θά διαπραττόταν βαρειά άδικία πρός τήν
Έλλάδα έάν αύτή ή σύνδεση δέν κατέληγε στήν έν

ταξη στό προσεχές μέλλον.

»Τόν

περασμένο Νοέμβριο, όταν εlχα τήν τιμή

ώργιος 'Αθανασιάδης-Νόβας.
»Εiς τήν aρχήν τfjς συνεδριάσεως ό πρόεδρος τfjς Δη
μοκρατίας ανέπτυξε έν λεπτομερείq τά τfjς συγκροτήσεως
καί λειτουργίας του Συμβουλίου τfjς Δημοκρατίας, καθώς

καί τήν σημασίαν του θεσμοu είς τά πλαίσια του πολιτεύ
ματος, παρασχών έξηγήσεις έπί είδικωτέρων θεμάτων 1\'ατά
τήν έπακολουθήσασαν συζήτησιν.

»'Εκ 'της συζητήσεως ταύτης προέκυψεν δ τι δέν πρέπει
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δ πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας νά δεσμεύεται aπό οiασδή

γεώργη, καί μέ τή συμμετοχή τών 'Ελλήνων πρέ

ποτε διατάξεις ρυθμιζούσας τήν λειτουργίαν του Συμβου

σβεων

λίου τfjς Δημοκρατίας , εiς τρόπον ώστε ούτος νά ρυθμίζη

ΕΟΚ. ' Αντικείμενο της συσκέψεως ήταν ό συντονι

τά τfjς έσωτερικfjς λειτουργίας αuτου έλευθέρως, έντός βε
βαίως των περιορισμών των σχετικών διατάξεων του
Συντάγματος».

στίς

πρωτεύουσες

τών

δρικό διάταγμα τό διάταγμα της 22ας Μαρτίου πού

της

σμός τών προσπαθειών της έλληνικης διπλωματίας

-

καί Ιδιαίτερα τών έλληνικών Πρεσβειών στίς δυ

τικοευρωΠαϊκές πρωτεύουσες -

Πράγματι, τήν έπομένη, καταργήθηκε μέ προε

χωρών-μελών

ό όποίος καί θά επι

τρέψει τήν καλύτερη προώθηση τών διαπραγματεύ
σεων γιά ενταξη της ·Ελλάδος στίς Κοινότητες .

καθόριζε τή λειτουργία τοϋ Συμβουλίου.

2-4
31

7

ΜΑΡΠΟΥ-

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1977

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1977

Πραγματοποιείται στήν Κασσάνδρα της Χαλκ ι

Διενεργείται, < στή Βιέννη, ό νέος γύρος τών δια

κοινοτικών συνομιλι(Ον, μεταξύ τοϋ 'Ελληνοκύπρι
ου άντιπροσώπου, Τ. Παπαδόπουλου, καί τοϋ Τουρ

δικης τό προσυνέδριο της ΝΔ , στίς εργασίες τοϋ
όποίου συμμετέχουν

2.000

aτομα.

Τό προσυνέδριο aνοιξε μέ σύντομη όμιλία τοϋ

κοκύπριου , Ου. Όνάν . Στίς πέντε πρώτες συνεδριά

προέδρου της

σεις, ως τίς

' Απριλίου, προεδρεύει ό γενικός γραμ

όποίος άναφέρθηκε Ιδιαίτερα στό ρόλο τών κομμά

ματέας τοϋ ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάψ στίς έπόμενες, ό άν

των σέ μιά σύγχρονη δημοκρατία . Στή συνέχεια πη

τιπρόσωπός του, Ξ. Περέζ ντέ Κουεγιάρ.

ρε τό λόγο ό Κ. Καραμανλης:

4

Καί ό νέος γύρος τών συνομιλιών, ώστόσο, άπα

δείχθηκε aκαρπος, εξαιτίας της τουρκικης άδιαλλα
ξίας. ·Η έλληνοκυπριακή πλευρά συμμορφώθηκε μέ

τά συμ<{ωνηθέντα της 12ης Φεβρουαρίου καί μέ δσα
είχε διαμηνύσει στόν Κλ. Κλίφφορντ- καί μάλιστα
ύπέβαλε καί χάρτη μέ τίς προτάσεις της γιά τό εδα
φικό. ·Η τουρκοκυπριακή, άντίθετα, όχι μόνο άρνή
θηκε γιά μιά άκόμη φορά νά συζητήσει λεπτομερώς
τό εδαφικό

-

τίς Ιδέες της γιά τό όποίο είχε γιά

πολλοστή φορά δεσμευτεί νά παρουσιάσει

-

άλλά

καί ύπέβαλε προτάσεις επί τοϋ συνταγματικοϋ, πού

ούσιαστικά άναφέρονταν στή δημιουργία χαλαρης

συνομοσπονδίας δύο άνεξάρτητων Κρατών στό νησί
καί συνεπώς δέν βρίσκονταν στό πλαίσιο της συμ
φωνίας Μακαρίου-Ντενκτάς της 12ης Φεβρουαρίου.
τΗταν φανερό δτι οί Τουρκοκύπριοι είχαν προ
σέλθει καί πάλι μέ πρόθεση νά κωλυσιεργήσουν καί
νά κερδίσουν χρόνο · ώστόσο, ή άμερικανική πλευρά

άπέφυγε νά επιρρίψει τήν εύθύνη γιά τό άδιέξοδο
στήν τουρκική πλευρά καί εκαμε λόγο γιά «4ρχή δι
απραγματεύσεων» .

Οί εξελίξεις στή Βιέννη εμελλαν νά συμπέσουν
μέ τήν άρχή της περιπέτειας της ύγείας τοϋ 'Αρχιε
πισκόπου Μακαρίου, ό όποίος στίς

3

'Απριλίου ύπέ

στη εμφραγμα τοϋ μυακαρδίου . Μόλις εγινε γνωστό

τό γεγονός στήν 'Αθήνα, ό Κ . Καραμανλης εδωσε
εντολή νά άναχωρήσει μέ είδική πτήση γιά τή Λευ
κωσία ό καθηγητής της Καρδιολογίας στό Πανεπι
στήμιο 'Αθηνών, Π . 'Αραβανης, πού μετέφερε στόν
'Αρχιεπίσκοπο καί τίς εύχές τοϋ πρωθυπουργοϋ γιά
γρήγορη άνάρρωση.

1-3

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1977

Βουλης,

Κ.

Παπακωνσταντίνου,

ό

«'Αγαπητοί φίλοι, στελέχη τής Νέας Δημοκρα
τίας,
»Βρίσκόμαστε σήμερα έδώ γιά νά προωθήσωμε
τήν δημοκρατική οργάνωση τής μεγαλύτερης καί
ζωντανώτερης πολιτικής παρατάξεως πού έμφανί
σθηκε ποτέ στήν Έλλάδα. Καί προσλαμβάνει άσφα
λώς συμβολική σημασία τό γεγονός δτι βρισκόμα
στε στήν πατρίδα του 'Αριστοτέλη, του πιό μεγάλου
καί πιό ρεαλ Γστή πολιτικοί) φιλοσόφου.

»Γιά πρώτη φορά ενα παντοδύναμο κόμμα, έξω
πλισμένο μέ τήν έμπιστοσύνη τής μεγάλης πλειοψη

φίας του λαοv, άναλαμβάνει νά θεμελιώση έπάνω σέ
στερεές καί σύγχρονες άρχές τήν δομή του.

»Εlναι σημαντική

-

θά έλεγα ίστορική

ή

-

πρωτοβουλία πού άναλαμβάνει σήμερα ή Νέα Δημο

κρατία: νά κάμη δηλαδή πράξη αύτό πού έπί ένάμισυ

αίωνα άποτελοvσε στήν Έλλάδα ύπόσχεση καί θε
ωρία: νά έπιβάλη μέ τό παράδειγμά της, στήν θέση
τών βραχυβίων προσωπικών κομμάτων, πολιτικούς
οργανισμούς δημοκρατικά συντεταγμένους.

»Ή zδρυση τής Νέας Δημοκρατίας, δπως γνωρί
ζετε, δέν ένεπνεύσθη άπό προσωπική φιλοδοξία.

vΑ

ν

έπρόκειτο περί φιλοδοξίας, ό ίδρυτής της εlχε πιό
άνετους - καί θά έλεγα άκινδύνους - τρόπους νά
τήν ίκανοποιήση. Θά μπορούσε νά κρατηθή στόν
κολακευτικό ρόλο του ύπερκομματικοv έθνικοv ήγέ
του, πού κατά τήν στιγμή τής έπιστροφής του καθο 
λικά του άνεγνωρίζετο.
»Τήν ί'δρυση τής Νέας Δημοκρατίας τήν έπέβαλε
έθνική άνάγκη. ·Η άποσύνθεση τών πολιτικών δυνά

μεων τής χώρας, ή όποία έξεδηλώθη πρό τής δικτα
τορίας καί ώλοκληρώθηκε κατά τήν διάρκειά της,

έδημιούργησε ενα έπικίνδυνο κενό στήν έθνική μας

Συγκαλείται, στίς Βρυξέλλες, σύσκεψη, ύπό τήν

ζωή. Τό κενό αύτό έπρεπε νά πληρωθή. Καί νά πλη

προεδρία iοϋ ύφυπουργ~ϋ Συντονισμοϋ, Γ. Κοντο-

ρωθή άπό μιά μεγάλη καί προοδευτική πολιτική δύ-
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ναμη. Μιά δύναμη πού νά είναι άπηλλαγμένη άπό τίς

τος είναι ή εύημερία του λαου. Τό κόμμα δμως γιά νά

προκαταλήψεις του παρελθόντος καί ι'κανή ν. άντι

σταθή στό ϋψος αύτου του σκοπου, όφείλει χάριν

μετωπίση τά κρίσιμα προβλήματα πού μaς έκλη

αύτου νά ύποβάλλεται καί σέ θυσίες. Καί πάντως

ροδότησε ή δικτατορία· καί νά άνοίξη καινούργιους

όφείλει νά μ ή χρησιμοποιή γιά τήν πραγματοποίησή

"' δρόμους στήν ζωή του έθνους. Μιά δύναμη, τέλος, ή

του μέσα άνορθόδοξα δπως είναι ή δημαγωγία, τό

όποία μέ τήν σύνθεσή της, τήν lδεολογία καί τήν

ψευδος καί ή ύποκρισία. Τά κόμματα όφείλουν νά

συνοχή της θά άπέτρεπε τόν κατακερματισμό τών

καθοδηγουν καί νά διδάσκουν τόν λαό, άντί νά τόν

πολιτικών δυνάμεων τής χώρας καί θά έξασφάλιζε

κολακεύουν- καί όφείλουν νά καλλιεργουν τίς άρετές

στόν τόπο πολιτική σταθερότητα καί όμαλές δημο

του, άντί νά ένθαρρύνουν τίς άδυναμίες του. νΑλλω

κρατικές έξελίξεις.

στε ή σχέση του πολιτικου πρός τόν λαό είναι σχέση

»Γνωρίζετε, έπίσης, δτι άπό τήν στιγμή τής ίδρύ

προσφορaς ύπηρεσίας. ΥΑ ν συνεπώς ό πολιτικός εί

σεως τής Νέας Δημοκρατίας έπρογραμμάτισα τήν

ναι ίκανός καί τίμιος ύπηρέτης, δέν έχει άνάγκη νά

όργάνωσή της κατά τρόπο δημοκρατικό, γιά νά μπο

κολακεύη τόν λαό γιά νά τόν ύπηρετήση. 'Ο λαός

ρή νά έκπληρώση τήν μεγάλη αύτήν άποστολή της.

έχει άνάγκην αύτου.

» ·Αγαπητοί

»Τρίτον, πρέπει νά είναι δημοκρατικά ώργανωμέ

φίλοι,

»Είναι γνωστόν δτι στήν κοινή γνώμη ύπάρχει

να. Γιά νά έκπληρώση τήν άποστολή του ένα κόμμα

μιά έντονη προκατάληψη κατά τών κομμάτων. Καί

χρειάζεται χρόνο. Καί γιά νά είναι μακρόβιο, πρέπει

τουτο γιατί πολλές φορές έκτρέπονται άπό τήν άπα

νά είναι δημοκρατικά ώργανωμένο. Δέν πρέπει δη

στολή τους, είτε γιατί προτάσσουν τό δικό τους άπό

λαδή νά ταυτίζη τήν τύχη του μέ τήν τύχη του άρχη

τό γενικό συμφέρον, είτε γιατί προκαλουν πάθη πο

γου του. Καί αύτό όχι μόνο γιατί δέν μπορεί βιολογι

λιτικά καί διχάζουν τό ' έθνος. Τά κόμματα, δμως,

κά νά καλύψη ένα πρόσωπο τήν ζωή ένός κόμματος,

παρά τίς γνωστές άδυναμίες τους, είναι άπαραίτητα

άλλά καί γιατί δέν έπιτρέπεται στό κόμμα νά έπωμί

στήν δημοκρατία.

ζεται τά σφάλματα ή άκόμη καί τά άτυχήματα του

Γιατί aν ο{ θεσμοί άποτελουν τόν σκελετό τής δημο

άρχηγου του. 'Η άνανέωση στίς περιπτώσεις αύτές

-

θά έλεγα άναγκαίο κακό

-

κρατίας, τά κόμματα άποτελουν τήν σάρκα καί τό

τής ήγεσίας, δταν γίνεται στόν κατάλληλο χρόνο καί

αlμα της. Σ· αύτά ένσωματώνεται καί δι· αύτών

μέ τόν κατάλληλο τρόπο, ένδυναμώνει τό κόμμα μέ

έκφράζεται ό λαός. Καί δι

τίς καινούργιες έλπίδες πού δημιουργεί.

• αύτών

συνεπώς κατοχυ

»Στήν Εύρώπη καί στήν Άμερική ο{ άλήθειες

ρώνεται ή έλευθερία.

»Γιά νά μπορουν δμως τά κόμματα νά έκπληρώ

αύτές έχουν κατανοηθή. Ύπάρχουν κόμματα πού ό

βίος τους μετριέται μέ αlώνες καί πού έδωσαν δεκά

νουν τήν άποστολή τους πρέπει:

»Πρώτον, νά έχουν σαφή lδεολογία καί σταθερό

δες άρχηγών καί πρωθυπουργών. νΕτσι μπόρεσαν νά

προσανατολισμό. Ή διαφοροποίηση τών κομμάτων

έξασφαλίσουν άδιατάρακτη συνέχεια στήν δράση

ούτε μπορεί, ούτε πρέπει νά γίνεται μέ τά καθ· έκα

τους καί σταθερότητα δημοκρατική στήν χώρα τους.

στον προγράμματα, τά όποία είναι δυνατόν καί νά

Βέβαια γιά νά τό έπιτύχουν, έσυνειδητοποίησαν άπό

μεταβάλλωνται,

πολύ ένωρίς τήν άνάγκη τής συνοχής τους, πού άπα

προσαρμοζόμενα κάθε τόσο στίς

έξελισσόμενες συνθήκες. Τά κόμματα όφείλουν νά
διαφοροποιουνται διακηρύσσοντα"ς τίς βασικές καί

τελεί δύναμη lσχυρότερη άπό τούς άριθμούς.

»Στήν Έλλάδα, άντιθέτως, τά κόμματα ύπήρξαν

χαράσσουν κα

πάντα προσωπικά καί βραχύβια. νΟχι τόσο γιατί τό

τευθυντήριες γραμμές καί νά λαμβάνουν θέσεις σέ

ήθελαν οί άρχηγοί τους, δσο γιατί είναι έξ άντικειμέ

σταθερές άρχές τους.

•Οφείλουν 1νά

θεμελιώδη προβλήματα τής χώρας, δπως είναι τό

νου δύσκολη (:ττόν τόπο μας ή δημοκρατική όργάνω

πολιτικό καί κοινωνικό καθεστώς δπως είναι ό διε

ση τών κομμάτων. Καί είναι δύσκολη άφ

• ένός

γιατί

θνής προσανατολισμός τής χώρας δπως είναι ό κα

στερούμεθα τής σχετικής παραδόσεως καί άφ

• έτέ

θορισμός

ρου γιατί ή lδιοσυγκρασία του 'Έλληνος δέν διευκο

τών μακροπροθέσμων έπιδιώξεων

του

έθνους.

λύνει προσπάθειες συλλογικές.

»0{ πάγιες θέσεις στά βασικά αύτά ζητήματα Πού

»Ή πολιτική, δμως, ε{ναι κατ· έξοχήν συλλογι

άπασχολουν ένα έθνος καί προδιαγράφουν τήν πο

κή προσπάθεια. Πρέπει πολλοί άνθρωποι νά συνεργά

ρεία του, δέν μπορεί νd είναι πολλές. ·Εκ τών πραγ

ζωνται εlλικρινά γιά τόν ίδιο σκοπό, στόν όποίο καί

μάτων ο{ δυνατές έπιλογές είναι όλίγες. Συνεπώς ή

νά πιστεύουν. Καί νά ύποτάσσουν σ· αύτόν τόν σκο

ϋπαρξη πολυαρίθμων κομμάτων, μέ αύτοσχέδια προ

πό φιλοπρωτίες1 έγωϊσμούς καί πάθη, πού άποτελουν

γράμματα, όχι μόνο δέν άνταποκρίνεται στίς άνάγκες

τά νοσηρά σύνδρομα τής πολιτικής μας ζωής.

ένός λαου, άλλά προκαλεί σύγχυση καί πολιτική
άστάθεια, πού είναι ή πληγή τής δημοκρατίας.

»Δεύτερον, πρέπει νά κατέχωνται άπό ύψηλό αί
σθημα εύθύνης. Κατά τεκμήριο σκοπός κάθε κόμμα-

»Πρέπει, συνεπώς, ν· άλλάξωμε νοοτροπία πολι

τική, aν θέλωμε νά έχωμε στόν τόπο μας κόμματα
δημοκρατικά ώργανωμένα, πού νά έξασφαλίζουν πο

λιτική σταθερότητα καί έξελίξεις όμαλές.
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»Ή Νέα Δημοκρατία καλείται νά δώση τό παρά

»Ή Νέα Δημοκρατία, ώς δυναμικός πολιτικός

δειγμα. Καί ήμπορεί νά τό κάμη, διότι ε{ναι μία μεγά

όργανισμός, έχει ύπέρτατο σκοπό τήν άξιοπρέπεια

λη, όμοιογενής παράταξη μέ σαφείς τίς ίδεολογικές

του άνθρώπου, τήν ήθική καί ύλική έλευθερία του.

της θέσεις καί μέ ύποδειγματική συνοχή. Καί αύτήν

φιλοσοφία

της,

προσηλωμένη

στό

έθνος, προσλαμβάνει ένα διαυγές δσο καί θετικό πε

νέδριο, κατά τό όποίο άλλοι όμιλητές θά άναπτύξουν

ριεχόμενο, πού άποτυπώνεται στίς άκόλουθες κατευ

τήν περαιτέρω διαδικασία τής όργανώσεως.

θυντήριες γραμμές:

» 'Αγαπητοί

φίλοι,

»1.

»'Από δσα σaς εlπα γίνεται φανερό δτι η δημο

Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν ίδέα του

έθνους. Καί δέχεται δτι κανένα πρόσωπο ή σχηματι

κρατική όργάνωση τών κομμάτων διεκολύνει τήν

σμός δέν καταξιώνεται οϋτε ήθικά, ούτε πολιτικά

λειτουργία τής δημοκρατίας. Αύτή καθ' έαυτή δμως

έξω άπό τά έθνικά πλαίσια.

καί ίσως

»Σέβεται καί παραδειγματίζεται άπό τήν ίστορία

πρίν άπό αύτή ν- θά πρέπη νά άποκτήσωμε τήν όρ-

του Έλληνισμου καί πιστεύει στήν άποστολή του.

δέν άρκεί. Παράλληλα μέ τήν όργάνωση

. θή

-

περί δημοκρατίας άντίληψη. Γιατί δέν ύπάρχει

Συνδυα'ζει τήν ύγιa παράδοση μέ τήν δημιουργία καί

άμφιβολία δτι στήν 'Ελλάδα έχομε παρεξηγήσει καί

τήν πρόοδο του έλληνικου λαου. Τέλος πιστεύει δτι

συχνά κακοποιήσει τήν δημοκρατία. Οί περίοδοι

τό έλληνικό έθνος μόνον έλεύθερο, άνεξάρτητο καί

δημοκρατικής όμαλότητος ύπήρξαν έλάχιστες καί

κυρίαρχο μπορεί νά συνεχίση τήν ίστορική του πο

βραχύτατες στόν τόπο μας. Θά ήμπορουσε νά πή κα

ρεία· καί νά άναπτύξη σύμμετρα τίς ήθικές, τίς πνευ

νείς δτι ύπήρξαν φωτεινά διαλείμματα μέσα 1 σέ μιά

ματικές καί τίς ύλικές του δυνάμεις.

σκοτεινή άλληλουχία πραξικοπημάτων, επαναστά

»Γι' αύτό η Νέα Δημοκρατία τοποθετείται έξω

σεων, δικτατοριών, έμφυλίων πολέμων καί άναριθμή

καί έπάνω άπό τίς δεσμευτικές καί παραπλανητικές

των άλλων πολιτικών καί συνταγματικών κρίσεων.

έτικέττες τής Δεξιaς, του Κέντρου καί τής Άριστε

Καί αύτά τά φωτεινά διαλείμματα ύπήρξαν κυρίως η

ρας. Γι'ατί έννοεί σέ κάθε περίπτωση νά έχη ώς μο

πρώτη τετραετία του Βενιζέλου καί η πρώτη τριετία

ναδικό γνώμονα τής πολιτικής της τό συμφέρον του

του Τρικούπη. Άλλά καί σ' αύτούς, μετά τόν Καπο

έθνους.

δίστρια, έπεφυλάξαμε είς άνταμοιβήν όδυνηρό τέ
»·Η δημοκρατία ε{ναι άσφαλώς τό καλύτερο πο
λίτευμα, άλλά καί γι

'

αύτό τό δυσκολώτερο. 'Όπως

εlπα καί άλλοτε, μεταξύ
στόν κόσμο, μόνο

»2.

Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν Κοινο

βουλευτική Δημοκρατία. Σέ μιά δημοκρατία δμως

λος.

150

χωρών πού ύπάρχουν

19 έχουν σήμερα

πραγματική δη

μαχομένη καί όχι παράλυτη. Σέ μιά δημοκρατία ίκα

νή νά προστατεύη άποτελεσματικά τήν έλευθερία

καί νά έξασφαλίζη τήν πρόοδο του κοινωνικου συνό

λου μέσα σέ συνθήΚες τάξεως καί άσφαλείας γιά τόν

μοκρατία. Καί σ' αύτές δμως περνa τό πολίτευμα

κ'αθένα. Σέ μιά δημοκρατία πού νά συνδυάζη τήν

κρίση, άλλου μεγαλύτερη κι άλλου μικρότερη.

έλευθερία μέ τήν τάξη καί τήν τάξη μέ τήν κοινωνι

»'Η δημοκρατία προϋποθέτει λαό πολιτικώς d5ρι

κή δικαιοσύνη. Γιατί δέν μπορεί νά ύπάρξη έλευθε

μο · προϋποθέτει έλεύθερο άλλά καί αύτοπειθαρχού

ρία χωρίς τάξη, δπως δέν μπορεί νά ύπάρξη καί τάξη

μενο πολίτη. Γιατί η δημοκρατία δέν επιβάλλεται.

χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.

Ή δημοκρατία βιώνεται. Καί πρέπει νά γίνεται πρά

»Ή Νέα Δημοκρατία δέν δέχεται δτι η πολιτική

ξη στήν καθημερινή ζωή του πολ'ί-του. Προϋποθέτει

πράξη μπορεί νά καταργή τήν δημοκρατική διαδι

τόν σεβασμό τής άρχής τής πλειοψηφίας καί του νό

κασία. Γιατί καμμία σκοπιμότης δέν εlναι ίερώτερη

μου. Καί πρό παντός προϋποθέτει πολιτικό κλίμα

άπό τό δικαίωμα του πολίτου νά καθορίζη τήν μοίρα

ήπιο καί ήρεμα πολιτικά ήθη.

του. Στήν δημοκρατία ό σκοπός δέν άγιάζει τά μέσα.

Ή δημοκρατία δέν

άντέχει στά πάθη καί τούς φανατισμούς Δέν άντέχει

Ή χρησιμοποίηση μέσων- είτε έκ τών άνω είτε έκ

κυρίως στήν κατάχρηση τής έλευθερίας, πού μέ τόση

τών κάτω

γενναιοφροσύνη προσφέρει στούς πολίτες της.

ρίας, άναιρεί τήν ίδια τήν έλευθερία.

»Τό συμπέρασμα εlναι δτι γιά νά ύπάρξουν στήν

-

πού συνιστουν κατάχρηση τής έλευθε

»Ή Νέα Δημοκρατία άντιτίθεται πρός δλες τίς

χώρα μας όμαλές δημοκρατικές έξελίξεις χρειάζον

μορφές όλοκληρωτισμου.

ται μακρaς πνοής κόμματα δημοκρατικά ώργανωμέ

μουνισμό, γιατί σάν σύστημα άρνείται τήν ίερότητα

να, πού νά έχουν σαφείς καί σταθερές ίδεολογικές

τής προσωπικότητος του άνθρώπου, άφου άρνείται

άρχές καί ύγιa άντίληψη περί δημοκρατίας.
»Ή Νέα Δημοκρατία εύρίσκεται ήδη σ' αύτό τόν

c

Ή πολιτική

άκριβώς τήν μεγάλη άποστολή έχει τό παρόν προσυ

'Αντιτίθεται στόν κομ

τίς πολιτικές καί άτομικές έλευθερίες του. 'Α ντιτί
θεται έπίσης σέ κάθε είδους δικτατορίες, οί δποίες,

σωστό δρόμο. 'Απέδειξε τήν πίστη της στήν δημο

έκτός άπό τήν κατάργηση τής έλευθερίας, όδηγουν

κρατία. Προχωρεί στήν δημοκρατική της όργάνωση.

μέ τόν τυχοδιωκτισμό τους κατά κανόνα σέ συμφορές.

Καί έχει καθορίσει κατά τρόπο σαφή καί σταθερό τίς
ίδεολογικές της θέσεις.

»Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν κοινωνική

δικαιοσύνη. 'Όπως εlπα καί προηγουμένως, ίδανική
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πολιτεία εlναι έκείvη πού συνδυάζει τήν ελευθερία

νή έλευθερία, έτσι καί ή άσυδοσία στόν ελεύθερο

μέ τήν τάξη καί τήν τάξη μέ τήν κοινωνική δικαιοσύ

άνταγωνισμό κλονίζει τίς βάσεις δχι μόνο τής οίκο

νη.

νομικής, άλλά καί τής κοινωνικής ζωής μιiiς χώρας.

» ΝΕχομε

διακηρύξει δτι θεωρουμε δλους τούς

>;Γι' αύτό ή Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει δτι ή

'Έλληνες ίσους δχι μόνο άπέναντι του νόμου, άλλά

Πολιτεία όφείλει νά παρεμβαίνη, γιά νά εξισορροπή

καί μέ ίσα δικαιώματα άπέναντι των εύκαιρ;ων πού

τίς οίκονομικές καί κοινωνικές άντιθέσεις καί νά πε

διανοίγει ό πολιτικός, οίκονομικός καί κοινωνικός

ριορίζη τίς άv_ισ6τητες. Καί πέραν αύτου, ν ' άνα

βίος. Μέ άλλους λόγους ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει

πληρώνη τήν ίδιωτική πρωτοβουλία έκεί δπου λόγοι

στήν κοινωνική δημοκρατία. Γιατί ταυτίζει τήν πο

οίκονομικοί καί κοινωνικοί τό επιβάλλουν.

λιτική έλευθερία μέ τήν κοινωνική δικαιοσύνη.
»Θά ήταν άχρηστη ή έλευθερία, χωρίς τό δικαίω

;;5,

Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν είρηνική

διαβίωση των λαων. Καί καταδικάζει κάθε πράξη βί

μα του πολίτου νά μετέχη στό έθνικό προϊόν κατά τό

ας καί αύθαιρεσίας.

μέτρο τής συμβολής του. Γιά νά ύπάρχη πραγματική

τής χώρας μας στούς διεθνείς όργανισμούς,

·Υποστηρίζει τήν συμμετοχή

δημοκρατία πρέπει κάθε πολίτης νά εlναι άπαλλαγμέ

έχουν ώς σκοπό τήν κατοχύρωση τής είρήνης.

πού

• Υπο

νος άπό τήν άγωνία τής καθημερινής επιβιώσεως.

στηρίζει, δμως, παράλληλα, τήν άνάγκη νά έξο

Καί αύτό έννοουμε, δταν διακηρύσσωμε δτι κάθε πο

πλισθουν

λίτης τής χώρας αύτής πρέπει νά γίνη έργάτης μαζί

ων, γιά νά j.ιπορουν πράγματι νά προστατεύουν τήν

καί νομεύς τής οίκονομικής εύημερίας καί νά αίσθά

εlρήνη του κόσμου.

νεται fίσυχος γιά τό μέλλον του καί γιά τό μέλλον
των παιδιων του.

;;4.

oi

όργανισμοί αύτοί μέ δικαίωμα κυρώσε

;; Ή Νέα Δημοκρατία

πιστεύει στήν άναγκαιότη

τα των σχέσεων καλής γειτονίας γι' αύτό καί προω

Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν έλεύθερη

θεί τήν ίδέα τής διαβαλκανικής συνεργασίας. Αυπii

δημοκρατική οίκονομία. Καί ύπάρχει έλεύθερη οί

ται δέ, γιατί, ύπαιτιότητι τής Τουρκίας,

κονομία, δταν συνδυάζη σύμμετρα καί δίκαια τό

τουρκικές σχέσεις διέρχονται έπικίνδυνη κρίση.

συλλογικό μέ τό άτομικό στοιχείο. Τήν έξισορρό
πηση αύτήν έκφράζει ή οίκονομική φιλοσοφία τής
Νέας Δημοκρατίας.

;; Ή

oi

έλληνα

Νέα Δημοκρατία πιστεύει δτι ή θέση τής

'Ελλάδος εlναι ή δημοκρατική Δύση, μέ τήν όποία
άπό μακρου χρόνου έχει συνδεθεί πολιτικά, οlκονο

;>·Η οίκονομική άνάπτυξη δέν άποτελεί αύτο

μικά καί άμυντικά. Καί ύποστηρίζει τήν όργανική

σκοπό. 'Αποτελεί προϋπόθεση καί μέσο τής κοινω

ένταξη τής χώρας μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες.

Άσφαλως ό άνθρωπος δέν γίνεται

;;Μέσα στόν χωρο τής Εύρώπης ή 'Ελλάς, διατη

εύτυχέστερος μέ τό νά πολλαπλασιάζη διαρκως τά

ρώντας τά ίδιαίτερα χαρακτηριστικά της, μπορεί νά

ύλικά του άγαθά. 'Αντιθέτως, πιστεύω δτι ό ύλικός

έπιταχύνη τήν οίκονομική καί κοινωνική της άνά

εύδαιμονισμός- άπό τήν φύση του άκόρεστος -εl

πτυξη · νά ένισχύση τούς δημοκρατικούς της θεσμούς

νικής προόδου.

ναι ένα άπό τά νοσηρά συμπτώματα τής καταναλωτι

καί τήν έθνική της άσφάλεια. Γι' αύτό καί ή Νέα

κής έποχής μας. Γιατί, δπως λέγει ό 'Αριστοτέλης,

Δημοκρατία πιστεύει δτι ή ένταξη τής 'Ελλάδος σέ

"άπειρος γάρ ή τής έπιθυμίας φύσις". Καί άν δέν

μιάν πολιτικά ένοποιημένη Εύρώπη θά έπηρεάση

άντισταθμισθή ή τάση αύτή μέ άλλες, ύψηλότερες

άποφασιστικά καί εύεργετικά τό μέλλον του λαου

έπιδιώξεις, οί σύγχρονες κοινωνίες θά καταστήσουν

μας.

άγχώδη τήν ζωή τους. Γιατί ή εύτυχία του άνθρώπου

;;6. Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στίς πολιτιστι

έξαρτiiται περισσότερο άπά τήν ποιότητα τής ζωής

κές δυνατότητες τής χώρας μας. 'Η πολιτική πράξη

του, παρά άπό τόν πλουτο πού διαθέτει. Αύτό βέβαια

όφείλει νά μήν έξαντλήται στήν άντιμετώπιση μόνο

δέν σημαίνει δτι θά πρέπη νά χαλαρώσουμε τήν

των έπικαιρικων προβλημάτων · πρέπει νά δημιουργή

προσπάθεια γιά τήν άνύψωση του βιοτικου έπιπέδου

καί τήν ύποδομή γιά τήν διαρκή πνευματική προα

του λαου μας, καί ίδίως των οlκονομικά άσθενεστέ

γωγή καί τήν πολιτιστική άκτινοβολία του έθνους.

ρων τάξεων. Θά πρέπη δμως ή προσπάθεια αύτή νά

ΥΟργανο τής μακρόπνοης αύτής πολιτικής εlναι ή

, μή παραμελή καί τό ποιοτικό στοιχείο.

Παιδεία καί γενικώτερα ή φροντίδα γιά τήν νεότητα.

;>Ή οlκονομική φιλοσοφία τής Νέας Δημοκρα

Ή Παιδεία εlναι αύτή πού διαπλάθει ελεύθερους άν

τίας εlναι προσανατολισμένη στό οίκονομικό σύ

θρώπους καί δημοκρατικούς πολίτες,

στημα πού έπικρατεί στίς δημοκρατικές χωρες τής

συμβάλουν στήν προαγωγή τής χώρας.

Εύρώπης, μέ τίς όποίες συνεδέθη
στενώτερα

-

-

καί θά σ~νδεθή

ή οίκονομία μας. Καί συγκεκριμένα ή

;; Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει

ίκανούς νά

δτι οί πνευματικές

καί πολιτιστικές άξίες εlναι έκείνες πού θά τοποθετή

παράταξή μας πιστεύει στόν δημιουργικό ζήλο του

σουν μονιμώτερα καί ύψηλότερα τήν θέση τής 'Ελ

άτόμου, στόν έλεύθερο συναγωνισμό, πού έντείνει

λάδος στήν διεθνή κοινωνία. Οί αlωνες έχουν άπα

τίς ίκανότητες καί πολλαπλασιάζει τόν παραγωγικό

δείξει τόν δυναμισμό του έλληνικου πνεύματος. Στήν

μόχθο. 'Όπως, δμως, ή άναρχία καταργεί τήν άληθι-

σωστή Παιδεία καί στόν ενθουσιασμό τής νέαςγενε-
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aς έναπόκειται νά δημιουργήσουν μιάν 'Ελλάδα πού

τοτροπουμε μέ τόν σοσιαλισμό καί πότε ότι ύποστη

θά εύτυχfj στό έσωτερικό καί θά άκτινοβολfj πνευμα

ρίζομε τόν καπιταλισμό. Καί μόνη, όμως, ή άντιφα

τικά στό έξωτερικό.
»'Η Πολιτεία όφείλει νά βοηθήση ήθικά καί ύλι

τικότης τών κατηγοριών αύτών άποδεικνύει ότι άκο
λουθουμε μέ συνέπεια καί σταθερότητα τόν σωστό

κά τήν νέα γενεά. 'Οφείλει όμως καί αύτή νά συλλά

δρόμο

βη όρθά τήν άποστολή της. Γιατί κανένα μέτρο τfjς

φέροντος.

Πολιτείας δέν μπορεί νά άποδώση, aν δέν άξιοποιη
θfj άπό έκείνους πού άφορα.

» 'Αγαπητοί

φίλοι,

-

τόν δρόμο του μέτρου καί του έθνικου συμ

»'Αποδεικνύει, όμως, συγχρόνως καί τήν ύπο
κρισία πού έπικρατεί στήν δημοσία μας ζωή. ΝΕτσι

τά κατάλοιπα τfjς χούντας μιiς έλέγχουν, γιατί δέν

»'Η Νέα Δημοκρατία μέ όση σαφήνεια διεκήρυξε

έθεραπεύσαμε άκόμη τίς πληγές πού άνοιξαν ο{ ίδιοι

τίς άρχές αύτές, μέ τόση συνέπεια τίς έφήρμοσε στήν

στό σώμα τfjς 'Ελλάδος. Οί δέ άντίπαλοί μας έμφα

πράξη . ΥΑλλοι όμιλητές θά σιiς δώσουν τήν άκριβfj

νιζόμενοι κατ' άντιδιαστολήν πρός τήν Νέα Δημο

κατά τομείς είκόνα τfjς μετουσιώσεως τών άρχών στό

κρατία ώς δημοκρατική παράταξη, περιλαμβάνουν

κυβερνητικό έργο. 'Εγώ θά περιορισθώ νά ύπογραμ

ώστόσο σ' αύτή ν καί τήν κατ' έξοχή ν άvτιδημοκρα

μίσω ότι, aν δέν ύπfjρχε ή βαθειά προσήλωση καί ή

τική άκρα 'Αριστερά.

είλικρινής πίστη στίς άρχές αύτές, aν δέν ύπfjρχε
σταθερή πορεία πλεύσεως, θά μπορούσαμε νά είχαμε
συντριβfj μέσα στίς συμπληγάδες τών φοβερών έσω

τερικών καί έξωτερικών δυσκολιών πού έκληρονομή

» Άγαπητοί

φίλοι, στελέχη τfjς Νέας Δημοκρα

τίας.

» Ή έντυπη

διακήρυξη τών ίδεολογικών μας άρ

χών άπέδιδε στόν όμιλουντα, ώς ίδρυτή τfjς Νέας
Δημοκρατίας, τό όραμα μιιiς ύπερήφαvης καί εύτυ

σαμε.

»'Όπως γνωρίζετε, ή Νέα Δημοκρατία άπέτρεψε

χισμένης 'Ελλάδος. Εlμαι βέβαιος ότι όλοι έμπvεό

τόν έμφύλιο σπαραγμό καί άποκατέστησε άνώδυνα

μαστε άπό τό όραμα αύτό. Γιά νά τό κάνωμε όμως

τήν δημοκρατία. ΥΕδωσε στήν χώρα ένα καινούργιο

πραγματικότητα, θά πρέπη νά σφυρηλατήσωμε τήν

καί προοδευτικό Σύνταγμα πού έπιτρέπει -παρά τίς

συνοχή μας· καί νά έπισπεύσωμε τήν όργάνωση του

νά λειτουργfj όμαλά ή Πολιτεία.

κόμματός μας. ΥΕτσι καί μόνο ή Νέα Δημοκρατία θά

'Ελλάς έκυβερνήθη τόσο δημοκρατικά

εlναι σέ θέση νά έκπληρώση τήν έθνική της άποστο

όσο σήμερα. ΥΕβγαλε τήν χώρα ά~ό τήν διεθvfj άπο

λή· καί νά δικαιώση τήv έμπιστοσύvη μέ τήv όποία

ύπονομεύσεις

Σπάνια ή

-

μόνωση· καί τfjς άνοιξε νέους όρίζοντες. Άνασυνέ

τήν περιβάλλει

ταξε τίς ΥΕνοπλες Δυνάμεις, τίς έξώπλισε καί τίς κα

διά μακρόν χρόνον- ή μεγάλη πλειοψηφία του έλ

τέστησε τήν άσπίδα του έθνους. ΥΕθεσε ύπό έλεγχο

ληνικου λαου».

τήν οίκονομία μας καί τfjς έδωσε τήν ώθηση γιά πε

ραιτέρω άνάπτυξη. 'Εφήρμοσε, τέλος, μιά ριζοσπα
στική έκπαιδευτική καί κοινωνική πολιτική, πού θά

δώση πλούσιους καρπούς στό μέλλον.
»Γιά νά έκτιμηθουν όλα αύτά, θά πρέπη νά λη
φθουν ύπ' όψιν οί δυσμενείς συνθfjκες, διεθνείς καί
έσωτερικές,

ύπό τίς όποίες έπραγματοποιήθησαν.

Καί θά πρέπη νά συγκριθουν μέ όσα συμβαίνουν αύ

τή τήν στιγμή σέ άλλες χώρες καί μέ όσα συνέβαιναν
στήν χώρα μας κατά τό παρελθόν.

-

καί θά τήν περιβάλλη άσφαλώς

Κατόπιν, τό λόγο πηρε δ γενικός διευθυντής του
κόμματος, Γ. Μισαηλίδης, δ δποίος άναφέρθηκε στά
πενιχρά οίκονομικά μέσα της Νέας Δημοκρατίας,
του μεγαλύτερου πολιτικοί\ σχηματισμοί\ στή χώρα.

'Από τήν πλευρά του, δ πρόεδρος της έκτελεστικης
έπιτροπης της ΟΝΝΕΔ, Α. Παπαληγούρας, καθόρι
σε τούς στόχους της νεολαίας του κόμματος:

«l.

Προσέλευση δσο τό δυνατόν περισσοτέρων νέων

καί ενεργοποίησή τους.

»'Η Κυβέρνηση δέν ίσχυρίζεται βέβαια ότι έκαμε

»2. Πολιτική επιμόρφωση τών νέων, πού θά τούς βοηθή

θαύματα. Γιατί αύτά μόνο ή άντιπολίτευση τά ύπό

ση νά ξεπεράσουν τό στάδιο τής μή συνειδητής πολιτικής

σχεται. Ούτε διεκδικεί τό άλάθητο, γιατί αύτό εlναι

τοποθετήσεως καί τής συγκεχυμένης iδεολογίας .

έξω άπό τόν χώρο τfjς πολιτικfjς. Διεκδικεί όμως τήν
τιμή ότι στά δυόμισυ χρόνια που κυβερνιi, ή Νέα

Δημοκρατία έπραξε δ, τι ήταν άνθρωπί νως δυνατό,
γιά νά έπανορθώση άπειρα λάθη , καί παραλείψεις
πού συσσωρεύθηκαν τόσο άπό τό παλαιό, όσο καί
άπό τό πρόσφατο παρελθόν. Ούτε άρνείται τήν κρι

»3.

Προβολή στούς νέους τών πολιτικών άρχών, τοϋ

προγράμματος καί των επιτευγμάτων τής ΝΔ.

»4. Προσπάθεια νά γίνη

ή ΟΝΝΕΔ φορέας τής εκφρά

σεως των προοδευτικών αiτημάτων των νέων.

»5.

'Ανάδειξη άπό τούς κόλπους τής νεολαίας των μελ

λοντικών στελεχών τοϋ κόμματος».

τική, όταν εlναι καλόπιστη. Καταγγέλλει, όμως, ώς

'Ακολούθησαν, τό ίδιο άπόγευμα, είσηγήσεις

δημαγωγικές τίς έπικρίσεις, πού εlναι κακόπιστες

των μελών του προσυνεδρίου, ένώ τήν έπομένη τό

καί τόσο άντιφατικές, ώστε νά αύτοαναιρουνται.

λόγο ελαβαν οί ύπουργοί Συντονισμοί\, Π. Παπαλη

Γνωρίζετε ότι μιiς κατηγορουν πότε ότι πιiμε πολύ

γούρας, Προεδρίας καί Παιδείας, Γ. Ράλλης, καί

άριστερά καί πότε ότι πιiμε πολύ δεξιά, πότε ότι έρω-

'Εθνικης 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ .

~
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Ό Π. Παπαληγούρας ύπογράμμισε τίς σημαντι

κές επιτυχίες τής Κυβερνήσεως στόν τομέα τής οί
κονομίας: τό άκαθ~ριστο εθνικό προϊόν είχε αύξηθεί

εύκαιρίαν χθές καί σήμερον νά επικοινωνήσω μέ

όλους σας.
>>Αύτή η επαφή, εκτός τής χαράς τήν όποίαν μοv

δείκτες πού

έδωσε, ενίσχυσε καί τό αίσθημα τής αiσιοδοξίας τό

άντιπροσώπευαν ρυθμό αύξήσεως ύψηλότερο άπό αύ

όποίον έχω διά τό μέλλον τής Νέας Δημοκρατίας καί

τόν τών Κρατών-μελών τής ΕΟΚ. Τόνισε, άκόμη,

τό μέλλον τής 'Ελλάδος.

κατά

5,6%

τό

1975

καί κατά

6%

τό

1976,

τήν εύαισθησία τής Κυβερνήσεως σέ θέματα κοινω

» 'ο

ενθουσιασμός, η όμοψυχία η όποία έπεκρά

νικής πολιτικής: στό διάστημα άπό τίς εκλογές του

τησε κατά τήν συyκέντρωσιν αύτήν, άπέδειξαν καί

Νοεμβρίου

1974 καί ώς ~ό τέλος του 1977, προβλεπό

έπεβεβαίωσαν έκείνο τό όποίον κατ' έπανά/rηψιν δι

ταν ή, μέσω του τακτικοί\ προϋπολογισμοί\, «μετακύ

εκήρυξα, ότι η πολιτική παράταξη τής Νέας Δημο

λιση>> σημανταών ποσών άπό τούς εύπορότερους

κρατίας διά μακρόν χρόνον θά άποτελή τήν σπονδυ

πρός τούς οίκονομικά άσθενέστερους πολίτες. Τέ

λικήν στήλην τής 'Ελλάδος.

στήν

»Θά σaς παρακαλέσω, τώρα πού θά έπανέλθετε

επενδυτική πολιτική τής Κυβερνήσεως καί όλοκλή

εiς τάς έπαρχίας σας, νά μεταφέρετε εiς τούς φίλους

λος,

ό

ύπουργός

Συντονισμοί\

άναφέρθηκε

ρωσε τήν όμιλία του ύπογραμμίζοντας:
«Προοδευτικοί καί πρωτοπόροι δέν είναι δσοι άκολου

θοuν είτε ίστορικά ξεπερασμένα πολιτικοκοινωνικά συστή
ματα είτε κενές συνθηματολογίες. Είναι δσοι, στηριγμένοι
σέ ρεαλιστικές ίστορικές εκτιμήσεις, όραματίζονται ενα

καί άντιπάλους τάς σκέψεις πού έξετέθησαν έδώ, άλ
λά καί τό θαυμάσιο ν έθνικό πνεvμα τό όποίον έπεκρά
τησεν.

»Φεύyω άπό τό συνέδριον αυτο περισσότερον
ένισχυμένος. Καί επαναλαμβάνω τήν πεποίθησίν μου

εύτυχέστερο μέλλον καί δέν είναι διατεθειμένοι νά θυσιά

ότι τό μέλλον όχι μόνον τής Νέας Δημοκρατίας, άλ

ζουν στά πρόσκαιρα κομματικά τους συμφέροντα τά πάγια

λά καί yενικώτερον τής χώρας μας, διαγράφεται εύ

καί μόνιμα συμφέροντα τής χώρας».

οίωνον».

Ό Γ. Ράλλης επισκόπησε τό κυβερνητικό εργο

[Κατά τή διαδρομή μέ έλικόπτερο πρός τή Θεσ

στούς τομείς τής διοικήσεως καί τής παιδείας. 'Επι

σαλονίκη, ό Κ. Καραμανλής επιθεώρησε τουριστι

σήμανε, είδικότερα, τίς επιτυχείς προσπάθειες γιά

κές εγκαταστάσεις τής Χαλκιδικής] .

τήν άνασυγκρότηση τής δημόσιας διοικήσεως, ή

όποία είχε σοβαρά άποδιοργανωθεί κατά τήν περίο
δο τής έπταετοuς δικτατορίας. 'Όσον άφοροuσε τήν
παιδεία, άναφέρθηκε στήν ϊδρυση του ΚΕΜΕ, στήν
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, στήν επίλυση του γλωσ
σαου καί στήν ενταση τών ενεργειών τής Κυβερνή
σεως, ώστε νά καλυφθοuν οί άνάγκες τής χώρας σέ

σχολικά κτίρια, εν& τόνισε δτι γιά τήν άνώτατη παι
δεία είχαν διατεθεί τεράστια ποσά:

1.630.000.000
δρχ. τό 1974, 2.422.000.000 τό 1975 καί 2.855.000.000
τό 1976 άπό τόν προϋπολογισμό καί 553.000.000 δρχ.
τό 1974, 904.000.000 τό 1975 καί 1.380.000.000 τό
1976 άπό τό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
'Ο Ε. 'Αβέρωφ, άφοu άναφέρθηκε στήν κρισιμό

τητα τών εξωτερικών προβλημάτων τής χώρας, εξέ
θεσε τίς σύντονες προσπάθειες στόν τομέα του εκ
συγχρονισμοί\ του ύλικου

-

καί γενικότερα τής ενι

σχύσεως- τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, πού, σέ συν

δυασμό μέ τήν όμοψυχία καί τή νομιμοφροσύνη του
στρατεύματος, εδιναν τή δυνατότητα στήν Κυβέρνη
ση νά ύπερασπίζεται άποτελεσματικά τήν εθνική

άκεραιότητα καί άνεξαρτησία.
Πρίν τήν άναχώρησή του, ό πρωθυπουργός άπηύ
θυνε στά μέλη του προσυνεδρίου τά άκόλουθα λόγια:
«Κύριοι σύνεδροι, λυποvμαι, διότι εlμαι ύποχρε
ωμένος εντός τής ημέρας νά επανέλθω εiς τάς 'Αθή

Κατόπιν, τό προσυνέδριο όργανώθηκε σέ τρία
τμήματα, τών όποίων προήδρευσαν άντίστοιχα ό
ύπουργός Οίκονομικών, Ε . Δεβλέτογλου (δ δποίος

άνταατέστησε τόν Π. Παπαληγούρα πού είχε συνο
δεύσει τόν πρωθυπουργό), δ Γ. Ράλλης καί δ Ε. 'Αβέ

ρωφ. Τά τμήματα εξέτασαν τό κυβερνητικό εργο
δπως είχε αύτό άναλυθεί άπό τούς τρείς ύπουργούς.

Παράλληλα, είδικές επιτροπές επεξεργάζονταν τό
κατασταταό του κόμματος καί τούς σχετικούς κανο
νισμούς τών επιτροπών του. Οί εργασίες του προσυ

νεδρίου εκλεισαν τό μεσημέρι τής 4ης 'Απριλίου, μέ
τελευταίο όμιλητή τόν ύφυπουργό Προεδρίας, Π.
Λαμπρία. Στήν τελευταία αύτή συνεδρίαση έγκρίθη
κε καί τό άκόλουθο ψήφισμα:
«Μέσα σέ άτμόσφαιρα ενθουσιασμοί) καί δημιουργικής

αΙσιοδοξίας, μέ διαπιστωμένη τήν άκλόνητη συνοχή καί
σύμπνοια καί σέ εθνική εξαρση καί εγρήγορση.
»Τό Προσυνέδριο τής Νέας Δημοκρατίας ψηφίζει όμό
φωνα δτι:

»-

'Αποδέχεται καί θεωρεί όδηγό γιά τό κόμμα τίς

Ιδεολογικές άρχές καί τήν γενικώτερη πολιτική φιλοσο

φία, πού διετύπωσε ό ίδρυτής καί άρχηγός του Κωνσταντί-

νος Καραμανλής.

»-

·

'Εγκρίνει καί επιδοκιμάζει ώς σύμφωνο μέ τίς άρ

χές αύτές τό κυβερνητικό εργο, πού άποτελεί προσφορά
άνεκτίμητη πρός τήν χώρα.

»- Υίοθετεί τίς επιδιώξεις τής κυβερνητικής πολιτικής

νας. Προτοv όμως άναχωρήσω, θά ήθελα νά εκφρά

καί τήν ίεράρχησή τους, δπως προσδιωρίσθηκαν άπό τούς

σω τήν βαθείαν iκανοποίησίν μου, διότι εlχα τήν

όμιλητάς-μέλη τής Κυβερνήσεως.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Αποδέχεται τήν όργανωτική δομή του κόμματος,

νικό άγροτικό κόσμο· σέ κάθε περίπτωση, ύπογράμ

δπως προβλέπεται άπό τό σχέδιο Καταστατικου καί τών

μισε, ή θέση του δέν συνεπαγόταν κατ' άνάγκη σύν

είδικών κανονισμών του .

δεση τής έλληνικής ύποψηφιότητας μέ τίς άντίστοι

»-

»-

Διατυπώνει τήν εuχή νά συγκληθfj τό ταχύτερον

δυνατόν ή πρώτη Γενική Συνέλευση του κόμματος γιά ~τήν
δριστική εγκριση τfjς όργανωτικfjς δομής καί τήν περαιτέ
ρω προώθηση των έσωτερικών δημοκρατικών λειτουργι
ών» .

5

χες των ίβηρικ&ν χωρών. 'Ο Γ. Κοντογεώργης ση 
μείωσε

δτι

ή

'Ελλάδα

δέν

άντιτασσόταν

άλλά καί δέν δεχόταν δτι ή ενταξή της θά επρεπε νά
καθυστερήσει μέχρι τήν δλοκλήρωση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

στήν

άναθεώρηση τής Κοινοτικής άγροτικής πολιτικής,
αύτής τής

άναθεωpήσεως.

1977

Τόσο οί έργασίες τής ύπουργικής συνόδου, δσο

'Ο ύπουργός Συντονισμοu, Π. Παπαληγούρας,

καί οί έπαφές των 'Ελλήνων ύπουργ&ν μέ άρμοδίους

ήγείται τής έλληνικής άντιπροσωπείας στή δεύτερη

ύπουργούς των χωρ&ν-μελ&ν καταδείκνυαν δτι, άν

ύπουργική σύνοδο των διαπραγματεύσεων γιά τήν

καί ή πολιτική βούληση των 'Εννέα γιά ταχεία εν

ενταξη τής 'ΕλJλάδος στήν ΕΟΚ, στίς Βρυξέλλες .

ταξη τής 'Ελλάδος δέν εΙ χε μεταβληθεί, στήν 'Ιτα

Κατά τή διάρκεια των έργασι&ν τής συνόδου, δ

λία καί τή Γαλλία ύπήρχε διάσταση άπόψεων μεταξύ

Π. Παπαληγούρας άνέπτυξε τίς έλληνικές θέσεις

των πολιτικών ήγεσιων καί των άγροτικων παραγόν

σχετικά μέ τό ένδεχόμενο συσχετίσεως τής έλληνι

των, πού θά μποροuσε νά άναιρέσει τό θετικό, γιά

κής ύποψηφιότητας μέ αύτές τής Πορτογαλίας καί

τήν έλληνική προσχώρηση, κλίμα. Οί διαβεβαιώ

τής 'Ισπανίας. 'Από τήν πλευρά του, δ προεδρεύων

σεις πρός τήν έλληνική Κυβέρνηση δίνονταν μέ άρ

τής συνόδου, Βρετανός ύπουργός 'Εξωτερικών, Ντ .

κετές έπιφυλάξεις, καί πάντα ύπό τήν αϊρεση των

WΟουεν, τόνισε δτι, άν καί ή Κοινότητα δέν μποροu

άντιδράσεων στό έσωτερικό τής Γαλλίας καί τής

σε νά άγνοήσει τίς έπιπτώσεις τής ijδη διαγραφόμε

'Ιταλίας. WΕτσι, διαφαινόταν ijδη ή άνάγκη γιά μιά

νης εύρείας «νότιας διευρύνσεως», οί διαπραγματεύ

παρέμβαση, στό άνώτατο πολιτικό έπίπεδο, του ίδιου

σεις μέ τήν 'Ελλάδα, πού ε{χαν ijδη άρχίσει , θά

του Κ. Καραμανλή, ώστε νά άποσοβηθεί δ κίνδυνος

επρεπε νά έξελιχθοuν «σύμφωνα μέ τήν δική τους

του συσχετισμοί) των ύποψηφιοτήτων, η τής σημαν

πραγματική άξία».

τικής καθυστερήσεως τ&ν διαπραγματεύσεων μέχρι

Στό περιθώριο των έργασι&ν τής συνόδου, δ Π .

τήν άναθεώρηση τής Κοινοτικής άγροτικής πολιτι

Παπαληγούρας συναντήθηκε μέ τό Γάλλο ύπουργό

κής . 'Η παρέμβαση αύτή , πράγματι, θά έκδηλωθεί

'Εξωτερικών, Λ. ντέ Γκιρενγκώ, στόν όποίο καί

άπό τά τέλη του μηνός καί θά άποδειχθεί άποτελε

έπανέλαβε τίς έλληνικές θέσεις, ύπογραμμίζοντας

σματική. Στήν έπιτυχία τής προσπάθειας τοu Κ. Κα

τήν άνάγκη τής 'Αθήνας γιά ύποστήριξη άπό τό

ραμανλfϊ θά συμβάλει καί ή σαφής ύποστήριξη του

Παρίσι. ' Ο Γάλλος ύπουργός, άπό τήν πλευρά του,

έλληνικοu αίτήματος, στό πολιτικό έπίπεδο, τόσο

τόνισε δτι ή πολιτική βούληση τής χώρας του ύπέρ
τής έλληνικής έντάξεως δέv εΙχε μεταβληθεί καί δτι

άπό τήν ίταλική, δσο καί τή γαλλική Κυβέρνηση,

ή έλληνική αίτηση προσχωρήσεως άποτελοuσε δια

'Εσταί ν.

καί ίδίως άπό τόν πρόεδρο Βαλερύ Ζισκάρ ντ'

φορετική περίπτωση άπό τίς άλλες δύο· σημείωσε,
δμως, δτι τό ένδεχόμενο τής διευρύνσεως πρός νότο,

7-ΙΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

άρκετά συντομότερα άπό δ,τι εΙχε άρχικά προβλε
φθεί, δημιουργοuσε σοβαρά προβλήματα στήν Κυ
βέρνησή του, ίδίως σέ ζη~ήματα άγροτικής πολι
τικής.

Γιά τό

σκοπό

αύτό,

συνέχισε

δ

Γάλλος

ύπουργός 'Εξωτερικών, 'ήταν άναγκαία ή άναθεώ

'Ο Κ.

1977

Καραμανλής έορτάζει τό Πάσχα στήν

Κέρκυρα.

15

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1977

τή

'Ανακοινώνεται δτι, λόγω άσθένειας του πρωθυ

διεύρυνση, δπότε, πράγματι, ίσως νά ύπήρχε κάποια

πουργοu, άναβάλλεται ή προγραμματισμένη περιο

καθυστέρηση στήν ενταξη τής 'Ελλάδος.

δεία του _στή Δυτική Εύρώπη, κατά τήν όποία θά

ρηση

τής

κοινής

άγροτικής

πολιτικής

πρίν

Κατά τήν έπιστροφή του άπό τίς Βρυξέλλες, δ

έπισκεπτόταν έπίσημα τήν ' Ελβετία, τήν 'Ολλανδία

ύφυπουργός Συντονισμοu, Γ. Κοντογεώργης, διήλθε

καί τό Λουξεμβοuργο, έν& θά μετέβαινε, άνεπίσημα,

άπό τή Ρώμη, γιά νά συναντήσει τόν 'Ιταλό ύπουργό

γιά συζητήσεις καί στή Βρετανία .

Γεωργίας, Τζ. Μαρκόρα, πού πρόσφατα εΙχε ζητήσει
τήν τροποποίηση τής Κοινοτικής άγροτικής πολιτι

Μέ έπιστολές του πρός τόν πρόεδρο τής

' Ελβετι

κής Συνομοσπονδίας καί τούς πρωθυπουργούς τής

κής πρίν τήν έλληνική ενταξη. Κατά τή συνάντηση

'Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου καί τής Βρετανίας,

των δύο άνδρ&ν, δ 'Ιταλός ίθύνοντας σημείωσε δτι ή

δ Κ. Καραμανλής έξέφρασε τή λύπη του γιά τήν

πρότασή του γιά άναθεώρηση ύπέρ των άγροτ&ν του

άναβολή καί τήν έλπίδα του νά πραγματοποιηθοuν οί

νότου τής Κοινοτικής πολιτικής συνέφερε τόν έλλη-

έπισκέψεις στό μέλλον.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Παράλληλα μέ τό πρόγραμμα αναδασμοί:\ θά προωθη

1977

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Ι. Μποuτος, έξαγγέλλει
τό πρόγραμμα άναδασμοu γιά τό ετος

1977:

«'ο αναδασμός αποτελεί ενα βασικής σημασίας εγγει

δίνει iδιαίτερη !:μφαση τό 'Υπουργείο Γεωργίας. Καί του
το, διότι μέ τόν αναδασμό:
αντιμετωπίζεται τό πρόβλημα τής κατατμήσεως καί

διασπορίiς γεωργικής iδιοκτησίας σέ μικρά αγροτεμάχια·

»2.

δημιουργοuνται ένιαίες καί συνεχόμενες γεωργικές

μονάδες μέ δυνατότητες περαιτέρω αναπτύξεως καί εκσυγ
χρονισμοί:\·

»3.

εργασίες (δπως διανομές αγροκτημάτων καί συνοικισμών)
καί θά επισπευσθή ή χορήγηση δριστικών τίτλων κυριό

οδιαρθρωτικό μέτρο στήν εντατική εφαρμογή του δποίου

»1.

θοuν μέ εντατικώτερο ρυθμό καί ο{ διάφορες εποικιστικές

αξιοποιοuνται κατά τόν πιό επωφελή τρόπο τά εκτε

λούμενα εγγειοβελτιωτικά καί λοιπά παραγωγικά εργά.
»Γιά δλους αuτούς τούς λόγους προγραμματίσαμε από
εφέτος τήν διεύρυνση των ε ργασιών εκτελέσεως του ανα
δασμοί:\, σέ περισσότερες εκτάσεις γεωργικών iδιοκτησιών

τητος τών ciγρών στούς ciγρότες. Εiδικώτερα, προβλέπον
ται διανομές σέ

136

συνοικισμούς καί

202

αγροκτήματα.

»Συγκεκριμένα, μέ τίς εργασίες αuτές θά παραχωρη
θοuν εφέτος δριστικά:

»-

οίκόπεδα σέ

πτουν εκταση

»-

19.000

12.800

κληρούχους τά όποία καλύ

στρ. περίπου·

γεωργικοί κλήροι σέ

πτουν εκταση

320.000

11.500

γεωργούς πού καλύ

στρ. περίπου.

»τέλος, εiδική μέριμνα εχει ληφθή ώστε νά δημιουργη
θοuν οί κατάλληλες προϋποθέσεις γιά τήν ταχύτερη όλο

κλήρωση του εργου τής εκδόσεως των δριστικών τίτλων
κυριότητος. Συγκεκριμένα, γιά τόν σκοπό αuτόν προω

θοuνται τά νομοσχέδια περί τροποποιήσεως καί συμπλη
ρώσεως διατάξεων τής εποικιστικής νομοθεσίας καί περί
καταργήσεως του τέλους εποικισμοί:\».

συγκριτικά μέ άλλα προηγούμενα χρόνια.

»Καί πιό συγκεκριμένα, τό πρόγραμμα αναδασμοί:\ πού
θά εφαρμοσθή εφέτος προβλέπει:

»1 .

'Εκούσιους αναδασμούς σέ εκταση

230.000

1977.

Πέραν αuτών, κατά τό τρέχον !:τος θά γίνη ή προεργασία
γιά τήν δλοκλήρωση εκουσίων αναδασμών σέ εκταση
αναδασμούς σέ εκταση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

στρ. Οί

αναδασμοί αuτοί θά δλοκληρωθοuν μέσα στό ετος

165.000 στρ:
»2. 'Υποχρεωτικούς

20

190.030

στρ. Οί αναδασμοί αότοί θά δλοκληρωθοuν μέσα στό ετος

1977

'Η έφη με ρίδα «Βραδυνή» άναδημοσιεύει άρθρο
τfjς

«Neue

Zίircher

Zeitung»,

μέ τίτλο «Ό άπολ6γι

σμός των έπιτυχιών του Κ. Καραμανλfj- ή σταθερο

ποίηση τfjς δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα»:
Στή χρονική περίοδο πού πέρασε από τίς

1974,

23

'Ιουλίου

οί μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις στήν 'Ελλάδα

Πέραν αuτ&ν, κατά τό τρέχον !:τος θά γίνη ή προερ

κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν μιά φιλελεύθε ρη δημο

γασία γιά τήν όλοκλήρωση εκουσίων αναδασμών σέ εκτα

κρατική κατάσταση , ή όποία διακρίνεται από εντυπωσια

ση

κή σταθερότητα. Τό !:ργο αuτό

1977.

686.000

στρ.

»Συνεπώς, τό δλο πρόγραμμα αναδασμών θά εφαρμο
σθή εφέτος σέ συνολική εκταση

καί ή αντιπολίτευση

-

-

καί αuτό τό αναγνωρίζει

οφείλεται σέ μεγάλο μέρος στόν

420.030 στρ. Παράλληλα,

Καραμανλή. Πρόσφατα σέ συνέδριο του κόμματος τής Νέ

ο{ αναδασμοί γιά τούς δποίους θά γίνη έφέ_τος ή σχετική

ας Δημοκρατίας στήν Χαλκιδική, δ πρωθυπουργός τόνισε

προεργασία θά καλύψουν συνολική εκταση

δτι ανησυχεί γιά τήν πολιτική κατάσταση πού θά ακολου

851.000

στρ .

'>>Εiδικώτερα, τό έφετεινό πρόγραμμα θά έφαρμοσθή σέ

33

νομούς τής χώρας καί σέ

198

αγροτικές περιοχές.

»'Από επίσημα στοιχεία του 'Υπουργείου Γεωργίας
προκύπτει δτι κατά τήν δεκαετία

Ό λόγος του Καραμανλή στήν Χαλκιδική εκανε πολ

λούς 'Έλληνες νά συνειδητοποιήσουν δτι ή σταθεροποίη

αναδασμός δέν

ση τής φιλελεύθερης δημοκρατίας δέν μπορεί νά είναι εuθύ

στρ. κατά μέσον δρο τόν χρόνο.

νη ενός καί μόνον c'iνδρα. "Έτσι, δέν έκπλήσσει τό γεγονός

Βασική επιδίωξη του 'Υπουργείου Γεωργίας είναι νά δοθή

δτι δ μέσος άστός ασχολείται δλο καί περισσότερο μέ τό

εντατικώτερος ρυθμός στήν εκτέλεση του αναδασμοί:\ κατά

ερώτημα, άν ε{ναι δυνατό νά καλυφθή τό κενό πού θά δημι

είχε ύπερβή τά

360.000

1967-76 δ

θήση τήν εποχή πού αuτός διαμόρφωσε.

τά προσεχή ετη. Γιά τόν σκοπό αuτόν, προωθείται σχέδιο

ουργηθή μετά τό τέλος τής έποχής Καραμανλή. 'Ο πρωθυ

νόμου περί αναδασμοί:\ τής γής καί μεγεθύνσεως τών γεωρ

πουργός φαίνεται δτι καταβάλλει προσπάθειες νά σταθε

γικών εκμεταλλεύσεων. Μέ τό νομοσχέδιο αuτό έπιδιώκε

ροποιήση ακόμα περισσότερο τό φιλελεύθερο δημοκρατι

ται νά εντατικοποιηθή δ ρυθμός προόδου του αναδασμοί:\

κό σύστημα καί νά προετοιμάση μιά aπρόσκοπτη μεταβο

καί νά βελτιωθή ή διαδικασία εφαρμογής του. ' Επειδή,

λή έξουσίας.

δμως, ό αναδασμός επιτυγχάνει μόνο τήν συνένωση των

'Ο Κιφαμανλής ύπογραμμίζει πάντοτε δτι ναί μέν άνα

πολυτεμαχισμένων iδιοκτησιών, τό 'Υπουργείο εχει πε ρι

γνωρίζει τήν αναγκαιότητα ύπάρξεως μεγάλων κομμάτων,

λάβει στό προωθούμενο νομοσχέδιο καί εiδικές διατάξεις

ό ίδιος, δμως, αiσθάνεται πιό c'iνετα στόν ρόλο ένός πολι

μέ τίς όποίες διευκολύνονται οί αγρότες νά μεγαλώσουν

τικοί:\, ανεξάρτητου aπό κομματικές iδεολογίες .• ο aρχη

τήν ιδιοκτησία του.ς (δάνεια, aτέλειες μεταβιβάσεων κατά

γός τής Νέας Δημοκρατίας προειδοποιεί συχνά τήν aντι

τόν χρόνο έφαρμογής του αναδασμοί:\).

πολίτευση , γεγονός πού έκφράζει τήν προσπάθειά του νά

»'Επίσης , προβλέπεται ή διανομή γαιών του Δημοσίου

έπηρεάση τό πολιτικό κλίμα, καί έκτός του δικοί:\ του

σέ γεωργούς αuτοκαλλιεργητές καθώς καί ή δημιουργία

στρατοπέδου, μέ τό πνεuμα τή ς ένισχύσεως τή ς σταθερό

προϋποθέσεων στενώτερης συνεργασίας μεταξύ τους καί

τητας. 'Η προσπάθεια αuτή aντικατοπτρίζεται καί στήν

από κοινοί:\ έκμεταλλεύσεως τής γής τους.

πρόσφατη σύγκληση του Συμβουλίου τής Δημοκρατίας.

»Οί διανομές αγροκτημάτων

'Ο Καραμανλής ijθελε νά ένημερώση τά μέλη τοu Συμβου-
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λίου πάνω σέ διάλογο μέ πολιτικούς άλλων ιδεολογικών

ληθή άπό τή δεξιά έξτρεμιστική έκστρατεία έναντίον τής

κατεύθύνσεων. Βρήκε, δμως, λίγη κατανόηση.

Νέας Δημοκρατίας, μέ άπώτερο σκοπό νά μειωθοuν οί ψή

Κατά τήν άποψη του Καραμανλή, έλάχιστες ίδεολογι

φοι του κυβερνητικου κόμματος κατά τίς έκλογές του

1978.

διαφορές ύπάρχουν μεταξύ του κυβερνητι

'Η στρατηγική αύτή εΙ ναι μετωπική, άφου ή άντιπολίτευ

κου κόμματος καί των μετριοπαθών δυνάμεων τής άντιπο

ση, λόγφ τής μεγάλης της διασπάσεως, δέν θά μπορουσε,

λιτεύσεως. Τήν άποψη αύτή έκφράζουν καί πολιτικοί τής

εστω καί άν κέρδιζε τήν πλειοψηφία, νά σχηματίση βιώσι

άντιπολιτεύσεως σέ ιδιωτικές συζητήσεις.

μη Κυβέρνηση.

κές

- πολιτικές

w

Αν γίνη σύγκριση τών προγραμματικών δηλώσεων

τής Νέας Δημοκρατίας μέ έκείνες τής ΕΔΗΚ, διαπιστώνε- ,

)
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1977

w

Άλλωστε, καί δ ίδιος δ' Ανδρέας Παπανδρέου, σέ μιά

εκρηξη είλικρινείας εΙπε δτι, στήν περίπτωση μιaς έκλο

τα ι δτι καί άπό τά δυό κόμματα ύπογραμμίζεται ιδιαίτερα ή

γικής άποτυχίας τής Νέ~ς Δημοκρατίας, ή άντιπολίτευση

πολιτ\κή έλευθερία, ή οίκονομική πρόοδος καί ή κοινωνι

δέν θά ήταν σέ θέση νά ύπερνικήση τίς δυσκολίες πού θά

κή δικαιοσύνη. 'Αναφορικά μέ τήν έξωτερική πολιτική,

δημιουργηθουν. Πάντως, δ άρχηγός τοu ΠΑΣΟΚ δέν φαί

καί τά δυό κόμματα τάσσονται ύπέρ τής Δύσεως καί ίδιαί

νεται νά πιστεύη σέ μιά έκλογική νίκη τής άντιπολιτεύσε

τερα ύπέρ μιaς ' Ενωμένης Εύρώπης .

ως στίς έπόμενες έκλογές . 'Ο άντικειμενικός στόχος του

Μέσα στούς κόλπους τfjς ΕΔΗΚ παρατηρουνται βέβαια

ΠΑΣΟΚ φαίνεται δτι, πρός τό παρόν, εΙναι νά έξασφαλίση

μερικές σοσιαλδημοκρατικές τάσεις. Μετά τήν άποχώρη

περισσότερους βουλευτές άπό δ, τι ή ΕΔΗΚ καί νά γίνη τό

ση, δμως, των Μαγκάκη, Μήνη, Πρωτοπαππa καί Τσά

μεγαλύτερο κόμμα τής άντιπολιτεύσεως.

τσου, ένισχύθηκε στό κόμμα αύτό τό φιλελεύθερο παραδο

'Ο Καραμανλής άντιμετωπίζει σήμερα τό δίλημμα ή νά

σιακό στοιχείο . Παρ' δλη δμως τήν ίδεολογική-πολιτική

άποτραβηχτή στό άξίωμα του προέδρου τής Δημοκρατίας

συγγένεια μεταξύ Νέας Δημοκρατίας καί ΕΔΗΚ, ή τελευ

ή νά συνεχίση νά παραμένη άρχηγός τής Νέας Δημοκρα

ταία άκολουθεί στήν πράξη μιά πορεία πού δημιουργεί τήν

τίας.

έντύπωση δiι μεταξύ αύτής καί του κυβερνητικοί) κόμμα

w

Αν άναλάμβανε τήν Προεδρία, τότε αύτό θά έπέφερε

ένίσχυση τής θέσεως του προέδρου τής Δημοκρατίας.

τος, ύπάρχει ενα άγεφύρωτο χάσμα.

Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας

'Ο προσκείμενος στήν ΕΔΗΚ τύπος χρησιμοποιεί μιά

εχει σημαντικές άρμοδιότητες, πού δέν άσκουνται σήμερα

φρασεολογία πού δέν λαμβάνει ύπ' όψιν του αύτή τήν συγ

στό σύνολό τους, γιατί δ σημερινός πρόεδρος περιορίζεται

γένεια, ένώ παράλληλα έξαφανίζει τίς διαφορές πού ύπάρ

χουν άνάμεσα στό δημοκρατικό Κέντρο καί στήν έξτρεμι
στική ' Αριστερά .
Στά πλαίσια αύτής τής φρασεολογίας, ή πολεμική

συνειδητά σέ καθαρά άντιπροσωπευτικά καθήκοντα . Θά

πρέπη νά ύποτεθή, δτι ύπό τόν Καραμανλή, τό προεδρικό
σύστημα θά γίνη άποτελεσματικότερο . 'Αλλά, καί σάν
πρόεδρος, δ Καραμανλής θά επρεπε νά μπορή νά βασισθή

έναντίον τής «Δεξιdς» παίζει ενα μεγάλο ρόλο. »Ετσι, εστω

στήν ύποστήριξη τής πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου . 'Η

καί συγκεκαλυμμένα, χαρακτηρίζεται ή Νέα Δημοκρατία

άνάληψη του προεδρικου άξιώματος άπό τόν Καραμανλή,

σάν ενα κόμμα τής Δεξιaς καί κατά συνέπεια άντιδημοκρα
τική. Είναι εύνόητο δτι άπό τήν φρασεολογία αύτή ι:όφε

θά σήμαινε ταυτόχρονα καί άπομάκρυνσή του άπό τό πολι
τικό κόμμα πού δ ίδιος ίδρυσε.

λουνται οί κομμουνιστές, κάθε άποχρώσεως. Αύτοί χαρα

κτηρίζονται σάν «εiλικρινείς καί συνεπείζ δημοκράτες»
καί καλουν δλους τούς άντιπολιτευομένους σέ «δημοκρα
τική συνεργασία».

'Οργανωμένη συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων τής
άντιπολιτεύσεως δέν ύπάρχει καί οί τεράστιες άντιθέσεις
μεταξύ ΕΔΗΚ, ΠΑΣΟΚ καί των άριστερών έξτρεμιστών
καθιστοuν σαφές δτι ή 'Ελλάδα άπέχει πολύ άπό τό λαϊκό
μέτωπο. Πάντως, σέ δρισμένους κύκλους τfjς άντιπολιτεύ
σεως, έπικρατεί Ενα «Κλίμα λαϊκου μετώπου», ΠΟύ άποβαί

νει πρός όφελος των έξτρεμιστών άριστερών.
'Η ιδεολογική-πολιτική συγγένεια μεταξύ τής Νέας
Δημοκρατίας καί τής ΕΔΗΚ ύπογραμμίζεται άκόμα καί

'Ωρισμένα στελέχη τής Νέας Δημοκρατίας φοβουνται

δτι ή άποχώρηση αύτή του Καραμανλή θά έξασθενουσε τό
κυβερνητικό κόμμα καί πιθανόν νά δδηγουσε σέ έσωτερι
κούς κλονισμούς.
w

Αν άποφάσιζε δ Καραμανλής νά κατέλθη στίς έπόμε

νες έκλογές καί πάλι σάν άρχηγός κόμματος, τότε θά άπο
τελοuσε ή ένέργεια αύτή μιά σημαντική ύπηρεσία άπέναν- ,

τι στήν Νέα Δημοκρατία . Σάν πρωθυπουργός, θά εΙχε έπί
πλέον, τήν δυνατότητα, νά άνημετωπίση ένεργώς καί κατά

τήν έπομένη βουλευτική περίοδο, τήν λύση τών δύσκολων

προβλημάτων, κυρίως στόν τομέα τής έξωτερικής πολιτι
κής.

άπό τό γεγονός δτι άρχίζει νά διαγράφεται δλο καί σαφέ

στερα μιά συμμαχία μεταξύ δυσαρεστημένων φιλοβασιλι
κών καί δεξιών έξτρεμιστικών στοιχείων. Μέχρι σήμερα,

20
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δέν σχηματίστηκε, βέβαια, ενας σοβαρός πολιτικός σχη

Μέ άφορμή τήν άναγραφή στόν τύπο της πληρο

ματισμός τής άκρας Δεξιaς, ιδιαίτερα, γιατί ή παράταξη

φορίας οτι άπόστρατοι καί έν ένεργεία άξιωματικοί

αύτή δέv διαθέτει μιά άναγνωρισμένη ήγετική προσωπικό

τοϋ Στρατοϋ καί τfίς 'Αστυνομίας Πόλεων ε{χαν

τητα .

έξυφάνει σχέδιο άπαγωγfίς τοϋ πρωθυπουργοϋ στήν

'Η ϋπαρξη, δμως, ένός δεξιου έξτρεμισμου άποτελεί

Κέρκυρα, δ ύπουργός Δημοσίας Τάξεως δηλώνει:

εναν παράγοντα άνασφάλειας, δ δποίος mθανόν νά μποροU
σε μέχρις ένός βαθμου νά έπηρεάση τίς πολιτικές έξελί

«UΟσα δημοσιεύονται στήν έφημερίδα "'Ελευθεροτυ

ξεις, liν ύπήρχαν εντονες διαφορές μεταξύ των μετριοπα

πία" εΙναι έκτός πραγματικότητος. Είς τάς ύπηρεσίας

θών δυνάμεων. Σήμερα, ενα τμήμα τής άντιπολιτεύσεως

άσφαλείας παρέχονται, ώς εΙναι φυσικόν, διάφοροι πλη

φαίνεται νά ύποκύπτη στόν πειρασμό καί νά θέλη νά ι:όφε-

ροφορίαι, αί δποίαι τίθενται ύπό ελεγχον. Πολλαί έκ τού•
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των άποτελοuν τάς συνήθεις άσυστάτους πληροφορίας, ι'iν

περίοδο τής στρατιωτικής δικτατορίας στήν 'Ελλά

αύται κυκλοφοροuν σκοπίμως .

δα καί τίς δποίες άποδέχθηκε πρόθυμα δ έλληνικός

)) 'Η

δημιουργία δημοσιογραφικοu θορύβου περί τάς

πληροφορίας αύτάς είψίσκεται έκτός τfjς ύγιοuς aποστο
λής του τύπου)) .

λαός.
»γ. Ή Συμφωνία Συνδέσεως, πού ύπογράφηκε τό

1961

καί ίσχύει άπό

1

Νοεμβρίου

1961,

δίνει στήν

'Ελλάδα τό είδικό καθεστώς χώρας πού προορίζεται

26
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νά γίνη πλήρες καί ίσότιμο μέλος τής Κοινότητος.

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει ταυτόσημες έπι

στολές στούς ήγέτες τ&ν Κυβερνήσεων των μελών
τής ΕΟΚ, στίς όποιες καί έκθέτει τίς έλληνικές θέ
σεις ώς πρός τό ένδεχόμενο liμεσης η εμμεσης συ

σχετίσεως τής έλληνικής έντάξεως μέ αύτές των
Κρατών τής ίβηρικής χερσονήσου. Μέ τήν ένέργεια

αύτή, έκδηλώνεται ή άρχή τής παρεμβάσεως του
'Έλληνα πρωθυπουργοί) στό μείζον πρόβλημα πού
άνέκυψε μετά τή διατύπωση του άνάλογου αίτήματος

τής Λισαβώνας. Ή έπι(πολή άπευθυνόταν στόν πρό
εδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί στούς πρωθυ
πουργούς των liλλων Κρατών-μελών :

Ή έξέλιξη, δμως, τών σχέσεών μας στά πλαίσια αύ
τής τής Συμφωνίας δδήγησε, γιά τούς γνωστούς λό

γους,

σέ μιά προφανή οiκονομική άνισορροπία.

Πράγματι, δ δασμολογικός άφοπλισμός μας στόν
βιομηχανικό τομέα άφ' ένός καί τό "πόλωμα" τής

έναρμονίσεως στόν άγροτικό τομέα άφ

'

έτέρου, δη

μιούργησαν μιά δυσμενή κατάσταση γιά τήν 'Ελλά

δα, ή όποία μπορεί νά θεραπευθή μόνο μέ τήν ένταξή
της στήν Κοινότητα ώς πλήρες μέλος.
»δ. Οί διαπραγματεύσεις μας μέ τήν Κοινότητα
βρίσκονται σέ , προχωρημένη φάση.

'Ύστερα άπό

λεπτομερείς έρευνες πού έκαναν Κοινοτικοί καί

'Έλληνες έμπειρογνώμονες, ή Κοινότης μiiς προσκά

«Μετά τήν αίτηση τής Πορτογαλίας γιά τήν έν

λεσε τήν 27ην 'Ιουλίου

1976 νά

άρχίσουμε έπίσημα

ταξή της στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες καί έν άναμο

διαπραγματεύσεις. Ή Κοινότης μiiς ζήτησε νά άπο

νΌ τής έπικείμενης αίτήσεωι; τής 'Ισπανίας γιά τόν

δεχθώμε τό "Κοινοτικό κεκτημένο". Τό άποδεχθή

ίδιο σκοπό, τό ζήτημα τής διευρύνσεως τών Εύρω

καμε. Τονίσαμε, δμως, δτι παράλληλα μέ αύτό τό

παϊκών Κοινοτήτων έχει καταστή τώρα άντικείμενο

"κεκτημένο" ύπάρχει καί τό "κεκτημένο" πού προκύ

μελέτης καί συζητήσεως. ΥΑμεσα ή έμμεσα, έμπλέ

πτει άπό τήν Σύνδεση. Γνωρίζω δτι ή Κοινότης πι

κεται ένίοτε σ' αύτές καί ή περίπτωση τής 'Ελλά

στεύει δτι ή ένταξη πρέπει νά πραγματοποιηθή μέσα

δος, παρά τά είδικά καί μοναδικά χαρακτηριστικά

σ' ένα έντελώς νέο νομικό πλαίσιο. Ή Κυβέρνησή

της πού τήν καθιστουν διαφορετική άπό δποιαδήπο

μου πιστεύει, παρά ταυτα, δτι παρά τίς νομικές βά

τε άλλη. Αίσθάνομαι, συνεπώς, τήν άνάγκη νά έπισύ

σεις άπό τίς δποίες άρχίζομε, δέν μπορουμε νά άγνοή

ρω τήν προσοχή σας στούς κινδύνους πού μπορεί νά

σουμε τά γεγονότα. Καί είδικώτερα στήν περίπτωση

συνεπάγεται γιά τήν χώρα μου μιά τέτοια στάση.

τής 'Ελλάδος, δέν μπορουμε νά άγνοήσουμε τό άδι 

»Ή Κυβέρνησή μου πιστεύει δτι ή ένταξη τής

αμφισβήτητο ίστορικό γεγονός δτι έχομε πίσω μας

'Ελλάδος στήν Κοινότητα στόν συντομώτερο δυνα

μιά δεκαπενταετή περίοδο συνδέσεως καί άλληλοδι

τό χρόνο ύπαγορεύεται άπό νομικούς, οίκονομικούς

εισδύσεως τών οΙκονομιών μας. Τουτο καθιστii τήν

καί πολιτικούς λόγους, οί δποίοι δέν ίσχύουν γιά

περίπτωση τής 'Ελλάδος διαφορετική άπό δποιαδή

καμμιά άλλη εύρωπαϊκή χώρα καί τούς δποίους θά

ποτε άλλη.

ήθελα νά μνημονεύσω έδώ έν συντομί(!:

»ε. Ώς πρός τά άγροτικά προβλήματα τά όποία

»α. Σύμφωνα μέ τήν Συνθήκη τής Ρώμης, κάθε

θά μπορουσαν νά προκαλέσουν σκέψεις σέ ώρισμένα

αίτηση γιά ένταξη έξετάζεται καθ' έαυτήν, άνεξάρ

μέλη, θά ήθελα νά ύπογραμμίσω δτι δ συνολικός όγ

τητα άπό δποιαδήποτε παρόμοια αίτηση. Κατά τήν

κος τής έλληνικής άγροτικής παραγωγής άνέρχεται

πρόσφατη

Διάσκεψη

ρ-τό

'Απριλίου

1977,

του Λουξεμβούργου

τήν

5

δ πρόεδρος του Συμβουλίου τής

Κοινότητος, δ δρ. ΥΟουεν, δήλωσε στούς έκπροσώ

6%

γωγής.

περίπου τής άντίστοιχης Κοινοτικής παρα
'Επί πλέον, ή έλληνική γεωργία, μέ τήν

έξαίρεση ένός πολύ περιορισμένου άριθμοίJ προϊόν

πους τής Κυβερνήσεώς μου, γιά νά καθησυχάση τίς

των, καλύπτει μόνο τίς έλληνικές άνάγκες ή συμ

άνησυχίες μας, δτι ή περίπτωση τής 'Ελλάδος θά

πληρώνει σέ μικρή έκταση τά έλλείμματα τής Κοι

έξετασθή άνεξάρτητα καί έπί τΌ βάσει τής πραγμα

νοτικής παραγωγής.

τικής της άξίας.

πάντα δυνατό, μεταξύ φιλικών χωρών, νά βρεθοίJν

»β. Τό Συμβούλιο τής Κοινότητος άποδέχθηκε
ήδη άπό τίς

9

Φεβρουαρίου

1976,

τήν έλληνική αί

'Εν πάσrι περιπτώσει, ε{ναι

γιά συγκεκριμένα προβλήματα άμοιβαίως άποδεκτές
λύσεις μεταβατικοί) χαρακτήρα.

τηση έντάξεως. Καί δέν έχομε λόγο γιά νά άμφιβάλ

»Κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες, εlναι προφανές

λουμε γιά τήν σταθερότητα τής πολιτικής βουλήσε

ποιές θά ήταν οί πολιτικές - συνέπειες μιiiς πιθανής

ως τών 'Εννέα. Αύτή ή πολιτική άνταποκρίνεται

καθυστερήσεως τής έντάξεως τής 'Ελλάδος, θά παι

στίς ύποσχέσεις πού έδωσε ή Κοινότητα κατά τήν

ζόταν άπλώς τό παιχνίδι τών άντιδημοκρατικών δυνά-
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μεων, οί όποίες προσπαθουν νά κλονίσουν τήν έμπι

»Θελήσατε, iδιαιτέρως, νά επιστήσετε τήν προσοχή

' στοσρνη του έλληνικου λαου στίς δυτικές Δημοκρα

μου στούς κινδύνους πού θά προκ:αλουσε μιά ενδεχόμενη

τίες καί έλπίζουν νά έπωφεληθουν, εlς βάρος του δυ

σύνδεση των διαπραγματεύσεων αuτών μέ τήν εuρύτερη

τικου κόσμου, άπό τήν άπογοήτευση πού θά αΙσθανό

θεματική τής περαιτέρω διευρύνσεως τής Κοινότητας,

ταν ό έλληνικός λαός έάν διεψεύδοντο οί έλπίδες
του. Ό έλληνικός λαός προσβλέπει έπί δεκαπέντε

χρόνια στήν πλήρη συμμετοχή του στήν οΙκοδόμη
ση μιfiς ένωμένης Εύρώπης. ΥΕχει προσαρμόσει πο

λιτικά καί οΙκονομικά τήν προοπτική του πρός αύτή

ύπογραμμίζοντας τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πού εχουν
άπό καιρό προσλάβει οί σχέσεις τής χώρας σας μέ τήν
ΕΟΚ.

»Θέλω, μέ τήν εuκ:αιρία αuτή, νά επιβεβαιώσω δσα ήδη
σaς εΙπα κ:ατά τήν πρόσφατη συνάντησή μας στό Λονδίνο,

δτι δηλαδή δέν εΙναι στίς προθέσεις τής 'Ιταλίας- δπως,

τήν lδέα. Αύτό δέν μπορεί νά μεταβληθή χωρίς έπι

νομίζω, κ:αί σέ κανενός άλλου Κράτους-μέλους τής ΕΟΚ

κίνδυνες πολιτικές καί οΙκονομικές συνέπειες γιά

νά επιχειρηθή ή σύνδεση τής εiσόδου τής 'Ελλάδος μέ

τήν χώρα μου.

εκείνη άλλων χωρών, γιατί εtμαστε δλοι πεπεισμένοι πώς

»Εlμαι βέβαιος, κύριε πρωθυπουργέ, δτι άντιλαμ

κ:άθε ύποψηφιότητα πρέπει νά εξετάζεται στό φώς των

βάνεσθε τήν θέση τής Κυβερνήσεώς μου καί δτι θά

tδιαιτέρων παραμέτρων της κ:αί άνάλογα μέ τά iδιαίτερα

θελήσετε νά έκδηλώσετε τό προσωπικό σας ένδιαφέ

προβλήματα πού παρουσιάζει.

ρον γιά νά άποτραπουν οί κίνδυνοι πού συνεπάγεται
όποιαδήποτε σύνδεση τής έλληνικής περιπτώσεως
μέ άλλες ύποψηφιότητες, σύνδεση ή όποία άναπό
φiυκτα θά καθυστερήση τήν ένταξη τής χώρας μου
στήν Κοινότητα.

»'Από τήν άλλη δμως πλευρά, εΙ ναι φυσικό, κ:ατά τήν

εξέταση των διαφόρων περιπτώσεων, νά μήν παραμελήται,
πρός τό συμφέρον τής ίδιας τής χώρας πού επιθυμεί νά
ένταχθή στήν ΕΟΚ, τό σύνολο τών προβλημάτων πού πα
ρουσιάζει ενας συγκεκριμένος τομέας

-

τόσο εκείνα πού

ήδη ύπάρχουν δσο κ:αί έκ:είνα πού εΙναι δυνατόν νά δημι

»Δεχθήτε, παρακαλω, άγαπητέ κ. πρωθυπουργέ,

ουργηθουν μετά άπό μία νέα ενταξη. 'Αναφέρομαι π. χ.

τήν διαβεβαίωση τής ύψηλής μου έκτιμήσεως καί

στήν μεσογειακή γεωργία, θέμα πού σείς δ ίδιος θίξατε, ή

τούς προσωπικούς χαιρετισμούς μου».
'Ο

όποία άποτελεί τομέα στήν όποίο οί ενδεχόμενες συνέπειες

·Ιρλανδός πρωθυπουργός, Λ. Κοσγκραίηβ,

aπάντησε στίς

3

Μαίου:

μόνον άν γίνη μία προσεκτική εξέταση τής σημερινής κα

»·Επιθυμώ νά γνωρίσω λήψη τής επιστολής σας τής

1977,

26

στήν όποία εκ:θέτετε ώρισμένες συγκε

κριμένες σκέψεις σχετικά μέ τήν πρόοδο τής χώρας πρός
τήν ενταξή της στίς Εuρωπαϊκ:ές Κοινότητες. Διάβασα τήν
επιστολή σας μέ μεγάλο ενδιαφέρον κ:αί σημείωσα δεόντως
τά θέματα πού θίγετε.

)) 'Επιθυμώ

νά επιβεβαιώσω δτι ή δήλωση του δ ρ.

νΟουεν στήν Διάσκεψη του Λουξεμβούργου τήν
λίου

1977,

5

'Απρι

στήν όποία άναφέρεσθε, άντιπροσωπεύει τήν

συμφωνημένη πολιτική τών μελών τής Κοινότητος στό θέ
μα αuτό, δηλαδή δτι καίτοι ή Κοινότης δέν μπορεί νά
άγνοήση τίς γενικότερες επιπτώσεις περαιτέρω αtτήσεων

εντάξεως πού εχουν ήδη ύποβληθεί η πρόκειται νά ύπο
βληθουν, πιστεύει επίσης δτι οί διαπραγματεύσεις μεταξύ
τής Κοινότητος κ:αί τής 'Ελλάδος, ο{ δποίες διεξάγονται
ήδη, θά πρέπη νά συνεχίσουν νά διεξάγωνται βάσει τής
πραγματικής των άξίας.
»Δεχθήτε, παρακαλώ, κ:. πρωθυπουργέ, τήν διαβεβαίω
ση τής ύψηλής μου εκτιμήσεως κ:αί προσωπικούς χαιρετι
σμούς>>.

'Η επιστολή του 'Ιταλου πρωθυπουργου, Τζού

λιο

σαν άκ:όμη yά μετρηθουν ούτε, έπομένως, νά άναζητηθουν

ο{ κατάλληλες λύσεις τών σχετικών προβλημάτων- παρά

«'Αγαπητέ κ:. πρωθυπουργέ,
'Απριλίου

τής εiσόδου τής 'Ελλάδος στήν ΚοινόΊ:ητα δέν θά μπορου

• Αντρεόττι:

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ,

ταστάσεως κ:αθώς κ:αί εκείνης πού θά μπορουσε νά δημι
ουργηθή αύριο, δταν θά προστεθουν στήν Κοινότητα νέα
Κράτη-μέλη.
»'Έχω τήν εiλικ:ρινή εντύπωση, κύριε πρωθυπουργέ,

δτι ο{ διαπραγματεύσεις τών Βρυξελλών, τίς δποίες διευ

κ:ολύνοuν τά δεκαπέντε ετη συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ
τήν ΕΟΚ μπήκαν άπό τήν άρχή σέ κ:αλό δρόμο, κ:αί προ
χωρουν χάρη στήν σαφή θέληση κ:αί τών δύο μερών νά τίς
προωθήσουν μέ σύστημα, χωρίς καθυστερήσεις

-

άλλά

κ:αί χωρίς νά παραμεληθή κ:αμμία άπό τίς άν!Χγκ:αίες άναλύ
,σεις».

'Η aπάντηση του Χέλμουτ Σμί τ, μέ ήμερομηνία

6

Μα ίου:
«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,
»Σάς εuχαριστώ θερμώς διά τήν άπό 26ης 'Απριλίου

1977 επιστολή ν σας άναφορικ:ώς μέ τήν ενταξιν τής

'Ελλά

δος εtς τήν Εuρωπαϊκ:ήν Κοινότητα. Κατανοώ πλήρως τούς
λόγους τούς δποίους άναφέρετε διά μίαν ταχείαν πρόοδον
κ:αί ενα σύντομον επιτυχή τερματισμόν των διαπραγματεύ

σεων διά τήν ενταξιν.
»'Ιδιαιτέρως συμμερίζομαι τήν άποψίν σας δτι ή καθυ
στέρησις τών διαπραγματεύσεων μέ τήν 'Ελλάδα εκ: λόγων
οί δποίοι δέν άφορουν αuτήν ταύτην τήν uλην των δια

»Εuχαριστώ γιά τήν επιστολή σας τής 26ης 'Απριλίου,

πραγματεύσεων εξυπηρετεί τάς δυνάμεις εκ:είνας εiς τήν

κ:αί γιά τήν πλήρη εκ:θεση τής άπόψεως τής Κυβερνήσεώς

χώραν σας κ:αί άλλαχου διά τάς δποίας ή ύπό τής Κυ

σας δσον άφορα τήν εξέλιξη των διαπραγματεύσεων γιά

βερνήσεώς σας έπιδιωκ:ομένη πλήρης συμμετοχή τής' Ελ

τήν εtσοδο τής 'Ελλάδος στήν Εuρωπαϊκ:ή Οiκ:ονομικ:ή

λάδος εiς τήν οiκ:οδόμησιν τής Εuρώπης άποτελεί "άγκ:άθι

Κοινότητα.

εtς τόν όφθαλμόν" των. 'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις
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τηρεί, ώς εκ τούτου, τήν διαβεβαίωσιν τής Κοινότητος

εδρο του κόμματος «Συναγερμός γιά τή Δημοκρα

πρός τόν ΥΕλληνα αρχηγόν των διαπραγματεύσεων, ότι αί

τία», Ζ. Σιράκ, πού μέ δηλώσεις του, στίς

διαπραγματεύσεις μετά τής 'Ελλάδος οφείλουν νά συνεχι

ου, ε{ χε ταχθεί κατά τής προσχωρήσεως νέων μελών

σθοuν ανεξαρτήτως ήδη ύποβληθεισων ή αναμενομένων

στήν ΕΟΚ, ή όποία, όπως εΙ χε τονίσει, έγκυμονουσε

αi.τήσεων εντάξεως έτέρων χωρών. Αϋτη (ή 'Ομοσπονδια
κή Κυβέρνησις) θά χρησιμοποιήση διά τόν λόγον τοuτον
καί μελλοντικώς τήν επιρροή ν της δι' αδιακόπους διαπραγ

ματεύσεις, ώστε νά αχθοuν αύται συντόμως εi.ς πέρας καί

Γαλλίας. Τό κείμενο τής έπιστολής του Κ. Καρα
μανλή:
«'Αγαπητέ φίλε,

»Κατά τήν συνάντησίν μας εξ αφορμής τής προσεχοuς
ευκαιρία νά εμβαθύνωμεν είς τό θέμα τοuτο».

τέλος,

ή

άπαντητική

έπιστολή

του

'Απριλί

μεγάλους κινδύνους γιά τούς άγρότες τής νότιας

νά καταστή δυνατή ή ύπογραφή συνθήκης εντάξεως.
συνόδου των ύπουργrον του ΝΑΤΟ θά ύπάρξη, ώς ελπίζω,

8

»Εlχα έλπίσει δτι ή προσεχής έπίσκεψή μου στό
Παρίσι, καθορισμένη γιά τίς

24

τρέχοντος, θά μου

εlχε δώσει τήν εύκαιρία νά συναντηθώ μαζί σας. Δυ
Τζαίημς

Κάλλαχαν, τής 9ης Μαίου:

στυχώς αύτή ή έπίσκεψη άναβλήθηκε γιά λόγους
ύγείας.'kaς γράφω έτσι μέ κάποια καθυστέρηση γιά

«Σaς ευχαριστώ γιά τό μήνυμά σας τής 26ης 'Απριλίου

γιά τήν ένταξη τής 'Ελλάδος στίς Ευρωπαϊκές Κοινότη
τες.

»Θά έχουμε αναμφίβολα τήν ευκαιρία νά μιλήσωμε γι'

αυτό κατά τήν συνάντηση του ΝΑΤΟ άλλά μπορώ νά σaς
βεβαιώσω εν τ φ μεταξύ ότι τό 'Ηνωμένο Βασίλειο καί ή

τό θέμα τών δηλώσεών σας τής Β ης 'Απριλίου γιά
τήν διεύρυνση τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος.
»Πιστεύω δτι τό πνευμα τής έμπιστοσύνης καί

τής εΙλικρίνειας πού ένέπνεε πάντοτε τίς σχέσεις μας
μου έπιτρέπει νά σaς γνωρίσω τίς σκέψεις μου γιά τίς
δηλώσεις σας αύτές. Καίτοι γνωρίζω τίς πολιτικές

Κοινότητα, ώς σύνολο, είχαμε πάρα πολύ στήν σκέψη μας

συνθήκες πού έπικρατουν αύτή τήν στιγμή στήν

τά σημεία πού άναφέρετε, περιλαμβανομένου καί του ση

Γαλλία, όφείλω νά σaς όμολογήσω δτι μου εlναι δύ

μαντικότατου πολιτικοί) παράγοντος, όταν δεχθήκαμε τήν

σκολοΎά άντιληφθώ τήν άλλαγή τής στάσεώς σας

αίτηση τής 'Ελλάδος νά ενταχθή στήν Κοινότητα καί

στό θέμα τής έντάξεως τής 'Ελλαδος στήν Εύρωπαϊ

όταν τό Συμβούλιο συμφώνησε στήν έναρξη διαπραγματεύ

κή Κοινότητα.

σεων.

»Χάρηκα πού μνημονεύετε τήν δήλωση πού έκανε δ
Ντέηβιντ ~Οουεν εκ μέρους τής Κοινότητος στόν τελευ
ταίο γuρο των διαπραγματεύσεων τήν 5η 'Απριλίου, ότι

καίτοι ή Κοινότης δέν μποροuσε νά αγνοήση τίς γενικώτε
ρες επιπτώσεις των περαιτέρω αίτήσεων γιά ένταξη πού

»Ή

Έλλάς θυμaται πάντα δτι, ώς πρωθυπουργός,

δέν είχατε μόνον ταχθή ύπέρ τής ταχείας έντάξεώς
της στίς Κοινότητες άλλά καί είχατε άναλάβει τότε
τόν ρόλο του "άναδόχου" τής έλληνικής ύποθέσεως.
Καί γνωρίζομε έδώ στήν Έλλάδα πόσο ό ρόλος αύ

ε{χαν ήδη ύποβληθή, πίστευε ότι οί διαπραγματεύσεις μέ

τός ύπήρξε άποφασιστικός. Αvτή ή στάση τής Κυ

τήν 'Ελλάδα, οί δποίες διεξήγοντο ήδη, πρέπει νά συνεχί

βερνήσεώς σας έκτιμήθηκε βαθύτατα στήν 'Ελλάδα.

σουν νά διεξάγωνται επί ττϊ βάσε~ τής εγγενοuς των αξίας.

Συνέβαλε έπίσης στήν δημιουργία Ιδιαίτερα στενών

ΕΙμαι βέβαιος ότι θά τό δεχθήτε αυτό ώς έπαναβεβαίωση

καί φιλικών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών μας.

τής θέσεως τής Κοινότητος σχετικά μέ τίς διαπραγματεύ

σεις γιά τήν ένταξη τής 'Ελλάδος -ένταξη γιά τήν όποία
όπως λέτε ή συμφωνία συνδέσεως έπαιξε εξαιρετικά χρή
σιμο ρόλο.
»Υ Οσον αφορa τίς διαπραγματεύσεις καθ' έαυτές, φαί
νεται ότι προχωροuν καλά. Τό προσέξαμε i.διαίτερα αυτό

»Εlσθε λοιπόν σέ θέση νά άντιληφθήτε τά αΙσθή
ματα τής άπογοητεύσεως πού δοκιμάζει ό έλληνικός

λαός γιά τήν Γαλλία, ή όποία, καίτοι εlναι ό θερμό
τερος όπαδός τής έλληνικής ύποθέσεως, φαίνεται σή
μερα νά όρθώνη τά περισσότερα έμπόδια στήν έντα

κατά τήν διάρκεια τής προεδρίας μας. ~Εχουν ήδη γίνει

ξη τijς Έλλάδος. Αύτά τά αlσθήματα ένισχύονται

ανταλλαγές εγγράφων γιά ενα μεγάλο αριθμό θεμάτων πού

άπό τήν πεποίθηση δτι ή ύποψηφιότης τής Έλλάδος

πρέπει νά καλυφθοuν. Μνημονεύσατε τήν γεωργία. Καίτοι

δέν μπορεί νά συνδεθή άμεσα fί έμμεσα, μέ τίς ύπο

τό θέμα αυτό θά αποτελέση βέβαια αντικείμενο διαπραγμα

ψηφιότητες τής

τεύσεων, πιστεύω ότι καί σ' αυτό, όπως καί σέ άλλα, μπο

άφου παρουσιάζει μοναδικές καί εlδικές όψεις πού

ροuν νά βρεθοuν ίκανοποιη'τικές λύσεις.

τήν διαφοροποιουν πλήρως.

»Συμπερασματικά, θά ήθελα νά σaς βεβαιώσω ότι πα
ραμένει απόφαση του 'Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο στήν

προεδρία μας όσο καί μετέπειτα, νά συνεχισθοuν αυτές οί
σημαντικές διαπραγματεύσεις μέ πλήρως εποικοδομητικό
πνεuμα. Προσβλέπω στήν συνάντησή μας. Μέ τίς καλύτε
ρες ευχές καί θερμούς χαιρετισμούς».

νΗδη, ι'iλλωστε, στίς

20

'Απριλίου, ό Κ. Καρα

μανλής εΙχε άπευθύνει έπιστολή στόν πρώην πρωθυ
πουργό τής Γαλλίας, δήμαρχο τών Παρισίων καί πρό-

'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας,

»Πράγματι, ή αίτηση τής Έλλάδος γιά τήν έντα

ξή της εlναι ένα γεγονός πού έχει γίνει άποδεκτό καί

ol

σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται μάλιστα

σέ προχωρημένο στάδιο. Πρaγμa πού άπέχει πολύ
νά άποτελή τήν περίπτωση τής Πορτογαλίας καί τής
'Ισπανίας.

» 'Η

'Ελλάς, έξάλλου, έν άντιθέσει πρός τήν

'Ισπανία καί Πορτογαλία, έχει ένα δεσμό συνδέσεως
μέ τήν Κοινότητα πού άνατρέχει σέ

15 χρόνια.
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ή σύνδεση, ή δποία προβλέπει τήν ένταξη, δέν προε

τάται, στό Στρασβοϋργο, μέ τόν Τοϋρκο όμόλογό

τοίμασε μόνο τήν 'Ελλάδα νά γίνη πλήρες μέλος τής

του,

Κοινότητος, άλλά δημιούργησε καί ένα καθεστώς τό

στήν έπανάληψη τών συνομιλιών γιά τά θέματα τής

δποίο, άν δέν καταλήξη στήν ένταξη, θά άποβή είς

ύφαλοκρηπίδας καί τοϋ έναερίου χώρου. Παράλλη

βάρος τής 'Ελλάδος.

λα, γινόταν γνωστό δτι δέν προγραμματιζόταν νέα

»τέλος, δέν πρέπει νά ξεχνiiμε ότι ή γεωργική
παραγωγή τής 'Ελλάδος δέν άποτελεί παρά τό

6%

I.

Τσαγλαγιαγκίλ. Οί δύο άνδρες συμφώνησαν

συνάντηση Καραμανλή-Ντεμιρέλ κατά τή διάρκεια
τής προσεχοϋς διασκέψεως τοϋ ΝΑΤΟ.

τής γεωργικής παραγωγής τής Κοινότητος. Καί έπί

['Η συνάντηση τών έμπειρογνωμόνων γιά τήν

πλέον, μόνον ένα μικρό τμήμα αύτοD του 6% θά εlναι

ύφαλοκρηπίδα πραγματοποιήθηκε στό Παρίσι, με

άνταγωνιστικό στά Κοινοτικά προϊόντα, άφοD τό

ταξύ Ι ης καί 3ης 'Ιουνίου, λίγες ήμέρες πρίν τίς

ύπόλοιπο άπορροφiiται άπό τίς άνάγκες τής έσωlε

ρικής άγορiiς η θά ίκανοποιή άνάγκες τής Κοινότη

τουρκικές

βουλευτικές έκλογές.

Δέν σημειώθηκε

πρόοδος].

τος σέ συμπλήρωση άνεπαρκοvς παραγωγής.
»Κατά συνέπειαν, οι' άντιδράσεις τών ,Γάλλων γε

29

ωργών φαίνονται νά στερούνται βάσεως καί οί ζημί
ες πού φοβούνται ότι θά ύποστοvν εlναι τελικά έλά
χιστες, άν όχι άνύπαρκτες. 'Αλλά άκόμα καί σ' qύτή

τήν περίπτωση, νομίζομε ότι μπορεί νά προβλεφθούν
είδικές ρυθμίσεις γιά νά διασκεδασθοvν πλήρως οί
άνησυχίες τών γεωργών σας.

»Γιά όλους αύτούς τούς λόγους, πολιτικούς, νο
μικούq- καί ούσιαστικούς, ή 'Ελλάδα πιστεύει ότι ή

ύποψηφιότητά της δέν /ιπορείνά συνδεθή μέ μιά μεί
ζονα διεύρυνση τής Κοινότητος, ή δποία Κοινότης,
άλλωστε, ήταν προετοιμασμένη νά λειτουργήση μέ
δέκα μέλη, έάν ή Νορβηγία άπεδέχετο νά ένταχθή.
»Διατηρώ τήν έλπίδα ότι οί σκέψεις καί τά έπι

θέμα αύτό, ή δποία, ένώ εlναι έπιβλαβής γιά τήν
'Ελλάδα, δέν θά μπορούσε νά άποφέρη κανένα όφε
λος στήν Γαλλία.
»Σiiς παρακαλώ νά δεχθήτε, άγαπητέ φίλε, τήν
διαβεβαίωση τής ύψηλής μου έκτιμήσεως καί τής

προσωπικής, πολύ φιλικής, άναμνήσεώς μου» 153 •

1977

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, στήν
όποία συμμετέχουν

ό

ύπουργός

Πολιτισμοϋ καί

'Επιστημών, Κ. Τρυπάνης, ό γενικός γραμματέας

τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ, ό τεχνικός σύμβουλος
τοϋ πρωθυπουργοϋ καί ύπηρεσιακοί παράγοντες.

·,Αντικείμενο τής συσκέψεως ήταν ή έκπόνηση ένός
πολύπλευρου πολιτιστικοϋ προγράμματος πού θά
άποβλέπει στήν προαγωγή τών γραμμάτων καί τών
τεχνών, στή βελτίωση τής ποιότητας ζωής στή χώρα,

καθώς καί στή διατήρηση καί άξιοποίηση τών πολι
τιστικών θησαυρών τοϋ εθνους. Σχετικά, ό Κ. Καρα
μανλής τόνισε:

χειρήματα πού σiiς έξέθεσα θά μπορέσουν νά σiiς
δδηγήσουν στήν έπανεξέταση τής θέσεώς σας στό

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Ή άνύψωση του πολιτιστικού έπιπέδου του λα
ου, ή ένθάρρυνση τής καλλιτεχνικής δραστηριότη

τος κaί ή στοργή τοD Κράτους πρός τούς πνευματι
κούς δημιουργούς άποτελοvν μιάν άπό τίς βασικές
καί πιό μακρόπνοες έπιδιώξεις τής κυβερνητικής
προσπαθείας. Γιατί η χώρα μας, έκτός άπό τόν πλου
το καί τήν μοναδικότητα τής προγονικής κληρονο
μ,ιiiς της, διαθέτει καί ένα άνθρώπινο δυναμικό, πού
6

άποδεικνύει καί σέ διεθνές έπίπεδο μέ σημαντικές

27

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1977

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, ή Κυβερ
νητική

'Επιτροπή προγραμματίζει τό νομοθετικό

εργο, μέχρι τά μέσα 'Ιουνίου.

28

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1977

έπιδόσεις τήν δημιουργικότητά του. Στόχος τής Κυ
βερνήσεως, όπως έχω έπανειλημμένως διακηρύξει,

εlναι νά δημιουργηθούν στόν τόπο μας δυνατότητες,
ώστε ή

Έλλάς ν' άκτινοβολή πνευματικά καί ν'

άποτελή πόλο έλξεως γιά τούς άνθρώπους πού πιστεύ
ουν στίς πολιτιστικές άξίες. Διότι, όπφς εlπα καί άλ
λοτε, άν δέν μπορούμε νά συναγωνισθοvμε στόν ύλι

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη στό

κό τομέα τίς μεγάλες . καί πλούσιες χώρες, ήμποροvμε

Πολιτικό Γραφείο, στήν όποία συμμετέχουν ό ύπουρ

άσφαλώς νά τίς συναγωνισθοvμε στόν πολιτιστικό

γός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ καί ό άρχηγός

τομέα».

Στρατοϋ, άντιστράτηγος Α. Γκράτσιος. 'Εξετάστη

καν όργανωτικά προβλήματα τοϋ Στρατο~ Ξηράς καί
θέματα σχετικά μέ τή διάταξη καί άνάπτυξη τών δυνά
μεών του σέ διάφορες περιοχές τής χώρας.

28

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1977

Ό ύπουργός Έξωτ€ρικών, Δ. Μπίτσιος, συναν-

1 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1977
Κατά τή διάρκεια τοϋ έορτασμοϋ τής Πρωτομα
γιάς, στήν

'Αθήνα, σημειώνονται έπεισόδια άπό

άριστεριστές,

κατά τά

όποία

τραυματίζονται

άστυνομικοί καί πολίτες καί συλλαμβάνονται

13
37

άτομα.
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δσα εχουμε. 'Αντίθετα, τό άνερχόμενο είσόδημα του λαοu

5 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1977
'Η άρμόδια έπιτροπή τής &.μερικανικής Γερου
σίας καί ή 'Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων τής Βουλής

θά πρέπη νά επενδύεται γιά νά εξασφαλίση τό μέλλον τό
δικό μας καί των παιδιών μας.
»'Ο κ. πρωθυπουργός ύπογράμμισε είδικότερα τόν κίν

τ&ν 'Αντιπροσώπων τ&ν ΗΠΑ έγκρίνουν τήν πρό

δυνο ύπονομεύσεως τής οίκονομικής σταθερότητας άν πα

ταση τής Κυβερνήσεως Κάρτερ γιά χορήγηση στήν

γιοποιηθή ή μόδα των άδικαιολογήτων άπεργι&ν, πού

Τουρκία στρατιωτικής βοήθειας ϋψους

έκατ.

όφείλονται δηλαδή δχι σέ πραγματικά αίτήματα, άλλά σέ

δολλ. καί ίσόποσης βοήθειας στήν 'Ελλάδα. Πα

συνδικαλιστικούς άνταγωνισμούς καί δημαγωγία ή πολι

ράλληλα, δμως, απορρίπτουν τό σκέλος τής προτά

τικές ύποκινήσεις. 'Ιδίως στόν δημόσιο τομέα

σεως πού αναφέρεται στή δυνατότητα νά πωληθοuν

λευταία παρατηρείται μιά εξαρση των φαινομένων αότ&ν

στήν Τουρκία
προγράμματος

40 &.εροσκάφη
FMS.

175

«Φάντομ», μέσω του

Είχε προηγηθεί σύντονη διπλωματική δραστηριό
τητα στήν Ούάσιγκτων τής 'Ελλάδος καί τής Κύ
πρου, οί δποίες καί επισήμαναν δτι ή βοήθεια πρός

-

δπου τε

-

κινητοποιήσεις τέτοιου εtδους είναι άκόμη όλιγότερο

δικαιολογημένες καί περισσότερο επιβλαβείς γιά τό κοι
νωνικό σύνολο.
»'Όπως εχει επανειλημμένα τονισθή -συνέχισε δ κ.

Καραμανλής- ή Κυβέρνηση εχει κάθε επιθυμία, άλλά καί
συμφέρον νά ίκανοποιή τά δίκαια αίτήματα δλων των πο

τήν Τουρκία φαινόταν νά έπιβραβεύει τήν aρνητική

λιτών καί αuτό πράγματι πράττει μέχρι του βαθμοί) πού οί

της στάση, τή στιγμή πού τίποτε δέν είχε προκύψει

χορηγούμενες παροχές δέν θά εξανεμίζονταν άπό τόν πλη

&.πό τήν Jπεριοδεία Κλίφφορντ. Τήν aπόφαση τ&ν

θωρισμό καί οί βραχυχρόνιες ψευδαισθήσεις ευδαιμονίας

ΗΠΑ νά παράσχουν βοήθεια στήν Τουρκία είχαν

δέν θά ύπονόμευαν τήν μακροΠρόθεσμη εόημερία καί πρό

καταγγείλει μέ ανακοινώσεις τους καί τά κόμματα

οδο του λαοu. Γι' αότό άκριβ&ς ή Κυβέρνηση, εχοντας

τής aντιπολιτεύσεως, στήν 'Αθήνα.

ήδη προβή άκόμα καί σέ γενναιόδωρες παροχές πρός τίς

άσθενέστερες είσοδηματικές τάξεις, τούς άγρότες, τούς
εργάτες, τούς ίδιωτικούς καί δημοσίους ύπαλλήλους δέν

5-6

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1977

'Εγκαινιάζεται σειρά συσκέψεων, πού θά συγκα

λοuνται κάθε μήνα ως τόν Αϋγουστο καί θά έξετά
ζουν τήν πορεία τής οίκονομίας στό σύνολό της καί

τίς έξελίξεις ίδιαίτερα στόν τομέα τ&ν έπενδύσεων.
Στίς

5 του

άπεργίες ή liλλου είδους πιέσεις.
»'Η Κυβέρνηση είναι άποφασισμένη νά προστατεύση
τήν σταθερότητα τής οίκονομίας τής χώρας, ή όποία είναι

καί προϋπόθεση τής κοινο'>νικής προόδου, άλλά καί τής
άμυντικής καί γενικότερα τής εθνικής μας ίσχύος» 154 •

μηνός, συγκαλείται σύσκεψη, ύπό τήν

προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή

" , τ&ν

πρόκειται νά καμφθή στήν είσοδηματική της πολιτική άπό

ύπουργ&ν Συντονισμοί), Οίκονομικ&ν, Γεωργί

'Εξάλλου, μετά τό τέλος τής δεύτερης συσκέψε
ως, έκδόθηκε ή ακόλουθη κυβερνητική ανακοίνωση:

ας, 'Εμπορίου, 'Εργασίας καί Βιομηχανίας, καθώς

«Σύμφωνα μέ δλα τά διαθέσιμα στοιχεία, ή έλληνική

καί τ&ν ύφυπουργ&ν Συντονισμοί), του διοικητή τής

οίκονομία άκολουθεί σταθερή άνοδική πορεία καί βρίσκε

Τραπέζης τής' Ελλάδος καί του οίκονομικου συμβού

ται ήδη, δπως είχε προβλέψει ή Κυβέρνηση, σέ κατάσταση

λου του πρωθυπουργοu. 'Εξετάστηκε ή πορεία τής
οίκονομίας καί είδικότερα τό πρόβλημα τής κατα
στροφής τής γεωργικής παραγωγής λόγω τής aνομ
βρίας, θέματα σχετικά μέ τήν ένεργειακή πολιτική

- καί κυρίως ή &.νάπτυξη τ&ν έγχώpιων ένεργειακ&ν
πηγών καθώς καί τά ζητήματα του έλέγχου τ&ν
τιμών καί των απεργιακών κινητοποιήσεων.

'Η σύσκεψη θά έπαναληφθεί τήν έπομένη, 6η

καλύτερη άπό τό παρελθόν ετος. 'Όπως liλλωστε προκύ
πτει καί άπό τίς πρόσφατες άνακοινώσεις του ύπουργοu

Συντονισμοί) καί του διοικητοu τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος, ή έλληνική οίκονομία κατά τά ετη

πρίν είσέλθουν οί οίκονομίες των χωρών τής ΕΟΚ καί των
εuρωπαϊκ&ν χωρών του ΟΟΣΑ μέ τίς δποίες κυριώτατα

συναλλασσόμεθα, στό στάδιο τής άνακάμψεως.
»Συγκεκριμένα: Τό άκαθάριστο εθνικό προϊόν πού αόξή

σκέψεων, δ πρφθυπουργός τόνισε, σύμφωνα μέ τό

θηκε κατά

σχετικό είδησεογραφικό δελτίο:

νά άνέλθη περαιτέρω καί κατά τό

είναι ίσχυρή καί άναπτυσσόμενη. Αότό δμως δέν άποκλεί

κατώρ

λιστα τής έλληνικής οίκονομίας άρχισε νά σημειώνεται

ΜαΊου. Συνοψίζοντας τά συμπεράσματα τ&ν δύο συ

«Σύμφωνα μέ δλες τίς ενδείξεις ή έλληνική οίκονομία

1975-1976

θωσε νά ύπερνικήση δριστικά τήν ϋφεση. 'Η άνοδος μά

5,7% τό 1975

καί κατά

6% τό 1976 προβλέπεται
1977, ενω ή άντίστοιχη

μέση αϋξηση των χωρών τής ΕΟΚ εκτιμάται, άπό τούς
εξειδικευμένους διεθνείς όργανισμούς, δτι θά άνέλθη στό

ijμισυ περίπου τής έλληνικής αόξήσεως.

'

»Οί άκαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, μετά

ει τόν κίνδυνο δυσαρέστων εξελίξεων άν επικρατήση πνευ
μα σπατάλης, εόδαιμονισμοu καί γενικά ή άμετρη κατανα

άπό τήν στασιμότητα πού εσημείωσαν τό

λωτική νοοτροπία πού χαρακτηρίζει πολλές σύγχρονες

τό

1976

1975, αόξήθηκαν
9,5%

κατά 7,4%" καί προβλέπεται νά ύπερβοuν τό

κοινωνίες. 'Ο κίνδυνος άπό τήν επικράτηση μιiiς τέτοιας

διά τό τρέχον ετος. 'Αξιοσημείωτη είναι ή ταχύτερη άνο

νοοτροπίας δέν θά είχε μόνο οίκονομικές επιπτώσεις θά

δος των ίδιωτικ&ν επενδύσεων, οί δποίες άπό

άπεδεικνύετο διαστρεβλωτικός τής δλης μας κοινωνικής

προβλέπεται νά πλησιάσουν τό

δομής, άλλά άκόμη καί του έλληνικου χαρακτήρος καί

καί τής διαρθρώσεώς των μέ σημαντική επιτάχυνση των

ήθους. Δέν είναι δυνατόν νά δαπανοuμε περισσότερα άπό

βιομηχανικών επενδύσεων. 'ο ρυθμός αuτός αόξήσεως

12% τό 1977,

8%

τό

1976

βελτιουμένης
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τών έπενδύσεων παγίου κεφαλαίου γιά τό τρέχον ετος ε{ναι

1976καί

δ ύψηλότερος έξ δλων των προβλεπομένων εις τάς χώρας

όφείλεται κατά τό ijμισυ περίπου είτε σέ έξωγενείς παρά

τής ΕΟΚ.

γοντες, είτε στήν προαναφερθείσα έξυγίανση του συστή 

»Οι έξελίξεις του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος ετους

6,5% τό 1975.

'Αλλά ή έφετεινή αϋξηση του

4,6%

ματος διαμορφώσεως των τιμών καί περιορισμου των κρα

εΙ ναι σαφώς βελτιωμένες καί ένισχύουν τήν πεποίθηση δτι

τικών έλλειμμάτων.

ή συναλλαγματική θέση τής χώρας ε{ναι ισχυρή. οι έξα

άνέλαβε συνειδητά τήν πολιτική εuθύνη μιας περιορισμέ

Αύτό σημαίνει δτι ή Κυβέρνηση

γωγές αύξήθηκαν κατά

τόν

νης καί προσωρινής αuξήσεως του τιμαρίθμου γιά νά

περασμένο χρόνο . οι εισαγωγές, έξ άλλου, άντανακλώντας

έξασφαλίση τήν περαιτέρω έξέλιξη τής οίκονομίας πάνω

τήν δραστηριοποίηση τής οικονομίας αύξήθηκαν κατά

σέ ύγιείς καί τιμαριθμικά σταθερές βάσεις. Τά δεδομένα

εναντι μειώσεως κατά ι ,5% πέρυσι. 'Εντυπωσιακή

αύτά ένισχύονται άπό τήν παρατηρουμένη ουσιώδη έπιβρά

13,6%

28,2%

εναντι μειώσεως

4,5%

ήταν καί ή άνοδος των άδήλων πόρων, οί δποίοι τό πρώτο

δυνση του Δείκτου Τιμών χονδρικής πωλήσεως (πρώτο

τρίμηνο αύξήθηκαν κατά

τρίμηνο

16,8% εναντι

αντιστοίχου αuξή

1976 + 6,7%, άντίστοιχο τρίμηνο του 1977 + 4,3%).

σεως

3,9% τό 1976. Στήν αϋξηση αύτή συνέβαλε κυρίως τό
τουριστικό συνάλλαγμα(+ 33%) καί τό ναυτιλιακό πού πα

Τελικός στόχος παραμένει ή ' συγκράτηση τής έτησίας

ρά τήν γενικότερη κρίση, έσημείωσε τήν αύτή περίπου

χωρών τής ΕΟΚ.

άνόδου των τιμών γύρω στόν άντίστοιχο μέσο δρο των

αϋξηση. 'Αποτέλεσμα των έξελίξεων αuτών ήταν ,δτι τό

»Μέ τίς διαδοχικές αύξήσεις πού χορηγήθησαν κατ'

ελλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε

ετος συμπεριλαμβανομένης καί τής έφετεινής ύπερεκαλύ

έφέτος σέ

φθησαν γιά δλες άνεξαίρετα τίς κατηγορίες τών έργατοϋ

368

έκατ. δολλάρια εναντι

409

έκατ. δολλ. τόν

παλλήλων, τόσο ή αϋξηση τοu τιμαρίθμου δσο καί τής

περασμένο χρόνο.

>>'Εξ άλλου ή εισροή κεφαλαίων κατά τήν αuτή περίο
δο του τρέχοντος ετους άνήλθε σέ

300

έκατ. τό πρώτο τρίμηνο του

413 έκατ. δολλ. εναντι
1976 καί προήλθε κυρίως

παραγωγικότητος καί ή συμμετοχή τών έργαζομένων εις τό
πραγματικό, δηλαδή τό άποπληθωρισμένο έθνικό εισόδη

μα εφθασε στό ύψηλότερο μεταπολεμικώς ποσοστό.

άπό τίς εις συνάλλαγμα καταθέσεις ·Ελλήνων έξωτερικοu
κλπ. έπιχειρηματικά καί άλλα κεφάλαια ιδιωτών.

»' Αντίθι;:rα

μέ τίς χώρες τής ΕΟΚ καί του ΟΟΣΑ πού

άντιμετωπίζουν έπίμονο καί σέ ώρισμένες περιπτώσεις έν

>>·Η έξέλιξη του τακτικοu προϋπολογισμοί) κατά τό τρέ

τεινόμενο πρόβλημα ανεργίας, τόσο οί δείκται τής ΕΣΥΕ,

χον ετος, τόσο &.πό πλευράς έσόδων, δσο καί άπό πλευράς

δσο καί τά στοιχεία του ΟΑΕΔ ' συγκλίνουν στήν διαπί

δαπανών συμπίπτει μέ τίς γενόμενες έκτιμήσεις κατά τήν

στωση μειώσεως τής ανεργίας καί αuξήσεως τής απασχο

κατάθεση του προϋπολογισμοu.

λήσεως. Χαρακτηριστικά ή προβλεπόμενη έπιτάχυνση τής

»Βασικός στόχος τής Κυβερνήσεως ε{ναι ή έπιβράδυν

παραγωγής κατά τό

1977

ση του ρυθμοu άνόδου των τιμών ή όποία καί πράγματι

άνάγκες άπασχολήσεως γιά

έπετεύχθη κατά τά ετη

μέα τής οικονομίας.

1975

καί

1976,

άφοu, δπως ε{ναι

»Γιά τό

γνωστό, οί αντίστοιχες έτήσιες αύξήσεις του τιμαρίθμου
ήταν

άναμένεται νά δημιουργήση

40.000 άτομα στόν

άστικό το

1977 δ όγκος τής γεωργικής παραγωγής προβλέ

πεται νά σημειώση μικρή μόνον αϋξηση λόγφ τών καιρι

15,7% καί ll,7%.

>>'Η Κυβέρνηση, δμως, παράλληλα πρός τήν έπιδίωξη

κών συνθηκών. Έν τούτοις, δμως, δπως συνέβη καί κατά

τής συγκροτήσεως του τιμαρίθμου άποβλέπει στήν έξυγί

τό

ανση τοu συστήματος διαμορφώσεως τών τιμών δρισμέ

θή δπως καί τά λοιπά εισοδήματα των άσθενεστέρων τάξε

1976 τό

είσόδημα του &.γροτικοu Πληθυσμοu θά βελτιω

νων, βασικής σημασίας, προϊόντων καθώς καί στόν περιο

ων. Ή βελτίωση θά έπιτευχθή μέσφ διαφόρων συστημά

ρισμό των έλλειμμάτων των διαφόρων λογαριασμών του

των στηρίξεως τών τιμών βασικών άγροτικών προϊόντων

Δημοσίου στήν Τράπεζα τής ·Ελλάδος πού προκύπτουν

καθώς καί κεφαλαιοδοτικών έπιδοτήσεων ή μεταβιβαστι

άπό τήν τεχνητή καί άνορθολογική διαμόρφωση των τιμών

κών πληρωμών πού θά πραγματοποιηθοuν είτε μέσφ του
ΟΓ Α, είτε μέσφ διαφόρων κρατικών προγραμμάτων πού

αύτών.
»"Αν δέν &.κολουθοuσε αύτή τήν γραμμή ή Κυβέρνησις

άμεσα ή εμμεσα c:δφελο'υν τούς άγρότες. Τό συμπέρασμα

θά ήταν δυνατόν νά~ετύχη βραχυπρόθεσμα μεγαλύτερη

ε{ναι δτι τό κοινωνικό σύνολο θά έπιβαρυνθή καί έφέτος

συγκράτηση του τιμαρίθμου. Θά ύπονόμευε δμως τό άμεσο

γιά νά ένισχύση περαιτέρω τήν πραγματική άγοραστική

μέλλον γιατί μέσα σέ λίγους μήνες οί άνωμαλίες αύτές θά

δύναμη τών 'Ελλήνων άγροτών.

ε{χαν δύο δυσμενέστατες έπιπτώσεις. Πρώτον: θά δδηγοu

»' Αναμφισβήτητο

συμπέρασμα άπό τά προεκτεθέντα

παραγωγής

ε{ναι δτι ή έλληνική οίκονομία έξελίσσεται έφέτος ευνοϊ

δπως π.χ. τήν κτηνοτροφία σέ &.διέξοδο, καί δεύτερον: θά

κά καί καλύτερα &.πό πέρυσι. 'Αλλά, δπως έτόνισε δ κ .

δημιουργοuσαν ενα χαώδες καί πλασματικό σύστημα δια

πρωθυπουργός, ε{ναι ταυτόχρονα άνάγκη οί 'Έλληνες πο

μορφώσεως των τιμών πού δέν ε{ναι δυνατόν παρά νά εχη

λίτες νά έπιδείξουν μεγαλύτερη αύτοσυγκράτηση περιορί

σάν συνέπεια τήν διαστρέβλωση τής παραγωγικής δρα

ζοντας κάθε είδους σπατάλη όχι μόνο γιατί ή παγκόσμια

στηριότητος καί τελικά τήν έπιτάχυνση του πληθωρισμοu .

οίκονομική κρίση συνεχίζεται, άλλά καί γιατί ή οίκονομία

»Πέραν τούτων πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν δτι δ τιμά

μας πρέπει νά ε{ναι άπολύτως ίκανή νά ένισχύη τίς "Ενο

ριθμος έπηρεάζεται ουσιαστικά καί άπό έξωγενείς παρά

πλες Δυνάμεις μας μέ ποσά πού δέν ε{ναι δυνατόν &.πό σή

γοντες, χαρακτηριστικά παραδείγματα τών δποίων ε{ναι ή

μερα άκριβώς νά προβλεφθοuν.

σαν δρισμένους

σημαντικούς κλάδους τής

διεθνής άνατίμηση των πετρελαιοειδών, σειράς πρώτων
>>Τό πρώτο τετράμηνο τοu τρέχοντος ετους δ Δείκτης
Τιμών Καταναλωτοu άνήλθε κατά

>>'Η ϋπαρξη έξωτερικών κινδύνων

-

έτόνισε δ κ. Κα

ραμανλής- έπιβάλλει σέ δλους μας διαρκή έπαγρύπνηση

ύλών καί του καφέ.

4,6%

εναντι

4,3%

τό

καί τήν διάθεση νά ύποβληθοuμε, άν παραστή άνάγκη, άκό
μη καί σέ θυσίες.
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»·Εν συνεχεί~ δ κ. πρωθυπουργός ένημερώθηκε καί ένέ

ας εκανε γενική άνασκόπηση τής είσοδηματικής πολιτι

κρινε τίς έπί μέρους δραστηριότητες των 'Υπουργείων οί

κής τής Κυβερνήσεως καί τών κοινωνικών παροχών πρός

όποίες συνοπτικά εχουν ώς έξής:

τήν έργατική τάξη πού, δπως έτονίσθη άνωτέρω, ε{χε σάν

'Υπουργείο Γεωργίας : 'Εντός του τρέχοντος μηνός

»1.

sθά κατατεθή στήν Βουλή τό νομοσχέδιο γιά τήν άξιοποίη

άποτέλεσμα τήν ούσιαστική καί συνεχή βελτίωση τής οι
κονομικής θέσεως τών έργαζομένων. 'Ανέφερε δτι μέχρι

ση τών έγκαταλελειμμένων γαιών. 'Επίσης θά κατατεθή τό

του τέλους του

νομοσχέδιο περί Γεωργικών Συνεταιρισμών τό όποίο κα

θεμελιωθή

ταρτίσθηκε σέ στενή συνεργασία μέ τήν ΠΑΣΕΓΕΣ. "Αλ

χρόνια θά εχη συντελεσθή μεγαλύτερο εργο άπό τό εργο

λο βασικής σημασίας νομοθέτημα ε{ναι τό σχετικό μέ τήν

πού έξετελέσθη άπό τής συστάσεως του 'Οργανισμοu» .

κατάργηση του φόρου μεταβιβάσεως άγροτικών κτη μάτων

μέχρι

40 στρεμμάτων καί περί καταργήσεως του έποικιστι

1978 θά εχουν παραδοθή, κατασκευασθή η
8.500 έργατικές κατοικίες. Δηλαδή μέσα σέ τρία

Τήν tδια ήμέρα, 6 Μαίου, ό Κ. Καραμανλής δέ

κου τέλους, τό όποίο ρυθμίζει καί διάφορες έκκρεμότητες

χθηκε, παρουσία τοϋ ύπουργοϋ 'Εργασίας, Κ. Λά

πού ένδιαφέρουν κυρίως τόν πληθυσμό τής Β. ·Ελλάδος

σκαρη, τήν ήγεσία τής ΓΣΕΕ, πού τοϋ έπέδωσε τό

καί άφοροuν σέ εκατοντάδες χιλιάδων άγροτών.
'Εξάλλου δ κ. πρωθυπουργός εδωσε όδηγίες γιά τήν

ψήφισμα τής συγκεντρώσεωζ τής Πρωτομαγιάς.
' Από τήν πλευρά του, ό πρωθυπουργός τόνισε δτι ή

καί πάντως μέσα στά πλαίσια τής κυβερνητικής

Κυβέρνηση ~{χε aποδείξει εμπρακτα τό ένδιαφέρον

άντιμετώmση τών προβλημάτων τών άγρο

της γιά τούς έργαζομένους: έκτός τών θεσμικών μέ

τών πού έπλήγησαν ίδιαιτέρως άπό δυσμενείς καιρικές

τρων πού εΊχαν ληφθεί γιά τή βελτίωση τών δ_ρων

εγκαιρο

-

πολιτικής

-

συνθήκες.

»' Απεφασίσθη,

έξάλλου , η ϊδρυση είδικου μηχανισμοί)

σέ συνεργασία μέ τό Ύπου·ργείο 'Εμπορίου καί τήν ΠΑ
ΣΕΓΕΣ γιά τήν πραγματοποίηση του προγράμματος στα

διακής δημιουργίας τοπικών άγορών άγροτικών προϊόντων

έργασίας καί τήν προστασία των έργαζομένων' aπό
τό

1974 οί aποδοχές τους εΊχαν αύξηθεί κατά 80% γιά
90% γιά τίς γυναίκες, ένώ

τούς liνδρες καί πάνω aπό

κατά τό tδιο διάστημα ό πληθωρισμός δέν εΊχε ύπερ

γιά τήν προστασία τόσο του άγρότου , δσο καί του κατανα

βεί, συνολικά, τό

λωτου .

συμμετοχή τοϋ έργατικοϋ εισοδήματος στό έθνικό

»2.

'Υπουργείο Βιομηχανίας καί 'Ενεργείας: Τό ;tρό

γραμμα έρευνών του 'Υπουργείου γιά τήν άξιοποίηση του

πέραν του Πρίνου σέ γειτονικό άντίκλινο, καθώς καί στόν
Νέστο, δπου γίνεται δεύτερη γεώτρηση . Γεωφυσικές, έξάλ

' Επίσης, γιά πρώτη φορά ή

είσόδημα εlχε αύξηθεί σέ
ε{ χε ύπερβεί τό

ύπογείου πλούτου τής χώρας συνεχίζεται μέ έντατικό ρυθ
μό . Σχετικά μέ τά πετρ€λαια οί γεωτρήσεις εχουν έπεκταθή

34%.

45%.

48%,

ένώ ποτέ rος τότε δέν

Καί ό πρωθυπουργός κατέληξε:

«·Η Κυβέρνηση θά έξακολουθήση νά άντιμετω
πίζη μέ τήν ίδια στοργή καί κατανόηση τά προβλή
ματα τών έργαζομένων. 'Αναμένει δμως- καί εύλό

λου, ερευνες εχουν άναληφθή σέ διάφορες περιοχές τής

γως

δυτ. ' Ελλάδος, συγκεκριμένως τής ·Ηπείρου καί τής Πε

τάξεις τοv έλληνικοv λαοv νά δείχνουν τήν ίδια κα

λοποννήσου τόσο στήν ξηρά δσο καί στήν θάλασσα. Μεγά

τανόηση καί νά συμπαρίστανται στήν προσπάθεια

λη σημασία εχουν

ot ερευνες

-

άπό μέρους αύτών, καθώς καί άπό δλες τίς

του ΙΓΜΕ καί τής ΔΕΗ γιά

τής Κυβερνήσεως νά κατοχυρώση τήν οίκονομική

τήν άνακάλυψη νέων κοιτασμάτων λιγνίτου. Ε{ναι χα

σταθερότητα καί νά διασφαλίση, παρά τίς ύφισταμέ

ρακτηριστικό δτι έντός δύο έτών άνεκαλύφθησαν

1

δισ .

τόννοι άμέσως έκμεταλλευσίμου λιγνίτου μέ άποτέλεσμα

νά άνέρχεται τό συνολικό λιγνιτtκό άπόθεμα τής χώρας
μας σέ

4

δισ. τόννους. Ό κ. πρωθυπουργός εδωσε είδική

έντολή νά διερευνηθή η περιοχή Φλωρίνης άπό άπόψεως
λιγνιτικών κοιτασμάτων. " Εδωσε, έπίσης, όδηγίες γιά τήν

νες δυσχέρειες, τούς δρους γιά τήν περαιτέρω πρόο
δο τής οίκονομίας καί τήν εύημερία τοv κοινωνικού
συνόλου».

7
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περαιτέρω ενταση των έρευνών , τήν καλύτερη χωροταξική

'Ο Κ. Καραμανλής έπιθεωρεί, μέ έλικόπτερο καί

κατανομή τών βιομηχανικών έγκαταστάσεων καί τόν προ

πεζή, τόν 'Υμηττό, τήν περιοχή τοϋ 'Αττικοϋ 'Άλ

γραμματισμό τής άντιμετωπίσεως των ένεργειακών αναγ

κών τής χώρας έπί μακροπροθέσμου βάσεως.

»3.

'Υπουργείο 'Εμπορίου: 'Εγένετο ένημέρωση έπί

των ληφθέντων μέτρων προωθήσεως των έξαγωγών, καθώς
έπίσης καί έπί τών ληφθέντων άγορανομικών καί άλλων

σους καί τό Αiγάλεω, καί ένημερώνεται γιά τήν πρό

οδο τών έργασιών αναδασώσεως στη μείζονα περιο
χή τής πρωτεύουσας. Κατόπιν, ό πρωθυπουργός έξέ
φρασε τήν ίκανοποίησή του καί τόνισε δτι ηταν

μέτρων, ώς καί έπί του διαλόγου μέ τίς παραγωγικές τάξεις,

&νάγκη νά συμβάλουν

οί όποίες έπέδειξαν πνεuμα συνεργασίας καί προθυμία γιά

τερη ύλοποίηση τοϋ «προγράμματος πρασίνου»

τήν έφαρμογή τής κυβερνητικής πολιτικής.

καί ή iδιωτική πρωτοβουλία , τά φυσιολατρικά/ σω

»'Εξάλλου, δ ύπουργός του ' Εμπορίου είσηγήθη μέτρα

-

γιά τήν καλύτερiy καί ταχύ

-

ματεία, οί μαθητές καί οί κάτοικοι κάθε περιοχής .

γιά τήν ρευστοποίηση των ύψηλών άποθεμάτων έξαγωγί
μων καπνών , τά όποία μαζί μέ τήν έφετινή έσοδεία ύπολο
γίζεται νά ύπερβοuν τούς

60.000

τόν. ' Ο κ. πρωθυπουργός

εδωσε όδηγίες γιά τήν άντιμετώπιση του καπνικου προβλή
ματος έπί μονιμωτέρας βάσεως.
>Α. 'Υπουργείο 'Εργασίας: Ό ύπουργός τής Έργασί-

8-13
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' Ο Κ. Καραμανλής συμμετέχει στη διάσκεψη
κορυφής τοϋ ΝΑΤΟ, στό Λονδίνο, καί κατόπιν πραγ
ματοποιεί ανεπίσημη έπίσκεψη στό Παρίσι.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Ό πρωθυπουργός ενημερώνεται yιά τήν πρόοδο τής αναδασώσεως στήν 'Αττική.
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' Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουρ

ό Κλ. Κλίφφορντ, ό σύμβουλος τοϋ 'Αμερικανοϋ ήγέ

γό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, τόν ύφυπουργό Προε

τη, Ζ. Μπρεζίνσκυ καί ό διευθυντής τοϋ Πολιτικοϋ

δρίας, Π. Λαμπρία, τό διευθυντή τοϋ Πολιτικοϋ του

Γραφείου τοϋ UΕλληνα πρCQθυπουργοϋ, Π. Μολυβιά

Γραφείου, Π. Μολυβιάτη καί ύπηρεσιακούς παρά

της. Μετά τή συνομιλία, ό Κ. Καραμανλης δήλωσε:

γοντες, εφθασε στό Λονδίνο στίς

8

Μαίου.

'Ο Κ. Καραμανλης άφιέρωσε τήν έπομένη, 9η
Μαίου, σέ συνομιλίες μέ ήγέτες τών χωρών-μελών

της ΕΟΚ, προωθώντας τήν άποσύνδεση τοϋ αίτήμα

τος της ·Ελλάδος γιά ενταξη στήν Κοινότητα άπό
τήν άνάλογη αϊτηση της Πορτογαλίας.

'Αρχικά,

συναντήθηκε μέ τόν καγκελλάριο της ΟΔ Γερμανίας,
Χ. Σμίτ. Εύθύς άμέσως, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός

δήλωσε ότι ό Δυτικογερμανός δμόλογός του είχε
συμφωνήσει μέ τή θέση ότι ή έλληνική ενταξη επρε
πε νά μή συνδεθεί μέ άνάλογη αϊτηση c'iλλης χώρας.
'Από τήν πλευρά του, δ Χ. Σμίτ τόνισε ότι ή χώρα
του ύποστήριζε τήν c'iμεση προσχώρηση της 'Ελλά

«Είχαμε μία πολύ φιλική καί χρήσιμη συνομιλία
μέ τόν πρόεδρο Κάρτερ. 'Ε κάναμε μιά πολύ σύντομη
άνασκόπηση των σχέσεων των δύο χωρω ν καί έπιβε
βαιώσαμε τήν θέληση των δύο Κυβερνήσεων γιά τήν

περαιτέρω άνάπτυξη των σχέσεων αύτων.

'Εξετά

σθηκαν έπ~ιτα τά είδικότερα θέματα πού άπασχο
λοvν τήν 'Ελλάδα. Ό πρόεδρος Κάρτερ έδειξε ζωη
ρό καί είλικρινές ένδιαφέρον γιά τά προβλήματα πού

μiiς άπασχολοvν καί μπορω νά πω δτι σέ γενικές
γραμμές οί έκτιμήσεις δέν άπέχουν πολύ».
'Από τήν πλευρά του, δ πρόεδρος Κάρτερ τόνισε:

δος στό συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

«Είχαμε μιά πολύ κρίσιμη συνάντηση μέ τόν κ. Καρα

'Ανάλογες διαβεβαιώσεις ελαβε ό Κ. Καραμανλης

μανλή. Ό άμερικανικός λαός αiσθάνεται βαθύ θαυμασμό

άπό τό Βρετανό πρωθυπουργό, Τζ. Κάλλαχαν.

καί μεγάλη φιλία γιά τήν 'Ελλάδα.

Στή συνέχεια, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός συνο
μίλησε μέ τόν 'Ιταλό όμόλογό του, Τζ. Άντρεόττι, ό

όποίος τόνισε ότι ή θετική πρός τήν ενταξη της

• Ελ

λά~ος στάση της Ρώμης δέν είχε μεταβληθεί. 'Ακο
λούθησε συνάντηση τοϋ Κ. Καpαμανλη μέ τόν Πορ

»Μολονότι οί δυσχέρειες μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής
Τουρκίας πρέπει νά επιλυθοuν μεταξύ των δύο αuτών χω
ρών, είμαστε πολύ πρόθυμοι νά προσφέρουμε τίς καλές μας
ύπηρεσίες, ι'iν μάς ζητηθή, γιά νά βοηθήσουμε στήν λύση
του προβλήματος.

»'Ο άμερικανικός λαός πιστεύει βαθύτατα εiς τό ΝΑΤΟ

τογάλο πρόεδρο, στρατηγό 'Εάνες, κατά τήν όποία

καί εiς τήν ι'iμυνα τής Εuρώπης καί κάθε λύση σ' αuτά τά

οί δύο c'iνδρες εξέτασαν τά προβλήματα πού άντιμε

προβλήματα θά ήταν χρήσιμη σέ δλον τόν κόσμο. 'Ανη

τώπιζαν οί δύο χώρες μετά την άποκατάσταση της

συχοuμε επίσης βαθύτατα γιά τό πρόβλημα τής Κύπρου.

δημοκρατίας, καί συμφώνησαν ότι οί αίτήσεις τών

'Ελπίζουμε δτι θά ύπάρξη μιά ένια ία Κύπρος, ενα εθνος,

δύο Κρατών γιά ενταξη στήν Κοινότητα δέν επρεπε

,δτι θά ύπάρξη εiρήνη σέ δλους τούς Κυπρίους νά ζοuν σέ

νά συσχετιστοϋν· μάλιστα ό Πορτογάλος πρόεδρος

άρμονία μεταξύ τους. Καί εδω επίσης είμαστε διατεθειμέ

άποδέχθηκε ότι ή ενταξη της 'Ελλάδος επρεπε νά
προηγηθεί. Τό βράδυ, ό Κ. Καραμανλης συζήτησε τό
θέμα της προσχωρήσεως της 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ μέ
τούς πρωθυπουργούς τοϋ Λουξεμβούργου, Γκ. Τόρν,
καί της Δανίας, Α. Γιόργκενσεν. Είχαν προηγηθεί

νοι νά προσθέσουμε τίς καλές μας ύπηρεσίες, δταν μaς

ζητηθή νά βοηθήσουμε. Δέν μποροuμε δμως νά άναμιχθοu
με παρά μόνον εφ, δσον θά μaς ζητηθή».

Κατά

δημοσιογραφικές

πληροφορίες,

πάντως,

δέν ύπηρξε άπόλυτη συμφωνία μεταξύ τών δύο πλευ

συναντήσεις τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ μέ τόν Κα

ρών. 'Η έντύπωση αύτή ένισχύθηκε μετά τή συνάν

ναδό όμόλογό του, Π. Τρυντώ, καί μέ τόν Κλ . Κλίφ

τηση τοϋ Τζ. Κάρτερ μέ τόν Τοϋρκο πρωθυπουργό,

φορντ, συνεργάτη τοϋ 'Αμερικανοϋ προέδρου, Τζ.

Σ. Ντεμιρέλ, καί τίς δηλώσεις τοϋ πρώτου ότι ή

Κάρτερ. Μετά τήν τελευταία συνάντηση, ή έλληνική

Τουρκία ήταν άκρογωνιαίος λίθος τοϋ ΝΑΤΟ στήν

πλευρά άνακοίνωσε τά άκόλουθα:
«'Η συζήτηση περιέλαβε μιά άνασκόπηση τοu Κυπρι

άνατολική Μεσόγειο καί ότι τό Κογκρέσο όφειλε νά
προχωρήσει σέ περαιτέρω c'iρση τοϋ έμπάργκο όπλων

ακοu καί τών ελληνοτουρκικών διαφορών. Δηλαδή τών

κατά της "Α γκυρας. 'Όσο γιά τή σύνδεση μεταξύ τοϋ

εξελίξεων πού σημειώθηκαν στά θέματα αuτά άπό τήν τε

έμπάργκο όπλων καί τοϋ Κυπριακοϋ, ό 'Αμερικανός

λευταία επίσκεψη τοu κ. Κλίφφορντ στήν 'Αθήνα οος σή

πρόεδρος δήλωσε:

μερα. 'Ο κ. Κλίφφορντ επιβεβαίωσε καί πάλι τό ενδιαφέ

ρον τής ΟUάσιγκτων γιά τήν εξεύρεση εiρηνικών καί δι

«Κατά τήν iδική μου άνάλυση τά ζητήματα πρέπει νά

καίων λύσεων στά προβλήματα αuτά. 'Ο κ. Κλίφφορντ

άποχωρισθοuν. 'Η πρόοδος στό Κυπριακό είναι πολύ ση

εχει τήν εντύπωση δτι σημειώθηκε ελαφρά πρόοδος σέ

μαντική γιά τούς Κυπρίους, τήν Τουρκία τήν 'Ελλάδα καί

άντίθεση μέ τόν κ. Καραμανλή, πού πιστεύει δτι ύπάρχει

τόν ύπόλοιπο κόσμο πού περιλαμβάνει βεβαίως καί τίς

'Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι βέβαιος δτι οί Τοuρκοι ήγέ

στασιμότητα».

Στίς

10 Μαίου, ό Κ.

Καραμανλης συναντήθηκε μέ

τόν πρόεδρο τών ΗΠΑ, Τζ. Κάρτερ. Παραβρέθηκαν

οί ύπουργοί 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος καί Σ. Βάνς,

τες, οL;Ελληνες ήγέτες, οί Τουρκοκύπριοι καί οί 'Έλλη

νες τής Κύπρου καί εμείς δλοι θά πράξουμε δ, τι μποροuμε
γιά νά φέρουμε εiρήνη στήν Κύπρο.
»Νομίζω επίσης δτι ή συμφωνία στρατιωτικής συνερ-
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γασίας είναι σημαντική. Έπρότεινα μέ κάθε ~μφαση στό

πολύ ένθαρρυντικό μήνυμα άλληλεγγύης καί συνο

Κογκρέσο νά τήν έ'yκρίνη. ν Αμεση ~γκριση δέν είναι δυ

χής.

νατή αύτή τήν στιγμή, θά είναι δμως στό μέλλον καί τοϋτο
είναι χωριστό ζήτημα.

»Τό τρίτο χωριστό ζήτημα είναι ή πώληση στρατιωτι-

\
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κών εφοδίων στήν Τουρκία. Νομίζω πώς τό Κογκρέσο θά

εγκρίνη πολύ σύντομα τά

175

εκατομμύρια . νΕτσι λοιπόν,

μολονότι ολοι θέλουμε καί τά τρία αύτά νά πραγματοποιη
θοϋν, είναι χωριστά καί τό καθένα επίσης ίδιαίτερο στίς

>>Κατά τήν τελευταίαν συνάντησιν κορυφής, πού
έγινε πρίν δύο χρόνια, έπεσημάνqμε ώρισμένες άδυ
ναμίες τijς Συμμαχίqς καί συμφωνήσαμε ότι πρέπει
νά άναζητηθοf5ν τρόποι

γιά τήν θεραπεία τους.

ΗΕκτοτε, άν δέν έσημειώθη όπισθοδρόμησις, πάντως

δέν έσημειώθη πρόοδος πρός τήν κατεύθυνσιν αύ

δυσχέρειές του. Τό καθένα είναι μοναδικό σέ δ,τι άφορα

τήν. Καί τοf5το μολονότι ή διεθνής κατάστασις, πο

στήν σημασία πού ~χει γιά τήν είρήνη στήν άνατολική

λιτική καί οiκονομική, παρουσιάζει σημεία έπιδει-

Μεσόγειο καί σέ δλο τόν κόσμο».

νώσεως.

'

»Εlναι γεγονός ότι τά τελευταία χρόνια παρατη
Σχετικά μέ τίς συναντήσεις του μέ τούς Κ. Καρα

μανλfj καί Σ. Ντεμιρέλ, δ Τζ. Κάρτερ ε{πε:

ρείται μία χαλάρωσις στήν μεταξύ μας άλληλεγγύη,

πού ώδήγησε σέ διενέξεις έπικίνδυνες καί προκάλε

«Καί ot δύο είναι άποφασισμένοι νά επιλύσουν τίς δια

σε ρήγματα στούς κόλπους τijς Συμμαχίας.

Oi λαοί

φορές τους φιλικά. νΕτσι τούς προσφέρουμε τίς καλές μας

μας, έξάλλου, ύπό τό κράτος τijς έντυπώσεως ότι έξέ

ύπηρεσίες κατά τήν σύνοδο τοϋ ΝΑΤΟ. Καί

λιπον ο{ κίνδυνοι πού μiiς άπειλοf5ν, άφοπλίζονται

oi

δύο βρί

σκονται εδω συζητοϋντες τά προβλήματά τους. κατά τρόπο

ψυχολογικά καί άvτί νά ύποβάλωνται σέ θυσίες γιά

πολύ φιλικό. 'Αμφότεροι μοϋ είπαν δτι είναι άποφασισμέ

τήν ένίσχυση τijς άμυνάς τους, έπιδιώκουν εiς βάρος

νοι νά επιλύσουν τά προβλήματα τοϋ Αίγαίου καί τής Κύ

αύτijς τήν αύξηση τijς εύημερίας τους. Συνεπείcι

πρου

-

καί ελπίζουμε τό γρηγορώτερο δυνατό>> .

Στό περιθώριο τfjς συνόδου, δ Κ. Καραμανλfjς
ε{χε τυπική συνάντηση μέ τό Σ. Ντεμιρέλ, κατά τήν
όποία δμως δέν εγινε συζήτηση έπί τfjς ούσίας τ&ν
διμερών σχέσεων.
τέλος, δ Κ. Καραμανλfjς έκφώνησε τr]ν άκόλου
θη όμιλία στή διάσκεψη κορυφfjς της 'Ατλαντικfjς
Συμμαχίας:

όλων αύτών δ συσχετισμός δυνάμεων μέ τόν άντίπα

λον συνασπισμόν έξελίσσεται συνεχώς εiς βάρος
μας. Καί αύτό ε{ναι τόσο μiiλλον άσυγχώρητον, καθ'
όσοιι τά μέσα πού έχει στήν διάθεσή της ή Συμμαχία

εlναι διπλάσια έκείνων πού διαθέτει δ σοβιετικός
συνασπισμός.

» 'Αλλά

δέν ε{ναι μόνον δ τομεύς τijς άσφαλείας

πού έμπvέει άνησυχίες. 'Η δημοκρατία στήν Δύση

καί εiδικώτερα στήν Εύρώπη ύφίσταται σοβαρές δο

«Κύριε πρόεδρε,

κιμασίες. Ή οiκονομική καί κοινωνική κρίσις πού

»Θά ήθελα νά χαιρετίσω τήν παρουσία μεταξύ

μαστίζει τόν έλεύθερον κόσμον, δέν όφείλεται τόσο

μας τοv ήγέτου τijς Μεγάλης Άμερικανικijς Συμπο

σέ αίτια έξωτερικά. Όφείλεται στήν έλλειψη στενής

λιτείας, τοv προέδρου Κάρτερ. Άποτεkεί άσφαλώς

συνεργασίας μεταξύ μας καί πρό παντός στήν κατά

άπόδειξιν τοv ζωηρού ένδιαφέροντός του γιά τήν

χρησιν έλευθερίας κάί τήν εύδαιμονοθηρίαν πού χα

Συμμαχία μας τό γεγονός ότι έπωφελήθη τijς πρώτης

ρακτηρίζει τίς κοινωνίες μας. Όφείλεται, μέ άλλα

μετά τήν δρκωμοσία του εύκαιρίας γιά .νά έκθέση

λόγια, σέ κρίση πολιτική καί ήθική.

στό Συμβούλιο τίς άπόψεις τijς νέας άμερικανικijς

»Γνωρίζω, κύριε πρόεδρε, ότι ή κριτική εlναι εύ

Κυβερνήσεως καί νά άκούση τίς γνώμες τών Συμμά

κολότερη άπό τήν ύπεύθυνη διαχείριση τών προ

χων της.

βλημάτων. Γνωρίζω ότι τά προβλήματα πού έθιξα

»Θά ήθελα έπίσης νά χαιρετίσω τήν παρουσία

δέν έπιδέχονται άμεσες λύσεις. Γνωρίζω, όμως, έπί

του προέδρου τijς Πορτογαλίας κ. 'Βάνες, τών πρω

σης, ότι ή έγκαιρος έπισήμανσίς των διευκολύνει

θυπουργών, τijς 'Ιταλίας κ. 'Α ντρεόττι, τijς Νορβη

τήν λύσιν των. Καί λύσεις άσφαλώς ύπάρχουν, άν

γίας κ. Νόρντλυ καί τοv Ήνωμένου Βασιλείου κ.

άξιοποιήσωμε μέ ρεαλισμό καί θάρρος τίς τεράστιες

Κάλλαχαν. 'Η συμμετοχή τους γιά πρώτη φορά στίς

δυνατότητες τijς Συμμαχίας.

έργασίες μας θά εlvαι άσφαλώς πολύτιμη.

»Πιστεύω ότι ή προώθησις τijς iδέας τijς ένοποιή

>>Δέν νομίζω, κύριε πρόεδρε, ότι ύπάρχει άνάγκη

σεως τijς Εύρώπης σέ πλαίσιο 'Ατλαντικό, ή ένί

νά έξάρω τήν σπουδαιότητα τijς Ά τλαvτικijς Συμ

σχυσις τijς συμμαχικής συνεργασίας καί άλληλεγγύ

μαχίας, τόσο γιά τήν διεθνή εiρήνη, όσο καί γιά τήν

ης στήν άντιμετώπιση τών οικονομικών καί κοινω

έλευθερία τήν δική μας καί όλων έκείνων πού τήν

νικών μας προβλημάτων,

άναζητοvν. Ούτε χρειάζεται νά πώ ότι ή διαπίστωσις

στίς lδεολογικές άρχές τijς Συμμαχίας καί τέλος ή

αύτή μiiς ύποχρεώνει νά διαφυλάσσωμε καί νά ένι

ένίσχυσις τών δημοκρατικών μας θεσμών μποροf5ν

ή σταθερή προσήλωσις

σχύωμε περαιτέρω τήν iσχύ τijς Συμμαχίας. Σχετι

νά πολλαπλασιάσουν τήν ήθική καί ύλική lσχύ τijς

κώς έξετίμησα τόν λόγο πού έξεφώνησε σήμερα τό

Συμμαχίας. Καίε{ναι πράγματι ένθαρρυντικόν τό γε

πρωί δ πρόεδρος Κάρτερ, δ δποίος μiiς μετέφερε ένα

γονός ότι καί δ πρόεδρος Κάρτερ συμμερίζεται αύτές
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τίς άπόψεις καί ύπόσχεται τήν ύποστήριξιν τής χώ

χη ή προσπάθεια αότή εlναι ή όρθή έκτίμησις τών

ρας του γιά τήν πραγματοποίησή τους.

άvτιδράσεων πού θά προκαλέσουν στήν άλλη πλευρά

»Oi παρατηρήσεις αότές ίσως νά ήχοf5ν περίεργα,

οί θέσεις πού θά ύποστηρίξωμε. Γιατί θά πρέπη νά

προερχόμενες άπό τόν έκπρόσωπον μιάς χώρας, τής

θεωρήσωμε βέβαιον δτι, άπό τήν στιγμή πού οί άνα

δποίας οί σχέσεις μέ τήν Συμμαχία εlναι iδιότυπες.

τολικές χώρες θά καταλήξουν στό συμπέρασμα, δτι

Άλλά ή χώρα μου πιστεύει στήν άποστολή τής

τό τίμημα τής ύφέσεως θά εlναι γι

'

αότές δ κλονι

Συμμαχίας. Πιστεύει, δμως, συγχρόνως στήν άνάγκη

σμός του καθεστώτος τους, θά προτιμήσουν νά θυσιά

δπως ή Συμμαχία έκσυγχρονισθή γιά νά εlναι ίκανή

σουν τήν ύφεση, παρά νά διακινδυνεύσουν έσωτερι

νά προστατεύη, όχι μόνο διεθνώς, άλλά καί μέσα

κήν κατάρρευσιν.

στούς κόλπους της, τήν εlρήνη καί πρό παντός τήν

)) 'Ομιλών γιά

τήν Τελική ν Πράξιν του 'Ελσίνκι,

θεωρώ χρήσιμο νά τονίσω, δτι ή πιστή έφαρμογή της

άσφάλεια τών μελών της.

τής πίστεώς μας στήν

άποτελεί ύποχρέωση, όχι μόνον τών άνατολικών

Συμμαχία άποτελεί τό γεγονός δτι ή 'Ελλάς έδήλω

χωρών, άλλά καί ήμών τών lδίων, στίς μεταξύ μας

σεν δτι θά έπανέλθη πλήρως εlς τό ΝΑΤΟ δταν άρ

σχέσεις. Γιατί άλλοιώς κινδυνεύουμε νά κατηγορη

θοf5ν οί λόγοι πού τήν άνάγκασαν νά άποχωρήση.

θοf5με γιά ύποκρισία καί νά έξασθενίσωμε τίς θέσεις

Έν τφ μεταξύ, ή 'Ελλάς έπρότεινεν, ώς γνωστόν,

τής Δύσεως σ' αότόν τόv κρίσιμο ν άγώνα. Καί εlναι

τήν δημιουργία μιάς iδιοτύπου σχέσεως έπί τfl βάσει

γνωστόν δτι ύπάρχουν προβλήματα πού προεκάλε

τής δποίας σέ περίπτωση πολέμου ταυτίζει πλήρως

σαν διενέξεις μεταξύ τών μελών τής Συμμαχίας καί

τήν τύχη της μέ τήν τύχη τής Συμμαχίας. Κατά τής

στά όποία προβλήματα ήγvοήθη παντελώς ή Πράξις

προτάσεως αότής δέν νομίζω δτι μποροf5ν νά ύπάρ

του Έλσί νκι.

» Άπόδειξη,

άλλωστε,

))Στήν δήλωσή του δ γενικός γραμματέας άνεφέρ

ξουν λογικαί έπιφυλάξεις.
»Καί έρχομαι τώρα, κύριε πρόεδρε, στίς σχέσεις

θη σ. τίς tλληνοτουρκικές διαφορές. Ή διένεξή μας

'Ανατολής καί Δύσεως. Εlναι άσφαλώς ένθαρρυντι

μέ τήν γείτονα εlναι πράγματι λυπηρή καί έπικίνδυ

κό τό γεγονός δτι ή ύφεσις έξακολουθεί δτι κανείς

νη τόσο -r,ιά τίς δύο χώρες δσο καί γιά τήν Συμμαχία.

άπό μάς δέν θά έπιθυμοf5σε τήν έπάνοδο στό κλίμα

Ή tλληνική Κυβέρνηση έχει καταβάλει καί κατα

του ψυχροf5 πολέμου. Ή Κυβέρvησίς μου κατέβαλε

βάλλει κάθε προσπάθεια γιά μιά εlρηνιιcή καί τίμια

εlλικρινείς καί έπιτυχείς προσπάθειες πρός τήν κα

διευθέτηση τών διαφορών της μέ τήν Τουρκία.

τεύθυνσιν αότήν μέ τήν βαλκανική πολιτική της.
»Δέν πιστεύω, ώστόσο, δτι ή ύφεσις άποτελεί μό
νιμη καί άδιατάρακτη κατάσταση.

'Αντιθέτως, φο

βοf5μαι δτι ή κατάσταση αότή εlναι άκόμα τόσο εύ

))Κύριε πρόεδρε,

)) 'Επιθυμώ νά έπιβεβaιώσω τήν πίστη καί τήν
άφοσίωση τής χώρας μου στήν εiρήνη καί τήν έλευ
θερία. 'Η ήθική καί ύλική lσχύς τής Συμμαχίας αό

παθής, ώστε νά ήμπορή νά άνατραπή, είτε ήθελημέ

τής ήμπορεί νά άποτελέση έγγύηση γι

να άπό πολιτικούς ύπολογισμούς, είτε καί άθέλητα

νικά. 'Η 'Ελλάς ε{ναι πρόθυμη νά συμβάλη, στό μέ

άπό περιστατικά πού δέν θά ύπόκεινται στόν έλεγχό

τρο τών δυνάμεών της, στήν προσπάθεια αότή.

μας.

'

αότά τά lδα

)Περματίζων τήν δμιλία, θά fίθελα νά έκφράσω

»Κύριε πρόεδρε,

κα{ έγώ τ{ς εόχαριστίες μου πρός τήν βρετανική Κυ

»"Εχω τόν φόβον, δτι στήν προσεχή συνάντηση

βέρνηση, γιά τήν ύποδοχή πού μάς έπεφύλαξε καί

του Βελιγραδίου θά τεθοf5ν, ίσως, ύπό δοκιμασίαν οί

τήν φιλοξενία πού μάς παρέσχε))ιss.

σχέσεις τών δύο κόσμων. 'Από τήν Διάσκεψη αότή
ήμπορεί νά βγή ή ύφεσις ένισχυμένη fί τραυματισμέ

Στίς

11

Μαίου, ό πρωθυπουργός άναχ;ώρησε γιά

νη. "Α ν άληθεύη δτι ή Τελική Πράξις του 'Ελσίνκι

τή γαλλική πρωτεύουσα. Τήν έπομένη, συναντήθηκε

ήμπορεί νά στηρίξη τήν εlρήνη καί τήν έλευθερία,

μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Β. Ζισκάρ ντ'

θά πρέriη νά έπιδιώξωμε τήν πιστή έφαρμογή της,

Έσταίν, μέ τόν όποίο έξέτασε θέματα σχετικά μέ

κατά τρόπον δμως πού νά μ ή θέσωμε σέ άμεσο κίνδυ

τήν είσδοχ;ή τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ καί ίδιαίτερα

νο τήν ύφεση. Θά πρέπη δηλαδή νά δώσωμε μέ έπι

τό πρόβλημα τής άποσυνδέσεως του έλληνικου αίτή

δεξιότητα τήν μάχη στό θέμα τής έλευθερίας καί

ματος άΠό τό άντίστοιχ;ο πορτογαλικό. Μετά τή συ

συγκεκριμένα στό θέμα τών άνθρωπίνων δικαιωμά

νομιλία των δύο άνδρ&ν, η γαλλική πλευρά έξέδωσε

των πού συγκινεί, αότή τήν στιγμή, δλους τούς άν

έπίσημο άνακοινωθέν:

θρώπους. Γιατί ήμποροf5με μέ τόν τρόπο αότό νά δι
ευρύνωμε

τίς άντιθέσεις

πού έκδηλώθηκαν fίδη

στούς κόλπους του κόσμου του κομμουνιστικοί) καί
νά άναγκάσωμε τήν Ρωσία νά προβή σέ παραχωρή

νεβεβαίωσε τόν ίδιαίτερο χαρακτήρα των σχέσεων πού
ύπάρχουν μεταξύ τijς Γαλλίας κ:αί τijς 'Ελλάδος. 'Ο κ:. ντ'

Έσταίν ύπενθύμισε δτι αύτη η παλαιά φιλία στηρίζεται

σεις.

)) 'Απαραίτητη, βέβαια,

«Κατά τήν διάρκεια προγεύματος, πού παρέθεσε γιά τόν
UΕλληνα πρωθυπουργό δ πρόεδρος τijς Δημοκρατίας έπα

προϋπόθεση γιά νά έπιτύ-

στό βαθύ συναίσθημα των δύο χωρών δτι άνήκ:ουν στήν
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oi UΕλληνες βλέπουν τήν οΙκονομική έναρμό

ίδια πνευματική κοινότητα, άλλά, έπίσης, καί στήν έλεύ

πλειοψηφία,

θερή τους έπιλογή.

νιση ώς ~να βfjμα πρός τήν πολιτική ένοποίηση. Κάτι τέ

»·Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας καί δ UΕλλην πρωθυ

τοιο θά τούς έπιτρέψει νά άποδεσμευτοuν άπό τίς παλαιές

πουργός άπέδωσαν Ιδιαίτερη προσοχή στίς προοπτικές τfjς

έξαρτήσεις καί τίς άντιτιθέμενες έπιρροές πού τούς έχουν

προσχωρήσεως τfjς ·Ελλάδος στίς- εύρωπαϊκές- Κοινό

oi

τόσο δοκιμάσει. Τό «διστακτικό βάλς» των Παρισίων καί

διαπραγματεύσεις πού t:χουν

oi άβεβαιότητες των Βρυξελλών t:χουν, έτσι, άκόμη μεγαλύ

άρχίσει στίς Βρυξέλλες έξελίσσονται δμαλά καί δτι διεξά

τερη έπίδραση στήν έλληνική κοινή γνώμη, άφου καί η

γονται μέ τόν σκοπό τfjς έπιλύσεως των πάσης φύσεως

συγκυρία στήν liμεση περιφέρεια τfjς 'Ελλάδος δέν εΙ ναι

προβλη μάτων, πού τίθενται άπό τήν εΙσδοχή τfjς 'Ελλάδος

άκόμη ένθαρρυντική.

τητες. Διαπίστωσαν δτι

στό Κοινοτικό σύνολο. Ό κ . Ζισκάρ ντ' Έσταίν ύπενθύ

'Η liρση του έμπάργκο στήν πώληση δπλων, ή δποία

μισε σχετικά δτι τήν Γαλλία άπασχολεί εΙδικότερα τό θέμα

ούσιαστικά έξαγγέλθηκε άπό τόν πρόεδρο Κάρτερ προκα

των άγροτικών προϊόντων μεσογειακοί) τύπου. 'Εξέφρασε
δμως τήν πεποίθησή του δτι στήν περίπτωση τfjς

· Ελλά

λεί έντονες άντιδράσεις στήν 'Ελλάδα. 'Οπωσδήποτε, άπό
τή Δεξιά ώς τήν 'Αριστερά,

oi

UΕλληνες δέν περιμένουν

δος ικανοποιητικές λύσεις μποροuν νά βρεθουν στά λίγα

πολλά άπό τή νέα άμερικανική Κυβέρνηση· άλλά καί δέν

προβλήματα πού τίθενται σχετικά . ·Η Γαλλία t:χει άπό τήν

πίστευαν δτι δ κ . Κάρτερ θά παραβίαζε τόσο γρήγορα τίς

άρχή έπιδοκιμάσει καί ύποστηρίξει τήν ύποψηφιότητα τfjς

έπίσημες έκλογικές του δεσμεύσεις. ~Ετσι, ή 'Αριστερά

·Ελλάδος, τfjς δποίας ή προσχώρηση θά άποτελέση ~να

μπορεί νά παρατηρεί <<σiiς τό εΙχαμε πεί». 'Η Δεξιά iiδη

πολύ θετικό στήριγμα γιά τήν εύρωπαϊκή οικοδόμηση .• ο

χάνει δ, τι άπέμεινε άπό τήν ψευδαίσθηση πώς θά μπορομ

πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας t:δωσε τήν διαβεβαίωση στόν

σαν

oi ΗΠΑ νά δδηγήσουν τά πράγματα σέ μιά λύση στήν

UΕλληνα πρωθυπουργό δτι ή Γαλλία θά έξακολουθήση νά

Κύπρο κaί στό Αiγαίο, χωρίς μεγάλες παραχωρήσεις άπό

έργάζεται στίς Βρυξέλλες, ώστε

τήν πλευρά τfjς 'Ελλάδος: συμφωνία γιά τίς βάσεις καί

oi

διαπραγματεύσεις πού

διεξάγονται νά έξελιχθοuν τό συντομότερο δυνατόν πρός

σταδιακή έπιστροφή στό ΝΑΤΟ.

μιά ικανοποιητική κατάληξη».

'Η εκδοση του άνακοινωθέντος tjταν ένδεικτική

τής σημασίας πού άπέδωσε ή γαλλική πλευρά στή
συνομιλία των δύο ήγετων, έφόσον παρόμοια ένέρ
γεια πραγματοποιοuνταν μόνο στά πλαίσια έπίση
μων έπισκέψεων.

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε άκόμη
μέ τό Ζ . Σιράκ, πρώην πρωθυπουργό καί άρχηγό του
γκωλικου κόμματος, δ δποίος εΙ χε έκφράσει έπιφυλά

ξεις γιά εύρεία διεύρυνση τής Κοινότητας. Μετά τή
συνομιλία, δ Ζ. Σιράκ δήλωσε δτι τό κόμμα του τασ
σόταν ύπέρ τής άποσυνδέσεως του έλληνικοu φα

κέλλου άπό τούς άντίστοιχους τής 'Ισπανίας καί τής
Πορτογαλίας.
'Ο Κ. Καραμανλής έπέστρεψε στήν 'Αθήνα στίς

13

Μαίου. Στό άεροδρόμιο εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση:

'Ο δημοσιογράφος κατόπιν ύπογράμμισε δτι,
καθώς δ ΟΗΕ tjταν άνίσχυρος καί ή Σοβιετική
"Ένωση άπρόθυμη νά άσκήσουν πιέσεις στήν Τουρ
κία, οί 'Έλληνες εΙχαν στρέψει τίς έλπίδες τους στήν

ΕΟΚ

«'Εκάναμε δ, τι έπεβάλλετο yιά vά προωθήσουμε

'Αθήνα εβρισκαν δύσκολο νά έξηγήσουν στήν κοι
νή τους γνώμη τήν πολιτική των Παρισίων (πού
έπηρεαζόταν έν μέρει άπό άνάγκες τής γαλλικής
έσωτερικής πολιτικής) καί τό γεγονός αύτό κινδύ
νευε νά ύπονομεύσει τίς <<προνομιακές» διμερείς σχέ

σεις καθώς καί τήν ίσχυρή θέση τής Γαλλίας στήν
'Ελλάδα μετά τό

1974.

'Από τήν άλλη πλευρά- κα

τέληγε ή άνταπόκριση μέ ενα τόνο έπιφυλακτικό
τητας- καί οί UΕλληνες ίθύνοντες φαίνονταν νά μήν

εΙχαν άντιληφθεί τήν πολυπλοκότητα των προβλη
ύποβολή τής πορτογαλικής καί τήν προοπτική τής
ίσπανικής αίτήσεως γιά προσχώρηση στήν ΕΟΚ.
~Ηδη τήν έπομένη, ώστόσο, ή συνάντηση του Κ.

άvτιμετωπίζει ή ·Ελλάς στόv έξωτερικό τομέα. Καί

Καραμανλή μέ τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρα

νομίζω ότι τό έκάvαμε έπιτυχώς».
·Η έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στό Παρίσι
προσέλκυσε τήν προσοχή του γαλλικοί) τύπου, ό

όποίος μάλιστα τής έπιφύλαξε προβολή άσυνήθιστα
έκτεταμένη γιά άνεπίσημη έπίσκεψη ξένου ήγέτη.

«Le Monde»

καί γι' αύτό ήταν καί τόσο εύαίσθητοι δσον

μάτων, ή όποία ε{χε κατά πολύ έπιταθεί μετά τήν

τίς έλληvικές θέσεις στά πολλαπλά προβλήματα πού

'Η

-

άφοροuσε τή γαλλική στάση. Οί ίθύνοντες στήν

δημοσίευσε στίς

12

Μαίου άνταπό

κριση του Μ. Μαρσώ, δ δποίος άνέλυε τό ζήτημα

τής έντάξεως τής χώρας στήν ΕΟΚ, σέ συνδυασμό μέ
τίς πρόσφατες έξελίξεις στίς έλληνοαμερικανικές
σχέσεις, μετά καί τή συνάντηση του Κ. Καραμανλή
μέ τόν 'Αμερικανό πρόεδρο στό Λονδίνο.
'Υποστηρικτές τfjς εύρωπαϊκfjς ίδέας στή μεγάλη τους

τίας καί ή άσυνήθιστη χειρονομία τής έκδόσεως

έπίσημου άνακοινωθέντος ε{χαν δημιουργήσει ενα
περισσότερο εύνοϊκό κλίμα, τό όποίο άντικατοπτρί
στηκε στήν άρθρογραφία του γαλλικοί) τύπου. Στίς

13

Μαίου, ή

<<Le Figaro»

τόνισε δτι ή προεδρική

άνακοίνωση έπιβεβαίωσε τή συνέχεια καί τή συνέ
πεια τής γαλλικής πολιτικής στό θέμα τής έντάξεως
τής 'Ελλάδος, ένω άπέδειξε δτι οί έλληνικοί φόβοι

γιά άλλαγή τής στάσεως των Παρισίων tjταν άβάσι
μοι. Τήν ίδια ήμέρα, ή

«Les Echos»

φανή διάθεση του Β. Ζισκάρ ντ'

πρόβαλε τήν έμ

Έσταίν νά μήν

έγκαταλείψει τήν 'Αθήνα, ύπενθύμισε δτι τό ταξίδι

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΖΙΣΚΑΡ Ντ' ΕΣΤ AIN

441

τοϋ Γάλλου ήγέτη στήν 'Ελλάδα ήταν ενα άπό τά

«'Αγαπητέ κ. καγκελλάριε,

πιό έπιτυχή τής θητείας του καί τόνισε δτι ή ενταξη

»Πιστεύω δτι θά ήταν χρήσιμο νά σiiς πληροφο

τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ θά έξασφάλιζε μιά καλύτε

ρήσω γιά τά άποτελέσματα τής συναντήσεώς μου τής

ρη πολιτική ίσορροπία σέ μιά Κοινότητα πού είχε

περασμένης έβδομάδας μέ τόν πρόεδρο Ζισκάρ ντ'

13

'Εσταί ν πού έγινε ί5στερα άπό τήν συζήτησή μας στό

«Aurore» έπισήμανε δτι ό Γάλλος πρόεδρος

Λονδίνο άναφορικά μέ τίς διαπραγματεύσεις πού γί

πάρα πολύ εντονη «βόρεια άπόκλισψ>. Πάντα qτίς
Μαίου, ή

είχε παραμερίσει τό πρωτόκολλο γιά νά έπιδείξει

νονται γιά τήν είσδοχή τής 'Ελλάδος στήν Εύρω

τήν έκτίμησή του πρός τόν "Ελληνα πρωθυπουργό

παϊκή Κοινότητα.

>> ·Ο

καί χαρακτήρισε τήν προεδρική άνακοίνωση «είλι

πρόεδρος τής Γαλλίας μοv έδωσε τήν κατη

κρινή καί άπεριόριστη ύποστήριξη τής Γαλλίας, μέ

γορηματική διαβεβαίωση

μιά πολύ έλαφρά έπιφύλαξη γιά τήν προστασία τ&ν

μιά δήλωση

μεσογειακών άγροτικ&ν προϊόντων της». Καί κατέ

πραγματεύσεις αύτές τελειώσουν τό ταχύτερο δυνα

ληξε:

ή όποία έπανελήφθη σέ

τό, ίσως πρίν άπό τό τέλος τοv τρέχοντος έτους. Μέ

'Αλλά τά έσπεριδοειδή, τό κρασί καί τά άλλα προϊόντα
του ήλιου δέν μπορουν νά έπισκιάσουν τήν παλαιά πνευ
ματική συγγένεια των δύο χωρών καί τό άνακοινωθέν των

διαβεβαίωσεν έπίσης δτι ή Γαλλία θέλει νά άποφευ
χθή δποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ άφ' ένός τής
αίτήσεως τής 'Ελλάδος νά καταστή μέλος τής Κοινό

'Ηλυσίων σωστά ύπογραμμίζει δτι ή !;λληνογαλλική φιλία

τητας καί άφ

στηρίζεται στό βαθύ συναίσθημα τής κοινής συμμετοχής

χωρών.

«Le Monde» έπανήλθε στό

θέμα τ&ν έλληνογαλλικ&ν συνομιλιών, μέ πρωτοσέ

λιδο σχόλιο τής συντάξεως, στό όποίο έπισημαινό
ταν ή σημασία τής χειρονομίας τοϋ Β. Ζισκάρ ντ'
'Εσταί ν νά έκδώσει έπίσημη άνακοίνωση· καί, έν&

άναφερόταν δτι «ή Κοινότητα δέν είναι μαγικό φίλ
τρο», δτι οί πρακτικές δυσκολίες στό οίκονομικό πε
δίο ήταν σημαντικές καί δτι θά άπαιτηθεί άναδιοργά
νωση τής Κοινότητας ένόψει τής διευρύνσεως, τονί
ζονταν καί τά άκόλουθα:

'

έτέρου τών υποψηφιοτήτων άλλων

>>Φρονώ δτι ή έξέλιξη αύτή τών πραγμάτων άπο

στήν ίδια πολίτιστική κοινότητα.

Τήν έπομένη, τέλος, ή

-

δτι ή Γαλλία έπιθυμεί δπως ο{ δια

-

μακρύνει μερικά έμπόδια πού άναφέρθηκαν κατά τήν
συνομιλία μας καί δτι έπιτρέπει ένα πολύ πιό γρήγο
ρο ρυθμό στίς διαπραγματεύσεις ώστε νά μπορέσουν
νά τερματισθούν μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστη
μα.

>>'Ελπίζω δτι μπορώ vά βασίζωμαι στήν τόσο πο

λύτιμη υποστήριξή σας γιά νά έπιτευχθή αύτός δ
σκοπός.
>>Μέ τίς καλύτερες εύχές μοω>.
Λίγες ήμέρες άργότερα, δ Κ. Καραμανλής άπηύ

'Ο "Ελληνας πρωθυπουργός ε{χε άνάγκη άπό αύτά τά
ένθαρρυντικά λόγια [ένν. τό περιεχόμενο του έπίσημου

άνακοινωθέντος], τά όποία πρόβαλε έκτενώς καί δ άθηναϊ
κός τύπος. 'Η έλληνικ:ή δημοκρατία παραμένει εϋθραυ
στη, ή οiκονομική κατάσταση δύσκολη, καί ή σύγκρουση

μέ τήν Τουρκία στήν Κύπρο Κ'αί τό Αiγαίο μιά σοβαρή
δυσκολία πού ύποχρεώνει τήν 'Ελλάδα νά βρίσκεται διαρ
κώς σέ πολεμική έτοιμότητα. Γιά τήν 'Αθήνα, ή είσοδος

στό σύστημα των δυτικοευρωπαϊκών δημοκρατών ε{ ναι, liν

θυνε στό Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν τήν άκόλουθη έπι
στολή:

« 'Επιτρέψατέ

μου νά σiiς εύχαριστήσω, γιά μιά

άκόμα φορά, γιά τήν ζεστασιά καί τήν έγκαρδιότητα

τής ύποδοχής σας κατά τό τελευταίο μου ταξίδι στό
Παρίσι.

>>Χάρηκα δλως ίδιαιτέρως γι

'

αύτή τήν συνάντη

ση ή όποία, χάρη στήν έξαίρετη μορφή πού τής δώ

όχι ή λύση δλων των προβλημάτων, τουλάχιστον ή προϋ

σατε, ύπήρξε μιά άπό τίς πιό εύχάριστες καί τίς πιό

πόθεση γιά τή λύση τους. 'Ο κ. Καραμανλής έλπίζει δτι ή

ένδιαφέρουσες συναντήσεις που είχαμε.

Κοινοτική άλληλεγγύη θά δώσει μιά νέα ώθηση στήν οi

>>Θά ήθελα, δμως, κυρίως νά σiiς έκφράσω τίς βα

κονομία τής χώρας του, ένώ θά σταθεροποιήσει τήν κατά

θειές μου εύχαριστίες γιά τήν κατανόηση τήν όποία

σταση στό έσωτερικό καί τό έξωτερικό. 'Ο κ. Ζισκάρ ντ'

δείξατε άναφορικά μέ τά μεγάλα προβλήματα πού

'Εσταί ν συμμερίζεται αότές τίς άπόψεις. 'Από τήν έποχή

άπασχολοvν τήν χώρα μου. 'Η θέση, είδικότερα, πού

πού δ κ. Καραμανλής έπανήλθε στήν έξουσία, του προσέ
φερε σταθερά τήν ύποστήριξή του καί εγινε δ κύριος συνή
γορος τής προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ.

πήρατε στό θέμα τής εlσδοχής τής 'Ελλάδος στήν

Εύρωπαϊκή Κοινότητα ύπήρξεν ή έπαναβεβαίωση
τής σταθερότητας όχι μόνον τών αίσθημάτων σας

Μετά τήν έπιστροφή του στήν έλληνική πρωτεύ

άλλά έπίσης καί τής πολιτικής πού άκολουθείτε

ουσα, δ Κ. Καραμανλής ένημέρωσε τούς πρωθυ

έναντι τής 'Ελλάδος. Θά ήθελα δέ νά σiiς διαβεβαι

πουργούς τοϋ Λουξεμβούργου, τής Βρετανίας καί τόν

ώσω δτι δ έλληνικός λαός άναγνωρίζει καί έκτιμii,

καγκελλάριο τής ΟΔ Γερμανίας, γιά τίς συζητήσεις

δπως τής άξίζει, τήν άποφασιστική συνεισφορά τής

του μέ τό Β. Ζισκάρ ντ'

Γαλλίας σ' αύτό τό θέμα πού τόσο κοντά τόν άφορii.

Έσταίν. Τό κείμενο τής

έπιστολής πού άπηύθυνε ό Κ. Καραμανλής στό Χ.

Σμίτ είχε ώς έξής:

>> "Οσον

άφορii τό ζήτημα τό όποίο άναφέρατε

κατά τό τέλος τής συνομιλίας μας, έδωσα ήδη δδηγί-
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ες yιά νά έξετασθή έκ νέου, ό δέ ύπουρyός μου έπί

ντέ Γκιρενγκώ, θά δηλώσει στή γαλλική Γερουσία

τής 'Εθνικής 'Αμύνης ήλθε ήδη σέ έπαφή μέ τόν

δτι ή Κυβέρνησή του είχε συναινέσει στήν προσχώ
ρηση τής 'Ελλάδος καί οχι άλλων Κρατών, δια

πρεσβευτή σας στήν 'Αθήνα.
»Παρακαλώ δπως δεχθήτε, άyαπητέ μου πρόεδρε,

χωρίζοντας ετσι τό έλληνικό αϊτημα άπό άλλα.
Πάντως, άκόμη καί μετά τήν καταλυτική πα

τήν έκφραση τής ύψίστης έκτιμήσεώς μου>> 156 •

ρέμβαση του Κ. Καραμανλή, δέν θά παύσει νά
Μετά τήν έπιστροφή του στήν 'Αθήνα, ό Κ. Κα

ύφίσταται ό κίνδυνος εμμεσης- άλλά τό ϊδιο χρο

ραμανλής δέχθηκε τόν άντιπρόεδρο τής 'Επιτροπής

νοβόρας καίβλαπτικής γιά τήν 'Ελλάδα- συσχε

τής Κοινότητας, Λ. Νατάλι, ό όποίος συμμετείχε

τίσεως τής ύποψηφιότητάς της μέ άντίστοιχες άλλων

στίς έργασίες τής μικτής κοινοβουλευτικής έπιτρο

χωρών,

πής Συνδέσεως 'Ελλάδος-ΕΟΚ.

Κοινοτικής άγροτικής πολιτικής. Γιά τό λόγο αύτό,

Κατά τή συνομιλία του μέ τόν Κοινοτικό έπίση
μο, ό Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε δτι οί πρόσφατες
έπαφές του μέ ήγέτες χωρών-μελών τής Κοινότητας
άφένος έπαναβεβαίωσαν τήν πολιτική βούληση γιά
liμεση ένταξη τής 'Ελλάδος καί, άφετέρου, μέ τήν
άρση όρισμένων προσκομμάτων, διευκόλυναν τήν

'Επιτροπή νά έπιταχύνει τή διεξαγωγή τών διαπραγ
ματεύσεων.
Οί έπαφές του 'Έλλη να πρωθυπουργοί) στό Λον
δίνο καί τό Παρίσι, σέ συνδυασμό μέ τήν έπιστολή
του τής

26ης

'Απριλίου

πρός

τούς

ήγέτες

η

μέ τή

διαδικασία άναθεωρήσεως τής

ό Κ. Καραμανλής, τά άρμόδια μέλη τής Κυβερνή

σεως καί ή έλληνική διπλωματία δέν θά παύσουν νά
παρακολουθοuν στενά τίς άντιδράσεις πού σημειώ
νονταν σέ εύρωπαϊκές χώρες σχετικά μέ τό ζήτημα

τής διευρύνσεως: τόν 'Ιούνιο, μάλιστα, ό Κ. Καρα
μανλής θά παρέμβει έκ νέου, μέ έπιστολή του πρός

τό Β . Ζισκάρ ντ' 'Εσταίν, γιά νά άποτρέψει δυσάρε

στες έξελίξεις.

9

ΜΑ·Ι·ΟΥ

1977

'Η έφη μερίδα «Βραδυνή» άναδημοσιεύει άρθρο

τών

χωρών-μελών τής ΕΟΚ, θά άποτελέσουν καμπή στήν

τών

προσπάθεια τής Κυβερνήσεως νά άποφευχθεί συσχε

ρωτής άρχισυντάκτης, Φράνκ Τζίλς:

τισμός τής έλληνικής αίτήσεως μέ αύτές τής 'Ισπα
νίας καί τής Πορτογαλίας. Οί διαβεβαιώσεις τών Εύ
ρωπαίων ήγετών πρός τόν Κ. Καραμανλή, άλλά,
όπωσδήποτε, καί ή σημαντική πρόοδος πού σημειω

νόταν στίς διαπραγματεύσεις γιά τήν ενταξη τής
'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, θά άποτρέψουν τήν έμπλοκή

τής διαδικασίας.
Στίς

«Sunday Times», τό

όποίο ύπογράφει ό άναπλη

«Ή κάθαρση άπό έκείνους πού ε{χαν άναμιχθfί στήν

έπταετfί δικτατορία τών συνταγματαρχών, διεξήχθη μέ
σοφία, δικαιοσύνη καί μέ βάση τό έθνικό συμφέρον.
Ό, τιδήποτε περισσότερο ή λιγώτερο θά ε{χε δημιουργή
σει σοβαρά προβλήματα στό μέλλον».

Αuτή εlναι ή άπάντηση τοu κ. Κωνσταντίνου Καρα
μανλή, στούς ίσχυρισμούς πού προβάλλουν οί άντίπαλοί

Μαίου, κατά τήν ύπουργική σύνοδο

του καί ή "Διεθνής 'Αμνηστία" δτι ή Κυβέρνησή του

τής ΕΟΚ, στή Βρετανία, θά έπιβεβαιωθεί ή άρχή τής

εδειξε ύπερβολική έπιείκεια είς τόν τρόπο μέ τόν όποίο

αύτοτελοuς διαπραγματεύσεως μέ τήν 'Ελλάδα. Είχε

μεταχειρίσθηκε τούς ύποστηρικτές τών συνταγματαρχών

22-23

· προηγηθεί σύντονη δραστηριοποίηση στίς χώρες-μέ

λη τής Κοινότητας τών 'Ελλήνων διπλωματών, οί

όποίο ι, άκολουθώντας όδηγίες του ύπουργοϋ 'Εξω
τερικών, Δ. Μπίτσιου, έπισήμαναν - οχι μόνο στίς
Κυβερνήσεις, άλλά καί σέ οίκονομικούς καί κοινω
νικούς φορείς

καί ίδίως τούς βασανιστές.

«Δημιουργήσαμε διεθνές προηγούμενω>- συνέχισε δ
κ. πρωθυπουργός

-

«καθορίζοντας νομικά δτι ή έπα

νάσταση τών συνταγματαρχών ήταν πραξικόπημα καί
έπομένως καθεστώς παράνομο. "Οσον άφορii τά αlτήματα
γιά μιά πιό σαρωτική κάθαρση, έμείς ο{ "Ελληνες ρέπουμε

δτι οί διαπραγματεύσεις μέ τήν

πρός τήν ύπερβολή». 'Αστειευόμενος δέ πρόσθεσε: «Οί

'Αθήνα είχαν iίδη προχωρήσει πολύ καί θά μπο

μισοί "Ελληνες θά βρίσκονταν σήμερα στήν φυλακή, άΎ

ροuσαν νά δλοκληρωθοuν πρίν τήν εναρξη σχετικών

δέν άvτιστεκόμασταν σέ κάτι τέτοιω>.

-

συζητήσεων μέ τίς ίβηρικές χώρες, δτι τό περιεχό

Θά πρέπει νά ξέρη τί λέει δ κ. πρωθυπουργός , γιατί ή

μενο τών διαπραγματεύσεων μέ τήν 'Ελλάδα, χώρα

Ιστορία του, κρινομένη μέ άντικειμενικά κριτήρια, εlναι

ηδη συνδεδεμένη μέ τήν Κοινότητα, ήταν διαφορε

άξιοσημείωτη . Φωνή λαοu τόν εφερε πίσω, uστερα άπό

τικό

ενδεκα χρόνια αuτοεξορίας, γιά νά μαζέψη τά κυβερνητικά

---:

καί πιό περιορισμένο

-

άπό δ,τι μέ τήν

'Ισπανία καί τήν Πορτογαλία καί δτι, συνεπώς, δέν
ύπήρχε θέμα δημιουργίας προηγουμένου. Στό τέλος
του μηνός, δ Κ. Καραμανλής θά εχει νέες συνομιλίες
μέ τόν 'Ιταλό πρωθυπουργό, Τζ. Αντρεόττι, οί δποίες

θά έπιβεβαιώσουν τή θετική γιά τήν 'Ελλάδα έξέλιξη
του θέματος [βλ. παρακάτω, σσ.

στίς

31

453-458].

'Εξάλλου,

Μαίου, ό Γάλλος ύπουργός 'Εξωτερικών, Λ.

συντρίμμια, πού ε{χαν άφήσει πίσω τους οί συνταγματάρ
χες .

Μέσα σέ διάστημα έννέα μηνών πέτυχε νά έπαναφέρη
δλα τά βασικά στοιχεία τής δημοκρατίας καί νά δώση
στήν 'Ελλάδα τήν σταθερότητα, τήν όποία ή χώρα αuτή
άπολαμβάνει ώς σήμερα. Θυμaμαι δτι δταν πήγε είς τήν
Φινλανδία, τό

1975,

γιά νά ύπογράψη τήν Συμφωνία του

'Ελσίνκι, δ τότε 'Ισπανός πρωθυπουργός, πού πάλευε έπί-
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σης μέ τό πρόβλημα του τί νά κάνη ϋστερα aπό μιά δικτα

νω του οί ιiρχαίοι 'Έλληνες κλασικοί. Πιστεύοντας στό

τορία, τόν ρώτησε πώς είχε κατορθώσει νά χειρισθfj τήν

πρωτείο τfjς διαισθήσεως καί τfjς πείρας γιά τήν πολιτική

μετciβατική περίοδο στήν 'Ελλάδα. Τήν περασμένη έβδο

ζωή, τείνει νά αποδίδη περισσότερη aξία στό 1\ργο των

μάδα στήν 'Αθήνα, μέσα στό εύρύχωρο πρωθυπουργικό

ίστορικών, ιiπ' δ,τι στό 1\ργο των φιλοσόφων. «'Ο Θουκυ

γραφείο μέ τίς ξυλεπενδύσεις, στό κτίριο του Κοινοβουλί

δίδης, γιά παράδειγμα, aσχολείται μέ γεγονότα.

ου, του ύπέβαλα τήν ίδια ιiκριβώς έρώτηση.

σοφοι aσχολοfίνται μέ θεωρία. Κυττίiξτε τόν Σωκράτη,

«Κατ' aρχήν προχώρησα μέ γοργό βηματισμό. Μέσα

Ol

φιλό

όλοι ο{ μαθητές του ύπήρξαν aποτυχίες στήν πράξη».

σέ έννέα μήνες έδωσα στήν 'Ελλάδα μιά νέα Κυβέρνηση,

Πιστεύει δτι οί 'Ένοπλες Δυνάμεις καί ίδίως δ Στρατός,

ρύθμισα τό ζήτημα τής Μοναρχίας καί πέτυχα νά έγκριθή

πού είχαν βαθύτατα ιiναμιχθfj στήν πολιτική κατά τήν δι

ένα νέα Σύνταγμα, πού δέν aποτελεί aντίγραφο, ούτε τοfί

άρκεια τfjς δικτατορίας των συνταγματαρχών είναι τώρα

γαλλικοfί, ούτε τοfί γερμανικοfί, aλλά εlναι κάτι μεταξύ τών

πιστές στό σημερινό καθεστώς.

δύο. Τό Σύνταγμα αύτό, ένώ ένισχύει τήν 'Εκτελεστική

'Εξουσία, aποφεύγει ώστόσο τό σφάλμα πού διέπραξε ό

«Μπορεί νά ύπάρχουν ώρισμένα άτομα πού σκέπτονται

διαφορ~τικά, aλλά ο{ ΝΕνοπλες Δυνάμεις εlναι σήμερα

Ντέ Γκώλ στήν Γαλλία τής Ε' Δημοκρατίας, δίνοντας

aπολύτως πιστές στό Σύνταγμα καί πειθαρχοfίν στήν Κυ

ύπερβολική δύναμη στήν 'Εκτελεστική 'Εξουσία. Πρό

βέρνηση.

κειται γιά σφάλμα πού ήδη όδηγεί τήν Γαλλία σέ δυσκολί

στρεψε καί γελοιοποίησε τόν Στρατό, τόν έξανάγκασε νά

ες».

συγιψουσθή μέ τόν λαό καί δημιούργησε κρίση μέ τήν

Περισσότερο ιiπ' δλα τόν ίκανοποιεi δτι έκκαθάρισε

-

γιά καλά, δπως πιστεύει

δα.

ή δικτατορία κατέ

Τουρκία».

Δέν ύπάρχει πιά τώρα

τό Πολιτειακό στήν 'Ελλά

-

Ol aξιωματικοί γνωρίζουν ότι

-

δπως πιστεύει- ιiπειλή κατά

του Πολιτεύματος, άλλά άν στό μέλλον έκδηλωθή μιά τέ

«Ή &βεβαιότητα γύρω aπό αύτό τό ζήτημα ύπήρξε κα

τοια ιiπει,λή, "αύτή εlναι πιθανώτερο νά προέλθη άπό τήν

μέ έκ

'Αριστερά παρά άπό τήν Δεξιά. Ή 'Αριστερά δέν μπορεί

θρονίσεις καί έπαναφορές βασιλέων. 'Εγώ άφησα τόν λαό

νά aνατρέψη τό καθεστώς aλλά ο{ δραστηριότητές της θά

ανεπηρέαστο νά aποφασίση έλεύθερος (στό Δημοψήφι

μποροfίσαν νά τρομάξουν καί νά έξεγείρουν τήν Δεξιά,

σμα, τό φθινόπωρο του

lδίως δέ τόν Στρατό".

τάρα γιά τήν χώρα αύτή, γιά πάνω aπό

1974,

60 χρόνια,

δπότε ή Μοναρχία καταργή

θηκε μέ μεγάλη πλειοψηφία). Θά !}ταν λάθος έάν έπαιρνα

Γιά τήν Κύπρο καί τήν Τουρκία, δ κ . πρωθυπουργός δέν

προσωπική θέση στό ζήτημα αύτό, είτε ύπέρ, είτε κατά. Θά

είχε αμφιβολίες. Τό έμπόδιο σέ μιά ρύθμιση του Κυπρια

!}ταν λάθος νά συνδέσω τήν δική μου θέση μέ τό Μοναρχι

κου είναι ή 1\λλειψη μετριοπαθείας καί λογικής ιiπό τήν

κό».

πλευρά τfjς Τουρκίας. Τά τουρκικά πολιτικά κόμματα

καί

'Ο κ. Καραμανλfjς, ενας έπαγγελματίας πολιτικός έδrο

!\χουν δημιουργήσει μιά aτμόσφαιρα νοσηρου σωβινισμου

42 χρόνια, δέν προέρχεται ώστόσο από τίς παραδοσια

καί !\χουν γίνει αίχμάλωτα αύτfjς τfjς ατμοσφαίρας. Τό ίδιο

κές έκείνες πολιτικές οίκογένειες στήν 'Ελλάδα, οί δποiες

ίσχύει καί γιά τήν στάση τους στήν διαμάχη του Αίγαίου

συνήθως προσφέρουν ήγέτες στόν τόπο . Μακεδόνας, σχε

(πρόκειται γιά τίς διαφορές μεταξύ 'Αθηνών καί 'Αγκύρας

τικά ταπεινfjς καταγωγfjς μπfjκε στόν πολιτικό κόσμο aπ'

γύρω ιiπό τόν ύποτιθέμενο όρυκτό πλουτο στόν βυθό του

1\ξω καί εΙχε ήδη ιiναδειχθfj ιiπό τό

Αίγαίου καί γύρω aπό τόν 1\λεγχο του έναερίου χώρου τfjς

έτών

-

1955 -

σέ ήλικία

48

δ νεώτερος πρωθυπουργός τfjς ίστορίας τfjς χώρας

περιοχfjς).

(τήν έποχή έκείνη ήταν ιiναμφισβήτητα συντηρητικός).

«'Ι;J, Τουρκία- καί οχι ή 'Ελλάς- εlναι έκείνη πού

'Απαντa στίς έρωτήσεις σύντομα, μέ έλάχιστη ρητορεία

θέλει νά άνατρέψη τό "στάτους κβό" είς τό Αlγαίο, τό

καί μεγίστη αύτοπεποίθηση. Τά φρύδια του, τόσο θυσανω

δποίο έχει έγκαθιδρυθή μέ διεθνές σύμφωνο έδώ καί πολ

τά , ώστε μπροστά τους τά φρύδια του Ντέννις Χήλυ νά

λές δεκαετίες. 'Εμείς δέν ζητίiμε τίποτε άπό τήν Τουρκία.

μοιάζουν ιiσήμαντα, ιiνεβοκατεβαίνουν ιiνάλογα μέ τήν

Ol διεκδικήσεις

1\μφαση πού δίνει στά λόγια του .
Μετά τήν συνομιλία μας, μέ συνώδευσε στήν έπίσημη

«Ρόλλς

-

Ρόϋς» του

[sic] -

τήν όποία κληρονόμησε aπό

προέρχονται όλες άπό τήν ΝΑγκυρα».

'Ο κ. Καραμανλής, δ δποίος γιά πρώτη φορά θά συναν

τήση τόν πρόεδρο Κάρτερ στό Λονδίνο, 1\μοιαζε κάπως
σαστισμένος aπό τήν ιiμερικανική πολιτική στήν 'Ανατο

τόν συνταγματάρχη Παπαδόπουλο- ώς τό ιiπέριττο διαμέ

λική Μεσόγειο, τήν όποία δ πρόεδρος ανέλαβε νά έπανε

ρισμά του γιά τό μεσημβρινό γευμα . Παρ' δλο πού στό

κτιμήση . 'Όσο γιά τήν Βρετανία «ή χώρα αύτή εlναι τρι

παρελθόν ύπfjρξαν πραγματικές ιiπειλές καί έξυφάνθηκαν

πλίi aναμιγμένη στό Κυπριακό. ΝΕχει τήν πείρα τοfί ζητή

συνωμοσίες έναντίον τfjς ζωfjς του, τά μέτρα ιiσφαλείας

ματος, έχει στρατιωτικές δυνάμεις στό νησί καί εlναι έγ

γιά τήν σύντομη αύτή διαδρομή ήταν σχεδόν ιiνύπαρκτα.

γυήτρια τοfί Συντάγματος. ΝΕτσι, έχει συγχρόνως δικαίωμα

«Μοfί aρέσει νά κινοfίμαι έλεύθερα, νά aνακατεύωμαι

καί καθήκον νά παίξη ένα ρόλω>.

.ο

μέ τόν κόσμο, νά πηγαίνω στίς ταβέρνες», έξήγησε, μνη

κ. πρωθυπουργός εδειξε τήν μεγαλύτερη ζέση μι

μονεύοντας τήν παρατήρηση του 'Ιdυλίου Καίσαρος δτι

λώντας γιά τό ζήτημα τfjς έντάξεως τfjς

θά προτιμουσε νά πεθάνη μιά φορά, παρά νά ζ ή κάθε μέρα

Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα κα~ γιά τήν ύπόθεση

μέ τόν φόβο του θανάτου.

τής

Κατά τήν διάρκεια του γεύματος, στό δποiο παρέστη

• Ηνωμένης

• Ελλάδος

στήν

Εύρώπης γενικώτερα . Χωρίς νά ύπεισέλθη

στίς μελλοντικές μορφές αύτής τής ενοποιήσεως, έξέφρα

σαν μόνο δύο άλλα πρόσωπα καί σέ ενα δωμάτιο δπου

σε τήν πεποίθηση δτι λείπει aπό τόν Δυτικό Κόσμο ή aπο

δεσπόζει ή θέα του Παρθενώνος, πάνω aπό τίς &νοικτοπρά

τελεσματική πνευματική ήγεσία.

σινες δενδροκορφές τfjς 'Αττικfjς aνοίξεως, μίλησε διεξο

σέ συνεργασία μεταξύ τους, πρέπει νά βροfίν ένα τρόπο νά

δικά καί σαγηνευτικά γιά τήν έπίδραση πού άσκησαν έπά-

πάρουν τήν πρωτοβουλία καί νά δώσουν στόν κόσμο τήν

«Oi χώρες

τής Ειίρώπης,
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πνευματική κατεύθυνση τήν δποία δέν μποροίJν νά προσφέ

ρουν οί δύο ύπερδυνάμεις».

Στό θέμα των άπεργιων άναφέρθηκε δ Κ. Καρα
μανλής, κατά τή συνεδρίαση τοϋ Ύπουργικοϋ Συμ

Μέμφεται, έπίσης, τήν έφησυχαστική έξάρτηση τής
Δυτικής Εύρώπης άπό τίς ΗΠΑ, ε{ς τόν στρατιωτικό τομέα
πάνω άπ' δ λα καί θά ήθελε νά δή τήν Εύρώπη νά καταβάλη

μεγαλύτερες προσπάθειες γιά δικό της λογαριασμό .
Αύτό θυμίζει λίγο τρόπο του σκέπτεσθαι του Ντέ Γκώλ,
άπό τόν όποίο πιστεύεται δτι εΙχε έπηρεασθή δ κ. Καρα
μανλής, κατά τήν ένδεκαετή αύτοεξορία του στό Παρίσι .
'Ο ίδιος τό διαψεύδει.

«ΔιαφωνοίJσα άπολύτως μέ τήν έξωτερική πολιτική τοίJ
Ντέ Γκώλ)). 'Ο κ. Καραμανλής ήταν καίεΙ ναι πεπεισμένος

«' Ατλαντικός»,
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πιστεύοντας στήν άνάγκη στενής συνερ

γασίας μέ τίς ΗΠΑ σέ δλα τά έπίπεδα. ΕΙναι δμως έπίσης

βουλίου, στίς

17 τοϋ μηνός

άφοϋ ένημέρωσε τό Συμ

βούλιο γιά τίς συνομιλίες πού~ είχε κατά τή διάρκεια

τοϋ ταξιδιοϋ του στό Λονδίνο καί τό Παρίσι, δ πρω
θυπουργός τόνισε:

«Ή Κυβέρνηση καθώρισε στήν άρχή του έτους

τήν είσοδηματική πολιτική της, μέ τήν όποία έδό
θησαν σέ όλες τίς κατηγορίες τών έργαζομένων αύξή
σεις σημαντικά ύψηλότερες άπό τήν αύξηση του τι
μαρίθμου. Καί τουτο έν άντιθέσει πρός άλλες εύρω
παϊκές χώρες, στίς δποίες οί παροχές πρός τούς έρ

πεπεισμένος- καί πρόκειται γιά πεποίθηση έδραιωμένη

γαζομένους συνεκρατήθησαν σέ έπίπεδα πολύ χαμη

άπό πολύ καιρό

λότερα άπό τήν αύξηση του τιμαρίθμου.

-

δτι ή Εύρώπη πρέπει νά μάθη πώς νά

κάνη α{σθητή τήν έπιρροή της καί τό εΙδικό της βάρος,

»'Από τήν σύγκριση τών αύξήσεων άποδοχών

στόν κόσμο. «Πιστεύω στήν Εύρώπη περισσότερο άπ' όσο

καί τιμαρίθμου προκύπτει ότι μεταξύ

πιστεύουν σ' αύτή ν οί ίδιοι οί Εύρωπαίουλ

πραγματική

Πολλ~ί στήν 'Αθήνα πιστεύουν δτι δ κ. Καραμανλής
προετοιμάζεται νά έγκαταλείψη τό πρωθυπουργικό άξίωμα
γιά τήν προεδρία τής Δημοκρατίας. ' Ο ίδιος λέγει δτι δέν
εχει προσωπικές φιλοδοξίες. «~Αν μποροίJσα νά ε{μαι βέ

βαιος ότι ή χώρα μου δέν θά ζημιωνόταν άπό αύτό, θά

άγοραστική δύναμη

η

1974-1976

τών κατωτάτων

ημερομισθίων ηύξήθη: γιά μέν τούς άρρενες μεταξύ

23 εως 30%,

γιά δέ τίς γυναίκες άπό

33 εως 40%·

στό

σύνολό τους δέ οί αύξήσεις τών άμοιβών ύπήρξαν
σημαντικά άνώτερες άπό όσες έχορηγήθησαν κατά

προτιμοίJσα νά μήν ε{μαι πρόεδρος, οvτε πρωθυπουρyόφ).

τήν τριετία αύτή σέ όλες τίς χώρες τής ΕΟΚ (είδικά

'Ο,τιδήποτε δμως καί liν συμβή, δ Ισχυρός αύτός με

κατά τό περασμένο έτος η 'Ελλάς έφθασε στό άνώ

σογειακός δημοκράτης, διαπιστώνει δτι, τά δύο μεγάλα

τερο ποσοστό αύξήσεων πραγματικών άποδοχών 28,81% έναντι 6,0% στήν Γερμανία, 9,0% στήν Όλ
λανδία, 12,5% στήν Δανία, 13% στό Βέλγιο κ. ο. κ.).

καθήκοντα πού πρέπει νά έκπληρώση στό μέλλον εΙναι νά

ρυθμίση τίς έλληνοτουρκικές διαφορές καί νά κάνη τήν
'Ελλάδα πλήρες μέλος τής ΕΟΚ.

Τά δύο αύτά ζητήματα, θά έπηρεάσουν τό μέλλον τής
'Ελλάδος γιά πολλά χρόνια άκόμη.

»Σέ μή άποπληθωρισμένες τιμές τά κατώτατα
ημερομίσθια θά αύξηθουν κατά τό
τόν Αύγουστο του

1974)

κατά

1977 (έν σχέσει μέ
87% γιά τούς άρρενες

καί 98% γιά τίς γυναίκες, γιά ώρισμένες δέ κατηγορί

14

ΜΑ · Ι·ΟΥ

1977

ες (μαθητευομένους) θά φθάσουν σέ

'Ολοκληρώνονται στήν έλληνική πρωτεύουσα οί
έργασίες τοϋ έτήσιου συνεδρίου τής ·Ενώσεως Εύ
ρωπαϊκοϋ Οίκονομικοϋ Τύπου. Τό προεδρείο τής
'Ενώσεως εγινε δεκτό άπό τόν πρωθυπουργό, στόν

134% -

καί του

το ένώ ε{ναι γνωστό ότι στήν ίδια περίοδο δ τιμά
ριθμος δέν ύπερέβη συνολικά τό

34%.

»Ή Κυβέρνηση, όταν έξήγγειλε τήν εισοδημα
τική πολιτική της γιά τό

1977, έδήλωσε ότι κατά

τήν

όποίο καί άνακοίνωσε τήν άπόφαση τής ·Ενώσεως

διάρκεια του έτους δέν θά μπορουσε ν' άποδεχθή

νά τόν βραβεύσει μέ τό είδικό μετάλλιο πού άπονέμει

καί αύτό γιά νά διασφαλισθή η σταθερότης τής

κάθε χρόνο σέ προσωπικότητα η όργάνωση πού είχε

οίκονομίας

-

-

νέα η ίδιαίτερα αlτήματα διαφόρων

συμβάλει στήν προώθηση τής εύρωπαϊκής άλληλεγ

κλάδων έργαζομένων. Καί ε{χε προειδοποιήσει γιά

γύης. 'Από τήν πλευρά του, δ 'Έλληνας πρωθυπουρ

τήν άνάγκη κάποιας αύτοσυγκρατήσεως χάριν του

γός εύχαρίστησε τό προεδρείο τής 'Ενώσεως γιά τήν

ίδίου του συμφέροντος τών έργαζομένων,

τιμή πού τοϋ εγινε καί ζήτησε τή συμπαράσταση τοϋ

πάντοτε πρώτqι αύτοί πλήττονται άπό τόν κλονισμό

εύρωπαϊκοϋ τύπου στήν προσπάθεια γιά ενταξη τής

τής οίκονομικής σταθερότητος.

oi

δποίοι

»Παρά ταυτα ώρισμένες όργανώσεις κατέβαλαν

·Ελλάδος στήν ΕΟΚ.

καί καταβάλλουν προσπάθειες άπεργιακών κινητο
ΜΕΣΑ ΜΑ·Ι·ΟΥ

ποιήσεων, άκόμη καί μέ έμφανώς παράλογα αiτήμα

1977

τα· καί συναγωνίζονται σέ έπίδειξη άδιαλλαξίας καί

'Εκδηλώνεται σειρά άπεργιακων κινητοποιήσε

πνεύματος άντιδικίας πρός τό Κράτος. Ε{ναι δέ φα

ων, μέ σημαντικότερες αύτές τοϋ προσωπικοϋ των

νερό ότι οι' προσπάθειες αύτές έλαύνονται είτε άπό

νοσοκομείων, των άεροδρομίων καί των έργοστασί

πρόθεση

ων ίματισμοϋ. Σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς μέ

ϋποπτες πολιτικές έπιδιώξεις.

ρους τοϋ άντιπολιτευόμενου τύπου, τό σύνολο των

σύγκρ_ιση μέ άλλες εύρωπαϊκές χώρες τά θλιβερά αύ

άπεργων προσεγγίζει τίς

τά φαινόμενα μπορουν νά θεωρηθουν σποραδικά,

100.000.

συνδικαλιστικής

δημαγωγίας,

είτε

άπό

ΥΕτσι, μολονότι σέ

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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))Πρός μίμηση δένε{ναι, δπως εlπα καί άλλοτε, οί

δημιουργουν ένα νοσηρό κλίμα κοινωνικής άνατα

άναρχούμενες άλλ

ραχής.

• οί

εύνομούμενες Πολιτείες. Συ

προσπάθεια αύτή προκλήσεως κοινωνικής

νεπώς δλες οι' τάξεις, άν θέλουν νά προ κόψη ό τόπος,

άναταραχής ένισχύεται άρνητικά καί άπό τό γεγονός

όφείλουν νά δείξουν μέ πράξεις κι όχι μέ λόγια δτι

δτι ή μεγάλη πλειοψηφία τών πολιτών πού έμφορεί

κατανοοίJν καί συμπαρίστανται στήν προσπάθεια

ται άπό ύγιείς άρχές, δυστυχώς άδιαφορεί· καί δέν

τής Κυβερνήσεως διά τήν διασφάλιση τοίJ παρόντος

άντιδρii, δπως θά ώφειλε, γιά νά προστατεύση καί

καί τήν οiκοδόμηση ένός καλυτέρου μέλλοντος. Εl

)) Ή

τήν άξιοπρέπεια του κλάδου της, άλλά καί τά συμφέ

ναι άπογοητευτικό νά σκέπτωμαι δτι πρέπει ν· άντι

ροντα του κοινωνικου συνόλου.

δικώ καθημερινά γιά νά προστατεύω τήν άσφάλεια

))Οί άδιάφοροι, πού προτιμουν ν· άπέχουν

if δέν

καί τήν προκοπή αύτοίJ τοίJ τόποω).

θυσιάζουν στό καθήκον τήν ψυχαγωγία τους καταν

τουν νά εlναι άρνητικοί πολίτες. Διότι έπιτρέπουν
στίς ώργανωμένες,

ύπονομευτικές μειοψηφίες

νά

έπιβάλλουν τόν έλεγχό τους στά σωματεία καί νά τά
έκτρέπουν πρός άντικοινωνικές καί πολιτικά ϋπο

πτες έπιδιώξεις. Εlναι χαρακτηριστικό ν δτι σέ μεγά

λους συλλόγους

if σωiιατεία,

'Ο πρωθυπουργός συνέστησε τέλος στά μέλη τfίς

Κυβερνήσεως νά δίνουν οί ϊδιοι τό παράδειγμα τfίς
λιτότητας καί νά έντείνουν τή δραστηριότητά τους

στή διιiρκεια του θέρους γιά τήν ταχύτερη καί άρτιό
τερη έκτέλεση του κυβερνητικοί) εργου.

τά συμβούλια έκλέγον

ται άπό ένα κλάσμα μόνο τών μελών τους (π. χ.

876
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άντί τών 3.000 μελών έψήφισαν στίς άρχαιρεψες του
Συλλόγου Άρχιτεκτόνων,

11.000 στόν

άντί

μέτρων άποσκοπούντων είς τήν περιστολήν ~ης πο

Ίατρικό Σύλλογο Άθηνών κ.ο.κ.).

λυτελοuς καταναλώσεως», μέ τήν όποία έπιβάλλεται

Ήλεκτρολόγων,

5.000
3.140

Καί εlναι άποκαρδιωτικό δτι ή χθεσινή άπόφαση νά
συνεχισθή ή τόσο άσκοπη καί άντικοινωνική άπερ
γία τών νοσοκομειακών ίατρών, έλήφθη μέ

361

ψή

φους, διότι οί περισσότεροι μέχρι του συνόλου τών

4.000,

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τfίς Κυβερνήσε

ως πράξη νομοθετικοί) περιεχομένου, «περί λήψεως

Σύλλογο Μηχανικών
τών

πρόσθέτος φόρος (25% στήν τιμή λιανικfίς πωλήσε
ως) σέ εϊδη πολυτελείας, ή άνεξέλεγκτη είσαγωγή
των όποίων έγκυμονεϊ: σοβαρούς κινδύνους γιά τή
νομισματική σταθερότητα τfίς χώρας.

δέν θέλησαν νά παρευρεθοίJν καί νά ύποστηρί

ξουν τήν σωστή θέση.

)) Ή

1977

στόν

800

άντί τών

ΜΑΙ·ΟΥ

Κυβέρνηση έχει άποδείξει τήν στοργή καί

τήν κατανόηση μέ τήν όποία περιβάλλει όλους τούς
έργαζομένους. Δέν μπορεί δμως νά έπιτρέψη τήν

έξασθένηση τής ίσχύος καί τήν παρεμπόδιση τής
προόδου τής χώρας, ύποκύπτοντας στόν συνδικαλι
στικό έκτροχιασμό

if στήν δραστηριότητα

ώργανω

μένων μειοψηφιών. Άποτείνεται στήν μεγάλη πλειο
ψηφία τοίJ λαοίJ καί τήν καλεί νά προστατεύση τά

Τήν ϊδια ήμέρα, ό ύπουργός Συντονισμοu, Π .
Παπαληγούρας, μέ δηλώσεις του τονίζει δτι τό μέτρο

δέν εχει ταμειακό χαρακτfίρα, άλλά άποβλέπει άπο
κλειστικά στόν περιορισμό τfίς σπατάλης. 'Ακόμη,

έξαγγέλλει τό διπλασιασμό του άφορολόγητου όρίου

εi'οοδήματος, άπό 30 σέ 60.000 δρχ.
20

ΜΑ·Ι·ΟΥ

Ό

1977

Κ.

Καραμανλfίς ένημερώνει τήν

'Εθνική

πραγματικά συμφέροντά της, άντιδρώντας ένεργώς

'Αντιπροσωπεία γιά τά ζητήματα τfίς έσωτερικfίς

πλέον στήν προσπάθεια τών άνtικοινωνικών στοι

καί τfίς έξωτερικfίς πολιτικfίς :

χείων γιά τήν ύπονόμευση όχι μόνο τής οίκονομίας,
άλλά καί τών θεσμών τής χώρας.

«Εlναι δυσάρεστο καί θά έλεγα 6δυνηρό τό νά καλfjται
κανείς κάθε ήμέρα νά aπολογfjται.

'Αλλά αύτή ε{ναι ή

»Πολλοί φαίνεται vά λησμονοίJν δτι ή Έλλάς

μοίρα τών Κυβερνήσεων. Καί aπορώ εiλικρινά πού ή aντι

άντιμετωπίζει κρίσιμα έθνικά θέματα· καί γιά νά τά

πολίτευση έπιδιώκει νά φθείρη τήν Κυβέρνησιν, γιά νά

άντιμετωπίση άποτελεσματικά χρειάζεται κοινωνική

aνέλθη στήν έξουσία. (Στρεφόμενος πρός τούς βουλευτάς

συνοχή, οίκονομική σταθερότητα, συνεργασία πολι

τής άντιπολιτεύσεως): Μέ τήν πείραν τήν όποίαν έχω, θά

τών καί Κράτους. Φαίνεται νά παραβλέπουν δτι έξαι

ήμποροvσα νά σίiς διαβεβαιώσω δτι έάν έπιτύχετε, θά με

τίας τών έξωτερικών κινδύνων ή χώρα μας εύρέθη

ταμεληθfjτε.

στήν άνάγκη νά τετραπλασιάση έντός τριών έτών τίς
άμυντικές της δαπάνες.

Φαίνεται ν' άγνοοίJν δτι

ύπάρχει διεθνής οίκονομική κρίση πού άναγκάζει
καί τίς πλουσιώτερες χώρες νά λαμβάνουν αύστηρά
μέτρα γιά νά μή διαλυθοίJν. Καί φαίνεται, τέλος, νά
μ ή κατανοοίJν δτι άν κλονισθή ή οίκονομία, ή χώρα

))Τό συμπέρασμα εlναι δτι έχετε συμφέρον, άντί νά μέ
φθείρετε, νά μέ στηρίζετε.
))Κύριοι βουλευταί, διατυπώνεται συχνά τό παράπονο

άπό μέρους τfjς aντιπολιτεύσεως δτι ή Κυβέρνηση δέν
ένημερώνει τακτικά τό Σώμα. Τό παράπονο αύτό, δμως,

εlναι aβάσιμον. Καί εlναι aβάσιμον, γιατί ή μέν Κυβέρνη
σις, έλεγχομένη aπό τήν aντιπολίτευση ένημερώνει καθη

θά καταστή άνίκανη νά άντιμετωπίση τά έθνικά, τά

μερινά τήν Βουλή, ό δέ πρόεδρος αύτfjς τό πράττει αύτο

οίκονομικά καί τά κοινωνικά της προβλήματα.

βούλως, δταν σοβαρά καί έκτακτα θέματα τό έπιβάλλουν.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»'Αλλά καί πέραν αύτοfi, δ πρ6εδρος τής Κυβερνήσεως
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ματα άπό τής συστάσεως τofi έλληνικοfi Κράτους. Καί τήν

άνήκει, όπως γνωρίζετε, στήν σχολή έκείνων οί δποίοι

υlοθετεί καί σήμερα ή μεγάλη πλειοψηφία τofi έλληνικοfi

πιστεύουν ότι ή πολιτική γίνεται περισσ6τερο μέ πράξεις

λαοfi. 'Εξαίρεση βέβαια άποτελοfiν τ6 ΚΚΕ πού μάς θέλει

καί λιγώτερο μέ λ6γους. Γι' αύτ6 καί άκολουθώ τήν συμ

ύποτακτικούς τής Μ6σχας καί τό ΠΑΣΟΚ, πού μάς θέλει

βουλή τofi Πυθαγ6ρα πού έλεγε: 'Έlναι προτιμ6τερον νά

συνεταίρους ώρισμένων χωρών τής

σιωπά κανείς, όταν δέv έχη νά πή κάτι καλύτερο τής

Ούγκάντα τofi Άμίν περιλαμβανομένης. Ήμπορεί τ6ν τε

'Αφρικής, καί τής

λευταίο καιρ6 ή παρουσία τής Τουρκίας στόν ίδιο διεθνή

σιωπής".
»'Εάν αύτ6 ε[ναι έλάττωμα, άποδέχομαι ότι έχω αύτ6

χώρο νά μάς δημιουργή προβλήματα καί παρεξηγήσεις μέ
φιλικές χώρες.

τ6 έλάττωμα.

»Καί ήδη μετά τήν εΙσαγωγή αύτή θά έπιχειρήσω νά

Άλλά θά παίζαμε, κύριοι βουλευταί, τ6

παιχνίδι τής Τουρκίας, άν έξ αίτίας αύτής άπομακρυνώμε

σάς δώσω τήν εiκ6να τής γενικής καταστάσεως τής χώρας,

θα άπό τήν Δύση. Γιατί στήν περίπτωση αύτή θά πολλα

άρχής γενομένης άπ6 τ6ν έξωτερικ6 τομέα.

πλασιάζαμε τήν δύναμή της σέ βάρος τής Έλλάδος. Καί

»·Ομιλών όμως περί τών έξωτερικών σχέσεων τής χώ

τό γιατί, δέν νομίζω ότι έχω 'άνάγκη νά τό έξηγήσω.

ρας, δέν ήμπορώ νά μήν άναφερθώ καί στήν διεθνή κατά

)>Ή τοποθέτηση τής Έ~λάδος στήν Δύση δέν τήν έμ

σταση, πού εlναι φυσικ6 νά έπηρεάζη καί τήν τύχη τofi

π6δισε άπ6 τofi νά άναπτύξη τίς σχέσεις της καί μέ τ6ν

τ6που μας. QΟπως εlπα καί άλλοτε, ή διεθνής ζωή, άνεπηρέ

άλλο κ6σμο.

αστη άπ6 ήθικούς καί νομικούς καν6νες, παραμένει άκ6μη

πρωτοβουλία διά τήν δημιουργία μιάς νέας καταστάσεως

"Οπως γνωρίζετε, ή

Έλλάς άνέλαβε τήν

καί ή αύθαιρεσία ε[ναι

στήν Βαλκανική καί εlναι άποφασισμένη τήν πρωτοβουλία

τά συνήθη μέσα γιά τήν έπίλυση τών διεθνών διαφορών.

αύτή νά τήν συνεχίση. Καί έάν, μέχρι στιγμής δέν φθάσαμε

Καί δ σεβασμ6ς τών διεθνών καν6νων έπαφίεται στήν φι

στό σημείο πού έπιδιώκαμε,

λοτιμία τών μελών τής διεθνοfiς κοινωνίας. Π6λεμοι τοπι

δεκτ6 ότι μέ τήν πολιτική αύτή έβελτιώθη τό κλίμα στήν

κοί, έμφύλιοι π6λεμοι, όξείς κοινωνικοί καί πολιτικοί άν

Βαλκανική.

σέ πρωτ6γονη κατάσταση.

•Η βία

γίνεται πάντως καθολικά

ταγωνισμοί καί, τέλος, έγκληματικ6της πολύμορφη συνθέ

)>Παράλληλα, ή Κυβέρνηση άναθέρμανε καί ένίσχυσε

τουν τήν εiκ6να τofi σημερινοfi κ6σμου. Ή δέ κατάσταση

τούς παλαιούς φιλικούς δεσμούς της μέ τ6ν κ6σμο τόν

αύτή έπιδεινώνεται συνεχώς καί κατά τρόπο πού νά διερω

άραβικ6. Καί διηύρυνε κατά τρ6πο θεαματικ6 τίς συναλ

τάται κανείς άν ή ήγεσία τής έποχής μας γνωρίζη πofi

λαγές της μαζί του.

δδηγεί τήν άνθρωπότητα. Εlναι τ6ση ή άσυναρτησία καί δ

»τέλος άνέπτυξε τίς σχέσεις της

παραλογισμ6ς πού έπικρατοfiν σήμερα στ6ν κ6σμο, ώστε

κές, έμπορικές καί πάσης άλλης φύσεως

νά παγιδεύεται τ6 κάθε βήμα μας άπό κινδύνους σοβαρούς

άνατολικές, καί ίδιαίτερα μέ τήν Σοβιετική "Ενωση.

-

σχέσεις οΙκονομι

-

μέ τίς χώρες τίς

»"Ολα αύτά άποδεικνύουν ότι ή · Ελλάς, καίτοι άvήκει

καί άστάθμητους.
)>Μέσα σέ αύτό τό κλίμα τής διεθνοfiς συγχύσεως, ή

Έλλάς όφείλει νά προσδίορίζη τίς διεθνείς της σχέσεις:
Καί γιά νά άποφύγη περιπέτειες, όφείλει νά τ6 πράττη μέ

στήν Δύση, δέν έχει προκαταλήψεις, ώστε έξ αΙτίας αύτών
ν' άποφεύγη νά καλλιεργήση σχέσεις φιλίας καί συνεργα

σίας μέ οίονδήποτε λα6 τ6 έπιθυμεί.

περίσκεψη, άλλά καί σταθερ6;ητα. Οί άκροβατισμοί στήν

)>'Αλλά θά έλθω, κύριοι βουλευταί, τώρα στά εlδικώτε

διεθνή πολιτική, όταν μάλιστα έμπνέωνται άπ6 συναισθη 

ρα θέματα τά δποία άπασχολοfiν τήν •Ελλάδα στόν έξωτε

ματικές παρορμήσεις, εlναι πολύ έπικίνδυνοι γιά κάθε χώ

ρικ6 τομέα. "Οπως γνωρίζετε, κατά τήν διάρκεια τής Δια

ρα.

σκέψεως τofi Λονδίνου εlχα τήν εύκαιρία νά συναντήσω

)> "Οπως

εlπα καί προηγουμένως, κύριοι συνάδελφοι,

όλους τούς ήγέτες τής Δύσεως καί νά συζητήσω μαζί τους

μofi εlναι δυσάρεστο νά έπαναλαμβάνωμαι. Ε{μαι ύποχρε

μερικά θέματα τά δποία Ιδιαίτερα άφοροfiν τήν ·Ελλάδα.

ωμένος όμως νά τό πράξω, γιατί ή άντιπολίτευση, καί εiδι

Καί άλλα έξ αύτών προώθησα, άλλα δέ προσεπάθησα νά τά

κώτερα ή άριστερά τής 'Αριστεράς

-

γνωρίζετε μέ τ6ν

χαρακτηρισμόν αύ τόν τί ύπονοώ: Στήν άριστερά τής

καταστήσω συμπαθή. Τ6 άποτέλεσμα τών προσπαθειών

μου θά φανή στ6 μέλλον.

'Αριστεράς περιλαμβάνω έκτ6ς τofi ΚΚΕ καί τ6 ΠΑΣΟΚ,

»'Από τά εlδικώτερα αύτά προβλήματα πού άντιμετω

γιατί στά μεγαλύτερα θέματα πού άπασχολοfiν τήν χώρα

πίζει ή χώρα μας, πρώτο καί σπουδαιότερο εlναι ή διένεξή

μας οί άπόψεις τους συμπίπτουν καί πέραν αύτοfi συνεργά

μας μέ τήν Τουρκία τόσο στήν Κύπρο, όσο καί στό Αiγαίο.

ζονται καί χρησιμοποιοfiν τίς αύτές μεθ6δους- θά τ6 πρά

>>Τ6 lστορικό τής διενέξεως αύτής τ6 γνωρίζετε καί δέν

ξω λέγω, γιατί αύτή ή 'Αριστερά έπαναλαμβάvει κατά τρό

νομίζω ότι ύπάρχει άνάγκη νά τ6 έπαναλάβω. Δέν ήμπορώ

πον μον6τονο ώρισμέvα συνθήματα δημαγωγικά. Συνθή

όμως μέ τήν εύκαιρία αύτή νά μήν τονίσω καί πάλι ότι ή

ματα πού όχι μόνον κατ ' έπανάληψη άνεσκευάσθησαν,

εύθύνη γιά τήν διένεξη αύτή βαρύνει τήν Τουρκία. Γιατί

άλλά καί διαψεύδονται καθημερινά άπ6 τά γεγον6τα. Αί

αύτή καί όχι ή Έλλάς έπιδιώκει τήν μεταβολή τofi νομί

σθάνομαι, λοιπόν, ύποχρεωμένος νά προσδιορίσω γιά μίαν

μου καθεστώτος τόσο στήν Κύπρο, όσο καί στ6 ΑΙγαίο.

άκ6μη καί τελευταία φορά τούς προσανατολισμούς τής

Καί δέν μπορώ έπίσης νά μήν κάνω τήν διαπίστωση ότι ή

έξωτερικής πολιτικής τής χώρας, γιά νά προστατεύσω τ6ν

Τουρκία εlναι ύπεύθΙJvη καί γιά τήν στασιμ6τητα στήν

λαό άπό τήν παραπλάνηση.

δποία περιήλθε δ διάλογος σέ όλα τά θέματα πού άπετέλε

»·Η θέση τής ·Ελλάδος εlναι στήν δημοκρατική Δύση,
μέ τήν δποία συνδέεται άπ6 μακροfi χρ6νου μέ πολλαπλοfiς

σαν άντικείμενο διαπραγματεύσεων.
»Στήν Κύπρο ύστερα άπό

6 γύρους συνομιλιών,

δέν κα

δεσμούς- πολιτικούς, οΙκονομικούς, πολιτιστικούς, άμυν

τέστη δυνατ6ν νά μάθουμε τί έπιτέλους έπιδιώκει ή Τουρ

τικούς. Καί δέν εlναι τυχαίο τ6 γεγον6ς ότι τήν θέσιν αύ

κία. Μολον6τι, όπως εlπα, αύτή εlναι έκείνη πού έπιδιώκει

τή ν τήν υίοθέτησαν όλες οί Κυβερνήσεις καί όλα τα κόμ-

τήν μεταβολή τofi καθεστώτος τής νήσου.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ΔΙΑΒΟΥ ΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ

»Πάντως θά πρέπη νά άντιληφθοfίν οί Τοfίριωι ότι ούτε

»ΥΑλλο θέμα, κύριοι συνάδελφοι, πού άπασχολεί τήν

ρώσουν μέ τήν ύπογραφή τους τά τετελεσμένα γεγονότα τά

έξωτερική μας πολιτική, εlναι τό θέμα τής έντάξεως τής

δποία έδημιούργησε μέ τήν βία ή Τουρκία στήν ΜεγαλόΙ

έκαμε στό παρελθόν, ένα σοβαρό διάλογο.

ή Λευκωσία, ούτε ή Άθήνα ε[ναι διατεθειμένες νά έπικυ

'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Γνωρίζετε τήν ση
μασία πού άποδίδω στήν πολιτική αύτή, ή δποlα υlοθετεί

νησο.

»Τό ίδιο θά μποροfίσε νά λεχθή καί γιά τό θέμα τοfί
ΑΙγαίου. 'Ο διάλογος καρκινοβατεί, δεδομένου ότι δέν κα

ται άπό τό σύνολον σχεδόν τοfί πολιτικού κόσμου τής χώ
ρας.

τέστη δυνατόν νά συμφωvήσωμεν πλήρως, ούτε κάν έπί τής

»Τά οΙκονομικά, τά κοινωνικά καί τά πολιτικά όφέλη

διαδικασίας τήν δποίαν θά άκολουθήσωμεν γιά τήν διευθέ

πού συνεπάγεται γιά τήν χώρα μας ή ένταξη αύτή, τά έξέ

τηση τών διαφορών μας. Καί δέν κατέστη δυνατόν, γιατί ή

θεσα κατ' έπανάληψη καί δέν έχω άνάγκη νά τά έπαναλά

Τουρκία ύπαναχωρεί συνεχώς άπό τίς θέσεις, τίς δποίες

βω.

δέχεται κατ' άρχήν καί έν συνεχεί~ τίς έγκαταλείπει.

>>Δέν γνωρίζω άν ή Τουρκία άδυνατή νά διεξαγάγη ένα

» 'Εκείνο

όμως πού έπιθυμώ νά τονίσω σήμερα, ε[ναι

ότι ή ένσωμάτωσή μας στήν Εύρώπη θά άποτελέση μεγά

συνεπή καί ύπεύθυνο διάλογο γιά λόγους έσωτερικούς, ή

λο, άν όχι τόν μεγαλύτερο σταθμό στήν πορεία τοfί έθνους

άν έφαρμόζη τήν τακτικήν τής καταπονήσεως τού άντιπά

μας.

λου. 'Εάν είναι τό πρώτον, θά άναμείνουμε μέ ύπομονή καί

» "Οπως

γνωρίζετε, ή αίτηση τής 'Ελλάδος γιά τήν έν

θά έλεγα μέ συμπάθεια τήν άρση τών έμποδίων. ΥΑ ν όμως

ταξη έγένετd άνεπιφύλακηι δεκτή πρό ένός περίπου έτους

είναι τό δεύτερο, θά πρέπει νά γνωρίζη ή Τουρκία ότι μα

άπό τίς έννέα Κυβερνήσεις τής Κοινότητος. Καί πρό 6μή

ταιοπονεί. Γιατί ή 'Ελλάς δέν πρόκειται είτε άπό κόπωση,

νου περίπου ήρχισαν

είτε άπό φόβο νά παραχωρήση νόμιμα δικαιώματά της.

τψ μεταξύ όμως άνέκυψε τό θέμα νέων ύποψηφιοτήτων,

>>Πάντως δ διάλογος Οά έπαναληφθή προσεχώς. Θά πρέ

oi

σχετικές διαπραγματεύσεις.

'Εν

πού προκάλεσε διάφορες συζητήσεις γιά τήν σκοπιμότητα

πη νά εύχόμαστε- καί ίσως νά έλπίζουμε- ότι αύτή τήν

τής διευρύνσεως τής Κοινότητος. Καί στίς συζητήσεις αύ

φορά θά διεξαχθή σ' εvα κλίμα καινούργιο καί καλύτερο.

τές άνεμιγνύετο άτόπως κα{ τό θέμα τής έντάξεως τής 'Ελ

»Καί γιά νά άποφευχθοfίν πάλι ή θελημένες ή άθέλητες

λάδος. Καί όχι μόνον άτόπως, άλλά καί έπικινδύνως. Διότι,

παρεξηγήσεις θά έπωφεληθώ τής εύκαιρίας γιά νά δηλώσω

έάν συνεδυάζετο ή αίτηση τής 'Ελλάδος μέ τίς αΙτήσεις

ότι:

άλλων ύποψηφίων χωρών, όχι μόνον ύπήρχε κίνδυνος νά

»Πρώτον, ή Έλλάς εΙλικρινώς έπιθυμεί τήν άποκαfά
σταση τής φιλίας καί συνεργασίας μέ τήν Τουρκίαν.

όπως Iσχυρί

»ΥΗδη ήμπορώ νά βεβαιώσω τήν Βουλή ότι έγένετο

ότι τό ΑΙγαίο εlναι κλειστή έλληνική

δεκτό ν ότι ή περίπτωση τής 'Ελλάδος όχι μόνο θά πρέπη

»Δεύτερον, ή Έλλάς δέν ύποστηρίζει
ζεται ή Τουρκία

-

παραταθή έπ' άπειρον αύτή ή έκκρεμότης, άλλά ίσως τε

λικά καί θά έματαιώνετο ή ένταξη.

-

λίμνη . Αύτό θά άπετέλει παραλογισμό. Ά ντίθετα ή 'Ελ

νά έξετασθή αύτοτελώς, άλλά καί νά έπιταχυνθή ή διαδι

λάς άναγνωρίζει ότι στό Αlγαίο ύπάρχουν διεθνή ίJδατα,

κασία γιά τήν ένταξή της στήν Κοινότητα.

όπως ύπάρχουν καί ώρισμένα δικαιώματα τής Τουρκίας ώς

»"Ε να άλλο θέμα πού άνακινεί καθημερινά καί θά έλεγα

παρακτίου χώρας. Δέν δέχεται όμως τήν αύθαίρετη μεγα

μέ ίJποπτο πάθος ή 'Αριστερά, ε[ναι ή σχέση τής 'Ελλά

λοποίηση αύτών τών_δικαιωμάτων. Καί γι' αι!τό ζητεί aπό

δος μέ τό ΝΑ ΤΟ.

τήν Τουρκία νά κατανοήση μίαν πραγματικότητα, τήν

»Τό θέμα αύτό, όπως γνωρίζετε, έχει άμεση σχέση μέ

δποίαν μέχρι τής στιγμής αύτής δέν φαίνεται νά κατανοή.

τήν άσφάλεια τής χώρας μας. Δι' αuτό άλλωστε καί ή συμ

»Τρίτον, ή 'Ελλάς γιά νά άποτρέψη έπικίνδυνες γι'

μετοχή μας στήν Συμμαχία υiοθετήθη άπό όλον τόν πολι

άμφοτέρους τούς λαούς περιπέτειες, έπρότεινε καί προτεί

τικόν κόσμον τής χώρας- περιλαμβανομένου, θά μπορού

νει μίαν έντιμη καί λογική διαδικασία γιά τήν έπίλυση τών

σα νά πώ, καί τοfί άρχηγοfί τοfί ΠΑΣΟΚ.»

διαφορών της μέ τήν Τουρκία. Καί ή διαδικασία αύτή συ

νίσταται: α) στήν διεξαγωγή σοβαρfiς καί συνεπούς δια

Στό σημείο αύτό, δ Α. Παπανδρέου άμφισβήτησε

πραγματεύσεως· β) στήν άποφυγή οίασδήποτε προκλήσε

δτι είχε ύποστηρίξει τήν εϊσοδο της 'Ελλάδος στό

ως, δυναμένης νά διαταράξη τήν διαπραγμάτευση · καί γ)

ΝΑΤΟ. 'Ο Κ. Καραμανλής έπισήμανε δτι άναφερό

στήν παραπομπή στό Δικαστήριον τής Χάγης τών σημείων

ταν σέ παλαιότερες συνεντεύξεις του άρχηγου του

έκείνων πού θά άφήση άλυτα δ διάλογος.

ΠΑΣΟΚ στόν εύρωπαϊκ:ό τύπο καί συνέχισε:

»'Η άρνηση τής διαδικασίας αύτής, πού άκολουθοfίν

όλες οί χώρες πού έχουν άνάλογες' διαφορές, θά έσήμαινεν

»Κ. Καραμανλής: 'Επαναλαμβάνω, κύριε πρόεδρε τοfί

άρνηση τής λογικής καί τής καλής πίστεως. Πιστεύω,

ΠΑΣΟΚ, ότι έχετε τό δικαίωμα

όμως, ότι στήν Τουρκία ύπάρχουν άνδρες πού δέν στε

νά ύποστηρίζετε ότι κακώς άπεδόθησαν αί δηλώσεις σας.

ρούνται αύτών τών άρετών.

» 'Υπάρχει,

όπως προανέφερα, ή έντύπωση

-

καί ίσως

-

καί θά σfiς πιστεύσω

-

Δέν ήμπορείτε όμως νά λέγετε ότι έπικαλοfίμα/ άνακριβή
πράγματα. Ά νακριβή πράγματα προφανώς- έάν άληθεύη

νά είναι δικαιολογημένη -ότι ή άπροθυμία τής Τουρκίας

δ Ισχυρισμός σας

στό ν. aναλάβη ένα σοβαρό καί ύπεύθυνο διάλογο, όφεί

έδώσατε τίς συνεντεύξεις.

-

παρέθεσαν

oi έφημερίδες στίς δποίες

λεται σέ λόγους έσωτερικούς. 'Ημπορεί μέ τάς έπικειμένας

»Νομίζω ότι θά έπρεπε νά θεωρήσετε ίκανοποιητική

έκλογάς νά βελ τιωθή καί ή έσωτερική της κατάσταση

τήν δήλωσή μου, ότι δέν άποκλεiω νά άπεδόθησαν κακώς

-πρfiγμα πού καί ήμείς εύχόμεθα. 'Ημπορεί άπό τάς έπι

oi δηλώσεις σας.

κειμένας έκλογάς νά προκύψη μία κατάσταση πού νά έπι

μαι aνακριβή πράγματα γιά νά σfiς θίξω. Καί, πάντως, έπα

'Αλλά δέν δέχομαι νά λέτε ότι έπικαλοfί

τρέψη στήν Τουρκία νά κάμη στό μέλλον αύτό πού δέν

ναλαμβάνω ότι όσα εlπα, έστηρίχθησαν σέ συγκεκριμένα
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λων, θά ταυτίσωμεν καί άμυντικά τήν τύχην μας μέ τήν

ιιΛ.έγω, λοιπόν, οτι ή συμμετοχή τής χώρας μας γιά

Ει5ρώπη. Καί αι5τό θά πρέπη νά τό συνειδητοποιήσουν

λόγους άσφαλείας στήν Άτλαντικήν Συμμαχίαν έγένετο

ολοι έκείνοι οί όποίοι, ένώ ύποστηρίζουν τήν ένταξή μας

μέ σύμφωνο γνώμη ολου τοίi πολιτικοίi κόσμου. Καί, οπως

στήν Ει5ρωπαϊκή Κοινότητα, ένθαρρύνουν ώστόσο καί τά

είπα καί εlς τήν Διάσκεψιν τοίi ΝΑΤΟ, ή 'Ελλάς δέν άπε

άντιδυτικά συνθήματα τής 'Αριστερiiς. Στή ν τακτική αι5τή

χώρησεν άπό τήν Συμμαχία ν διότι είναι έναντίον της. 'Εάν

ύπάρχει μία άντίφαση, ή όποία κάποτε θά πρέπη νά έκλεί

έπρόκειτο περί αύτοίi, θά ήμποροίiσε ν' άποχωρήση όλο

ψη, γιά νά μήν παραΠλανiiται ό έλληνικός λαός. Συνθήμα

κληρωτικά, χωρίς κανείς νά μπορ ή νά τήν έμποδίση. Διότι

τα, λέγω, τής 'Αριστεράς, τά όποία άποβλέπουν στήν άπα

τά περί πιέσεων, τά όποία άναμασii καθημερινώς ή 'Αρι

κοπή τής 'Ελλάδος άπό τήν Δημοκρατική Δύση καί τήν

στερά έχω κουρασθή νά τά διαψεύδω.

ένταξή μας στήν κομμουνιστική Ά νατολή. Καί άποδεικνύ

ιι 'Εάν ύπήρχαν πιέσεις, θά είχον άποδώσει άποτελέ

ουν τήν άρτηριοσκλήρυνση τής έλληνικής 'Αριστεράς σέ

σματα σέ μιά Jετία. Καί δέν ήμποροίiσα μέσα στό ΝΑΤΟ

σχέση μέ τά κομμουνιστικά κόμματα τής Ει5ρώπης πού δέ

νά πώ δημοσίf! οτι ή 'Ελλάς δέν θά έπανέλθη εlς τήν Συμ

χονται τόσο τήν Κοινή Άγορά, οσο καί τήν Άτλαντική

μαχίαν, πρίν άρθοίiν τά αίτια τά όποία τήν ήνάγκασαν νά

Συμμαχία.

ιιΚαί εlναι καιρός νά διαλύσωμεν τήν σύγχυση τήν

άποχωρήση.
ιιΣυνεπώς δέν έχω άνάγκην καί στό μέλλον νά προβαί

δ ποίαν προσπαθεί νά δημιουργήση ή 'Αριστερά έπικου

νω σέ διαψεύσεις, οταν καθημερινά ή 'Αριστερά χρησιμο

ρουμένη καί άπό άφελείς συνοδοιπόρους. Γιατί δέν έπιτρέ

ποιή τό ΝΑΤΟ ώς τόν "μπαμπούλα" τής 'Ελλάδος.

ιιΕίπα καί άλλοτε οτι δέν ύπάρχουν πιέσεις έπί τής

πεται νά τίθεται κάθε τόσο ύπό άμφισβήτηση ή έξωτερική
μας πολιτική. Ούτε έπιτρέπεται ή πολιτική αι5τή νά προ

'Ελλάδος. Έάν ύπήρχαν, όχι μόνον θά εlχα τό θάρρος νά

καλή άμφιβολίες. Γιατί αι5τό θά έκλόνιζε τά διεθνή μας

τίς καταγγείλω, άλλά καί θά ζητοίiσα τήν συμπαράσταση

έρείσματα καί θά έβλαπτε θανασίμως τόν τόπο.

ολων σας. Μπορεί έπί ώρισμένων θεμάτων νά ύπάρχη δια

ιι "Οταν λέγωμεν, κύριοι βουλευταί, οτι τά πάγια συμφέ

φορά έκτιμήσεων. "Οπως ύπάρχει μεταξύ μας ύπάρχει καί

ροντα τής χώρας τοποθετοίiν τήν ·Ελλάδα στήν Δ ύση, δέν

μεταξύ διαφόρων Κυβερνήσεων.

μποροίiμε νά καλλιεβγοίiμε άλλοτε δολίως καί άλλοτε

ιιΑύτό δέν σημαίνει οτι άσκείται πίεση έπί τής 'Ελλά

άφελώς πνείiμα άντιδυτικό.

δος. Πίεση θά ήσκείτο έάν θά έλεγαν ή "κάνε αύτό", ή

ιι 'Όταν Ι:πιδιώκουμε νά ένταχθοίiμε οργανικά στήν

"δέν γίνεται έκείνο". Ούδείς μέχρι τής στιγμής διενοήθη ή

Ήνωμένη Ει5ρώπη δέν μποροίiμε νά καλλιεργούμε πνείiμα

/;τόλμησε νά συνδυάση οίονδήποτε θέμα τής 'Ελλάδος μέ

έχθρότητος καί δυσπιστίας πρός τούς ει5ρωπαϊκούς λαούς.

τήν έπάνοδό μας στό ΝΑ ΤΟ.
ιιΠάντως, οπως έδήλωσα, ή ·Ελλάς δέν άπεχώρησε άπό

τό στρατιωτικό σκέλος τοίi ΝΑ ΤΟ, διότι εlναι έναντίον
τής Συμμαχίας.

'Όταν άναμένωμεν άπό τήν Άμερική πολιτική καί οlκο

νομική συμπαράσταση, δέν μποροίiμε νά δηλητηριάζουμε
τήν κοινή γνώμη έ ναντίον της.

Άντιθέτως, είμεθα ύπέρ τής Συμμαχίας

ιιΚαί πρό παντός δέν μπορούμε νά λοιδωρούμε καθημε

ύπό ώρισμένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις τίς όποίες

ρινώς συμμαχικάς Κυβερνήσεις, καί lδιαίτερα έκείνα πού

έθεσα κατά τήν τελευταία διάσκεψη στό Λονδίνο.

προσπαθοίiν νά μiiς βοηθήσουν.

ιι Ή 'Ελλάς, οπως γνωρίζετε, άπεχώρησε σέ ένδειξη

ιιΚύριοι βουλευταί, ή έξωτερική πολιτική τής Κυβερνή

διαμαρτυρίας γιά τήν εlσβολή τής Τουρκίας στήν Κύπρο,

σεως εlναι σαφής. 'Ενεκρίθη άπό τόν έλληνικό λαό καί

άλλά καί γιατί ήθελε έξ αlτίας τής διενέξεώς της μέ τήν

έφαρμόζεται μέ συνέπεια καί αί'σθημα ει5θύνης. 'Ημπορεί,

Τουρκία νά έχη ύπό τόν άπόλυτον έλεγχόν της τίς ~Ενο

οσοι διαφωνοίiν μέ τήν πολιτικήν αι5τήν, νά τήν μεταβά

πλες Δυνάμεις της.

λουν, έάν έλ θουν ποτέ εlς τήν έξουσίαν. Δέν μποροίiν ομως

ιι VΗδη ή 'Ελλάς διαπραγματεύεται ένα καινούργιο σύ
στημα συνεργqσίας μέ τό ΝΑ ΤΟ, τίς βασικές γραμμές τοίi

άζημίως γιά τόν τόπο νά τήν ναρκοθετοίiν, καί μάλιστα μέ

μέσα άπαράδεκτα.

όποίου σiiς έξέΒεσα κατά τήν τελευταίαν μου όμιλία στήν

ιιΣυμπλήρωμα τής έξωτερικής, εlναι ή άμυντική πολι

Βουλή. Ή σχέση αύτή, οπως είπα καί παλαιότερα, εlναι

τική έκάστης χώρας. Γιατί, οπως έλεγε ό Μάο Τσέ Τούνγκ,

περίπου άνάλογος μέ τήν σχέση τής Γαλλίας καί τής Νορ

ή πολιτική είναι άναίμακτος πόλεμος καί ό πόλεμος εlναι

βηγίας μέ τήν Άτλαντική Συμμαχία. 'Επιτρέπει στήν χώ

αίματηρά πολιτική. Αι5τό σημαίνει δτι ή έξωτερική καί

ρα μας, πρώτον, νά έχη τόν πλήρη έλεγχαν τών 'Εθνικών

άμυντική πολιτική είναι τόσον άλληλένδετες, ωστε νά άλ

της Δυνάμεω ν. Καί αύτό, έπαναλαμβάνω, εlναι άπαραίτητο

ληλοσυμπληρώνωνται.

λόγφ τής διενέξεώς μας μέ τήν Τουρκία.
ιιΔεύτερον, νά καλύπτη πλήρως διά τής Συμμαχίας τήν

ιι 'ΗμπορόJ νά βεβαιώσω τήν Βουλή οτι ή κατάσταση
στόν τομέα τής άμύνης εlναι περισσότερον άπό ίκανοποι

άσφάλειά της σέ περίπτωση πολέμου. Διότι, οπως δηλώ

ητική. 'Από τό χάος πού έκληρονομήσαμε δημιουργήσα

σαμε, έν περιπτώσει πολέμου ή 'Ελλάς ταυτίζει τήν τύχη

με ένα Στρατό, πού έμπvέει όχι μόνο αίσθημα άσφαλείας,

της μέ τήν 'Ατλαντική Συμμαχία. Καί τρίτον, νά ύπενθυμί

άλλά καί ύπερηφάνεια στόν έλληνικό λαό.

ζη στήν Συμμαχία οτι έχει καθήκον νά συμβάλη στήν λύση

ιιΚαί αι5τό έπετεύχθη, διότι ολοι, άνεξαρτήτως πολιτι

τοίi Κυπριακοίi, γιά νά έπανέλθη ή χώρα μας πλήρως στό

κής τοποθετήσεως, δμόφωνα ύπεστηρίξαμε τήν άνάγκη νά

ΝΑΤΟ. Αύτή εlναι ή έννοια τής εlδικής σχέσεως τήν

άποκτήση ή 'Ελλάς έθνική άμυνα, ίκανή νά τήν προστα

όποία ή ·Ελλάς δημιουργεί μέ τήν Συμμαχία.

τεύση άπό έξωτερικούς κινδύνους.

11 Ή

πολιτική αι5τή, κύριοι συνάδελφοι, εlναι συνεπής

ιιΛ.έγω οτι ή κατάστασις εlς τόν τομέα τής άμύνης ε{ναι

καί μέ τήν έπιδίωξή μας νά ένταχθοίiμε εlς τήν Ήνωμένη

περισσότερον άπό ίκανοποιητική. Τό φρό νημα, ή πειθαρ

Ει5ρώπη. Γιατί έντασσόμενοι στήν Ει5ρώπη, πέραν τών άλ-

χία, ή έκπαίδευσις καί τέλος ό έξοπλ ισμός τών 'Ενόπλω ν
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Δυνάμεων εύρίσιωνται στό ύψηλότερον επίπεδον πού εύρέ

ύποανάπτυκτες χωρες, ούτε στίς πλήρως άνεπτυγμένες.

θησαν ποτέ. Καί αύτό τό επίτευγμα οφείλεται βεβαίως καί

Παρατηρείται στίς χωρες έκείνες πού εύρίσκονται στό στά

είς τήν ίκανότητα τής ήγεσίας του, άλλά οφείλεται πρό

διο τής άναπτύξεως.

παντός είς τό γεγονός δτι δλα τά στελέχη εσυνειδητοποίη

»Καί εlναι φυσικό κάτω άπό τήν ψυχολογία αύτή νά

σαν τήν μεγάλη εύθύνη πού έχουν είδικά σήμερα, έναντι

αίσθάνωνται οί άνθρωποι άνικανοποίητοι, μολονότι ή οΙ

του έθνους καί τής δημοκρατίας. 'Οφείλεται επίσης στόν

κονομική τους κατάσταση εν σχέσει μέ τό παρελθόν ε{ναι

έλληνικό λαό, ό όποίος άδιαμαρτυρήτως άπεδέχθη τίς τερά

σημαντικά βελτιωμένη . Καί τότε στρέφονται κατά τής Πο

στιες θυσίες πού χρειάσθηκαν, γιά τήν θωράκιση του

λιτείας, άπό τήν όποία ζητουν νά ένώση τά δύο άκρα: τό

έθνους.

εφικτό ν δηλαδή μέ τό έπιθυμητόν. Καί μέ τήν ένθάρρυνση

»Καί πρέπει, μέ τήν εύκαιρία αύτή, νά ύπενθυμίσω σέ

των δημαγωγων διατυπώνουν συνήθως παράλογα καί άντι

εκείνους οί όποίοι τό λησμονουν, δτι κατά τήν τελευταία

φατικά αίτήματα: Ζητουν άπό τήν Κυβέρνηση νά έλαττώ

τριετία οί άμυντικές μας δαπάνες έχουν τετραπλασιασθή.

ση τούς φόρους καί νά αύξήση καί τά εΙσοδήματά τους.

Καί δτι θά συνεχισθουν αύξανόμενες καί στό μέλλον, γιατi

Ζητουν νά μήν έπιβάλλη φόpους, άλλά καί νά διπλασιάση

άναλάβαμε βαρύτατες ύποχρεώσεις γιά τήν προσεχή πεν

τίς δαπάνες διά τήν άμυνα καί τήν παιδεία τής χώρας. Ζη

ταετία. Δέν επιθυμω νά δώσω άριθμούς, άλλά δέν ήμπορω

τουν άπό τήν Κυβέρνηση νά συγκρατήση τόν τιμάριθμο,

νά μήν ύπομνήσω είς έκείνους

&περίσκεπτα προ

άλλά καί νά δώση είς τούς παραγωγούς ύψηλότερες τιμές.

σπαθουν νά κλονίσουν τήν οίκονομία του τόπου, νά δημι

Ζητουν άπό τήν Κυβέρνηση νά δαμάση τόν πληθωρισμό,

oi όποίο ι

ουργήσουν κοινωνικές άναταραχές καί νά διασπάσουν τήν

άλλά συγχρόνως τής ζητουν καί νά αύξήση τήν κυκλοφο

ένότητα του έθνους δτι άκόμη οί κίνδυνοι δέν παρήλθον.

ρία καί τίς έπενδύσεις. Καί, τέλος, τής ζητοi5ν νά aύξήση

Καί δτι γιά νά αίσθανώμεθα άσφαλείς, θά είμεθα ύποχρεω

τήν παραγωγήν καί τό εθνικό μας είσόδημα, άλλά καί νά

μένοι καί στό μέλλον- δέν ήμπορω νά προσδιορίσω τήν

έργαζώμεθα λιγώτερο.

διάρκειά του

-

»Εlναι άδύνατον οίαδήποτε Κυβέρνηση νά συμμορφω

νά ύφιστάμεθα συνεχείς θυσίας.

»Κύριοι βουλευταί, έφ' δσον έδήλωσα δτι θά προσπα

θή μέ αύτές τίς άξιώσεις. Σiiς πληροφορω δτι, έάν επρόκει

θήσω νά δώσω μία γενική είκόνα τής καταστάσεως τής

το αύτή τήν στιγμή ή Κυβέρνηση, γιά νά άπαλλαγή των

χώρας, θά άναφερθω δι, ολίγων καί στόν οΙκονομικό το

πιέσεων καί νά , γίνη εύχάριστη, νά ίκανοποιήση δλα τά

μέα. Ή οίκονομική κατάσταση τής χώρας, χωρίς νά εlναι

προβαλλόμενα αίτήματα, δέν θά έπαρκουσαν πέντε έλλη

ίδανική, εlναι ίκανοποιητική. Άλλά γιά νά έκτιμηθή δί

νικοί προϋπολογισμοί. Καί έπειδή δλα αύτά, τά όποία

καια καί ορθά ή κατάσταση αύτή, θά πρέπη νά λαμβάνων

προβάλλονται ώς αίτήματα, δέν γίνονται

ται ύπ' δψιν τρείς δυσμενείς παράγοντες: ή επαχθής κλη

δέν ήμπορουν νά γίνουν

ρονομία του παρελθόντος, ή τεράστια αύξηση των άμυντι

σεις καί οί άπεργίες. Αησμονουνται οί κίνδυνοι καί τά με

κων μας δαπανων καί τέλος ή διεθνής οίκο νομική κρίσις, ή

γάλα προβλήματα τά όποία άντιμετωπίζει ή χώρα καί ύπο

όποία εlναι φυσικό νά έχη έπιπτώσεις καί έπί τής οΙκονο

τάσσεται τό γενικό στό εΙδικό συμφέρον, τό άτομικό η τό

μίας τής 'Ελλάδος.

ταξικό. Άλλά, πρό παντός, λησμονείται τό γεγονός δτι

-

άρχίζουν

oi

-

καί βεβαίως

πιέσεις, οί δηλώ

ιιΠαρά ταυτα, δπως άποδεικνύουν τά έπίσημα στατιστι 

γιά νά μήν έκφυλισθή ό θεσμός τής άπεργίας, δέν πρέπει νά

κά στοιχεία τά όποία έπιβεβαιώνονται καί άπό διεθνείς

γίνεται κατάχρηση αύτής. Καί στόν τόπο μας γίνεται δυ

οργανισμούς, ή οίκονομία τής 'Ελλάδος έξελίσσεται ίκα

στυχως κατάχρηση του δπλου αύτου, πού έδόθη στούς πο

νοποιητικά. Προσφάτως έδωσα σχετικούς άριθμούς

άπό

λίτες γιά νά προστατεύσουν τά νόμιμα συμφέροντά τους

τούς όποίους 'προκύπτει δτι ή οίκονομική κατάσταση κατά

καί δχι γιά νά πλήττουν μ' αύτή ν τήν κοινωνία, τής όποίας

τό

στό κάτω-κάτω άποτελουν καί

1976 ήταν

ή καλύτερη άπό τό

1975.

Καί οί ένδείξεις τίς

όποίες έχομε άπό τό πρόJτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους,

ίδιοι μέλη.

1977 θά ε{ναι καλύτερο άπό

φοι, νά παραδειγματισθουμε, συγκρίνοντες τό κατάντημα

1976.

των χωρων έκείνων πού κατακλύζονται άπό τό κυμα των

»Ή iκανοποιητική αύτή εξέλιξη τής οlκονομίας μας

άπεργιων, μέ τίς χωρες έκείνες οί όποίες διατηρουν κοινω

έπιτρέπουν νά ελπίζωμεν δτι τό
τό

oi

»Καί θά πρέπη έπί του θέματος αύτου, κύριοι συνάδελ

ήμπορεί νά άπειληθή άπό άκαιρες, παράλογες καί άδικαι

νική γαλήνη. Δέν θέλω νά μνημονεύσω τά ονόματα αύτων

ολόγητες άiιεργίες,

των χωρων. Γνωρίζετε δμως που ύπάρχει σχετική κοινωνι

oi

όποίες, άν έπιτύχουν τόν σκοπό

τους, μοιραίως θά όδηγήσουν στόν πληθωρισμό καί θά

κή συνοχή καί γαλήνη καί γνωρίζετε που καί πως κινδυνεύ

άνακόψουν τήν πορεία τής άναπτύξεως τής χώρας. Καί θά

ουν δχι μόvον oi οΙκονομίες, άλλά καί oi δημοκρατικοί

ήταν κρίμα γιά τό μέλλον αύτου του τόπου, έφ' δσον παρά

θεσμοί. Καί δέν γνωρίζω γιατί θά πρέπη νά μιμούμεθα

τίς δυσχέρειες τίς όποίες άντιμετώπισε, ή οίκονομία μας

έμείς, οί &Ελληνες, τίς πρωτες καί δχι τίς τελευταίες.

έξελίσσεται ίκανοποιητικά καί επιτρέπει αίσιόδοξες προ

»Μέσα σ' αύτό τό νοσηρό, θά έλεγα, κλίμα έξεδηλώ
θησαν καί οί πρόσφατες άπεργίες, πού λόγφ του χαρακτή

οπτικές γιά τό μέλλον.

»Θά ήταν κρίμα, λέγω, αύτή τήν κατάσταση καί αύτές

ρος των προξενουν στόν τόπο Ιδιαίτερη κοινωνική καί οΙ

τίς προοπτικές νά τίς καταστρέψωμε μέ τά ίδια μας τά χέ

κονομική ζημία. Γι' αύτό καί ή Κυβέρνηση ήρνήθη νά
ίκανοποιήση τά παράλογα αΙτήματά τους.

ρια.

'Επ' αύτου

»Εlναι άλήθεια δτι κατά τό στάδιο τής άναπτύξεως μιiiς

δμως θά σiiς όμιλήση δι' ολίγων ό κ. ύπουpγός του Συντο

οίκονομίας δπως ή δική μας, παρατηρείται ενα έπικίνδυνο

νισμου άντί των άpμοδίων ύπουργων καί αύτό, πρός οlκο

ψυχολογικό φαινόμενο: τό φαινόμενο νά αύξάνουν

νομίαν χρόνου.

oi

άν

θρωποι τίς άνάγκες τους ταχύτερα άπό δ, τι, αύξάνει τό
είσόδημά τους. Φαινόμενο πού δέν παρατηρείται ούτε στίς

»'Εκείνο, δμως, τό όποίο fίθελα νά τονίσω καί πάλιν
αύτή τήν στιγμή

-

καί τό όποίο θά πρέπη νά γίνη συνεί-
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δη ση όλων τών ' Ελλήνων, γιατί άποτελεί μίαν άναμφισβή

ου. Δεύτερον, έπί του Κυπριακου άναγνωρίζει πλήρη πρω

άλλά

τοβουλίαν στήν Κυπριακή ν Κυβέρνησιν, στήν δποία παρέ

καί γιά όλες τίς Κυβερνήσεις- εlναι ότι ή Κυβέρνηση δέν

χει τήν συμπαράστασή της. Συνεπώς, έάν ύπάρχουν σφάλ

έχει λόγους νά άδικη κανένα.

ματα χειρισμου, αύτά θά πρέπη νά άναζητηθουν ίσως στήν

τητη άλήθεια όχι μόνο γιά τήν Κυβέρνησή μου

-

Ά ντιθέτως ή Κυβέρνηση,

κάθε Κυβέρνηση, έχει συμφέρον νά ίκανοποιij όλα τά αΙτή

Κύπρον.

ματά όλων τών πολιτών.

μπορεί βέβαια νά ύποστηρίζετε ότι ή έλληνική Κυβέρνη

» 'Εάν δέν τό

πράττη, δέv ε{ναι γιατί δέν τό θέλει, άλλά

γιατί δέν μπορεί. Δέν μπορεί νά τό πράξη χωρίς ταυτόχρο
να νά κλονίση τήν οiκονομία μας καί νά βλάψη τόν τόπο.
»Πρέπει έπίσης νά άντιληφθουν όλοι ότι ή Κυβέρνηση

Έγώ δέν δέχομαι ότι έγένοντο σφάλματα. Δέν

σις έπέβαλεν αύτή ν τήν άλλαγήν στήν κυπριακήν Κυβέρ
νησιν. Καί αύτό τό γνωρίζετε καλά.

)) 'Επαναλαμβάνω -

καί τουτο δέν τό κάμνω γιά νά

άπαντήσω σέ σίiς, άλλά γιατί μου δίδεται ή εύκαιρία νά

στόν διάλογό της μέ τίς διάφορες τάξεις έχει τό τεκμήριο

κάμω αύτήν τήν διευκρίνισιν - ότι πρώτον, ή έλληνικήν

τής άντικειμενικότητος καί τής άνιδιοτέλειας, έφ ' όσον

Κυβέρνησις δέν συζητεί μέ τήν τουρκική ν Κυβέρνησιν τό

δέν έχει, όπως αύτές, ίδια συμφέροντα νά προστατεύση.

Κυπpιακόv- δεύτερον, διαχωρίζει πλήρως τό Κυπριακόν

»Δέν μπορεί: λοιπόν αύτή ή άντιδικία τών διαφόρων τά

άπό τό θέμα του Αiγαίου · καί, τρίτον καί σπουδαιότερρν,

ξεων μέ τήν Πολιτεία vά λαμβάνη τήν μορφή μάχης κοι

άναγνωρι'ζει πλήρη πρωτοβουλίαν γιά τήν διαχείρισιν του

νωνικής.

Κυπριακου στήν κυπριακή ν Κυβέρνησιν, στήν δποία παρέ

»Γιατί, όπως εlπα καί άλλοτε, έάν οί πολίτες δδηγουν
σέ χρεωκοπία τήν οΙκονομία καί σέ διάλυση τό Κράτος,
βλάπτουν έαυτούς καί όχι τήν Κυβέρνηση . Διότι τό Κρά
τος καί δ τόπος άνήκει σ' αύτούς καί όχι στήν έκάστοτε

Κυβέρνηση .
»Εlναι πλάνη, όταν καταφεύγουν σέ μέσα τά δποία

χει, όπως εlπα, τήν συμπαράστασή τηρλ

Ό Γ. Μαuρος, πάντως, έπέμεινε στή θέση δτι ό

Μάκάριος είχε άνάγκη τfjς «έλληνικfίς καθοδηγή
σεως, ένισχύσεως καί παρουσίας» καί ζήτησε γιά μιά

άκόμη φορά τή διεξαγωγή τών δικών γιά τήν κυπρι

φθείρουν τόν τόπο καί τήν δημοκρατία, νά πιστεύσουν ότι

ακή τραγωδία. 'Επισήμανε, κατόπιν, δτι, βοηθούμε

φθείρουν τήν Κυβέρνηση. Φθείρουν έαυτούς.

νη άπό τήν άδράνεια τfjς 'Αθήνας, η Τουρκία άκο

»Κύριοι βουλευταί, ή κατάσταση τής χώρας μας εlναι

λουθοuσε έπεκτατική πολιτική μέ τήν ύποστήριξη

καθ' έαυτή καλή. Καί προβάλλει καλύτερη, έάν συγκριθfί

τών ΗΠΑ καί παρά τίς έλπίδες πού είχαν έναποτεθεί

μέ αλλες χώρες πού δοκιμάζονται άπό οlκονομική, άπό
κοινωνική καί πολιτική άστάθεια καί μέ μερικές καί
λυπουμαι νά τό πώ- πού αύτή ν τήν στιγμήν πνίγονται στό
αlμα.
»Κύριοι βουλευταί, ή κατάσταση αύτή ημπορεί νά γί νη
πολύ καλύτερη, άλλά ημπορεί νά γίνη καί χειρότερη. Καί

αύτό θά έξαρτηθfί άπό τήν συμπεριφορά τήν δική μας.

))Προσωπικώς πιστεύω
έπιρρεπής σέ ύπερβολές

-

-

καί γνulρίζετε ότι δέν elμαι

ότι ή 'Ελλάς ήμπορεί νά κατα

στij ύπόδειγμα εύνομουμένης καί εύημερούσης Πολιτείας.
Φθάνει νά τό θελήσουμε. Τά μέσα καί οί τρόποι θά εύρε
θουν)λ

άρχηγός τfjς ΕΔΗΚ σημείωσε δτι η ενταξη τfjς 'Ελ
λάδος δέν !:πρεπε νά έπιτευχθεί πάση θυσία, άλλά
μόνο μέ δ ρους οίκονομικά συμφέροντες. Τέλος, !:κα
με λόγο γιά !:λλειψη προγραμματισμοί) καί γιά άντι
φα_τικά μέτρα στήν οίκονομία, καί δικαιολόγησε
ετσι τήν πρόσφατη άπεργιακή άναταραχή, τήν όποία,
δπως τόνισε, η _ Κυβέρνηση άντιμετώπιζε μέ τρόπο
λανθασμένο .
'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, !:κα
με λόγο γιά aσκηση πιέσεων πρός τήν 'Ελλάδα γιά

'Ο άρχηγός τfjς ΕΔΗΚ, Γ. Μαuρος, άναφέρθηκε

σέ άπροθυμία του πρωθυπουργοί) νά ένημερώσει τή
Βουλή καί εκαμε λόγο γιά ϋπαρξη κρίσεως στή χώ
ρα, μέ άποτέλεσμα, τή δημιου,ργία κλίματος άνησυ

χίας στήν κοινή γνώμη. Τά ζητήματα έξωτερικfjς
πολιτικfjς, είπε, είχαν περιέλθει σέ άδιέξοδο. 'Ο διά
λογος μέ τήν Τουρκία δέν είχε νόημα, άφοu η ~ Αγ

κυρα δέν έπιζητοuσε τή διευθέτηση τών διμερών δι
αφορών. Στό Κυπριακό, οί διακοινοτικές συνομιλίες
είχαν μετατραπεί σέ κωμωδία καί τό πρόβλημα έμ
φανιζόταν πλέον, μετά τή σύναψη τοϊ>-πρακτικοu τών

Βρυξελλών του Δεκεμβρίου

1975,

ώς έλληνοτουρκι

κή διαφορά, δπως έπιδίωκεJ η ~ Αγκυρα. Στό σημείο
αuτό, έπενέβη ό Κ . Καραμανλfjς γιά νά διευκρινίσει:
«Μου δίδετε μίαν εύκαιρίαν διά νά διευκρινίσω τήν θέ
σιν τής Κυβερνήσεως.

)) ~Οπως

στήν έκλογή του Τζ. Κάρτερ . 'Όσο γιά τήν ΕΟΚ , ό

γνωρίζετε, ή έλληνική Κυβέρνησις έχει δια

χωρίσει σαφώς τό Κυπριακό θέμα άπό τό θέμα του Αiγαί-

νά έπιστρέψει στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ,
πληροφορία τήν όποία διέψευσε άμέσως ό πρωθυ
πουργός . Στό διάλογο πού άκολούθησε, ό Κ . Καρα
μανλfjς διέψευσε, άκόμη, τίς πληροφορίες του Α.
Παπανδρέου γιά πρόθεση τών 'Αμερικανών νά ετοι
μάσουν

10-15.000 κατοικίες

γιά στρατιωτικό καί πο

λιτικό προσωπικό στίς βάσεις τους καί γιά aσκηση
πιέσεων άπό τόν Τζ. Κάρτερ μέ σκοπό νά παραχωρή
σει η ' Ελλάδα στήν Τουρκία τό

30% του Αίγα ίου καί

νά άποστρατικοποιήσει τά νησιά. 'Ο Α. Παπανδρέ
ου σημείωσε , άκόμη, δτι παρά τίς ύποσχέσεις Κάρ

τερ, οί ΗΠΑ έξακολουθοuσαν νά άσκοuν ολέθρια
πολιτική στό Κυπριακό· μάλιστα, η νέα άμερικανικ:ή
Κυβέρνηση είχε άποσυνδέσει τό έμπάργκο άπό τήν
έπίλυση του θέματος αuτοu. 'Άσκησε, κατόπιν, κρι

τική στήν Κυβέρνηση γιατί, δπως είπε, η 'Αθήνα
είχε άνεχθεί τίς παραβιάσεις τfjς ύφαλοκρηπίδας καί
του έναέριου χώρου ilπό τήν Τουρκία, γιατί δέν είχε
έπεκτείνει τά χωρικά της ϋδατα σέ

12

μίλια, γιατί
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ε{χε προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
καί γιατί έναπέθετε τίς έλπίδες της στό ΝΑΤΟ. Δέν

«Μετά τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις, δ κ . πρωθυπουρ
γός προτείνει δπως έξετασθοuν τά έξης θέματα :

τασσόταν ύπέρ τfίς έντάξεως στήν ΕΟΚ κtιί κατηγό

»Διμερή, Μεσογειακά, διεθνή , Κοινή 'Αγορά, Διάσκε

ρησε τήν πλειοψηφία οτι δέν είχε έκμεταλλευθεί τό

ψις Βελιγραδίου , Κυπριακόν καί έλληνοτουρκικές σχέ

καθεστώς τής Συνδέσεως ι:Οστε νά έπιτύχει τήν έναρ-

,
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μόνιση τfίς άγροτικfίς πολιτικής καί νά έξασφαλίσει
τή χρηματοδότηση της έλληνικfίς οίκονομίας. Είπε,
άκόμη, οτι ή Κυβέρνηση θυσίαζε τούς οίκονομικούς

ο ρους της έντάξεως, προσπαθώντας μέ κάθε τρόπο νά

έξασφαλίσει τήν είσδοχή τfίς χώρας στήν ΕΟΚ .

σεις. Έρωτα τόν κ. ' Αντρεόττι έάν συμφωνfi καί τόν πα

ρακαλεί δπως έκθέση τίς άπόψεις του έπ' αuτων. Ό κ.
'Αντρεόττι έκφράζει τήν ίκανοποίησίν του διά τήν παρου- ,
σία ν του στήν ' Ελλάδα καί τονίζει δτι ή φιλία μέ τήν
'Ελλάδα άποτελεί σταθερό σημείο τής Μεσογειακής πο

λιτικής τής 'Ιταλίας.

»Oi δύο πρωθυπουργοί συμφωνοuν,

έν συνεχεί~, δτι δέν

Στόν τομέα τfίς οίκονομίας, άναφέρθηκε στή διεθνή

ί>φίστανται διμερή προβλήματα καί έξαίρουν τήν σημασία

κατάσταση καί στήν ελλειψη περιθωρίων γιά κερδο

τής συναφθείσης συμφωνίας γιά τήν ί>φαλοκρηπίδα.

φόρες μαζικές έπενδύσεις, καταλήγοντας στό συμπέ

» ' Ο κ . 'Αντρεόττι αναπτύσσει κατόπιν τά άποτελέσμα

ρuσμα οτι «τό οραμα της σοσιαλδημοκρατίας εχει

τα τής Οίκονομικfjς Διασκέψεως του Λονδίνου καί κυρίως

πεθάνει στήν Εύρώπη>> . Χαρακτήρισε τά μέτρα της

τίς άποφάσεις τής άποφυγfjς του προστατευτισμοί), τής οί

Κυβερνήσεως σπασμωδικά, άφοϋ άλλωστε είχε έπι

λεγεί ή ~νταξη τfίς χώρας στήν ΕΟΚ, πού θά σήμαινε
ελεγχο τής έλληνικ:fίς οίκονομίας άπό τίς Βρυξέλ
λες . τέλος , άναφέρθηκε στά προβλήματα τοϋ άγρο
τικοϋ κόσμου , στηλίτευσε τή στάση της Κυβερνή
σεως πρός τίς άπεργιακές κινητοποιήσεις καί εκαμε

λόγο γιά παρουσία άκροδεξιών στοιχείων στόν κρα
τικό μηχανισμό.

κονομικfjς αναπτύξεως άπό κοινοu, καί του καθορισμοί)
κοινής γραμμής γιά τήν Διάσκεψη Βορρά-Νότου . Διεπι

στώθη, έπίσης, δτι ή ένεργειακή πολιτική των ' Ηνωμένων

Πολιτειων δέν θά αποτελέση έμπόδιο γιά τήν άνάπτυξη
τής ένεργειακfjς πολιτικής άλλων χωρων καί δτι ή μή διά
δοσις των πυρηνικων δπλων δέν θά παρεμποδίση τήν είρη
νικήν χρήσιν τής πυρηνικής ένεργείας.

»'Επί του πολιτικοί) πεδίου έδημιουργήθησαν μέθοδοι
συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ των ·Ηνωμένων Πολι

Τελευταίος τό λόγο πήρε ό πρόεδρος τfίς ΕΔΑ,

τειων καί των άλλων εξι χωρων .

Η. ' Ηλιοϋ, ό όποίος άμφισβήτησε τήν όρθότητα της

»·Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι θά πρέπη πρωτα νά

πλήρους εύθυγραμμίσεως μέ τή Δύση, άφοϋοί ΗΠΑ

έξασφαλισθfi στενωτέρα συνεργασία μεταξύ των εόρωπαϊ

ύποδαύλιζαν τόν τουρκικό έπεκτατισμό . Τάχθηκε ,
ομως, ύπέρ τfίς έντάξεως στήν ΕΟΚ. Υ Ασκησε, άκό
μη, κριτική στήν Κυβέρνηση γιά τή στάση της πρός

τίς άπεργίες, τίς όποίες χαρακτήρισε δικαιολογημέ
νες λόγω τfίς κακής πορείας της οίκονομίας. Τέλος,

κων χωρων, πρός τήν κατεύθυνση αότή δμως δέν εχει ση
μειωθfi μεγάλη πρόοδος.
»'Ο κ. 'Α ντρεόττι συμφωνεί δτι μόνο σέ δρισμένους
τομείς ί>πάρχει συνεργασία καί καταλήγει δτι είς τό Λον

δίνον ί>πήρξε δμοφωνία διά τήν άνάγκην αποφυγής οίκο
νομικής κρίσεως , άλλά διαφορά γνωμων, ώς πρός τήν σχέ

άναφέρθηκε στήν άνάγκη νά ύπάρξει άνακατανομή

σιν απασχολήσεως καί πληθωρισμοu . Οί 'Ιταλοί καί άλ

τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος 157 •

λοι τινές θεωροuν πολιτικως άδύνατον τήν κλασσικήν μέ

20

τησιν του πληθωρισμοu, ένω διά τούς 'Αμερικανούς καί

θοδον τής μειώσεως τής άπασχολήσεως διά τήν συγκρά
ΜΑ · Ι · ΟΥ-

3

ΙΟΥΝΙΟΥ

1977

Διενεργείται στή Λευκωσία νέος γύρος διακοινο

Γερμανούς προέχε ι ή άντιμετώπισις του πληθωρισμοu.

» ' Εν συνεχεί~, οί δύο πρωθυπουργοί συμφωνοuν δτι ή

τικών συνομιλιών μεταξύ τών άντιπροσώπων Παπα

έξωτερική πολιτική τής νέας αμερικανικής Κυβερνήσεως

δόπουλου καί Όνάν .

δέν εχει άκόμη διαμορφωθfi. Δέν εχει έπίσης διευκρινισθfi

Καί δ νέος γύρος άποδείχθηκε άκαρπος, οπως

ή μορφή των σχέσεων Κογκρέσου-Κυβερνήσεως .

άλλωστε άναμενόταν, καθώς πλησίαζαν οί τουρκικές

»'Ο κ . πρωθυπουργός ζητεί νά πληροφορηθή, έάν

γενικές έκλογές. Σέ κάθε περίπτωση ό Τουρκοκύπρι

δέν ί>πάρχη πρός τοuτο κώλυμα, τί συνέβη στήν συνάντη

ος άντιπρόσωπος έπέμεινε σέ διχοτομικές άντιλή

ση των ί>πουργων 'Εξωτερικων των 'Εννέα είς τό

ψεις (λόγου χάριν στή δημιουργία δύο χωριστών οί

Castle.

κονομιών στό νησί) καί άπέκλεισε τήν έπιστροφή
τfίς Μόρφου στήν έλληνοκυπριακή πλευρά.

Leeds

» ' Ο κ. Φορλάνι άναφέρει τά έξή ς έπί του θέματος τής
διευρύνσεως τής Κοινότητος: ' Απεφασίσθη κατ ' άρχήν ,
νά μελετηθfi είς βάθος τό θέμα τοuτο καί δή κατά τήν προ

σεχή συνάντηση των ί>πουργων 'Εξωτερικων στίς Βρυ

23-25

ΜΑ · Ι · ΟΥ

1977

ξέλλες τήν 21η 'Ιουνίου . 'Ήδη , εχει αρχίσει γιά πρώτη

Ό πρωθυπουργός της 'Ιταλίας, Τζ. 'Αντρεόττι,

συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό 'Εξωτερικών, Α .
Φορλάνι, πραγματοποιεί έπίσημη

έπίσκεψη στήν

'Αθήνα.

'Η πρώτη συνομιλία τών δύο πρωθυπουργών

πραγματοποιήθηκε τήν ϊδια ήμέρα:

φορά ή σοβαρά μελέτη του προβλήματος αότου πού εχει

καταστfi σημαντικόν άπό τήν στιγμήν πού ή ·Ισπανία έξε
δήλωσε έπιθυμίαν έντάξεως, διότι ή ·Ισπανία δημιουργεί
πολύ σοβαρά ποσοτικά προβλήματα . ' Η πεποίθηση των

'Εννέα είναι δτι αφοu έπανεβεβαιώθη ή άρχή τής αότοτε 
λοuς διαπραγματεύσεως μέ τήν ·Ελλάδα θά εΙ ναι πολύ δύ
σκολο νά τεθοuν έμπόδια στίς αίτήσεις των άλλων δύο
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χωρών. 'Εξ

ou καί ή άνάγκη, καίτοι θά προχωρήσουν άνε

εφαρμόζει άπό

16 ετων, δ δέ ελληνικός λαός εχει προσανα

ξάρτητα μέ τήν 'Ελλάδα, νά εξετάσουν προσεκτικά τά θέ

τολισθfj πρός τήν Εuρώπην πολιτικά, ψυχολογικά, κοινω

ματα καί εν σχέσει μέ τά προβλήματα τfjς Πορτογαλίας καί

νικά καί οiκονομικά. "Αν κλείση δ δρόμος αuτός, οί συνέ

τfjς 'Ισπανίας.

πειες θά είναι βαρύτατες . Δέν είναι επομένως ή περίπτωσις

»'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεi δτι, κατά τήν γνώμη ν

τfjς 'Ελλάδος ή ίδια μέ των άλλων δύο χωρών . "Ηδη μέ

του, Qί δύο αuτές χώρες θά πρέπη νά περάσουν από τό

εχετε διαβεβαιώσει δτι δέν συνδέετε τήν ενταξη τfjς 'Ελλά

στάδιο τfjς συνδέσεως πού πέρασε ή 'Ελλάς γιά νά μπορέ

δος μέ τίς ύποψηφιότητες των δύο άλλων χωρών. Θά ήθελα

σουν νά προσαρμόσουν τίς οικονομίες τους πρός τήν Κοι

νά μήν έξαρτήσετε τήν ενταξή μας καί από τήν άναθεώρη

νότητα.

ση του καθεστώτος των Μεσογειακών προϊόντων γιά τούς

»Ό

κ . 'Α ντρεόττι λέγει δτι ή θέσις τfjς 'Ιταλίας είναι

πολύ σαφής. ΕΙ ναι πεπεισμένοι δτι ή 'Ελλάς, πού είναι

λόγους πού μόλις σaς ανέπτυξα.
»·Ο κ. 'Α ντρεόττι απαντά δτι είναι άπολύτως πεπεισμέ

πρέπει νά

νος γιά τήν μεγάλη σημασία πού εχει γιά τήν 'Ελλάδα καί

άκολουθήση τον δικό της δρόμο ανεξάρτητα άπό άλλους.

τήν διατήρηση του δημοκρατικοί) καθεστώτος της ή εντα

Συμφέρον καί των δύο χωρών είναι νά προσπαθήσουμε,

ξή της στήν Κοινότητα. Είναι συμφέρον καί τfjς 'Ιταλίας

κατά τούς προσεχεiς μfjνες, νά τροποποιήσουμε τούς κα

νά ύπάρχη όμαλότης καί δημοκρατία στήν 'Ελλάδα, επομέ

νονισμούς τfjς Κοινότητος πού αψοροuν τά προϊόντα των

νως δέν θά κάνουν τίποτα πού θά μποροuσε νά καθυστερή

δύο χωρών μας. Αuτό δέν άποτελεi λόγο καθυστερήσεως

ση τήν ενταξη . Θά καταβάλουν άπλως μιά προσπάθεια γιά

τfjς εντάξεως της 'Ελλάδος, άλλά είναι άνάγκη νά ασκηθfj

άναθεώρηση χωρίς δμως νά καθυστερήσουν τήν ενταξή

τώρα πίεσις γιά νά μήν αντιμετωπίσουμε στό μέλλον δυ

μας.

συνδεδεμένη μέ τήν Κοινότητα από τό

1962,

σκολίες. Πιστεύει ειλικρινώς δτι ή Μεσογειακή γεωργία

»'Ο κ . Καραμανλfjς έκφράζει τήν εκτίμησή του γιά τήν

πρέπει νά εχει όλιγώτερον άδικον μεταχείρισιν καί τοuτο

διαβεβαίωση αuτή καί προσθέτει δτι οί δύο χώρες μας,

οχ ι μόνον γιά λόγους οικονομικούς, άλλά καί γενικωτέρας

λόγφ γεωγραφίας, πολιτικfjς καί οικονομίας είναι προορι

πολιτικfjς. Μέ τό σημερινό σύστημα καταστρέφονται κάθε

σμένες νά εχουν τήν ίδια τύχη.

χρόνο μεγάλες ποσότητες γεωργικών προϊόντων, ενω δ κό

» Έν

συνεχεί~, άνταποκρι νόμενος εις σχετική ν παρά

σμος πεινά. 'Η ενίσχυσις των μεθόδων συντηρήσεως καί

κλησιν του κ. 'Αντρεόττι δ κ. πρωθυπουργός προβαίνει σέ

διανομfjς των γεωργικών προϊόντων θά είναι πρός όφελος

εκτενfj καί λεπτομερfj άνάπτυξη του ίστορικοu του Κυπρι

δλοκλήρου τfjς Κοινότητος. ν Αν δέν γίνουν αuτά, θά άντι

ακοu καί τfjς έλληνοτουρκικfjς διενέξεως καί εξηγεi τίς

δράση ή κοινή γνώμη.

ελληνικές θέσεις επί των προβλημάτων αuτων.

»'Ο κ. 'Ανrτ,ρεόττι προτείνει νά σχηματισθfj μικρή καί

»Κατόπιν δ κ . πρωθυπουργός, άνταποκρινόμενος καί

Όμάς 'Εργασίας άπό "Ελληνες καί 'Ιτα

πάλιν εις ερώτησιν τοu κ. 'Αντρεόττι, αναπτύσσει τήν

λούς εiδικούς γιά νά μελετήσουν από κοινοu τά προβλήμα

βαλκανικήν πολιτικήν του καί τούς σκοπούς της καί προ

άνεπίσημος

τα αuτά καί νά εξασφαλίσουν τήν συνεργασία μας καί μετά

βαίνει εις άνάλυσιν τfjς έπικρατούσης καταστάσεως εις τά

τήν ενταξη .

Βαλκάνια .

)) 'ο κ.

πρωθυπουργός άποδέχεται τήν πρότασιν αuτήν

καί εκφράζει τήν εκτίμησίν του γιά τίς θέσεις πού άνέπτυξε

»0{

δύο πρωθυπουργοί διαπιστώνουν δτι είναι άνάγκη

νά αποφευχθfj οίαδήποτε άνατροπή τfjς σημερινfjς ισορ

δ 'Ιταλός πρωθυπουργός. Είναι επιβεβλημένον νά άναθε

ροπίας στά Βαλκa\Ιια μετά τόν θάνατο του τίτο καί συμ

ωρηθfj τό καθεστώς των Μεσογειακών προϊόντων, όχι μό

φωνοuν νά συνεργασθοuν ο{ δύο Κυβερνήσεις έπί του θέ

νον γιατί είναι άδικον, αλλά καί διότι ό Νότος, ώς πτωχό

ματος αuτοu μέσφ των

τερος, εχει άνάγκην προστασίας . Δέν πρέπει δμως νά συν

άμοιβαίας ενημερώσεως καί διαβουλεύσεως.

δεθfj ή ενταξις τfjς 'Ελλάδος μέ τήν αναθεώρηση του κα

»Γενικώτερον οί

'Υπουργείων

'Εξωτερικών δι.

δύο πρωθυπουργοί συμφωνοuν νά

θεστώτος των Μεσογειακών προϊόντων, διότι τότε θά εκιν

ύπάρξη τακτική επαφή μεταξύ των δύο χωρών διά νά έξα

δύνευε νά καθυστερήση καί ή ενταξις καί ή άναθεώρησις,

σφαλισθfj στενή συνεργασία σέ δλους τούς τομεiς» 158 •

έφ. δσον εκεiνοι πού άντιδροuν στήν ενταξη θά μποροu
σαν νά χρησιμοποιήσουν τήν αναθεώρηση ώς πρόσχημα.

Έάν, άντιθέτως, αποσυνδεθοuν τά δύο θέματα καί βοηθή
σουν ο{ ' Ιταλοί νά ενταχθrομεν ταχέως θά άναλαμβάναμε

από κοινοί) τήν προσπάθεια καί θά ήταν ευκολότερο νά
επιβάλουμε τήν άναθεώρησιν.
»Ό κ. 'Αντρεόττι άπαντα δτι δέν διαφωνεi, κατ' άρ

χήν, άλλά θά πρέπη νά έπιδιώξωμε, κατά τήν φάσιν αuτήν ,
ενα είδος δεσμεύσεως γιά τήν άναθεώρησιν. Τοuτο δέν

έπετεύχθη στίς διαπραγματεύσεις γιά τήν σύνδεση άλλων

Κατόπιν, ό Τζ. 'Αντρεόττι δήλωσε :
«Είμαι εuτυχής γιά τά δσα συζητήσαμε μέ τόν πρωθυ
πουργό κ. Κ . Καραμανλfj. Νομίζω δτι δέν ύπάρχουν δια
φορές στά προβλήματα πού συζητήσαμε. Αuτό είναι τό
καλύτερο άποτέλεσμα τfjς πρώτης ήμέρας».

Στή δήλωση αi':ιτή του 'Ιταλοu πρωθυπουργοί) ό
Κ. Καραμανλfjς συμπλήρωσε:

χωρών, δπότε δέν ελήφθησαν ύπ' όψιν τά συμφέροντά μας.

«"Εχω νά προσθέσω τούτο: όχι μόνον δέν ύπfjρ

'Η πρόθεσίς μας αuτή δέν άποτελεi έμπόδιο στήν ενταξη,

ξαν δυσκολίες καί διαφορές, άλλά ύπfjρξε σύμπτωση

αλλά μέσον πιέσεως γιά τήν αναθεώρηση.

άπόψεων εφ, όλων τών θεμάτων πού συζητήθηκαν».

)) 'ο κ. πρωθυπουργός επαναλαμβάνει δτι δέν πρέπει νά
εξαρτηθfj ή ενταξίς μας άπό τήν άναθεώρηση καί τονίζει

Τήν ίδια ήμέρα, ό Τζ. 'Αντρεόττι εγινε δεκτός

δτι γιά τήν 'Ελλάδα ή ενταξις αποτελεi τεράστιον θέμα.

άπό τόν πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο, ό

Τήν εuρωπαϊκήν πολιτικήν του δ κ . πρωθυπουργός τήν

όποίος καί του έπέδωσε τό Μεγαλόσταυρο του Τάγ-
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Συνάντηση μέ τόν 'Ιταλό πρωθυπουργό.
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ματος τfjς Τιμfjς. Τό βράδυ, ό Κ. Καραμανλής παρέ

έπιδιώκει, πέραν τών άλλων, τήν ενταξη τής 'Ελλά

θεσε δείπνο πρός τιμή του 'Ιταλοu πρωθυπουργοu,

δος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, μέ τήν φιλοδοξία

τόν όποίο κ:αί προσφώνησε μέ τά άκ:όλουθα:

ότι θά συμβάλη καί αύτή κατά τό μέτρο τών δυνάμε

«Κύριε πρωθυπουργέ,

»Εlναι μεγάλη ή χαρά μου πού σiiς ύποδέχομαι
στήν 'Αθήνα. Εlμαι βέβαιος ότι στήν πόλη αύτή δέν
αiσθάνεσθε ξένος, όπφς δέν αiσθάνθηκα καί έγώ ξέ
νος στήν Ρώμη, όταν ε{χα τήν τιμή νά τήν έπισκεφθώ
έπίσημα. Γιατί καί μόνο σάν λέξεις ή Άθήνα καί ή
Ρώμη lχουν γίνει σύμβολα έκλεκτικής συγγενείας.

'Απέβησαν οί θεμελιώδεις, οί προσδιοριστικές εν
νοιες- αδελφές του ίστοριιωυ καί πολιτιστικου συνό
λου πού λέγεται Εύρώπη. Στήν φιλοσοφία τής 'Αθή

νας καί στήν πολιτειακή δομή τής Ρώμης aναζητουν
όχι μόνον οί Εύρωπαίοι, aλλά καί όλόκληρος ό Δυ
τικός κόσμος τίς ρίζες τους. Καί όπως στήν πρωτεύ
ουσα του σημερινου iταλικου Κράτους, ετσι κι έδώ

θά βρήτε σέ κάθε βήμα μνημεία του ένδόξου παρελ 
θόντος, aνάμεσα στήν σφύζουσα πραγματικότητα
ένός λαου πού διψii γιά πρόοδο.

»Οί στενοί δεσμοί πού ένώνουν τίς δύο χώρες μας

-

καί θά προσέθετα, ή οiκειότης καί ή συναισθημα

τική έπαφή

-

προσδίδουν iδιαίτερη σημασία στήν

παρουσία σας έδώ.

'Επιτρέπουν τήν έλπίδα ότι σέ

πολλά aπό τά κρίσιμα προβλήματα πού aπασχολουν

τόν χώρο μας καί τόν κόσμο, μπορουμε νά χαράξωμε
κοινή γραμμή καί νά έπιδιώξωμε τίς ίδιες λύσεις.
Γιατί καί οί δύο χώρες μας διαπνέονται σήμερα aπό

τά ίδια δημοκρατικά iδεώδη· καί εlναι καθήκον τών
Κυβερνήσεων καί τών λαών τους νά προασπίσουν τά
iδεώδη αύτά καί πρός τό συμφέρον τους καί πρός τό
συμφέρον όλόκληρης τής aνθρωπότητος.
»Γνωρίζετε, κύριε πρωθυπουργέ, ότι έπανειλημμέ
νως εχω έπισημάνει τούς κινδύνους πού aπειλουν

στήν έποχή μας τήν δημοκρατία καί τίς μεγάλες πο
λιτιστικές aξίες, πού κληρονομήσαμε aπό τούς προ

ών της ώς iσότιμο μέλος, στήν πραγματοποίηση του
iδεώδους τής 'Ηνωμένης Εύρώπης.
»Κύριε πρωθυπουργέ,
»Στήν συνάντησή μας στό Λονδίνο πρό δύο περί

που, έβδομάδων εlχα τήν εύκαιρία νά σiiς aναλύσω
τίς έλληνικές θέσεις σχετικά μέ τήν ενταξή μας στήν
Κοινή

Άγορά. Γνωρίζετε τούς λόγους γιά τούς

όποίους ζητουμε τήν ενταξή μας. 'Από τήν πλευρά
μας, δέν aγνοουμε τίς δυσκολίες πού θά aντιμετωπί
ση ή οiκονομία μας μέσα στήν έλεύθερη οiκονομία

τής ΕΟΚ. Αiσιοδοξουμε, όμως, ότι θά τίς ύπερνική
σουμε. 'Έχουμε έξ άλλου έπίγνωση τών aντιξοοτή
των πού έμποδίζουν τήν οΙκονομική καί πολιτική
πρόοδο πρός μιά 'Ηνωμένη Εύρώπη, καί τών προ

βληματισμών πού οί aντιξοότητες αύτές προκαλουν
σέ πολλούς έταίρους. Είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι

ή ενταξή μας θά aποτελέση θετικό καί όχι aρνητικό
στοιχείο γιά τήν περαιτέρω εύρωπαϊκή πρόοδο. Για
τί, πρώτ. aπ. όλα θά aποτελέση ένα σημαντικό βήμα
πρός τήν δλοκλήρωση τής Εύρώπης, αύτής πού aπό
κοινου όραματιζόμεθα. Καί γιατί &κόμη θά συμπλή
ρωνε τήν μεσογειακή παρουσία εiς τήν εύρωπαϊκή
οiκογένεια. Μέ τά iδιόμορφα βέβαια χαρακτηριστι

κά καί συμφέροντά της, aλλά καί μέ τό σφρίγος, τήν
ζωτικότητα

καί τήν πολιτιστική

της προσφορά.

ΝΕχω τήν πεποίθηση ότι ή συνείδηση τής κοινής
μεσογειακής ύποστάσεως τών χωρών μας, aποτελεί

ένα &κόμη συνδετικό κρίκο μεταξύ Έλλάδος καί
'Ιταλίας, πού γιά νά παίξουν σημαντικό οiκονομικό
καί πολιτικό ρόλο στήν περιοχή αύτή, καλουνται νά
συνεργασθουν στενά σέ όλα τά προβλήματα πού τίς
aφορουν.
»Κύριε πρωθυπουργέ,

γόνους μας. uοπως γνωρίζω καί έγώ τίς προσπάθειες

»Στό πρόσωπό σας ή χώρα σας βρήκε ένα έμ

πού κατεβάλατε στήν χώρα σας γιά τήν aντιμετώπι

πνευσμένο ήγέτη, πού πέτυχε νά τήν βγάλη aπό ένα

ση μιiiς βαθύτερης κρίσεως πού διέρχεται σ' όλο τόν

έπικίνδυνο πολιτικό &διέξοδο. Χάρις στίς προσπά

κόσμο ή δημοκρατία, έξ αίτίας ένός άκρατου πνεύ

θειές σας ή μεγάλη πλειοψηφία του iταλικοv πολιτι

ματος εύδαιμονισμου καί του καταναλωτικου χαρα

κου κόσμου συνενώθηκε γιά νά ύποστηρίξη τό πρό

κτήρα τών συγχρόνων κοινωνιών. Καί πιστεύω ότι

γραμμά σας, πού θά έπιτρέψη στήν 'Ιταλία νά ύπερ

άν δέν συνεχισθουν σύντονες οί προσπάθειες aπό

νικήση τίς δυσκολίες του παρόντος καί νά συνεχίση

όλους, όσοι εχομε συνειδητοποιήσει τήν ύπαρξη τών

μέ μεγαλύτερη άνεση καί aσφάλεια τήν iστορική της

κινδύνων αύτών, άν δέν πετύχωμε νά ίκανοποιουμε

πορεία. Στήν Έλλάδα, κύριε πρόεδρε, ή χώρα σας

σύμμετρα τίς ύλικές μαζί μέ τίς πνευματικές καί τίς

θά lχη πάντοτε ένα εiλικρινή φίλο καί πρόθυμο συ

ήθικές aνάγκες τών λαών μας, μέσα σέ καθεστώς

νεργάτη· καί εlμαι βέβαιος ότι σύντομα θά βρεθουμε

έλευθερίας aλλά καί εύνομίας, οί κίνδυνοι, aντί νά

στόν ίδιο δρόμο γιά τήν δημιουργία μιiiς 'Ενωμένης

έξουδετερώνωνται, θά πολλαπλασιάζωvται. Καί θά

Δημοκρατικής Εύρώπης.

καταστουν κάποτε μοιραίοι .

»Ή Κυβέρνησή μου πιστεύει ότι ή ένοποίηση

»Καί μέ τήν εύχή αύτή πίνω στήν ύγεία του προέ

δρου τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας στήν ύγεία σας καί

τής Εύρώπης θά καταστήση aποτελεσματικώτερη

τής κυρίας Ά ντρεόττι · καί στή ν εύτυχία καί εύημε

τήν aντιμετώπιση τών κινδύνων αύτών. Γι' αύτό καί

ρία του φίλου iταλικου λαου)).
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'Ο Τζούλιο 'Αντρεόττι άπάντησε:

,

παϊκή Κοινότης θά εuρη στήν έλληνική συμβολή μιά ση

))Σάς εύχαριστώ γιά τήν θερμή ύποδοχή σας καί γιά τά

εύγενικά λόγια πού είχατε τήν καλωσύνη νά άπευθύνετε
γιά τήν χώρα μου καί τήν ίταλική aντιπροσωπεία.

))Μπορώ νά σάς βεβαιώσω δτι τά αίσθήματα φιλίας καί
συνεργασίας εναντι τής 'Ιταλίας, τά όποία ένέπνευσαν

τούς λόγους σας βρίσκουν είλικρινή άνταπόκριση άπό τήν
ίταλική Κυβέρνηση καί τόν ίταλικό λαό.

))Οί δεσμοί μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 'Ιταλίας εΙ ναι
παλαιοί καί στενοί.

Ή ίδια μεσογειακή καταγωγή, ή

κλασική κληρονομία, οί πνευματικές καί ίστορικές συγγέ
νειες, ένώνουν τούς δύο λαούς μας καί διευκολύνουν τόν

διάλογο καί τήν κατανόηση μεταξύ μας.
>>'Η μεγάλη σύμπτωση άπόψεων τήν όποίαν έσημειώ
σαμε κατά τήν πρώτη μας συνομιλία, δταν έξετάσαμε τά
μεγάλα διεθνή θέματα η δταν έξετάσαμε τήν κατάσταση
των διμερών σχέσεων, άποδεικνύει δτι τά συμφέροντά μας
συμπίπτουν κατά τρόπο θεμελιώδη καί δτι
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oi πολιτικοί μας

άντικειμενικοί σκοποί εΙναι ίδιοι, οί δύο χώρες μας διακη
ρύσσουν ίδια ίδεώδη Δημοκρατίας καί κοινωνικής προό
δου πού άποτελοϋν άναντικατάστατο θεμέλιο των θεσμών
μας καί ε{ναι άπό κοινοϋ άποφασισμένες νά συμβάλουν
στήν δημιουργία διεθνοϋς καταστάσεως, δίκαιης καί βιω
σίμου.

μαντική πηγή ήθικής καί πολιτικής έμπνεύσεως. 'Από

πλευράς μου, έπιθυμώ νά έπαναλάβω έδώ τά δσα εΙχα τήν
εύκαιρία νά πω πρόσφατα στό Λονδίνο, κατά τήν διάρκεια
συναντήσεώς μας τήν όποία μέ χαρά ένθυμοϋμαι μέσα σέ

άτμόσφαιρα θερμής φιλίας. 'Η ύποστήριξη τής ίταλικής
Κυβερνήσεως στό αίτημα τής έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν
ΕΟΚ ε{ναι πλήρης καί είλικρινής. 'Ωρισμένες άνησυχίες

πού έξεδηλώθησαν άπό ιταλικής πλευράς ~έ σχέση μέ τήν
άνάγκη μιάς καλυτέρας διαμορφώσεως τής άγροτικής Κοι
νοτικής πολιτικής καθ' δσον άφορά τά μεσογειακά προϊ
όντα, δέν πρέπει μέ κανένα λόγο νά θεωρηθοϋν δτι άπο
σκοποϋν στήν δημιουργία τεχνητών έμποδίων γιά τήν εν

ταξη τής χώρας σας η άλλων χωρών τής νοτίου Εύρώπης.
Τουναντίον πρέπει νά θεωρηθοϋν σάν μία κατάλληλη δή

λωση μιάς όρθής άντιλήψεως, άπό τήν όποία ή ίδια ή 'Ελ
λάς μπορεί νά ώφεληθή τήν ήμέρα κατά τήν όποία θά κα
ταστή

-

δπως ζωηρά εύχόμαστε- πλήρες μέλος τής Κοι

νότητος)).

Οί έλληνοϊταλικές συνομιλίες όλοκληρώθηκαν
τήν έπομένη ήμέρα,
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Μαίου, όπότε ό Τζ. 'Αντρε

όττι συναντήθηκε έκ νέου μέ τόν Κ. Καραμανλή, μέ
τόν ύπουργό Συντονισμού, Π. Παπαληγούρα καί μέ

τόν πρόεδρο τής Βουλής, Κ . Παπακωνσταντίνου, έν&

))Κύριε πρωθυπουργέ,
))Στρέφοντας τό βλέμμα μας πρός τήν Μεσόγειο, ή

όποία διά μέσου των αίώνων ύπήρξε πάντοτε τό λίκνο των

τό μεσημέρι παρακάθησε σέ γεύμα πού παρέθεσε
πρός τιμή του ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ.

πολλών σχέσεών μας καί ή όποία άποτελεί σήμερα τό ση

Τσάτσος. Μετά τό τέλος τής δεύτερης συνομιλίας

μείο συναντήσεως τών πολιτικών καί οίκονομικών μας

του μέ τόν 'Ιταλό όμόλογό του, ό Κ . Καραμανλής

συμφερόντων, πρέπει νά διαπιστώσουμε μέ λύπη δτι άπει

δήλωσε:

λητικά σύννεφα έξακολουθοϋν νά συσσωρεύωνται . Στήν

'

Μέση 'Ανατολή ή όδός τής είρηνικής διαπραγματεύσεως,

«'Επιθυμώ νά έκφράσω τήν ξεχωριστή ίκανοποί

ή μόνη τήν όποία μποροϋμε νά άκολουθήσωμε, εχει μόλις

ησή μου γιά τό πνεύμα φιλίας καί τήν έγκαρδιότητα

άρχίσει. Στό Αίγαίο έπίσης

πού έπεκράτησαν στίς συνομιλίες μέ τόν

-

καί εΙμαι βέβαιος δτι άντι

'Ιταλό

λαμβάνεσθε, κύριε πρωθυπουργέ, δτι οί λόγοι μου δέν άπο

συνάδελφό μου, κατά τίς όποiες έπισκοπήσαμε τά

τελοϋν άδικαιολόγητη άνάμιξη, άλλά φιλική συμμετοχή

διεθνή πολιτικά καί οiκονομικά προβλήματα.

-

οί συνεχιζόμενες διαφορές στίς σχέσεις μεταξύ τής

'Ελλάδος καί τής Τουρκίας, χώρες πού μάς εΙ ναι καί

oi δύο

φίλες καί σύμμαχοι, μiiς άνησυχοϋν. Συμμεριζόμαστε μέ

τίς άλλες χώρες τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, δπως τό ξέ
ρετε, τήν θερμή εύχή δπως μέ είλικρινή προσήλωση καί
άνεπτυγμένο αίσθημα εύθύνης τά δύο μέρη έπιτύχουν τήν
άποκατάσταση, μέ προσοχή, των συνθηκών γιά μιά συνεν

»Τήν προσοχή μας προσείλκυσαν iδιαιτέρως τά

θέματα τής Μεσογείου καθώς καί τής προσεχούς συ
νόδου στό Βελιγράδι τών χωρών πού ύπέγραψαν τήν

Τελική Πράξη τοv 'Ελσίνκι.

» Άποδίδομε

iδιαίτερη σημασία στήν Διάσκεψη

τοv Βελιγραδίου, γιατί μπορεί νά συμβάλη στήν

νόηση πού θά σημάνη τήν έπάνοδο σέ βιώσιμες προϋποθέ

σταθεροποίηση καί τήν περαιτέρω προώθηση τής

σεις.

διεθνούς ύφέσεως καί συνεπώς τής εiρήνης, πρός τό

))Κύριε πρωθυπουργέ,

συμφέρον τών εvρωπαϊκών λαών.

)) 'Η

άπό τό πνεvμα αvτό, ή Έλλάς καί ή 'Ιταλία θά έρ

κοινότης συμφερόντων καί ή άτμόσφαιρα έμπι

'Εμφορούμενες

στοσύνης πού χαρακτηρίζει τίς μεταξύ τών δύο χωρών μας

γασθοvν πρός τήν κατεύθυνση αvτή καί οί άντιπρο

σχέσεις, μάς έπέτρεψε νά διευρύνουμε τήν συνεργασία μας

σωπεiες τών χωρών μας θά συνεργασθούν, δπως

καί στό πολιτικό, οικονομικό καί μορφωτικό πεδίο, συμ

συμφωνήσαμε, στενά.

βάλλοντες στήν σύσφιγξη σταθερωτέρων δεσμών πού μάς
συνδέουν. Γιά τήν 'Ιταλία, ή θερμή ύποστήριξη πού παρε
σχέθη στό αίτημα τής έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν Εύρω
παϊκή Κοινότητα, ύπήρξε πράξη συνειδήσεως καί συνε

πείας. 'Η Κυβέρνησή σας, έκφράζοντας τήν βαθειά άφο
σίωση στίς δημοκρατικές άρχές, έπιβεβαίωσε έπαξίως τήν
εύρωπαϊκή τάση τής 'Ελλάδος .

>>'Η ίταλική Κυβέρνηση εΙ ναι πεπεισμένη δτι ή Εύρω-

» "Οσον

άφορii τήν Μεσόγειο, κοινή ύπήρξε ή

άνησυχία μας γιά τίς διενέξεις μεταξύ χωρών πού
περιβρέχονται άπ' αvτήν καί iδίως στήν άνατολική

λεκάνη της. 'Η εvχή μας ε{ναι νά έπιλυθοvν οί διενέ

ξεις αvτές, πού άπειλοvν τήν παγκόσμιο εiρήνη, μέ
σα στό πνεύμα τών σχετικών άποφάσεων τών 'Ηνω

μένων 'Εθνών. Κάθε προσπάθεια πρός τήν κατεύ-
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θυνση αύτή θά ύποστηριχθή άπό τήν Έλλάδα καί

προβλήματα, καί έπί ποιας βάσεως. Τό ϊδιο βράδυ, ό
'Ιταλός πρωθυπουργός παρέθεσε δείπνο πρός τιμή

τήν 'Ιταλία.

»'Η 'Ελλάς καί ή 'Ιταλία έχοντας συνείδηση τής

του Κ. Καραμανλή. Πρίν τήν άναχώρησή του άπό

ίστορικής ταυτότητός τους καί τής μεσογειακής

τήν

τους μοίρας, ύποστηρίζουν έπίσης τήν διαρκως στε

δήλωσε:

νώτερη

συνεργασία

των μεσογειακων λαων

σ'

δλους τούς τομείς κοινού ένδιαφέροντος.

)) 'Όσον

'Αθήνα,

στίς

25

Μα"fου,

ό

Τ ζ.

'Α ντρεόττι

, «Κατά τίς Ιδιαίτερες συνομιλίες πού είχα μέ τόν κ. κ:Χ
ραμανλfί μου δόθηκε η ευκαιρία νά Ι:πιβεβαιώσω τήν ύπο

άφορii τήν ύποψηφιότητα τής Έλλάδος

στήριξη τfjς iταλικfjς Κυβερνήσεως γιά τήν ενταξη τfjς

γιά τήν ένταξή της στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες,

'Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Οiκονομική Κοινότητα.

έξετάζοντας τίς προοπτικές της διαπιστώσαμε γιά

ύποστήριξη αυτή, θέλω νά Ι:παναλάβω, είναι άπόλυτη καί

μία άκόμη φορά άμετακίνητη πολιτική βούληση των

ειλικρινής».

δύο πλευρων, νά δοθή στίς διεξαγόμενες διαπραγμα
τεύσεις δ ρυθμός έκείνος πού θά έπιτρέψη τήν θετική
έκβασή τους στό ταχύτερο δυνατό διάστημα.

))Στό διμερές έπίπεδο εlμαι εύτυχής πού έχω τήν
δυνατότητα νά έπαναβεβαιώσω δτι οί σχέσεις μας μέ

τήν γείτονα 'Ιταλία εlναι έξαίρετες. Πρόσθετη άπό
δειξη άποτελεί ή ύπογραφή σήμερα τής συμφωνίας

δριοθετήσεως τής ύφαλοκρηπίδος μεταξύ των δύο
χωρων, βάσει τής γενικής άρχής τής μέσης γραμμής.
ΝΕτσι ρυθμίζεται δριστικά ένα άκανθωδες πρόβλημα
καί καθίσταται άκόμη στενώτερη ή συνεργασία με

ταξύ των δύο χωρων μας.

)) 'Απεφασίσαμε

'Η

'Η έπίσκεψη 'Α ντρεόττι στήν 'Αθήνα άπασχό
λησε εντονα τόν ίταλικό τύπο, ό όποίος άναφέρθηκε
στίς έλπίδες άλλά καί τίς άνησυχίες τής Ρώμης σχε
τικά μέ τή διεύρυνση τής Κοινότητας. Χαρακτηρι

στική ήταν ή <'iποψη του άρθρογράφου τής

lo», Α.

«Il Popo-

Πελεγκρίνι, δτι ή έπίσκεψη του Ίταλοu πρω

θυπουργοί) στήν 'Ελλάδα έντασσόταν στά εύρύτερα
πλαίσια τής ίταλικής έξωτερικής πολιτικής, πού άπέ
βλεπε στήν εύρωπαϊκή

ένοποίηση· ό φόβος τής

'Αθήνας δτι ή 'Ιταλία θά παρενέβαλλε προσκόμμα
τα στήν ενταξη τής 'Ελλάδος γιά νά προστατεύσει

τή γεωργική της παραγωγή ήταν άβάσιμος, καθώς,

έπίσης νά εlναι συνεχείς οί έπα

άντίθετα, ή Ρώμη στόχευε σέ μιά ριζική άναδιάρ

φές μεταξύ των 'Υπουργείων Γεωργίας των δύο χω

θρωση τής Κοινοτικής άγροτικής πολιτικής, άκρι

ρων καί νά ύπάρχη έπίσης στενή διμερής συνεργα

β&ς γιά νά προστατευθοuν τά συμφέροντα τ&ν άγρο

σία γιά τά οlκολογικά θέματα μέσα στά πλαίσια τής

τ&ν τ&ν μεσογειακών χωρών

πολυμερούς μεσογειακής συνεργασίας.

ψη ύποστηριζόταν καί άπό τήν

))Στά έποικοδομητικά αύτά άποτελέσματα καταλή

ξαμε μέ τήν πολύτιμη συμβολή του κ.

Mov

Ά ντρεόττι.

«Paese Sera» (22.3).
Sera» σημείωνε:

έδόθη ή εύκαιρία νά έκτιμήσω τίς μεγάλες άρε

τές του ώς πολιτικού ήγέτου. τέλος, τό γεγονός δτι,
παρά τίς πολλαπλές φροντίδες του, μπόρεσε νά πραγ

ματοποιήση τήν έπίσκεψη αύτή στήν Έλλάδα άπα
δεικνύει τήν συμπάθεια καί τήν έκτίμησή του πρός

τήν χώρα αύτή ν, φίλη καί σύμμαχο τής 'Ιταλίαρλ
Τό πρωί τής ϊδιας ήμέρας συναντήθηκαν οί δύο

ύπουργοί 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος καί Α. Φορλά
νι, οί όποίο ι καί ύπέγραψαν συμφωνία γιά τήν όριοθέ
τηση τής ύφαλο κρηπίδας στό 'Ιόνιο, μέ βάση τήν

Στίς

(22.5). 'Ανάλογη <'iπο
«Il Tempo» καί τήν
25 Μα"fου, ή «Corriere dela

Τό πρόβλημα των νέων Ι:ντάξεων θά άποτελέση τήν
«λυδία λίθω> γιά τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. αυτό εΙ ναι μέ
λίγα λόγια τό συμπέρασμα στό όποίο όδήγησαν οί iταλο
Ι:λληνικές συνομιλίες ... 'Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βρίσκε
ται μπροστά σ' ενα σοβαρότατο δίλημμα. Γιατί, δέν μπο
ρεί νά κλείση τήν πόρτα στίς ευρωπαϊκές /:κείνες χώρες,

άνάμεσα στίς όποίες η 'Ελλάδα κατέχει τήν πρώτη θέση,
πού ζητοuν νά Ι:νταχθοuν καί γιά τίς όποίες ή συμμετοχή
στήν ΕΟΚ σημαίνει καί μίαν Ι:νίσχυση των άσταθών δη
μοκρατικών καθεστώτων τους.

'Από τήν άλλη πλευρά, μέ τίς νέες Ι:ντάξεις, ή Κοινό

άρχή τής «μέσης γραμμής». Τό γεγονός άποκτοuσε

τητα μπορεί νά χάση τίς Ι:λπίδες γιά τήν Ι:πίτευξη μιfiς

άκόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ή

'Ιταλία (ή

όμοιογένειας στό Ι:σωτερικό της . · Ο κίνδυνος είναι, μή

όποία μάλιστα δέν είχε ύπογράψει τή Σύμβαση γιά

πως, ή εννοια πού συχνά καταδικάζεται, «τfίς Ευρώπης των

άναγνώριζε ώς

δύο ταχυτήτων», άναγνωριστfί ουσιαστικά /:κ των πραγμά

ίσχύον Δίκαιο βασικές διατάξεις τής Συμβάσεως αύ

των. Καί στήν περίπτωση αυτή, η 'Ιταλία θά βρισκόταν

τό Δίκαιο τής Θάλασσας του

1958),

τής καί ίδιαίτερα τήν άρχή δτι τά νησιά του 'Ιονίου
είχαν δική τους ύφαλοκρηπίδα καί τήν άρχή τής
όριοθετήσεως μέ βάση τή μέση γραμμή

-

θέσεις

πού ύποστήριζε ή Έλλάδα καί άπέρριπτε ή Τουρκία
γιά τά νησιά του Αίγαίου. Σχετικά, ό 'Έλληνας

στόν χώρο των μελών πού θά προχωροuσαν <<μέ μειωμένη
ταχύτητα».

25
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1977

Μέ τήν εύκαιρία τής 85ης έπετείου των γενεθλίων

ύπουργός, μέ δηλώσεις του, έξέφρασε τήν έλπίδα δτι

του στρατάρχη τίτο, ό

ή έλληνοϊταλική συμφωνία θά γινόταν παράδειγμα

άπευθύνει στό Γιουγκοσλάβο ήγέτη θερμό εύχετήριο

καί γιά <'iλλους, άφοu άποδείκνυε πώς λύνονται τά

τηλεγράφημα.

'Έλληνας πρωθυπουργός

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΕΛΛΗΝΟ · Ι·ΤΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ

459

Ό Κ. Τσάτσος δέχεται τόν Τζ. Άντρεόττι (άνω)· ύποyραφή τfίς συμφωνίας
yιά τήν ύφαλοιφηπίδα τοv 'Ιονίου (κάτω).
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ΜΑ·Ι·ΟΥ

Δέν τό εκανε, γιατί ολες οί χώρες πού καταρτίζουν τέτοια

1977

Μετά τήν κατάθεση στή Βουλή, στίς άρχές του
μήνα, νομοσχεδίου πού άφορα τήν κατάρτιση έδα

Προγράμματα

αναφέρονται

στήν

περίοδο

1976-1980.

~Ε πρεπε επομένως καί έμείς νά άναφερθοuμε σ' αυτήν τήν
περίοδο.

φολογικου χάρτη της χώρας, τήν κατάργηση του εl

»'Ένα πρόγραμμα οικονομικής' Αναπτύξεως πρέπει νά

δικου τέλους έποικισμου καί τή θέσπιση φορολογι

εχη δύο προσόντα: πρώτον, νά ε{ναι συνεπές καί, δεύτερον,

κών άπαλλαγών στίς μεταβιβάσεις γεωργικών έκτά

νά ε{ναι πραγματοποιήσιμο. η θά πή συνεπές; Συνεπές

σεων, καθώς καί τήν κατάθεση, στά μέσα του μήνα,

πρός όρισμένες βασικές άρχές, πρός όρισμένες εθνικοπο

του νομοσχεδίου περί γεωργικών συνεταιρισμών,

λιτικές επιδιώξεις οί όποίες στήν συγκεκριμένη περίπτω

κατατίθεται στό Κοινοβούλιο καί τό νομοσχέδιο πε

ση ε{ναι

ρί άναδασμου, τό όποίο κωδικοποιεί καί συμπληρώ
νει τή σχετική νομοθεσία, έπιφέρει βελτιώσεις στή
διαδικασία καί συνδέει τή διενέργεια άναδασμου μέ

τήν έκτέλεση εργων άναπτύξεως της περιοχής στήν
όποία έφαρμόζεται. Μέ τά νέα νομοθετήματα προω

5:

»Πρώτον, η εμβάθυνση τής δημοκρατίας, δεύτερον, η

ενίσχυση τής εθνικής μας άμυνας, τρίτον, η ενταξη τής
χώρας στήν ΕΟΚ, τέταρτον, ή διατήρηση τής εθνικής μας
προσωπικότητας, τής ελληνικότητάς μας, τής ιδιομορφίας
μας, πέμπτον, η βελτίωση τής ποιότητας τής ζωής.

»Τό Πρόγραμμα τό όποίον εχετε μπροστά σας ξεκινάει

θείται ό έκσυyχ,ρόνισμός τής έλληνικfiς γεωργίας,

άπό τήν άνάπτυξη αυτων των βασικών εθνικοπολιτικών

άπαραίτητος ένόψει τής έπικείμενης έντάξεως στήν

επιδιώξεων στίς όποίες ή Κυβέρνηση επιμένει καί στίς

Κοινότητα.

δποίες ελπίζω οτι θά συμφωνήσουν τά περισσότερα κόμ
ματα τής άντιπολιτεύσεως ώς πρός τά κυριότερά τους ση

I
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μεία. 'Η Κυβέρνηση επιμένει οτι αυτές οί εθνικοπολιτικές

1977

επιδιώξεις άντιστοιχοuν σέ αιτήματα τής ίστορικfjς rορας.

·"'

Μέ τήν εuκαιρία τής καταθέσεως στή Βουλή τών

Θά άναφερθώ σέ μερικά άπό τά αιτήμαtα αυτά. Θά άνα

προκαταρκτικών του Πενταετους Προγράμματος Οl

φερθώ ενδεικτικά στό θέμα τής ενταξεώς μας στήν Κοινή

κονομικής καί Κοινωνικής 'Αναπτύξεως, ό ύπουρ

'Αγορά . Αυτή μας τήν ενταξη, τήν επιδιώκουμε όχι γιατί

γός Συντονισμου, Π. Παπαληγούρας, έκφωνεί τήν

είμαστε γερμανόφιλοι, άγγλόφιλοι ή γαλλόφιλοι, άλλά γι

άκόλουθη όμιλία άπό τό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της

ατί μaς συμφέρει. Πιστεύω, άκόμα, οτι δέν εχει μόνον
συμφέρον η 'Ελλάς άλλά καί ή ίδια ή Ευρωπαϊκή Κοινό

χώρας:

της νά ενταχθή ή χώρα μας μέσα στά πλαίσιά της. ~Εχει

«'Όπως δρίζει τό Σύνταγμα καί οπως όρίζει δ πρόσφα

μεσοπρόθεσμο συμφέρον, εχει μακροπρόθεσμο συμφέρον.

τα ψηφισθείς άπό τήν Βουλή νόμος, κατέθεσα χθές στήν

Θά δήτε άναλυτικά ποιές ε{ ναι οί κυβερνητικές θέσεις σ'

Βουλή τά Προκαταρκτικά του Προγράμματος οικονομι

αυτό τό θέμα.

κής καί Κοινωνικής

'Αναπτύξεως

1976-1980,

περίοδος

1977-1981.

»Οί εθνικοπολιτικές επιδιώξεις αυτές ε{ναι ιδεώδη. Τά
ιδεώδη δέν πραγματοποιοuνται μέσα στόν ιστορικό χώρο.

»'Από σεβασμό πρός τήν Βουλή, άπό σεβασμό πρός

Ηναι άρχές πρός τίς δποίες πρέπει νά τείνουμε, μολονότι,

τήν aντιπολίτευση δέν θά μιλήσω σήμερα πού θά dνακοι

γνφρίζουμε πολύ καλά οτι δέν μποροuμε ποτέ όλοκληρω

νώση δ πρόεδρος τής Βουλής τήν κατάθεση των Προκα

τικά νά τίς πραγματοποιήσουμε. 'Η ενσυνείδητη έπιδίωξη

ταρκτικών. Γιατί θέλουμε τά Προκαταρκτικά αυτά νά χρη

π. χ. του δημοκρατικοί) ίδεώδους, εχει, δμως, τοuτο τό πλε

σιμεύσουν σάν βάση γιά τήν κατάρτιση του δριστικου

ονέκτημα: οτι δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στήν δημο

Προγράμματος, μόλις ξανανοίξη η Βουλή, ϋστερα aπό τίς

κρατία, η όποία, άν δέν συνδυαζόταν μέ κοινωνικούς σκο

θερινές διακοπές. Καί, επομένως, θέλουμε δσο τό δυνατόν

πούς, θά εκινδύνευε νά διαλυθή εκ των 'Ένδον" έκτρεπο

άνετώτερα, χωρίς νά προκαταληφθοuν άπό δικές μου ειση

μένη πρός τά aντιδημοκρατικά άκρα. Περνάει ό κόσμος

γήσεις, νά εκφράση τήν γνώμη της η αντιπολίτευση.

μιά πολύ μεγάλη κρίση. Καί ε{ναι άνάγκη νά δώσουμε,

»Θά ήθελα νά σaς πω οτι τά Προκαταρκτικά του Προ

ίδίως στήν νεολαία, ίδεώδη. Νά δώσουμε ιδεώδη τά όποία

γράμματος στηρίχθηκαν σέ μιά διαδικασία, σέ μιά προδι

θά τής παράσχουν τήν ευκαιρία δλόψυχα νά συμμετάσχη

κασία πού, γιά πρώτη φορά εφαρμόσθηκε στήν 'Ελλάδα.

στήν πραγματοποίησή τους. Γιατί, οπως ε{πε ό κ. Καρα

Κινητοποιήθηκαν

άτομα, ίσως καί περισσότερα, πού

μανλής, ή ίδέα τής ευρωπαϊκής ενοποιήσεως ε{ναι μιά ίδέα

συναποτέλεσαν 'Επιτροπές καί Όμάδες 'Εργασίας. Σ' αυ

πού μπορεί νά γίνη ή μεγάλη ίδέα γιά τό τελευταίο τέταρτο

τές τίς 'Επιτροπές πού κινήθηκαν γύρω άπό εκπροσώπους

του

του ΚΕΠΕ καί τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας Προγραμματι

επαναλαμβάνω, όχι μόνον οικονομικά άλλά, πρό πάντων,

σμοί) του Κράτους, μετέσχον εκπρόσωποι τών παραγωγι

κοινωνικά, πολιτιστικά καί άφορώντα στήν ποιότητα τής

κών καί εργαζομένων τάξεων, άνεξάρτητοι επιστήμονες

ζωής, νά ε{σθε βέβαιοι οτι θά εκινδύνευε είτε νά παρασυρθή

ειδικοί στά διάφορα θέματα καί ιδιώτες εμπειρογνώμονες

πρός τά άντιδημοκρατικά άκρα, είτε, γιά νά μεταχειρισθώ

ειδικοί στά θέματα προγραμματισμοί).

τήν ίδια τήν φράση του πρωθυπουργοu, νά παρασυρθή άπό

600

»'Υποβλήθηκαν στήν Κυβέρνηση καί βρίσκονται στήν

διάθεσή της

50

καί πλέον τέτοιες εμπεριστατωμένες μελέ

τες. Βάσει αυτών των μελετών θά μποροuσε η Κυβέρνηση
νά καταρτίση, άν ήθελε, ενα Πενταετές Πρόγραμμα γιά

τήν περίοδο

1977-1981.

Γιατί, εχει τά πρός τοuτο στοιχεία.

20ou

αίώνα. ~Αν άφήναμε τήν νεολαία χωρίς ίδεώδη,

ενα αυτοκαταστροφικό ευδαιμονισμό, πού θά όδηγοuσε σέ

ενα απελπιστικά έξουθενωτικό μηδενισμό, άπό aπόψεως
πολιτιστικής καί ήθικής.
»Τό Πρόγραμμα, δπως θά δήτε διαβάζοντας τόν Πίνακα

των περιεχομένων, εχει συγκεκριμένους τάξει σκοπούς.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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)) 'Η

Καί πρίν τάξη τούς βασικούς του σκοπούς διερεύνησε τίς

461

Κυβέρνηση είναι αισιόδοξη , πιστεύει στήν δυνατό

συνθfi!)ες ύπό τίς όποίες ξεκινάει ή εφαρμογή του καί τίς

τητα του έλληνικου λαου νά στηρίξη μέ τρόπο &ληθινά

ευμενείς καί τίς δυσμενείς. Γιατί εκείνο τό όποίο προέχει

δημοκρατικό καί επομένως νά όργανώση καί τίς εκδηλώ

είναι νά εξασφαλίσουμε τόν ύψηλότερο δυνατό ρυθμό aνό

σεις του κατά τρόπο μετρημένο, κατά τόν τρόπο εκείνο πού

δου, &λλά νά τόν εξασφαλίσουμε ύπό συνθήκη ίσορροπίας

επιβάλλει ή δημοκρατία. Τά Προκαταρκτικά του Προ

εσωτερικfjς, ίσορροπίας εξωτερικfjς, συγκρατήσεως του

γράμματος πού ύποβάλλονται στήν κρίση τfjς 'Εθνικfjς

επιπέδου των τιμων, συγκρατήσεως δμως καί του ελλείμ

'Αντιπροσωπείας, καί, πού εχετε μπροστά σας, &ποτελουν

ματος του ίσοζυγίου των τρεχουσων μας συναλλαγων , σέ

μιά aφετηρία, &ποτελουν ενα ξεκίνημα. Σέ δλα τά επίπεδα

τέτοιο σημείο ωστε νά μπορfj ανετα νά χρηματοδοτηθfj τό

των τεχνοκρατων, στά επίπεδα των aντιπροσώπων των

προκείμενο Πρόγραμμα. Θά δfjτε δτι μετά τήν εξέταση

παραγωγικων καί εργαζομένων τάξεων εγινε μιά προπαρα

δλων αυτων των προβλημάτων τό Πρόγραμμα &ναλύει τούς

σκευαστική εργασία πού επιχειρείται γιά πρώτη φορά

πόρους τούς οίκονομικούς , οί όποίοι θά είναι γενικότερα

στόν τόπο μας πάνω στό Πρόγραμμα, τό τελικό κείμενο

διαθέσιμοι τά προσεχfj χρόνια.

του όποίου θά τύχη τfjς κοινοβουλευτικfjς επεξεργασίας.

»Θά ηθελα νά τονίσω βασικά δτι, ενω τό Πρόγραμμα

Γιατί στήν δημοκρατία τελικά δέν aποφασίζει ή Κυβέρνη

βεβαιότατα εΙναι προϊόν συνεργασίας τεχνοκρατων η εκ

ση, τελικά aποφασίζει ή Βουλή πού στηρίζει καί νομιμο 

προσώπων των διαφόρων παραγωγικων τάξεων καί οί

ποιεί τήν Κυβέρνηση, σάν εντολοδόχος του ελληνικου

όποίες θά συνεργασθουν, δπως θά δfjτε, στίς Είσαγωγικές

λαου)).

μου Παρατηρήσεις, καί κατά τήν περίοδο τfjς εφαρμογfjς
του, τό Πρόγραμμα είναι πολιτικοκοινωνικου χαρακτfj
ρος., Οuτε μπορουσε νά γίνη &λλοιως .
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»Θά &ναφερθω, μέ μία λέξη, στίς δύο τελευταίες εθνι
κοπολιτικές επιδιώξεις πού aξιολογικά είναι οί πρωτοι
καίριοι στόχοι: διατήρηση τfjς ελληνικότητάς μας καί δι

ατήρηση τfjς ποιότητας τfjς ζωfjς.
»'Η διατήρηση τfjς ελληνικότητας προϋποθέτει τήν
διατήρηση των φυσικων καί των &νθρωπογενων στοιχείων

·Ο ύπουργός Κοινωνικων Ύπηρεσι&ν, Κ. Στε

φανόπουλος, δίνει στή δημοσιότητα τόν κοινωνικό
προϋπολογισμό γιά τό ετος

1977, ϋψους 116 δισ. 598

έκατ . δρχ. Τό σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο ό:να
φέρει:

του περιβάλλοντος. Πρέπει, δμως, νά ξέρουμε δτι ή διατή
ρηση των στοιχείων αυτων στοιχίζει καί είναι aντικείμενο

1977

«Παρά τίς δυσχέρειες, πού προκύπτουν απο τήν επι

του προγραμματισμου. 'Επίσης δτι αυτά τά στοιχεία εξαρ

βαλλόμενη κατά προτεραιότητα κάλυψη των αναγκαίων

τωνται aπό σωρεία παραμέτρων πού δέν είναι οίκονομικές.

γιά τήν αμυνα τfjς χώρας δαπανων

·Η δημοκρατία δέν φιλοδοξεί νά ύπαγορεύση

πολιτι

σμούς . Πολιτισμούς ύπαγορεύουν τά όλοκληρωτικά καθε
στωτα . Φιλοδοξεί νά επιτρέψη &νετότερα σέ εκείνους πού

νος

Στεφανόπουλος

ό.πό

-

-

ετος

είπε ό κ. Κωνσταντί
σέ

ετος

αυξάνονται

σημαντικά οί διατιθέμενες μέσφ του κρατικου προϋπολο
γισμου,

ό.λλά

καί

των

ειδικων

προϋπολογισμων

του

είναι δημιουργοί στόν τομέα τfjς επιστήμης η τfjς τέχνης

'Υπουργείου Κοινωνικων Ύπηρεσιων πιστώσεις γιά τίς

νά δημιουργήσουν καί φιλοδοξεί νά δημιουργήση καί γιά

κοινωνικές ύπηρεσίες.

συνθfjκες διαβιώσεως τέτοιες πού νά επιτρέψουν

)) 'Ο φετινός Κοινωνικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει
1976 κατά 21,78% καί σέ σχέση μέ τόν
κρατικό προϋπολογισμό aντιστοιχεί στά 58% των δαπα

νά &ναπτυχθfj στά σπίτια μία θερμή συναισθηματικά οίκο

νων του - χωρίς φυσικά νά καλύπτεται όλοκληρωτικά ό.π'

γενειακή ζωή.

αυτόν

τόν κοινό ανθρωπο

-

π.χ . μέ ενα οίκιστικό πρόγραμμα

πού, βεβαιότατα, aποτελεί μέρος του γενικου προγραμμα

τισμου

-

)) 'Έχει δύο πρωταρχι,κές συνθfjκες ή επιτυχία του Προ

γράμματος καί οί συνθ~κες αυτές είναι: πρωτον, δτι θά
' διαμορφωθουν οί διεθνείς εξελίξεις σύμφωνα μέ τ{ς προβλέ

αuξηση εναντι του

-

ένω ό περυσινός ό.ντιστοιχουσε στό

54%

του

κρατικου προϋπολογισμου.

))Ειδικότερα οί δαπάνες γιά τήν Κοινωνική 'Ασφάλιση
ό.νέρχονται σέ

105 δισ .

ψεις καί, δεύτερον, δτι θά ύπάρξη μιά &ληθινή κατανόηση

νουν στά

εκι;ιτ . καί στό ποσό αυτό δέν περιλαμβάνον

7.571

δρχ. Οί δαπάνες γιά τήν ύγεία φθά

εκ μέρους δλων των εργαζομένων καί παραγωγικων τάξεων

ται οί πρόσθετες δαπάνες πού θά δημιουργηθουν μέ τήν

πού θά θελήσουν, σέ τριμερfj συνεργασία η σέ αλλες μορ

ύλοποίηση των μέτρων ύγείας πού εξήγγειλε ό πρωθυ

φές συνεργασίας, νά συνδράμουν τό Κράτος κατά τήν δι

πουργός . τέλος οί δαπάνες γιά τήν Πρόνοια ό.νέρχονται σέ

άρκεια τfjς εφαρμογfjς τοu Προγράμματος.
χωρίς νά όργανωθfj αυτή ή τριμερής συνεργασία. ' Η Κυ

3.926 έκατ.
)) 'Από τά Ι I 6.598
ετος 1977 οί δαπάνες

βερνηση θά μπορουσε, αν ηθελε, νά &νεβάση σέ ϋψη δυσ

δισεκατομμύρια δρχ. διατίθεται γιά τήν κοινωνική aσφά

))Γιατί, βέβαια, τίποτε δέν είναι δυνατόν νά επιτευχθfj

εκαοομμύρια στά όποία φθάνουν τό

κοινωνικfjς προστασίας,

82

περίπου

θεώρατα τόν ρυθμό aνόδου, π.χ . του εθνικου είσοδήματος

λιση πού πραγματοποιείται ό.πό τούς φορείς καί τίς ύπηρε

η νά προβfj σέ χορηγήσεις πρός τίς εργαζόμενες καί παρα

σίες κοινωνικfjς aσφαλίσεως, καί ποσόν

γωγικές τάξεις τεράστιες, ίλιγγιώδεις, πού θά ύπερέβαιναν

μυρίων δρχ. μέσφ του κρατικου προϋπολογισμου γιά τήν

τά δρια &ντοχfjς τfjς οίκονομίας. Δέν τό εκαμε, γιατί τουτο

συνταξιοδότηση των πολιτικων καί στρατιωτικων συντα

θά ύπονόμευε καί τό μέλλον τfjς χώρας καί τό μέλλον εκεί

ξιούχων . 'Εξ αλλου ποσό

νων των ϊδιων, ας πουμε , όμάδων πιέσεως η όμάδων &λλη

θεται

λοπαρασυρομένων πολιτων πού διεκδικουν τά παράλογα η

περίθαλψη των δημοσίων ύπαλλήλων καί συνταξιούχων,

τά ακαιρα .

των στρατιωτικων καί των Σωμάτων ' Ασφαλείας.

πάλι

ό.πό

τόν

2.450

κρατικό

20.731

εκατομ

εκατομμυρίων δρχ . διατί
προϋπολογισμό

γιά

τήν
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1977 προβλέπονται γιά τήν
108.725 έκατ. δρχ., εξοδα
105.101 έκατ. δρχ. καί πλεόνασμα 3.624 έκατ. δρχ., εναντι
εσόδων 88.572 έκατ. δρχ., εξόδων 83.720 έκατ. δρχ. καί
πλεονάσματος 4.852 έκατ. του 1976.

»Καί πρέπει νά τονιστεί ιδιαίτερα ή προσπάθεια πού

»'Αναλυτικότερα γιά τό

Κοινωνική 'Ασφάλιση εσοδα

»'Η αύξηση των εσόδων του Κοινωνικοu Προϋπολογι

σμοί) του

1977

όφείλεται στήν αυξημένη απόδοση τών

καταβλήθηκε γιά τήν &.ποκέντρωση τών υγειονομικών
υπηρεσιών. Γιά νά βελτιωθεί ουσιαστικά ή άποκέντρωση
μέ τήν δσο τό δυνατό καλύτερη προσφορά ιατρικών υπη

ρεσιών οί Κυβερνήσεις του Κ. Καραμανλή ελαβαν θεσμικά
μέτρα γιά τούς άγροτικούς γιατρούς, ένίσχυσαν τά αγροτι
κά ιατρεία μέ κύριο καί βοηθητικό προσωπικό, φάρμακα

δπως τονί

καί έξοπλισμό καί ελαβαν μέτρα γιά τή διασπορά τών νο

ζεται στόν Κοινωνικό Προϋπολογισμό- συνεπείq τής αυ

σηλευτικών ίδρυμάτων σέ δλη τή χώρα καί τή δημιουργία

ξήσεως του εθνικοί) εισοδήματος καί του &ριθμοu των &μέ

πανεπιστημιακών σχολών ιατρικής σέ &.πομακρυσμένες

σως &σφαλισμένων ασφαλιστικών όργανισμών, τήν dμεση

&πό τό κέντρο περιοχές τής χώρας. Παράλληλα, γιά τό

ασφαλιστικών εισφορών καί λοιπών πόρων

-

αύξηση τών επιχορηγήσεων &πό τόν Κρατικό Προϋπολο

σκοπό αυτό κτίστηκαν

γισμό καί &πό τά μέτρα πού ελαβε ή Κυβέρνηση γιά διευκό

5

λυνση εξοφλήσεως των ασφαλιστικών εισφορών πού κα

αυτά όλοκληρώθηκε ή προσθήκη

θυστεροuσαν &πό καιpό.

στό νδcrοκομειακό δυναμικό τής χώρας, ένώ, παράλληλα,

»Στά εσοδα αυτά οί κοινωνικοί πόροι καλύπτουν ποσο
στό

20,64%.
»Ποσό 7.571 έκατ. δρχ. θά διατεθή &πό τό Κράτος τό
1977 μέσφ του 'Υπουργείου Κοιν. 'Υπηρεσιών καί τών

λοιπών 'Υπουργείων γιά τήν υγεία του έλληνικου λαου.
»Θά διατεθή επίσης &.πό τό 'Υπουργείο Κοιν. 'Υπηρε
σιών ποσό

2.450

δρχ. γιά τήν υγειονομική περίθαλψη τών

δημοσίων υπαλλήλων καί συνταξιούχων.

3.926

2.200

νέων κρεβατιών

δόθηκαν πιστώσεις γιά τόν εκσυγχρονισμό του εξοπλι
σμοί) τών περισσότερων νοσοκομείων.

)) . ο &.πολογισμός του κυβερνητικοί) εργου καί στόν το
μέα τής κοινωνικής ασφαλίσεως είναι πλούσιος. Μέ ειδικά

. μέτρα

πολλαπλασιάστηκαν καί αυξήθηκαν οί ασφαλιστι

κές παροχές, κυρίως στόν αγροτικό καί έργατικό πληθυ
σμό. 'Η κοινωνική εισφορά στούς όργανισμούς κοινωνι
κής ασφάλειας &.πό

»Τέλος, γιά τήν κοινωνική πρόνοια θά διατεθή ποσό

7 νέα νοσοκομεία καί προστέθηκαν

νέες πτέρυγες σέ υπάρχοντα νοσοκομεία. Μετά τά εργα

τά

έκατ. δρχ.» 159 •

22,0

δισ. δρχ. τό

6,1 δισ.
1980.

δρχ. πού ήταν τό

1974

εφτασε

»'Ακολουθήθηκε πολιτική &.ναπροσαρμογής τών συν
τάξεων του ΙΚΑ μέ βάση τό ήμερομίσθιο του ανειδίκευτου

Στά μέσα του

1977,

καί παρά τή σοβαρή έπιβά

ρυνση του προϋπολογισμοί> &.πό τίς αμυντικές δαπά

έργάτη καί εγινε προαγωγή τών &σφαλισμένων κατά

3

&.σφαλιστικές κλάσεις, χωρίς καμιά έπιβάρυνσή τους.

νες ή κυβερνητική πολιτική στόν κοινωνικό τομέα

»Καθιερώθηκε ή 35ετία σάν ήλικία έξόδου γιά σύνταξη

εΙ χε ήδη παρουσιάσει σημαντικούς καρπούς. Γιά τήν

καί στόν ιδιωτικό τομέα πού σημαίνει δτι ενας &.σφαλισμέ

κοινωνική πολιτική στό διάστημα

1975-1980,

ό Μ.

'Έβερτ θά σημειώσει μεταγενέστερα:

νος του ΙΚΑ μπορεί νά συνταξιοδοτηθεί τώρα

9

χρόνια

νωρίτερα &π' δτι στό προηγούμενο καθεστώς . .
c

»'Επίσης, τό ΙΚΑ επεκτάθηκε σέ δλη τή χώρα καί κά

«Παράλληλα μέ τή θεαματική βελτίωση του εισοδήμα

λυψε τούς έργάτες καί υπαλλήλους δλων τών κατηγοριών.

τος τών εργαζομένων, πο'ύ &.ναπτύχθηκε σέ προηγούμενο

Μέ τίς τελευταίες έπεκτάσεις καλύφθηκαν ασφαλιστικά

κεφάλαιο, οί Κυβερνήσεις του Κ. Καραμανλή εκδήλωσαν

100.000

νέοι εργαζόμενοι.

»'Ιδρύθηκε Ταμείο 'Επικουρικής

εντονο ενδιαφέρον γιά τούς τομείς τής 'Υγείας, τής Κοι

'Ασφαλίσεως Μι

νωνικής Πρόνοιας καί τής Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως. Βα

σθωτών, &πό τό όποίο οί εργαζόμενοι μπορουν νά έξασφα

σικοί στόχοι τους ήταν &.φενός ή βελτίωση του συστήμα

λίσουν μιά δεύτερη σύνταξη .
»Πολλαπλασιάστηκαν οί ασφαλιστικές παροχές πρός

τος παροχής καί ή ουσιαστική dνοδος τής ποιότητας τών
υπηρεσιών υγείας καί, &.φετέρου, ή όλοκλήρωση τής προ

τόν &.γροτικό πληθυσμό. 'Έτσι, ενω τό

στασίας δλων των όμάδων του πληθυσμοί) εναντι του γή

βαλε συνολικά γιά συντάξεις καί περίθαλψη

ρατος καί τής &σ~ένειας σέ βαθμό πού νά φτάνει τά κοινω

τό

νικώς παραδεκτά σημερινά ποιοτικά κριτήρια επιπέδου

που .

1980

τό αντίστοιχο ποσό εφτασε τά

1974
20

ό ΟΓΑ κατέ

4,5

δισ. δρχ.,

δισ. δρχ. περί

ζωής. 'Η επιδίωξη γιά μιά &.νθρωπινότερη ζωή καί &σφa~

»Παράλληλα, φάρμακα, ιατρική καί νοσοκομειακή πε

λιστική κάλυψη τών &.σθενέστερων τάξεων του λαου πρυτά

ρίθαλψη παραχωροuνται δωρεάν στό σύνολο του &γροτι

νευσε κατά τή χάραξη τής κοινωνικής πολιτικής καί τόν

κου μας πληθυσμοu.

καθορισμό τών σχετικών διαθέσιμων κονδυλίων κάθε χρό

»' Αvαμορφώθηκε

διοικητικά καί οικονομικά τό σύ

στημα των κλαδικών ασφαλιστικών ταμείων μέ &.ποτέλε

νο .

»Βεβαίως, τό κυβερνητικό εργο πού επιτελέστηκε πρέ

σμα τήν ουσιαστική βελτίωση τών υπηρεσιών πού παρέ

πει νά αξιολογείται σέ σχέση μέ τίς δυνατότητες πού παρέ

χονται καί τήν εξυγίανση τών οικονομικών τους (τΣΑ Υ,

χει ή οικονομική κατάσταση τής χώρας. Παρά τήν ϋπαρξη

ΤΕΒΕ, Ταμείο 'Εμπόρων κ.λπ.).

σημαντικών εθνικών &.ναγκών, ή κυβερνητική πολιτική

»Καθιερώθηκε γιά πρώτη φορά ή διαδοχική ασφάλιση

εδωσε προτεραιότητα στή βελτίωση του τομέα τής υγείας,

&πό τό Δημόσιο στόν ιδιωτικό τομέα, ένώ παράλληλα

γεγονός (πού επιβεβαιώνεται από τή διάθεση σημαντικών

&.κολουθήθηκε σταθερά μιά πολιτική συγχωνεύσεως τών

πόρων γιά τό σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, οί δημόσιες δαπά

μικρών καί προβληματικών ταμείων μέ τούς μεγάλους καί

νες γιά τήν υγεία αυξήθηκαν τήν παραπάνω περίοδο μέ

ισχυρούς ασφαλιστικούς φορείς, ωστε νά βελτιωθεί ή

πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς &πό τό εθνικό προϊόν καί τίς

&.σφάλιση καί ή σύνταξη πού παρέχουν τά μικρά ταμεία μέ

συνολικές κρατικές δαπάνες.

τούς περιορισμένους πόρους» 1 60.
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4

ΙΟΥΝΙΟΥ

«Σκοπός μας είναι νά βελτιώσουμε τίς σχέσεις μας μέ

1977

Μέ άφορμή τίς εύρείες συζητήσεις στό χώρο τής
άντιπολιτεύσεως γιά τό έκλογικό σύστημα, ό Κ. Κα
ραμανλής κάμει τήν άκόλουθη δήλωση:
«Ή Κυβέρνηση θεωρεί τόν iσχύοντα έκλογικό
νόμο όχι μόνο κατάλληλο γιά τήν πολιτική ζωή άλ

τούς γείτονές μας 'Έλληνες. Ν Αν οί προθέσεις μας ν' απο

καταστήσουμε τήν τουρκοελληνική φιλία εχουν ανταπό
κριση από ύπευθύνους πολιτικούς άνδρες στήν 'Ελλάδα,

δέν βλέπω νά ύπάρχη κανένα πρόβλημα ... Έδήλωσα ήδη
καί επαναλαμβάνω δτι θά ήθελα νά συναντηθώ καί νά συ
ζητήσω μέ τόν πρωθυπουργό κ. Καραμανλή».

λά καί άδιάβλητο, δεδομένου ότι καθιερώθηκε άπό
τήν Κυβέρνηση τής 'Εθνικής 'Ενότητος.

Ό

»ΝΑλλωστε τό σύστημα τής ένισχυμένης άναλο
γικής κατέστη σχεδόν τό πάγιο έκλογικό σύστημα
τής χώρας μετά τίς έκλογές του

1950,

όπότε διά τής

άπλής άναλογικής καί τής συμμετοχής στίς έκλογές
έκείνες

κομμάτων, άποσυνετέθη ό δημόσιος βίος

29

τής χώρας.

»Ή Κυβέρνηση δέν διαφωνεί βέβαια μέ τήν
ι'iποψη ότι ό έκλογικός νόμος θά πρέπη νά εlναι έγ
καίρως γνωστός. Θεωρεί όμως ύπερβολική τήν σπου

δή πού έπιδεικνύει ή άντιπολίτευση, δεδομένου ότι ό
βίος τής παρούσης Βουλής λήγει
λήξη

-

τόν Νοέμβριο τοv

-

καί πρέπει νά

1978.

))Παρά ταύτα καί έφ' όσον έτέθη τό θέμα άπό

μέρους τής άντιπολιτεύσεως, ή Κυβέρνηση έξετάζει
τήν δυνατότητα τροποποιήσεως του έκλογικοv νό
μου. Κατά τρόπον όμως ό5στε νά διευκολύνη τήν έκ
προσώπηση στήν Βουλή όλων τών πολιτικών τάσε

πρωθυπουργός

δκαμε,

άπό

τήν

«'Όπως έχω έπανειλημμένα δηλώσει, ή Έλλάς
εiλικρινώς πιστεύει, στήν άνάγκη άποκαταστάσεως
τής έλληνοτουρκικής φιλίας. Γι' αύτό καί εύχομαι
νά έχη ή νέα Κυβέρνηση τής Τουρκίας τήν δύναμη,

άλλά ~αί τό θάρρος νά διαπραγματευθή μαζί μας μιάν

έντιμη διευθέτηση τών διαφορών πού ύφίστανται με

ταξύ τών δύο χωρtnν μας. Γιατί καί τά δυσκολώτερα
προβλήματα μποροvν νά βροvν τήν λύση τους, όταν

ύπάρξη λογική καί καλή πίστη

· καί όταν,

πρό παντός,

ή άντιμετώπισή τους εlναι άπηλλαγμένη άπό προκα

ταλήψεις καί φανατισΊιούς. 'Από έλληνικής πλευράς
θά ύΠάρξη πλήρης άνταπόκριση, ι'iν καί άπό τής
τουρκικής πληρωθούν αύτές οί προϋποθέσεις. 'Άλ.:

λωστε τούτο ύπαγορεύει τόσο τό ι'iμεσο, όσο και τό
μακροπρόθεσμο

συμφέρον άμφοτέρων

τών λαών

μαρλ

ων, καί iδίως τών μικροτέρων κομμάτων, χωρίς νά
άλλοιώνεται ό βασικός σκοπός τής ένισχυμένης

'Έλληνας

πλευρά του, τό άκόλουθο σχόλιο:

'Ο Μ π. 'Ετσεβίτ παρουσίασε, στίς

28 του

μηνός,

στή Μεγάλη Τουρκική 'Εθνοσυνέλευση, Κυβέρνη

άναλογικής, πού εlναι ή διασφάλιση τής πολιτικής

ση μειοψηφίας . Στίς προγραμματικές του δηλώσεις,

σταθερότητορλ

καί σχετικά μέ τήν έλληνοτουρκική διένεξη, τόνισε

Στίς

7

'Ιουνίου, έξάλλου, σyνήλθε ή κοινοβου

λευτική όμάδα τής ΝΔ, ύπό τήν προεδρία του Κ . Κα

ραμανλή, ό όποίος άνέπτυξε τούς λόγους γιά τούς

δτι θά συνέχιζε τίς πρωτοβουλίες πού εΙχε άναλάβει
ή Ν Αγκυρα «στίς θάλασσες καί τούς αίθέρες». 'Από
τήν πλευρά του, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε:

όποίους ή Κυβέρνηση δκρινε σκόπιμη τήν τροπο

« 'Ασφαλώς ό κ. 'Ετσεβίτ έχει τό δικαίωμα νά

ποίηση του έκλογικου Νόμου καί τόνισε δτι μέ αύτή

προστατεύση τά συμφέροντα τής χώρας του. Πρέπει

θά έξυπηρετουνταν δχι μόνο τά συμφέροντα του

όμως νά γνωρίζη ότι καί ή Έλλάς εlναι άποφασισμέ

κόμματος άλλά καί του τόπου γενικότερα. ·Ο πρω

νη νά προστατεύση τά Ιδικά της. Τό πρόβλημα συνε

θυπουργός ύπογράμμισε δτι ενα κόμμα κατακτα τήν

πώς συνίσταται στήν όρθή καί έντιμη έκτίμηση τών

έξουσία δχι χάρη στό έκλογικό σύστημα, άλλά μέ

έκατέρωθεν συμφερόντων)).

σω τής λαϊκής ' του άπηχήσεως . 'Ακόμη, τόνισε δτι
οί βουλευτές δφειλαν νά παρακολουθουν άνελλιπ&ς
τίς συνεδριάσεις τής Βουλής, άφου ή Κυβέρνηση

έπιθυμουσε νά ψηφισθουν όρισμένα ζωτικής σημα

σίας νομοσχέδια πρίV τό "πέρας τής παρούσης συνό

Ή Κυβέρνηση Έτσεβίτ δέν θά κατορθώσει τε

λικά νά λάβει ψήφο έμπιστοσύνης καί στίς

21

'Ιου

λίου θά παρουσιάσει στό τουρκικό Κοινοβούλιο τή
δική του Κυβέρνηση ό Σ. Ντεμιρέλ.

δου.

7
5
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1977

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρωθυπουργό του

Διεξάγονται στήν Τουρκία βουλευτικές έκλογές

Λουξεμβούργου, Γκ. Τόρν, ό όποίος πραγματοποιεί

στίς όποίες σχετική πλειοψηφία άποκτα τό Λαϊκό

άνεπίσημη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα. Οί δύο άνδρες

Κόμμα του Μπ. Έτσεβίτ. Λίγες ώρες μετά τήν άνα

συζήτησαν τή θέση τής' Ελλάδος νά μήν συνδεθεί ή

κοίνωση των αποτελεσμάτων, ό νικητής των έκλο

αίτησή της γιά δνταξη στήνΈΟΚ μέ άνάλογο αίτημα

γ&ν τονίζει, σχετικά μέ τίς έλληνοτουρκικές σχέ

άλλης χώρας.

σεις:

' Τήν ίδια ήμέρα, ό πρωθυπουργός δέχθηκε τόν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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ύπουργό

'Εξωτερικών τής Τσεχοσλοβακίας, Μ π.

465

πού είχατε τήν καλωσύνη νά μοί5 έπαναλάβετε κατά

Χνιοuπεκ, ό όποίος πραγματοπσιοuσε επίσημη ε'πί

τήν τελευταία συνάντησή μας, ότι δηλαδή ή Γαλλία

σκεψη στήν 'Ελλάδα προσκεκλημένος του 'Έλληνα

εlναι πάντα άποφασισμένη νά συμβάλη στόν τερμα
τισμό έπί τοί5 συντομωτέρου δυνατοί5 χρόνου τών δι

όμολόγου του, Δ , Μπίτσιου.

απραγματεύσεων γιά τήν ένταξή μας.

9

ΙΟΥΝΙΟΥ

»Είχαμε, έξάλλου, διαπιστώσει δτι ύπήρχαν δυ

1977

νατότητες νά ρυθμίσωμε έπί διμεροί5ς βάσεως ώρισμέ
'Ο ύπουργός

'Εξωτερικών της 'Ολλανδίας, Μ.

Βάν ντέρ Στούλ, πραγματοποιεί ήμερήσια άνεπίση-

μη επίσκεψη στήν 'Αθήνα.

.

'Ο Μ. Βάν ντέρ Στούλ εγινε δεκτός άπό τόν πρό

να θέματα μειωμένης άλλωστε σημασίας, στά δποία
ή Γαλλία άποδίδει Ιδιαίτερη σημασία.

»Φοβοί5μαι δτι άνεξάρτητα άπό τίς γαλλικές προ
θέσεις, αύτή ή νέα έξέλιξη, ή σύνδεση δηλαδή τής

εδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο, ό όποίος του άπέ

έντάξεώς μας μέ τήν άναθεώρηση προηγουμένως τής

νειμε τό Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος.

άγροτικής πολιτικής, θά έχη ώς άποτέλεσμα νά κα

Κατόπιν, ό 'Ολλανδός ύπουργός άναγορεύθηκε επί

θυστερήσουν

τιμος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπι-:

'Εξάλλου, πιστεύω εΙλικρινά δτι αύτή ή σύνδεση

στημίου 'Αθηνών. Λίγο άργότερα, τό Μ. Βάν ντέρ

Στούλ δέχθηκε ό Κ. Καραμανλής. Οί δύο aνδρες συ

ζήτησαν τίς προqπτικές γιά τήν ενταξη τής

• Ελλά

σημαντικά

οί

διαπραγματεύσεις.

κινδυνεύει νά ματαιώση τόσο τήν ένταξη τijς 'Ελλά
δος δσο καί τήν άναθεώρηση τής άγροτικής πολιτι
κής. Γιατί αύτοί πού πιθανώς άντιτίθενται στήν έν

δος στήν ΕΟΚ, τό Κυπριακό καί τήν έλληνοτουρκι

ταξη θά έκμεταλλευθοί5ν τήν άναθεώρηση γιά νά τήν

κή διένεξη στό Αίγαίο.

έμποδίσουν. Καί αύτοί πού άντιτίθενται στήν άναθε

Τό άπόγευμα ό 'Ολλανδός επίσημος παραχώρη 

σε συνέντευξη τύπου, κατά τήν όποία δήλωσε:
«'Η 'Ελλάς θά γίνη τό lΟον μέλος τfjς ΕΟΚ. Οί δια
πραγματεύσεις πού διεξάγονται δέν ό:φοροuν τήν ό:ρχή τfjς

ώρηση θά βροί5ν ώς πρόσχημα τήν ένταξή μας γιά νά
έπιτύχουν τόν σκοπό τους μπλοκάροντάς την.
»Γι

'

αύτούς τούς λόγους πιστεύω πραγματικά δτι

ε{ναι πρός τό συμφέρον τόσο τής 'Ελλάδος όσο καί

ό:ποδοχfjς τfjς αίτήσεως τής 'Ελλάδος ό:λλά τίς διαδικασί

τής Γαλλίας νά μήν συνδεθή ή ένταξή μας μέ κανένα

ες καί τήν μεθοδολογία τfjς έντάξεως. Συνεπώς στό τέλος

άλλο θέμα. Δεχθήτε παρακαλώ, άγαπητέ μου πρόε

τοu δρόμου uπάρχει ή ενταξη τfjς 'Ελλάδος» .

δρε, τήν διαβεβαίωση τής ύψηλής μου έκτιμήσεως».

ΙΟΥΝΙΟΥ
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1977

'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε.

'Αβέρωφ,

επισκέπτεται τό Παρίσι δπου εχει σημαντικές επα

φές μέ άντικείμενο τήν επίσπευση της παραδόσεως
στρατιωτικοί) ύλικοu πού είχε παραγγείλει ή Κυβέρ
νηση. Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στή
γαλλική πρωτεύουσα συναντήθηκε καί μέ τόν πρόε
δρο

τfiς

Γαλλικής

11

'Ιουνίου, δ Κ. Καραμανλής άπηύθυνε

επιστολή καί στόν 'Ιταλό πρωθυπουργό, Τζ. 'Αν

Δημοκρατίας,

Β.

Ζισκάρ ντ'

Έσταίν, στόν όποίο καί επέδωσε τήν άκόλουθη επι
στολή του Κ. Καραμανλή:

τρεόττι:
«Διατηρώ ζωηρή τήν άνάμνηση τής προσωπικής

έπαφής μας κατά τήν διάρκεια τής προσφάτου έπισκέ
ψεώς σας στήν 'Αθήνα πού μiiς έδωσε τήν εύκαιρία
νά έχουμε χρήσιμες καί καρποφόρες συνομιλίες. Καί
πιστεύω ότι ε{ναι χρήσιμο νά διατηρήσουμε τήν
έπαφή αύτή πάνω dέ ζητήματα κοινοί5 ένδιαφέροντος
πού άπαι,τοί5ν τήν προσωπική προσοχή, τήν δική σας
ή τήν δική μου.

«Σiiς εύχαριστώ πού είχατε τήν καλωσύνη νά δε

»Πληροφορούμαι συγκεκριμένα ότι στίς προσε

χθήτε, σέ τόσο σύντομο διάστημα, τόν κ. 'Αβέρωφ,

χείς συναντήσεις τών πρωθυπουργών καί ύπουργών

τόν δποίο παρεκάλεσα νά σiiς έπιδώση αύτό τό μή

'Εξωτερικών τών 'Εννέα έντός τοί5 τρέχοντος μηνός

δρισμένες Κυβερνήσεις θά έπιδιώξουν τήν διευκρί

νυμα.

>>Πληροφοροί5μαι, άγαπητέ μου πρόεδρε, ότι κα

νιση τής θέσεως πού παίρνουν τά μέλη τijς Κοινότη

τά τίς προσεχείς συναντήσεις τους τόν τρέχοντα μή

τος, στό θεμα του συσχετισμοί5 τής άναθεωρήσεως

να οί πρωθυπουργοί καί οί ύπουργοί 'Εξωτερικών

τής γεωργικής πολιτικής μέ τήν ένταξη τής 'Ελλά

τών

δος.

'Εννέα θά έπιδιώξουν νά διευκρινίσουν τήν

γαλλική θέση ώς πρός τήν 'Ελλάδα σχετικά μέ τήν
άγροτική πολιτική τής Κοινότητος.
>>Φαίνεται πράγματι ότι, παρά τήν άντίθετη γνώ

»Σχετικά μέ τό θέμα αύτό πού έχει άνακύψει στίς

Βρυξέλλες, θά ήθελα νά σiiς έκφράσω καί πάλι τήν
έκτίμησή μου γιά τήν κατανόηση μέ τήν δποία δεχθή

μη τών έταίρων τους, οί άντiπρόσωποι τής Γαλλίας

κατε τίς άπόψεις μου όταν τό συζητήσαμε κατά τήν

στίς Βρυξέλλες δημιούργησαν μιά σύνδεση μεταξύ

έπίσκεψή σας στήν 'Αθήνα.

αύτών τών θεμάτων.

»Δέν άγνοείτε πόσο έξετίμησα τήν διαβεβαίωση

»Συμφωνήσαμε πράγματι τότε δτι δ συσχετισμός

αύτός θά έκι.νδύνεuε νά άποβή εΙς βάρος τόσο τής

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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έντάξεως τής Έλλάδος δσο και τής αναθεωρήσεως

μουσείων

τής γεωργικής πολιτικής. Δiότι θά ήμποροvσε νά

θέσεις προσωπικου άνωτέρας εκπαιδεύσεως, οί

4 καί

aρχαιολογικών γραμματέων

4), οί 62 είναι
162 προ

χρησιμοποιηθή ή μία περίπτωσις έναντίον τής άλ

σωπικου μέσης εκπαιδεύσεως καί οί

λης.

Παιδεύσεως (φυλάκων άρχαιοτήτων κ.λπ.) Μέ τίς

»Εlμαι βέβαιος δτι στίς έπικείμενες αύτές συναν
τήσεις τών ·Εννέα ή Κυβέρνησίς σας θά βρή τήν
εύκαιρία νά καταστήση σαφές δτι δέν συσχετίζει τήν

ενταξη τής 'Ελλάδος μέ όποιοδήποτε άλλο θέμα καί

398

στοιχειώδους εκ

272

θέ

σεις επί συμβάσει καλύπτονται διάφορες ανάγκες, tδίως
τών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών (συντηρητές &ργων τέ

χνης, τεχνίτες ανασκαφών κ.λπ.). 'Η πλήρωση τών νέων

θέσεων θά γίνη σταδιακά μέχρι του

»2.

1979.

Ό πρωθυπουργός ενέκρινε τόν Νέο 'Οργανισμό

δτι έπιθυμεi τόν ταχύτερο δυνατό τερματισμό τών

του

σχετικών διαπραγματεύσεων» 161 •

όποίο αναδιαρθρώνονται καί διευρύνονται οί 'Υπηρεσίες

'Υπουργείου Πολιτισμου καί

του επί συγχρόνου, βάσεως . Τά δύο

11

ΙΟΥΝΙΟΥ

'Επιστημών μέ τόν

(2)

κύρια σκέλη του

'Οργανισμου είναι οί 'Αρχαιότητες καί τά Πολιτιστικά

1977

Συγκαλεϊ:ται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του Κ.

Καραμανλή καί μέ τη συμμετοχή τών ύπουργών

Θέματα.

,

»Στόν τομέα τών 'Αρχαιοτήτων καλύπτονται οί ύπάρ

χουσες ανάγκες πού όφείλονται στήν &λλειψη προσωπικου

Προεδρίας καί Παιδείας, Οίκονομικών καί Πολιτι

καί τήν παλιά διάρθρωση τfjς 'Αρχαιολογικfjς 'Υπηρεσί

σμοί) καθώς καί του γενικοί) γραμματέα του 'Υπουρ

ας . 'Αποσκοπείται τ,όσο ή επιστημονική ανάπτυξη δσο

γείου Πολιτισμοu καί του τεχνικοu συμβούλου του

καί ή εκλαϊκευτική δραστηριότης στόν χώρο αuτόν. Στήν

πρωθυπουργοu . 'Η σύσκεψη έντάσσεται στό πλαί

Κεντρική, {δίως , 'Υπηρεσία άναπτύσσεται ή 'Υπηρεσία

σιο τής ευρείας έξετάσεως τής πολιτιστικής δρα

' Αναστηλώσεως, ή όποία, ελλείψει προσωπικου , ήταν μέ

στηριότητας, τήν όποία ε{χε προκαλέσει ό πρωθυ

χρι σήμερα ελλιπής. Οί Περιφερειακές 'Υπηρεσίες συμ

πουργός από τό προηγούμενο ετος. 'Αποφασίστηκε
νά αναλάβει τό έλληνικό Κράτος δλη τή δαπάνη γιά
τή συντήρηση τής 'Ακροπόλεως, μή δεχόμενο τήν
οίκονομική συνδρομή τής Οόνέσκο καί θεωρώντας
δτι τήν εόθύνη καί τήν τιμή τής συντηρήσεως του
μνημείου ε{ χε μόνη της ή 'Ελλάδα. Παράλληλα,

πληρώνο;ναι μέ νέες 'Οργανικές μονάδες, δπως ή 'Εφορεία

Σπηλαιολογίας, τό 'Αρχαιολογικό 'Ινστιτουτο Βορείου
'Ελλάδος καί τό 'Αρχαιολογικό 'Ινστιτουτο Κρήτης. ~
»Συνιστώνται

6

τοπικά ' Αρχαιολογικά Συμβούλια μέ

&δρες τήν 'Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 'Ιωάννινα , Πάτρα, Ρόδο
καί 'Ηράκλειο Κρήτης.
»Συνιστώνται , επίσης α)

έξετάστηκε ή αναδίοργάνωση του 'Υπουργείου Πο

'Αρχαιοτήτων β)

λιτισμοu, ή δημιουργία νέων 'Αρχαιολογικών Συμ

των καί γ) γιά πρώτη φορά

βουλίων καί Μουσείων καθώς καί ή προώθηση τών

Μνημείων.

εργων τής 'Ακροπόλεως. Τό σχετικό είδησεογραφι

3 νέες

5 νέες

' Εφορείες Βυζαντινών

'Εφορείες Κλασικών 'Αρχαιοτή

7

νέες 'Εφορείες Νεωτέρων

»Μέ τόν τρόπο αuτό επιτυγχάνεται ή άποκέντρωση του

'Υπουργείου καί ή καλύτερη εξυπηρέτηση τών κατοίκων

κό δελτίο αναφέρει:

τfjς ύπαίθρου.

«Μέ τίς aποφάσεις πού ελήφθησαν συνιστώνται στό
'Υπουργείο Πολιτισμου

1.159

θέσεις aπό τίς όποίες

»Στόν Πολιτιστικό τομέα ύπάγονται οί 'Υπηρεσίες γιά

107

τήν προαγωγή τών παραδοσιακών πολιτιστικών aξιών,

aρχαιολόγων. Δημιουργουνται

τήν διάδοση καί εκλαίκευσή τους. 'Επί πλέον ίδρύεται

Κλασικών

6 τοπικά 'Αρχαιολογικά
5 νέες 'Εφορείες Βυζαντινών' Αρχαιοτήτων, 3
καί 7 Νεωτέρων Μνημείών. Δημιουργείται επί

&λλά καί τήν ενίσχυση τfjς νέας δημιουργίας, καθώς καί

Συμβούλια,

Τεχνική 'Υπηρεσία γιά τά πολιτιστικά κτίρια (Βιβλιοθfj

σης Διεύθυνση Λαϊκου Πολιτισμου.

κες, Πνευματικά Κέντρα, Μουσεία κ.λπ.), Διεύθυνση Λαϊ

" »'Εξ άλλου τό Κράτος αναλαμβάνει δλη τήν δαπάνη
γιά τή~ συντήρηση τών μνημείων τfjς ' Ακροπόλεως καί

κου Πολιτισμου

περιορίζεται ή συμβολή τfjς 'Όuνέσκο" σέ τεχνική βοή

'Υπηρεσιών γιά τήν φροντίδα τών Νεωτέρων Μνημείων.

-

ό χώρος ό όποίος μέχρι σήμερα δέν

είχε καλυφθfj - καθώς καί ή εγκατάσταση Περιφερειακών

θεια . ' Αποφασίστηκε άκόμη ή δημιουργία Μουσείου Συγ

»Μέ aπόφαση του πρωθυπουργου δλες οί άναγκαίες

χρόνου τέχνης, νέων κτιρίων γιά τήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη

δαπάνες γιά τήν συνέχιση καί όλοκλήρωση τών μελετών

καί τά Γεν. 'Αρχεία του Κράτους καί δημιουργία χώρου

καί τών &ργων τών

γιά εκθέσεις καί συνέδρια .

' Ακροπόλεως άναλαμβάνονται άπό τό έλληνικό Κράτος.

σχετιζομένων μέ τά μνημεία τfjς

» ' Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται γιά τήν ενίσχυση τfjς Καλ

»'Η διεθνής συμπαράσταση, τήν' όποία προσέφερε ή

λιτεχνικfjς Παιδείας, πού επιτυγχάνεται μέ τήν επιχορή

ΟΥΝΕΣΚΟ, θά περιορισθfj κυρίως σέ επιστημονική καί

γηση τών σχολών καί τήν προσφορά ύποτροφιών .

τεχνική βοήθεια. Μέ αuτό τόν τρόπο θά επισπευσθουν τά

»Ειδικότερα, τά θέματα, στά όποία ελήφθησαν άποφά

σεις, είναι :

>>1.

»Μουσείο 'Ακροπόλεως : Ό άρχιτεκτονικός διαγωνι

Γιά τήν επάνδρωση του ' 'Υπουργείου Πολιτισμου

καί 'Επιστημών συνιστώνται
όποίες

887

τακτικές καί

272

1.159

νέες θέσεις, aπό τίς

επί συμβάσει. Οί

265

τακτικές

είναι θέσεις επιστημονικου προσωπικου (διοικητικών
άρχαιολόγων

8,

κρίσιμα αuτά εργα.

67,

107, aρχιτεκτόνων 42, πολιτικών μηχανικών
8, τοπογράφων 7, ζωγράφων 18, χημικών

μηχανολόγων

σμός γιά τό νέο Μουσείο, πού θά στεγάση τά γλυπτά τών
μνημείων τfjς 'Ακροπόλεως καί τίς άρχαιότητες πού εκτί
θενται ήδη στό Μουσείο επί τfjς ' Ακροπόλεως, aπέφερε

26

μελέτες, οί όποίες εξετάζονται άπό τήν Κριτική 'Επιτρο
πή. 'Εντός

40

ήμερων θ' άρχίση ή εκπόνηση τfjς όρι

στικfjς μελέτης. Τό δλο κτίριο θά εναρμονίζεται μέ τό ύφι-
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στάμενο κτίριο Μακρυγιάννη, καί ή εύρύτερη περιοχή θά

»Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών: Γιά τήν Στέγη Γραμμά

διαμορφωθfj κατάλληλα. 'Η όλοκλήρωση τοu εργου θά

των καί Καλών Τεχνών θά διατεθfj παραδοσιακό κτίριο σέ

συντελεσθfj έντός 3ετίας καί ή δαπάνη θά άνέλθη σέ

κεντρικό σημείο των ·Αθηνών, ή άνακαίνιση καί έξοπλι

140.000.000

δραχμές.

σμός τοu όποίου θά άπαιτήση δαπάνη

»Μουσείο 'Αθηνών: Έξεπονήθη ήδη ή μελέτη γιά τήν
μετατροπή τοu κτιρίου Μακρυγιάννη σέ κατάλληλο Μου
σείο γιά τά έκθέματα τfjς πόλεως των 'Αρχαίων 'Αθηνών

5.000.000 δρχ.

"Ετσι

ικανοποιείται τό άπό μακροu ύπάρχον αίτημα γιά τήν εύ
πρεπfj έγκατάσταση του πνευματικοί) αύτοu ιδρύματος.
»Μουσείο Σύγχρονης τέχνης: Τό ύπό άνέγερση Μου

καί ή Χωροφυλακή ϋ.ρχισε τήν έκκένωση των κτιρίων καί

σείο στόν χώρο τοu Πεδίου τοu

τοu χώρου. 'Η δαπάνη γιά τήν τελική διαμόρφωση θά

γιά νά στεγάση Μουσείο Σύγχρονης τέχνης. Μεταξύ ϋ.λ

άνέλθη σέ

10.000.000 , δρχ.

καί τό εργο προβλέπεται νά

»' Αρχαίος

περίπατος καί προσβάσεις: Τά εργα γιά τόν

Αρεως θά άποπερατωθfj

λων προβλέπεται νά έκτεθοuν άξιόλογες συλλογές εργων
τέχνης τοu 19ου καί

όλοκληρωθfj έντός του έπομένου ετους .

v

ένεκρίθη πίστωση

20ou αίrονος.
90.000.000 δρχ.

Γιά τήν άποπεράτωση

'Αρχαίο Περίπατο καί γιά τήν πρόσβαση πρός τήν 'Ακρό

»Στέγη 'Ηθοποιών: 'Ικανοποιείται τό αίτημα τrον ηθο

πολη καί τίς προσβάσεις άπό τά Προπύλαια πρός τούς

ποιών, ν' άποκτήσουν δική τους στέγη . Γιά τόν σκοπό

ναούς προχωροuν ικανοποιητικά. J:'ιά τήν άποπεράτωση

αύτό θά παραχωρηθfj ή πρώην κατοικία Κοτοπούλη κα

των έργασιων αύτrον ένεκρίθη πίστωση

τάλληλα διασκευασμένη καί έξοπλισμένη. Σχετικώς ένε

5.000.000

δρχ .

»Μουσείο Βυζαντινfjς Τέχνης Θεσσαλονίκης: Προε

κρίθη πίστωση

5.000.000

δρχ.

κηρύχθη Πανελλήνιος Διαγωνισμός γιά τήν μελέτη άνε

»Γιά τήν ένίσχυση τfjς καλλιτεχνικfjς παιδείας ό πρω

γέρσεως Μουσείου Βυζαντινfjς Τέχνης στήν Θεσσαλονί

θυπουργός εδωσε έντολές νά πραγματοποιηθοuν έντός του

κη, σέ χώρο παραπλεύρως πρός τό ύπάρχον 'Αρχαιολογι

ετους τά άκόλουθα:

κό Μουσείο τfjς πόλεως. Παρεχωρήθη εκταση

9

περίπου

στρεμμάτων. 'Έτσι θά καταστfj δυνατή ή πλήρης εκθεση

»1.

Νά έκσυγχρονισθfj πλήρως ή νομοθεσία πού διέπει

τίς Σχολές Δραματικfjς τέχνης, χοροu, μουσικfjς, κινημα

των σπουδαιοτάτων βυζαντινών άρχαιοτήτων τfjς Θεσσα

τογράφου καί τηλεοράσεως. 'Η καλλιτεχνική μόρφωση

λονίκης καί τό Μουσείο αύτό μπορεί νά καταστfj τό σπου

γιά νά διατηρήση τήν έπιβαλλόμενη πολυμορφία της θά

δαιότερο Βυζαντινό Μουσείο τοu κόσμου. 'Ενεκρίθη ή

παραμείνη κατά τό μεγαλύτερο μέρος στήν ίδιωτική πρω

άναγκαία δαπάνη των

τοβουλία. Θά εiσαχθfj δμως, προαιρετικά, ό θεσμός των μ ή

100.000.000 δρχ., τό δέ εργο ύπολογί

κερδοσκοπικών iδιωτικrον σχολών (ύπό μορφή σωματείου

ζεται νά περαιωθfj έντός τριετίας.
»θέατρο Διονύσου: Τήν μελέτη καί άναστήλωση του

ή έταιρίας) πού ύπό όρισμένες προϋποθέσεις θά ένισχύων

Θεάτρου τοu Διονύσου άνέλαβε ή Γερμανική 'Αρχαιολο

ται ούσιαστικά άπό τό Κράτος γιά νά άντιμετωπίζουν δαπά

γική Σχολή, θά έκτελεσθfj δέ ύπό τήν έπίβλεψη τοu δρος

νες έξοπλισμοu καί διδακτικοί) προσωπικοu. Παράλληλα

Wurster σέ συνεργασία μέ τήν

'Αρχαιολογική 'Υπηρεσία.

τό 'Υπουργείο Πολιτισμοί) καί 'Επιστημών θά διαθέτη

'Η συμπλήρωση τοu εργου ύπολογίζεται νά γίνη έ~τός

σημαντικό άριθμό ύποτροφιrον γιά δωρεάν φοίτηση στούς

τριετίας καί θά δώση περί τίς

διακρινόμενους σπουδαστές.

2.000

θέσεις γιά θεατές. Τό

θέατρο θά χρησιμοποιηθfj άποκλειστικά γιά παραστάσεις

»2.

'Από τήν προσεχfj σπουδαστική περίοδο, τό 'Υ

άρχαίας τραγωδίας. Παράλληλα μέ τίς έργασίες άναστη

πουργείο Πολιτισμοί) καί 'Επιστημών νά διαθέτη έτήσιες

λώσεως θά διαμορφωθfj καταλλήλως καί ό δλος χώρος του

ύποτροφίες σέ άριστούχους άποφοίτους ώδείων γιά άνώτε

ίεροu του Διονύσου.

ρες σπουδές μουσικfjς στό έξωτερικό.

»Γενικά 'Αρχεία τοu Κράτους: Μέ βάση γνωματεύσεις

»3.

Νά λαμβάνουν άπό τό 'Υπουργείο Πολιτισμοί) καί

Γερμανών έμπειρογνωμόνων προκηρύσσεται, έντός των

'Επιστημών ύποτροφίες γιά τρίμηνη παραμονή σέ χώρες

ήμερων, διαγωνισμός γιά τήν έκπόνηση άρχιτεκτονικfjς

του έξωτερικοό πρός ένημέρωσή τους έπί των συγχρόνων

μελέτης άνεγέρσεως κτιρίου των Γενικών 'Αρχείων τοu

τάσεων τfjς τέχνης τους σέ ξένες χώρες μέ διεθνfj πολιτι

Κράτους σέ οiκόπεδο του Δημοσίου στό Παλαιό Ψυχικό.

στική άκτινοβολία διακεκριμένοι νέοι, κατά προτίμηση

Τό κτίριο θά διαθέτη δλο τόν σύγχρονο έξοπλισμό~ 'Η

εικαστικοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, σκηνοθέτες κ . ϋ. .

δαπάνη άνεγέρσεως

(40

έκατ. δραχμών) θά καλυφθfj άπό

δωρεά τοu κ. Μποδοσάκη 'Αθανασιάδη .
»'Εθνική Βιβλιοθήκη: 'Απεφασίσθη ή άνέγερση νέου

σύγχρονου κτιρίου Έθνικfjς Βιβλιοθήκης. Τό κτίριο θά

διαθέτη δλον τόv σύyχρονον έξοπλισμόν.
»Ζάππειον: Στό Ζάππειο Μέγαρο τό όποίον διασκευά

ζεται καταλλήλως γιά τήν όργάvωση Συνεδρίων, θά διατε
θοuν δύο αίθουσες γιά τήν όργάνωση μονίμου ·Εκθετηρίου

»Σέ προσεχείς συσκέψεις θά μελετηθοuν καί θά λη
φθοuν άποφάσεις:
»έπί των θεμάτων πού άφοροuν στούς όργανισμούς καί
τήν στέγαση των Κρατικών σκηνών καί όρχηστρrοv-

»γιά τόν συντονισμό καί τήν ένίσχυση τfjς έπιστημονι
κfjς έρεύνης καί,
»έπί των θεμάτων άρχαιολογικων έρευνrον καί άνασκα
φrον.

τέχνης . Τό 'Εκθετήριο τοuτο θά λειτουργήση πειραματι

»Σχετικά μέ τό θέμα τfjς ερευνας πού πρόκειται νά έξε

κά γιά νά παρουσιάζωνται σέ διαδοχικές έκθέσεις οί έργα

τασθfj σέ προσεχfj σύσκεψη, πληροφορούμεθα δτι ή Κυ

σίες 'Ελλήνων καλλιτεχνών. Παράλληλα πρός τίς έκθέ

βέρνηση εχει άποφασίσει τήν ύπαγωγή της έπιστημονικfjς

σεις θά γίνωνται δημόσιες όμιλίες, συζητήσεις καί παρου

ερευνας, συνολικά, στό 'Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνή

σιάσεις άπό τούς iδίους τούς καλλιτέχνας καί άπό προσω

σεως.

πικότητες τοu κόσμου τfjς τέχνης. Γιά τό σύνολο των ερ

»Ή άρμόδια ύπηρεσία του 'Υπουργείου Πολιτισμοu

γων διαρρυθμίσεως τοu Ζαππείου εχει διατεθfj πίστωση

θά μεταφερθfj στήν Προεδρία στήν όποία θά ύπαχθοuν τό

160.000.000

δρχ.

'Εθνικό Κέντρο 'Ερευνών καί ό Δημόκριτος»Ι62.
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13

ΙΟΥΝΙΟΥ

σαν, άκόμη, οί Η. Ήλιου, Χ. Φλωράκης, Ι. Πεσμα

1977

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στή σύζυγο του
έκλιπόντος

καθηγητή

τής νευροφυσιολογίας

του

Πανεπιστημίου Κορνέλ καί έφευρέτη τοu φαρμάκου
γιά τή νόσο του Πάρκινσον, Γ. Κοτζιίi, τό άκόλουθο
τηλεγράφημα:

ζόγλου, Γ.-Α. Μαγκάκης, Ι. Σκουλαρίκης, Λ. Κύρ
κος, Δ . Τσάτσος, Χ. Πρωτοπαππίiς καί Στ. Παπα
θεμελής.
Τήν έπομένη,

14

'Ιουνίου, τό λόγο πήρε ό Γ. Μαu

ρος, άρχηγός τής ΕΔΗΚ, ό όποίος τόνισε δτι τό
κόμμα του θά ψήφιζε κατά τής άρχής του νομοσχεδί

«Μέ λύπησε εiλιιφινά ό θάνατος τοίJ συζύγου

ου, τάχθηκε ύπέρ τής έφαρμογής του συστήματος

σας. Μέ τόν θάνατό του χάθηκε ένας μεγάλος επιστή

του

μων πού ήταν καί άκατάβλητος άγωνιστής. Μένει

χρόνια δέν είχε καταφέρει νά δώσει στή χώρα δίκαιο

1964 καί

κατηγόρησε τήν πλειοψηφία δτι έπί

όμως τό έργο του, μέ τό όποίο προσεπάθησε νά βοη

καί σταθερό έκλογικό νόμο. Στό σημείο αύτό παρενέ

25

θήση έκατομμύρια συναθρώπων του. Εlμαι βέβαιος

βη ό Κ. Καραμανλής γιά νά ύπενθυμίσει δτι ό ίδιος

ότι άπό τό έργο αύτό θά άντλήσετε κι εσείς εγκαρτέ

δέν είχε ποτέ ζητήσει άλλαγή του έκλογικοu νόμου.

ρηση γιά τήν άπώλεια ένός τέτοιου συντρόφου».

τέτοιες άλλαγές, σημείωσε, γίνονταν πάντα μέ aίτη
ση τής άντιπολιτεύσεως ή όποία άπέδιδε τίς προηγού

13-14

ΙΟΥΝΙΟΥ

μενες ήττες της στό έκλογικό σύστημα. 'Ο πρωθυ

1977

πουργός άναφέρθηκε ιδιαίτερα στόν έκλογιkό νόμο

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βούλή τό νέο

του

1958- ό

όποίος εί-χε ζητηθεί άπό τό Κέντρο καί

έκλογικό νομοσχέδιο, τό όποίο άναθεωρεί τόν έκλο

είχε προκαλέσει τήν πτώση τής Κυβερνήσεώς του

γικό νόμο του

- καί στή συμφωνία του Κέντρου
1974 (βλ. τόμους Γ' καί Η').

1974,

άφενός μέ τήν έπέκταση του

δικαιώματος τής ψήφου σέ δσους εχουν συμπληρώ

γιά τό νόμο του

σει τό 20ό ετος τής ήλικίας τους καί, άφετέρου, μέ

'Ο Α. Παπανδρέου, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τά

τήν πρόβλεψη του «σύν ενα)) !<:ατά τόν ύπολογισμό

χθηκε έναντίον τής ένισχυμένης άναλογικής, ύπέρ

του έκλογικοu μέτρου.

τής ψήφου στά

'Ο εισηγητής τής πλειοψηφίας, ύπουργός 'Εσω

18,

ένω ισχυρίστηκε δτι, έλέγχοντας

τή ραδιοτηλέοραση καί τίς πιστώσεις του προϋπο

τερικων, Ι. 'Ιορδάνογλου, έπισήμανε δτι ή ένισχυμέ

λογισμοί), ή Κυβέρνηση ήταν σέ θέση νά έπηρεάζει

νη άναλογική έφαρμοζόταν στή χώρα συνεχως άπό

τήν κοινή γνώμη.

τό 1958. Οί συγκεκριμένες τροποποιήσεις άπέρρεαν

Κατόπιν, ό ύπουργός Προεδρίας καί Παιδείας,

άπό τίς άμφισβητήσεις πού είχαν έγερθεί κυρίως γιά

Γ. Ράλλης, άπάντησε στίς αιτιάσεις τής άντιπολι

τόν άριθμό των άδιάθετrον έδρων άπό τήν πρώτη κα

τεύσεως

τανομή. 'Η προσθήκη του «σύν ενω> θά είχε ώς άπο

κούς ύπολογισμούς βάσει διαφορετικων συστημά

τέλεσμα νά μειωθεί ό άριθμός των έδρων αύτων στίς

των), άλλά καί στούς ίσχυρισμούς του προέδρου του

έπόμενες κατανομές. Πάντως, συνέχισε ό ύπουργός,

ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου γιά τή χρήση τοu ραδιοτη

(άναφερόμενος

σέ συγκεκριμένους έκλογι

ή Κυβέρνηση άπέρριπτε τήν πρόταση μέρους τής

λεοπτικοί) δικτύου. Τό νομοσχέδιο εγινε δεκτό στήν

άντιπολιτεύσεως γιά υίοθέτηση τής άπλής άναλογι

ίδια συνεδρίαση 163 •

κής, ή όποία βοηθίi ίσως μιά στατιστική καταγραφή

πολιτικων δυνάμεων, άλλά, άπό τήν άλλη πλευρά,
όδηγεί στόν κατακερματισμό των πολιτικων κομμά

15-16

ΙΟΥΝΙΟΥ

1977

των, στήν άκυβερνησία καί ίσως καί στήν άποσύν

Συγκαλοuνται, στό 'Υπουργείο Συντονισμοu, ύπό

θεση του πολιτικοί) βίου, δπrος είχε δείξει ή έμπειρία

τήν προεδρία του πρωθυπουργοί), Κ. Καραμανλή,

Πρόσθεσε, άκόμη, δτι ή Κυβέρνηση εί

δύο συσκέψεις μέ τή συμμετοχή των ύπουργων Συν

χε έξετάσει τή δυνατότητα άσκήσεως του έκλογικοu

τονισμοί) καί Οίκονομικων, των ύφυπουργων Συντο

του

1949-52.

δικαιώματος άπό τούς μετανάστες του έξωτερικοu,

νισμοί), καθώς καί ύπηρεσιακων παραγόντων, κατά

κάτι πού πρός τό παρόν δέν ήταν δυνατό, άφοu οί

τίς όποίtς συνεχίζεται ή έξέταση τής πορείας τής

ξένες Κυβερνήσεις, καί κυρίως ή δυτικογερμανική,

οικονομίας πού είχε έγκαινιαστεί τόν προηγούμενο

δέν δέχονταν νά πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στά

μήνα. Μετά τό τέλος καί τής δεύτερης συσκέψεως,

έλληνικά Προξενεία.

δόθηκε στή δημοσιότητα ή άκόλουθη κυβερνητική

Κατόπιν .άνέπτυξαν τίςrθέσεις τους ό δεύτερος ει
σηγητής τής πλειοψηφίας, Κ. 'Αποσκίτης, ό ειση

γητής τής ΕΔΗΚ, Ι. Σεργάκης, πού ύποστήριξε τήν
καθιέρωση άναλογικότερου συστήματος καί ό ειση
γητής του ΠΑΣΟΚ, Ι. 'Αλευρίiς, ό όποίος τάχθηκε

άνακοίνωση:
«Οί έξελίξεις πού σημειώθηκαν κατά τό πρ&το τετρά
μηνο του

1976

1977, έν σχέσει μέ τήν αντίστοιχη περίοδο του
1975, εΙναι &ναμφισβήτητα εύνοϊκές , τόσο

καί του

από απ;όψεως ποσοτικής, δσο καί &πό &πόψεως διαρθρωτι

ύπέρ του συστήματος τής άπλής άναλογικής καί τής

κής . ~Ετσι, ~ό συνολικό ελλειμμα του i.σοζυγίου των τρε

έπεκτάσεως τοu δικαιώματος ψJ]φου στά

χουσ&ν συναλλαγ&ν 'Ιανουαρίου

18.

Μίλη-

-

'Απριλίου παρουσιά-
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ζει, παρά τήν εν τφ μεταξύ σημειωθείσα άναθέρμανση τής
οικονομίας, τήν άκόλουθη εiκόνα:

»1975:
»1976:
»1977:

»Δεύτερον: νά προσαρμόση τίς τιμές τής εσωτερικής

έκατ. δολλ.

564
495
517

))
))

άγορaς πρός τίς διεθνείς καί,

))
))

»Τρίτον: νά έξυγιάνη, εστω καί σταδιακά, τήν οικονο
μία δρισμένων κατηγοριών παραγωγών καί ειδικότερα τών

»·Αξιοσημείωτη ε{ ναι ή καθαρή αϋξησις του πλεονά
σματος του ισοζυγίου τών άδήλων γιά τήν ίδια τετράμηνη

περίοδο. Τό σχετικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε ώς έξής:

»1975:
»1976:

έκατ. δολλ.

509
540

))

»·Αλλά καί ή καθαρή είσροή κεφαλαίων σημείωσε αϋ

έκατ. δολλ. τό

1976

σέ

467

έκατ. δολλ. τό

1977.
»Γιά τό πρώτο πεντάμηνο του ετους δέν ύπάρχουν άκό
μα άναλυτικά στοιχεία.

»ΕΙναι πάντως ενθαρρυντικό τό γεγονός δτι τό ελλειμ
μα πρό εξισορροπητικών δανεισμών περιορίσθηκε σημαν
τικά. Με:rαξύ

• Ιανουαρίου-Μαίου:

»τό

1975
)) 1976
)) 1977

4,6% -

-

μέσα σ· αύτή του

περιλαμβάνει αύξήσεις πού

όφείλονται σέ εξωγενείς παράγοντες καί άνέρχονται σέ
περίπου. τέτοιοι παράγοντες ήταν π.χ. ή άναπρο

διεθνών τιμών διαφόρων πρώτων ύλών καί άλλων προϊόν
των, καθώς καί ή όρθολογική άντιμετώπιση του κυκλώμα
τος ζωοτροφαί-κτηνοτροφικά προϊόντα. Κατά συνέπειαν

τό μισό μόνον τής αύξήσεως του δείκτου τιμών καταναλω
του τών έφετεινών άνατιμήσεων όφείλεται άποκλειστικά
στίς συνθήκες τής άγορaς.

»'Η προοδευτική εξυγίανση τής οικονομίας δέν μπορεί
παρά νά στοιχίζη. 'Υπάρχουν, δπως παρετήρησε δ κ. πρω

θυπουργός, προσωρινές επιβαρύνσεις του τιμαρίθμου πού
θά άποδειχθουν μέσα σέ λίγους μήνες, οικονομικά εξυγι
αντικές.

»Τό πρόγραμμα τών δημοσίων επενδύσεων καθώς καί δ
τακτικός προϋπολογισμός επιβαρύνθηκαν κατά τά ετη

1975

άνήρχετο σέ

379 έκατ. δολλ.
)) 193 ))
))
)) 87 ))
))

))
))

»·Αλλά δ έφετει νός τιμάριθμος

τήν αϋξηση κατά

σαρμογή τών τιμών πετρελαίου του ΟΠΕΚ, ή αϋξηση τών

))

128 έκατ.
δολλ. τό πρώτο τετράμηνο του 1976, εφθασε στά 165 έκατ.
δολλ. τό 1977 καί τό ναυτιλιακό συνάλλαγμα άπό 257 έκατ.
δολλ. τό 1976 στά 351 έκατ. δολλ. τό 1977.
377

κτηνοτρόφων.

2,36%

»Είδικότερα τό τουριστικό συνάλλαγμα άπό

ξηση άπό

»Πρώτον: νά περιορίση τό άνοιγμα τών διαφόρων λο
γαριασμών του Δημοσίου στήν Τράπεζα τής ·Ελλάδος.

εως καί

1977

μέ εκτακτες άμυντικές δαπάνες. 'Ανε

ξάρτητα, δμως, άπό αύτή τους τήν επιβάρυνση, κληρονό
μησε ή δημοκρατία άπό τήν δικτατορία ενα σύνολο εργων
καί μία σειρά έπαναλαμβανομένων

»Σημαντική ύπήρξε ή αϋξησις τών καταθέσεων σέ συ

κουμένων κατ' ετος

-

-

καί έποι.fένως διογ

προγραμμάτων καί δραστηριοτή

νάλλαγμα τών κάθε λογής 'Ελλήνων εργαζομένων του

των πού {;δημιούργησαν πλήθος ύποχρεώσεων καί νομικών

έξωτερικου. Τό πεντάμηνο Ίανουαρίου-Μαίου οί καταθέ

δεσμεύσεων. Τό

σεις αύτές αύξήθηκαν τό

ση, διαθέτοντας

1976

κατά

251

καί τό

1977

κατά

1975 καί τό 1976 προσπάθησε ή Κυβέρνη
72 δισ. δρχ. περίπου, νά εξυγιάνη ενα

δολλάρια. 'Ιδιαίτερη σημασία άπό τήν διαρθρω

"Πρόγραμμα" πού ε{χε συνταχθή κατά τρόπον άλόγιστο

τική άποψη εχει τό γεγονός τής αύξήσεως τών εξαγωγών

χωρίς νά εχουν καθορισθή επακριβώς οί προτεραιότητες

καθώς καί τής διαθέσεως πολύ σημαντικωτέρου έφέτος τμή

καί νά εχουν μέ άκρίβεια καταρτισθή οί μελέτες καί οί

ματος τών εισαγωγών καί τών εμπορικών πιστώσεων σέ

προϋπολογισμοί. Παρά τήν προσπάθεια τών έτών

βιομηχανικό εξοπλισμό.

1977 θά παραμείνη

392 έκατ .

)) . ο κ. πρωθυπουργός επέστησε τήν προσοχή τών πα

τήν

19751.1.1978 ενα ύπόλοιπον εργων πρός

άποπεράτωση πού άνέρχεται, άναπροσαρμοζόμενο σέ τι

ρισταμένων στό δτι γιά νά εξασφαλισθή περαιτέρω, πάνω

μές του δευτέρου έξαμήνου του

σέ μόνιμη βάση, ή εύνοϊκή αύτή πορεία

που.

-

πού εχει πραγ

ματικά εξυψώσει τήν διεθνή πίστη τής χώρας

-

θά πρέπη

νά καταβληθή άπό δλους τούς φορείς τής οίκονομίας μιά

1977, σέ 125 δισ.

δρχ. περί

»ΕΙναι δλοφάνερο δτι κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες εί
ναι άνάγκη:

σύντονη προσπάθεια. 'Έδωσε δέ πρός τούς παρισταμένους

»Πρώτον: νά έπιταχυνθή ή εκτέλεση δρισμένων, ιδιαί

συγκεκριμένες σχετικές δδηγίες πού άφορουν κυρίως τήν

τερα άποδοτικών, είτε άπό άπόψεως οικονομικής, είτε άπό

μεσοπρόθεσμη καί τήν μακροπρόθεσμη δημοσιονομική

άπόψεως κοινωνικής, εργων~ καί ειδικοτέρων δραστηριοτή

καί νομισματικοπιστωτική πολιτική.

των, εστω καί άν προκύψη, έξ αύτής τής αιτίας, καθυστέ

»Κατά τήν συζήτηση διαπιστώθηκε δτι ή διαχείρηση
του τακτικου προϋπολογισμου ε{ναι άπόλυτα σύμφωνη μέ

»Δεύτερον: Δέν επιτρέπεται ή έγγραφή στό πρόγραμμα

νέων εργων, παρά μόνο σέ περιπτώσεις εντελώς εξαιρετι

τίς προβλέψεις.
»'Ο δείκτης τιμών καταναλωτου, δπως ήδη άνακοινώ

θηκε, σημείωσε τόν μήνα Μάϊο αϋξηση κατά
άντίστοιχης αύξήσεως κατά

ρηση τής δλοκληρώσεως τών ύπολοίπων.

0,9%

τό

1976.

0,8%

εναντι

~Ετσι, ή συνο

λική αϋξηση του τιμαρίθμου κατά τό πρώτο πεντάμηνο του
ετους άνήλθε σέ

κές καί έφ • δσον τά εργα αύτά ε{ ναι άμέσου άποδόσεως καί
συνοδεύονται άπό πλήρεις τεχνικοοικονομικές μελέτες καί
προδιαγραφές.
»Μέ τά προεκτεθέντα κριτήρια πού εθεσε δ κ. πρωθυ

5,4% εναντι άντίστοιχης αύξήσεως κατά
5,3% καί 6,7% τό 1976 καί τό 1975. 'Όμως έφέτος ή Κυβέρ

πουργός θά καταρτισθή τό Πρόγραμμα του

1978

καί τών

επομένων έτών σύμφωνα άλλωστε μέ τίς μονιμότερες επι

νηση επεδίωξε ενσυνείδητα, παράλληλα πρός τήν συγκρά

διώξεις πού προβλέπουν τά "Προκαταρκτικά" του μεσο

τηση του τιμαρίθμου, νά έπιτύχη τούς άκόλουθους στό

προθέσμου προγράμματος πού κατέθεσε ή Κυβέρνηση

χους:

στήν Βουλή.
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»~Ετσι π.χ. θά ένισχυθουν ίδιαίτερα οί τομείς τής παι

ρrος πάνω στό περιεχόμενο του καταρτισθέντος ενιαίου

δείας καί τής ύγείας, γιατί άποτελουν προϋπόθεση τής άξι

λογιστικου σχεδίου, πού είναι άναγκαίο μέσα στά πλαίσια

οποιήσεως του κυριοτέρου παράγοντος τής οίκονομικής

τής Κοινής • Αγορaς', γιατί έξασφαλίζει τήν πληρότητα,

μας άναπτύξεως, πού είναι τό άνθρώπινο δυναμικό.

τήν σαφήνεια καί τήν όρθολογική διεξαγωγή των συναλ

»'Ο κ. Καραμανλής παρετήρησε δτι δ προϋπολογισμός

λαγών των έπιχειρήσεων. Τό σχετικό νομοσχέδιο, μετά

δημοσίων έπενδύσεων άποτελεί τό κυριότερο, τό άποκλει

τήν ύποβολή των άπόψεων των ένδιαφερομένων τάξεων θά

στικό σχεδόν μέσο, άσκήσεως έπεκτατικής πολιτικής.

προωθηθή άμέσως πρός τήν Βουλή.

'Ε τόνισε, δμως, δτι έπιβάλλονται λεπτότατοι χειρισμοί,

1

»Οί συνθήκες πού προαναφέρθηκαν, σέ συνδυασμό,

οϋτως rοστε νά μή σημειωθή, έξ αίτίας άλογίστων έπεκτά

πρό πάντων, μέ τήν πραγματοποίηση τής έντάξεώς μας

σεων, άναζωπύρωση του πληθωρισμου, άνάλογη μέ έκείνη

στήν Κοινή

πού κινδυνεύει νά σημειωθή σέ δρισμένες χώρες του

στό μέλλον τής χώρας μέ αίσιοδοξία. Οί έπιδιώξεις μας καί

'Αγορά, μaς έπιτρέπουν νά προσβλέψουμε

οί βασικοί στόχοι, όχι μόνον γιά τά προσεχή, άλλά καί γιά

ΟΟΣΑ .

»'Ιδιαίτερη σημασία άποδίδει ή Κυβέρνηση στήν δη
μιουργία περιορισμένου άριθμου κέντρων ελξεως του πλη

τά άπώτερα χρόνια, διαγράφονται στά "προκαταρκτικά"
του μεσοπροθέσμου προγράμματος .

θυσμου καί τής οίκονομικής δραστηριότητος έκτός των

»Είναι δλοφάνερο δτι ή ενταξή μας καί, έν συνεχείq, ή

περιοχών των ·Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης. Καί πρός

άξιοποίησή της θά προσπορίσουν πολιτικά, κοινωνικά καί

αυτήν τήν κατεύθυνση είναι άνάγκη νά στραφουν τά προ

οίκονομικά όφέλη στήν χώρα.

γράμματα των προσεχών έτrον.

)) 'Ιδιαίτερη

σημασία εχουν οί διανοιγόμενες προοπτι

»'Εξ άλλου συζητήθηκαν κατά τίς συσκέψεις θέματα

κές γιά τίς μικρομεσαίες έπιχειρήσεις καί, πρό πάντων, γιά

άναφερόμενα στίς παράλληλες έπενδύσεις. 'Ιδιαίτερη εμ

τούς έργαζομένους τής ύπαίθρου καί των πόλεων. Αυτων

φαση δίνεται άπό τήν Κυβέρνηση στήν ύποκατάσταση,

κυρίως τά είσοδήματα θά αυξηθουν καί, αυτων πρώτων, θά

στόν μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μέσφ του έπενδυτικου

βελτιωθή ή ποιότητα τfjς ζωής.

προγράμματος τής ΔΕΗ, του είσαγομένου άργου πετρελαί
ου μέ λιγνίτη.

»u0μως, ή έπίτευξη αυτrον τffiν άποτελεσμάτων θά έκιν
δύνευε νά ματαιωθή, αν ο{ πλουσιότερες δμάδες του πλη

»'Ως πρός τίς~ βπενδύσεις του ΟΤΕ θά δοθή προτεραιό

θυσμου δέν έδέχοντο νά ύποβληθουν σέ θυσίες καί, άν οί

τητα στήν έξασφάλιση τηλεπικοινωνιακής διασυνδέσεως

ύστερουσες εισοδηματικές δμάδες δέν εδειχναν τήν άπαι

μέ τό έξωτερικό, rοστε νά μπορέση νά άξιοποιηθή οικονο

τούμενη ύπομονή καί αυτοσυγκράτηση.

μικά ή προνομιακή γεωγραφική θέση τής χώρας. Τουτο

»WΟχι μόνο δέν ζητεί ή Κυβέρνηση -παρά τό τερά

δέν σημαίνει, δτι δέν θά έξυπηρετηθουν, κατά τό μέτρο του

στιο βάρος των άμυντικων δαπανών -aπό τούς περισσό

δυνατου, καί οί έσωτερικές τηλεπικοινωνίες.

τερους 'Έλληνες νά ύποβληθουν σέ θυσίες, άλλ •, άντίθε

»UΥστερα άπό ένέργειες, σέ άνώτατο πολιτικό έπίπεδο,

εχουν έπιτευχθή ή άποσύνδεση:
»πρώτον, τής δικής μας ύποψηφιότητας άπό τίς ύποψη
φιότητες άλλων χωρών, καί

τα, μέ τήν είσοδηματική της πολιτική άπέδειξε δτι είναι

άποφασισμένη νά αυξήση τό πραγματικό τους, τό άποπλη
θωρισμένο είσόδημα, δπως τό αϋξησε καί τό

1976

καί τό

1975

καί τό

1977.

»δεύτερον, των δικών μας διαπραγματεύσεων έντάξεως

»'Η Κυβέρνηση ζητεί άπό δλους τούς UΕλληνες νά μήν

άπό τήν άναθεώρηση τής κοινής άγροτικής πολιτικής γιά

ύπονομεύσουν τό μέλλον τής χώρας, άλλά καί τό ίδιο τό

τά Μεσογειακά προϊόντα .

Ιδιωτικοοικονομικό τους συμφέρον . Αυτός είναι δ λόγος

»'Όπως είναι γνωστόν άπό έλληνικής πλευρaς, εχουν

γιά τόν όποίο

-

κατά τό στάδιο μάλιστα τής οίκονομικής

ήδη ύποβληθή οί βασικές θέσεις τής έλληνικής Κυβερνή

καί τής κοινωνικής έξελίξεως πού διανύει ή 'Ελλάς

σεως. 'Αναμένεται δέ ή διατύπωση τrον άντιστοίχων θέσε

ναι άληθινά αυτοκαταστροφική ή έμφάνιση φαινομένων

ων τής Κοινότητος.

πού διαταράσσουν τήν κοινωνική γαλήνη καί συνοχή μέ

»'Ο κ. πρωθυπουργός κατετοπίσθη πλήρως, τόσο πάνω
στά σχέδια προσαρμογής τής οικονομίας μας πρός τίς ευ

-

εί

άδικαιολόγητες ή άκαιρες άπεργιακές έκδηλώσεις ή άλλου
είδους κινητοποιήσεις.

ρωπαϊκές οίκονομικοκοινωνικές συνθήκες, δσο καί πρός

»'Η Κυβέρνηση είναι βεβαία δτι ή συντριπτική πλειο

τίς λεπτομέρειες πού άναφέρονται στίς διαπραγματεύσεις.

ψηφία των 'Ελλήνων δέν θά θελήση νά μιμηθή τίς άταξίες

»Καί ώς πρός τά δύο αυτά θέματα δ κ. πρωθυπουργός

πού σημειουνται σέ άλλες χώρες καί πού άποτελουν παρά

εδωσε πρός τόν ύπουργό του Συντονισμου σχετικές δδηγί

δειγμα πρός άποφυγήν. 'Αντίθετα οί έργαζόμενοι UΕλλη

ες.

νες θά θελήσουν νά άκολουθήσουν τό ύπόδειγμα των στα
»'Η Κυβέρνηση άπεφάσισε ήδη νά προωθήση κατά τήν

διάρκεια των διακοπών τής Βουλής, τό νομοσχέδιο περί

θερά άνερχομένων χωρών τής Δύσεως πού εχουν τήν Ικανό
τητα νά αυτοπειθαρχουν».

περιορισμου τής δραστηριότητος των μονοπωλίων καί των

όλιγοπωλίων πού εχει συνταχθή άπό τά 'Υπουργεία Συν
τονισμου καί του

•Εμπορίου

καί πού άποβλέπει στήν έξα

σφάλιση συνθηκών ύγιους άνταγωνισμου πρός όφελος των
μικρομεσαίων έπιχειρήσεων καί τής καταναλώσεως. Τό
νομοσχέδιο είναι πλήρως έναρμονισμένο, όχι μόνο πρός

16-19

ΙΟΥΝΙΟΥ

1977

·Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας,

• Αρ

χιεπίσκοπος Μακάριος, έπισκέπτεται τήν ·Αθήνα,

τήν Συνθήκη τής Ρώμης, άλλά καί πρός τίς κατ' ίδίαν

έπιστρέφοντας άπό τή διάσκεψη τ&ν μελών τής Κοι

νομοθεσίες των χωρών τής ΕΟΚ.

νοπολιτείας, στό Λονδίνο.

»'Ο κ . πρωθυπουργός έζήτησε νά ένημερωθή λεπτομε-

Τόν 'Αρχιεπίσκοπο ύποδέχθηκε στό άεροδρόμιο
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τοu 'Ελληνικοί) δ Κ. Καραμανλi'ίς. Εύθύς άμέσως, δ

τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπον. Τά κύρια

πρόεδρος Μακάριος δήλωσε δτι θεωροuσε εύπρόσ

σημεία τής γραμμής αuτής είναι: α) 'Η άναζήτησις λύσεως

δεκτη κάθε πρωτοβουλία γιά τή διευθέτηση του Κυ

τοϋ Κυπριακοϋ θά πρέπη νά συνεχισθή νά επιδιώκεται μέ

πριακοί), μέ τόν δρο δτι δέν θά συνεπαγόταν ύποκατά
σταση του ΟΗΕ καί άποδιεθνοποίηση του προβλή

ματος.

'Εξέφρασε, άκόμη, τήν ελπίδα, δτι ή νέα

τουρκική Κυβέρνηση θά επεδείκνυε πνεuμα καλής
θελήσεως ωστε νά καταστεί δυνατή ή επίλυση του

προβλήματος. 'Από τήν πλευρά του, δ Κ. Καραμαν
λής δήλωσε:

έξευρεθή λύσις, άλλά καί επειδή έάν φύγουμε άπό τήν Δύ

σιν 'θά πολλαπλασιάσωμε τάς δυνάμεις τής Τουρκίας, ή
όποία βεβαίως θά έξακολουθήση νά παραμένη εiς τήν Δύ
σιν· β) 'Η σημαντικωτέρα πτυχή τοϋ Κυπριακοϋ είναι τό
εδαφικόν.

>>·Η κυρία προσπάθεια θά πρέπη νά συγκεντρωθή εiς

«Κατ' άρχήν έπιθυμώ νά έκφράσω τήν χαρά μου
yιά τήν παρουσία τοv

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

σrήν 'Αθήνα. Καί μέ τήν εvκαιρία νά έκφράσω τήν
βεβαιότητα δτι οι' συνομιλίες τίς όποίες θά έχουμε θά

άποδειχθοvν πολύ χρήσιμες yιά τό κυπριακό πρό
βλημα>>.

τήν άπόσπασιν δσον τό δυνατόν περισσοτέρου εδάφους,
χάριν τής οiκονομικής επιβιώσεως των 'Ελληνοκυπρίων

καί τής έπιστροφής μεγαλυτέρου άριθμοϋ προσφύγων.
'Όλαι αί dλλαι πλευραί τοϋ Κυπριακοϋ είναι δευτερευού
σης σημασίας. Εiδικώτερα, συμφέρει Κεντρική Κυβέρνη

σις μέ χαλαράς εξουσίας, διότι εiς τήν άντίθετον περίπτω
σιν ή Τουρκία μέσφ των Τουρκοκυπρίων θά είχε συμμετο

Τήν έπομένη, δ

'Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο. Στή συνέ
χεια συναντήθηκε μέ τόν Κ. Καραμανλή. Παραβρί
σκονταν

σα εiς τά πλαίσια τής Δύσεως. Καί τοϋτο όχι μόνον διότι ή '
Δύσις, εν άντιθέσει πρός τήν 'Ανατολήν, ~χει συμφέρον νά

άπό

τήν

έλλαδική

πλευρά

δ

χήν εiς τήν διοίκησιν καί τοϋ έ λληνοκυπριακοϋ τμήματος.

>>'Εν συνεχεί~ τόν λόγον ~λαβε ό 'Αρχιεπίσκοπος, ό

όποίος είπεν δτι ~συμφωνεί άπολύτως μέ δλα δσα είπεν δ
πρωθυπουργός. 'Εξέφρασε τήν ίκανοποίησίν του διά τήν

ύπουργός

στενήν συνεργασίαν τών δύο Κυβερνήσεων καί έπανέλαβε

'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιος, δ πρέσβης τής 'Ελλάδος

τήν πεποίθησίν του δτι τό κλειδί τής λύσεως τοϋ Κυπρια

στή Λευκωσία, Μ. Δούντας καί δ γενικός διευθυντής

κοϋ εύρίσκεται εiς τά χέρια τών 'Αμερικανών, οί όποίοι

του Πολιτικοί) Γραφείου του πρωθυπουργοί), Π. Μο

είναι οί μόνοι πού ~χουν ταυτοχρόνως καί τό συμφέρον καί

λυβιάτης, ενώ άπό τήν κυπριακή δ ύπουργός 'Εξω

τήν δυνατότητα νά προωθήσουν λύσιν τοϋ Κυπριακοϋ. ·Η

τερικών, Ι. Χριστοφίδης, δ Π. Σταύρου καί δ πρέ

συμπαράστασις , είπεν δ

σβης τής Κυπριακής Δημοκρατίας στήν 'Αθήνα. Ν.
Κρανιδιώτης. Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει:

'Αρχιεπίσκοπος,

τής

Κοινής

'Αγορaς είναι βεβαίως χρήσιμος, άλλά ή Κοινή 'Αγορά
μόνον επιβοηθητικόν ρόλον των άμερικανικών προσπα

θειών ~χει τήν δυνατότητα νά παίξη.

«'Ο 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επεσκέφθη σήμερον

»'Όσον άφορα τήν Σοβιετική 'Ένωση, ό 'Αρχιεπίσκο

καί ώραν Ι Ι π.μ. τόν κ. πρωθυπουργόν εiς τό Πολιτικόν

πος είπε δτι δέν εχει καμμιά ενδειξη δτι προτίθεται νά

Γραφείον . 'Ο 'Αρχιεπίσκοπος καί ό πρωθυπουργός συνω

βοηθήση άποτελεσματικά γιά τήν έξεύρεση λύσεως. ~ Άλ

μίλησαν κατ' iδίαν επί μίαν περίπου ώραν, έν συνεχεί~ δέ

λωστε οί Ρώσοι ηρνήθησαν νά ικανοποιήσουν αϊτημα τής

προσήλθον εiς τήν συνάντησιν άπό έλληνικής μέν πλευ

κυπριακής Κυβερνήσεως γιά χορήγηση στρατιωτικής βο

ρaς οί κ.κ . Μπίτσιος, Δούντας καί Μολυβιάτης, άπό δέ

ηθείας ... »164.

κυπριακής οί κ . κ. Χριστοφίδης, Σταύρου καί Κρανιδιώτης.

)) . ο

κ. πρωθυπουργός είπε, πρός ενημέρωσιν των προ

σελθόντων, δτι ό 'Αρχιεπίσκοπος τόν ένημέρωσε γιά τήν

Μετά τό τέλος τής συναντήσεως εκδόθηκε τό άκό
λουθο άνακοινωθέν:

μόλις λήξασαν διάσκεψιν τής Κοινοπολιτείας εν Λονδίνφ
καί γιά τήν στάσι ν των μελών της επί τοϋ Κυπριακοϋ άπό

«Ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας 'Αρχιεπί

τήν όποίαν ό 'Αρχιεπίσκοπος ήτο γενικώς ικανοποιημέ

σκοπος Μακάριος καί δ πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής

νος. 'Εν συνεχεί~, είπεν ό κ. πρωθυπουργός, προέβησαν μέ

συνηντήθησαν σήμερα επί δίωρον εiς τό Πολιτικόν Γρα

τόν 'Αρχιεπίσκοπον εiς επισκόπησιν τών έξελίξεων τοϋ

φείον.

Κυπριακοϋ καί διερεύνησαν τάς ύφισταμένας δυνατότητας

»Κατά τήν συνάντησιν ~γινε άνταλλαγή άπόψεων επί

προωθήσεώς του κατόπιν καί τών προσφάτων τουρκικών

δλων τών πτυχών τοϋ Κυπριακοϋ ύπό τό φώς των σημερι

έκλογών. Διεπίστωσαν καί οί δύο δτι τά άποτελέσματα τών

νών δεδομένων. Συνεζητήθησαν οί περαιτέρω χειρισμοί

εκλογών αuτών δημιουργοϋν εiς τήν Τουρκίαν πολιτικήν

έπί τοϋ έθνικοϋ θέματος καί διεπιστώθη πλήρης σύμπτωση

κατάστασιν χειροτέραν τής προηγουμένης άπό πλευρaς

άπόψεων.

προωθήσεως λύσεων, τόσον εiς τά διμερή έλληνοτουρκικά
προβλήματα, δσον καί εiς τό Κυπριακόν. 'Εν όψει καί τής

>>' Επανεβεβαιώθη

ή άπόφαση των δύο Κυβερνήσεων νά

μή δεχθοϋν τά τετελεσμένα γεγονότα πού έδημιουργήθη

έξελίξεως αuτής, συνέχισεν ό κ. πρωθυπουργός, συνεφώ

σαν διά τής βίας εiς τήν Κύπρον . 'Εξεφράσθη ταυτοχρό

νησαν μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπον δτι επιβάλλεται νά συνεχι

νως ή εuχή δτι ή νέα τουρκική Κυβέρνησις θά κατανοήση

σθή ή συνεργασία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων ή όποία

δτι είναι πρός τό συμφέρον δλων

τελευταίως είναι στενωτέρα παρά ποτέ.

Τουρκίας

»τέλος, κατέληξεν ό κ. πρωθυπουργός έπανεβεβαιώθη

-

-

καί έπομένως καί τής

νά έξευρεθή μιά δίκαιη καί ~ντιμη λύση στό

κυπριακό πρόβλημα.

ή βασική γραμμή τής πολιτικής έπί τοϋ Κυπριακοϋ, δπως

>>Εiς τόν άγώνα πού διεξάγει δ κυπριακός ·Ελληνισμός

είχε συμφωνηθή καί εiς τάς προηγουμένας συναντήσεις

καί είς τούς χειρισμούς τοϋ έθνικοϋ θέματος άπό τήν Κυ-
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βέρνησιν τής Κύπρου, ή ·Ελλάς θά έξακολουθήση νά παρέ
χη τήν πλήρη συμπαράστασίν της».

παρεκάθησε

λή, σύσκεψη στήν όποία συμμετέχουν δ ύπουργός
'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, οί ύφυπουργοί, Α.

Στή συνέχεια, δ πρόεδρος τής Κυπριακής Δημο
κρατίας

473

σέ πρόγευμα πού

παρέθεσε

πρός τιμή του δ Κ. Τσάτσος.

Ζαίμης καί Κ. Δαβάκης, καί ή ήγεσία των 'Ενόπλων

Δυνάμεων. Σχετικά, έκδόθηκε ή άκόλουθη κυβερνη
τική άνακοίνωση:

Τό πρωί τής έπομένης, δ 'Αρχιεπίσκοπος συναν

/Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εθεσε έρωτήματα

τήθηκε καί πάλι f+έ τόν Κ . Καραμανλή καί άργότερα

καί ένημερώθη έπί τής προόδου των προγραμμάτων έξο

άναγορεύθηκε έΠίτιμος διδάκτωρ

πλισμοu, καί ίδιαιτέρως τοu έκτάκτου τοιούτου, τό δποίον

στήν Πάντειο

cδς γνωστόν ε{χεν έγκριθή ύπό του κ. πρωθυπουργοί) είς

Σχολή.

c'iλλην άνάλογον σύσκεψιν πρό 5μήνου περίπου. Έξ άλ

17

ΙΟΥΝΙΟΥ

λου δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ένημερώθη έπί των κα

1977

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στόν Α. Σουάρεθ,
νικητή τών πρώτων μετά άπό

41

χρόνια έλεύθερων

ίσπανικών έκλογών, τό άκόλουθο τηλεγράφημα:

«'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τά θερμά συγχαρητή
ριά μου τόσο γιά τήν έκλογική σας έπιτυχία, όσο καί
γιά τήν όλοκλήρωση τής άποκαταστάσεως τής δη

ταβαλλομένων προσπαθειών διά τήν άνάπτυξιν πολεμικών
βιομηχανιών καί ίδίως έπί θεμάτων σχεδιάσεως καί όργα
νώσεως τής άμύνης τής χώρας. ·Ο κ. Καραμανλής έξέφρα
σε τήν πλήρη ίκανοποίησίν του διά τήν δραστηριότητα

του Σώματος τών άξιωματικών είς τόν Στρατόν, τό Ναυτι

κόν κ&'ί τήν 'Αεροπορίαν καί έζήτησεν όπως συνεχισθή μέ
τόν αύτόν ρυθμόν καί μέ τόν αύτόν ζήλον ή έπιτελουμένη
έργασία .

μοκρατίας στήν 'Ισπανία διά τών χθεσινών έκλογών.

»'Εν συνεχεί~ δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ένημέ

>>Εύχομαι στόν ίσπαvικό λαό εύημερία καί πρόο

ρωσε τήν ήγεσίαν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων έπί τής γενι

δω>.

κής καταστάσεως τής χώρας καί ίδιαιτέρως έπί cδρισμένων

θεμάτων έξωτερικής πολιτικής» .

18

ΙΟΥΝΙΟΥ

1977

Τήν έπομένη, κατά τή διάρκεια συνεργασίας του

Μετά άπό συνεδρίαση τής Οίκονομικής 'Επι

μέ τούς ύπουργούς 'Εθνικής 'Αμύνης καί Οίκονομι

τροπής, δ ύπουργός Γεωργίας, Ι. Μπουτος, άνακοι

κών, δ Κ. Καραμανλής εδωσε δδηγίες γιά τή χρημα

νώνει τά μέτρα προστασίας τών σιτηρών έσοδείας

τοδότηση του έξοπλιστικου προγράμματος τών 'Ενό
πλων Δυνάμεων. 'Ακόμη, δ πρωθυπουργός εδωσε έν

1977.
Συγκεκριμένα, δ ύπουργός άνήγγειλε δτι οί βασι
κές τιμές παρεμβάσεως δρίζονται σέ

γιά τό μαλακό σιτάρι,

9 δρχ.

6,4 δρχ.

τό κιλό

γιά τό σκληρό καί

6 γιά

τολές νά χρησιμοποιηθεί ή δωρεά τών

47 έκατ.

δολλ.

τών 'Ελλήνων έφοπλιστών γιά τήν παραγγελία εξ ι
πυραυλακάτων σέ έλληνικά ναυπηγεία.

τό κριθάρι. 'Ακόμη, δ Ι. Μπουτος τόνισε δτι ή Κυ
βέρνηση εΙχε άποφασίσει νά χορηγήσει πρόσθετη
ένίσχυση κατά

50

λεπτά τό κιλό στούς παραγωγpύς

πού καλλιέργησαν τά προϊόντα αύτά σέ όρεινές πε
ριοχές, καθώς καί άνάλογη ένίσχυση σέ μικροκαλ

λιεργητές, πού παρήγαγαν παρόμοια προϊόντα σέ
εκταση μέχρι

50 στρεμμάτων (καί πού άποτελουν πε

21

ΙΟΥΝΙΟΥ

1977

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στή Μαρία Δημη

τριάδη, κόρη του άποθανόντος γελοιογράφου τών
έφημερίδων «Βήμα» καί «Νέα», Φωκίωνα Δημητριά
δη, τό άκόλουθο συλλυπητήριο τηλεγράφημα:

του συνόλου τών παραγωγών). ~Ετσι

«Δεχθήτε τά θερμά συλλυπητήριά μου γιά τήν

διαμορφώνονται τιμές γιά τά σιτηρά περίπου διπλά

άπώλεια του άγαπητοv πατέρα σας. 'Υπήρξε έξαίρε

σιες άπό τίς άντίστοιχες διεθνείς.

τος άνθρωπος καί κορυφαίος στήν τέχνη του. Μέ

ρίπου τό

80%

Τέλος, δ Ι. Μπουτος άνακοίνωσε τήν άναστολή

τής πληρωμής τών ληξιπρόθεσμων όφειλών πρός

συγκίνηση θά θυμοvμαι ότι τίμησε καί μένα μέ τό

ταλέντο του».

τήν ΑΤΕ, καθώς κάί τή χορήγηση νέων καλλιεργη
τικών δανείων σέ παραγωγούς τών δποίων ή έσοδεία
καταστράφηκε άπό θεομηνίες σέ ποσοστό liνω του

30%.
Στά μέσα Σεπτεμβρίου τό 'Υπουργείο Γεωργίας

θά άνακοινώσει άνάλογα μέτρα καί ύπέρ τών παρα
γωγών φθινοπωρινών σιτηρών, πού εΙχαν πληγεί άπό
τήν ξηρασία.

21

ΙΟΥΝΙΟΥ

1977

Συγκαλείται, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν-

23-25

ΙΟΥΝΙΟΥ

1977

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό νομο
σχέδιο περί διασφαλίσεως τής συνδικαλιστικής έλευ
θερίας τών δημοσίων ύπαλλήλων καί ύπαλλήλων
τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καί περί

τής άσκήσεως του δικαιώματός τους γιά άπεργία.
'Ο νέος νόμος καθορίζει τό καθεστώς πού θά διέ
πει τό συνδικαλισμό καί τίς ένδεχόμενες άπεργίες

τών ύπαλλήλων αύτών καί έξειδικεύει τούς περιορι
σμούς πού προβλέπει τό σχετικό liρθρο του Συντάγ-
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ματος γιά τά ζητήματα αύτά. Προβλέπει, συγκεκριμέ

σηγητής του ΠΑΣΟΚ,

να, δτι ή σύσταση έπαγγελματικών σωματείων είναι

τός κατά του νομοσχεδίου, τό δποίο κατά τή γνώμη

I.

'Αλευράς, τάχθηκε καί αύ

έλεύθερη γιά τήν προαγωγή τών οΙκονομικών, έπαγ

του παρακώλυε μέχρις άπαγορεύσεως τό δικαίωμα

γελματικών καί άσφαλιστικών τους αΙτημάτων· οί

τών δημοσίων ύπαλλήλων γιά άπεργία. Μεταξύ <iλ

σχετικές προβλέψεις του δημοσιοϋπαλληλικοί\ κώ

λων, δ Ι. 'Αλευράς έπέκρινε τήν πρόβλεψη δτι ή

δικα του

έπεκτείνονται καί στούς ύπαλλήλους

άπεργία έπιτρεπόταν μόνο γιά έπαγγελματικά αΙτή

ΝΠΔΔ· καταργείται ή άπαγόρευση του κώδικα του

ματα καί ζήτησε διαφορετική διαδικασία συνδιαλ

γιά συμμετοχή δημοσίων ύπαλλήλων σέ σωμα

λαγής. 'Ο ύπουργός Προεδρίας, Γ. Ράλλης, ύπερά

1951

1951

τεία πού έπιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς καί παραμέ

σπισε τό νομοσχέδιο, ύπενθυμίζοντας τίς σχετικές

νει μόνο ή γενική άρχή δτι τά σωματεία αύτά θά

άπόψεις του Γ. Παπανδρέου, σημειώνοντας δτι καί ή

εχουν ώς σκοπό τή διαφύλαξη καί προαγωγή έπαγ

άντιπολίτευση δέν θά θέσπιζε διαφορετικό καθεστώς

γελματικών, οΙκονομικών καί άσφαλιστικών αίτημά

έάν ήταν Κυβέρνηση καί έπισημαίνοντας τήν <iψογη

των" δέν θίγεται ή άπαγόρευση άπό τόν κώδικα του

διαδικασία πού είχε άκολουθήσει ή Κυβέρνηση, ή

στούς ύπαλλ ήλους αύτούς νά έκδηλώνουν δημό

δποία είχε εγκαιρα ένημερώσει γιά τό νομοσχέδιο

σια τά πολιτικά τους φρονήματα. 'Η άπεργία τών

καί τήν άνiιπολίτευση καί τήν ΑΔΕΔ Υ. Τή θέση τής

1951

δημοσίων ύπαλλήλων ύπόκειται σέ περιορισμούς,

Κυβερνήσεως άνέπτυξε καί δ ύπουργός Δικαιοσύ

πού όφείλονται στήν ~διάζουσα φύση τής δημοσιοϋ

νης, Κ. Στεφανάκης 165 •

παλληλικής σχέσεως καί άποβλέπουν στήν εϋρυθμη
λειτουργία τής διοικήσεως: ,ή άπεργία θά πρέπει νά

25

ΙΟΥΝΙΟΥ

άφορα τή διαφύλαξη καί προαγωγή τών οΙκονομι
κών, έπαγγελματικών καί άσφαλιστικών συμφερόν
των τών ύπαλλήλων· τό σχετικό αϊτημα θά ύποβάλ

λεται

ύποχρεωτικά στόν

δποίος, μέσα σέ διάστημα

ύπουργό

10 ήμερών

Προεδρίας,

δ

θά πρέπει εϊτε

νά τό άπορρίψει εϊτε νά τό παραπέμψει στό δημιουρ

Μετά τό πέρας τής συνόδου τής Βουλής, συνέρ
χεται ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή ή κοινο

βουλευτική δμάδα τής ΝΔ.

26

ΙΟΥΝΙΟΥ

γούμενο Συμβούλιο Συνδιαλλαγής συμφωνία ένώπι

ον του Συμβουλίου δεσμεύει τήν Κυβέρνηση· σέ κά
θε περίπτωση, άπόφαση γιά άπεργία θά λαμβάνεται

1977

1977

Διέρχεται άπό τήν 'Αθήνα, έπιστρέφοντας άπό

τό 'Ιράκ, δ Γάλλος πρωθυπουργός, Ρ. Μπάρ.
Τό Γάλλο έπίσημο ύποδέχθηκαν στό άεροδρόμιο

μετά άπό μυστική ψηφοφορία τών ένδιαφερομένων

του 'Ελληνικοί\ στίς

ύπαλλήλων, οί δποίοι, αν άπεργήσουν, όφείλουν νά

ύπουργός Συντονισμοί\, Π. Παπαληγούρας, δ γενι

έξασφαλίσουν τή στοιχειώδη λειτουργία τής ύπηρε

κός διευθυντής του Πολιτικοί\ Γραφείου του πρωθυ

21.30',

δ Κ. Καραμανλής, δ

σίας δίνεται, έπίσης, ή δυνατότητα νά άνασταλεί, σέ

πουργοί\, Π. Μολυβιάτης, καί δ πρέσβης τής Γαλλί

δρισμένες περιπτώσεις, ή άπεργία μέχρι καί

20 ήμέ

ας στήν 'Αθήνα, Π. Μεριγιόν. Στή συνέχεια, δ 'Έλ

ρες, μετά άπό άπόφαση του Τριμελοuς 'Εφετείου·

ληνας πρωθυπουργός παρέθεσε γεuμα πρός τιμή του

καί καταργείται τό σχετικό <iρθρο του κώδικα του

Γάλλου δμολόγου του, μέ τόν δποίο καί είχε Ιδιαίτε

1951

τό δποίο προέβλεπε δτι οί άπεργοί ύπάλληλοι

λογίζονταν ώς παραιτηθέντες. 'Ορίζεται, τέλος, δτι
τό Κράτος ύποχρεοuται νά άπέχει άπό έπεμβάσεις

'πού θά μποροuσαν νά περιορίσουν τό δικαίωμα τής
άπεργίας.
'Αναλύοντας τίς διατάξεις του νομοσχεδίου, δ
εΙσηγητής τής πλειοψηφίας, Δ. Φράγκος, έπισήμανε

ρη συνομιλία. Τό σχετικό σημείωμα άναφέρει:
«'Επί του θέματος τfjς γαλλικfjς πολιτικfjς έπί τής έντά

ξεως τής 'Ελλάδος εις τήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα, τά λε
χθέντα uπό του κ. Μπάρ συνοψίζονται ώς έξής:
>>'Ο κ. Μπάρ θά ήθελε νά έκθέση μέ πλήρη ειλικρίνεια
την σημερινή θέση τής Γαλλίας πάνω στό θέμα αuτό. 'Η

Γαλλία δέν θέτει σάν προκαταρκτικόν όρο γιά τήν ενταξη

δτι προβλεπόταν ενα φιλελεύθερο καθεστώς, τό

τής 'Ελλάδος τήν προηγουμένη ν άναθεώρηση του Κοινο

δποίο άποσκοποuσε νά συμβιβάσει τήν άπαίτηση

τικοί) καθεστώτος γιά τά γεωργικά προϊόντα. 'Αφ' έτέρου

γιά εϋρυθμη λειτουργία τής διοικήσεως μέ τήν κατο

δμως δέν μπορεί νά άποσιωπήση, κατά τήν διάρκεια των

χύρωση τών δικαιωμάτων τών δημοσίων ύπαλλήλων.

διαπραγματεύσεων τής έντάξεως τής 'Ελλάδος, τό αίτημά

'Αναφέρθηκε, άκόμη, ι, στό καθεστώς πού ϊσχυε σέ

της γιά άναθεώρηση τοu γεωργικοu καθεστώτος. Διότι,

<iλλα δυτικοευρωπαϊκά Κράτη καί στίς ΗΠΑ, γιά νά

καταλήξει στό συμπέρασμα δτι ή πρόβλεψη του Συν
τάγματος του

1975

ήταν ή πλέον προοδευτική. 'Από

τήν πλευρά τής ΕΔΗΚ, δ Μ. Στεφανίδης σημείωσε
δτι οί προβλέψεις του Συντάγματος καί του

νομο

όταν θά άρχίσουν οί διαπραγματεύσεις γιά τήν εισδοχή
τής 'Ισπανίας, οί λοιποί έταίροι θά μποροuσαν νά ισχυρι

σθοuν ότι τό αίτημα αuτό τής Γαλλίας παρεγράφη έφ'
δσον δέν προεβλήθη έπ' εuκαιρί~ τής εισδοχής τής 'Ελλά
δος.
>>'Ο κ. πρωθυπουργός, άναπτύσσων τίς έλληνικές άπό

σχεδίου ήταν αύταρχικές καί φαλκίδευαν στήν πρά

ψεις, ε{πε τά έξής: Εlναι δυσάρεστο νά δημιουργήται ή

ξη τά δικαιώματα τών δημοσίων ύπαλλήλων. 'Ο εί-

έντύπωσις, την όποία καλλιεργοuν καί όρισμένες Κυβερνή-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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σεις τών ·Εννέα, δτι μόνο ή γαλλική Κυβέρνησις προβάλ

ίσπανική ύποψηφιότης. Τοϋτο είναι θέμα πού άφορd τήν

λει έμπόδια είς τήν ενταξη τής 'Ελλάδος. Καί είναι δυσά

Γαλλία καί τούς εταίρους της καί θά~ρυθμισθή μεταξύ τους.

ρεστον όχι μόνον διότι ή Γαλλία ύπήρξε πρωτοπόρος είς

'Η διαπραγμάτευση πάντως μετά τής

τήν ύποστήριξη τής ελληνικής ύποψηφιότητος, άλλά καί

βαιον δτι τελικώς θά εύοδωθή)) 166 •

• Ελλάδος

είναι βέ

διότι μεταξύ τών δύο χωρών ύπάρχουν ίδιαιτέρως στενοί

•Ο

δεσμοί. Τήν εύρωπαϊκή του πολιτική δ κ . πρωθυπουργός
ένεκαινίασε πρό

16 έτών

καί εκτοτε ή 'Ελλάς εχει προσα

Κ. Καραμανλής καί δ Ρ. Μπάρ έπέστρεψαν

στό άεροδρόμιο στίς

23.30'.

νατολισθή πρός τήν Εύρώπη, όχι μόνο άπό πλευρdς οίκο
νομικής, άλλά καί πολιτικής, κοινωνικής κ.λπ. ·Ανατροπή

·Η συνάντηση του UΕλληνα πρωθυπουργοί\ μέ

επομένως τής πολιτικής αύτή ς είς αύτό τό προκεχωρημένο

τό Γάλλο δμόλογό του, σέ συνδυασμό μέ τήν τελευ

στάδιο θά είχε βαρύτατες έπιπτώσεις, ψυχολογικές, πολι-

ταία έπιστολή τbu Κ. Καραμανλή πρός τό Β. Ζισκάρ

τικές καί κοινωνικές, στήν 'Ελλάδα .

• Η πεποίθησις του κ.

πρωθυπουργοί) είναι δτι άποτελεί συμφέρον όχι μόνο τής

'Ελλάδος άλiii καί τής Γαλλίας καί τής Κοινότητος νά
μήν ύπάρξη ούδεμία σύνδεσις τής άναθεωρήσεως τής γε
ωργικής πολιτικής μέ τήν ελληνική ύποψηφιότητα . Διότι,

άλλως, δσοι είναι έναντίον τής άναθεωρήσεως θά χρησι
μοποιήσουν τήν ύποψηφιότητα τής 'Ελλάδος γιά νά τήν

ντ'

Έσταίν, σηματοδότησε τήν δριστική έπίλυση

του ζητήματος πού άφοροuσε τόν κίνδυνο συσχετί
σεως τής έλληνικής ύποψηφιότητας μέ άλλα θέματα.
Στίς

30

'Ιουνίου, μετά τή σύνοδο τών ήγετών τών

χωρών-μελών τής ΕΟΚ, δ προέδρος του συμβουλίου,
Βρετανός πρωθυπουργός, Τζ. Κάλλαχαν, δήλωσε δτι

ματαιώσουν καί άντιστρόφως . Θά καταλήγαμε ετσι νά πα

ο{ διαπραγματεύσεις μέ τήν

ρεμποδισθή καί ή άναθεώρησις τής γεωργικής πολιτικής

ήδη σέ άρκετά προχωρημένο στάδιο καί δτι δλα τά

καί ή i\νταξη τής 'Ελλάδος .

Κράτη-μέλη έπιθυμοuν τή συνέχισή τους.

v

Άλλωστε, οί Έννέα μποροϋν

• Ελλάδα

βρίσκονται
'Αντί

κάλλιστα νά ύποδείξουν στήν ·Ισπανία νά περάση πρώτα

στοιχα ε{πε δτι ή ενταξη τής Πορτογαλίας θά καθυ

άπό τόν δρόμο τής δεκαπενταετοuς συνδέσεως πού άκολού

στερήσει, λόγω τών σοβαρών οίκονομικών προβλη

θησε ή 'Ελλάς. Γιά δλους αύτούς τούς λόγους, θά i\πρεπε

μάτων πού άντιμετωπίζει ή χώρα αύτή.

νά έπιταχυνθή ή ενταξη τής ·Ελλάδος ή όποία, ώς πλήρες
μέλος πλέον, θά μποροuσε νά συμβάλη καί έκείνη στήν

άναθεώρηση τής γεωργικής πολιτικής.
»·Ο κ . Μπάρ διεβεβαίωσε τόν κ . πρωθυπουργό δτι άν
τιλαμβάνεται άπολύτως, τόσο τούς γενικούς, δσο καί τούς

είδικούς λόγους πού έπιβάλλουν τήν ενταξη τής ·Ελλάδος.
Διαβεβαιοί έπίσης τόν κ. πρωθυπουργό δτι ή Γαλλία δέν

Στίς

7

'Ιουλίου, κατά τή διάρκεια συναντήσεώς

του μέ έκπροσώπους τών γαλλικών γεωργικών οργα
νώσεων, δ Ρ. Μπάρ τόνισε δτι ο{ διαπραγματεύσεις
γιά τήν προσχώρηση τής

• Ελλάδος θά προχωροuσαν

αύτοτελώς καί θά λαμβάνονταν άπλώς μέτρα γιά
δρισμένα μόνο προϊόντα (ροδάκινα καί τοματοπολ

συνδέει τήν ύποψηφιότητα τής ·Ελλάδος μέ τήν πορτογα

τό). Τήν έπομένη, κατά τή σύνοδο τής Συνδιασκέψε

λική καί ίσπανική καί οϋτε θέτει ώς προκαταρκτικόν δρο

ως ·Ελλάδος

διά τήν i\νταξη τής 'Ελλάδος τήν άναθεώρηση τοu γεωργι

ρουσιάστηκε ή δήλωση τής Κοινότητας έπί του έλ

-

ΕΟΚ σέ έπίπεδο άναπληρωτών, πα

κοί) καθεστώτος. Οί λοιποί εταίροι πάντοτε έπιρρίπτουν

ληνικοu ύπομνήματος γιά τήν γεωργία, τό όποίο ε{ χε

στήν Γαλλία τήν εύθύνη γιά δ,τι συμβαίνει στήν Κοινή

ύποβληθεί στίς

·Αγορά. Παρακαλεί τόν κ. πρωθυπουργό νά πιστέψη δτι

άποτελοuσε καί τήν τυπική έπιβεβαίωση δτι ο{ δια

αύτό δέν είναι άληθές, οϋτε γενικώς, οϋτε στήν περίπτωση

• Ελλάδος. v Άλλωστε,
λάδος (φροuτα, λαχανικά,
τής

τά γεωργικά προϊόντα τής

• Ελ

κρασιά) δέν άποτελοϋν σημαν

τικό πρόβλημα . Ή 'Ισπανία δμως είναι σέ θέση νά πλημ
μυρίση τήν Εύρώπη μέ φτηνά άγροτικά προϊόντα. Αύτός

είναι δ λόγος γιά τόν όποίο ή Γαλλία δέν έπιθυμεί, έξ

31

'Ιανουαρίου. Ή έξέλιξη αύτή

πραγματεύσεις μέ τήν ·Ελλάδα θά προχωροuσαν
χωρίς νά συσχετίζονται είτε μέ τίς αίτήσεις τής

• Ισπανίας καί τής

Πορτογαλίας, είτε μέ τήν άναθεώ

ρηση τής Κοινοτικής άγροτικής πολιτικής, ή όποία,
liν δλοκληρωνόταν πρίν τήν προσχώρηση τής 'Ελ

άφορμής τών ελληνικών διαπραγματεύσεων, νά δώση έπι

λάδος, θά έφαρμοζόταν καί ώς πρός αύτήν, ώς τμήμα

χειρήματα στούς λοιπούς εταίρους δταν θά συζητήται ή

του Κοινοτικοί\ κεκτημένου.
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ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
'Από τά μέσα τοϋ καλοκαιριοϋ τοϋ

1977,

ή χώρα είχε ήδη ούσιαστικά εiσέλθει σέ προεκλογική

περίοδο. "Άλλωστε, τά έπόμενα ετη θά επρεπε νά άντιμετωπιστοϋν κρίσιμα εθνικά θέματα, τά όποία θά
ήταν καλύτερο νά χειριστεί μιά Κυβέρνηση μέ νωπή τή λαϊκή εντολή. Στό θέμα αύτό, ό Κ. Καραμανλής

θά επιδιώξει τή συνεννόηση μέ τά μεγαλύτερα κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, ενω, μετά τήν προκήρυξη
,των εκλογων, θά δώσει μεγάλη σημασία στήν άψογη διενέργειά τους άπό τόν κρατικό μηχανισμό, καθώς
καί στήν επικράτηση ήπιου κλίματος.

Παράλληλα, ή Κυβέρνηση θά εξακολουθήσει νά παρακολουθεί εντατικά τήν πορεία τής εθνικής
οiκονομίας καί iδιαίτερα των επενδύσεων, ενω θά προωθήσει καί τήν εφαρμογή του προγράμματος
ύγείας. Στόν εξωτερικό τομέα, ή μονογραφή τής ελληνοαμερικανικής συμφωνίας γιά τίς βάσεις θά

συνοδευτεί άπό τό σοβαρό πρόβλημα ποu θά δημιουργήσουν οί δηλώσεις τοϋ μελλοντικοί\ πρέσβεως των
ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, καί τό όποίο θά άποτρέψει τήν ελευσή του στήν 'Ελλάδα. 'Ωστόσο, μείζον πλήγμα

γιά τήν έλληνική πλευρά θά άποτελέσει ό θάνατος τοϋ Μακαρίου, τόν Αϋγουστο, πού θά στερήσει τόν

έλληνοκυπριακό λαό άπό τόν άδιαμφισβήτητο ήγέτη του. Σέ κάθε περίπτωση, ή όμαλή καί χωρίς
κομματικές άντιπαραθέσεις άνάδειξη τοϋ Σπ. Κυπριανοϋ στό άνώτατο άξίωμα τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας, θά καταδείξει τό ύψηλό αϊσθημα εύθύνης μέ τό όποίο οί UΕλληνες Κύπριοι άντιμετώπισαν τή

βαρειά άπώλεια.

ΙΟΥΛΙΟΣ

έφαρμοσθi'j ό νόμος γιά τήν ύποχρεωτική φοίτηση.

1977

'ο οίκονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργοί\,

Ό νόμος

»2.

309/76

χωρίζει τήν μέση παιδεία σέ

2

βαθμίδες σπουδών: τό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο. Τό Γυμνά

Γ. Δράκος ύποβάλλει στόν Κ. Καραμανλή τό άκό

σιο προορίζεται γιά δλα τά παιδιά, ένώ τό Λύκειο προορί

λουθο ύπόμνημα σχετικά μέ τίς έπιτεύξεις τής Κυ

ζεται γιά δσους θέλουν νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους.
»Οί καινοτομίες του νόμου δσον άφορα τό πρόγραμμα

βερνήσεως στόν τομέα τής έκπαιδεύσεως 167 :

τοu Γυμνασίου είναι:

«1.

Γλωσσικό

»α. Διδασκαλία τών άρχαίων συγγραφέων άπό μετά

»Καθιερώθηκε γιά δ λες τίς βαθμίδες τi'jς Γενικi'jς 'Εκ
παιδεύσεως σάν έπίσημη γλώσσα ή Δημοτική άνευ Ιδιωμα
»"Ηδη τό ΚΕΜΕ, μερίμνησε γιά τήν άναθεώρηση καί
τόν έκσυγχρονισμό τi'jς Γραμματικi'jς τi'jς κοινi'jς Νεοελ
ληνικi'jς τοu Μαν. Τριανταφυλλίδη καί μεταγλώττισε στήν

Νεοελληνική τά διδακτικά βιβλία τοu Γυμνασίου καί τοu
'Λυκείου πού είχαν συνταχθi'j στήν καθαρεύουσα.

»11. Έκ.παιδευτική Μεταρρύθμιση
»1. Βάσει τοu άρθρου 16 τοu Συντάγματος
26

τοu νόμου

»γ. ΕΙσαγωγή τοu σχολικοu έπαγγελματικοu προσανα

τολισμοu γιά τήν όρθότερη έκλογή του έπαγγέλματος.
»δ. 'Η διάθεση δύο ώρών τήν έβδομάδα σέ πολιτιστικές

καί άνΘρωπιστικές δραστηριότητες.

»

ε. ·Η καθιέρωση ένός τριώρου τήν έβδομάδα

χωριστοί) άπό τό τρίωρο μάθημα τi'jς γυμναστικi'jς
τοu

1975

τά

ετη ύποχρεωτικi'jς φοιτήσεως δέν μποροuν νά είναι λιγώ

309/76

όρίζει:

"Ή φοίτησις εΙς τό Γυμνάσιο είναι τριετής ύποχρεω

-

ξε
γιά

τήν άσκηση του παιδιοu στόν άθλητικό χώρο.

»3.

Τά Λύκεια διακρίνονται σέ τρείς Ισότιμους μεταξύ

τους τύπους:

»Τά Λύκεια Γενικi'jς Κατευθύνσεως
»Τά Κλασσικά Λύκεια πού δίνουν μόρφωση σέ άνώτερο

τική".
»Περίπου

»β. 'Ολοκλήρωση τi'jς γνώσεως τοu σύγχρονου κόσμου
μέ τά τεχνολογικά μαθήματα.

τισμών καί άκροτήτων.

τερα άπό έννέα. Τό άρθρο

φραση.

100.000

περισσότερα παιδιά θά προχωρή

σουν στίς τρείς τάξεις τοu Γυμνασίου άπό τό

1980

πού θά

έπίπεδο χωρίς νά έξασφαλίζουν άμεση έπαγγελματική
άποκατάσταση καί τά Λύκεια 'Επαγγελματικi'jς καί Τεχνι-
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»Τό

κής Κατευθύνσεως, πού δίνουν συγχρόνως γενική μόρφω

1977

διωρίσθηκαν

371

εκπαιδευτικοί είς τά ΑΕΙ,

καί εύρίσκονται ύπό διορισμόν (είς τήν Γενικήν 'Εκπαί

ση καί επαγγελματική κατάρτιση .

»Μιά καινοτομία στό πρόγραμμα του Λυκείου άποτελεί

δευση οί διορισμοί γί"(ονται τόν Σεπτέμβριο)

χρεωτικά μαθήματα του προγράμματος , τά όποία μπορεί νά

δα εκπαιδεύσεως περιέΧονται είς τόν Πίνακα

έπιλέξη δ μαθητής άνάλογα μέ τά ένδιαφέροντά του καί τίς

»V.

βλέψεις του γιά άνώτερες σπουδές .
»Στά Λύκεια είσάγονται δλοι δσοι έπιτύχουν στίς ε ίσα

γωγικές έξετάσεις. θΟσοι είσάγονται άπό τό 1977καί επει

τα καί παίρνουν άπολυτήριο, δέν δίνουν έξετάσΕις γιά

)) 'ο

μέσος δρος τών έτησίων άποδοχών τών εκπαιδευ

'Εκπαιδεύσεως διεμορφώθη ώς έξής :

Ποσοστία αϋξησις

' Ανώτατες Σχολές άλλά γίνονται δεκτοί σ' αύτές μέ κριτή

»4.

Μέσος δρος

σέ χρηματικούς

σέ πραγματική

έτησίων άποδοχών

δ ρους

άγοραστική άξία

ΚΕΜΕ

»'Ιδρύθηκε (μέ τόν ν.

186/ 1975) τό

1974
1975
1976

Κέντρο 'Εκπαιδευ

τικών Μελετών καί 'Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ), . κεντρικό

έπιτελικό όργανο του 'Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας μέ
σκοπό νά έρευνα συστηματικά τά έκπαιδευτικά προβλήμα

2.

Βελτίωσις οίκονομικής θέσεως έκπαιδευτικών

τικών λειτουργών τής Μέσης, Δημοτικής καί Τεχνικής

ριο τήν βαθμολογία τους στίς δύο τελευταίες τάξεις του
Λυκείου .

5.883.

» ' Αναλυτικά στοιχεία γιά τούς διορισμούς κατά βαθμί

ή είσαγωγή προαιρετικών μαθημάτων έκτός άπό τά ύπο

136.000
163.500
198.200

[βλ. επίσης πίνακες σ .

20,2%
21,2%
479].

τα, νά χαράζη τήν κατεύθυνση τής Παιδείας καί νά προ

'Η προσπάθεια γιά τήν άναμόρφωση τfίς γενικfίς

γραμματίζη τό εργο της σέ δλες τίς βαθμίδες. ν Ηδη στούς

παιδείας θά συνεχιστεί έντατικά καί τά έπόμενα &τη .

16

μήνες τής λειτουργίας του τό ΚΕΜΕ βοήθησε στήν

σχεδίαση

καί έφαρμογή τής έκπαιδευτικής πολιτικής,

άναλαμβάνοντας τήν μεταγλώττιση τών συγγραμμάτων

στήν δημοτική, τήν σύνταξη άναλυτικών προγραμμάτων

τών σχολείων, τήν όργάνωση σεμιναρίων ταχυρρύθμου έπι
μορφώσεως ώς καί σεμιναρίων ένημερώσεως τών καθηγη 
τών στίς καινοτομίες του έκπαιδευτικου προγράμματος.

»III.

'Επενδύσεις Τομέως 'Εκπαιδεύσεως

»Οί πληρωμές του τομέως έκπαιδεύσεως εχουν ώς έξής
(έκατ. δρχ.) :
Πραγματοποιήσεις

1974
2.395

Σύνολον

'Εγκρίσεις

1975
4.557

1976
5.516

1977
6.340

90,3%

21%

14,9%

Ποσοστιαία

αϋξησις

1975-1979 θά κατασκευαστοϋν
11.000 σύγχρονες σχολικές αί
θουσες, θά ίδρυθοϋν η θά προαχθοϋν 2.100 νηπιαγω
γεία, 3.000 δημοτικά σχολεία καί 365 μονάδες μέσης
έκπαιδεύσεως. Παράλληλα, θά διοριστοϋν 2.441 νη
πιαγωγοί, 7.376 δάσκαλοι καί 12.523 καθηγητές μέ
νΕτσι, στήν πενταετία

συνολικά πάνω άπό

σης έκπαιδεύσεως, στήν όποία eά άπασχολοϋνται
καί liλλοι

2.300

πρόσθετοι καθηγη~ές. Χαρακτηρι

στικά, δ Ι. Βαρβιτσιώτης θά σημειώσει δτι τό

79,

1975-

δ άριθμός των διορισθέντων έκπαιδευτικ&ν προ

σέγγισε τόν άντίστοιχο άριθμό γιά τήν προηγούμενη
δεκαετία, έν& γιά τήν καλύτερη κατάρτισή τους εί
χαν ίδρυθεί καί σχολές έπιμορφώσεως. Ταυτόχρονα,

ε{χε άναληφθεί μείζων προσπάθεια γιά τή βελτίωση
τ&ν σχολικών βιβλίων 16 s.

>> ν Ας σημειωθή δτι παραδόθηκαν οί έξής αίθουσες δι
δασκαλίας κατά σχολικά ετη :

»1975-1976
»1976-1977
»1977-1980

1.000
1.800
3.000

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
αίθουσες

' Ο Κ . Καραμανλfίς δέχεται τόν πρόεδρο τοϋ

αίθουσες

αίθουσες (πρόβλεψις)

»'Αξίζει έπίσης νά σημειωθή δτι ίδρύθησαν

3 νέες Πα

νεπιστημιακές σχολές σέ περιφερειακά Πανεπιστήμια καί

Πολυτεχνείο στά Χανιά, ένώ δημιουργήθηκαν διά διαιρέ
σεως δύο σχολές στό Ε.Μ . Πολυτεχνείο . 'Ιδρύθηκαν

2 νέα

τμήματα στά Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης καί 'Ιωαννί

νων καί Ίνστιτουτο Περιφερειακής 'Αναπτύξεως στήν
Πάντειο . 'Ιδρύονται

4 νέες Σχολές

καί

4 Πανεπιστημιακές

κλινικές σέ περιφερειακά Πανεπιστήμια.
»'Α ναλυτικώτερα Jστοιχεία γιά έπενδύσεις περιλαμβά
νονται στόν Πίνακα

»IV. Διορισμοί
»1974
»1975
»1976
»Σύνολον

ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, δ δποίος τόν ένημερώνει

σχετικά μέ τό ταξίδι του στήν Μάλτα, δπου συμμε
τείχε στή διάσκεψη τ&ν σοσιαλιστικών κομμάτων

τfίς Μεσογείου.
Τήν ίδια ήμέρα, συνεδριάζει ή

Κυβερνητική

'Επιτροπή, ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ καί
μέ τή συμμετοχή καί τοϋ προέδρου της Βουλής.

'Εξετάστηκε δ προγραμματισμός τ&ν έργασι&ν τοϋ
τμήματος διακοπών τοϋ Κοινοβουλίου, έν& δ Κ. Κα
ραμανλής ζήτησε νά ένταθεί ή δραστηριότητα δλων
τ& ν ·Υπουργείων καί νά προωθηθοϋν οί νομοθετικής

I.

'Εκπαιδευτικών

3.577
3.120
5.671
12.368

φύσεως έκκρεμότητες .

5

ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

Σ,υνέρχεται ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή,
τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, μέ πλήρη σύνθεση, καί
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479

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗτΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ασχολείται μέ βασικά θέματα τfjς κυβερνητικής

'Έλληνες aπολαμβάνουμε τώρα τήν ζωή τών Εύρωπαίων,

δραστηριότητας:

χωρίς δμως νά έχωμε τούς πόρους πού αύτοί διαθέτουν. Γιά

νά φθάσωμε aσφαλώς στό επίπεδό τους θά πρέπη νά δουλεύ
ωμε περισσότερο καί νά ξοδεύωμε λιγώτερο, επενδύοντας

«Στήν aρχή καί κατόπιν εισηγήσεως του ύπουργου Δι
καιοσύνης κ . Στεφανάκη, απεφασίσθησαν μεταβολές στίς

παραγωγικά τό περίσσευμά μας".

ηγετικές θέσεις τfjς Δικαιοσύνης, πού κατέστησαν αναγ

»'Ο κ. Καραμανλfjς ύπέμνησε δη- δπως είχε πfj καί

καίες μέ τήν αποχώρηση λόγφ όρίου ηλικίας aνωτάτων

στήν Βουλή- στίς αναπτυσσόμενες χώρες (δχι τίς ύπανά

δικαστικών.

πτυκτες η τίς πλήρως ανεπτυγμένες) παρατηρείται τόνο

σηρό ψυχολογικό φaινόμενο ν' αυξάνουν οί πολίτες τίς

>>Κατόπιν ό πρωθυπουργός κ . Καραμανλfjς προέβη σέ
καί ενημέρωσε τό

ανάγκες τους ταχύτερα aπό δ, τι αυξάνει τό εισόδημά τους.

'Υπουργικό Συμβούλιο επί τών τρεχόντων θεμάτων τfjς

Τό φαινόμενο είναι επικίνδυνο, γιατί κάτω από τήν ψυχο

γενική

εκτίμηση

τfjς

καταστάσεως

λογία αυηΊ οί πολίτες αισθάνονται aνικανοποίητοι, μολο

εξωτερικfjς καί εσωτερικfjς πολιτικfjς.
»Μέ aφορμή τήν πρόσφατη εκθεση του ΟΟΣΑ γιά τήν

νότι η οικονομική τους κατάσταση είναι εν σχέσει μέ τό

έλληνική οικονομία, ό κ. Καραμανλfjς ύπεγράμμισε δτι ό

παρελθόν σημαντικά βελτιωμένη. Καί τότε στρέφονται κα

Διεθνής 'Οργανισμός έπιβεβαιώνει αυτό πού η Κυβέρνη

τά τfjς Πολιτείας, aπό τήν όποία aξιουν νά ένώση τά δύο

ση έπανειλημμένα εχει ανακοινώσει στόν έλληνικό λαό:

άκρα: τό έφικτό μέ τό έπιθυμητό.

δτι η οικονομική κατάσταση τfjς χώρας είναι καλή μέση

»Τό νοσηρό αυτό φαινόμενο, πού εκμεταλλεύονται οί

μαντική μάλιστα πρόοδο σέ πολλούς τομείς μπορεί δμως

δημαγωγοί, πρέπει νά έξουδετερωθfj στήν 'Ελλάδα, άν θέ

νά κινδυνεύση aπό αλόγιστες παροχές, αν επικρατήση, aν

λωμε χωρίς κλυδωνισμούς νά έπιτύχωμε ύψηλά έπίπεδα

τί του έπιβαλ.λομένου πνεύματος περισυλλογfjς καί αυτο

κοινωνικfjς ευημερίας.

συγκρατήσεως, πνευμα σπατάλης καί χαλάρωση τfjς δημι

»τέλος ό πρωθυπουργός εδωσε όδηγίες γιά τήν περαιτέ

ουργικfjς προσπαθείας.

ρω δραστηριοποίηση τfjς κυβερνητικfjς προσπαθείας καί
εκανε συστάσεις πρός τούς ύπουργούς ν' αποτελουν τό

» 'Όπως είπε χαρακτηριστικά ό Κ . Καραμανλfjς, 'Όί

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (ΕΚΑΤ. ΔΡΧ.)
Πραγματοποιήσεις 'Εγκρίσεις

'Ανωτάτη

'Εκπαίδευσις

'Ανωτέρα

'Εκπαίδευσις

Φοιτητικές

'Εστίες

'Οργανισμός

Σχολικών

Ταχύρρυθμος

'Εκπαίδευσις

Ναυτική

Κτιρίων

'Εκπαίδευσις

Σύνολον
Ποσοστιαία

1974

1975

1976

1977

418
184
129
1.576
31
57
2.395

615
530
197
3.103
84
28
4.557
90,3%

1.093
324
223
3.761
57
58
5.516
21,0%

1.170
800
300
3.720
200
150
6.340
14,9%

αuξησις

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΠΚΩΝ
Δημοτική

Μέση

'Εκπαίδευσις

'Εκπαίδευσις

'Εκπαίδευσις

1974
1975
1976
1977 1
Σύνολον
1

170
82
268
793
1.313

992
506
1.955
1.430
4.883

μέχρι
3 ' Από 24.7. 1973 εως

27.6.1977
27.6.1977

τωτέρα Τεχ-

Τεχνική
καί 'Επαγ-

Καθηγηταί

παγγελματική

γελματική

'Υφηγηταί

'Εκπαίδευσις

' Εκπαίδευσις

473
362
754
750
2.339

1.848
1.220
1.577
2.450
7.095

διωρίσθηκαν εις τά ΑΕΙ

663

'Ανωτάτη 'Εκπαίδευσις 3

νική καί ' Ε-

Ύπό διορισμόν κατά μfjνα Σεπτέμβριον γιά τό ακαδημαϊκό ετος

2 Διορισθέντες

'Ανωτέρα

Μέση καί Κα-

Προσχολική

3
10
155
460
628

'Επιμεληταί

Βοηθοί Παρασκευασταί

32
119
133
792
363

59
821
829
292 2
2.001

1977-1978

διοικητικοί ύπάλληλοι.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

480

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

παράδειγμα τής λιτότητος καί του μόχθου γιά δλους τούς

καί νά λειτουργfj σωστά τό δημοκρατικό πολίτευμα.

πολίτες: "Ή κυβερνητική προσπάθεια δέν πρέπει νά χα

Είναι δέ άποστολή τfjς Δικαιοσύνης όχι μόνο νά

λαρώση- άλλ' άντιθέτως νά ένταθή κατά τούς θερινούς

προασπίζη καί νά εφαρμόζη τόν νόμο, άλλά καί νά

μήνες. Γιατί, καί άπό παράδοση οί μήνες αύτοί εlναι ή

εμπνέη σ' δλ ους τούς πολίτες τόν σεβασμό του. Ή

περίοδος πού έκτελείται τό κυβερνητικό έργο, άλλά καί
γιατί τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώρα άπαιτοfίν
πολλαπλασιασμό τοfί ζήλου καί τής έργασίας. VΕχουν δια
νοιγεί οί καλύτερες δυνατές προοπτικές γιά τήν χώρα μας.

Στό χέρι μας εlναι νά τίς

6
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άξιοποιήσωμε"ι> 169 •

Κυβέρνηση όχι άπλώς σέβεται, άλλά καί πράττει τό

πaν γιά τήν διασφάλιση τfjς άνεξαρτησίας τfjς Δι
καιοσύνης. Αvτό άντιστοίχως επιβάλλει στούς δικα
στές νά άσκούν τά καθήκοντά τους μέ ύψηλό αίσθη
μα εvθύνης. Καί όχι μόνο νά μήν φοβούνται εκείνους

πού επιχειρούν νά τούς επηρεάσουν, άλλά όφείλουν

1977

Κατά τή διάρκεια έπισκέψεως έλληνικής άντι

νά τούς άναγκάσουν νά τούς σέβωνται καί νά τούς
φοβούνται. Καί αvτό θά τό επιτύχουν, aν, άπηλλαγμέ

προσωπείας ύπό τόν ύφυπουργό 'Εμπορίου, Γ. Πα

νοι άπό τόν φόβο η:Dν επικρίσεων, εφαρμόζουν μέ

ναγιωτόπουλο, στή Λιβύη, ύπογράφεται διμερές έμ

θάρρος πρός κάθε κατεύθυνση τόν νόμω>.

πορικό πρωτόκολλο. Κατά τίς σχετικές συνομιλίες
διαπιστώθηκε άκόμη ή βούληση των δύο μερών γιά
τήν έπέκταση τής μεταξύ τους συνεργασίας .

8
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12-15

ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιοuνται δύο συσκέψεις μέ άντικείμενο τήν έξέ

1977

ταση τής πορείας τής οiκονομίας καί τόν καθορισμό

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής Κυ

πριακής Βουλής, Σπ . Κυπριανου, ό όποίός τόν ένη
μερώνει γιά τίς έπαφές πού είχε στή Νέα Ύ όρκη,

σχετικά μέ τήν πορεία του έθνικου θέματος .

των περαιτέρω στόχων τής οικονομικής πολιτικής
τής Κυβερνήσεως .
Στήν πρώτη σύσκεψη, στίς

12

του μηνός, στήν

όποία πήραν μέρος οί ύπουργοί Συντονισμοί), Οίκο
νομικών καί 'Εμπορίου, οί ύφω:ι:ουργοί Συντονισμοί)

9
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καί οικονομικών, καθώς καί ό διοικητής τής Τραπέ

1977

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ
τή συμμετοχή του ύποuργου καί του ύφυπουργου
Δημοσίων »Εργων, κατά τήν όποία ,έξετάζεται ή πρό
οδος στήν ψήφιση των νομοσχεδίων του 'Υπουργεί
ου, καθώς καί ή πλήρωση σέ αύτό

1.200 νέων θέσεων

έργασίας . Συζητήθηκε, άκόμη, ή πορεία έφαρμογής
του προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων του

1977

(καί άποφασίστηκε ή αύξημένη χρηματοδότηση των
εργων πού βρίσκονταν στό στάδιο τής άποπερατώ

σεως) ή κατάρτιση το~ προγράμματος του έπόμενου
ετους καί τό κυκλοφοριακό πρόβλημα τών 'Αθηνών.

11

ΙΟΥ ΛΙΟΥ

μέτρων πού άπέβλεπαν στήν τόνωση τής οικονομι
κής δραστηριότητας καί, είδικότερα, τών έπενδύσε
ων· στήν συγκράτηση των τιμων· καί στήν άναμόρ
φωση του φορολογικοί) συστήματος .

Ή d-ύσκεψη έπαναλήφθηκε τήν 15η 'Ιουλίου μέ
εύρύτερη σύνθεση. Συμμετείχαν οί ύπουργοί Συντο
νισμοί), Οίκονομικών κ:αί Βιομηχανίας, οί ύφυπουρ
γοί Συντονισμοu, ό γενικός γραμματέας του 'Υ πουρ
γείου Συντονισμοί), ό διοικητής τής Τραπέζης τής
'Ελλάδος, ό διοικητής τής ΕΤΒΑ, ό γενικός διευ
θυντής τής ΕΤΕΒΑ, ό πρόεδρος τής ΕΛΕΒΜΕ, οί
ύποδιοικητές τής 'Εθνικής Τραπέζης καθώς καί ό

1977

οίκονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργοί).

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί σειρά έπαφών
μέ τή νέα ήγεσία των 'Ανωτάτων Δικαστηρίων. Τό
πρωί δέχεται τόν πρόεδρο καί τόν άντιπρόεδρο του
Συμβουλίου 'Επικρατείας, Ν . Μπουρόπουλο καί Κ.
'Ιατρίδη, άντίστοιχα. Τό άπόγευμα συναντa τόν πρό
δρο, Γ. Καραμάνο, τόν εiσαγγελέα καί τούς άντιπροέ
δρους του 'Αρείου Πάγου .

ζης τής' Ελλάδος, άποφασίστηκε ή λήψη όρισμένων

Στίς

16

του μηνός, κυβερνητική άνακοίνωση τό

νιζε:
«'Η

έξέλιξη

του

Τακτικου

Προϋπολογισμου,

άπό

πλευράς δαπανών καί έσόδων, συμπίπτει μέ τίς γενόμενες,
κατά τήν κατάθεσή του, προβλέψεις. Παράλληλα, σημειώ
θηκαν σημαντικά βήματα πρός τήν κατεύθυνση τής καταρ

'Αφοu συνεχάρη τούς

γήσεως γραφειοκρατικών διαδικασιών καί τής καλυτέρας

άνώτατους δικαστικούς γιά τήν άνάληψη των νέων

έξυπηρετήσεως του Κ οι νου. 'Επίσης, παρετηρήθη πρόο

τους καθηκόντων, ό πρωθυπουργός άναφέρθηκε στή

δος καί άπό πλευράς εiλικρινους άνταποκρίσεως των πολι

μεγάλη σημασία πού άπέδιδε ή Κυβέρνηση στήν εu

τών στίς φορολογικές τους ύποχρεώσεις, άλλά καί άρτιωτέ

ρυθμη λειτουργία τής Δικαιοσύνης:

«Χωρίς τόν άπόλυτο σεβασμό τού νόμου, ό όποί

ρας έφαρμογής έκ μέρους των φορολογικών άρχων τής
κειμένης νομοθεσίας.
»Σχετικά μέ τόν προϋπολογισμό του προσεχους ετους,

ος πρέπει νά εφαρμόζεται πιστώς καί aυστηρώς πρός

δ κ. πρωθυπουργός εδωσε γενικές όδηγίες γιά τόν iσοσκε

κάθε κατεύθυνση, δέν μπορεί νά είναι κατοχυρωμένο

λισμό του χωρίς τήν έπιβολή νέων φόρων, άλλά βάσει τής
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Σύσκεψη yιά τήv οίκοvομία.
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φυσιολογικής αύξήσεως τών έσόδων τοϋ Δημοσίου, πού

ων τών τιμών πού επηρεάζουν σέ σημαντικό βαθμό τήν

συνεπάγεται ή aνοδος τοϋ εθνικοϋ εισοδήματος καί τών

διαμόρφωση τοϋ δείκτου τιμών καταναλωτοϋ. 'Ενδεικτικά

συναλλαγών. ·Ο νέος προϋπολογισμός θά διαμορφωθή σέ

αναφέρονται: τά δίδακτρα ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, τά εϊδη

ϋψος, πού θά καλύπτη τίς βασικές ανάγκες τής οικονομίας,

ενδύσεως καί ύποδήσεως καί ή παρακολούθηση τών τιμών

χωρίς δμως νά ξεπερνάη καί τά δρια τής αντοχής της.

των νωπών προϊόντων, πού έπηρεάζονται σημαντικά ό:πό

»Παράλληλα, δ κ. πρωθυπουργός εδωσε εντολή νά με

εύκαιριακά κέρδη μεσαζόντων.

λετηθοϋν μέτρα γιά τήν δυνατότητα μειώσεως τής φορολο

»'Από τά προηγούμενα προκύπτει δ τι ή εφετει νή κυ

γικής επιβαρύνσεως τών aσθενεστέρων εισοδηματικών

βερνητική πολιτική επί τών τιμών aποβλέπει, όχι μόνο

δμάδων τοϋ πληθυσμοϋ.

στήν συγκράτησή τους, ό:λλά καί στήν δημιουργία μονιμο

)) <ο προϋπολογισμός επενδύσεων τοϋ τρέχοντος ετους

τέρων συνθηκών πού θά επιτρέψουν τήν σταθερή μείωση

θά διαμορφωθή γύρω στά ό:ρχικά προβλεφθέντα συνολικά

τfjς αύξήσεως τοϋ δείκτου τιμών καταναλωτοϋ κατά τά άμέ

ϋψη. Γιά τό προσεχές ετος, τό ϋψος τοϋ προγράμματος

σως έπόμενα χρόνια.

επενδύσεων θά aνταποκρίνεται στήν οικονομική συγκυ

»·Η συνολική εiκόνα τοϋ ισοζυγίου τών εξωτερικών

ρία, στίς αναπτυξιακές ό:νάγκες τής χώρας καί θά στηρίζε

πληρωμών τής χώρας είναι aκρως εύνοϊκή καί ή συναλλαγ

ται, δπως ήδη ό:νεκοίνωσε ή Κυβέρνηση, σέ μιά ριζική

ματική της θέση ισχυρή σέ βαθμό πού νά εγγυάται άπολυ

επανεκτίμηση τών οικονομικών καί τών κοινωνικών προ

τα τήν σταθερότητα τής ισοτιμίας τής δραχμής εν σχέσει

τεραιοτήτων, πού προσδιορίζουν οί συνεχώς έξελισσόμε

πρός τά ξένα νομίσματα.

νες εσωτερικές καί εξωτερικές συνθήκες.

»'Η σημασία τών ό:νωτέρω επιτευγμάτων ύπογραμμίζε

»·Ο δείκτης τιμών καταναλωτοϋ τόν 'Ιούνιο τοϋ

1977,

ται καί ό:πό τό γεγονός δτι, τά τελευταία τρία χρόνια, οί

σέ σύγκριση μέ τόν προηγούμενο μήνα Μάιο, εσημείωσε

πληρωμές γιά εισαγωγές επιβαρύνθηκαν σημαντικότατα

αύξηση

0,6%, εναντι αύξήσεως 0,8%, πού ε{χε σημειωθή τό

πρώτον ό:πό τίς συνεχώς αύξανόμενες προμήθειες πολεμι

1976. . Η εφετεινή αύξηση τοϋ δείκτου, εντός τοϋ έξαμήνου
' Ιανουαρίου - 'Ιουνίου, ό:νήλθε σέ 6,1% εναντι τής αύξή
σεως 6,2 καί 6,9%, πού είχε σημειωθή aντίστοιχα γιά τά
ετη 1976 καί 1975.

κοu ύλικοϋ καί, δεύτερον, άπό τόν "εισαγόμενο πληθωρι
σμό", εξαιτίας τής ύψώσεως των τιμών τοϋ πετρελαίου καί
aλλων βασικών εiδών πού προμηθευόμεθα ό:πό τό εξωτερι
κό.

»Πρέπει, δμως, νά ληφθή ύπ' όψιν, δτι ή εφετεινή αύ

»Εiδικώτερα, κα-ι;ά τό πρώτο πεντάμηνο τοϋ τρέχοντος

ξηση τοϋ πρώτου εξαμήνου οφείλεται, κατά τό ijμισυ περί

ετους, οί εξαγωγές αύξήθηκαν κατά

που, σέ κυβερνητικά μέτρα, πού προγραμματισμένα έλή

γές κατά

28,5%,

ενω οί εισαγω

22,8%.

φθησαν, γιά νά εξυγιάνουν η νά συγκρατήσουν τά ελλείμ

»Είναι aξιοσημείωτο δτι οί εισαγωγές επηρεάσθηκαν

ματα τών λογαριασμών τοϋ Δημοσίου στήν Τράπεζα τής

βασικότατα ό:πό τήν προμήθεια πρώτων ύλών πού είναι

' Ελλάδος γιά vά καταστήσουν όρθολογικώτερη, εστω καί

ό:ναγκαίες γιά τήν περαιτέρω δραστηριοποίηση τής οικο

σταδιακά, τήν οικονομία ιδιαίτερα ό:σθενών δμάδων τοϋ

νομίας καί δτι οί εξαγωγές στράφηκαν εντονα καί πρός

άγροτικοu πληθυσμοϋ, δπως π.χ. ώρισμένων κατηγοριών

νέες ό:γορές, ιδιαίτερα πρός τίς χώρες τής 'Εγγύς καί τής

κτηνοτρόφων καί, τέλος, γιά νά στηρίζουν γενικώτερα τίς

Μέσης 'Ανατολής καθώς καί τής 'Αφρικής, δπου αναμέ

τιμές τών άγροτικών προϊόντων. Τό συμπέρασμα είναι, δτι

νεται νά φθάσουν τά

οί τιμές εξακολουθοϋν καί εφέτος νά τελοϋν ύπό ελεγχον.

ίδιες αύτές χώρες, πραγματοποιείται καί εξαγωγή έλληνι

Τό παραπάνω συμπέρασμα ένισχύεται καί aπό τά ό:κόλου

κής τεχνολογίας σέ μεγάλη κλίμακα, μέ τήν aποφασιστική

θα δεδομένα:

ενίσχυση τοϋ Κράτους.

»α . ·Η αύξηση τοϋ Δείκτου ' Ιουνίου

μέ τόν δείκτη τοϋ 'Ιουνίου

τι αύξήσεως

14,8%,

1977 σέ σύγκριση
1976, ό:νήλθε κατά 11 J%, εναν

πού είχε σημειωθή πέρυσι.

»β. Τό μέσο επίπεδο τοϋ δείκτου τών μηνών
ρίου

-

αύτό επίπεδο τοϋ περασμένου ετους, άνήλθε κατά

11 ,4%

»Τό ισοζύγιο τών ό:δήλων συναλλαγών παρουσιάζει
σημαντικότατο πλεόνασμα. 'Έτσι, . τό πρώτο πεντάμηνο

λυτικά στοιχεία - τό πλεόνασμα αύξήθηκε κατά
σχέσει πρός τό

1976

»γ . Πτωτικό, εν σχέσει πρός τό προηγούμενο ετος, εμ

εν σχέσει μέ τό

ενώ είχε αύξηθή κατά

1975.

2%

29%

εν

μόνον τό

Οί aπόλυτοι aριθμοί γιά τήν

- Μαίου είναι οί άκόλου

θοι:

φανίζεται καί τό επίπεδο τοϋ γενικοϋ δείκτου τιμών χον

πέρυσι ή αύξηση είχε φθάσει τά

1976,

προκείμενη περίοδο 'Ιανουαρίου

14%.

δρικής πωλήσεως. 'Εφέτος είχαμε αύξηση κατά

δολλάρια περίπου. Πρός τίς

του τρέχοντος ετους- γιά τό όποίο ύπάρχουν πλήρη ανα
'Ιανουα

' Ιουνίου τοϋ τρέχοντος ετους, σέ σύγκριση μέ τό

εναντι πε ρυσινής αύξήσεως κατά

500 έκατ.

»1975
»1976
»1977

7,2% ενώ

8,7%.

»δ. 'Εξ αίτίας τών δυσμενών έφετεινών καιρικών συν

668
681,4
879

έκατ. δολλ.

))
))

))
))

θη κών προέκυψε όψιμότητα στήν παραγωγή φρούτων καί

»'Ιδιαίτερα ένθαρρυντικές είναι οί αύξήσεις τοϋ τουρι

λαχανικών μέ συνέπεια νά μήν σημειωθή εφέτος, τόν

στικοu καί τοϋ ναυτιλιακοϋ συναλλάγματος πού εφθασαν

'Ιούνιο καί κατά πάσαν πιθανότητα καί τόν 'Ιούλιο, ή

aντιστοίχως στά

πάντως νά περιορισθή ή συνηθισμένη έποχική κάμψη τών

τοϋ

τιμών τών προϊόντων αύτών. ' Από τήν παρατήρηση, δμως,

ετους. Σέ άπόλυτους aριθμούς κατά τήν περίοδο ' Ιανουα

1977

32,6% καί στά 42,8% τό πρώτο πεντάμηνο

εναντι τής ίδιας περιόδου τοϋ προηγουμένου

αύτή μπορεί κανείς νά συναγάγη δτι ή κάμψη θά σημειωθή

ρίου- Μαίου τό τουριστικό συνάλλαγμα ό:πό

ό:σφαλώς βραδύτερα.

θηκε σέ

)) <ο πρωθυπουργός εδωσε δδηγίες πρός τούς άρμοδίους
ύπουργούς γιά τήν συγκράτηση αδικαιολογήτων αύξήσε-

251,3

καί τό ναυτιλιακό άπό

316,6

σέ

189,5 αύξή 
452,3 έκατ.

δολλάρια.
»Βελτιωμένο κατά πολύ εμφανίζεται τό 7tλεόνασμα τής
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κινήσεως κεφαλαίων καί είδικώτερα οί είσπράξεις άπό κα

δτι τό είσόδημα των άγροτών, παρά τήν μείωση του δγκου

τα~έσεις σέ συνάλλαγμα. Οί τέτοιες καταθέσεις κατά τό

τής παραγωγής όρισμένων έκτων προϊόντων των, σέ μερι

πρώτο έξάμηνο 'Ιανουαρίου

κές περιφέρειες θά στηριχθή σέ άπολύτως ίκανοποιητικά

-

'Ιουνίου παρουσίασαν τήν

έπόμενη έξέλιξη:

έπίπεδα μέ μέτρα τά όποία ελαβε ήδη καί θά έξακολουθήση
νά λαμβάνη ή Κυβέρνηση .

»1975
»1976
»1977

έκατ.

197
327
442

))
))

>>'Επίσης ή βιομηχανική παραγωγή, μολονότι ύπέστη

δολλ.

άνασταλ τικές έπιδράσεις άπό άπεργιακές έκδηλώσεις σέ

))

όρισμένους τομείς, άναμένεται νά διαμορφωθή σέ ίκανο

))

ποιητικά έπίπεδα .
»Γιά τό σύνολο τοϋ τρέχοντος ετους προβλέπεται δτι τό

>>Βασικό διεθνές πρό βλημα είναι ή έφεκτικότης των

ίσοζύγιο πληρωμών, μετά τήν καθαρή κίνηση κεφαλαίων,

έπιχειρηματιών γιά νέες έπενδύσεις.

θά είναι ίσοσκελισμένο καί δέν θά σημειωθή καμμιά μείω

δμως τά όποία πα ρουσίασαν οί έκπρόσωποι των Τραπεζών,

ση στά συναλλαγματικά διαθέσιμα τής χώρας.

δέν ύφίσταται στήν 'Ελλάδα σοβαρός κίνδυνος μειώσ εως

» Ύ π'

αύτές τίς συνθήκες, ή διεθνής πίστη τfjς χώρας

τών έπενδύσεων.

' Από τά στοιχεία

'Αντίθετα μάλιστα , έξακριβώθηκε δτι

βρίσκεται στό ύψηλότερο έπίπεδο πού βρέθηκε ποτέ κατά

ύπάρχει ύψηλή ζήτηση ύγιών χρηματοδοτήσεων γιά έπεν

τήν διάρκεια τής νεώτερης έλληνικής ίστορίας.

δύσεις.

»'Εν τούτοις, δπως έτόνισε καί πάλι ό κ. Καραμανλής,

»'Ο κ. πρωθυπουργός ύπεγράμμ ισε δτι, άπό πλευράς

έξακολουθοϋν νά ύφίστανται διαρθρωτικές άδυναμίες, ίδι

πολιτικής καί οίκονομικής σταθερότητος ή ' Ελλάς προ

αίτερα ~τόν τομέα τοϋ έμπορικοϋ μας ίσοζυγίου, πού μόνο

σφέρει σήμερα ίδιαίτερα εύνοϊκές συνθήκες γιά τολμηρές

μέ τήν άσκηση μιας μεσοπρόθεσμης ορθολογικής οίκονο

έπενδυτικές πρωτοβουλίες πού θά άπο βοϋν έξαιρετικά

μικής καί κοινωνικής πολιτικής μπορεί όριστικά νά άρ

άποδοτικές γιά δσους θά θελή σουν νά έπωφεληθοϋν των

θοϋν. Δέν θά ξεφύγουμε λοιπόν άπό τήν γραμμή μας καί

σαφώς διαγραφομένων προοπτικών περαιτέρ ω άναπτύξεως

δέν θά καταφύγουμε σέ άλόγιστους ή περιττούς δανεισμούς

τής έλληνικής οίκονομίας .

άπό τό έξωτερικό.

>>'Η Κυβέρνηση διαμορφώνει έπί παγίας βάσεως τό

»Οί καταθέσεις των ίδιωτών προβλέπεται νά αύξηθοϋν
κατά

80

δισ. δρχ. περίπου εναντι

68

δισ. δρχ . του

1976.

» ' Η αϋξηση των καταθέσεων , σέ συνδυασμό μέ τήν ορ 

φορολογικό καθεστώς καί τό καθεστ ώς των κινήτρων, τά
όποία θά συζητήση μέ τίς ένδιαφερόμενες τάξεις, έν όψει
βέβαια καί τής έντάξεώς μας στήν ΕΟΚ . Τό νέο καθεστώς

άνάλογα δηλαδή με τήν

θά έξασφαλίζη τήν άποτελεσματική ένίσχυση τ&ν άνα

διαστολή τής παραγωγής, των έπενδύσεων καί τοϋ έθνκοϋ

λαμβανόντων έπενδυτικές πρωτοβουλίες, καθώς καί τήν

προϊόντος

σταθερότητα τοϋ έπιχειρηματικοϋ των προγραμματισμοί> .

θολογική καί συγκρατημένη

-

-

έπέκταση τής νομισματικής κυκλοφορίας, θά

έπιτρέψη τήν άνετη πιστοδότηση του ίδιωτικοϋ τομέως .

)) . ο

»Ή βελτίωση τοϋ οργανωτικοί> πλαισίου μέ θεσμικά

πρωθυπουργός εδωσε όδηγίες γιά τήν κατανομή

μέτρα, μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρος, άπασχολεί ίδι

των πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων κλάδων τής οίκονο

αίτερα τήν Κυβέρνηση . ' Αναφέρεται ένδεικτικά δτι θά

μικής δραστηριότητος, τονίζοντας δτι οί πιστωτικές άνάγ

προωθηθοϋν πρός τό τμήμα διακοπών τής Βουλής τόνο 

κες γιά έπενδύσεις στήν βιομηχανία, τήν βιοτεχνία, καί

μοσχέδιο περί Μονοπωλίων καί 'Ολιγοπωλίων καί περί

τήν γεωργία, δπως έπίσης καί γιά έξαγωγές , θά καλυφθοϋν

' Ενιαίου Λογιστικοί> Σχεδίου .

χωρίς κανένα περιορισμό. 'Αρκεί, φυσικά; οί σχετικές

»Στήν στενή συνεργασία μέ τούς έκπροσώπους των πα

προτάσεις των διαφόρων φορέων νά στηρίζωνται σέ λογι

ραγωγικών καί έργαζομένων όμάδων του πληθυσμοί>, ή

κά τεχνικοοικονομικά κριτήρια.
»Θά καλυφθή έπίσης τό πρόγραμμα τής ΔΕΗ, πού

Κυβέρνηση είναι άποφασισμένη νά προστατ~ύση τά ήδη
άποκτηθέντα καί νά διανοίξη τόν δρόμο πρός ενα καλύτε

άποβλέπει βασικά στήν ύποκατάσταση είσαγομένου άργοϋ

ρο μέλλον .

πετρελαίου , μέ έγχώριες πηγές ένεργείας καί ίδιαίτερα μέ

κρατία καί ή δυναμική άναζωογόνηση τής οίκονομίας μας,

λιγνίτη .

κατά τά τρία τελευταία χρόνια, οφείλεται κατά πρώτο λόγο

n

Άλλωστε ή όμαλή μετάβαση πρός τήν δημο

>>'Εξάλλου τό πρόγραμμα του ΟΤΕ θά συμβάλη άπα

στήν ώριμότητα καί τήν προσπάθεια τής συντριπτικής

φασιστικά στήν καλύτερη διασύνδεση τής χώρας μέ τό

πλειοψηφίας των 'Ελλήνων, άνεξάρτητα άπό τοϋ καθενός

έξωτερικό, πού άποτελεί προϋπόθεση τής άναπτύξεως βα

τά πολιτικά φρονήματα. Δέν είναι, συνεπώς, ή διασφάλιση

σικών έμπορικών, ναυτιλιακών, άκόμα καί γενικότερης

τής περαιτέρω άνοδικής μας πορείας ύπόθεση μόνο τής

σημασίας οίκονομικών κέντρων , κατανεμημένων σέ διά

Κυβερνήσεως . Καθήκον άπλώς τής Κυβερνήσεως είναι νά

φορες περιοχές τής χώρας .

κατοχυρώνη τήν οίκονομική καί κοινωνική πρόοδο καί νά

»Θά δοθή εμφαση σέ έκείνα τά στεγαστικά προγράμμα

έπιβάλλη πρός κάθε κατεύθυνση , τό κράτος τοϋ νόμου .

τα πού θά έξυπηρετοϋν τίς άνάγκες των άγροτών καί των

'Αποτελεί έπίσης ύποχρέωση τής Κυβερνήσεως νά βρί

έργατοϋπαλλήλων καί γενικά των άσθενεστέρων οίκονο 

σκεται πάντοτε έπικεφαλής γονίμων πρωτοβουλιών πού θά

μικά στρωμάτων του πληθυσμοί>.

>>Τό έθνικό είσόδημα γιά τό τρέχον ετος προβλέπεται
νά διαμορφωθή σέ έπίπεδο άνώτερο, κατά δύο ποσοστιαίες
μονάδες, του άντίστοιχου μέσου δρου των χωρών τής

ΕΟΚ. 'Η αϋξηση θά ήταν άκόμα μεγαλύτερη, άν οί γνω

έπιτρέψουν στήν 'Ελλάδα νά άξιοποιήση τήν παρουσία
της μέσα στά πλαίσια τής διαμορφούμενης ένιαίας δημο
κρατικής Εύρώπης».

Σχετικά μέ τή δεύτερη σύσκεψη, έξάλλου, δ οί

στές δυσμενείς καιρικές συνθήκες δέν είχαν έπηρεάσει

κονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργοu, Γ . Δρα

πτωτικά τήν άγροτική παραγωγή. Πρέπει δμως νά τονισθή,

κος, συνέταξε τό άκόλουθο σημείωμα:
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484

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΚ:ι\ΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

«Μετά τήν διαπίστωση τfjς ύφισταμένης καταστάσεως

ούμπις στήν Πρεσβεία τ&ν ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, κα

στόν επενδυτικό τομέα, ή όποία ναί μέν δέν είναι aνησυχη

ταθέτει, σύμφωνα μέ τήν καθορισμένη διαδικασία,

τική, πλήν δμως δέν συμβαδίζει μέ τίς aρχικές εκτιμήσεις,

στήν 'Επιτροπή Έξωτερικ&ν 'Υποθέσεων τfjς Γε

συνεζητήθησαν τά πιθανά αϊτια τfjς εμφανιζομένης διστα
κτικότητας στήν πραγματοποίηση iδιωτικ&ν επενδύσεων .
»'Ως κυριώτερα αίτια τfjς μειώσεως του ρυθμοu αuξήσεως των iδιωτικ&ν επενδύσεων ανεφέρθησαν:

ρουσίας. 'Απαντώντας σέ έρώτηση έάν τό Αίγαίο θά
μποροuσε στό μέλλον νά άποτελέσει πεδίο πολεμι
κfjς

άντιπαραθέσεως

ό

'Αμερικανός

διπλωμάτης

άπαντα:

»τό (κυρίως διεθνές) "ψυχολογικό κλίμα"·
»ή aβεβαιότης ώς πρός τήν πολιτική των κινήτρωv
»οί κατά τό παρελθόν επιβληθείσες εκτακτες φορολογικές εiσφορές

«Συμφων& μαζί σας, γερουσιαστά, δτι ή διένεξη τής
Κύπρου είναι μιά πολυσύνθετη διένεξη ή όποία διεθνοποιή

θηκε μέ τήν πάροδο των ετων καί ή όποία εμπλέκει καί μιά

»ή dβεβαιότης ώς πρός τίς επιπτώσεις εκ τfjς εντάξεως
τfjς χώρας στήν ΕΟΚ κ.λπ.

τρίτη χώρα, ήτοι τήν Κύπρο. ' Η προσπάθεια γιά τήν διατή
ρηση τής εiρήνης πού άνελήφθη aπό τά 'Ηνωμένα 'Έθνη

c

»Διά τήν καταπολέμησή τ&ν ώς dνω αiτίων απεφασί

ύπήρξε ενας παράγων πού πολύ συνεισέφερε στό νά ί:λθη ή

σθη νά καταβληθfj εκ μέρους τ&ν Τραπεζ&ν iδιαίτερη

συγκεκριμένη αuτή προστριβή πιό κοντά στήν λύση της.

προσπάθεια γιά τήν εξάλειψη του αδικαιολόγητου "ψυχο

>>Τό Αiγαίο, στήν οuσία, είναι μιά διμερής διαφορά με

λογικοί) κλίματος" πού συντελεί στήν ανάσχεση των επεν

ταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας ή όποία εν μέρει

δύσεων. Συγχρόνως εδόθη ή διαβεβαίωσις δτι δέν θά επι

όφείλεται σέ aσυνήθιστες, πρέπει νά τό παραδεχθ&, ρυθ

βληθοuν νέοι φόροι, ή δέ προγραμματισθείσα αϋξησις τfjς

μίσεις πού εγιναν στό παρελθόν αναφορικά μέ τήν γεω

προσφορaς χρήματος σέ

20% περίπου δέν συνεπάγεται τήν

γραφία καί μέ τίς όποίες !:χουμε τώρα τήν 'Ελλάδα νά

μή χρηματοδότηση των παραγωγικ&ν επενδύσεων καί των

κατέχη εδάφη πού βρίσκονται τόσο κοντά στήν τουρκική

εξαγωγ&ν, οί όποίες θά χρηματοδοτοuνται κατά προτεραιό

dκτή σάν άποτέλεσμα παλαι&ν διεθν&ν συμφωνι&ν . "Αν ή

τητα. 'Επίσης (ώς ήδη είχε dποφασισθfj κατά τήν σύσκε

συγκεκριμένη αuτή διένεξη δέν μπορέση νά όδηγηθή στόν

ψη τfjς περασμένης Τρίτης), συντόμως θά dποσαφηνισθfj ή

δρόμο του διακανονισμοί), τότε θά μποροuσε πράγματι νά

πολιτική επί των κινήτρων (μετάβασις aπό τό ύφιστάμενο

dπoβfj πολύ σοβαρή.

σύστημα στό σύστημα των dμέσων χρηματικ(j)ν ενισχύσε
ων).

>>Γι' αuτό καί άποδίδουμε τήν μεγαλύτερη σημασία
στίς συνεχείς προσπάθειες πού καταβάλλουν τόσο ή έλλη

»'Εξετάσθηκαν οί χορηγήσεις τfjς Έθνικfjς, ΕΤΕΒΑ

νική δσο καί ή τουρκική Κυβέρνηση στήν διένεξη του

(iδιαιτέρως ίκανοποιητικές), ΕΤΒΑ καί ΕΛΕΒΜΕ . ' Απε

Αiγαίου καί γιά τήν επίλυσή της. νlσως αuτό νά μήν μπορfj

φασίσθη ή εξέτασις του προγράμματος επενδύσεων iδίως

νά γίνη "μονομιfiς" καί ϊσως νά πρόκειται γιά μιά κατά

τfjς ΕΤΒΑ καί ΕΛΕΒΜΕ, εiς εiδικήν σύσκεψιν ύπό τήν

σταση πού μπορεί νά τακτοποιηθή καί νά επιλυθή όλίγον

προεδρίαν του κ. πρωθυπουργοί) εντός των προσεχ&ν ήμε

κατ' όλίγον . 'Όμως, aπό δσα μπορ& νά διαβλέπω, ή έλλη

ρων.

νική Κυβέρνηση είναι dσφαλ&ς όλόψυχα δοσμένη στό νά

»'Ιδιαίτερα συνεζητήθησαν:
ΑΕ

προσπαθήση νά βρή μιά λύση διά τής όδοu των διαπραγ

»α . 'Η όριζοντία επέκτασις τοu Χαλυβουργείου τfjς

ματεύσεων, περιλαμβανομένου καί τοu Διεθνοuς Δικα

Hellenic Steel· ϋψος επενδύσεως $80-100 έκατ .

στηρίοω> .

'Ανακύ

πτει πολιτικό θέμα λόγφ τfjς dπαλλαγfjς τfjς εταιρίας aπό

τήν ύποχρέωση καθετοποιήσεως, στήν περίπτωση τfjς όρι

Οί άναφορές του

'Αμερικανοu διπλωμάτη

σέ

ζοντίας επεκτάσεως.

«άσυνήθεις γεωγραφικές ρυθμίσει9> στό Αίγαίο καί

»β .• Η:~ aξιοποίησις κοιτάσματος αμιάντου iδιοκτησίας
ΕΤΒΑ στό Ζιδάνι (Κοζάνη) μέ τήν συμμετοχή του συγκρο

σέ «κατοχψ> έδαφ&ν (νησι&ν) άπό τήν ·Ελλάδα πού

τήματος Σκαλιστήρη· θά εξετασθfj ή περίπτωσις πραγμα

τερος τόνος τfjς δηλώσεώς του σχετικά μέ τό Κυπρι

τοποιήσεως τfjς επενδύσεως (ϋψους

ακό δημιούργησαν θύελλα άντιδράσεων άπό τήν έλ

$60

έκατ.) ύπό τfjς

ΕΤΒΑ.

>>γ . Ή προώθησις του θέματος τής ίδρύσεως βιομηχα
νίας τηλεπικοινωνιακοί) ύλικοu.

>>δ. 'Η επένδυσις ϋψους

400

έκατ . δρχ. δι' αϋξησιν πα

ραγωγής καί εξαγωγήν dλατος aπό τίς άλυκές Μεσολογγί
ου .

>>ε . 'Η επένδυσις (ϋψους

$30

έκατ.) διά τήν κατασκευήν

εργοστασίου σιδηροχρωμίου (ί:ναρξις κατασκευής:

1978).

>>στ. 'Η επένδυσις διά τά Πετροχημικά· ή προεργασία
περατοuται εντός του

λειτουργίας

βρίσκονταν κοντά στήν Τουρκία, άλλά καί ό γενικό

ληνική πλευρά, καί ίδιαίτερα τόν τύπο: ό μέλλων
πρέσβης τ&ν ΗΠΑ στήν 'Αθήνα παρουσιαζόταν, ου
σιαστικά, νά άποδέχεται τίς πιό άκραίες τουρκικές
θέσεις δχι μόνο γιά τήν ύφαλοκρηπίδα -πού fjδη θά

ijταν άπαράδεκτο

-

άλλά καί γιά τήν ίδια τήν κυρι

αρχία στά νησιά τοϋ Αίγαίου! Ήταν φανερό δτι ή
ελευσή του στήν 'Αθήνα ijταν πλέον άδύνατη.
Στίς

14

'Ιουλίου, συνfίλθε ύπό τήν προεδρία του

Προγραμματίζεται ή ί:ναρξις

Κ . Καραμανλfί ή Κυβερνητική 'Επιτροπή, ή όποία

3-4 μονάδων πρό τοi) τέλους τΟU l98lκ.λΠ.>> 170 •

έξέτασε τό θέμα πού είχε δημιουργηθεί μέ τίς δηλώ

1977.

σεις Σώφφλυ . Σχετικά, ό Δ. Μπίτσιος άνέφερε στά

12

ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

άπομνημονεύματά του:

'Ο 'Αμερικανός πρέσβης, Οόtλλιαμ Σώφφλυ, ό

«Μέσα στά τόσα προβλήματα πού aντιμετωπίζαμε εκεί

όποίος προορίζεται νά άντικαταστήσει τόν Τζ. Κι-

νη τήν εποχή , ή νέα αuτή περιπλοκή παρουσιαζόταν dρκε-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Μέ τόv 'Αμερικανό πρέσβη, τζ. Κιούμπις.
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4ή

τά δυσεπίλυτη . Ή δυσκολία ήταν δτι δ διορισμός του

δέχθη μόνο παράκληση του κ . Κιούμπις νά &ναμείνωμε

Σώφφλυ είχε ύπογραφή aπό τόν πρόεδρο Κάρτερ καί έγ

5 ήμέρες γιά νά δοθή ιδ χρόνος

κριθή aπό τήν Γερουσία. Στά μάτια τών 'Αμερικανών δ

ση προσωπικώς τίς ελληνικές aπόψεις εiς τήν Κυβέρνησή

Σώφφλυ

του, στήν τελευταία δέ νά λάβη τίς &ποφάσεις» 172 •

ήταν

κιόλας

δ

πρέσβυς

τους

στήν

'Αθήνα .

'Υπήρχε λοιπόν καί θέμα γοήτρου.~ Αν c'ιναγκαζόμαστε νά

τόν χαρακτηρίσουμε έμεiς

persona non grata θά δημιουργό

ε{ς τόν ίδιο μέν νά διαβιβά

Λίγες ήμέρες άργότερα, στίς

21

'Ιουλίου, καί

ταν μιά προστριβή σχεδόν προσωπική μέ τόν πρόεδρο τών

άφοu ό Τζ . Κιούμπις είχε ένημερώσει λεπτομερώς τό

'Ηνωμένων Πολιτειών, c'ιλλά καί μέ τήν Γερουσία. Κι'

Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ό Δ. Μπίτσιος ελαβε μήνυμα

δμως δ Σώφφλυ δέν ήταν νοητό νά έμφανισθή στήν 'Αθή

τοu 'Αμερικανοu όμολόγου του, Σ . Βάνς, ό όποίος,

να. ~Επρεπε λοιπόν οί ίδιοι οί 'Αμερικανοί νά πεισθουν

άν καί χαρακτήριζε τήν έλληνική άντίδραση «ύπερ

ν' c'ινακαλέσουν τόν διορισμό του» 1 71 .

βολική» καί δήλωνε δτι ή Κυβέρνησή του δέν θά

Τό ζήτημα είχε ήδη άναχθεί σέ σημαντικό ση
μείο τριβής στίς έλληνοαμερικανικές σχέσεις. Οί
ύπηρεσιακοί παράγοντες τοu Σταίητ Ντηπάρτμεντ
εσπευσαν νά θεωρήσουν τήν άνάκληση τοu Ου. Σώφ
φλυ άδύνατη καί άναφέρθηκαν σέ «Παρερμηνεία>>
τών δηλώσεών του . ' Από τήν έλληνική πλευρά,
πρέσβης

στήν

Ούάσιγκτων,

Μ.

ό

'Αλεξανδράκης,

έπισήμανε στούς 'Αμερικανούς συνομιλητές του δτι
οί δηλώσεις του μέλλοντα πρέσβη τών ΗΠΑ στήν
'Αθήνα φαίνονταν νά θέτουν θέμα έδαφικοu καθε
στώτος

-

καί συνεπώς δέν συμβιβάζονταν μέ τήν

πολιτική τής άμερικανικής Κυβερνήσεως - ένώ θύ
μιζαν καί άνάλογες θεωρίες πού είχαν έμφανιστεί
στήν προπολεμική Εόρώπη : «'Εάν δεχθοuμε τήν άρ
χή τής έγγύτητος, τί θά ποuμε γιά τήν 'Αλάσκα».
' Από τήν πλευρά του, ό Δ. Μπίτσιος, άφοu συναντή-

~θηκε μέ τόν Τζ. Κιούμπις, στόν όποίο έπισήμανε τή
δυσχερή κατάσταση πού είχε δημιουργηθεί, εδωσε
όδηγίες στό Μ.

' Αλεξανδράκη νά ύπογραμμίσει

~ στήν άμερικανική πλευρά δτι άφιξη του Ου. Σώφφλυ
στήν ' Αθήνα χωρίς προηγούμενη διευκρίνιση τής

άμερικανικής θέσεως ήταν άδύνατη· άπό τή μιά
πλευρά, ό ίδιος ό πρέσβης θά άδυνατοuσε νά έκπλη
ρώσει τήν άποστολή του, ένώ ή έλληνική Κυβέρνη

ση θά άναγκαζόταν νά τόν χαρακτηρίσει άνεπιθύμη
το πρόσωπο. τ Ηταν, λοιπόν, προτιμότερο νά άνα
κληθεί ό διορισμός του . Στίς

18

'Ιουλίου, ό Κ. Κα

άπέσυρε, πρός τό παρόν, τό διορισμό, άνακοίνωνε
δτι ό Ου. Σώφφλυ δέν θά έρχόταν στό άμεσο μέλλον
στήν

' Αθήνα· άκόμη ζητοuσε άπό τήν έλληνική

πλευρά νά μήν προβεί σέ όποιαδήποτε έπίσημη
ένέργεια μέχρι τό Σεπτέμβριο, όπότε οί δύο ύπουργοί

θά συναντώνταν στό περιθώριο τών έργασιών τής
Γενικής ~ Συνελεύσεως

τοu

ΟΗΕ.

'Η

στάση

του

'Αμερικανοu ύπουργοu καταδείκνυε πώς ή Οόάσιγ

κτων άντιλαμβανόταν δτι οί έλληνικές ευαισθησίες
_,-είχαν βίαια προσβληθεί καί δτι ό Ου. Σώφφλυ δέν θά
μποροuσε

-

άκόμη καί άν δέν χαρακτηριζόταν άνε

πιθύμητος άπό τήν 'Αθήνα

νά έκπληρώσει τήν

-

άποστολή του. 'Ο Δ . Μπίτσιος άπάντησε δτι ό χα
ρακτηρισμός

τής

άντιδράσεως

τής

' Ελλάδος

ώς

«ύπερβολικής» του προξενοuσε εκπληξη καί δτι θά
ήταν προτιμότερο νά έπιλυθεί σύντομα τό ζήτημα
πού είχε άνακύψει · πάντως, ή Κυβέρνησή του άποδε
χόταν τήν πρόταση νά συζητηθεί τό

θέμα τό Σε

πτέμβριο, χωρίς στό μεταξύ νά ελθει στήν 'Αθήνα ό
άντικαταστάτης τοu Τζ. Κιούμπις.
'Η άντίδραση του ' Αμερικανοu ύπουργοu 'Εξω

τερικών άνοιξε τό δρόμο γιά τή διευθέτηση του προ
βλήματος μέ τήν άνάκληση του διορισμοu .του Ου .
Σώφφλυ. ·Ο Δ. Μπίτσιος άναφέρει στά άπομνημο

νεύματά του yιά τή συνάντησή του μέ τό Σ . Βάνς, στίς
30 Σεπτεμβρίου :
«'Η συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε στίς

30

Σε

ραμανλής έξέτασε τό θέμα σέ συνάντησή του μέ τόν

πτεμβρίου. Είναι πάντοτε εύχάριστο νά ξαναβρίσκη κανείς

Τζ . Κιούμπις:

ενα παλιό φίλο, iδίως δταν εχη νά συζητήση τόσο " λεπτά
θέματα . 'Ανασκοπήσαμε μέ τόν Βάνς τίς διάφορες έκκρεμό

«'ο κ. πρωθυπουργός είπε δτι θά είναι αδύνατο γιά τόν

τητες καί iδιαίτερα τό Κυπριακό, δπου είχε προσωπική

1967.

κ. Σώφφλυ νά έκπληρώση έπιτυχώς τήν c'ιποστολή του

έμπειρία aπό τήν κρίση του

στήν ' Ελλάδα. Τούτου δοθέντος καί χάριν τής προστασίας

μιλήσωμε γιά τό θέμα Σώφφλυ, δ Βάνς είπε: "Γνωρίζω κα

VΟταν ήρθε ή στιγμή νά

τών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ή καλύτερη λύση θά

λά τό ζήτημα, c'ιλλά θά ήθελα ν' ακούσω c'ιπό σδ.ς τίς ελλη

είναι νά &νακαλέση ή ίδια ή c'ιμερικανική Κυβέρνηση τόν

νικές c'ιπόψεις . 'Εκτιμώ ιδιαίτερα τήν γνώμη σας" .

διορισμό του κ . Σώφφλυ . Έάν δμως τουτο δέν συμβή, ή

»~Ερριξα τό βάρος στ_τlν πορεία τών ελληνοαμερικανι

ελληνική Κυβέρνηση θά c'ιναγκασθή νά χαρακτηρίση τόν

κών σχέσεων, παράγοντα πού επρεπε νά έπισκιάση κάθε

κ . Σώφφλυ ώς ανεπιθύμητο.

άλλη σκέψη, κάθε άλλο ύπολογισμό καί νά ύποβιβάση τό

>> ' Ο κ . Κιούμπις ύπεσχέθη νά μεταβιβάση τά aνωτέρω

προσωπικό θέμα του Σώφφλυ σέ δεύτερη μοiρα . Μίλησα

εiς τήν Κυβέρνησή του. 'Εν συνεχεί~, είπε δτι, κατά τήν

γιά τήν uφεση πού παρουσίαζε τόν τελευταίο καιρό ή

άποψη τής Οόάσιγκτων, ή ελληνική

c'ιντίδρασις εiς τήν

όξυνση τών σχέσεών μας καί έξήρα τήν συμβολή του πρέ

γνωστή δήλωση Σώφφλυ είναι αδικαιολόγητη καί πρότει

σβυ Τζ. Κιούμπις στήν δημιουργία ενός νέου κλίματος . Τό

νε ώς συμβιβαστική λύση τήν αναβολή, σιωπηρώς, τής

κλίμα αύτό ε πρεΠε νά διαφυλάξουμε καί νά έργασθουμε γιά

aφίξ εως του κ . Σώφφλυ .

τήν συνεχή βελτίωσή του. ~Αν τουτο, είπα, &ποτελεi έπι

)) . ο κ. πρωθυπουργός aπέρριψε τήν λύση αύτή καί &πε-

θυμία καί τής αμερικανικής Κυβερνήσεως, τότε δ Σώφφλυ

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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δέν επρεπε νά ερθη στήν 'Αθήνα. Γιατί, ϋστερα ιΊ.πό τήν

μές εύχές γιά τήν εύημερία καί πρόοδο του γαλλικου

aπαράδεκτη δήλωσή του, ποιός 'Έλλην θά τόν δεχόταν

λαου.

ό.νοιχτόκαρδα, πωός θά τόν άκουγε μ ' έμπιστοσύνη ; Πώς

»·Η γαλλική 'Επανάσταση πού έπηρέασε άπα

θά έργαζόταν, πώς θά συνέχιζε τό εργο του Κιούμπις; Θά

φασιστικά τήν πορεία τijς άνθρωπότητος, ένέπνευσε

ήταν εναζ άπομονωμένος άνθρωπος, aνήμπορος νά έκτελέ
ση τήν aποστολή του. "Μάς διαβεβαιώσατε", κατέληξα,

''δτι δσα δήλωσε ό Σώφφλυ δέν άνταποκρίνονται στήν
άμερικανική πολιτική, άλλ' αuτό δέν διορθώνει τό δικό

του θέμα. Τά είπε, καί στήν ' Αθήνα δέν πρόκειται νά τό
λησμονήσωμε" .
»'Ο Βάνς μέ κύτταξ ε γιά λίγες στιγμές σιωπηλός κι

καί τόν άγι:Dνα του έλληνικου lfθνους γιά τήν άνεξαρ
τησία του.

»Εlμαι βέβαιος, κύριε πρόεδρε, δτι ή στενή φιλία
καί συνεργασία των δύο λαων μας, πού σφυρηλατή

θηκαν lfκτοτε άπό κοινούς άγι:Dνας, θά έξακολουθή
σουν καί είς τό μέλλον νά άναπτύσσωνται τόσον είς

τό διμερές, δσον καί είς τό εύρωπαϊκόν πλαίσιον».

επειτα είπε: "Καλά, ιΊ.φi'jστε, θά τό σκεφθώ" .
»Τό ζήτημα Σώφλυ είχε, άπό έκείνη κι δλας τήν στιγμή,

ρυθμισθi'j» 1 73 .

13
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ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

'Υπογ ράφεται, στά τίραvα, ελληνοαλβανική άε

1977

ροπορική συμφωνία, πού προβλέπει τήν καθιέ ρωση

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τό τμήμα διακοπών
τής Βουλής τό νομοσχέδιο περί ίδρύσεως του Εόρω

άεροπορικής γραμμής μεταξύ τών πρωτευουσών τών
δύο χωρών.

παϊκοu Πολιτιστικοί) Κέντρου Δελφών. Τό Κέντρο

θά είναι νομικό πρόσωπο iδιωτικοu δικαίου καί θά

20

ΙΟΥΛΙΟΥ

άσκεί τήν δραστηριότητά του ύπό τήν αiγίδα τοu
Συμβουλίου τής Εόρώπης, μέ σκοπό «τήν διατήρησιν
καί τήν άνάπτυξιν τών κοινών πολιτιστικών στοι
χείων τά όποία ενώνουν τούς λαούς τής Εόρώπης έν

τφ πνεύματι του Καταστατικοu τοu Συμβουλίου τής
Εόρώπης καί ύπό τό φώς τής ευρωπαϊκής μορφωτι
κής συμβάσεως».

·Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει πρός τούς 'Ελλη
νοκυπρίους μήνυμα, τό όποίο καί διαβάζει ό πρόε

δρος τής Βουλής, Κ. Παπακωνσταvτίνου , κατά τή'
διάρκεια παγκύπριου συλλαλητηρίου, πού συγκαλεί
ται στή Λευκωσία γιά τήν έπέτειο τής τουρκικής εi

σβολής:

« 'Αδελφοί Κύπριοι,

'Η ϊδρυση τοu Κέντρου άποτελοuσε δραμα τοu

>Πρία χρόνια μετά τήν τουρκική είσβολ ή, ή Κύ

Κ. Καραμανλή fjδη άπό τήν έποχή τής 'Οκταετίας ή
iδέα είχε ένεργά προωθηθεί

-

βλεψη του πρωθυπουργοί)

μετά τήν άποκατάστα

-

ύπό τήν στενή έπί

ση τής δημοκρατίας, καί iδιαίτερα άπό τό

1975, όπό

1977

προς έξακολουθεί νά ζή τήν όδυνηρότερη δοκιμασία
τής

lστορίας

της.

Ή άνθρώπινη

δυστυχία

lfσπειρε ή είσβολή αύτή συνεχίζεται. Καί

πού

ol πολλα

τε τό Συμβούλιο τής Εόρώπης είχε λάβει τήν κατ'

πλοί κίνδυνοι πού έδημιο,ύργησε, παραμένουν άμεί

άρχήν άπόφαση νά ίδρυθεί παρόμοιο ϊδρυμα (βλ.

ωτοι. Καί τουτο γιατί ή Τουρκία, ένι:D εύθύνεται γιά

τόμο Η ' ).

τήν δραματική αύτή κατάσταση, άρνείται μέ πείσμα
νά συμβάλη στήν άρση της.

13

ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

Σημειώνεται σοβαρό άεροπορικό έπεισόδιο στό

»Θαυμάζω τήν καρτερία καί τό θάρρος

καί τόν άνεξάντλητο δυναμισμό
μετωπίζετε τήν δοκιμασία σας.

-

aλλά

μέ τά όποία aντι

-

Έκτιμω βαθύ τατα

Αiγαίο, δταν, κατά τή διάρκεια τουρκικών στρατιω

καί συμμερίζομαι πλήρως τήν άκλόνητη aπόφασή

τικών γυμνασίων, τουρκικό πολεμικό άεροσκάφος τύ

σας νά συνεχίσετε

που

F-104S

παραβιάζει τόν ελληνικό έναέριο χώρο

'Αρχιεπίσκοπο

-

-

μονιασμένοι γύρω aπό τό ν

τόν aγι:D να σας.

πάνω άπό τή ν Σάμο, γιά νά άναχαιτιστεί άμέ σως άπό

»Καί σiiς παρέχω τήν διαβεβαίωση δτι σ ' αύτόν

ελληνικά μαχητικά. 'Ακολούθησε έπίσημη τουρκι

τόν τίμιο άγι:Dνα, ή ·Ελλάς θά συμπαρίσταται μέ δλες

κή διαμαρτυρία γιά τήν «παρεμπόδιση» του άε ροσκά

της τίς δυνάμεις μέχρι τής δικαιώσεώς του».

φους, τήν όποία άπέρριψε άμέσως ή 'Ελλάδα.

24
14

ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στόν πρόεδρο τής
Γαλλικής Δημοκρατίας, Β. Ζισκάρ ντ ' Έσταίν, τό
άκόλουθο τηλεγράφημα:
«Μέ τήν εύκαιρία τής έθνικής έορτής τής Γαλ

λίας σiiς άπευθύνω εlλικρινή συγχαρητήρια καί θερ-

ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

Ό Κ. Καραμανλής παρίσταται στή δεξίωση πού
δίνει ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος
Τσάτσος γιά τήν έπέτειο τή ς άποκαταστάσεως τή ς

δημοκρατίας .
'Όταν ρωτήθηκε άπό δημοσιογράφο τή ς ΕΡΤ
πώς αισθάνεται τήν ήμέρα αότή , πού εχει συνδεθεί μέ
τό όνομά του , ό πρωθυπουργός άπάντησε:

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τής Έλλάδος στόν κρίσιμο αύτό τομέα τής εύρωπαϊκής ζωής.
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«Αiσθάνομαι τήν ίκανοποίηση ένός aνθρώπου δ

Πώς τά κατάφερε; "Οταν κάνουν αuτή τήν ερώτηση

δποίος lβοήθησε aποτελεσματικά τήν πατρίδα του

στόν κ. Καραμανλή εϊτε επισκέπτες εϊτε ξένοι ήγέτες, λέει:
«Πετύχαμε γιατί κινηθήκαμε γρήγορα. Άποκαταστήσαμε

σέ κρίσιμες περιστάσεις».

Καί σέ έρώτηση γιά τό πώς αισθανόταν πρίν τρία
χρόνια, δταν έπέστρεψε στήν 'Ελλάδα, σημείωσε:
«Συχνά σκεφτόμουν τήν συγκίνηση πού θά lδο

κίμαζα δταν θά ξαναπατοvσα τό έδαφος τής πατρί
δος. Καί μπορώ νά σiiς aποκαλύψω δτι μέ τήν σκέψη

αύτή lδάκρυζα προκαταβολικά. Καί δμως ούδέποτε
ύπήρξα τόσο ψύχραιμος, ούδέποτε είχα τόση αύτο

δλους τούς δημοκρατικούς θεσμούς μέσα σέ εννέα μήνες.
~Εδωσα τίς λύσεις πού ήταν &ναγκαίες γιά τήν χώρα, &λλά
καί εκείνες επίσης πού σέβονταν τά αίσθήματα του λαου».
Προσέχοντας δμως τά αίσθήματα του λαοί>, δ κ. Καρα
μανλής εκανε παραχωρήσεις πού ήταν άντίθετες μέ τόν

παληό συντηρητικό του χαρακτήρα . Νομιμοποίησε τό
Κομμουνιστικό

Κόμμα,

εβγαλε τήν

'Ελλάδα

άπό

τήν

στρατιωτική πτέρυγα του ΝΑΤΟ μετά τήν τουρκική εί 
σβολή στήν Κύπρο καί εδωσε μιά νέα κατεύθυνση στήν

κυριαρχία δση τήν στιγμή πού έφθανα στό άεροδρό

διαχείριση τής έλληνικής οίκονομίας πού ήταν έντονα

μιο. Καί αύτό γιατί τό αίσθημα τών εύθυνών πού

έπηρεασμένη άπό σοσιαλιστικές άντιλήψεις. Αuτές οί πα

επρόκειτο νά άναλάβω ήταν τόσο έντονο, ωστε νά

ραχωρήσεις, καθώς καί ή οuδετερότητά του στό δημοψή

πνίγη, νά lξαφανίζη κάθε άλλο αίσθημω>.

φισμα πού εθεσε τέρμα στήν έλληνική μοναρχία, άποξέ

'Όσον άφορα, τέλος, τό μέλλον του τόπου καί
τfjς δημοκρατίας τόνισε τά άκόλουθα:

νωσαν σιγά-σιγά άπό τήν Κυβέρνηση μερικούς άπό τούς

πιό παραδοσιακούς δεξιούς ύποστηρικτές του- τούς άπα
γοητευμένους βασιλόφρονες καί τό άνήσυχο οίκονομικό

«Ή δημοκρατία αποκατεστάθη στήν 'Ελλάδα
κατά τόν πληρέστερο δυνατόν τρόπο. Ούδέποτε ή
'Ελλάς lκυβερνήθη τόσο δημοκρατικά, δσο κατά
τήν τελευταία τριετία. Βέβαια ή περαιτέρω πορεία

τής δημοκρατίας θά lξαρτηθή aπό τήν συμπεριφορά
του έλληνικdv λαοί) καί πρό παντός aπό τήν ήγεσία

κατεστημένο.

Οί επιπτώσεις αuτές τής άποξενώσεως (ή σημασία τής
δποίας σέ ψήφους δέν εχει άκόμα μετρηθή) εγιναν αίσθη
τές στήν οίκονομία, δπου οί επιχειρηματίες, ήδη άναστα
τωμένοι άπό τήν βαρειά φορολογία επιχειρήσεων άκινή

των λόγφ τών στρατιωτικών δαπανών, εκήρυξαν σχεδόν
τόν πόλεμο εναντίον τής «σοσιαλμανίας» τής Κυβερνήσε
ως

του».

Τήν ίδια ήμέρα, ό πρωθυπουργός δέχθηκε, στό
Πολιτικό Γραφείο, τήν ήγεσία τής ΓΣΕΕ.

-

δπως άποκαλοuσαν τήν τάση της νά ενδίδη στίς

περισσότερες συνδικαλιστικές άπαιτήσεις. Σέ άντίποινα,
εκαναν άποχή άπό επενδύσεις, μιά πολιτική πού προκαλεί
σοβαρές άνησυχίες σέ εποχή πού ή οίκονομική άνάπτυξη

είναι ζωτικής crημασίας γιά νά μπορέση ή

25

ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

Σέ ι.'iρθρο τ&ν <Πimes» πού ύπογράφει ό Μ. Μον
τιάνο, γίνεται άναφορά στήν πιθανότητα νά άποσυρ
θεί ό Κ. Καραμανλής στήν προεδρία τfjς Δημοκρα
τίας:

Καί ό Βρετανός δημοσιογράφος κατέληγε:
Στά

70

του θεωρείται άκόμα δτι είναι ενας άπό τούς

d)ραιότερους 'Έλληνες, μέ δασύτριχα φρύδια πού !:χουν

'Όποιος ήταν στό άεροδρόμιο τών 'Αθηνών τίς μικρές

d)ρες τής

24

'Ιουλίου

1974

καί είδε τήν έξαλλη ύποδοχή

πού επεφύλαξαν στόν κ. Καραμανλή έκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι δταν επέστρεψε στήν πατρίδα, δέν μπορεί νά πι
στέψη δτι τώρα θέλει νά γίνει πρόεδρος άπό φιλοδοξία.

Ποιά τιμή μπορεί νά ξεπεράση τόν θρίαμβο εκείνης τής
νύχτας;

' Ο ϊδιος δ πρωθυπουργός θά πη σέ φίλους του: <ιΔέν
επιδιώκω τήν Προεδρία γιατί δέν έχω προσωπικές φιλοδο

ξίες. Τό

κριτήριό μου θά ε{ναι aπό ποιά θέση μπορώ νά

ύπηρετήσω καλύτερα τήν χώρα μου. Εlμαι στήν πολιτική

42 χρόνια

καί αύτό ε{ναι πολύς χρόνος».

Μου είπε : «Εlμαι πολύ ίκανοποιημένος μέ αύτά πού
επετεύχθησαν στά τελευταία τρία χρόνια. Τό πιό σημαντι 

κό ήταν δτι στήν πρώτη φάση απετράπη δ κίνδυνος του
εμφυλίου σπαραγμου καί τfίς &ναρχίας. Καί αύτός δ κίνδυ
νος ήταν πραγματικός &φου μέ τήν κατάρρευση τfίς τυραν
νίας

'Ελλάδα νά

συμμετάσχη στήν ενοποίηση τfjς Εuρώπης.

-

σέ μιά στιγμή πού ύπfίρχε άμεση aπειλή πολέμου

- δέν ύπfίρχε δύναμη πού νά θέση ύπό έλεγχο τό έθνος».
Καί γιά τήν πολιτική μεταβολή του
νεται:

1974 σημειώ

γίνει ενα πολιτικό σήltα κατατεθέν, πάντα άψογα ντυμένος,

λεπτός καί εuθυτενής. ~ Εχει άπομακρυνθεί άπό τήν παρα
δοσιακή Δεξιά, πρός ενα δρόμο μετριοπάθειας, συγκρατή
σεως καί προοδευτικότητας, πρiiγμα πού !:κανε εναν δυτικό
πρέσβυ νά τόν περιγράψει ώς «Εuρωσυντηρητικό».

Πάνω άπ' δλα, !:χει άποκτήσει τό άνάστημα ένός μεγά
λου πολιτικοί> καί έvός εθνικοί> ήγέτη. Πολλοί άπό τούς
άντιπάλους του θά ήθελαν νά πάει στήν Προεδρία τής Δη
μοκρατίας γιά νά άφήσει ελεύθερο τό πεδίο του πολιτικοί>

άνταγωνισμοί> καί μέ τήν έλπίδα, άσφαλώς, δτι τό κόμμα
του τής Νέας Δημοκρατίας θά διασπiiτο σέ άντιμαχόμενες
γιά τή διαδοχή δμάδες .
Τό κύριο θέμα, πράγματι, σήμερα στήν 'Ελλάδα είναι

άν δ κ. Καραμανλής θά επιδιώξει νά γίνει πρόεδρος πρίν ή
μετά άπό τίς έπόμενες εκλογές οί όποίες πρέπει νά γίνουν
τό φθινόπωρο του

1978.

Τό κύριο επιχείρημα ύπέρ τής

πρώτης έπιλογής είναι άσθενές. 'Ότι δηλαδή δέν πρέπει νά
χάσει τήν εuκαρία νά έπωφεληθεί τής σημερινής άνετης

πλειοψηφίας του στή Βουλή, πού του εξασφαλίζει τήν
έκλογή του μέ τήν πρώτη ψηφοφορία, δεδομένου δτι τό
κόμμα του μπορεί νά μήν κερδίσει στίς έπόμενες εκλογές
τήν άπαιτούμενη πλειοψηφία τών δύο τρίτων.
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Αuτοί δμως πού γνωρίζουν τόν κ. Καραμανλή λένε δτι

ε{ναι τόσο εύθικτος σέ θέματα πολιτικής δεοντολογίας,

δτι εΙναι άποφασισμένος νά μήν άνεχθεί περαιτέρω «τουρ
κικές προκλήσεις» δπως τίς λέει.

ιδστε δέν θά ήθελε να δικαιώσει τίς άπόψεις πού έκφράζει ή

'Αφήνει νά εννοηθεί δτι liν αuτό σημαίνει πόλεμο θά

άντιπολίτευση δτι θά χρησιμοποιήσει τήν πλειοψηφία του

προτιμουσε νά άποδεχθεί αuτή τήν τραγωδία παρά τήν τα

κόμματός του σέ μιά Βουλή πού λήγει ή θητεία της γιά νά

πείνωση . Προφανώς ενας άπό τούς λόγους μιας τέτοιας

εξασφαλίσει τήν έκλογή του καί νά διαιωνίσει τήν εξουσία

στάσης, εΙ ναι νά κόψει τόν άέρα τής δικής του εσωτερικής

του γιά

ά'ριστερας άντιπολιτεύσεως. Γιατί άναμφίβολα δ Καρα

8

ή

9

χρόνια.

Πολλοί συνεργάτες του πιστεύουν δτι θά πάει γιά πρό

μανλής θέλει νά ύποβαθμίσει τό χαρακτηριστικό άρειμά

εδρος μετά τήν πενταετή θητεία του φίλου του προέδρου

νιο πνευμα πού τόσο εύκολα άνάβει μεταξύ τών · Ελλήνων

Τσάτσου , ή όποία λήγει τό

1980.

Ό πρόεδρος Τσάτσος

άπεδείχθη πράγματι επιτυχημένος καί σεβαστός άρχηγός

καί νά ενθαρρύνει τήν επανάληψη διμερών διαπραγματεύ
σεων μέ τήν Τουρκία.

Κράτους. ' Επιπλέον, δημιούργησε ενα προηγούμενο προέ

δρου πού δέν παρεμβαίνει γιά νά χρησιμοποιήσει τίς εξ ου
σίες του παρά μόνο σέ περίπτωση κρίσεως.

25

Αuτοί πού ε{ναι κοντά στόν κ. Καραμανλή συμφωνουν
δτι δέν εχει άκόμα άποφασίσει πρός ποιά κατεύθυνση θά
κινηθεί. «Γνωρίζει καλά δτι ή άπόφασή του πρόκειται νά
επηρ εάσει τήν πορεία του έθνους γιά πολλά χρόνια» εΙπε
ενας άπό τούς στενώτερους συνεργάτες του . ·Ο κ . Καρα
μανλής, του δποίου τό πολιτικό ένστικτο άπεδείχθη μέχρι
τώρα άλάνθαστο , κρατεί σαφώς άνοικτές δλες τίς επιλογές

ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

Πραγματοποιείται,
ύπουργική σύνοδος

στίς

Βρυξέλλες,

· Ελλάδος-ΕΟΚ,

ή

τρίτη

στήν όποία τήν

'Αθήνα ε κπροσωπεί δ ύπουργός Συντονισμου Π.
Παπαλ ηγούρας.

Κατά τίς εργασίες τής συνόδου διαπιστώθηκε δτι

είχε πλέον τερματιστεί τό πρώτο στάδιο τών διαπραγ

του. Θά προτιμουσε νά εΙ ναι πρόεδρος δλων τών 'Ελλήνων

ματεύσεων, 'τό αφιερωμένο στήν παρουσίαση των

καί άν ή άντιπολίτευση, άναγνωρίζοντας τό άνάστημά του

εκατέρωθεν διαπραγματευτικών θέσεων. Στό έπόμενο

καί τίς ύπηρ εσίες του, τόν έψήφιζε , θά μπορουσε νάc πάει

στάδιο θά (iρχιζε ή προσπάθεια νά επιτευχθουν συμ

. στήν Προεδρία είτε πρίν είτε μετά τίς επόμενες εκλογές.

φωνίες στά επιμέρους θέματα. Γιά τό σκοπό αύτό,

Μου είπε : <ιΓιά τό μέλλον ή κ:ύρια φροντίδα μου είναι

καί γιά νά προχωρήσει ή διαδικασία μέ ταχύ ρυθμό,

νά κ:ατοχυρωθοίίν τά επιτεύγματά μας κ:αί νά δημιουρyη

ή Κοινότητα θά καταρτίσει ενδεικτικό πίνακα μέ τίς

θοίίν μόνιμες συνθήκες όμαλijς δημοκ:ρατικ:ijς εξελίξεως.
Αύτό θά έξαρτηθij κ:υρίως άπό τήν πολιτική ώριμότητα κ:αί
τήν yε νικ:ή συμπεριφορά τοίί έλληνικ:οίί λαοίί».

έλληνική άντιπροσωπεία επέμεινε στήν επιτάχυνση
τής διαδικασίας καί σημείωσε δτι μετά τήν παρουσί

Τήν ίδια ήμέρα, εξάλλου, σέ ι'iρθρο του Σ. Σουλτσ
μπέργκερ, στήν

απαιτούμενες πληροφορίες. 'Από τήν πλευρά τη ς, ή

«lnternational Herald Tribune»,

ση

μειώνονταν, μεταξύ ι'iλλων:

αση τών έλληνικών θέσεων καί ή ΕΟΚ όφειλε νά

διατυπώσει τίς δικές της απόψεις, καθώς καί τή θέση
της γιά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, τήν

Τό άξιοθαύμαστο στήν άναβίωση αuτή του Καραμανλή
είναι δτι κατάφερε σέ πολύ μικρό χρόνο νά άποκαταστήσει
τήν σταθερότητα σέ μιά ' Ελλάδα πού παρέπαιε στό χείλος

τή ς ίστορικής άνυπαρξίάς. Καί παρά τό γεγονός δτι, άπό

όποία είχε επιφυλαχθεί νά παρουσιάσει.
'Η απόφαση γιά εναρξη ούσιαστικών διαπραγ
ματεύσεων στούς επιμέρους τομείς επιβεβαίωνε τήν
πρόθεση τής Κοινότητας νά μήν συσχετιστεί ή έλ

τότε πού γύρισε, ή 'Ελλάδα είναι στά πρόθυρα του πολέ

ληνική ύποψηφιότητα μέ τίς ανάλογες α\.τήσεις των

μου μέ τήν Τουρκία, δ Καραμανλή ς κατώρθωσε νά δώση

Ι.βηρικών Κρατών καί σηματοδοτουσε τήν έπιτυχία

στήν χώρα του τήν iσχυρότερη κοινοβουλευτική Κυβέρ

των σύντονων έλληνικών προσπαθειών στόν τομέα

νηση στήν Εuρώπη.

αύτό.

Καί, αφου αναφέρθηκε στήν έλληνοτουρκική δι
αμάχη, ή συνέχιση τής όποίας δημιουργουσε προ
σκόμματα στίς προσπάθειες του Κ. Καραμανλή, ό
αρθρογράφος συνέχιζε:
'Όταν άνέλαβε δ Καραμανλής, οί ελληνικές 'Ένοπλες
νά κάνουν κανονική επ,ιστράτευση πού κηρύχθηκε στήν

1974.

ΙΟΥΛΙΟΥ

1977

Μονογραφείται, στήν ' Αθήνα, από τόν πρέσβη

Σ. Χρυσοσπάθη καί τόν 'Αμε ρικανό έπιτετ ραμμένο,

Δυνάμεις είχαν τά χάλια τους καί δέν μπόρεσαν ούτε κάν
κρίση του Κυπριακου τό

28

Τώρα μέ τόν πρωθυπουργό

καί τόν κύριο συνεργάτη του , ύπουργό 'Αμύνης κ . ' Αβέ
ρωφ , δ στρατός άνασυγκροτήθηκε .

Τόν πε ρασμένο Σεπτέμβριο τό Κοινοβούλιο ένέκρινε
μεγάλες συμπληρωματικές πιστώσεις γιά τήν

v

Αμυνα καί

Χώθορν Μίλλς, ή νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ
'Ελλάδος καί 'Ηνωμένων Πολιτειών.
Οί σχετικές διαπραγματεύσε ις είχαν ξεκινήσει τό
Φεβρουάριο του

1975

(βλ. τόμο Η') , είχαν διέλθει

από τήν κρίσιμη φάση τής αiφνιδιαστικής μονογ ρα

φής τής αμερικανοτουρκικής συμφωνίας, τό Μάρτιο

1976,

ενω , μετά τήν ύπογραφή του κειμένου αρχών

εγκαινιάσθη κε ή ϊδρυση μιας εθνικής βιομηχανίας δπλων,

καί τήν ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των Δ. Μπί

πέραν άπό τίς άγορές σύγχρονων άεροσκαφών καί άρμά

τσιου καί Χ. Κίσινγκερ , είχαν καταλήξει στήν έκπό

των άπό τό εξωτερικό. ' Ο Καραμανλής κατέστησε γνωστό

νηση τή ς νέας αμυντικής συμφωνίας.
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'Ο Δ. Μπίτσιος σημείωσε, στά άπομνημονεύματά

3

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

του, γιά τή συμφωνία:

'Αποθνήσκει ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημο

«Δέν άπέμενε παρά ή ύπογραφή τής Συμφωνίας μας άπό
τίς δύο Κυβερνήσεις. 'Η δική μας εκρινε τότε δτι δέν
επρεπε νά σπεύση.

1977

'Επικράτησε ή άποψη δτι άφοϋ οί

άμυντικές συμφωνίες των ΗΠΑ μέ τήν 'Ελλάδc;ι καί τήν
Τουρκία ήσαν ετοιμες, οί πιθανότητες ήσαν δτι τό Κογκρέ
σο, εγκρίνοντας τήν ελληνοαμερικανική, θά ενέκρινε συγ
χρόνως καί εκείνη ΗΠΑ-Τουρκίας, αίροντας τό εμπάρ
γκω>Ι74.

'Η μονογραφή τής συμφωνίας γιά τίς βάσεις

άποτέλεσε άφορμή γιά όξεία επίθεση εναντίον τής

κρατίας, 'Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
'Ο 'Αρχιεπίσκοπος ύπέστη νέο εμφραγμα στίς

23.00'

τής 2ας Αόγούστου. Μόλις πληροφορήθηκε

τό γεγονός, ό Κ. Καραμανλής εδωσε εντολή νά μετα
βεί άμέσως στή Λευκωσία ό καρδιολόγος Ε. Βορίδης,
ό όποίος εφθασε στήν κυπριακή πρωτεύουσα τό πρωί

τής 3ης Αόγούστου. 'Ο Μακάριος εξέπνευσε στίς

05.15 '· οί ίατροί του καί ό Ε. Βορίδης κατέβαλαν επί
75, άνεπιτυχείς προσπάθειες νά επαναφέρουν τήν
καρδιά του σέ λειτουργία.

Κυβερνήσεως άπό τήν πλευρά τής άντιπολιτεύσεως

'Ο θάνατος τοϋ ήγέτη τοϋ κυπριακοί) έλληνι

ή όποία εκαμε λόγο καί γιά αίφνιδιασμό. Τήν κυβερ

σμοϋ, πού είχε συνδέσει τό όνομά του μέ τόν κυπρια

νητική πολιτική κατήγγειλαν πρώτα τό ΚΚΕ καί τό

κό άγώνα γιά ελευθερία, προκάλεσε αίσθήματα συγ

ΚΚΕ (εσ.) Ό άρχηγός τής ΕΔΗΚ, Γ . Μαϋρος, τά

κιν~σεως καί όδύνης σέ δλο τό εθνος. Τήν ίδια ήμέ

χθηκε κατά τής συμφωνίας, μέ τό επιχείρημα δτι ή

ρα, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:

ύπογραφή της θά διευκόλυνε τήν , εγκριση καί τής
άντίστοιχης άμερικανοτουρκικής συμφωνίας. Ζήτη
σε, άκόμη, εκτακτη σύγκλιση τής Βουλής. Περισσό

τερο όξύς, ό Α. Παπανδρέου, πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ,
δήλωσε δτι «ή Κυβέρνηση καταρράκωσε τήν εθνική
μας άνεξαρτησία καί τήν εθνική μας όντότητα ... Αό
τή ή Κυβέρνηση δέν είναι Κυβέρνηση τοϋ έλληνι
κοϋ λαοϋ. Είναι Κυβέρνηση των ΗΠΑ στήν 'Ελλά
δα»!
'Η Κυβέρνηση άπάντησε εόθύς άμέσως μέ άνα
κοίνωσή της, στήν όποία κατηγοροϋσε τήν άντιπο
λίτευση δτι προσπαθοϋσε νά παραπλανήσει τήν κοι

νή γνώμη. Σημείωσε δτι κανείς δεν ήταν δυνατόν νά
αίφνιδιαστεί

άπό

τή

μονογραφή

τfjς

συμφωνίας,

άφοϋ ή κυβερνητική πολιτική στόν τομέα αότό είχε

εξαγγελθεί άπό τόν ίδιο τόν Κ. Καραμανλή στή Βου
λή, τό Δεκέμβριο τοϋ

1974 (καί είχε μάλιστα επικρο

τηθεί άπό τό Γ . Μαϋρο), ενω οί διαπραγματεύσεις
είχαν ξεκινήσει άπό καιρό καί ijδη άπό τόν 'Απρίλιο
τοϋ

1976

είχε μεσολαβήσει ή σύναψη τοϋ κειμένου

άρχων. Τόνισε, άκόμη, δτι τό προβλεπόμενο ποσό
των

700

έκατ. δολλ. δέν άποτελοϋσε «ενοίκιο», άλλά

εξασφάλιζε τήν ίσορροπία άπέναντι στήν Τουρκία, ή
όποία θά ελάμβανε σέ άντίστοιχο χρόνο ποσό Ι δισ.

δολλ. τέλος, είδικότερα γιά τόν Α. Παπανδρέου, ή
κυβερνητική άνακοίνωση άνέφερε δτι ό πρόεδρος

τοϋ ΠΑΣΟΚ «εκτρέπεται σέ πεζοδρομιακό λεξιλό
γιο» καί δτι καθίσταται ετσι άνάξιος άπαντήσεως.

«'Οδύνη προκαλεί δ θάνατος του προέδρου Μα
καρίου. VΟχι μόνο στήν Κύπρο, τfjς δποίας έπί δεκα

ετίες ύπfjρξε δ φωτεινός ήγέτης, άλλά καί σέ δλό
κληρο τόν 'Ελληνισμό. Τήν δδύνη αύτή τήν αiσθά
νομαι δ ίδιος έντονώτερα, γιατί έπί εiκοσαετία καί

πλέον διεξαγάγαμε κοινούς έθνικούς άγώνες, κατά
τήν διάρκεια τών δ ποίων έγνώρισα καί έξετίμησα τίς
ήθικές καί πνευματικές άρετές του. Μέ τίς άρετές
αύτές καί τήν προσφορά του στήν έθνική ύπόθεση δ
Μακάριος καταλαμβάνει τήν θέση του στήν 'Ιστο
ρία.

)) Ή άπώλεια δμως εlναι

άκόμη πιό όδυνηρή, για

τί έπέρχεται σέ μιά κρίσιμη στιγμή πού ή παρουσία
του Μακαρίου ήταν όχι άπλώς χρήσιμη, άλλά έθνι
κώς άναγκαία. 'Όπως δμως δ ίδιος δέν εχασε τό θάρ
ρος του, ετσι καί δ κυπριακός λαός όφείλει νά διδα
χθfj άπό τό παράδειγμα πού του εδωσε μέ τήν ζωή καί
τήν δράση του. Καί νά άναπληρώση τό κενό, μέ τήν
συστράτευση δλων τών δυνάμεών του

-

μέ σύμπνοια

καί προσήλωση στά έθνικά iδανικά. VΕτσι δ Μακά

ριος όχι μόνο θά έξακολουθήση νά ζfj στίς καρδιές
τών άδελφών Κυπρίων, άλλά καί θά τούς καθοδηγfj
στόν άγώνα τους

-

άγώνα γιά τόν όποίο έκείνος

προσέφερε τά πάντα.
))Κατά τήν κρίσιμη αύτή στιγμή έπιθυμώ νά έπα

ναλάβω δ τι σ' αύτόν τόν τίμιο άγώνα, ή 'Ελλάς θά

έξακολουθήση νά παρέχη τήν σταθερή της συμπαρά
στασψλ

I

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1977

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν ύπουργό Δημο
σίων 'Έργων, Χρ . Στράτο, ό όποίος τόν ενημερώνει

'Ακόμη ό Κ. Καραμανλής άπέστειλε τό άκόλου

θο συλλυπητήριο τηλεγράφημα στόν προεδρεύοντα
Σπ. Κυπριανοϋ:

γιά τήν πρόοδο τής εκτελέσεως των εργων στήν πε

«'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τήν βαθύτατη ν θλί

ριοχή τής πρωτευούσης. Κατόπιν, ό πρωθυπουργός

ψιν τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως καί έμου προσωπι

προεδρεύει σέ συνεδρίαση τής Κυβερνητικής 'Επι

κώς γιά τήν μεγάλη άπώλεια του ήγέτου τfjς Κύπρου

τροπής.

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
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»Στήv δύσκολη αύτή στιγμή σiiς παρέχω τήv δια
βεβαίωση δτι όλόκληρη ή Έλλάς μετέχει στό πέν
θος τοv κυπριακοί] λαοί] καί βρίσκεται στό πλευρό
του».

Δηλώσεις μέ τίς όποίες έξέφραζαν τή λύπη τους
γιά τό θάνατο του Έλληνοκύπριου ήγέτη εκαμαν
καί ό πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, καθώς καί οί αρ
χηγοί των πολιτικών κομμάτων.
'Ο πρέσβης τfjς Κύπρου στό Παρίσι, Π . Μοδι

νός, πού έπισκέφθηκε τόν 'Αρχιεπίσκοπο, τό βράδυ
τfjς 2ας Αuγούστου, συνέταξε iό ακόλουθο σημείωμα

σχετικά μέ τήν τελευταία αοτή συνομιλία του προέ
δρου Μακαρίου:
«Σέ μένα ελαχε ή τιμή καί συνάμα ή ανέκφραστη λύπη
νά είμαι ό τελευταίος επισκέπτης του Έθνάρχου μας.
»Στήν Κύπρο εφθασα τήν Δευτέρα aπόγευμα,
στου

1η

Αυγού

Ό Μακαριώτατος μέ εδέχθη στήν 'Αρχιεπι

1977.

σκοπή τήν Τρίτη ,

2 Αόγούστου, στίς 7 τό

βράδυ γιά νά εχη,

δπως είπε στόν κ. Βωβίδη, τόν aπαιτούμενο χρόνο νά μιλή
ση ανενόχλητα μαζί μου.

»Βάσει των προσφάτων επαφών μου μέ διπλωματικούς,
πολιτικούς καί δημοσιογραφικούς κύκλους στό Παρίσι,
ενημέρωσα τόν Μακαριώτατο επί των θεμάτων πού δεσπό

ζουν σήμερ'~ της διεθνους πολιτικης σκηνης.
»Ό

Μακαριώτατος μέ ijκουσε μέ ζωηρό ενδιαφέρον,

μου εθεσε μερικές ερωτήσεις, εσχολίασε ώρισμένα σημεία
πού aφορουσαν τάς μεταξύ των σχέσεις των ευρωπαϊκών

Κρατών καί, σάν δείγμα εμπιστοσύνης, μου εξέθεσε λε
πτομερώς τάς τελευταίας

εξελίξεις του Κυπριακου.

>>Δέν θεωρώ aπαραίτητο νά αναφέρω λέξη πρός λέξη τό
τί μου είπε ό 'Αρχιεπίσκοπος κατά τήν συνομιλία μας πού
διήρκεσε μιάμιση άSρα. Θά περιορισθώ στά κύρια σημεία
πού καθώριζαν τίς τελευταίες του σκέψεις καί προθέσεις

πάνω στό εθνικό μας θέμα πού μέ~α-νύκτα, δπως μου είπε,
τόν "τυραννουσε καί τόν βασάνιζε".

»Σέ δλο τό διάστημα της συνδιαλέξεώς μας δ Μακαρι
ώτατος l'jτo ijρεμος. Χρωμάτιζε τίς διηγήσεις του μέ τό
γνωστό του "χιουμορ" πού εδιδε τόση χάρη στήν δμιλία
του. Περί τίς

8 τό βράδυ εζήτησα τήν άδεια νά aποχωρήσω

διά νά μήν τόν κουράσω. Μέ τήν ευγένεια πού τόν χαρακτή
ριζε μου είπε: "Μείνετε, ή επίσκεψίς σας μέ ευχαριστεί,
εχω μερικά άλλα νά προσθέσω ... ". Σέ μιά στιγμή σηκώθη
κε καί εκλεισε τό

"air condition"

πού βούιζε ενοχλητικά,

καί πού τόν ό.νάγκαζε νά μιλa μίiλλον δυνατά. 'Η ταν άραγε

μία ενδειξις κοπώσεως; Δέν τό νομίζω. 'Όταν εκλεισε τό
μηχάνημα

-

πού aσφαλώς είχε ανάγκη επιδιορθώσεως

εγώ μέν ϊδρωνα όχι δμως εκείνος. Είχε ζητήσει καί του
εφεραν ενα ποτήρι πού περιείχε, δπως μου εξήγησε, ενα
μείγμα aπό χυμούς φρούτων καί λαχανικών.

»'Από δσα μου εξέθεσε δ Μακαριώτατος, θεωρώ καθη
κον μου νά καταχωρήσω στόν φάκελλο του Κυπριακου, τά

ακόλουθα:
»Πρώτον: Ό 'Αρχιεπίσκοπος aπέδιδε μεγάλη σημα

σία στήν διατήρηση εκ μέρους του Κογκρέσου του

bargo"

"em-

εναντι της Τουρκίας. 'Η Τουρκία, μου είπε, θά

aπειλήση δτι θά κλείση τάς στρατιωτικάς aμερικανικάς
βάσεις πού εύρίσκονται στό εδαφός της, δτι θά aποσυρθη
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άπό τό ΝΑΤΟ, δτι θά στραφή πρός τήν Μόσχα άλλά στό

τηρίων, τήν εκταση

τέλος θά άντιληφθή δτι είναι πρός τό δικό της συμφέρον

Μακαριώτατος παρετήρησε όρθως δτι τό έδαφικό είναι

τής τουρκοκυπριακής

ζώνης.

'Ο

περισσότερο πολιτικό παρά καθαρως νομικό θέμα. Προ

νά βρεθή δικαία λύσις του Κυπριακου.

χωρήσαμε στήν συζήτηση έπί του σημείου αuτου τό όποίον

»'Ο Μακαριώτατος ήτο πεπεισμένος (έξ οδ καί μία κά

κατά τήν εκφρασή του, θά έξετάζετο aργότερα.

ποια αισιοδοξία) δτι ή "Αγκυρα, τόσον γιά λόγους iδικής
της άσφαλείας δσο καί γενικώτερα ενεκα τής οικονομικής

»Πέμπτον:

κρίσεως πού τήν μαστίζει, θά ήναγκάζετο νά έγκαταλε ίψη

'Εκ

τής

δ λ ης

συνομιλίας

μου

μέ

τόν

'Εθνάρχη aπεκόμισα τήν έντύπωση δτι ό Μακαριώτατος

τήν άδιάλλακτη στάση που ανενόχλητα τηρεί έπί τρία χρό

/;προτίθετο νά καθορίση τήν μελλοντική του δράση καί

νια.

στάση ύπό τό φως καί άναλόγως των aποτελεσμάτων των

»'Αρκεί, προσέθεσε, νά ό.σκηθή συστηματική πίεση

έπαφων καί συζητήσεων πού θά είχε στήν Νέα 'Υόρκη καί

έπί τής Τουρκίας έκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί

Οuάσι γκτων.

τής Εuρωπαϊκής Κοινότητος.

»'Έκτον: 'Ο Μακαριώτατος μέ έπεφόρτισε, τέλος, νά

»Δεύτερον: ' Από τίς συνομιλίες καί γενικά τίς έπαφές

διαβιβάσω

εiς

τόν

κ.

Κωνσταντίνο

Καραμανλή

τούς

πού είχε μέ τόν κ . Κλίφφορντ ό 'Αρχιεπίσκοπος aπεκόμι

"έγκαρδίους" χαιρετισμούς του. Μου είπε δτι εμεινε άπο 

σε τήν έντύπωση δτι ή πολιτική τής Κυβερνήσεως Κάρτερ

λύτως ίκανοποιημένος άπό τήν τελευταία συνάντησή των

διαφέρει άπό έκείνη πού ό.κολουθουσε ό πρόεδρος Φόρντ,

καί έπίσης δτι ιδιαίτερα έκτιμουσε τήν συμπαράσταση πού

δηλαδή ό Κίσινγκερ. Παρενέβην γιά νά είπω δτι τήν iδία

του παρείχε, σέ δλους τούς τομείς, ή έλληνική Κυβέρνηση

πληροφορία κατέχω aπό τό

Quai d' Orsay.

"μέ τήν όποία ό.κολουθουσε μία κοινή πολιτική γραμ

»'Ο Μακαριώτατος μου ό.νέφερε τό τί έλέχθη εiς τήν

μή"»ι75.

"κατά μόνας" συζήτηση πού είχε μέ τόν Κλίφφορντ. Μου
μίλησε γιά τήν ύπόδειξη πού του εκαμε ό Κλίφφορντ νά

'Η κηδεία τοϋ Μακαρίου εγινε τό πρωί τής 8ης

ύποβάλωμε χάρτη διά νά βοηθήσωμε τήν συζήτηση έπί του

Αύγούστου, aπό τήν έκκλησία τής Εύαγγελιστρίας

έδαφικου, aφήνοντας τήν "Αγκυρα νά κάμη προτάσεις έπί
του συνταγματικου θέματος. Μου ό.νέφερε rορισμένες λε-

πτομέρειες καί κατέληξε λέγων: "Πιστεύω δτι έκέρδισα
τήν έμπιστοσύνη του Κλίφφορντ ό όποίος έπιδεικνύει
πραγματικό ένδιαφέρον νά μάς βοηθήση . 'Ανέφερα στόν

τής Παλλουριώτισσας μέσα στή γενική όδύνη τοϋ

'

κυΠριακοϋ ελληνισμοϋ στόν όποίο, δπφς ανέφερε ό
Μ. Δούντας, εντονο ήταν τό «αϊσθημα τοϋ aπορφα
νισμοϋ» .

Κλίφφορντ δτι στηρίζω μεγάλας έλπίδας στήν ύποστήριξη
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί δτι δέν ξεχνώ προσωπικως
δτι έτελείωσα τάς σπουδάς μου σέ αμερικανικό Πανεπιστή
μιο ..."

»'Ο κ . Κλίφφορντ εδωσε στόν Μακαριώτατο τήν έντύ
πωση "έντίμου καί εiλικρινους 9υνομιλητου". Δέν aπέ

Ή aπώλεια τοϋ 'Αρχιεπισκόπου, έπιπλέον, θά
συμπέσει χρονικά μέ τήν ενταση των τουρκικών πιέ
σεων στήν Κύπρο. 'Ήδη πρίν τίς

3 Αύγούστου,

ό Ρ.

Ντενκτάς είχε διακηρύξει τήν πρόθεσή του νά προ
χωρήσει στόν έποικισμό τής 'Αμμοχώστου. Μετά

κρυψε τήν σημασία καί τήν σπουοαιότητα πού άποδίδουν

δμως τό βαρύ πλήγμα πού ύπέστη ή ελληνοκυπριακή

αί ΗΠΑ, ύπό τάς σημερινάς συνθήκας, εiς τήν 'Ατλαντική

πλευρά, μέ τό θάνατο τοϋ

Συμμαχία έξ οδ καί τό ένδιαφ έ ρον των δπως τά προβλήμα

Ντενκτάς καί ή "Αγκυρα θά παρουσιαστοϋν aκόμη

τα πού θέτουν έν κινδύνφ τήν συνοχή του ΝΑΤΟ λυθουν τό

περισσότερο aποφασισμένοι νά δημιουργήσουν νέα

γρηγορώτερο δυνατό .

τετελεσμένα στήν 'Αμμόχωστο. 'Η κυπριακή Κ υ.:.

»Τρίτον : 'Ο Μακαριώτατος είχε aποφασίσει νά παρα
στή τόν προσεχή Σεπτέμβριον στήν Γενική Συνέλευση των
'Ηνωμένων 'Εθνων. Θά του έδίδετο οϋτω ή διπλή εuκαιρία
νά έκθέση ένώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως τό Κυπριακό
καί νά συναντήdη ε{ς ΟUάσιyκτων τόν πρόεδρο Κάρτερ .

»' Ανέφερα εiς τόν

'Αρχιεπίσκοπο δτι τό

Quai d' Orsay,

λόγφ των δυσκολιων πού συναντήσαμε πέρυσι, ήτο λίαν

'Αρχιεπισκόπου, ό Ρ.

βέρνηση θά διαμαρτυρηθεί εντονα στούς διεθνείς
οργανισμούς καί θά προσφύγει καί στό Συμβούλιο
'Ασφαλείας, καθώς οί τουρκικές ένέργειες παραβία
ζαν

τίς

'Εθνών.

ύπάρχουσες

aποφάσεις

τών

'Ηνωμένων

'Η τουρκική πλευρά θά βρεθεί σύντομα

aπομονωμένη διεθνώς, καθώς τόσο οί aρχές τοϋ

ί: τr ιφυλακτικό εναντι μιάς νέας προσφυγής μας ένώπιον τής

ΟΗΕ δσο καί τά μέλη τής διεθνοϋς κοινότητας, θά

Γενικής Συνελεύσεως.

aποδΟJCιμάσουν τήν aπόπειρα δημιουργίας καί νέων

»Ό

'Αρχιεπίσκοπος μου άπήντησε έπί λέξει: "Δέν

τετελεσμένων.

προτίθεμαι νά ύποβάλω νέον κείμενον πρός ψήφισιν. Τά

Παράλληλα, θά έκδηλωθεί καί μία νέα τουρκική

κείμενα ύπάρχουν ήδη . Σκοπός μου είναι νά ύπενθυμίσω

aπόπειρα νά τρωθεί ή νομική προσωπικότητα τής

τάς ληφθείσας aπό τρία χρόνια aποφάσεις ύπό τής Γενικής

Κυπριακής Δημοκρατίας: μετά τό θάνατο τοϋ Μα

Συνελεύσεως καί ύπό του Συμβουλίου 'Ασφαλείας, καί νά
θέσω τά 'Ηνωμένα 'Έθνη ένώπιον τών εuθυνων των" .

»Τέταρτον : Συνεζητήσαμε κατά πόσον δέν θά επρεπε,
δταν τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας έπιληφθή έκ νέου του Κυ

πριακου, νά ζητούσαμε δπως εuρυνθή ή έντολή του κ .

Βαλντχdιμ ή ενδεχομένως νά διορισθή ενας "μεσολαβη

καρίου, ή 'Άγκυρα θά δηλώσει δτι δέν θά αναγνω
ρίσει τό

διάδοχό του

ώς

πρόεδρο τοϋ

ενιαίου

κυπριακοϋ Κράτους. 'Ωστόσο, καθώς δλα τά μέλη
τής διεθνοϋς κοινότητας θά σπεύσουν νά αναγνω
ρίσουν τό Σπ . Κυπριανοϋ ώς έκπρόσωπο τής Κυ

τής" . 'Εξέθεσα στόν Μακαριώτατο τάς aπόψεις μου περί

πριακής Δημοκρατίας, ό έλιγμός αύτός τής τουρκι

διαιτησίας ή όποία θά καθώριζε-,J βάσει των γνωστων κρι-

κής διπλωματίας θά aποτύχει.
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γα, &λλά καί στήν εξυπηρέτηση c'iλλων προγραμμάτων γιά

1977

Σέ σειρά συσκέψεων συνεχίζεται ή έπισταμένη

τήν προώθηση π . χ. τών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καί
μάλιστα τών βιοτεχνικών. 'Αλλά γιά τίς δραστηριότητες

τών έπενδύσεων, τήν όποία συντόνιζε προσωπικά,

αuτές θά πραγματοποιηθή aργότερα εlδική σύσκεψη.
»' Επηκολούθησε μακρά aνταλλαγή aπόψεων μεταξύ

aπό τό Μάιο, ό πρωθυπουργός .

των παρισταμένων, μετά τήν όποία έί.ιjφθησαν οί έπόμενες

έξέταση τής πορείας τής οικονομίας καί ειδικότερα

Σ-iίς 4 τοu μηνός, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
στό Πολιτικό Γραφείο ύπό τήν προεδρία τοu πρωθυ
πουργοί> καί μέ τή συμμετοχή τών διοικήσεων τής
ΕΤΒΑ, τής ΕΤΕΒΑ καί τής ΕΛΕΒΜΕ, κατά τήν
όποία ό Κ. Καραμανλής ύπογράμμισε τό ένδιαφέρον ·
του γιά τήν ένίσχυση τών έπενδύσεων καί τήν πλήρη

aξιοποίηση τών πλεονεκτημάτων πού παρείχαν οί

αναπτυξιακοί νόμοι, οπως αύτός γιά τήν ανάπτυξη
τών &:κριτικών περιοχών.

aποφάσεις :

»1.

'Αμίαντος : Ή ΕΤΒΑ θά συστήση &μέσως φορέα

ύπό τήν μορφή 'Ανωνύμου 'Εταιρίας γιά τήν δημιουργία
καί εκμετάλλευση εργοστασίου κατεργασίας του αμιάντου
Κοζάνης, παραγωγικής ίκανότητος

δρευσε σέ σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών

τόννων ινών

συcrταθή θά διατεθουν βραδύτερα στήν κεφαλαιαγορά. ' Η
συνολική επένδυση ' ύπολογίζεται σέ

60 έκατ. δολλ . , τό δέ
30 έκατ. δολλ . ετη

συνάλλαγματικό όφελος τής χώρας σέ
σίως καί γιά

Δύο ήμέρες aργότερα, ό Κ. Καραμανλής προή

100.000

&μιάντου ετησίως . Μετοχές τής aνωνύμου έταιρίας πού θά

20

χρόνια. ' ο χρόνος aποπερατώσεως τής

επενδύσεως όρίσθηκε σέ

2 1/ 2 χρόνια aπό σήμερα .
»2. Βιομηχανία l']λεκη)ονικου τηλεποικοινωνιακου ύλι

Συντονισμοί> καί Οiκονομικών, κατά τήν όποία έξε

κου :

τάστηκαν, έκτός aπό τήν πορεία τών έπενδύσεων, ή

στήν τηλεφωνία του l']λεκτρικου συστήματος καί ή βαθμι

χρηματοδότηση τής οiκονομίας καί ή προετοιμασία

του προϋπολογισμοί> του

1978.

Ή έξέταση όλοκληρώθηκε στίς

17

του μηνός,

όπότε συγκροτήθηκε εύρεία σύσκεψη, ύπό τήν προε
δρία του Κ . Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή τών

'Αποφασίσθηκε νά &ρχίση ή σταδιακή εισαγωγή

αία aντικατάσταση τών σημερινών συστημάτων. Γιά τόν
εφοδιασμό του ΟΤΕ καί τών c'iλλων ιδιωτικών καί κρατι
κών μονάδων μέ τό aπαραίτητο ύλικό θά ίδρύση ή ΕΤΒΑ
μαζί μέ τόν ΟΤΕ βιομηχανία κατασκευής l']λεκτρονικου
εξοπλισμου τηλεπικοινωνιών. Τό ϋψος τής επενδύσεως θά
&νέλθη σέ

30 περίπου

έκατ. δολλ. καί ό χρόνος τής aποπε

ύπουργών Συντονισμοί>, Οiκονομικών καί Βιομηχα

ρατώσεως όρίσθηκε σέ

νίας, τών ύφυπουργών Συντονισμοί> καί Συγκοινωνι

λογής του συστήματος.

ών, του διοικητή τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί

»3 .

2-3

ετη aπό τής ήμερομηνίας επι

Μονάς' Αντιβιοτικών: Ή ΕΤΒΑ θά ίδρύση, σέ συ

τών διοικήσεων τής ΕΤΒΑ, τής ΕΤΕΒΑ καί τής

νεργασία μέ κατάλληλους έλληνικούς καί ξένους οϊκους,

ΕΛΕΒΜΕ. Σχετικά, έκδόθηκε ή aκόλουθη κυβερνη

μονάδα παραγωγής ήμισυνθετικών πενικιλλινών γιά τήν
κάλυψη μέρους τών αναγκών τής έλληνικής &γορίiς καί γιά

τική aνακοίν.ωση:

τήν πραγματοποίηση εξαγωγών . Τό ϋψος τής επενδύσεως

«Στήν aρχή τής συσκέψεως ό κ. πρωθυπουργός ετόνισε

ανέρχεται μόνο σέ

2,5

έκατ. δολλάρια, &λλά ή συναλλαγ

δτι βεβαιότατα είναι εργο τών εξειδικευμένων 'Οργανι

ματική ώφέλεια aπό μόνη τήν ύποκατάσταση τών εισαγω

σμών 'Επενδύσεων νά προβαίνουν σέ εμπεριστατωμένες

γών θά είναι μεγάλη , θά &νέλθη σέ

μελέτες . Οί μελέτες δμως δέν &ποτελουν αuτοσκοπό. Πρέ

επένδυση εχει ιδιάζουσα σημασία γιατί θά συντελέση στήν

πει τά επενδυτιι<:ά προγράμματα νά εφαρμόζωνται μέ ταχύ

εξυγίανση του κυκλώματος παραγωγής καί εμπορίας φαρ

τητα. Σκοπός μου είναι, συνέχισε ό κ. Καραμανλής, νά

μάκων .

τάξω,

δπου

εiναι

δυνατόν,

συγκεκριμένες

προθεσμίες

ενάρξεως εφαρμογής τών προγραμμάτων .
»'Εν συνεχείg ύπενθύμισε δτι θεμελιώδης σκοπός καί

»4.

2,5

έκατ . τό χρόνο. 'Η

'Αμμωνία : 'Η ΕΤΒΑ θά ίδρύση στήν περιοχή Καβά

λας νέο, εργοστάσιο παραγωγής &μμωνίας διά χρησιμο
ποιήσεως νάφθης ετησίας πcψαγωγής

350.000

τόννων . Τό

τών τριών aνωτέρω 'Οργανισμών είναι ή ύποβοήθηση τής

ϋψος τής επενδύσεως θά είναι

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 'Όπου δμως δέν εκδηλώνεται

εναρξη του εργου θά γί νη μέσα στό

ιδιωτικό επιχειρησιακό ενδιαφέρον εϊτε γιατί οί επιχειρη

ύπολογίζεται μετά τριετία aπό τής ενάρξεως . Τό καθαρώς

ματίες διστάζουν, εϊτε γιατί τό ϋψος τής επενδύσεως είναι

συναλλαγματικόν όφελος ύπολογίζεται σέ

ύψηλό, θά πρέπη ή ΕΤΒΑ, ή ΕΤΕΒΑ καί ή ΕΛΕΒΜΕ νά

ρια τό χρόνο.

αναλάβουν τολμηρές πρωτοβουλίες. 'Αλλά καί σέ αuτές

τίς περιπτώσεις, τελικός στόχος θά πρέπη νά είναι ή διά

»5 .

100

έκατ. δολλάρια καί ή

1978.

'Η aποπεράτωση

15

έκατ . δολλά

'Ανώνυμος 'Ελληνική 'Εταιρεία Χάλυβος Θεσσα

λονίκης: ' Αποφασίσθηκε νά συνεχισθουν οί διαπραγματεύ

θεση τών μετοχών τών ίδρυομένων επιχειρήσεων στήν κε

σεις μέ τήν aνώνυμο 'Ελληνική 'Εταιρεία Χάλυβος

φαλαιαγορά ή σέ κατάλληλους ιδιωτικούς φορείς .

1enic Stee1), γιά τήν αναθεώρηση σύμφωνα
141 Ι 1975 τής σχετικής εγκριτικής πράξεως.

>>'Ο ρόλος των τριών 'Οργανισμών πρός τήν κατεύ

(He1-

μέ τόν νόμο

Ή όλοκλή

θυνση αuτή &ποκτίi ιδιαιτέρα σημασία, ύπό τίς σημερινές

ρωση τής επενδύσεως αuτής καθίσταται σήμερα ανέφι

περιστάσεις γιατί σέ δλες σχεδόν τίς χώρες του κόσμου

κτος, ϋστερα aπό τίς αλλεπάλληλες τροποποιήσεις τής

συμπεριλαμβανομένης καί τής 'Ελλάδος παρατηρείται μία

aρχικής συμβάσεως κατά τό

ανάσχεση τών ιδιωτικών επενδύσεων.

ϋστερα aπό τήν ριζική μεταβολή τών διεθνών οικονομικών

»Ειδικότερα ώς πρός τήν ΕΤΒΑ ό πρωθυπουργός ετό

1964

καί τό

1973,

καθώς καί

καί τεχνολογικών συνθηκών στόν τομέα τής χαλυβουργί

νισε τήν σημασία πού aποδίδει σέ δραστηριότητες πού δέν

ας, πού επήλθε μετά τό

&φορουν σέ πρωτοποριακου χαρακτήρος βιομηχανικά ερ-

&κόμη καί τής συμβάσεως του

1962.

Δεδομένου δτι ή εφαρμογή

1964

κατέστη πλέον &ντιοι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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κονομική, δ κ. πρωθυπουργός εδωσε δδηγίες γιά νά επιδι

θυμώ νά σiiς άπευθύνω τόν θερμό καί έγκάρδιο χαι

ωχθi'j διά διαπραγματεύσεως μέ τούς 'Ιάπωνες μετόχους

ρετισμό τής μητέρας πατρίδος.

τi'jς εταιρείας άφ, ενός μέν ή κατάργηση του προνομίου

ίδρύσεως ηλεκτρικών κλιβάνων τήξεως χάλυβος καί παρα
γωγi'jς επιμήκων προϊόντων, πού παρεχωρήθη κατά τήν
επταετία, άφ, ετέρου δέ ή προσαρμογή τi'jς συμβάσεως του

1964 πρός

τίς σημερινές εξελίξεις κατά τρόπο πού νά εξυ

πηρετi'j τά άμεσα καί τά μελλοντικά συμφέροντα τi'jς ελλη

'Ελλάς παρακολουθεί μέ ύπερηφάνεια τίς

φίλη χώρα, πού έγινε ή δεύτερη πατρίδα σας. Καί μέ
συγκίνηση διαπιστώνει δτι διατηρείτε πάντοτε ζων
τανούς τούς δεσμούς σας μέ τόν τόπο τής καταγωγής
σας.

νικi'jς οικονομίας.

»6.

» 'Η

προόδους καί τά έπιτεύγματά σας στήν μεγάλη καί

Πετροχημικό συγκρότημα: 'Όπως άνεκοινώθη πα

»Χαρακτηριστική έκφραση τών δεσμών αvτών

λαιότερα, εχει άποφασισθi'j ή ϊδρυση άπό τήν ΕΛΕΒΜΕ

εlναι καί ή πολύτιμη συμπαράστασή σας στά κρίσι

μεγάλου πετροχημικοί) συγκροτήματος. 'Η σχετική μελέ

μα έθνικά μας θέματα -θέματα τά όποία ή 'Ελλάς

τη βρίσκεται σέ προχωρημένο στάδιο, στήν παροuσα δέ

άντιμετωπίζει μέ τήν άποφασιστικότητα πού έπιβάλ

φάση προσδιορίζεται ή χρονική κλιμάκωση τi'jς κατα

λει ή έθνική μας παράδοση καί ή τιμή τής χώρας.

σκευi'jς των επί μέρους μονάδων του συγκροτήματος, τά

Γιά τήν συμπαράστασή σας αvτή σiiς έκφράζω τήν

μεγέθη τους καί επιλέγονται αί μέθοδοι παραγωγi'jς πού θά

βαθειά μου έκτίμηση.

χρησιμοποιηθοuν. 'Εντός του

εναρξη κατασκευi'jς
του συνόλου τ&ν
τό

1981.

1978

3 ή 4 μονάδων

θά καταστi'j δυνατή ή

του συγκροτήματος εκ

8 τά όποία θά. τεθοuν σέ λειτουργία μέχρι

Τό ϋψσς τi'jς επενδύσεως τi'jς πρώτης φάσεως τοu

δλου εργου ύπολογίζεται νά άνέλθη στό ποσόν των

300

εκατ. δολλ. 'Η συναλλαγματική ώφέλεια τi'jς χώρας, μετά
τήν δλοκλήρωση τοu συγκροτήματος, εκτιμδ.ται σέ

120-140

εκατ. δολλ. τόν χρόνο.

»7.

θηκαν, ήδη, οί νομικέζ διαδικασίες καί άμέσως μετά τό
τέλος τi'jς τρεχούσης καλλιεργητικi'jς περιόδου, δηλαδή

1977, ή

'Αλυκή Μεσολογγίου περιέρχε

ται στήν ΕΛΕΒΜΕ.

»8.

Μονάς Σιδηροχρωμίου: 'Η ΕΛΕΒΜΕ θά ίδρύση

μονάδα 'σιδηροχρωμίου στήν Κοζάνη ετησίας δυναμικότη
τος

30.000

τής ΑΧΕΠΑ, σiά μέλη της κ~ί σέ δλους τούς όμογε
νείς».

13

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1977

Μέ συμφωνία δλων τών κομμάτων του κυπριακου

'Αξιοποίηση 'Αλυκών Μεσολογγίου: 'Ολοκληρώ

τόν Νοέμβριο τοu

»Εύχομαι έπιτυχία στίς έργασίες του Συνεδρίου

σας καί προσωπική εvτυχία καf πρόοδο στήν ήγεσία

τόννων, ή όποία θά χρησιμοποιi'j κατά πρώτι

στον λόγο τά εγχώρια μεταλλεύματα τi'jς περιοχi'jς. Στήν

πολιτικου φάσματος αλλά καί μεμονωμένων προσω

πικοτήτων αποφασίζεται στίς εκλογές πού πρόκειται
νά διενεργηθουν μετά τό θάνατο του Μακαρίου, νά
προβληθεί ώς μοναδικός ύποψήφιος ό Σπ. Κυπρια
νου . Μέ τόν τρόπο αuτό ή κομματική διαμάχη γύρω

από τό προεδρικό αξίωμα αναβάλλεται γιά τό Φε.
βρουάριο του

1978,

όπότε εληγε κανονικά ή θητεία

του 'Αρχιεπισκόπου.

πρώτη φάση θά παράγωνται άνοξείδωτοι χάλυβες, μόλις

δημιουρyηθοuν οί άντικειμενικές προϋποθέσεις γιά τήν

Χαιρετίζοντας τήν εκδήλωση αuτή εθνικής όμο

ϊδρυση μιίiς τέτοιας βιομηχανίας στήν χώρα μας. 'Ο φο

ψυχίας του πολιτικου κόσμου τής Κύπρου, ή όποία

ρεύς τi'jς επενδύσεως θά συσταθi'j τό

επέτρεπε τήν απρόσκοπτη συνέχιση τής πολιτικής

του εργου θά άρχίση εντός του

11
ο

Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ

1977,
1978».

ή δέ κατασκευή

του 'Αρχιεπισκόπου καί τήν αποτροπή πολιτικών
ανταγωνισμών, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν ακόλου

1977

θη δήλωση:

Συνέρχεται ύπό τήy προεδρία του Κ. Καραμανλή

ή Κυβερνητική 'Επιτροπή. Κατόπιν, ό πρωθυπουρ
γός συνεργάζεται μέ τούς ύπουργούς Δικαιοσύνης

καί Δημοσίας Τάξεως, σχετικά μέ προτάσεις γιά τήν
καταπολέμηση τής εγκληματικότητας. τέλος, εξετά
ζει, μαζί μέ τόν ύπουργό Συντονισμου, Π. Παπαλη

γούρα, θέματα σχετικά μέ τήν ενταξη τής 'Ελλάδος
στήν ΕΟΚ, ενόψει καί τής αφίξεως στήν 'Αθήνα του
Δυτικογερμανου ύπουργου 'Εξωτερικών, Χ.

-

Ντ.

Γκένσερ.

11

Α ΥΓΟΥΣτΟΥ

«Ή πολιτική ήγεσία τής Κύπρου στίς κρίσιμες

αvτές στιγμές έπέδειξε σωφροσύνη καί ύψηλόν αί
σθημα εvθύνης.
»Τό γεγονός δτι στήν πρώτη φάση, μέχρι προ
σφυγής στήν λαϊκή έτυμηγορία, άπεφεύχθησαν προ

σωπικοί άνταγωνισμοί καί κομματικές άντιθέσεις

δικαιολογεί αlσιοδοξία γιά τήν έξέλιξη τών πολιτι
κών πραγμάτων τής νήσου.

»Τήν άπουσία του

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

πρέπει νά τήν άναπληρώση ή ένότητα του κυπριακου

1977

ΆΟ Κ. Καραμανλής απευθύνει στό ετήσιο συνέ
δριο τής ΑΧΕΠΑ, πού πραγματοποιείται στή Ν.
'Ορλεάνη, τό ακόλουθο μήνυμα:
«Μέ τήν εvκαιρία του έτησίου Συνεδρίου σας έπι-

λαου. 'Ενότης ή όποία θά διευκολύνη τήν συνεργα
σία 'Αθηνών

- Αευκωσίας

καί θά καταστήση άποτε

λεσματική τήν πλήρη συμπαράσταση πού ή Έλλάς

εlναι άποφασισμένη νά παρέχη στήν Κύπρο».
'Ο Σπ. Κυπριανου ανακηρύχθηκε πρόεδρος τής

Κυπeιακής Δημοκρατίας τήν

31 ή

Αuγούστου. Τήν

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Ιη Σεπτεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής του

νία ε{ναι ή ύπ' aριθμόν ενα πελάτις των έλληνικων

άπηύθυνε τό άκόλουθο συγχαρητήριο τηλεγράφημα:

προϊόντων, καθώς καί δτι μiiς προσφέρει καί στρα

επομένη,

» 'ΕπιθυμiiJ νά σiiς έκφράσω τά θερμά καί εiλικρι
νfj μου συγχαρητήρια γιά τήν άνακήρυξή σας ώς
προέδρου τfjς Κυπριακfjς Δημοκρατίας καί νά σiiς
εύχηθiiJ έπιτυχία στό δύσκολο έργο πού αναλαμβάνε
τε κατά τήν κρίσιμη αύτή περίοδο.

τιωτική βοήθεια, ή όποία καί θά συνεχισθfj.
))Τό συμπέρασμα, συνεπiiJς, ε{ναι δτι αiσθάνομαι

πλήρη {κανοποίηση άπό τίς συνομιλίες πού ε{χα μέ
τόν κ. Γκένσερ)).

'Από τήν πλευρά του ό Χ.

-

Ν τ. Γκένσερ τόνισε:

))Στό έργο αύτό σiiς παρέχω τήν διαβεβαίωση δτι

θά έχετε τήν πλήρη συμπαράσταση τfjς Έλλάδοφ).

«Συνεζητήσαμε τό θέμα τfjς εντάξεως τfjς 'Ελλάδος

στήν Ευρωπαϊκή Οiκονομική Κοινότητα καί εξέφρασα

17-19

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

πρός τόν κ. πρωθυπουργό τήν άμέριστη ύποστήριξη πού

1977

παρέχει η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τής Γερμανίας στό

'Ο άντικαγκελλάριος καί ύπουργός 'Εξωτερικών
τής ΟΔ Γερμανίας, Χ.

- Ντ.

Γκένσερ, πραγματοποιεϊ:

έπίσημη έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα.
Τό Δυτικογερμανό ύπουργό ύποδέχθηκε στό άε
ροδρόμιο του

θέμα αυτό. 'Επίσης εξέφρασα τήν ευχή δτι η Έλλάς συν
τόμως θά άποτελέση μέλος τής Κοινότητος. 'Η συνομιλία

ήτο φιλική καί εγινε μέσα σ' ενα κλίμα άμοιβαίας εμπι
στοσύνης . Μεταξύ Δυτικής Γερμανίας καί 'Ελλάδος δέν
ύπάρχουν διμερή προβλήματα. Θά ήθελα νά ευχαριστήσω

'Ελληνικου ό 'Έλληνας όμόλογός

τόν πρωθυπουργό κ. Καραμανλή γιά τήν δυνατότητα πού

του, Δ. Μπίτσιος, ό όποϊ:ος καί δήλωσε δτι τό Χ . -Ντ.

μοϊ\ εδωσε νά εχωμε αυτή τήν συνομιλία. 'Επιθυμώ νά

Γκένσερ, ειλικρινή φίλο τής 'Ελλάδος καί θερμό

προσθέσω δτι η προσωπικότης του κ . πρωθυπουργοί\ άπα

ύποστηρικτή τής ιδέας τής ευρωπαϊκής ενοποιήσε

λαμβάνει μεγάλης εκτιμήσεως καί στήν γερμανική Κυβέρ

ως, καλωσόριζε ή Κυβέρνηση μέ ειλικρινή αισθήμα

νηση καί στά κόμματα του γερμανικοί\ Κοινοβουλίου καί

τα φιλίας . 'Από τήν πλευρά του, ό έπίσημος ξένος

στόν γερμανικό λαό. 'Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στό

άναφέρθηκε στούς στενούς δεσμούς μεταξύ τής χώ

γεγονός δτι η πολιτική ζωή τής 'Ελλάδος εύρίσκεται σή

ρας του καί τής 'Ελλάδος, ένώ διακήρυξε γιά μιά
άκόμη φορά δτι ή 'Αθήνα μπορουσε νά ύπολογίζει

στήν ύποστήριξη τής Βόννης γιά τό θέμα τής έντά
ξεως στήν ΕΟΚ.
Λίγο άργότερα, καί άφου προηγήθηκε ιδιαίτερη
συνομιλία τών Δ. Μπίτσιου καί Χ.

- Ντ .

Γκένσερ, ό

Δυτικογερμανός ύπουργός εγινε δεκτός άπό τόν πρό

εδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο καί συναντήθηκε
καί μέ τόν Κ. Καραμανλή. Στήν τελευταία αότή συ
νομιλία, έκτός του Δ . Μπίτσιου, παραβρέθηκαν ό γε
νικός διευθυντής του Πολιτικου Γραφείου του πρω
θυπουργου, Π. Μολυβιάτης, ό 'Έλληνας πρέσβης
στή Βόννη, Α. Φρυδας καί ό πρέσβης τής ΟΔ Γερμα
νίας στήν 'Αθήνα, Τζ. Πένσγκεν. Εόθύς άμέσως, ό
Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση:

«Εϊχαμε μέ τόν Κ. άvτικαγκελλάριο μία πολύ φι
λική καί πολύ χρήσιμη συνομιλία. Συζητήσαμε τά
διμερfj, συζητήσαμε τά διεθνfj, συζητήσαμε καί τά

μερα ύπό τήν ηγεσία του κ . Καραμανλή».

Τό ϊδιο βράδυ, ό Δ . Μπίτσιος παρέθεσε δεϊ:πνο
πρός τιμή του έπίσημου ξένου. Τήν επομένη, οί δύο
ύπουργοί είχαν νέα συνομιλία, ένώ τό μεσημέρι ό Χ.
Ντ. Γκένσερ παρέθεσε άνταποδοτικό γευμα πρός
τιμή του 'Έλληνα όμολόγου του καί τό άπόγευμα

συναντήθηκε μέ τόν άρχηγό τής ΕΔΗΚ, Γ. Μαυρο,
τόν ύπουργό Συντονισμου, Π. Παπαληγούρα καί τόν
ύφυπουργό,

Γ.

Κοντογεώργη,

καθώς

καί μέ · τόν

διοικητή τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ξ. Ζολώτα,

στούς όποίους τόνισε, μεταξύ άλλων, O%-t ή χώρα του
ένδιαφερόταν γιά ϊδρυση μικτών έπιχειρησεων, μέ
έξαγωγικό προσανατολισμό πρός τίς χώρες τής Μέ
σης 'Ανατολής καί τής 'Αφρικής.

Μετά τό τέλος τής έπισκέψεως, έκδόθηκε τό άκό 

λουθο κοινό άνακοινωθέν:
«Ό άντικαγκελλάριος καί ύπουργός 'Εξωτερικών τής
'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας κ. Χ. - Ν τ . Γκέν

εύρωπαϊκά θέματα. Στά διμερfj- διαπιστώσαμε δτι δέν

σερ επεσκέφθη επισήμως τάς 'Αθήνας aπό τής 17ης μ~χρι

ύπάρχουν προβλήματα.

τής 19ης Αυγούστου κατόπιν προσκλήσεως του ύπουργοϊ\

Ή συνεργασία των χωρiiJν

μας έξελίσσεται κατά τρόπον έξαίρετο σέ δλους τούς

'Εξωτερικών τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Δ. Μ πι

τομείς.

τσίου. Κατά τήν παραμονήν του εiς τήν έλληνικήν πρω

)) 'Όσον άφορii

στά εύρωπαϊκά καί στά διεθνfj θέ

ματα, διαπιστώσαμε σύμπτωση aπόψεων. 'Εκείνο τό
όποίο iδιαιτέρως θά ήθελα νά τονίσω ε{ναι ή προθυ
μία μέ τήν όποία ή γερμανική Κυβέρνηση ύποστηρί

ζει ανεπιφύλακτα τήν ένταξη τfjς 'Ελλάδος στήν
Κοινή 'Αγορά καί μάλιστα προσφέρεται νά βοηθή

τεύουσαν ό κ. Γκένσερ εγένετο δεκτός εiς συνομιλίαν ύπό

του προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, κ . Τσάτσου.
»'Ο κ. Γκένσερ επεσκέφθη τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό

κ . Καραμανλήν μεθ'

ou συνωμίλησεν διά μακρών εiς

εγ

κάρδιον aτμόσφαιραν.
»Κατά τήν διάρκειαν επανειλημμένων συναντήσεων

μεταξύ τών δύο ύπουργών 'Εξωτερικών ελαβε χώραν διε

ση στήν έπιτάχυνση τfjς σχετικfjς διαδικασίας. Πρέ

ξοδική άνταλλαγή άπόψεων επί διεθνών προβλημάτων

πει &κόμη νά ύπογραμμισθfj τό γεγονός δτι ή Γερμα-

κοινοί\ ενδιαφέροντος.
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»·Ο ·Ομοσπονδιακός ύπουργός των 'Εξωτερικών συ
νεζήτησε μετά τοu 'Έλληνος ύπουργοu Συντονισμοu κ. Π.

Παπαληγούρα καί του διοικητοu τής Τραπέζης 'Ελλάδος

μερών τό ταχύτερον δυνατόν.

»Ώς πρός τήν εκτίμησιν τής καταστάσεως εΙς τήν

κ. Ξ . Ζολώτα τήν κατάστασιν τών οΙκονομικών σχέσεων

Μέσην 'Ανατολήν καί εΙς τήν 'Αφρικήν διεπιστώθη εύ

μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας

ρεία σύμπτωσις άπόψεων των δύο μερών.

τής Γερμανίας, ώς καί γενικώτερα οΙκονομικά θέματα. Κα

»Κατά τήν συζήτησιν των οΙκονομικών σχέσεων μετα

τά τάς συζητήσεις αύτάς εδόθη Ιδιαιτέρα εμφασις εΙς τήν

ξύ τής 'Ελλάδος καί τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής

επικειμένην προσχώρησιν τής 'Ελλάδος εΙς τήν Εύρωπαϊ

Γερμανίας αί άπόψεις τών συνομιλητών συνέπεσαν επί του

κήν Κοινότητα.

δτι ή συνεργασία επί τών πεδίων τής οΙκονομίας, του εμ

»ΕΙς συνομιλίαν μέ τόν 'Έλληνα ύπουργόν 'Εθνικής

πορίου καί τών επενδύσεων, θά εδει νά ενταθή . 'Η έλληνι

'Αμύνης κ . Εύάγγελον 'Αβέρωφ- Τοσίτσαν ή συζήτησις

κή πλευρά εξέφρασε τήν εκτίμησίν της διά τό γεγονός δτι

περιεστράφη περί τήν πολιτικήν των δύο χωρών επί θεμά

μέγας άριθμός 'Ελλήνων είφεν άπασχόλησιν εΙς τήν 'Ομό

των άσφαλείας καί άμύνης είς τά πλαίσια τής κοινής των

σπονδον Δημοκρατίαν τής Γερμανίας . Σχετικώς συνεζητή

Συμμαχίας .

θη καί τό θέμα τής εκπαιδεύσεως των τέκνων των 'Ελλή

» 'Όλαι αί συνομιλίαι διεξήχθησαν εΙς τήν άτμόσφαι
ραν τής φιλικής εμπιστοσύνης ή όποία εχαρακτήρισε γε

νικώς τήν επίσκεψιν τοu 'Ομοσπονδιακοu ύπουργοu τ&ν

νων εργατών.
»Εiς τό τέλος τής

επισκέψεως

δ

'Ομοσπονδιακός

ύπουργός τών 'Εξωτερικών άπηύθυνεν είς τόν ύπουργόν

'Εξωτερικών καί ή όποία θά εχη θετικήν επίδρασιν επί τής

'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ. Μπίτσιον πρόσκλησιν νά

εξελίξεως τ& ν εξαιρέτων σχέσεων μεταξύ τής 'Ελλάδος

επισκεφθή επισήμως τήν Γερμανίαν. ·Ο κ . Μπίτσιος εδέ

καί τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας .

χθη τήν πρόσκλησιν αύτήν, τής όποίας ή ήμερομηνία θά

»Κατά τάς συζητήσεις άμφότερα τά μέρη προσέδωσαν

καθορισθή εν καιρφ. 'Αμφότεροι οί ύπουργοί 'Εξωτερι

εξέχουσαν θέσιν είς τήν προσχώρησιν τής ' Ελλάδος εΙς

κών ύπεγράμμισαν τό ενδιαφέρον των διά τήν συνέχισιν

τήν Εύρωπαϊκήν Κοινότητα . ·Η έλληνική πλευρά εξέθεσε

τής άνταλλαγής άπόψεων εν πνεύματι πλήρους εμπιστοσύ

τούς λόγους διά τούς όποίους ή 'Ελλάς άποβλέπει εΙς τα

νης» .

χεία ν πρόοδον ;tών διαπραγματεύσεων εντάξεως .

' Εξέ

φρασε τήν εκτίμησίν της διά τήν ύποστήριξιν ή όποία πα

Πρίν τήν αναχώρησή του aπό τήν 'Ελλάδα ό Δυ

ρεσχέθη σχετικώς επί τοu θέματος ύπό τής 'Ομοσπόνδου

τικογερμανός ύπουργός 'Εξωτερικών εκαμε τήν &κό

Δημοκρατίας τής Γερμανίας ώς καί Ιδιαιτέρως διά τήν

λουθη δήλωση:

προσωπικήν συμβολήν τοu

'Ομοσπονδιακοu ύπουργοu

των 'Εξωτερικών εΙς τοuτο. 'Ο κ. Γκένσερ επεβεβαίωσεν

«Εlναι αύτονόητο δτι οί συζητήσεις πού είχαμε κατά τό

εκ νέου τήν πολιτικήν θέλησιν τής 'Ομοσπόνδου Δημο

διάστημα τής παραμονής μου στήν 'Ελλάδα περιεστρά

κρατίας τής Γερμανίας νά προωθήση μίαν ταχείαν

καί

φησαν καί στήν κατάσταση πού επικρατεί στόν χώρο αύτό

επιτυχή κατάληξιν τ&ν διαπραγματεύσεων . Διεπιστώθη

τής ύδρογείου καί Ιδιαιτέρως σέ προβλήματα πού άφοροuν

άπό κοινοu δτι μέχρι τής στιγμής αί διαπραγματεύσεις

τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. 'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρ

επροόδευσαν ίκανοποιητικά. 'Αμφότερα τά μέρη προσδο

νηση τής Γερμανίας διατηρεί καλές σχέσεις μέ τίς Κυβερ

κοuν δτι τόν προσεχή μήνα αί διαπραγματεύσεις αύταί θά

νήσεις άμφοτέρων τ&ν Κρατών αύτ&ν. Τό γεγονός αύτό

δέν άποτελεί μειονέκτημα γιά τά Κράτη αύτά άλλά τουναν

είσέλθουν εΙς πλέον εντατικήν φάσιν.

\

καταστή δυνατόν νά εξευρεθή ύπό των ενδιαφερομένων

»ΕΙς τό πεδίον τής διεθνοuς πολιτικής τό ενδιαφέρον

τίον πλεονέκτημα. Τοuτο σημαίνει δτι ή ·Ομοσπονδιακή

τών συνομιλητών συνεκεντρώθη είς τά θέματα τών σχέσε

Κυβέρνηση τής Γερμανίας εΙ ναι σέ θέση νά προσφέρη τήν

ων' Ανατολής- Δύσεως καί τής ύφέσεως, εΙς τήν κατάστα

συμβολή της στό θέμα αύτό καί πρόκειται πράγματι νά

σιν εΙς τήν άνατολικήν Μεσόγειον καί τήν Μέσην 'Ανα

συμβάλη στήν εξεύρεση μιας λύσεως τών προβλημάτων

τολήν ώς καί εΙς τήν 'Αφρικήν.

πού ύπάρχουν στήν περιοχή αύτή του κόσμου .

»Οί συνομιληταί συνεφώνησαν δτι ή διεργασία τής ύφέ

»'Ως εκπρόσωπος ένός Κράτους - 'μέλους τής Εύρωπαϊ

σεως πρέπει νά προωθηθij καί νά εμβαθυνθή. Σχετικώς ετό

κής Κοινότητος θεωρώ σημαντικό τό γεγονός δτι οχι μόνο

νισαν τήν σπουδαιότητα τής Διεθνοuς Συνόδου ή όποία θά

τό κυβερνών κόμμα, άλλά καί τό κόμμα τής άξιωματικής

πραγματοποιηθή

προσεχή

άντιπολιτεύσεως τάσσεται ύπέρ τής είσόδου τής 'Ελλάδος

'Οκτώβριον, διά νά εξετάση τά άποτελέσματα τής Διασκέ

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Γιά τήν 'Ομοσπονδιακή Δη

ψεως 'Ασφαλείας καί Συνεργασίας εν ΕύρώπlJ, ώς καί τήν

μοκρατία τής Γερμανίας τό γεγονόςαύτό άποτελεί μιά πρό

άνάγκην δπως ή Σύνοδος αύτή προωθήση τήν εφαρμογήν

σθετη διαβεβαίωση δτι ή επιθυμία τής 'Ελλάδος δπως εί

τής Τελικής Πράξεως του 'Ελσίνκι ύπό τ& ν συμμετεχόν

σέλθη στήν ΕΟΚ βασίζεται πάνω σέ μιά εύρεία πολιτική

των Κρατών καθ' δλας της τάς διατάξεις .

βάση.

εΙς

Βελιγράδιον

κατά

τόν

>>Κατά τήν συζήτησιν τής καταστάσεως εΙς τήν άνατο 

»'Επιθυμώ, επίσης, νά προσθέσω δτι γιά τήν 'Ομο

λικήν Μεσόγειον ή έλληνική πλευρά εξέθεσεν Ιδίως τάς

σπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας ή προσωπικότης

άπόψεις της επί τοu Κυπριακοu. 'Ο κ . Γκένσερ ύπεγράμ

τοu πρωθυπουργοu κ . Κωνσταντίνου Καραμανλή άποτελεί

μισεν τό ενδιαφέρον τής 'Ομοσπόνδου Δημοκρατίας τής

μεγίστη εγγύηση γιά τήν σταθερά θέση τής 'Ελλάδος εν

Γερμανίας διά μίαν σύντομον εΙρηνικήν καί εποικοδομη

τός μιας δημοκρατικής Εύρώπης . Περαιτέρω, ή προσωπι

τικήν λύσιν τών σχετικών πρός τήν Κυπριακήν Δημοκρα

κότης του κ. Καραμανλή άποτελεί γιά μας εγγύηση στό δτι

τίαν προβλημάτων καί διαφορών. 'Αμφότερα τά μέρη συ 

πρόκειται νά εξευρεθοuν οί κατάλληλες καί πρόσφορες λύ

νεφώνησαν επί τής επιθυμίας των δπως μία τοιαύτη λύσις

σεις τών προβλημάτων πού ύπάρχουν στήν περιοχή αύτή».
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τέλος, ή εφημερίδα <Πό Βήμα» δημοσίευσε, στίς

τό χρόνο τών εκλογών, ό όποιος θά εξαρτηθεi άπό

Αύγούστου, τό άκόλουθο aρθρο γιά τίς έλληνα

τίς περιστάσεις.

γερμανικές συνομιλίες:
Τρία ήταν τά σκέλη των συνομιλιων πού σέ διμερές
επίπεδο aρχισαν χθές τό άπόγευμα μετά τήν aφιξη στήν
'Αθήνα του Γερμανου ύπουργου 'Εξωτερικων Χάνς Ντfj
τριχ Γκένσερ dνάμεσα στήν aντιπροσωπεία πού ήγείτο καί

τήν έλληνική Κυβέρνηση:

1.

ή κατάσταση στήν Κύπρο μετά τόν θάνατο του Μα

καρίου καί οί ελληνοτουρκικές σχέσεις

2. ή ενταξη τfjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ καί,
3. ή δραστηριοποίηση των γερμανικων iδιωτικων επεν

24
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Συγκαλεiται σύσκεψη, στό Ύπουργεiο Κοινωνι

κών 'Υπηρεσιών, ύπό τήν προεδρία του Κ. Καρα
μανλή καί μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντονι
σμου, Οiκονομικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών,
τών ύφυπουργών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, καθώς
καί του γενικου γραμματέα του 'Υπουργείου.
'Αντικείμενο τής συσκέψεως ijταν τό πρόγραμμα

γιά τήν ύγεία πού είχε πρό μηνών εξαγγελθεί άπό τόν

δύσεων στήν 'Ελλάδα.
Τό Κυπριακό συζητήθηκε πρωτα άπό τούς δύο ύπουρ
γούς Έξωτερικων Δημ. Μπίτσιο καί Χάνς Γκένσερ καί

πρωθυπουργό·

άποφασίστηκε

aργότερα, μετά τήν επίσκεψη στόν πρόεδρο τfjς Δημοκρα

πό αύτό, διατίθενται

τίας του Γερμανου ύπουργου, μέ τόν κ. Καραμανλfj. ' Η

λογισμό καί

συνομιλία μέ τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό είχε προγραμμα
τιστfj γιά μιά iliρα καί παρατάθηκε γιά

μέχρι ..τίς

9

50

dκόμα λεπτά

τό βράδυ.

Κdτά εγκυρες πληροφορίες, τόσο ό κ. Καραμανλfjς,

δσο καί ό κ. Μπίτσιος ύπογράμμισαν στόν Γερμανό επί

σημο τήν τουρκική άδιαλλαξία πού πρόσφατα άκόμα δια
τρανώθηκε μέ τήν πρόθεση τfjς ν Αγκυρας νά εποικίση τήν

'Αμμόχωστο. 'Η πρόταση άρχικά, άναφέρθηκε στόν κ.
Γκένσερ, δέν προfjλθε κaν άπό τόν κ. Ντενκτάς, άλλά άπό
τόν κ. 'Ετσεβίτ κατά τό δεκαήμερο τfjς ύπηρεσιακfjς πρω
θυπουργίας του .
' Η γε ρμανική θέση στό

Κυπριακό καί στήν έλληνο

διατηρfj φιλικές σχέσεις καί μέ τίς δύο χωρες, νά δίνη
στρατιωτική βοήθεια στήν 'Αθήνα καί τήν 'Άγκυρα μέ

3

aμεση

εφαρμογή

138

920

έκατ. δρχ. άπό τόν προϋπο

έκατ. άπό τό πρόγραμμα δημοσίων

επενδύσεων. Οί κυβερνητικές άποφάσεις άναλύονται

άπό τό σχετικό εiδησεογραφικό δελτίο:

«1. Ή dνέγερση νέων Νοση λευτικων Μονάδων δυνά
3.000 κλινων.
»2. ' Η ϊδρυση νέων ' Ιατρικων Σχολων καί Πανεπιστη

μεως

μιακων Κλινικων.

»3.

'Η διεύρυνση τfjς φαρμακευτικfjς περιθάλψεως του

άγροτικου πληθυσμου.

»4.

'Η δημιουργία Σώματος άγροτικων 'Ιατρων γιά τήν

πλήρη κάλυψη των ύγειονομικων άναγκων τfjς ύπαίθρου.

τουρκική διένεξη επαναβε βαιώθηκε: ή Βόννη επιδιώκει νά

αναλογία

ή

όρισμένων άπό τά μέτρα πού προέβλεπε. Γιά τό σκο

πρός

5,

καί νά προσπαθfj ετσι νά παραμένη ό

διακομιστής των άπόψεων τfjς μιας πλευρaς στήν aλλη. ' ο
κ. Γκένσερ άνέφερε δτι προτίθεται νά επισκεφθfj τήν " Α γ
κυρα, χωρίς νά εχη άκόμα δρισθfj ή ήμερομηνία αuτου του

ταξιδιου . 'Επαναλήφθηκε καί ή aποψη πού είχε εκφράσει

»5.

Ή ϊδρυση

200

πολυδυνάμων Ύγειονομικων Σταθ

μων.

»6.

' Η καθιέρωση του θεσμου του νοσοκομειακου iα

τρου πλήρους άπασχολήσεως.

»7.

' Η ϊδρυση νέων σχολων νοσηλευτικου προσωπι

κου.

»8.

'Η σύσταση ' Εθνικου Συμβουλίου ' Υγείας ώς άνω

τάτου γνωμοδοτικου όργάνου τfjς ύγειονομικfjς πολιτικfjς.

»9.

Ή συμπλήρωση του επιστημονικου εξοπλισμου

παλαιότερα στό «Βfjμα» σέ συνέντευξή του ό καγκελλάρι

των έπαρχιακων Νοσοκομείων κυ.ρίως σέ μονάδες εντατι

ος Χέλμουτ Σμίτ, πώς ή Βόννη , aν τό ζητήσουν τά ενδια

κfjς θε ραπείας καί τεχνητου νεφρου καθώς καί σειρά aλ

φερόμενα μέρη, θά προσφέρη τίς καλές της ύπηρεσίες γιά

λων διοικητικων μέτρων στούς τομείς τfjς προληπτικfjς

τήν εξομάλυνση τfjς διαφορaς.

ύγιεινfjς καί νοσηλευτικfjς περιθάλψεως.

Καί στούς δύο συνομιλητές του, Καραμανλfj καί Μπί

»Κατά τήν γενομένη ενημέ ρωση του κ. πρωθυπουργου

τσιο, δ κ. Γκένσερ τόνισε τό πόση σημασία aποδίδει καί

έπί των μέχρι σήμερα ληφθέντων μέτρων, ανεφέ ρθη εiς

γιά τήν δική της aσφάλεια ή 'Ομοσπονδιακή Γερμανία

αuτό δτι:

στήν έπάνοδο τfjς ' Ελλάδος στό στρατιωτικό σκέλος του
ΝΑΤΟ .

»α. Οί νέες 'Ιατρικές Σχολές θά λειτουργήσουν dπό του
προσεχους dκαδημαϊκου ετους, ενω παραλλήλως συνεχί

Ή έλληνική πλευρά άνέλυσε ι'iλλη μιά φορά τούς λό
γους πού δδήγησαν σ ' αuτή τήν άπόφαση, οί δποίοι δέν
εχουν εκλείψει τήν στιγμή αuτή .

ζεται ή προετοιμασία των Πανεπιστημιακων Κλινικων πού
θά λειτουργήσουν σέ 'Επαρχιακά Κέντρα.
»β .

Έπανασυνεστήθη

ήδη

ή

'Υγειονομική

Σχολή

'Αθηνων.
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' Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τόν πρόεδρο τής

ΕΔΑ, Η. Ήλιου, ό όποiος του ζητεi νά διευκρινίσει
ή Κυβέρνηση τίς προθέσεις της σχετικά μέ τόν χρό

»γ. 'Επερατώθη ή διαδικασία προσλήψεως

410

iατ ρων

ύπό του ΙΚΑ.
»δ . Κατηρτίσθη σχέδιο διατάγματος πού καθορίζει τούς
δ ρους καί προϋποθέσεις ίδ ρύσεως iδ ιωτικων κλινικών.
»ε. Καθιερώθη καί εφαρμόζεται δ θεσμός τfjς συνεχους

νο τών εκλογών. Ό πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τόν

επιθεωρήσεως των iδιωτικων κλινικων ύπό εiδικων επι

Η. 'Ηλιου οτι δέν σκόπευε νά αiφνιδιάσει τήν άντι

τροπων.

πολίτευση, δέν μπορουσε ομως καί νά δεσμευθεi γιά

»στ . Συνεστήθη καί λειτου ργεί επιτροπή συνεργασίας
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τών μεγάλων άσφαλιστικών φορέων στόν τομέα τής ύγειο

Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων καί τής πε ριθάλψεως τών δη

νομικής περιθάλψεως καί

μοσίων ύπαλλήλων καί συνταξιούχων του δημοσίου.

»ζ . Κατηρτίσθη προσχέδιον νόμου διά τήν εφαρμογήν

των ύπολοίπων εξαγγελθέντων μέτρων.

)) 'Ο

κ. πρωθυπουργός άπεφάσισε τήν χορήγηση

423

έκατ . δρχ. γιά τήν κάλυψη ελλειμμάτων καί τήν βελτίωση

»Μ ετά τήν γενομένην ενημέ ρωσιν άπεφασίσθη ή liμε

τής λειτουργίας των Νοσηλευτικών' Ιδρυμάτων ώς καί τήν

σος εφαρμογή καί τών άκολούθων μέτρων του προγράμμα

χορήγηση

τος 'Υγείας:

λογαριασμου τής περιθάλψεως των δημοσίων ύπαλλήλων

»I.

Ή δωρεάν χορήγησις εiς τούς άγρότας τών φαρμά

400 έκατ.

δρχ. διά τήν κάλυψη ελλειμμάτων του

καί συνταξιούχων του Δημοσίοω) 17 6.

κων πού χρειάζονται διά τήν άντιμετώπισιν τών χρονίων
παθήσεων, διαβήτου, καρδιαγγειακών παθήσεων, ψυχα

26-30
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σθενειών , καρκίνου καί φυματιώσεως πού άπαιτουν μα
κροχρόνιο θεραπεία καί συνεχή δαπάνη . Μέ αύτό τό μέτρο

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τό τμήμα διακοπών

εύρύνεται σημαντικά ή φαρμακευτική κάλυψη του άγροτι

τής Βουλής τό νομοσχέδιο περί στρατεύσεως τών
'Ελληνίδων, τό όποίο προβλέπει καί τή σύσταση

κου πληθυσμου.

»2.

'Η λειτουργία, σέ πρώτο στάδιο,

'Υγειονομικών Σταθμών άπό τούς

200

100 πολυδυνάμων

καί πλέον πού τελι

κά θά συσταθουν. Οί Σταθμοί αύτοί θά διαθέτουν iατρικό
καί νοσηλευτικό προσωπικό ώς καί τόν κατάλληλο εργα

στηριακό εξοπλισμό (ηλεκτροκαρδιογράφο, άκτινολογικό
μηχάνημα, βασικό μικροβιολογικό εργαστηριακό εργα
στήριο καί άσθενοφόρο αύτοκίνητο) καί θά συμβάλουν
άποφασιστικά στήν βελτίωση τής ύγειονομικής περιθάλ

σώματος

12.000

έθελοντριών.

'Η είσηγήτρια τής

πλειοψηφίας, Ε. Βλάχου, ύπογράμμισε δτι μέ τό νο 

μοσχέδιο γινόταν άποφασιστικό βήμα στό δρόμο γιά
την κατοχύρωση τής ίσότητας τών δύο φύλων καί
έπισήμανε τό χρέος του σύγχρονου πολίτη νά παρά
σχει τίς ύπηρεσίες του γιά τό κοινό συμφέρον . 'Η
είσηγήτρια τής μειοψηφίας, Β . Τσουδεροu, άποδέ

ψεως των άγροτών . Ό εξοπλισμός αύτός θά περιληφθή

χθηκε τήν άρχή του νομοσχεδίου, έπέκρινε δμως τήν

στό εφετινό πρόγραμμα κρατικών προμηθειών .

Κυβέρνηση γιά άνεπαρκή μελέτη του θέματος, μέ

»3.

'Η ούσιαστική βελτίωση τών άποδοχών τών άγρο

τικών iατρών στά πλαίσια του καταρτιζομένου ένιαίου μι

άποτέλεσμα νά μήν γνωρίζει κανείς πώς θά άξιοποι
ηθοuν καλύτερα οί στρατεύσιμες γυναίκες .

σθολογίου, ώς κίνητρο μονίμου προσελκύσεως των iατρών

στήν uπαιθρο καί ή χορήγηση γιά εφέτος

100 ύποτροφιών

εiς φοιτητάς τής iατρικής πού θά δεχθουν νά σπουδάσουν
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μέ εξοδα του Κράτους καί θά άναλάβουν νά ύπηρετήσουν
γιά ώρισμένο χρονικό διάστημα στήν uπαιθρο .
»Μέ τό μέτρο αύτό θά καλυφθουν τά ύπάρχοντα σήμε
ρα κενά στά άγροτικά iατρεία .

»4.

'Η ϊδρυση

ρων καί

40 νεογνικών, 10 εiδικών κέντρων προώ

3 εντατικής νοσηλείας γιά τήν μείωση

Καθώς ό πρωθυπουργός εχει προσβληθεί άπό

όξεία ίσχυαλ γία, τή Διεθνή ~ Εκθεση Θεσσαλονίκης
έγκαινιάζει ό ύπουργός Συντονισμοu, Π . Παπαληγού
ρας.

τής νεογνι

κής καί βρεφικής θνησιμότητας . 'Ο άναγκαίος εξοπλι

7

σμός θά συμπεριληφθή εiς τό πρόγραμμα προμηθειών του
τρέχοντος ετους.

»5.

'Η ϊδρυση

15 μονάδων τεχνητου νεφρου εiς

iσάριθ

μα επαρχιακά νοσοκομεία γιά τήν άντιμετώπιση περιστα
τικών νεφρικών παθήσεων καί

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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Μετά άπό μερική βελτίωση τής ύγείας του, ό Κ.
Καραμανλής συνεργάζεται μέ τόν ύπουργό Οίκονο
μικών, Ε. Δεβλέτογλου, σχετικά μέ τήν κατάρτιση
του προϋπολογισμοΙ) του

1978.

' Αδελφών

Μετά τή συνάντηση, ό ύπουργός δήλωσε δτι κανέ

Νοσοκόμων διά τήν κάλυψη τών νοσηλευτικών άναγκών.

νας νέος φόρος δέν θά έπιβαλλόταν κατά τό έπόμενο

»6. 'Η ϊδρυση
» Ύ πό

καί λειτουργία

6 νέων Σχολών

του κ . πρωθυπουργου εδόθη άκόμη εντολή γιά

ετος. 'Όσο γιά τή φοροδιαφυγή, τόνισε δτι, χωρίς νά

τήν ταχεία προώθηση του καταρτιζομένου ήδη νομοσχεδί

φθάσει σέ σημείο αύθαιρεσίας, καταπιέσεως ή άστυ

ου, μέ τό όποίο θά εφαρμοσθουν καί τά ύπόλοιπα μέτρα

νομεύσεως

πού εχουν άποφασισθή, δπως ή σύστασις 'Εθνικου Συμ

άποσκοποuσε νά περιορίσει τό νοσηρό αύτό φαινό

βουλίου 'Υγείας, ή σταδιακή εφαρμογή του νοσοκομεια

μενο

κου iατρου κ.λπ. Τό νομοσχέδιο αύτό, πρό τής τελικής

διατυπώσεώς του καί τής καταθέσεώς του στήν Βουλή, θά

τών

καί ήδη

φορολογουμένων,

ή

Κυβέρνηση

άναδιοργάνωνε τίς ύπηρεσίες

του

'Υπουργείου.

άποσταλή εiς δλους τούς 'Ιατρικούς Συλλόγους του Κρά

9

τους γιά νά εκφέρουν τήν γνώμη τους .
))Γιά τήν εφαρμογή του προγράμματος

'Υγείας θά

άπαιτηθή συνολική κατ' ετος δαπάνη

920 έκατ. δρχ . , τήν
δποίαν ενέκρι~εν ό κ. πρωθυπουργός. 'Επίσης ό κ. πρωθυ
πουργός ενέκρινε δαπάνη 138 έκατ. δρχ . εκ του προγράμ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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'Υπογράφεται, στήν 'Αθήνα, μεταξύ του Δημο

σίου καί δυτικογερμανικοu οίκου, σύμβαση γιά τή
σύσταση στήν ' Ελλάδα βιομηχανίας φορητοu όπλι

ματος δημοσίων επενδύσεων πού θά άπαιτηθή γιά τήν προ

σμοu. Τή σύμβαση ύπογράφουν, γιά τήν Κυβέρνηση

μήθεια του άναγκαίου εξοπλισμου . Τέλος, κατά τήν σύσκε

ό ύπουργός καί ό ύφυπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε.

ψη εξετάσθησαν διεξοδικά τά θέματα τής λειτουργίας των

' Αβέρωφ καί Α. Ζαίμης άντίστοιχα.
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'Η δημιουργία του έργοστασίου έντάσσεται στό

τής μακροπροθέσμου διασφαλίσεως τής δημοκρατίας , καί

πρόγραμμα τfjς Κυβερνήσεως γιά τήν ϊδρυση πολε

τήν d.ποφασιστικήν aντιμετώπισιν των γνωστών και κρι

μικών

σίμων προβλημάτων πού θά κληθή νά άντιμετωπίση ή χώ

βιομηχανιών, πού άποβλέπει άφενός στήν

έξοικονόμηση πολύτιμου συναλλάγματος καί άφετέ
ρου στήν έπίτευξη μεγαλύτερης αύτονομίας τfjς χώ
ρας στό έπίπεδο τών προμηθειών πολεμικοu ύλικοu.

ρα τά προσεχή δύο ή τρία χρόνια.

)) . ο

κ . πρόεδρος σaς ενημερώνει επί των προθέσεών

του αύτών rοστε νά δύνασθε εν γνώσει των νά καθορίσετε
τήν πολιτικήν σας , συνεκτιμών ένδεχομένως τό εθνικόν
συμφέρον d.λλά καί τίς προοπτικές του κόμματός σας. 'Εάν

8-19
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συμφωνήτε, i]μπορείτε νά συναντηθήτε προσεχώς γιά δι

'Ο Κ . Καραμανλfjς διερευνa τίς αποψεις τών
ήγετών τfjς άντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τό θέμα τfjς

διεξαγωγfjς τών έκλογών.
Στίς

8

Σεπτεμβρίου, ό γενικός διευθυντής του

Πολιτικοu Γραφείου τοu πρωθυπουργοu, πρέσβης Π .

ευκρινίσεις. 'Εάν δχι, σaς παρακαλεί νά λησμονήσετε αύ
τά πού σaς μεταφέρω, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον πρόκει

ται περί προτάσεων πού δέν δεσμεύουν δποιονδήποτε άπό
τούς δύο σας.
»'Η ούσία των δσων μου είπε δ κ. Μαuρος συνοψίζεται
ώς έξής :

Μολυβιάτης, έπισκέπτεται τόν άρχηγό τfjς άξιωμα

»'Εκείνος μέν αιφνιδιάζεται , ενω δ κ . Παπανδρέου φαί

τικfjς άντιπολιτεύσεως καί του μεταφέρει τίς σκέψεις

νεται νά ήτο εν γνώσει . 'Εγνώριζεν d.κόμα καί τήν άποδο

του Κ. Καραμανλfj άναφορικά μέ τίς έκλογές :

χή του σύν ενα d.πό τήν Κυβέρνησιν.

» Ύπηνίχθη

δτι ύπάρχει σχέδιον ή πρόθεσις γιά τήν

«Μέ εντολήν τοu κ. πρωθυπουργοί> επεσκέφθην σήμε

δημιουργία πολώσεως μεταξύ Ν. Δημοκρατίας καί ΠΑΣΟΚ

ρον τόν κ. Γ. Μαuρον καί του d.νεκοίνωσα τά έξης , άφοu

εις βάρος τής δυνάμεως τοu ιδίου . 'Α νέφερε σχετικώς τήν

το υ εξήγησα δτι δ κ. πρωθυπουργός ανέθεσε σέ εμένα νά

μεγάλην προβολήν του κ . Παπανδρέου άπό τά μέσα ενημε

τόν επισκεφθώ γιά νά μήν καθυστερήση περαιτέρω ή ενημέ

ρώσεως, d.κόμη καί τό "Βήμα". Ένεθυμήθη καί τήν ύπερ

ρωσίς του, άφοu δ ίδιος εκωλύετο νά τόν δεχθή λόγφ τής

βολικήν, ώς είπεν, προβολήν d.πό τήν τηλεόραση τής προ

ισχυαλ γίας του :

εκλογικής συγκεντρώσεως του κ. Παπανδρέου τό

)) ι . . ο κ. πρόεδρος θά ήθελε , πρίν d.νακοινώση δημοσίq.

1974.

ώς πιθανή ν άκόμη καί τήν συνεργασίαν

Καραμανλή -Παπανδρέου σέ μετεκλογικήν Κυβέρνησιν.

τίς αποφάσεις του, νά τόν ενημερώση σχετικώς.

»2.

»' Εθεώρησεν

Δύο είναι οί λόγοι γιά τούς δποίους δ κ. πρόεδρος

καταλήγει στήν άπόφαση τής επισπεύσεως των εκλογών:
»α. Τό γεγονός δτι εμπήκαμε , καλώς ή κακώς, σέ προε

»Είπε δτι πιέζεται d.πό στελέχη του (άνέφερε τόν κ.
Κανελλόπουλον) νά μή δεχθή έπίσπευση τών έκλογών .
»Του χρειάζεται χρόνος, είπε, γιά νά κτυπήση σκληρά

τόν κ. Παπανδρέου (μέσφ καί ένός έντύπου πού θά εκδό

κλογικό κλίμα·
»β. καί, σπουδαιότερον, διότι πιστεύει δτι τά μεγάλα

ση).

Tou

χρειάζονται καί χρήματα, πού δέν εχει, ενω τά

προβλήματα τής χώρας θά μπουν σέ φάση αποφασιστική

διαθέτει άφθόνως δ κ. Παπανδρέου . Πρέπει νά λυθή τό

μέ τόν καινούργιο χρόνο καί συνεπώς δτι είναι πολύ προ

θέμα τής χρηματοδοτήσεως τ&ν κομμάτων άπό τό Κράτος .

τιμώτερο γιά τόν τόπο νά άντιμετωπισθοuν σέ κλίμα ήρεμο

»3.

»Είπε δτι σκέπτεται σοβαρώς νά καταγγείλη τήν επί
σπευση τών εκλογών ώς παραβίασιν τοu Συντάγματος καί

καί δχι προεκλογικό.
'Η πρόθεσή του είναι νά προτείνη εκλογές γιά τίς

νά d.πόσχη d.πό τάς εκλογάς. ~Εχει καί δ πρόεδρος τής

6

Δημοκρατίας ρόλον εiς τό θέμα . Καί εκείνος άλλά καί τά

Νοεμβρίου, άν βέβαια τό ζητήσετε εσείς. ' Η μακρά προε

κόμματα εχουν δικαίωμα νά εκτιμήσουν τήν άνάγκην προ

κλογική περίοδος οϋτε τόν τόπο, οϋτε τά μεγάλα κόμματα

σφυγής εiς εκλογάς. ·Η άπόφασις πρέπει νά ληφθή κατό

εξυπηρετεί.

πιν συνεννοήσεως μέ τόν άρχηγό τής aξιωματικής άντιπο

23

'Οκτωβρίου μέ τήν δυνατότητα νά διεξαχθοuν στίς

»4.

Τόσο γιά λόγους συνταγματικούς, δσο καί γιά λό

γους aσφαλείας, τίς έκλογές θά τίς κάνη δ ίδιος . Θά ημπο

ροuσε νά d.ντικαταστήση

4 εως 5 ύπουργούς,

καί αύτό έφ '

δσον θά τό ζητήσετε καί πάλιν έσείς .

»5.

Πέραν αύτών , πού άφοροuν τήν διαδικασίαν τών

λιτεύσεως .
»Προέβλεψε δτι δδηγούμεθα πρός άνωμαλίαν, δτι θά

γίνη δικτατορία καί δτι θά φέρουν πίσω τόν βασιλέα.
»Διηρωτήθη έπανειλημμένως ποιός πρέπει νά είναι πλέ
ον δ δικός του ρόλος στήν πολιτική ζωή του τόπου.

εκλογών, δ κ. πρόεδρος θά ήθελε νά γνωρίζετε τίς άπόψεις

»Είπε δτι ανέμενε δτι θά συνηντaτο μέ τόν πρωθυπουρ

του γιά τό μόνιμο πολιτικό πρόβλημα τής χώρας άπόψεις

γόν γιά νά συνεννοηθοuν πρίν καταλήξη σέ άποφάσεις,

πού είναι άπηλλαγμέναι άπό προσωπικούς καί κομματι

ενω τώρα, άπλώς του άνακοινώνονται άποφάσεις λίγο πρίν

κούς ύπολογισμούς καί άποβλέπουν στό εθνικόν συμφέ

δοθοuν στήν δημοσιότητα .

ρον. ' Ο κ. Καραμανλής πιστεύει δτι γιά νά ύπάρξουν δμα

»Οί άπαντήσεις εiς τά άνωτέρω συνοψίζονται ώς έξής :

εξελίξεις στόν τόπο μας θά πρέπη νά

»Διέψευσα κατηγορηματικώς δτι δ κ . Παπανδρέου ή

δημιουργηθοuν συνθήκες πού νά έπιτρέπουν τήν συνεργα

οΙοσδήποτε άλλος ήτο εν γνώσει τής επισπεύσεως των

σία των δύο κομμάτων, ή πολιτική των δποίων συμπίπτει

εκλογών.

λές δημοκρατικές

στά μεγάλα προβλήματα πού άπασχολοuν τό εθνος. Πρό

»Είπα δτι δ κ. Μαuρος δέν αίφνιδιάζεται άφοu, πέραν

θεσίς του είναι νά εγκαινιάση τήν πολιτικήν αύτήν εύθύς

του προεκλογικοί> θορύβου , άντί των

μετά τίς εκλογές μέ Κυβέρνησιν τών δύο κομμάτων- καί

τό Σύνταγμα, εiδοποιείται δύο μήνες πρίν καί μάλιστα

αύτό ανεξαρτήτως του άποτε λέσματος των εκλογών .. ο κ .

πρώτος.

πρόεδρος πιστεύει δτι αύτή ή πολιτική θά επιτρέψη, πέραν

»0{

30 ήμερων πού δρίζει

ύποψίες του περί σχεδίου πολώσεως είναι τελείως
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ιiβάσιμες. Κυβέρνησις Καραμανλή -Παπανδρέου θά ιiπετέ

>>'Εν συνεχείg, δ κ. Μαϋρος θίγει τό θέμα τής συνθέσε

λει τερατούργημα. Καί δλα αυτά τά διαψεύδει έμπράκτως ή

ως τής εκλογικής Κυβερνήσεως καί τ&y εγγυήσεων γιά τήν

πρότασις γιά Κυβέρνηση των δύο κομμάτων μετά τίς έκλο

άδιάβλητον διενέργεια των έκλογ&ν.
»τέλος, δ κ. Μαυρος λέγει δτι θά επρεπε νά λυθή τό

γές.

»'Η πρότασις αυτή θά επρεπε νά διαλύση τούς φόβους

θέμα δχι τόσο τής χρηματοδοτήσεως τ&ν κομμάτων ιiπό τό

Κράτος, ιiλλά του έλέγχου τ&ν δαπανών των; δεδομένου

του γιά aνώμαλες έξελίξεις.
»'Η ίδια αυτή πρότασις δίνει τήν aπάντηση καί στό

δτι είναι γνωστόν δτι ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚ διαθέτουν ύπερ
βολικά ποσά.

έρώτημά του γιά τόν ρόλο τ<;>υ στήν δημόσια ζωή.

»'Η συνάντησις μέ τόν κ. πρωθυπουργό είναι πάντοτε

)} 'ο

κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ουδεμία συνταγ

ματική παραβίασις γίνεται, δοθέντος δτι ή Κυβέρνησις

δυνατή σύμφωνα μέ δσα του μετέφερα.

»Τελικώς δ κ. Μαυρος μοϋ είπε δτι θά σκεφθή σοβαρώς

εκτιμά δτι ύπάρχει δχι μόνον ενα, ιiλλά πολλά εξαιρετικής

αυτά πού τοϋ μετέφερα καί θά επικοινωνήσουμε μετά τήν

σημασίας θέματα, ή aντιμετώπισις των δποίων επιβάλλει

έπιστροφήν του

τήν προσφυγή εiς τάς έκλογάς . 'Επί τής ουσίας του' θέμα

ιiπό τήν Θράκην.

>>Συνεφωνήσαμεν δτι τόσον ή συνάντησίς μας δσον καί

τος, δ κ. πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τήν πεποίθησίν του

τό περιεχόμενον τής συνομιλίας μας θά παραμείνουν μυ

δτι οί εθνικοί αύτοί λόγοι επιβάλλουν τήν έπίσπευση των

στικά. Σέ περίπτωση κοινολογήσεως τής συναντήσεώς

εκλογών καί χάριν των λόγων αυτων παραβλέπει ιiκόμη

μας, συνεφωνήσαμε, προτάσει τοϋ κ . Μαύρου, δτι θά έδη

καί τό κομματικό συμφέρον του. 'Η σημερινή Κυβέρνησις

λοϋτο ώς σκοπός τής έπισκέψεώς μου ή ένημέρωσις του κ.

θά μπορουσε ιiνέτως νά διατηρήση τήν έξουσία επί

Μαύρου έπί τής Διασκέψεως του Βελιγραδίοω>.

μη μήνες, μέ ευχέρεια μάλιστα τοϋ ιiρχηγοϋ της νά εκλεγή
εiς τό τέλος τής περιόδου αυτής καί πρόεδρος τής Δημο

'Η συνάντηση του Κ. Καραμανλή μέ τόν Γ. Μαϊ\
ρο πραγματοποιήθηκε στίς

19

16 ακό

κρατίας διά μίαν 5ετίαν. Δεν τό κάνει δμως διότι εχει ώς
μοναδικόν κριτήριον τό εθνικόν συμφέρον.

Σεπτεμβρίου:

>>Βάσει αυτής τής εκτιμήσεως καί δπως δρίζει τό Σύν
«'Ο κ. πρωθυπουργός είπε δτι ή Κυβέρνησις θεωρεί
επιβεβλημένο νά διεξαχθουν οί έκλογές έντός τοϋ

1977.

ταγμα, ή Κυβέρνησις θά εiσηγηθή σχετικώς είς τόν πρόε
δρο τής Δημοκρατίας. Ουδείς ουσιαστικός λόγος δικαιο

Τοϋτο διότι προβλέπει δτι τά έθνικά μας θέματα, καί δή τό

λογεί τήν σύγκληση συμβουλίου των aρχηγών των κομμά

Κυπριακό, ή έλληνοτουρκική διένεξη καί ή ενταξίς μας

των ύπό τήν προεδρία του προέδρου τής Δημοκρατίας. Βε

στήν Ευρωπαϊκή Οiκονομική Κοινότητα, θά μποϋν σέ φά

βαίως, οί aρχηγοί των κομμάτων εχουν δικαίωμα νά ζητή

ση aποφασιστική τό προσεχές ετος. Συνεπώς, τά θέματα

σουν ιiκρόασιν ιiπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, έάν τό

αυτά θά πρέπη νά τά χειρισθή ή Κυβέρνησις μέ πρόσφατον

επιθυμοϋν καί νά τοϋ εκθέσουν τίς απόψεις τους.

λαϊκήν έντολήν. Ό χειρισμός των θά πρέπη έπίσης νά

>>'Ο κ. πρωθυπουργός δέν συμμερίζεται τήν ι'iποψη δτι

γίνη μέσα σέ κλίμα ijρεμο καί aπηλλαγμένο ιiπό τήν προε

ή επίσπευσις των εκλογών θά δδηγήση εiς πόλωσιν εiς

κλογική διαμάχη στήν όποία έκ των πραγμάτων θά μπή ή

βάρος τής ΕΔΗΚ. 'Αντιθέτως, πιστεύει δτι δέν συμφέρει

χώρα τό προσεχές ετος.

στό κόμμα αυτό έπιβράδυνσις των εκλογών, ιiκόμα καί γιά

>>Διά τούς λόγους αυτούς, λόγους aποκλειστικώς καί

λόγους ιiναγομένους στά εσωτερικά του. 'Ο ίδιος είναι

μόνον έθνικούς, ή Κυβέρνησις προτίθεται νά εiσηγηθή

πρόθυμος νά βοηθήση τήν ΕΔΗΚ καί παρακαλεί τόν κ.

στόν προέδρο τής Δημοκρατίας τήν διάλυση τής Βουλής

Μαϋρο νά του ύποδείξη μέ ποιούς τρόπους θά μποροϋσε νά

γιά τά μέσα 'Οκτωβρίου καί τήν διενέργεια των έκλογ&ν

τό κάνη. Γνωρίζει δ κ. Μαυρος τήν ι'iποψιν τοϋ κ. πρωθυ

γιά τίς

πουργου δτι τό συμφέρον του τόπου έπιβάλλει τήν ϋπαρξιν

20

Νοεμβρίου.

>>'Ο κ. Μαυρος έξέφρασε τήν διαφωνία του γιά τήν έπί

δύο μεγάλων ιiστικ&ν κομμάτων, τά όποία νά μποροϋν νά

σπευση τ&ν έκλογ&ν. Τήν θεωρεί ώς σφάλμα τό δποίον

συνεργάζωνται μεταξύ τους. Ό κ. Μαϋρος παρατηρεί στό

στρέφεται έναντίον του, διότι τά μαρξιστικά κόμματα καί

σημείο αυτό δτι ή συνεργασία των δύο αυτων κομμάτων

iδίq δ κ. Παπανδρέου είναι ετοιμα γιά τίς έκλογές, έν& δ

μετά τίς έκλογές θά έξαρτηθή ιiπό τό έκλογικό αποτέλε

ίδιος χρειάζεται χρόνο νά όργανώση τόν ιiγ&να του κυρίως

σμα. Καί δτι δέν μπορεί δ κ. πρωθυπουργός νά βοηθήση

κατά του ΠΑΣΟΚ. Δέν θεωρεί τούς προβαλλομένους λό

τήν ΕΔΗΚ.

γους ώς έπαρκείς διότι καί ή Κυβέρνησις εχει ι'iνετον πλει

>>'Ως πρός τήν σύνθεσιν τής έκλογικής Κυβερνήσεως,

οψηφίαν γιά νά χειρισθη τά έθνικά θέματα καί τό κόμμα

δ κ. πρωθυπουργός λέγει δτι είναι καιρός νά παύσουμε

του εχει τήν iδίαν μέ τήν Κυβέρνησιν πολιτικήν έπ' αυ

πλέον νά γiλοιοποιούμεθα, ιiκόμη καί εiς τό έξωτερικό μέ

τών, εστω καί αν διαφωνή ώς πρός ώρισμένους χειρισμούς.

ύπηρεσιακές Κυβερνήσεις πού δέν ύπάρχουν σέ καμμιά

Πιστεύει δτι ή έπίσπευσις των έκλογ&ν θά δδηγήση εiς

ι'iλλη δημοκρατική χώρα. Βεβαίως, είναι πρόθυμος νά ίκα

πόλωσιν έπικίνδυνον γιά τήν δμαλή εξέλιξη των πολιτι

νοποιήση κάθε λογικό αίτημα τής aντιπολιτεύσεως γιά

κών μας πραγμάτων. 'Ως πρός τήν διαδικασία, θεωρεί δτι

τήν εξασφάλιση ιiδιαβλήτων έκλογ&ν.

δέν ετηρήθη τό Σύνταγμα τό δποίον έπιτρέπει τήν πρόωρον

>>'Όσον ιiφορa τήν χρηματοδότηση των κομμάτων, δ κ .

διάλυσιν τής Βουλής μόνο δι ' ώρισμένους λόγους τούς

πρωθυπουργός ύπενθυμίζει στόν κ. Μαϋρο δτι πρό πολλών

δποίους είναι άρμόδιος νά εκτιμήση καί δ πρόεδρος τής

μηνών ή Κυβέρνησις είχε καταρτίσει σχετικό νομοσχέδιο

Δημοκρατίας.

καί τό είχε θέσει ύπ' όψιν του. Έπ' αύτοϋ δ κ. Μαυρος

>>'Ο κ. Μαυρος προτείνει συμβούλιο τ&ν aρχηγών τ&ν

είχε συνεργασθή καί μέ τόν ύπουργό των 'Εσωτερικών,

κομμάτων ύπό τήν προεδρία του προέδρου τής Δημοκρατί

έάν δέ τό νομοσχέδιο δέν προωθηθή τοϋτο οφείλεται εiς

ας πρός συζήτησιν του θέματος.

τάς aντιρρήσεις του κ. Μαύρου.
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»'Ο κ. Μαυρος εθιξε επίσης τό θέμα τής ψήφου τών

σμου ύπηρεσιακών ύπουργών σέ όρισμένα κρίσιμα γιά τίς

στρατιωτικών καί ό κ. πρωθυπουργός ύπεσχέθη νά τό εξετά

έκλογές 'Υπουργεία καί τονίζει τήν σημασία τής χρη

ση».

σιμοποιήσεως τής τηλεοράσεως άπό τά κόμματα. 'Ανα
φέρεται καί είς έπιτροπή, ή όποία εΙχε συσταθή κατά

Τήν \:δια ημέρα δ Κ. Καραμανλής δέχθηκε καί
τόν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου:

τίς εκλογές του

1974.

'Επισημαίνει, έπίσης, τό θέμα των

ΤΕΑ.
>>·Επί δλων αuτών συμφωνείται δτι θά γίνη συνεννόη

«Ό κ. πρωθυπουργός εΙπε δτι ή Κυβέρνησις πιστεύει
δτι επιβάλλεται νά διεξαχθουν οί εκλογές εντός του

σις μεταξύ τών κομμάτων» 177 •

1977.

Τουτο διότι προβλέπει δτι τά μεγάλα έθνικά μας θέματα

16

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1977

δπως τό Κυπριακό, ή διένεξις μέ τήν Τουρκία καί ή ενταξίς

'Αποθνήσκει στό Παρίσι η Μαρία Κάλλας. Τή

μας στήν Εuρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα, θά μπουν σέ

φάση άποφασιστική . τό

1978. Θά πρέπη, συνεπώς, τά θέμα

λύπη

του γιά τήν άπώλεια

τής μεγάλης καλλι

τα αύτά νά τά χειρισθή Κυβέρνησις μέ ηuξημένο κυρος διά

τέχνιδας θά έκφράσει, μέ δήλωσή του, ό Κ. Καρα

προσφάτου λαϊκής εντολής. Θά πρέπη, επίσης, τά θέματα

μανλής.

αuτά νά άντιμετωπισθουν μέσα σέ κλίμα ηρεμο καί άπηλ
λαγμένο άπό τήν προεκλογική άτμόσφαιρα ή όποία, μοι
ραίως, θά ύπάρχη στό προσεχές ετος. Γιά τούς λόγους αu

20

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1977

τούς, λόγους καθαρά εθνικούς, ή Κυβέρνησις προτίθεται

Συνέρχεται ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή

νά είσηγηθή στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας τήν διάλυσιν

τό 'Υπουργικό Συμβούλιο καί άποφασίζει όμόφωνα

τής Βουλής καί τήν προκήρυξιν εκλογών γιά τίς

νά είσηγηθεί στόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας τή διά

20

Νοεμ

βρίου.
» ' Ο κ . Παπανδρέου λέγει δτι συμφωνεί μέ τήν επίσπευ
ση των εκλογών, τήν όποία, άλλωστε, εΙ χε ό ίδιος προβλέ
ψει. Πιστεύει καί εκείνος δτι τό προσεχές ετος θά εΙναι

λυση τής Βουλής στά μέσα 'Οκτωβρίου καί τή διε
ξαγωγή τ&ν έκλογ&ν στίς

20

Νοεμβρίου. Κατά τή

συνεδρίαση, δ πρωθυπουργός .επισήμανε:

κρίσιμο γιά τά θέματα. 'Ο κ. Παπανδρέου δέν θεωρεί δτι

«Πρίν άπό τρία περίπου χρόνια ό έλληνικός λαός

ύπάρχει παραβίασις του Συντάγματος εκ μέρους τής Κυ

μiiς ένεπιστεύθη τήν έξουσία. Μέ τήν μεγάλη κοινο

βερνήσεως, τής όποίας εξ άλλου εΙναι δικαίωμα καί νά
ύποβάλη παράτασιν, έάν τό επιθυμή . Δέν βλέπει, επίσης,
τήν σκοπιμότητα συγκλήσεως συμβουλίου τών άρχηγών
τών κομμάτων ύπό του προέδρου τής Δημοκρατίας.
>>'Ο κ. Παπανδρέου συμφωνεί μέ τήν ήμερομηνία τών
εκλογών.

>>'Ως πρός τόν προεκλογικό άγώνα, ό κ. Παπανδρέου

βουλευτική lσχύ πού μaς έδωσε όχι μόνο άντιμετω
πίσαμε άποτελεσματικώς τά όξύτατα καί έπικίνδυνα
προβλήματα πού εlχε συσσωρεύσει ή δικτατορία,
άλλά καί άναδιοργανώσαμε έκ βάθρων τήν Πολι
τεία· τήν έξοπλίσαμε μέ ένα συγχρονισμένο καί προ
οδευτικό Σύνταγμα· καί μέ εύρωστους θεσμούς, πού

λέγει δτι ό ίδιος δέν προτίθεται νά δώση τόνο όξύτητος,

έξασφαλίζουν τήν άπρόσκοπτη, όσο καί άποδοτική

δπως εΙχε συμβεί τό

λειτουργία του δημοκρατικου πολιτεύματος.

1974.

'Εθέ

>>'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι πράγματι θά πρέπη

σαμε μέ άλλα λόγια τίς βάσεις, γιά νά μπορfί ή Έλ

νά άποφευχθή ή όξύτης καί ίδίως οί προσωπικές έπιθέσεις

λάς νά άναπτύσσεται καί νά προοδεύη έν εlpήνrι καί

οί όποίες θά καθιστοοοαν δυσχερείς τίς προσωπικές επα

άσφαλείf!, μέ εύνομία καί τάξη. Παράλληλα,

φές τών πολιτικών άρχηγών πού πιθανόν νά χρειασθή νά

γίνουν άν στήν προεκλογική περίοδο ύπάρξη κρίσις έπί
τών εθνικών θεμάτων.
>>·Ο κ. πρωθυπουργός καί ό κ. Παπανδρέου συμφωνουν

επίσης δτι τά θέματα αuτά δέν θά πρέπη νά καταστουν
άντικείμενο τής εκλογικής διαμάχης, καίτοι βεβαίως τά
κόμματα θά εκφράσουν τίς θέσεις των έπ' αuτών.

σέ

όλους τού'ς τομείς τfjς δημοσίας ζωfjς, έκτός άπό τήν
άvτιμετώπιση τών καθημερινών προβλημάτων πού θέ

τει ή ζώσα πραγματικότης, έχαράξαμε κατευθύνσεις
μέ στόχους ύψηλούς καί εύρύτατες προοπτικές

-

μέ

τό όραμα ένός Κράτους κοινωνικfjς εύημερίας, δι
καιοσύνης καί γαλήνης. Καί σέ πολλές περιπτώσεις

>>'Ο κ . Παπανδρέου θέτει τό θέμα τής συνθέσεως τής

έδώσαμε λύσεις έποικοδομητικές σέ προβλήματα

εκλογικής Κυβερνήσεως καί τών εγγυήσεων γιά τήν άδιά

πού έλίμναζαν ή έθεωρουντο άλυτα έπί όλόκληρες

βλητη διενέργεια των έκλογών.

δεκαετίες.

>>'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι ούτε χρειάζεται, ούτε

))Δικαιούμεθα νά είμαστε όχι άπλώς lκανοποιημέ

καί πρέπει νά σχηματισθή ύπηρεσιακή Κυβέρνησις καί

νοι, άλλά καί ύπερήφανοι γιά τό έργο αύτό, πού μπό

πάντως ό ίδιος δέν δέχεται νά τεθή εν άμφιβόλφ ή προσω
πική του εντιμότης. ΕΙναι βεβαίως πρόθυμος νά δεχθή παν
λογικό αίτημα πού θά έξασφάλιζε τήν άδιάβλητη διεξαγω
γή των εκλογών, τήν όποία όπωσδήποτε εγγυάται ή δική
του παρουσία.

>>'Ο κ . Παπανδρέου έκφράζει τήν χαρά του διότι ό κ.

ρεσε νά πραγματοποιηθfί χάρις στήν πολιτική ώριμό
τητα του έλληνικου λαου καί τήν έμπιστοσύνη μέ
τήν όποία μiiς περιέβαλε.
))Παρά ταυτα καί χωρίς lδική μας εύθύνη άνέκυ

ψαν, ώς γνωστόν, προβλήματα κρίσιμα γιά τό μέλ

πρωθυπουργός άναλαμβάνει ό ίδιος τήν εuθύνη τής διεξα

λον του τόπου, πού πέρασαν καί περνουν άπό δύσκο

γωγής των εκλογών. 'Εκφράζει τήν επιθυμία του διορι-

λες φάσεις. Καί μπορεί νά θεωρfjται βέβαιο ότι τά
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μεγάλα αύτά προβλήματα

καί συγκεκριμένα τό

δτου δ έλληνικός λαός κληθείς νά έκφρασθή έλεύθε

Κυπριακό, ή διένεξη μέ τήν Τουρκία καί ή δριστική

ρως γιά πρώτη φορά μετά τήν κατάρρευση έπταετους

-

ένταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ- θά μπουν σέ φά

τυραννίας, άνέθεσε μέ μεγάλη πλειοψηφία στήν Νέα

ση aποφασιστική κατά τό έρχόμενο έτος.

Δημοκρατία τήν διακυβέρνηση τής χώρας.

Ή εύ

»Ή έπιτυχής aντιμετώπιση τών κρισίμων αύτών

ρεία αύτή πολιτική παράταξη εlχε κατέλθει στίς

προβλημάτων άπαιτεί σκέψη νηφάλια καί aποφασι

έκλογές μέ σαφείς Ιδεολογικές άρχές καί συγκεκριμέ

στικότητα όχι μόνο σ' αύτούς πού τά χειρίζονται

νο πρόγραμμα έθνικών καί κοινωνικών έπιδιώξεων.

ύπεύθυνα άλλά καί στόν λαό. Πρέπει πρό παντός δ

Ή δέ Κυβέρνηση τήν όποία άνέδειξε ύπό τήν προε

χειρισμός τών θεμάτων νά εlναι άπηλλαγμένος άπό

δρία μου, έφήρμοσε μέ συνέπεια, σταθερότητα καί

κομματικούς aνταγωνισμούς, φανατισμούς καί όξύ

μεθοδικότητα τίς διακηρύξεις πού aνταποκρίνονταν

τητες, πού μοιραίως θά προκύψουν, άν τό κρίσιμο

στίς προσδοκίες του λαου.

αύτό έτος συμπέση νά εlναι καί έτος προεκλογικό.

»Περιβεβλημένη

τό κυρος τής μεγάλης λαϊκής

'Επί πλέον ή Κυβέρνηση, δποιαδήποτε Κυβέρνηση,

έμπιστοσύνης σύμφυτης μέ τήν πολιτική ώριμότητα

γιά νά έπιτύχη στά θέματα αύτά τούς έθνικούς στό

καί τό πνευμα ένότητος πού έπέδειξε μεταδικτατορι

χους, χρειάζεται ηύξημένο κυρος καί άνανεωμένη

κά δ λαός μας, ή Κυβέρνησή μου άπέδωσε κατά τήν

έμπιστοσύνη, τήν όποία μόνον μιά πρόσφατη έντολή

τριετία αύτή ν πολύπλευρο έργο. Ν Οχ ι μόνο πρός τήν

του λαου μπορεί νά τής προσδώση.

κατεύθυνση τής θεραπείας τών σφαλμάτων του πα

»Εlναι, συνεπώς, προφανές δ τι τό έθνικόν συμφέ

ρελθόντος καί τήν άποτροπή θανασίμων κινδύνων,

ρον, καί μόνο, ύπαγορεύει στήν Κυβέρνηση νά εlση

πού τό άμαρτωλό παρελθόν εlχε κληροδοτήσει στό

γηθή κατά τό Σύνταγμα τήν έπίσπευση τών έκλογών.

παρόν· άλλά καί γιά τήν οΙκοδόμηση ένός άσφαλε

Καί μπορώ νά πώ δτι τό πράττει έναντίον του κομμα

στέρου καί εύτυχεστέρου μέλλοντος του έθνους. Θέ

τικου της συμφέροντος, δεδομένου δτι θά ήδύνατο μέ

μα συνειδήσεως ένός έκάστου

τήν μεγάλη πλειοψηφία πού διαθέτει νά παραμείνη

έκτίμηση του έργου αύτου, στήν ίστορία δέ άπόκει

άνετα έπί

ται ή τελική κρίση.

14

άκόμη μήνες στήν έξουσία».

Στή συνέχεια δ Κ. Καραμανλής συνέστησε στά

μέλη τής Κυβερνήσεως νά μή χαλαρώσουν τήν προ
σπάθειά τους καί νά άποφύγουν κάθε άπόφαση ή
ένέργεια πού θά δημιουργοuσε τήν έντύπωση δτι
έξυπηρετοuσε προεκλογική σκοπιμότητα:

»Ή Κυβέρνηση όφείλει ν' άποφύγη τήν ίκανο
ποίηση αΙτημάτων, μερικών ή γενικών, κατά τήν δι
άρκεια τής προεκλογικής περιόδου, δεδομένου δτι τά
αΙτήματα αύτά όρθόνεlναι νά τ' άντιμετωπίση ή Κυ
βέρνηση πού θά προέλθη άπό τίς προσεχείς έκλογές.
Γιατί αύτό έπιβάλλει όχι μόνο τό συμφέρον τής Πο

λιτείας, άλλά καί ή εύθιξία τής Κυβερνήσεως πού θά
διεξαγάγη τίς έκλογές».

ζώσα, δμως, πραγματικότης, ή διαρκής με

ταβολή τών συνθηκών καί ή διεθνής συγκυρία δημι
ουργουν άδιάκοπα καί νέα προβλήματα. 'Άλλα άπλα
ή βραχυπρόθεσμα καί άλλα δυσχερή καί περίπλοκα.
Ή Έλλάς τόν τελευταίο καιρό βρίσκεται ένώπιον

ώρισμένων κρισίμων προβλημάτων, ή aντιμετώπιση

τών δποίων είναι προσδιοριστική όχι άπλώς γιά τίς
έξελίξεις τών άμέσως έπομένων μηνών ή όλίγων
έτών, άλλά γιά τήν μελλοντική πορεία του έθνους.
»Τά προβλήματα αύτά, κύριε πρόεδρε, είναι κυ
ρίως ή τύχη του Κυπριακου 'Ελληνισμου· ε[ναι ή

έπικίνδυνη διένεξη μέ τήν γείτονα Τουρκία· καί είναι
τέλος ή ένταξη τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοι
νότητα, άπό τήν όποία θά προδιαγραφή τό μέλλον

Καί δ πρωθυπουργός κατέληξε:

καί τών έπερχομένων γενεών.

«'Η Κυβέρνηση είναι ύποχρεωμένη όχι μόνο άπό
τό Σύνταγμα, άλλά καί άπό τίς περιστάσεις νά διεξα

γάγη αύτή τίς έκλογές. Καί είναι aποφασισμένη νά

διεξαγάγη όχι άπλώς άδιάβλητες έκλογές,

» 'Η

'Έλληνος εlναι ή

άλλ

'

έκλογές πού θ' aποτελέσουν ύπόδειγμα πολιτικου
θάρρους καί έντιμότητος. Καί είμαι βέβαιος δτι στήν
προσπάθειά της αύτήν ή Κυβέρνηση θά έχη τήν κα
τανόηση όχι μόνο τών πολιτικών κομμάτων, άλλά

καί του λαου στό σύνολό του».
Τήν ϊδια ή μέρα καί μετά τήν άπόφαση του 'Υ πουρ
γικοu Συμβουλίου , δ πρωθυπουργός άπηύθυνε στόν

πρόεδρο τής Δημοκρατίας τήν άκόλουθη έπιστολή:

' Ο ύπεύθυνος χειρι

σμός τους πέρασε, καί άσφαλώς θά περάση άπό λε
πτές καί δύσκολες φάσεις. Καθ ' δλες τίς ένδείξεις τά
προβλήματα αύτά θά μπουν στήν aποφασιστική τους
φάση κατά τήν διάρκεια του προσεχους έτους, δπως
καί προσφάτως σας έχω ένημερώσει.
»Μέ πλήρη συναίσθηση τών εύθυνών της ή Κυ
βέρνησή μου θεωρεί δτι είναι έπικίνδυνο νά έμπλακή
δ χειρισμός τών προβλημάτων αύτών στήν δίνη μιας

παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, δπως μοι

ραίως θά είναι δλόκληρη ή περίοδος του

1978.

Οί

κομματικοί aνταγωνισμοί καί οί όξύτητες πού μοι
ραίως συνοδεύουν μία παρατεταμένη έκλογική άναμέ
τρηση, θά δυσχέραιναν τούς ήρεμους καί σταθερούς

«Κύριε πρόεδρε,

χειρισμούς πού άπαιτουν προβλήματα αύτής τής

»Συμπληρώνονται έντός όλίγου τρία χρόνια &φ'

μορφής καί έκτάσεως.
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»Πρός άποφυγήν τών κινδύνων αύτών ή Κυβέρ

τίας. Πράγματι ή διεξαγωγή εκλογών, ύπό συνθήκες ηρε

νησή μου πιστεύει, κύριε πρόεδρε, δτι έπιβαλλεται ή

μίας, πλήν των άλλων θά ενισχύση περαιτέρω, εναντίον

έπίσπευση τών έκλογών· εiς τρόπον dJστε τά δύσκο

οίασδήποτε άπειλής, τήν δημοκρατία πού άναγεννήθηκε

λα καί έπικίνδυνα αύτά προβλήματα ν' άντιμετωπι

στήν χώρα μας, uστερα άπό μιά μακρά περίοδο τυραννίας.

σθουν άπό μιά Κυβέρνηση, πού θά έχη πρόσφατη

τήν λαϊκή έντολή καί συνεπώς ηύξημένο κυρος.
»Μέ τίς σκέψεις αύτές, μέ γνώμονα τό συμφέρον

τfjς χώρας, άλλά καί μέ τήν πεποίθηση δτι ή προ
σφυγή στήν λαϊκή έτυμηγορία, αύτή καθ' έαυτήν
άποτελεi

τήν

πεμπτουσία

τfjς

δημοκρατίας,

τό

'Υπουργικό Συμβούλιο κατά τήν σημερινή του συ

Εuχομαι καί πιστεύω δτι οί δεύτερες αύτές εκλογές θά στα
θοϋν στό uψος των πρώτων. "Αν άποφευχθοϋν, δπως ελπί

ζω, οί όξύτητες

-

βλάπτουν τόν τόπον

οί όποίες, χωρίς νά ο'>φελοϋν κανένα,

-

καί διεξαχθοϋν οί εκλογές μέσα σέ

κλίμα ήπιο καί μέ τήν όφειλομένη μετριοπάθεια άπό δλες

τίς πλευρές, θά καταδείξουν τήν άποτελεσματικότητα των
δημοκρατικών μας θεσμών καί τήν πολιτική ώριμότητα
τοϋ λαοϋ μας.

νεδρίαση, μέ έξουσιοδότησε νά σiiς εiσηyηθώ, κύριε

»Αύτονόητοv είναι, δτι, άφοϋ άποδέχομαι μέ τήν παροϋ

προέδρε, τήν διάλυση τfjς Βουλijς· καί τήν προκήρυ

σα τήν εiσήγησή σας περί διαλύσεως τής Βουλής, θά πρέ

ξη έκλογών γιά τίς

πη νά προωθηθή καί διάταγμα άναβολής ενάρξεως τής Δ'

20

Νοεμβρίου έ.έ. στά πλαίσια

τών όρισμών του άρθρου

41

Συνόδου, δεδομένου δτι ή επικειμένη διάλυσή της καθιστa

του Συντάγματος.

»Αύτονόητον ε{ναι, κύριε πρόεδρε, δτι έφ' δσον
γίνη δεκτή ή εiσήγηση τfjς Κυβερνήσεως θά κατα
στfj άναγκαία ή άναβολή τfjς συγκλήσεως τfjς Δ

'

Συνόδου τfjς σημεριvfjς Βουλijς».

'Ο Κ. Καραμανλης θά άναλύσει, στίς

30

Σε

πτεμβρίου, στήν Κοινοβουλευτική όμάδα της ΝΔ,
τούς λόγους πού έπέβαλαν τήν έπίσπευση της διεξα

'Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άπάντησε στήν
έπιστολή του Κ. Καραμανλη, στίς

πρακτικώς καί χρονικώς άδύνατη τήν λειτουργία της» 178 •

23 του μηνός,

γωγης τών έκλογών:

όπό

«Οί λόγοι αύτοί ε{ναι καθαρώς έθνικοί. Ούδέποτε

τε καί άποδέχθηκε τήν είσήγηση της Κυβερνήσεως

κατά τό παρελθόν συνέβη νά άντιμετωπίση ή 'Ελλάς

γιά διάλυση της Βουλης καί προκήρυξη γενικών

συσσωρευμένα τόσα κρίσιμα έθνικά θέματα. Ε{ναι

έκλογών:

συνεπώς χρήσιμο ή άντιμετώπιση τών προβλημάτων

«Κύριε πρωθυπουργέ,

αύτών νά γίνη άπό μιά Κυβέρνηση ή όποία θά ε{χε

»Μέ ίδιαίτερη προσοχή άνέγνωσα τήν επιστολή σας,

πρόσφατη τήν λαϊκή έντολή. Γιατί θά ήταν χρήσιμο,

τής 20ής τρέχοντος, μέ τήν όποία, εξουσιοδοτημένος άπό

lδίως έναντι τρίτων, νά έμφανίζεται μέ ηύξημένο κυ

τό ·Υπουργικό Συμβούλιο, είσηγείσθε τήν διάλυση τής

ρος. 'Αλλά καί γιατί θά ήταν άδύνατο γιά όποιαδή

παρούσης Βουλής καί τήν διεξαγωγή εκλογών γία τίς

20

Νοεμβρίου.
»Συμμερίζομαι τίς σκέψεις πού διατυπώνετε καί πού
στηρίζονται σέ άντικειμενικές σταθμίσεις τής πραγματικό

τητος. Δέν μοϋ ήσαν άλλωστε οί σκέψεις αύτές ξένες.
'Από τίς κατά καιρούς καί πρόσφατες ενημερώσεις πού

μοϋ εκάματε, φρονώ, δτι θεμελιώνεται πλήρως ή άποψη
τής Κυβερνήσεως: δτι κατά τό προσεχές ετος, τά σημαντι

ποτε Κόβέρνηση νά άντιμετωπίση έπωφελώς γιά τό
έθνος τά κρίσιμα αύτά θέματα μέσα στό κλίμα μιiiς
παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, δπως μοι

ραίως θά ήταν ή περίοδος του

1978.

Θά ύπfjρχε άντι

θέτως ό κίνδυνος νά καταστουν τά έθνικά θέματα άν
τικείμενο όξυτάτων κομματικών άνταγωνισμών, μέ
άποτέλεσμα νά βλαφθουν τά συμφέροντα του έθνους.

κώτερα εθνικά μας θέματα θά είσέλθουν σέ περίοδο, πού θά

'Επιπλέον, δμως, τών έθνικών λόγων πού ύπηγόρευ

είναι κρίσιμη καί θά άπαιτήσουν Κυβέρνηση, ή όποία,

σαν τήν προσφυγή στήν λαϊκή έτυμηγορία μιά δεύ

στηριζομένη σέ νωπή λαϊκή ετυμηγορία, θά μπορή άπερί

τερη έκλογή μετά τήν δικτατορία θά τερματίση τίς

σπαστη καί μέ ηύξημένο κϋρος νά τά χειρισθή επωφελrο,ς

έλπίδες δλων έκείνων οί όποiοι, ψαρεύοντες στά θο

γιά τήν χώρα .

λά νερά, διατηρουν τήν έλπίδα δτι ε{ναι δυνατόν κά

»Μέ τά δεδομένα αύτά θά ήταν βαρειά ή εύθύνη δλων

μας, άν άφήναμε νά συμπέσουν οί εξελίξεις αύτές μέ τήν
άναπόφευκτη άναταραχή καί τούς περισπασμούς μιας πα
ρατεταμένης προεκλογικής περιόδου.

ποτε νά πλήξουν καί πάλιν τήν δημοκρατία. Καί θά

έδραιώση καί διεθνώς τήν πεποίθηση δτι ή 'Ελλάς
άπέκrησε μιάν ύγιii καί σταθερή δημοκρατία».

τήν βασιμότητα αύτrον των λόγων καί τήν

'Η άπόφαση νά όδεύσει ή χώρα πρός έκλογές θά

πρόδηλη εθνική σκοπιμότητα άποδέχομαι τήν είσήγηση

προκαλέσει εύρείας κλίμακας ζυμώσεις στό χώρο

τής Κυβερνήσεως γιά τήν διάλυση τής Βουλής καί τήν

της άντιπολιτεύσεως.

»' Εκτιμrον

διενέργεια εκλογών στίς

20

Νοεμβρίου. Παρακαλώ, δπως

τό διάταγμα περί διαλύσεως, προσυπογεγραμμένο άπό τό
'Υπουργικό Συμβούλιο, μοϋ άποσταλή μέχρι τής 20ής

'Οκτωβρίου, ωστε νά τηρηθή ή κατά τό άρθρον

41

παρ.

3

τοϋ Συντάγματος προθεσμία.

>>'Ιδιαίτερα, επίσης, εκτιμώ κύριε πρωθυπουργέ, δτι

Στίς

22 του μηνός,

άνακοινώνεται ή άποκατάστα

ση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΗΚ καί του Ι.
Ζίγδη, ό όποίος θά ήγηθεί του ψηφοδελτίου του
κόμματος στά Δωδεκάνησα. 'Ο άρχηγός της ΕΔΗΚ,

Γ. Μαυρος, εχει flδη άποκρούσει πρόταση γιά έκλο

ή προσφυγή στήν

γική συνεργασία του κόμματος της Σοσιαλιστικης

λαϊκή ετυμηγορία άποτελεί τήν πεμπτουσία τής δημοκρα-

Πρωτοβουλίας (τό όποίο άπαρτιζόταν άπό βουλευτές

-

δπως τονίζετε στήν επιστολή σας

-
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πού είχαν άποχωρήσει άπό τήν ΕΔΗΚ). 'Έτσι, ή

τά τά όποία εlπε ό κ. πρόεδρος δέν θέλω νά σaς άπο

ΕΔΗΚ κατέρχεται στίς έκλογές αισθητά άποδυνα

γοητεύσω άρνούμενος νά πώ καί γώ μερικά λόγια.

μωμένη καί διασπασμένη. Παρ' δλα αότά, δ Γ. Μαu

Είχαμε μέ τόν κ. πρόεδρο μία μακρά καί πολύ χρήσι

ρος θά διακηρύξει τήν πρόθεση του κόμματός του νά

μη συνομιλία. Συμφωνήσαμε έπί τής άνάγκης τής

διεξαγάγει διμέτωπο άγώνα κατά τής ΝΔ καί του

στενής συνεργασίας 'Αθηνών

ΠΑΣΟΚ καί θά έμπλακεί σέ πόλεμο άνακοινώσεων

γραμμής τήν όποίαν έχαράξαμε μέ τόν άείμνηστον

μέ τόν Α. Παπανδρέου.
Στίς

26

λιτεύσεως

έπί τής

'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο κατά τήν τελευταία συνάν

Σεπτεμβρίου, πέντε κόμματα τής άντιπο
(Σοσιαλιστική

- Αευκωσίας,

Πορεία,

τησή μας τόν περασμένο 'Ιούνιο στήν 'Αθήνα. 'Η

Σοσιαλιστική

πολιτική αύτή, θεμελιωμένη στήν ένότητα τοί5 Κυ

Πρωτοβουλία, ΚΚΕ (έσ.), ΕΔΑ καί Χριστιανική Δη

πριακού λαοί5 καί στήν άποφασιστική συμπαράστα

μοκρατία) θά καταλήξουν στήν άπόφαση νά κατέλ

ση τής 'Ελλάδος άργά ή γρήγορα θά δώση τά άποτε

θουν συνασπισμένα στίς έκλογές, ύπό τόν Η . Ήλι

λέσματά της. Γιατί τό δίκαιο τής Κύπρου εlναι τόσο

ου. ' Η σύμπραξη θά γίνει γνωστή μέ τό όνομα «Συμ

μεγάλο καί τόσο άναμφισβήτητο ωστε, παρά τόν κυ

μαχία Προοδευτικών καί 'Αριστερών Δυνάμεων».

νισμό πού παρατηρε ίται στήν διεθνή ζωή, κάποτε θά

Στίς

έπιβληθή. Φθάνει νά διατηρήσουμε καί έδώ καί έκεί

30

του μηνός, μετά άπό συνάντηση του Γ. Μαύ

ρου καί του Η. 'Ηλιοu, θά άποκλειστεί ή πιθανότητα

τήν ένότητά μας. Καί νά πολιτευθούμε πρό παντός μέ

έκλογικής συνεργασίας μεταξύ τής ΕΔΗΚ καί τών

θάρρος καί ρεαλισμό».

«πέντε». Παράλληλα, θά ίδρυθεί, άπό τό Στ. Στεφανό
πουλο καί τό Σπ. Θεοτόκη, πολιτικός σχηματισμός,

ύπό τήν όνομασία «'Εθνική Παράταξις».

28
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'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ π.

'Ο Σπ. Κυπριανου ένημέρωσε γιά τίς έξελίξεις
του Κυπριακοu καί τόν πρώην πρωθυπουργό, Π. Κα
νελλόπουλο, τόν άρχηγό τής ΕΔΗΚ, Γ . Μαuρο, τόν
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, τόν πρόεδρο
τής ΕΔΑ, Η. ' Ηλιοu καί τόν έκπρόσωπο του ΚΚΕ
(έσ . ) Λ . Κύρκο.
['Ο Σπ . Κυπριανοu διήλθε άπό τήν 'Αθήνα καί

Κυπριανοu, διέρχεται άπό τήν 'Αθήνα, κατευθυνό
μενος στή Νέα Ύόρκη, δπου πρόκειται νά ύποστη

στίς

ρίξει τήν κυπριακή προσφυγή στόν ΟΗΕ.

Νέα Ύόρκη, δπότε είχε νέα συνάντηση μέ τόν Κ.

'Επρόκειτο γιά τήν πρώτη ελευση του Σπ . Κυ

17

·Οκτωβρίου, κατά τήν έπιστροφή του άπό τή

Καραμανλή .]

πριανοu μέ τήν νέα του ιδιότητα στήν έλληνική πρω

τεύουσα . Οί συνομιλίες , συνεπώς, πού είχε μέ τόν Κ .

6

Καραμανλή, τήν ϊδια ήμέρα, γιά τήν πορεία του
έθνικοu θέματος, άποκτοuσαν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Οί δύο aνδρες συμφώνησαν νά έμμείνουν στή γραμ
μή πού είχαν άπό κοινοu χαράξει δ Κ . Καραμανλής
καί δ Μακάριος . Μετά τή συνάντηση, δ πρόεδρος
Κυπριανοi) δήλωσε:
«Είχαμε άνταλλαγή άπόψεων έπί του Κυπριακου μέσα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1977

Δημοσιεύεται στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσε

ως δ νόμος «περί ίδρύσεως Κέντρου Διεθνοuς καί
Εόρωπαϊκοu Δικαίου». Τό Κέντρο θά έδρεύει στή
Θεσσαλονίκη καί θά σκοπεύει στήν προαγωγή τής

ερευνας, στή διάδοση τής γνώσεως του Διεθνοuς καί
του Κοινοτικοί) Δικαίου, καθώς καί στήν παροχή

συμβουλευτικής συνδρομής καί νομικών πληροφο

σέ μιά άτμόσφαιρα πραγματικής έγκαρδιότητος καί συ

ριών πρός τό Κράτος, τά νομικά πρόσωπα δημοσίου

ναντιλήψεως . Εις δλα τά θέματα τά όποία συζητήσαμε καί

δικαίου, τούς νομικούς καί τούς φορείς τής οίκονο

στήν εκτίμηση ή όποία εγινε καί στό θέμα του χειρισμου
του προβλήματος ύπήρξε άπόλυτη όμοφωνία. ΕΙ χα τήν ευ

μικής δραστηριότητας.

καιρία νά έκφράσω πρός τόν κ. πρόεδρο τής Κυβερνήσεως
τήν ευγνωμοσύνη του κυπριακου έλληνισμου γιά τήν συμ
παράσταση τής 'Ελλάδος εις δλους τούς τομείς πρός τόν

δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό. ΕΙμαι ιδιαίτερα ίκανοποιημέ
νος άπό τίς συνομιλίες τίς όποίες είχαμε γιατί άπεδείχθη
άκόμη μία φορά δτι οί βάσεις πού έτέθησαν άπό τόν άεί
μνηστο πρόεδρο τής Δημοκρατίας 'Αρχιεπίσκοπο Μακά

7
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Γίνονται δεκτοί άπό τόν Κ. Καραμανλή οί πρω
θυπουργοί τής Τυνησίας, Χ. Νουίρα, καί τής Πορτο
γαλίας,

Μ.

Σοάρες,

οί

δποίοι

βρίσκονται

στήν

'Αθήνα γιά νά συμμετάσχουν στίς έργασίες του

ριο καί τόν πρόεδρο τής έλληνικής Κυβερνήσεως κ. Κα

συμποσίου γιά τό «Μέλλον τής Δημοκρατίας», πού

ραμανλή παραμένουν άμετάβλητες καί άποτελουν τήν πο 

τελεί ύπό τήν αιγίδα του προέδρου τής Δημοκρατίας,

ρεία τήν όποία θά άκολουθήσουμε άπό κοινου στόν χειρι

Κ . Τσάτσου.

σμό του θέματός μας».

'Ο Κ. Καραμανλής τόνισε :

«Μολονότι θά έπαναλάβω μέ άλλη διατύπωση αύ-

Μέ τό Χ. Νουίρα, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός συ

ζήτησε θέματα κοινοu ένδιαφέροντος άνάμεσα στίς
δύο χώρες, ένώ διαπιστώθηκε τό άμοιβαίο ένδιαφέ
ρον γιά περαιτέρω σύσφιγξη τών σχέσεων.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
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4..

Πρώτη lπίσκεψη τοv Σ. ΚυπριανοίJ στήν 'Αθήνα, ώς προέδρου τijς Κύπρου.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
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'Εξ <iλλου, μετά τό τέλος τής συνομιλίας του μέ

»Πρίν φύγω άπό τήν 'Ελλάδα
ευχάριστη διαμονή

τό Μ . Σοάρες, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε:
«Εlχα μιά πολύ φιλική καί πολύ χρήσιμη συνο
μιλία μέ τόν κ. πρωθυπουργό τής Πορτογαλίας. Καί
συμφωνήσαμε νά άναληφθή μιά προσπάθεια άναπτύ

-

-

δπου είχα μιά τόσον

επιθυμώ νά σάς ευχαριστήσω προ

σωπικά καθώς καί τήν Κυβ~ρνησή σας γιά δλες τίς περι

ποιήσεις τών όποίων ύπήρξιl τό άντικείμενο καί οί όποίες
πολύ μέ ετίμησαν. Έκτός δμως αυτου, κατά τήν διάρκεια
τών μετακινήσεων πού ετυχε νά κάνω, συνήντησα μιά αυ

ξεως τών σχέσεων τών δύο χωρών σέ όλους τούς το

θόρμητη καί φιλική ύποδοχή ή όποία μου επιβεβαίωσε τήν

μείς. Καί, αvτό, όπως καταλαβαίνετε, δέν εlναι δύ

γνώμη δτι οί δύο λαοί μας εχουν πάμπολλα κοινά πράγμα

σκολο, γιατί ή Πορτογαλία καί ή 'Ελλάς άκολου

τα, δπως επίσης καί ενα βαθύ συναίσθημα άλληλεγγύης.

»Έξ ι'iλλου, άπό τήν συνομιλία πού είχα τήν χαρά νά

θουν περίπου παράλληλη πορεία.
»Καί οί δύο χώρες άποκατέστησαν προσφάτως
τήν δημοκρατία. Καί οί δύο χώρες έκληρονόμησαν
δύσκολα προβλήματα άπό τίς δικτατορίες. Προβλή
ματα βέβαια διαφορετικής μορφής, διότι του μέν κ.

Σοάρες τά προβλήματα εlναι έσωτερικά, τά δικά μου

εχω μέ τήν 'Εξό'χότητά σας, προκύπτει τό ίδιο συμπέρα
σμα δτι δ λα μάς ένώνουν καί δτι, γι, αυτόν άκριβώς τόν
λόγο εχουμε τό ϋψιστο συμφέρον νά ενισχύσουμε τούς θε

σμούς συνεργασίας πού ήδη ύπάρχουν σέ δλους τούς το
μείς καθώς επίσης καί τήν \:δια προοπτική μιας ευρωπαϊκής
όλοκληρώσεως.

εlναι έξωτερικά. 'Ανήκουμε καί οί δύο στήν ίδια οί
κογένεια τής δημοκρατικής Δύσεως.

'Επιδιώκουμε

νά ένταχθουμε καί οί δύο στήν Κοινή 'Αγορά.
»Καί εlμαι εvτυχής, γιατί διαπιστώσαμε ότι πρέ

»'Ανανεώνω, κύριε πρωθυπουργέ, κατά τρόπον εντελώς
επίσημο αυτή τήν φορά- καί επ' όνόματι τής πορτογαλι

κής Κυβερνήσεως - τήν πρόσκληση πού σάς εχω κάνει νά
επισκεφθήτε επίσημα τήν Πορτογαλία. 'Ύστερα άπό τίς

πει ή αίτηση τής 'Ελλάδος νά διαχωρισθή άπό τίς

έλληνικές εκλογές καί κατά τόν χρόνο πού θά σάς βολεύη

αίτήσεις τής Πορτογαλίας καί τής 'Ισπανίας, dJστε

περισσότερο

νά έπιταχυνθή ή ένταξη τής

'Ελλάδος.

Έπίσης

συμφωνουμε έπί τής άνάγκης τής πολιτικής ένώσεως
τής Εvρώπης. Συνεπώς ύπάρχουν όλες οί προϋποθέ
σεις νά άναπτυχθουν σέ όλους τούς τομείς καλές,
φιλικές καί γόνιμες σχέσεις».
'Από τήν πλευρά του, ό Πορτογάλος πρωθυ
πουργός τόνισε:
«Είχαμε τήν ευκαιρία μιάς καλής καί μακράς συνομιλί
ας μέ τόν πρωθυπουργό κ. Καραμανλή, του όποίου τό εργο

άλλά καί δσο τό δυνατόν ταχύτερα

-

-

θά

αισθανθουμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση καί τιμή νά σάς

ύποδεχθουμε στήν Πορτογαλία. Είμαι βέβαιος, εξ α'λλου,
δτι ή επίσκεψη αυτή θά ενισχύση σημαντικά τούς φιλικούς

δεσμούς πού ήδη ύπάρχουν μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής
Πορτογαλίας.
»Παρακαλώ νά πιστεύσετε, κύριε πρωθυπουργέ, στήν
τιμή πού αισθάνθηκα κάνοντας τήν προσωπική σας γνωρι

μία, καθώς καί στά αισθήματα θαυμασμου μου>> 179 •
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καί τήν δράση γνωρίζω καλά καί άπό πολύ καιρό. Περά

'Ενόψει τής έκλογικής άναμετρήσεως, ό Κ. Κα

σαμε μιά περίοδο εξορίας καί οί δύο μας στήν Γαλλίά καί

ραμανλής άπευθύνει τήν άκόλουθη έγκύκλιο πρός

εκτιμώ πολύ τήν προσφορά του στήν 'Ελλάδα γιά τήν

τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς στρατιωτικούς,

άποκατάσταση τής δημοκρατίας.

καθώς καί τούς ύπαλλήλους τής τοπικής αύτοδιοική

»'Όπως σάς είπε ό πρωθυπουργός, συμφωνήσαμε σ'

σεως, των νομικων προσώπων δημοσίου δικαίου, των

δλα τά θέματα πού συζητήσαμε καί άποφασίσαμε νά συνε

δημοσίων έπιχειρήσεων καί των όργανισμων κοινής

χίσουμε τήν συνεργασία μας σέ δλα τά επίπεδα, πολιτικό,

ώφελείας:

οικονομικό καί κοινωνικό.

»Συμφωνήσαμε, επίσης, δπως σάς είπε ό πρωθυπουρ

«Σοβαροί έθνικοί λόγοι, όπως γνωρίζετε, καλουν

γός, στό θέμα τής εντάξεως τών χωρών μας στήν Ευρωπαϊ

τόν έλληνικό λαό στίς

κή Κοινότητα. Χρονικώς πρώτη ερχεται ή 'Ελλάδα, μετά

κυριαρχικό του δικαίωμα καί νά έκλέξη τούς άντι

ή Πορτογαλία καί τέλος ή 'Ισπανία.

»vΕχουμε ζωτικό συμφέρον γιά τίς εξελίξεις πρός αυτή
τήν κατεύθυνση, δηλαδή πρός τήν Ευρώπη. Καί σ' αυτό τό
πλαίσιο του σεβασμου τής δημοκρατίας νομίζω δτι ή συ
νεργασία μας θά είναι πολύ μεγάλη.
»'Ο κ. Καραμανλής μέ προσκάλεσε νά επισκεφθώ επί

20 Νοεμβρίου

νά άσκήση τό

προσώπους του στήν Βουλή καί τήν Κυβέρνηση πού
μέ νωπή έντολή θά διαχειρισθή τά έθνικά ζητήματα.

)) Ή άσκηση

αvτή του ~υριαρχικου δικαιώματος

του λαου πού έκδηλώνεται μέ τίς βουλευτικές έκλο
γές, άποτελεί τήν οvσία τής δημοκρατίας. Καί γι

'

σημα τήν ' Ελλάδα καί άποδέχθηκα τήν πρόσκληση. 'Αλ

αvτό πρέπει νά διασφαλίζεται μέ όλες τίς δυνατές

λά πρίν άπό αυτό θά μπορουσε καί εκείνος νά επισκεφθή

έγγυήσεις.

τήν Πορτογαλία. 'Ο κ. Καραμανλής μου ύποσχέθηκε δτι
θά ελθη στό άμεσο μέλλον» .

Δύο ήμέρες άργότερα ό Μάριο Σοάρες άπηύθυνε
τήν άκόλουθη έπιστολή στόν Κ. Καραμανλή :
«Κύριε πρωθυπουργέ καί εξοχώτατε φίλε μου,

)) Ώς πρόεδρος τής Κυβερνήσεως πού θά διεξαγά
γη τίς έκλογές, εlμαι άποφασισμένος καί πάλι, όπως

πρό τριετίας, νά έξασφαλίσω όλες τίς έγγυήσεις,
dJστε νά μπορέσουν οί "Ελληνες πολίτες νά έκφρά
σουν τήν θέλησή τους έλεύθερα, άνεπηρέαστα καί
άδιάβλητα.

'Όπως έγινε κατά κοινή άναγνώριση

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΜΕΡΙΜΝΆ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

στίς εκλογές του

1974 γιά

τίς όποίες καί πάλι ή Κυ

»'Όπως ετόνιζα σέ άνάλογη διακήρυξή μου πρό

12

'Οκτωβρίου

Πάντες οί ύφυπουργοί θά παρακληθοuν νά ύποβά

))2.

λουν τίς παραιτήσεις τους . Κατά τήν διάρκεια της προε

βέρνησή μου ήταν ύπεύθυνη.
τριών ετών, στίς

511

1974,

τά όργανα τής

κρατικής διοικήσεως, τών δημοσίων οργανισμών καί

τών δημοσίων επιχειρήσεων εχουν καί εκείνα άσφα
λώς τό δικαίωμα νά διαμορφώσουν ελεύθερα τίς πε
ποιθήσεις τους σέ δλα τά ζητήματα πού ενδιαφέρουν

κλογικης περιόδου ή λειτουργία τών 'Υπουργείων μποpεί
νά καλύπτεται πλήρως aπό τού<; ύπουργούς .

))3.

Οί ύπουργοί θά διαχωρίζουν τήν άσκηση τών καθη

κόντων τους aπό τήν ίδιότητα του ύποψηφίου, aποφεύγον
τες νά κάμουν χρήση κρατικών μέσων στόν προεκλογικό
τους aγώνα.

'Η Κυβέρνηση, τόσο γιά λόγους πολιτικης εuθιξί

))4.

γενικώτερα τόν έλληνικό λαό καί τήν χώρα. Καί θά

ας, δσο

άσκήσουν τό εκλογικό τους δικαίωμα άνεμπόδιστα

ροντα της Πολιτείας, είναι ύποχρεωμένη ν' aρνηθη νά

καί ελεύθερα, δπως δλοι οί άλλοι πολίτες.

συζητήση, μέχρι πέρατος των έκλογών, μερικά η γενικά

»Πέρα δμως άπ' αύτό τό άναμφισβήτητο δικαίω

τήν επιβάλλει δχι μόνο ό νόμος μέ αύστηρέ9z κυρώ

σεις, άλλά καί τό καθήκον σας άπέναντι στόν λαό
καί τήν δημοκρατία. Ή ύποχρέωσή σας αύτή είναι
νά μήν χρησιμοποιήτε τήν ίδιότητά σας μέ κανένα
τρόπο, είτε άμεσο είτε εμμεσο, γιά νά επηρεάζετε
τούς πολίτες στόν εκλογικό άνταγωνισμό.
»Σfiς καλώ δλους νά σεβασθήτε μέ σχολαστικό

καί πρό παντός

-

γιά νά προστατεύση τά συμφέ

αίτήματα διαφόρων τάξεων.

μά σας, όλοι εσείς πού μετέχετε στήν λειτουργία τής
κρατικής μηχανής εχετε μιά βασική ύποχρέωση, πού

-

))5.

'Όπως εχει ijδη ανακοινώσει δ ύπουργός Έθνικης

'Αμύνης τά ΤΕΑ δλης της " Ελλάδος- έκτός τοu νομοu
'Έβρου καί τών νήσων Αίγαίου

-

θά aφοπλισθοuν. Οί

άνδρες θά παραδώσουν τόν δπλισμό τους

30

ήμέρες πρό

των εκλογών, οί δέ aξιωματικοί θά συγκεντρωθοuν στίς
εδρες τών ταγμάτων.

))6.

Θά δοθοuν δδηγίες στούς κατά τόπους είσαγγελείς νά

έπιλαμβάνωνται aμέσως κάθε ύπερβασίας κρατικοί) οργά
νου καί τών εκτρόπων οίουδήποτε πολίτου, νά κι νουν δέ τήν

νόμιμη διαδικασία γιά τήν άμεση επιβολή των κυρώσεων.

τητα καί αύστηρότητα τήν ύποχρέωσή σας αύτή τής

))7.

'Ανετέθη στόν ύπουργό Προεδρίας της Κυβερνή

άπόλυτης ούδετερότητας σέ δλες σας τίς πράξεις καί

σεως νά ζητήση aπό τά έν τij Βουλij ανεγνωρισμένα κόμ

στήν συμπεριφορά σας, πού σχετίζονται μ# τήν lδιό

'ματα νά δρίσουν aνά ενα έκπρόσωπο, γιά νά συσταθη Δια

τητά σας ώς λειτουργών του &προσώπου Κράτους.

κομματική 'Επιτροπή, ή όποία θά ύποδεικνύη δ, τι επιβάλ

Καί τονίζω δτι κάθε τυχόν παράβαση, άκόμα καί ή

λεται γιά τήν άρση ενδεχομένων παραπόνων. Ή 'Επιτρο

παραμικρή, θά ελεγχθή καί θά τιμωρηθή μέ τήν με
γαλύτερη αύστηρότητα.
»Είδικώτερα τά όργανα Σωμάτων

'Ασφαλείας

εχουν μιά πρόσθετη ύποχρέωση, πού είναι μέν άπόρ
ροια τών γενικωτέρων τους καθηκόντων, άλλά άπο

πή θ' aκούη καί τίς aπόψεις κομμάτων πού δέν μετέχουν
σ' αuτήν. Ή έπιτροπή αuτή θά εiσηγηται έπίσης τήν δι
καία κατά κόμματα κατανομή της ραδιοτηλεοπτικης καλύ
ψεως του προεκλογικοί) ""aγώνος. ('Η έπιτροπή θά καταρτι
σθη aπό τόν κ. Ράλλη στίς προσεχείς

))8.

3-4

ήμέρες).

Ό γενικός διευθυντής της ΕΡΤ θ' aποχωρήση έπ'

κτfi ίδιαίτερη σημασία στήν προεκλογική περίοδο.

aδεί~ κατά τήν προεκλογική περίοδο καί θ' aναπληρωθη

Ή πρόσθετη αύτή ύποχρέωσή τους είναι νά εξα

άπό ύπηρεσιακό πρόσωπο.

σφαλίζουν σέ δλους τούς πολίτες τήν ελευθερία νά
παίρνουν

άνεμπόδιστα

μέρος

στίς

προεκλογικές

συγκεντρώσεις καί νά εκδηλώνουν τά όποιαδήποτε
φρονήματά τους, μέσα στά δρια πάντοτε τής τάξεως,
τής εύπρέπειας καί του άλληλοσεβασμου.

))9.

τέλος, θά ληφθοuν μέτρα γιά νά διευκολυνθη ή με

τακίνηση των ψηφοφόρων, πού διαμένουν μακριά aiι:ό τόν
τόπο aσκήσεως του έκλογικοu τους δικαιώματος)).
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1977

»ΥΕχουμε όλοι, σείς ώς όργανα του Κράτους καί

'Ο πρωθυπουργός δέχεται σέ συνεργασία τούς

εγώ ώς άρχηγός τής Κυβερνήσεως, τήν βαρειά ύπο

διοικητές τής Τραπέζης τής' Ελλάδος Ξ. Ζολώτα καί

χρέωση άπέναντι του εθνους καί του λαου νά εξα

τής 'Εθνικής Τραπέζης, Α. 'Αγγελόπουλο, οί όποίοι

σφαλίσουμε τήν όμαλή λειτουργία τής δημοκρατίας

τόν ενημέρωσαν γιά τίς επαφές πού είχαν στίς ΗΠΑ

στόν τόπο μας, μέ τήν ελεύθερη, άνεπηρέαστη καί

-

άδιάβλητη εκδήλωση τής θελήσεως του λαου. Είμαι

τικοϋ Ταμείου καί τής Διεθνοϋς Τραπέζης. 'Όπως

άποφασισμένος τό καθήκον αύτό, μέ τήν συμπαρά

τόνισαν στόν Κ . Καραμανλή οί Ξ. Ζολώτας καί Α.

στασή σας, νά τό εκπληρώσω στό άκέραιον».

στά πλαίσια των εργασιων τοϋ Διεθνοϋς Νομισμα

'Αγγελόπουλος, οuδέποτε <iλλοτε ή πίστη τής 'Ελ
λάδος καί ή εκτίμηση γιά τίς οiκονομικές δυνατότη

Παράλληλα, ή κυβερνητική επιτροπή, πού συνε

τές της βρίσκονταν σέ τόσο ύψηλά επίπεδα.

δρίασε ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, άποφά

σισε τή λήψη των έξής μέτρων:

«1.

Στά 'Υπουργεία

τητες.

-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1977

'Α να καλύπτεται άπό τή φρουρά τοϋ Προεδρικοϋ

τά όποία εχουν aμεσώτερη σχέση μέ

Μεγάρου, τίς πρωινές ώρες, αuτοσχέδια βόμβα πού

θά τοποθετηθοuν έξωπολιτικές προσωπικό

είχε τοποθετηθεί στό πεζοδρόμιο τής όδοϋ 'Ηρώδου

Βορείου 'Ελλάδας

τίς έκλογές

'Εσωτερικών, Δικαιοσύνης καί

11

-

'Αττικοϋ, άπέναντι άπό τό Προεδρικό Μέγαρο καί

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

512

σέ μικρή άπόσταση άπό τήν κατοικία του Κ. Καρα

στήν Νέα Δημοκρατία τήν δύναμη πού χρειαζόταν

μανλή . 'Η βόμβα τελικά έξερράγη, χωρίς νά προκα

πρωτοφανή στά έλληνικά χρονικά πλειοψηφία

λέσει ζημιές .

άνταποκρινόταν στίς άπαιτήσεις των κρισίμων περιστά

-

-

μιά

καί πού

σεων .

12

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

»Στά τρία αότά χρόνια, άπό τήν ϊδρυσή της rος σήμερα

1977

ή Νέα Δημοκρατία ώς κυβερνών κόμμα έδημιούργησε Κρά

Δίνεται στή δημοσιότητα διακήρυξη τfjς ΝΔ
πρός τόν Ι:λληνικ'ό λαό, στήν όποία διατυπώνονται

»ΗΕδωσε στήν χώρα ενα καινούργιο καί προοδευτικό

«'Η Νέα Δημοκρατία έκφράζει τήν θέληση τής μεγαλύ
τερης μερίδος τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ: νά οίκοδομήση ενα

καθεστώς κοινωνικής γαλήνης, δικαιοσύνης καί τάξεως,
νά χαράξη μιά δυναμική πολιτική προόδου πού ν' άνταπο
κρίνεται στίς άπαιτήσεις τής διαρκώς έξελισσόμενης έπο
χής μας, νά έξασφαλίση γιά τό εθνος τά άγαθά τής έλευθε

-

»'Απέτρεψε τόν έμφύλιο σπαραγμό καί άποκατέστησε
άνώδυνα τήν δημοκρατία.

οί ίδεολογικές άρχές του κόμματος:

ρίας καί τής δημιουργικής έργασίας

τος άπό τό χάος πού παρέλαβε.

ύλικά καί πνευμα

Σύνταγμα, πού έπιτρέπει νά λειτουργή δμαλά ή Πολιτεία.
»Σπάνια ή

'Ελλάς κυβερνήθηκε τόσο δημοκρατικά,

δσο σήμερα.
»ΗΕβγαλε τήν χώρα άπό τήν διεθνή άπομόνωση καί τής

άνοιξε νέους όρίζοντες.

»' Ανασυνέταξε

τίς ΗΕνοπλες Δυνάμεις τής χώρας, τίς

έξώπλισε καί τίς κατέστησε τήν άσπίδα τοϋ εθνους .
»νΕθεσε ύπό ελεγχο τήν οίκονομία μας καί τής εδωσε

τικά.
»'Η Νέα Δημοκρατία άποδύεται μέ αυτοπεποίθηση
στόν έκλογικό άγrονα . ' Επιδιώκει νά άνανεώση καί νά δι

τήν rοθηση γιά περαιτέρω άνάπτυξη.

» 'Εφήρμοσε

τέλος μιά ριζοσπαστική έκπαιδευτική καί

ευρύνη τήν έμπιστοσύνη μέ τήν όποία τήν περιβάλλει ή

κοινωνική πολιτική, πού θά δώση πλούσιους καρπούς στό

πλειοψηφία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, rοστε νά συνεχίση νά έπε

μέλλον.

κτείνη καί νά κατοχυρώση τό εργο της: τήν άναγέννηση

»Μολονότι εχει ίδρυθή άπό μία προσωπικότητα

-

τόν

Κωνσταντίνο Καραμανλή -ή Νέα Δημοκρατία δέν είναι

τής χώρας.

»Δέν θά διεκδικήση άπλrος τήν ψήφο τοϋ πολίτου στίς

ούτε προσωπικό ούτε περιστασιακό κόμμα. Στηρίζεται σέ

έπικείμενες έκλογές, άλλά καί τήν ένεργό συμπαράστασή

βασικές ίδ&ολογικές άρχές, πού εχουν διακηρυχθή μέ σα

του μετά άπό αότές. Γιατί χωρίς τήν διαρκή καί είλικρινή

φήνεια καί άκρίβεια. 'Επιδιώκει τήν διαρκή άνανέωση τής

συνεργασία λαοϋ καί ήγεσίας είναι άδύνατο νά έπιτευ

πολιτικής μας ζωής όργανώνεται, διαρθρώνεται καί λει

χθοϋν ύπό καθεστώς έλευθερίας οί ύψηλοί στόχοι τούς

τουργεί δημοκρατικά· δέν ταυτίζει τήν τύχη του μέ τήν

όποίους εχει τάξει ή Νέα Δημοκρατία άπό τήν ϊδρυσή της .

τύχη τής ήγεσίας του γιατί φιλοδοξεί νά είναι έπί μακρόν

»Τήν ϊδρυση τής Νέας Δημοκρατίας έπέβαλε πρίν

χρόνον ή σπονδυλική στήλη τής έθνικής μας ζωής άπευθύ

τρία χρόνια

δταν τό χάος άπειλοϋσε τήν 'Ελλάδα

-

-

νεται , τέλος, σέ δλα τά στρώματα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί

έθνική άνάγκη· ή άνάγκη νά συσπειρωθfί ό λαός σέ ενα

μέ ίδιαίτερη εμφαση πρός τούς νέους, πού άποτελοϋν τό

ίσχυρό πολιτικό σχηματισμό γιά νά πληρωθή τό κενό πού

μέλλον τοϋ εθνους.

είχε δημιουργηθή μέ τήν χρεωκοπία των παλαιών πο
λιτικών

σχημάτων .

Μόνο

ενας

νέος

ίσχυρός

»Οί κατευθυντήριες γραμμές τής Νέας Δημοκρατίας καί

έθνικός

οί θέσεις της στά βασικά προβλήματα τής χώρας, εχουν

σχηματισμός θά ~ταν ίκανός νά προστατεύση τήν δη

διακηρυχθή άπό τόν άρχηγό της . Συγκροτοϋν μιά πολιτική

μοκρατία πού άναγεννιόταν, μετά τήν κατάρρευση τής

φιλοσοφία πού συνδυάζει τήν έμπειρία καί τόν δραματισμό

τυραννίας, τόσο άπό τόν κομμουνισμό καί τόν φασισμό

καί τήν προσήλωση στά έθνικά ίδεώδη .

δσο καί άπό τά αίτια πού πρQκάλεσαν πρίν δέ)(α χρόνια τήν

»'Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν ίδέα τοϋ tθνους καί
δέχεται δτι κανένα πρόσωπο

πτώση της .

»'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, άντί νά σταθή στόν

ij

σχηματισμός δέν κατα

ξιώνεται ούτε ηθικά ούτε πολιτικά εξω άπό τά έθνικά

άνετο καί κολακευτικό ρόλο τοϋ ύπερκομματικοϋ, τοϋ

πλαίσια. Στό σημείο αύτό ή θέση της είναι σαφής καί άμε

έθνικοϋ ήγέτη

τακίνητη.

-

τόν όποίο τοϋ άνεγνώριζε όμόθυμα σχε

δόν ό πολιτικός κόσμος- προτίμησε νά ίδρύση τήν Νέα

Δημοκρατία καί ν' άγωνισθή μ' αύτήν. Καί έξήγησε στόν

»Σέβεται καί παραδειγματίζεται άπό την ίστορίαν τοϋ

'Ελληνισμοϋ καί πιστεύει στήν άποστολή του.

λαό: "ΗΕιφινα δτι ώφειλα νά δημιουργήσω μία μεγάλη

»Θαυμάζει τήν ύγιa παράδοση καί τήν δημιουργία καί

πολιτική δύναμη πού θά ήταν ίκανή .vά κατακτήση τήν

τήν πρόοδο τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ . Καί εχει τήν πεποίθηση

έμπιστοσύνη τής πλειοψηφίας τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ

δτι τό έλληνικό εθνος μόνον έλεύθερο, άνεξάρτητο καί

-

πλειοψηφίας ή όποία θά έπέτρεπε νά κυβερvηθή ή χώρα

κυρίαρχο, μπορεί νά συνεχίση τήν ίστορική του πορεία ·

στίς κρίσιμες αύτές στιγμές κατά τρόπον σταθερό καί γό

καί νά άναπτύξη σύμμετρα τίς ηθικές καί τίς πνευματικές

νιμο· νά δημιουργήσω μίαν παράταξη πού θά άπέτρεπε τόν

καί τίς ύλικές του δυνάμεις. Δέν διεκδικεί μονοπώληση τής

κατακερματισμό τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας καί

έθνικοφροσύνης . 'Αλλά καί δέν άναγνωρίζει σέ κανένα

τήν πολιτική άστάθεια, πού ε{ναι ό πρόδρομος τής χρεω

liλλο τίτλους πραγματικής καί σταθερής προσηλώσεως μέ

κοπίας τής δημοκρατίας · μίαν δύναμη πού θά δημιουργοϋ

πάγια συμφέροντα τοϋ εθνους. 'Επειδή σέ κάθε περίπτω

σε νέο πολιτικό κλίμα καί θά έπέτρεπε τήν έπάνοδο στήν

ση, ώς μοναδικό γνώμονα τής πολιτικής της εχει τό συμφέ

νοοτροπία καί τίς συνήθειες τοϋ παρελθόντος".

»'Εδικαιώθη. Ή Νέα Δημοκρατία ύπήρξε ή έλληνική
άπάντηση στήν πρόκληση των καιρών . Ό λαός εδωσε

ρον τοϋ εθνους, ή Νέα Δημοκρατία τοποθετείται εξω καί
έπάνω άπό τίς δεσμευτικές καί παραπλανητικές έτικέτες
τής Δεξιaς, τοϋ Κέντρου καί τής 'Αριστεράς.

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΝΔ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

»'Η Νέα Δημοκρατία mστεύει στήν κοινοβουλευτική

513

αύτή μέ άλλες ύψηλότερες επιδιώξεις, οί σύγχρονες κοι

δημοκρατία . Σέ μιά δημοκρατία δμως μαχομένη καί οχι

νωνίες θά καταστήσουν άγχώδη τήν ζωή τους. Γιατί ή εύ

παράλυτη. Σέ μιά δημοκρατία ίκανή νά προστατεύη απο

τυχία του ανθρώπου εξαρτάται περισσότερο άπό τήν ποιό

τελεσματικά τήν ελευθερία· καί νά εξασφαλίζη τήν πρόοδο

τητα τfjς ζωfjς του, παρά άπό τόν πλουτο πού διαθέτει.

του κοινωνικου συνόλου μέσα στίς συνθfjκες τάξεως καί

Αύτό βέβαια δέν σημαίνει δτι θά πρέπη νά χαλαρώσουμε

ασφαλείας γιά τόν καθένα . Σέ μιά δημοκρατία πού νά συν

τήν προσπάθεια γιά τήν άνύψωση του βιοτικου επιπέδου

δυάζη τήν ελευθερία μέ τήν τάξη καί τήν τάξη μέ τήν κοι

του λαου μας καί ίδίως τών οίκονομικά άσθενεστέρων τά

νωνική δικαιοσύνη . Γιατί δέν μπορεί νά ύπάρξη ελευθερία

ξεων . Θά πρέπη δμως ή προσπάθεια αύτή νά μή παραμελfj

χωρίς τάξη, δπως δέν μπορεί νά ύπάρξη καί τάξη χωρίς

καί τό ποιοτικό στοιχείο.
»'Η οίκονομική φιλοσοφία τfjς Νέας Δημοκρατίας εί

κοινωνική δικαιοσύνη.

»'Η Νέα Δημοκρατία δέν δέχεται δτι ή πολιτική πράξη

ναι προσανατολισμένη στό οίκονομικό σύστημα πού επι

μπορεί νά καταργfj τήν δημοκρατική διαδικασία. Γιατί

κρατεί στίς δημοκρατικές χώρες τfjς Εύρώπης μέ τίς δποί

καμμιά σκοπιμότης δέν είναι ίερώτερη από τό δικαίωμα του

ες συνεδέθη

πολίτου νά καθορίζη τήν μοίρα του. Στήν δημοκρατία ό

μας. Καί, συγκεκριμένα ή παράταξή μας πιστεύει στον δη

σκοπός δέν άγιάζει, τά μέσα. 'Η χρησιμοποίηση μέσων εtτε

μιουργικό ζfjλο του άτόμου, στόν ελεύθερο συναγωγικό

εκ τών άνω εtτε εκ τών κάτω- πού συνιστοϋν τήν κατά

μόχθο. 'Όπως δμως ή άναρχία καταργεί τήν άληθινή ελευ

χρηση τfjς ελευθερίας

θερία ετσι καί ή άσυδοσία στόν ελεύθερο ανταγωνισμό

-

αναιρεί τήν tδια τήν ελευθερία .

>>'Η Νέα Δημοκρατία άντιτίθεται πρός δ λες τίς μορφές
όλοκληρωτισμου. 'Αντιτίθεται στόν κομμουνισμό, γιατί

-

καί θά συνδεθfj στενώτερα

-

ή οίκονομία

κλονίζει τίς βάσεις οχι μόνο τfjς οίκονομικfjς, άλλά καί
τfjς κοινωνικfjς ζωfjς μιίiς χώρας.

είναι τό σύστημα πού άρνείται τήν ίερότητα τfjς προσωπι

»Γι' αύτό ή Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει δτι ή Πολιτεία

κότητος του ανθρώπου, πού αρνείται τίς πολιτικές καί

όφείλει νά παρεμβαίνη γιά νά εξισορροπfj τίς οίκονομικές

ατομικές ελευθερίες του. Μεταβάλλει σέ μηχανή τόν λαό

καί κοινωνικές άντιθέσεις καί νά περιορίζη τίς άνισότητες .

καί του άφαιρεί μαζί μέ τήν πρωτοβουλία, τήν ελπίδα καί

Καί πέραν αύτου ν' άναπληρώνη τήν ίδιωτική πρωτοβου

τήν χαρά πού προσφέρει ή ελευθερία. 'Αντιτίθεται επίσης

λία, δπου λόγοι οίκονομικοί καί κοινωνικοί τό επιβάλλουν.

σέ κάθε εtδους δικτατορίες, πού μέ πρόσφατη τήν σωτηρία

»'Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν είρηνική διαβίωση

τfjς πατρίδος, καταργοϋν τήν ελευθερία καί όδηγουν μέ τόν

τών λαών. Καί καταδικάζει κάθε πράξη βίας καί αύθαιρε

τυχοδιωκτισμό τους κατά κανόνα σέ συμφορές.

σίας. 'Υποστηρίζει τήν συμμετοχή τfjς χώρας μας στούς

»'Η Νέα Δημο~φατία πιστεύει στήν κοινωνική δικαιο

διεθνείς όργανισμούς πού !\χουν ώς σκοπό τήν κατοχύ~ω 

σύνη. 'Ιδανική πολιτεία είναι εκείνη πού συνδυάζει τήν

ση τfjς είρήνης.

ελευθερία μέ τήν τάξη καί τήν τάξη μέ τήν κοινωνική δι

άνάγκη νά εξοπλισθουν οί όργανισμοί αύτοί μέ δικαιώμα

καιοσύνη .
»'Όλοι οί 'Έλληνες είναι ίσοι· οχι μόνον άπέναντι του

'Υποστηρίζει, δμως, παράλληλα, τήν

τα κυρώσεων γιά νά μπορουν πράγματι νά προστατεύουν

τήν είρήνη του κόσμου.

νόμου, άλλά καί μέ ισα δικαιώματα άπέναντι τών εύκαιρι

»'Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν αναγκαιότητα τών

ών πού παρέχει δ πολιτικός, οίκονομικός καί κοινωνικός

σχέσεων καλfjς γειτονίας, γι' αύτό καί προωθεί τήν ίδέα

βίος. Μέ άλλους λόγους ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν

τfjς Διαβαλκανικfjς συνεργασίας. Λυπάται δέ γιατί, ύπαιτιό

κοινωνική δημοκρατία. Γιατί ταυτίζει τήν πολιτική ελευ

τητι τfjς Τουρκίας, οί ελληνοτουρκικές σχέσεις δiέρχονται

θερία μέ τήν κοινωνική δικαιοσύνη.

επικίνδυνη κρίση .

»Θά ήταν άχρηστη ή ελευθερία χωρίς τό δικαίωμα του

»'Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει δτι ή θέση τfjς 'Ελλάδος

πολίτου νά μετέχη στό εθνικό προϊόν κατά τό μέτρο τfjς

είναι στήν δημοκρατική Δύση, μέ τήν όποία άπό μακρου

συμβολfjς του. Γιά νά ύπάρχη πραγματική δημοκρατία πρέ

χρόνου εχει συνδεθfj πολιτικά, οίκονομικά καί άμυντικά.

πει κάθε πολίτης νά είναι απηλλαγμένος από τήν άγωνία

Καί ύποστηρίζει τήν όργανική 1\νταξη τfjς χώρας μας στίς

τfjς καθημερινfjς επιβιώσεως. Καί αύτό εννοουμε δταν δια

Εύρωπαϊκές Κοινότητες.

κηρύσσωμε δτι κάθε πολίτης τfjς χώρας αύτfjς πρέπει νά

»Μέσα στόν χώρο τfjς Εύρώπης ή 'Ελλάς, διατηρώντας

γίνη εργάτης μαζί καί νομεύς τfjς οίκονομικfjς εύημερίας

τά ίδιαίτερα χαρακτηριστικά της, μπορεί νά επιταχύνη τήν

καί νά αίσθάνεται ησυχος γιά τό μέλλον του καί γιά τό

οίκονομική καί κοινωνική της άνάπτυξη· νά ενισχύση

μέλλον τών παιδιών του.

τούς δημοκρατικούς της θεσμούς καί τήν εθνική της άσφά

»'Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν ελεύθερη δημο

λεια. 'Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει δτι ή ενταξη τfjς 'Ελλά

κρατική οίκονομία. Καί ύπάρχει ελεύθερη οίκονομία δταν

δος σέ μιάν πολιτικά ένοποιημένη Εύρώπη θά επηρεάση

συνδυάζεται σύμμετρα καί δίκαια τό συλλογικό μέ τό άτο

αποφασιστικά καί εύεργετικά τό μέλλον του λαου μας .

μικό στοιχείο. Τήν εξισορρόπηση αύτήν εκφράζει ή οίκο
νομική φιλοσοφία τfjς Νέας Δημοκρατίας.

»'Η οίκονομική ανάπτυξη δέν άποτελεί αύτοσκοπό.

»'Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στίς πολιτιστικές δυνα

τότητες τfjς χώρας μας. 'Η πολιτική πράξη όφείλει νά μήν
εξαντλfjται στήν αντιμετώπιση μόνο τών τρεχόντων προ

'Αποτελεί προϋπόθεση καί μέσο τfjς κοινωνικfjς προόδου.

βλημάτων- πρέπει νά δημιουργfj καί τήν ύποδομή γιά τήν

'Ασφαλώς, δ άνθρωπος δέν γίνεται εύτυχέστερος μέ τό νά

διαρκfj πνευματική προαγωγή καί τήν πολιτιστική ακτινο

πολλαπλασιάζη διαρκώς τά ύλικά του άγαθά. 'Αντιθέτως δ

βολία του 1\θνους. ~οργανο τfjς μακρόπνοης αύτfjς πολιτι

ύλικός εύδαιμονισμός, άπό τήν φύση του άκόρεστος, είναι

κfjς είναι ή Παιδεία καί γενικώτερα ή φροντίδα γιά τήν

ενα άπό τά νοσηρά συμπτώματα τfjς καταναλωτικfjς επο

νεότητα. 'Η Παιδεία είναι αύτή πού διαπλάθει ελεύθερους

χfjς μας . Γιατί, δπως λέγει ό 'Αριστοτέλης, "άπειρος γάρ

άνθρφπους καί δημοκρατικούς πολίτες, ίκανούς νά συμ

ή τfjς επιθυμίας φύσις". Καί άν δέν αντισταθμισθfj ή τάση

βάλλουν στήν προαγωγή τfjς χώρας .
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>>'Η Νέα Δημοκρατία mστεύει δτι οί πνευματικές καί

νά εΙναι σέ θέση νά έκπληρώσουν τήν μεγάλη άποστολή

πολιτιστικές άξίες εΙναι έκείνες πού θά τοποθετήσουν μο

τους καί νά εΙναι, δπως εΙπε δ κ. Καραμανλής, ή άσπίδα

νιμώτερα καί ύψηλότερα τήν θέση τής 'Ελλάδος στήν διε

καί τό καύχημα τοϋ έθνους. Μέ τήν άποτρεπτική τους δύ

θνή κοινωνία. Οί αi.ώνες έχουν άποδείξει τόν δυναμισμό

ναμη θ' άποθαρρύνουν δποιονδήποτε επιβουλεύεται τήν

τοϋ έλληνικοϋ πνεύματος. Στήν σωστή παιδεία, στόν έν

έθνική μας άνεξαρτησία καί κυριαρχία.

θουσιασμό, άλλά καί τόν αύτοέλεγχο τής νέας γενείiς, ένα

»·Η έξασφάλιση τής νομισματικής σταθερότητος, ή

πόκε ι τα ι νά δημιουργήσουν μιάν ·Ελλάδα πού θά εύτυχή

ύπερνίκηση τοϋ στασιμοπληθωρισμοϋ, ή άναδιάρθρωση

στό έσωτερικό καί θά άκτινοβολή πνευματικά στό έξωτε

των συνθηκών λειτουργίας τής έλληνικής οi.κονομίας καί

ρικό.

ή ρεαλιστική εi.σοδηματική πολιτική θά έξασφαλίσουν

»Ούδέποτε άλλοτε ή 'Ελλάς συνέβη ν' άντιμετωπίζη

τήν οi.κονομική ανάπτυξη τής χώρας, σύμμετρα μέ τήν κα

συσσωρευμένα τόσο κρίσιμα έθνικά θέματα δσο σήμερα.

λύτερη κοινωνική κατανομή τοϋ έθνικοϋ προϊόντος. Δέν

·Από τήν άποφασιστική καί άποτελεσματική άντιμετώπι

εΙ ναι δύσκολο νά παρουσιάση κανείς ενα πρόγραμμα έντυ

σή τους θά έξαρτηθή καί ή άσφάλεια καί ή πρόοδος τής

πωσιακό άντιγράφοντας τά διάφορα προγράμματα πού κυ

χώρας. Θά έξαρτηθή ή πορεία τοϋ έθνους μέσα σέ μιά

κλοφοροϋν στίς διάφορες χώρες. Δύσκολο καί χρήσιμο

διεθνή κοινωνία, δ δρίζων τής δποίας σκιάζεται άπό βα

εΙναι νά προσδιορίση μέ εi.λικρίνεια καί ρεαλισμό αύτά

ρειά νέφη.

πού μποροϋν νά πραγματοποιηθοϋν προσαρμοζόμενα στίς

»Μέ άνανεωμένη τήν έμπιστοσύνη τής μεγάλης πλειο

συνθήκες τοϋ τόπου μας.

ψηφίας τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ ή Νέα Δημοκρατία θά άντιμε

»'Η προοδευτική αύξηση τοϋ έθνικοϋ εΙσοδήματος

τωπίση άποφασιστικά καί μέ ηύξημένο κϋρος τίς έπικίνδυ

άποτελεί δπωσδήποτε τήν άναγκαία προϋπόθεση τής έξα

να έκκρεμείς έθνικές ύποθέσεις. Παράλληλα θά έπιδιώξη

σφαλίσεως τής έθνικής μας άξιοπρεπείας, τής αυτοσυντη

νά καταστήση τό Κράτος πού άναδημιούργησε άπό τό χά

ρήσεως τής δημοκρατίας καί τής πραγματοποιήσεως των

ος Κράτος κοινωνικής εύημερίας καί τάξεως, μέ i.σχυρή

πολιτιστικών καί κοινωνικών στόχων, πού καταξιώνουν τό

θέση καί πνευματική άκτινοβολία μέσα στήν διεθνή κοι

έλεύθερο πολίτευμα.

»Εi.δικά γιά τά στρώματα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, πού ένώ

νωνία.

»'Η έξωτερική πολιτική θά παραμείνη προσηλωμένη

μοχθοϋν περισσότερο άμείβονται λιγότερο

-

καί i.δίως

πάντοτε στό .τρίπτυχο τής έθνικής άνεξαρτησίας, τής

τούς έργάτες καί τούς άγρότες

άσφαλείας τής χώρας καί τής έθνικής άξιοπρεπείας προ

Δημοκρατίας ε{ναι όχι προλετάριοι· άλλά μονάδες αύτό

σανατολισμένη σταθερά στό i.δεώδες τής εi.ρήνης καί τής

νομες καί δημιουργικές στούς τόπους τής δουλειίiς τους .

διεθνοϋς συνεργασίας άφοσιωμένη στά πάγια συμφέροντα
τοϋ ~θνους, δπως προσδιορίζονται άπό τήν γεωπολιτική

»'Η οi.κονομική πολιτική
ή

-

-

ή πολιτική τής Νέας

δπως καί ή έκπαιδευτική,

πολιτιστική, ή άναδιοργάνωση των δημοσίων ύπη

θέση τής ·Ελλάδος καί τήν όργανική (πολιτική, Ιδεολογι

ρεσιών καί κάθε άλλος κλάδος τής κυβερνητικής δρα

κή, πολιτιστική) παρουσία της, στόν έλεύθερο κόσμο τής

στηριότητος άπό τήν ναυτιλία καί τήν βιομηχανία ώς τήν

Δύσεως.

πολεοδομία καί τόν άθλητισμό

-

δέν άποτελοϋν αύτο

»·Η διεκδίκηση καί διασφάλιση των δικαιωμάτων καί

σκοπούς. 'Οφείλουν νά συμβάλουν στήν βελτίωση όχι

τών συμφερόντων τοϋ 'Ελληνισμοϋ (μέσα στά όποία έν

άπλώς των ύλικών δρων, άλλά τής ποιότητος τής ζωής.

τάσσεται καί ή δικαίωση τοϋ άγώνος τών Κυπρίων άδελ

•Αλλοιώς

φών μας) θά έξαντλή πρώτα δλες τίς δυνατότητες των εi.ρη

εύημερίας θά έχη ήθικά έξανδραποδισθή μέσα σ, ενα

νικών διαδικασιών. Ή διαβούλευση εΙναι προτιμότερη

έφιαλτικό κόσμο τεχνολογικής τελεί:ότητος ή προσω

άπό τήν άναμέτρηση. Κι' ή σωφροσύνη ένέχει περισσότε

πικότης τοϋ άνθρώπου.

καί

άν άκόμη

κατακτηθοϋν ύψηλά έπίπεδα

ρο σθένος άπό τούς καταστροφικούς τυχοδιωκτισμούς. Σέ

»·Η άλήθεια ε{ναι<νή άρετή -άλλά καί ή δύναμη -τής

καμμιά δμως περίπτωση ή σύνεση δέν θά κλείση τόν δρόμο

δημοκρατίας . Μέ τήν πλήρη ένημέρωση γιά τήν δυσκολία

καί στήν αύτοθυσία άκόμη, άν πρόκειται νά βλαβοϋν τά

πού συναντίi ή έκτέλεση κάθε κυβερνητικοϋ έργου (άπό

έθνικά δίκαια ή νά ύποστή μείωση ή έθνική άξιοπρέπεια.

τήν διαχείριση των μεγάλων έθνικών ύποθέσεων ώς τήν

»'Η Εύρωπαϊκή πολιτική θά ύλοποιηθή σέ πρώτο στά

έφαρμογή τών προγραμμάτων) καί μέ τόν καλόπιστο διά

διο μέ τήν πλήρη ένταξη τής ·Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές

λογο, θά πραγματοποιήται ή διαρκής συνεργασία τοϋ λαοϋ

Οi.κονομικές Κοινότητες καί κατόπιν μέ τίς προσπάθειες

καί ήγεσίας. Γιατί άλλο εΙναι τί πιστεύει κανείς καί άλλο

πού θά καταβάλη ή 'Ελλάς ώς i.σότιμο μέλος γιά τήν προ

τί πράγματι μπορεί νά κάμη. ·Η Νέα Δημοκρατία παρου

ώθηση τής i.δέας τής πολιτικής ένώσεως τής Εύρώπης

σίασε τό δραμά της, γιά τό μέλλον τής 'Ελλάδος. ν Αν θά

-

ένώσεως πού δέν θά προσδιορίση μόνο τήν τύχη τής ήπεί

πραγματοποιηθή καί σέ ποιάν έκταση θά έξαρτηθή άπό τίς

ρου μας, άλλά θά έπηρεάση καί τήν τύχη δλοκλήρου τοϋ

περιστάσεις καί τήν συνεργασία τοϋ λαοϋ.
»'Η Νέα Δημοκρατία δέν ύπόσχεται τίποτε χωρίς αύτή

κόσμου.
»'Η βαλκανική πολιτική, ή σύσφιγξη των σχέσεων μέ
τόν άραβικό κόσμο καί ή συνεργασία μέ δλες τίς χώρες τοϋ

τήν στενή συνεργασία

-

τής δποίας θά φανή στίς

μιά πανηγυρική έπαναβεβαίωση

20

Νοεμβρίου».

κόσμου πού εi.λικρινά τό έπιθυμοϋν, θά έξακολουθήση νά
γίνεται μέ πνεϋμα άμοιβαίου σεβασμοϋ καί μέ τήν έπιδίωξη
ούσιαστικοϋ περιεχομένου.

»Ή έθνική i.σχύς θά διατηρήται στό άνώτατο δυνατό

15
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1977

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συνεδριά

έπίπεδο μέ τόν άρτιο έξοπλισμό καί διαρκή εκσυγχρονι

ζει στά κεντρικά γραφεία του κόμματος ή Διοικουσα

σμό τών 'Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας, πού πρέπει πάντα

'Επιτροπή τής ΝΔ. 'Ο πρωθυπουργός εδωσε δδηγίες
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γιά τή διεξαγωγή τοϋ έκλογικοϋ άγώνα, δ δποίος

νου €τους. ν Ετσι οί ένδιαφερόμενοι &.γ ρότες €χουν τήν δυ

επρεπε νά οργανωθεί μέ μεθοδικότητα καί νά διεξα

νατότητα νά προγραμματίζουν σωστά τήν παραγωγική

χθεί μέ εύπρέ'πεια, χωρίς φανατισμούς καί οξύτητες:

τους δραστηριότητα κ:αί νά κατευθύνουν αύτήν πρός τήν

«Γιατί τά πάθη κατεβάζουν τό έπίπεδο τijς πολι

&.πέδιδαν τό καλύτερο οίκ:ονομικ:ό &.ποτέλεσμα κ:αί τό ύψη

καλλιέργεια κ:αί παραγωγή έκ:είνων των προϊόντων πού θά

τικijς ζωής καί ναρκοθετουν τήν δημοκρατία. Προ

λότερο γι' αύτούς είσόδημα .

σωπικώς, ώς ήγέτης πολιτικός, άπέφυγα μέ σύστημα

»Στά πλαίσια τής κ:αθιερωθείσης αύτής τακτικής τό

νά τά ένθαρρύνω καί όταν άκόμη τό κομματικό συμ

'Υπουργείο Γεωργίας κατήρτισε τό γεωργικό πρόγραμμα

φέρον μου τό έπέβαλλε. Γιατί άποκρούω τό πολιτικό

τό δποίον θά έφαρμοσθή στόν γεωργικό τομέα κατά τό νέο

πάθος καί όταν έκδηλώνεται , ύπό μορφή άγάπης. 'Ο

ετος

φανατισμός συσκοτίζει τήν σκέψη του πολίτου. Καί
του άφαιρεί τήν ίκανότητα νά κρίνη όρθά καί ώφέλι
μα γιά τόν τόπο του.
» ΝΑλλωστε, ή Νέα Δημοκρατία έχει νά έπιδείξη
πολύπλευρο ' έργο, έργο έθνικό. ΝΕργο ίστορικό. Κι

•

αύτό τijς έπιτρέπει νά άντιπαρατάσση, στήν ένδεχό

-

καί όχι τίς φωνασκίες

-

οίκ:ονομικ:ής κ:αί γεωργικής &.ναπτύξ'εως.
»Οί είδικ:ώτεροι παράγοντες πού έλήφθησαν ύπ' οψιν

κατά τήν κατάρτιση του προγράμματος ύπήρξαν:

»l.

μεγάλη πολιτική δύναμη τijς χώρας- καί όφείλει μέ

τό παράδειγμά της vά δίνη τόν τόνο τijς ήρεμης καί
πολιτισμένης διεξαγωγijς του έκλογικου άγώνος>>.

»2. Οί δυνατότητες πού ύπάρχουν στόν γεωργικό τομέα
&.πό &.πόψεως διαθεσίμων πόρων.

»3.

'Η aνταγωνιστικότητα των διαφόρων κ:αλλιεργει

»4.

Οί διαρθρωτικές προσαρμογές τής παραγωγής μέ

ων .

τήν προοπτική τής έντάξεως στήν ΕΟΚ κ:αί,

»5.

'Η άνάγκ:η νά έξασφαλισθή ίκ:ανοποιητικ:ό είσόδη

μα στούς παραγωγούς παράλληλα μέ τήν παραγωγή &.νωτέ
ρας ποιότητος προϊόντων κ:αί διάθεση αuτων σέ τιμές προ

Καί δ Κ. Καραμανλής κατέληξε :

« •Αφήνω

Ή τάση τής ζητήσεως στό έσωτερικ:ό κ:αί έξωτερι

κ:ό .

θά έκτιμήση ό λαός.

Άλλά καί πέραν αύτου, ή Νέα Δημοκρατία εlναι ή

Γιά τήν κατάρτιση του προγράμματος έλήφθη

κ:αί οί γενικές κατευθύνσεις του πενταετοuς προγράμματος

μενη έξαλλοσύνη ή τίς προκλήσεις τών άντιπάλων
της, έπιχειρήματα θετικά. Τά δέ θετικά έπιχειρήματα

1978.

σαν ύπ' οψιν οί πρόσφατες έξελίξεις τής γεωργίας, καθώς

σέ σiiς τήν όργάνωση του άγώνος αύ

του. Γιατί, ώς πρωθυπουργός, θά εlμαι βασικά άπορ

σιτές γιά τόν καταναλωτή.

»Οί συγκεκριμένες έπιδιώξεις σέ κάθε προϊόν εχουν ώς
&.κ:ολούθως:

ροφημένος άπό τήν έκπλήρωση τών καθηκόντων μου

»l.

στήν διακυβέρνηση τijς χώραρ>.

»'Όπως ε{ναι γνωστό, ϋστερα άπό τίς δυσμενείς καιρι

Σιτάρι

κές συνθήκες πού έπικ:ράτησαν στίς περισσότερες άπό τίς

17
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σιτοπαραγωγικ:ές περιοχές τής χώρας μας, ή παραγωγή του

1977

Συγκαλείται,

σιταριοu μειώθηκε περίπου κατά

στό

Λουξεμβοϋργο,

ή

τέταρτη

τόννους τό

1976

σέ

1.700

28%,

ήτοι &.πό

2.300 χιλ .

χιλ . τόννους .

ύπουργική σύνοδος τ&ν διαπραγματεύσεων γιά τήν

»Μέ τά μέτρα πολιτικής τρέχοντος ετους πού &.φοροuν

ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. Τήν έλληνική Κυ

τίς τιμές παρεμβάσεως, τίς είσοδηματικ:ές ένισχύσεις κ:αί

βέρνηση έκπροσωπεί δ ύπουργός Συντονισμοϋ, Π.

τίς λοιπές διευκολύνσεις, κυρίως γιά τούς μικρούς σιτο

Παπαληγούρας.

Κατά τίς έργα:σίες τής συνόδου συντελέσθηκε
σημαντική πρόοδος: τέσσερις τομείς (τελωνειακή

ενωση

-

βιομηχανικά προϊόντα, έξωτερικές σχέσεις,

άνθρακας

-

χάλυβας καί κίνηση κεφαλαίων}, χαρα

κ:αλλιεργητές, καταβλήθηκε προσπάθεια νά ένισχυθή τό

είσόδημα των σιτοκ:αλλιεργητωv κ:αί νά τούς δοθή τό κίνη
τρο νά συνεχίσουν κ:αί κ:α_;rά την έρχόμενη καλλιεργητική
περίοδο τήν παραγωγική τους δραστηριότητα.
»νΕτσι έπιδίωξη γιά τό

1978

ε{ναι ή διατήρηση τής

έκ:τάσεως κ:αί τής συνολικής παραγωγής του σιταριοu

κτηρίστηκαν ώριμοι γιά ούσιαστική διαπραγμάτευ

(σκ:ληροu κ:αί μαλακ:οu) στά έπίπεδα του ετους

ση. Δυσκολίες, ομως, έξακολουθοϋν νά άνακύπτουν

όποία καλύφθηκε άνετα ή έγχώρια κατανάλωση κ:αί διατη

1976

μέ τήν

σέ δύο κρίσιμους τομείς : τή μεταβατική περίοδο, γιά

ρήθηκε τό άναγκ:αίο &.πόθεμα &.σφαλείας κ:αί περίσσεψαν

τήν όποία ή ΕΟΚ δέν εχει άκόμη έκφράσει τίς θέσεις

μικροποσότητες γιά έξαγωγή κ:αί διάθεση γιά ζωοτροφή.
»Γιά τόν σκοπό αύτό :

της καί τή γεωργία.

»α. Θά ένταθή ή περαιτέρω διάδοση των μεξικ:ανικ:ων

18

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

κ:αί νέων έλληνικ:ων ποικ:ιλιων στά πρόσφορα γι ' αύτές

1977

έδάφη, καθώς κ:αί των άλλων βελτιωμένων ποικ:ιλιων μέ

'Ο ύπουργός Γεωργίας Ι. Μποϋτος, άνακοινώνει
τό γεωργικό πρόγραμμα τοϋ

1978:

«'Η Κυβέρνηση, ύπό τίς όδηγίες του πρωθυπουργοί) κ:.

Κ. Καραμανλή, έθέσπισε γιά πρώτη φορά, &.πό τήν εναρξη

έπιδότηση του σπόρου αuτων, ώστε νά έπιτευχθή ή αuξηση
των στρεμματικ:ων &.ποδόσεων κ:αί ή ποιοτική βελτίωση
τής παραγωγής κ:αί,
»β. Θά συνεχισθή ή έπιδότηση των λιπασμάτων κ:αί ή
τυποποίηση του προϊόντος.

1975-76, τό μέτρο τής εγκ:αι

»Παράλληλα μέ τήν διατήρηση τής διαφορaς τής τιμής

ρης έξαγγελίας του γεωργικοί) προγράμματος του έπομέ-

μεταξύ σκ:ληροu κ:αί μαλακ:οu σίτου κ:αί τήν περαιτέρω διά-

τής καλλιεργητικής περιόδου
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δοση των πλέον άποδοτικrον καί βελτιωμένων ποικιλιών

σμένων ποικιλιών καπνοί), προγραμματίζεται γιά τό ετος

σκληροu σίτου θά ~πιδιωχθfi ή αύξηση τfjς παραγωγfjς του

1978:

σκληροu σίτου γtατί τά πλεονάσματα αύτοu μποροuν νά
διατεθοuν στήν διεθνfj άγορά εύχερέστερα καί σέ καλύτε

'Η

συνολική εκταση τής καλλιεργείας καπνοu νά

1977.

»β. 'Η άναδιάρθρωση τών ποικιλιών καπνοu νά ένταθfj

ρες τιμές.

»2.

>>α.

μήν ύπερβή τά έπίπεδα τής έκτάσεως του ετους

Κριθάρι- 'Αραβόσιτος- Λοιπές ζωοτροφές

ώστε ή παραγωγή νά προσαρμοσθή στίς άπαιτήσεις τής

>>·Η άνεπάρκεια των παραγομένων στήν χώρα συμπυ

διεθνοuς άγορίiς καί νά βελτιωθή ή ποιότητά του.

κνωμένων ίδίως ζωοτροφών, σέ συνδυασμό μέ τήν γενικώ

»γ. 'Η τεχνική τfjς καλλιεργείας νά βελτιωθή περαιτέ

τερη έπιδίωξη αύξήσεως του βαθμοu αύταρκείας σέ ζωο

ρω σ' δλες τίς φάσεις τfjς παραγωγικής διαδικασίας γιά

κομικά προϊόντα άπό τήν έγχφριά παραγωγή, έπιβάλλει

τήν συμπίεση του κόστους παραγωγής.

τήν άνάγκη ταχείας έπεκτάσεως όλων των καλλιεργειών
πού μίiς δίδουν ζωοτροφές, ώστε νά περιορισθοuν

ol είσα

»Παράλληλα προγραμματίζεται ή λήψη των κάτωθι μέ
τρων:

γωγές τους καί ή έξάρτηση τfjς κτηνοτροφίας μας άπό τίς

»α. ·Η χορήγηση οίκονομικών ένισχύσεων καί πιστω

ξένες άγορές καί νά όργανωθοuν οί κτηνοτροφικές μας έκ

τικών διευκολύνσεων σέ μέσα καί δραστηριότητες πού βο

μεταλλεύσεις σέ περισσότερο όρθολογική καί οικονομική

ηθοuν στήν έκμηχάνιση, όμαδοποίηση καί έπίσπευση τής

βάση.

ήμερομηνίας ένάρξεως των άγορών.
μακροπρόθεσμη

»β. 'Η συνέχιση τής παροχής είσοδηματικών ένισχύ

έπιδίωξη παραγωγfjς στήν χώρα μας ύποκαταστάτων των

σεων σέ περιπτώσεις πού ο{ χαμηλές διεθνείς τιμές δέν

εισαγομένων ζωοτροφών, μέ τήν έξάπλωση τfjς καλλιέρ

έξασφαλίζουν Ικανοποιητικό γιά τόν καπνοπαραγωγό είσό

γειας τfjς σόγιας γιά τήν όποία τά άρμόδια ίδρύματα έρεύ

δημα.

»Γιά τόν σκοπό αύτό, πέρα άπό τήν

1978 ή

»γ. Ή έπίσπευση τfjς κατατάξεως των καλλιεργουμέ

έπέκταση τής καλλιέργειας καί παραγωγfjς του κριθαριοu

νων ποικιλιών καπνοu σέ ποιοτικές κατηγορίες μέ βάση τά

καί του άραβοσίτου. Τοuτο θά έπιτευχθή μέ τήν διάδοση

άντίστοιχα πρότυπα τής ΕΟΚ γιά τήν έφαρμογή των καί

πλέον άποδοτικrον ποικιλιών

οί σπόροι των όποίων θά

στήν χώρα μας.

έπιδοτηθοuν- τήν περαιτέρω έξάπλωση τής βελτιωμένης

»6. Βαμβάκι
»0{ άνάγκες

νης έργάζονται ήδη έντατικά, θά έπιδιωχθfj κατά τό

-

τεχνικής τής καλλιεργείας καί τόν καθορισμό τιμών πού

θά βελτιώσουν τήν άνταγωνιστικότητα των καλλιεργειών

διεθνοuς ζητήσεως τών προϊόντων τους, καθώς καί οί έκ

αύτrον.

»3.

σέ βαμβάκι των βιομηχανιών νηματουργί

ας καί ύφαντουργίας γιά tήν κάλυψη τής έσωτερικής καί
του λόγου τούτου διαμορφούμενες συνθήκες άπορροφήσε

Ρύζι

>>Τά ύπάρχοντα σημαντικά εισέτι άδιάθετα άποθέματα
ρυζιοu έσοδείας

1976 καί ο{ χαμηλές διεθνείς τιμές

αύτοu,

ως τής έγχωρίας παραγωγής μίiς έπιτρέπουν τήν αισιόδοξη
άποψη ότι ή παραγωγή βάμβακος είς τήν χώραν μας θά

πού δέν φαίνεται ότι θά βελτιωθοuν σέ σύντομο χρονικό

παραμείνη τουλάχιστον στά σημερινά έπίπεδα. οι τιμές

διάστημα, δέν δημιουργοuν εύνοϊκές συνθήκες έμπορίας

του χρηματιστηριακοί) τούτου προϊόντος ύπόκεινται σέ

του προϊόντος αύτοu.

διακυμάνσεις στήν διεθνή άγορά, τελευταία δέ ύπέστησαν

»Γιά τόν λόγο αύτό ή καλλιέργεια του ρυζιοu θά συνε

διεθνώς σημαντική κάμψη καί ώς έκ τούτου γίνεται άναγ

χισθή μέ τήν χορήγηση άδειων άπό τίς κατά τόπους

καία ή λήψη τών κατωτέρω μέτρων μέ τά όποία θά . έπιδιω

Δ/νσεις Γεωργίας γιά παραγωγή μέχρι τοu ϋψους τής αύ

χθή ή περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής:

ταρκείας τής χώρας μετά των άναγκαίων άποθεμάτων

άσφαλείας καί άποκλειστικά σέ παθογενή καί ήμιπαθογε

νή έδάφη.

»4.

Ζαχαρότευτλα

»Μέ βασική έπι~ίωξη τήν διατήρηση τής αύταρκείας

»α. Τήν έφαρμογή περαιτέρω βελτιωμένης τεχνικής τής

καλλιεργείας.
»β. Τήν έπέκταση ποικιλιών βελτιωμένων καί προσαρ
μοζομένων πρός τίς έδαφοκλιματολογικές συνθήκες τής
περιοχής καλλιεργείας των.

στήν παραγωγή ζάχαρης πού έπετεύχθη κατά τά δύο τέλευ

»γ. Τήν περαιτέρω διάδοση τών όμαδικών καλλιεργει

ταία χρόνια άπό τήν έγχώρια παραγωγή ζαχαροτεύτλων

ών βάμβακος καί τήν χορήγηση οίκονομικών ένισχύσεων

προγραμματίζεται καί γιά τό ετος αύτό ή καλλιέργεια ζα

γιά τήν άγορά των άναγκαίων μέσων παραγωγής καί γενι

χαροτεύτλων στήν αύτή μέ τό παρελθόν ετος εκταση των

450.000

στρεμ. πού θά πραγματοποιηθή:

>>α. μέ τήν σύναψη συμβάσεων μεταξύ τής Βιομηχανίας
Ζαχάρεως καί τών παραγωγώv»β. τήν περαιτέρω βελτίωση τής τεχνικής τής καλλιερ
γείας γιά τήν αύξηση τής άνταγωνιστικότητος του προϊόν

»δ. Τήν παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στίς συνε
ταιριστικές όργανώσεις των βαμβακοπαραγωγών γιά τήν
παρέμβαση στήν άγορά του βάμβακος καί περαιτέρω έμ
πορία αύτοu.

»Γιά τό ϋψος τής τιμής βάμβακος πού θά έγγυηθή τό

τος

»γ. τήν έπιδότηση ώρισμένων μέσων παραγωγής καί
»δ. τόν καθορισμό τιμής σέ έπίπεδα άνταγωνιστικά τών
λοιπών άρδευομένων καλλιεργειών.

»5.

κώτερα τήν ένθάρρυνση των παραγωγών γιά συλλογική

άξιοποίηση των συντελεστών τfjς παραγωγής.

Καπνός

»Λόγφ τής σχετικής σταθερότητος τής ζητήσεως των

Κράτος στόν βαμβακοπαραγωγό καί τούς μηχανισμούς καί

μέτρα στηρίξεως αύτής καί του είσοδήμaτος του παραγω
γοί) ή Κυβέρνηση θά έξαγγείλη τίς άποφάσεις της ...

»8.

Βρώσιμα όσπρια

>> ~ Οπως κατά τό ετος

1977 ετσι καί γιά τό 1978 έπιδίωξη

καπνών άπό τήν διεθνή καί έσωτερική άγορά κατά τά δύο

θά εΙναι ή έπέκταση τής καλλιεργείας των βρωσίμων

τελευταία χρόνια καί τής άδυναμίας άπορροφήσεως όρι-

όσπρίων καί κυρίως τής φακfjς γιά τήν κάλυψη τών άναγ-
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κών της εσωτερικης ζητήσεως μέ παράλληλη βελτίωση

ρηση της φθινοπωρινης στά αύτά επίπεδα του τρέχοντος

της ποιότητος αύτ&ν.

ετους .

»Γιά τήν ύλοποίηση των επιδιώξεων αύτ&ν προγραμ
ματίζεται:

»β . ' Η λήψη των aπαραιτήτων μέτρων παρεμβάσεως

γιά τήν στήριξη του προϊόντος σέ ίκανοποιητικά επίπεδα

»α. ·ο καθορισμός ελαχίστων τιμrοΎ ασφαλείας πού εγ
καιρα θά εξαγγελθοϋν.

τιμών καί

»γ. 'Η εντατικοποίηση των προγραμμάτων της κατα

»β. 'Η τυποποίηση της παραγωγης στούς τόπους παρα
γωγης aπό τίς Συνjκές 'Οργανώσεις καί

σκευης ψυχραποθηκ&ν καί συσκευαστηρίων γεωμή λων
γιά τήν ταχύτερη περάτωση αύτ&ν καθώς καί τ&ν προ

»γ. 'Η συνέχιση της πολιτικης επιδοτήσεο:ις των σπό
ρων βελτιωμένων ποικιλιών ώς καί δρισμένωνμέσων πα

γραμμάτων πρωϊμίσεως καί ποιοτικης καί ποσοτικη ς βελ
τιώσεως τ&ν προϊόντων της καλλιεργείας αύτη ς .

ραγωγης πού συμβάλλουν στήν εκμηχάνιση καί τήν βελ

»12.

τίωση της τεχνικης της καλλιεργείας καί συνεπώς μείωση

»'Επειδή τά μέτρα πολιτικης πού λαμβάνονται γιά τίς

δενδρώδεις καλλιέργειες εΙναι συνάρτηση των μακροχρο

τοϋ κόστους παραγωγης των.
'Αρωματικά φυτά

»9.

Δενδρώδεις καλλιέργειες

νίων γιά μία έκάστη aπό αύτές επιδιώξεων καί των βραχυ

»Γιά τήν ορθολογική εκμετάλλευση τοϋ πλούτου των

χρονίων συνθηκών εμπορίας πού διαμορφώνονται εν δψει

αύτοφυομένων στήν χώρα μας aρωματικών καί φαρμακευ

της άναμενομένης εγχωρίας καί διεθνους παραγωγης κα

τικών φυτών, τήν καλλιέ ργεια καί περαιτέρω ανάπτυξή

θώς καί των διαγραφομένων προοπτικών ζητήσεως, εσωτε

τους καί τήν δημιουργία νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών

ρικης καί εξωτερικης, τό πρόγραμμα

καί δραστηριοτήτων στίς ορεινές καί προβληματικές iδίως

τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών βασιζόμενο στίς πιό

περιοχές της ύπαίθρου προγραμματίζεται:

πάνω μεταβλητές περιλαμβάνει επιδιώξεις πού δέν διαφέ

»α . 'Η συνέχιση της χορηγήσεως οi.κονομικ&ν ενισχύ
σεων καί πιστωτικών διευκολύνσεων γιά δραστηριότητες

1978

πού aφορά τόν

ρουν βασικά aπό εκείνες πού εξαγγέλθηκαν μέ τό πρό
γραμμα του

1977.

καί μέσα βελτιώσεως της καλλιεργείας καί επεξεργαqίας

»'Έτσι καί γιά τό

των προωθουμένων εi.δ&ν.

»α. 'Η συνέχιση της αναδιαρθρώσ εως των ποικιλιών

β. Ή aξιοποίηση των ύφισταμένων μονάδων επεξ ερ
γασίας της παραγωγης καθώς καί ή δημιουργία νέων.
»γ . 'Η σύσταση κεντρικοϋ φορέα, στά πλαίσια των γε

1978

θά επιδιωχθη:

των φυτειών εκείνων πού ή παραγωγή τους δημιουργεί ijδη

προβλήματα διαθέσεως καί οί προοπτικές δέν διαγράφον
ται εύνοϊκές γιά τό μέλλον .

ωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων, γιά τήν aπορρό

»β. ' Η διαφοροποίηση τ&ν κινήτρων καί Ciλλων ο !. κο

φηση καί συλλογική διάθεση των πλεονασμάτων των aκα

νομικών ενισχύσεων πού παρέχονται μέ τό πρόγραμμα αύ

τε ργάστων φυτών.

ξήσεως παραγωγικότητας rοστε νά επιταχυνθη δ ρυθμός

»10.

αναδιαρθρώσεως, νά κλιμακωθη όρθολογικώτε ρα ή παρα

Βιομηχανική τομάτα

>>'Έπειτα άπό τήν βελτίωση της διεθνοϋς ιiγοράς στόν
τομέα της ζητήσεως τοϋ τοματοπολτοϋ καί τίς εύοίωνες
προοπτικές γιά δμαλή απορρόφηση καί της παραγωγης
του τρέχοντος ετους, προγραμματίζεται γιά τό

1978

μικρά

γωγή καί νά επεκταθη δ εκσυγχρονισμός των δενδροκομι
κών εκμεταλλεύσεων.
»γ.

' Η επιτάχυνση της περατώσεως των εν εκτελέσει

εργων futοδομης καί ή ενταξη στό Πρόγραμμα των Δημ.

αϋξηση της καλλιεργείας της βιομηχανικης τομάτας σέ

'Επενδύσεων των άπαραιτήτων νέων ε ργων γιά τήν βελτί

σχέση πρός τό

ωση καί εκσυγχρονισμό του κυκλώματος παραγωγή , τυπο

800.000

τόν.

1977, rοστε ή παραγωγή νά κυμανθη περί τίς
εναντι 700.000 τόν. τό 1977. Τιά τόν σκοπό

αύτό θά συνεχισθη :
»α. Τό μέτρο της συνάψεως συμβολαίων καλλιεργείας

ποίηση, συσκευασία , διακίνηση καί ε μπορία των οπω ρο

κηπευτικών καί διεύρυνση των διεξόδων διαθέσεως των
πλεονασμάτων των προϊόντων αύτ&ν .

μεταξύ βιομηχανιών παραγωγης τοματοπολτου καί τομα

»Οί εiδικώτερες κατά δενδρώδη καλλιέ ργεια καί πρ οϊόν

τοπαραγωγ&ν, σέ ελάχιστη τιμή αγοράς πού θά καθορισθη

αύτές επιδιώξεις θά περιληφθουν αναλυτικά στό πρόγ ραμ

εγκαιρα aπό τήν Κυβέρνηση.

μα αύξήσεως παραγωγικότητας τοϋ ετους

1978,

τό όποίο

»β. Ή πε ραιτέ ρω βελτίωση της τεχνικης της καλλιε ρ

δπως καί κατά τό παρελθόν ετος, θά εξαγγελθη εγκαιρα ,

γείας καί τη ς εξαπλώσεως βελτιωμένων ποικιλιών μέ τήν

rοστε aπό τη ς ενάρξεως του ετους αύτου νά γνωρίζουν οί

επιδότηση των μέσων παραγωγης καί τήν παροχή πιστω

ενδιαφε ρόμενοι παραγωγοί σέ λεπτομέ ρειες τίς δραστηριό

τικών δ ιευκολύνσεων.

τητες καί τά ποσά η ποσοστά πού θά ενισχυθοϋν rοστ ε νά

»11 .

Πατάτες

» ' Η εφετε ινή παραγωγή πατάτας ξεπέρασε κάθε προη
γούμενο ϋψος παραγωγης στήν χώρα μας. 'Η αύξημένη

κατευθύνουν σωστά τήν παραγωγική τους δραστηριότητα.
»'Ενδεικτικά σημειώνουμε δτι καί γιά τό

1978

θά επι

διωχθη:

αύτή παραγωγή σέ συνδυασμό μέ τήν σημειωθείσα αϋξηση

»α. Ή συνέχιση της βελτιώσεως της χρονικη ς π ρο

της παραγωγη ς σέ δλες τίς εύρωπαϊκές χώρες, δημιούργη 

σφοράς τη ς παραγωγης πορτοκαλ ιών μέ τόν περιορ ισμό

σε προβλήματα γιά τήν διάθεση των πλεονασμάτων καί

της ποικιλίας Ούάσιγκτων Νάβελ (όμφαλοφό ρα) καί μέ

προ κάλεσε γιά τήν εξαγωγή της σημαντική επιβάρυνση

ι τήν επέκταση των πο ικιλιών πο ρτοκαλιάς και μανδαρινο 

του Κρατικου Προϋπολογισμου λόγφ των πολύ χαμηλών

ειδ&ν πού προωθουνται γιά κάθε πε ριοχή aπό τό 'Υπου ρ

τιμών της πατάτας στίς αγορές του εξωτερικου.

γείο Γεωργίάς .

»v Επειτα aπό αύτά προγραμματίζεται:

»α.

'Η

ελαφρά μείωση της καλλιε ργείας καί της παρα

γωγης γιά τήν ανοιξιάτικη καί θερινή πατάτα καί ή διατή-

»β. ' Η επέκταση τ& ν φυτειών λεμονιάς καί κυρίως των
πρωίμων ποικιλιών σέ κατάλλη λες περιοχές.
»γ. Β ελτίωση της κλιμακώσεως της παραγωγης ροδακί-
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νων καί κυρίως μέ ύπερπρώιμες έκλεκτές ποικιλίες .

σθουν μέ άνάλογα μέτρα , πού εγκαιρα έπίσης θά έξαγγελ

»δ. Βελτίωση τής παραγωγής μήλων μέ σταδιακή καί

θουν στά πλαίσια τής πολιτικής τιμων, του προγράμματος

προοδευτική μείωση τής καλλιεργείας των πεδινων περιο

αύξήσεως παραγωγικότητας καί τής πιστωτικής μέσφ τής

χων πρός όφελος των ήμιορεινων καί όρεινων περιοχων .
»ε. 'Η μερική άντικατάσταση των ποικιλιων Κρυστάλ

'Αγροτικής Τραπέζης πολιτικής , οί παραγωγοί μας μπο
ρουν πλέον νά προγραμματίσουν σωστά τίς παραγωγικές

λι καί Κόσια μέ προωθούμενες έκλεκτές όψιμες ποικιλίες

τους δραστηριότητες γιά τό

άχλαδιων καί ποικιλίες κατάλληλες γιά κονσερβοποίηση.

καλλιεργητικό τους πρόγραμμα μέ καλλιέργειες πού θά

»στ. 'Η έπέκταση των ένδεδειγμένων ποικιλιων άμπέ-

1978

καί νά καταρτίσουν τό

έξασφαλίσουν σ ' αύτούς τό ύψηλότερο εισόδημα».

λου γιά παραγωγή οίνων μόνον όνομασίας προελεύσεως
στίς περιοχές πού όρίζει τό 'Υπουργείο Γεωργίας .

»ζ. ' Ο περιορισμός των έπιτραπεζίων σταφυλων στίς
κατάλληλες γιά κάθε περιοχή ποικιλίες .

18

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1977

Μέ αφορμή τήν έκ:δήλωση αεροπειρατείας σέ αε

»η. ·Η βελτίωση τής ποιότητος του λαδιου καί συμπίε

ροσκάφος τής «Lufthansa;>, ό Κ. Καραμανλής απευθύ

ση του κόστους παραγωγής του καθώς κα\ ή αύξηση τής

νει στόν κ:αγκ:ελλάριο τής ΟΔ Γερμανίας, Χ. Σμίτ, τό

παραγωγής των έπιτραπεζίων έλαιων.

ακόλουθο τηλεγράφημα:

»θ. 'Η συνέχιση τής έκριζώσεως Κορινθιακής σταφί
δος πού καλλιεργείται μέσα σέ άρδευτικά δίκτυα.

»13.

Κηπευτικά

)) . ο

δυναμισμός του κλάδου αύτου έξαντλούμενος μέ

«Σiiς έκφράζω τόν άποτροπιασμό μου διά τήν νέ

αν πρiiξιν τρομοκρατίας πού διεπράχθη εlς βάρος
άθώων έπιβατών τής

Lufthansa,

καθώς καί τήν ίκα

χρι τώρα στόν έφοδιασμό μέ πρώιμα καί μέ ύπερπρώιμα

νοποίηqίν μου διά τήν σύνεσιν καί άποφασιστικότη

προϊόντα τής έσωτερικής κατά προτεραιότητα άγορaς καί

τα μέ τήν όποία ένήργησε ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρ

σέ έντελως περιορισμένες περιπτώσεις τής έξωτερικής, δέν

νησις καί πού άπέληξε εύτυχώς στήν άπελευθέρωση

άπέδωσε, παρά τήν πρόοδο πού σημείωσε, δλη τήν δυναμι

τών όμήρων.

κότητά του πού τό άριστο οικολογικό περιβάλλον τής χώ
ρας μας παρέχει στά προϊόντα αύτά.
»Γιά τόν λόγο αύτό προγραμματίζεται στόν τομέα αύ
τόν :
»α .' Η περαιτέρω έπέκταση των πρωίμων καί ύπερπρωί

μων κηπευτικων στίς κατάλληλες γιά κάθε καλλιέργεια
περιοχές.
»β. 'Η χορήγηση οικονομικων ένισχύσεων καί πιστω

τικων διευκολύνσεων γιά τήν διάδοση των προωθουμένων

>>Κατά τήν άντιμετώπισιν του κύματος τής τρο

μοκρατίας, πού τόσον έχει έξαπλωθή στόν σημερινό
μας κόσμο, ό σεβασμός τής άνθρωπίνης ζωής πρέπει
βεβαίως νά πρυτανεύη είς τάς άποφάσεις τών ύπευθύ

νων Κυβερνήσεων. 'Αλλά άπαιτουνται ένίσpε θυσί
αι, χωρίς τάς όποίας ή τρομοκρατία θά έπεκταθή καί
θά έκθέτη σέ καθημερινόν κίνδυνον τήν ζωήν όλοέν
περισσοτέρων άτόμων. Εlναι έπιτακτιΙfή ή άνάγκη

ειδων καί ποικιλιων καί τήν άγορά καί έγκατάσταση μέ

νά συσπειρωθουν δλα τά Κράτη καί νά λάβουν εlδικά

σων πρωϊμήσεως καί όψιμήσεως κηπευτικων, καθώς καί

μέτρα διά 'νά ύπερνικήσουν τήν άπειλήν αύτήν έναν

γιά τήν διάδοση των προωθουμένων ειδων καί ποικιλιων

τίον τής διεθνους κοινωνίας καί του πολιτισμου

καί τήν άγορά καί έγκατάσταση μέσων πρωϊμήσεως καί

μας>λ

όψιμήσεως κηπευτικων, καθώς καί γιά τήν προώθηση
συλλογικων καί παραγωγικων δραστηριοτήτων στόν το
μέα τής παραγωγής, διακινήσεως καί έμπορίας των έκτός
έποχής ιδί~ κηπευτικων .

»14.

'Ανθοκομικά

»'Όπως στά κηπευτικά ετσι καί στόν τομέα τής άνθο

κομίας τό άριστο καί γιά τά προϊόντα αύτής οικολογικό
περιβάλλον τής χώρας μας δέν άξιοποιήθηκε μέχρι τώρα
σέ βαθμό άρκετά ίκανοποιητικό, άν ληφθή ύπ' όψιν οτι οί

έξαγωγές άνθοκομικων προϊόντων πραγματοποιουνται σέ

Ή απάντηση τοu Χ. Σμίτ:
«Διά τό τηλεγράφημά σας , μέ τό όποίον έκφράσατε τήν

ίκανοποίησίν σας γιά τήν άπελευθέρωση των δμήριρν στό
Μογκαντίσου , σας εύχαριστω ιδιαίτερα.
»'Αποτελεί γιά μένα ιδιαίτερη ίκανοποίηση νά γνωρί

ζω, ότι στίς προσπάθειες γιά τήν λήψη άποτε λεσματικων
διεθνων μέτρων κατά τής τρομοκρατίας εχουμε στό πλευρό
μας τήν Κυβέρνηση τής φίλης ' Ελλάδος» .

πολύ περιωρισμένες ποσότητες καί όχι συστηματικά καί

Δύο ήμέρες αργότερα, κ:αί ένόψει τής διεξαγωγής

δτι άντίθετα ή χώρα μας έξακολουθεί νά εισάγη πολλα

τών γενικών έκ:λογών στήν 'Ελλάδα, ό Δυτικ:ογερ

πλασιαστικό ύλικό καί δρισμένα είδη άνθέων.
»Κατόπιν τούτου τό 'Υπουργείο Γεωργίας προγραμμα

τίζει γιά τό

1978

τήν παροχή οικονομικων κινήτρων καί

μανός κ:αγκ:ελλάριος απηύθυνε στόν Κ . Καραμανλή
τήν ακόλουθη έπιστολή :

πιστωτικων διευκολύνσεων γιά τήν έπέκταση των θερμο

«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ,

κηπιακων μονάδων πού άποτελουν τήν βασική προϋπόθε

»'Αγαπητέ κύριε Καραμανλή,

ση τής περαιτέρω αύξήσεως τής παραγωγής των άνθοκο

»·Ο δμοσπονδιακός ύπουργός Γκένσερ καί ό ύφυπουρ

μικων προϊόντων, τής ίκανοποιήσεως των άναγκων τής

γός Μπόλλινγκ μέ κατετόπισαν έπί των συνομιλιων πού

έσωτερικής άγορaς καί τής διευρύνσεως των έξαγωγων

εΙ χ αν μέ ύμάς καί τόν ύπουργόν των 'Εξωτερικων Μπίτσι

των .

ον εις τάς 'Αθήνας καί τήν Νέα ν ·Υ όρκην .

»Μέ βάση τίς άνωτέρω έπιδιώξεις, στούς έπί μέρους

»Χαίρω διαπιστώνων, δτι ή τόσον φιλική καί ειλικρι

κλάδους παραγωγής πού γιά νά έπιτευχθουν θά συνδυα-

νής άνταλλαγή 'άπόψεων ύπήρξεν δι ' άμφοτέρας τάς πλευ-
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ράς χρήσιμος καί μας βοήθησε νά κατανοήσωμε καλύτερα

νά διαδηλώση γιά μιά άκόμη φορά τήν προσήλωσή

τήν παρουσαν κατάστασιν είς τήν νοτιοανατολικήν Εύρώ

του στίς έλεύθερες δημοκρατικές μας διαδικασίες

πην.

καί σύγχρονα τήν πίστη του στήν ίδέα τής Εύρώπης.

»'Η στάσις σας ώς πολιτικου μου δίδει τήν δεδικαιολο
γημένην έλπίδα, δτι αί σχέσεις τής 'Ελλάδος καί πρός τήν

γειτονικήν Τουρκίαν θά έξελιχθουν θετικά.
»Διά τάς έπικειμένας έκλογάς σaς διαβιβάζω τάς καλυ
τέρας εύχάς μου. Είμαι πεπεισμένος, δτι ή μεγάλη πλειο
ψηφία του έλληνικου λαου θά άποφανθή καί πάλιν ύπέρ
τής έλευθέρας δημοκρατίας καί τfjς Εύρώπης.

»Εlναι άλήθεια δτι ή ίδέα τής Εύρώπης καί τά
lδεώδη μέ τά δποία εlναι συνυφασμένη ύφίστανται
μερικές φορές σκληρή δοκιμασία στήν έλληνική
κοινή γνώμη. Καί τούτο γιατί ώρισμένες θέσεις πού
παίρνουν οί 'Εννέα σέ θέματα πού άφοροvν τήν Κύ

προ καί τήν Τουρκία προκαλούν τήν πικρία του έλ

»'Ελπίζω, δτι είς τουτο συνέτεινε καί ή 'Ομοσπονδια

ληνικοv λαοv. 'Επιτρέπουν έτσι σ' έκείνους πού κα

κή Δημοκρατία τfjς Γερμανίας διά τfjς άνεπιφυλάκτου

ταπολεμούν τά ίδεώδη αύτά νά έντείνουν τήν προσπά

ύποστηρίξεως τfjς είσδοχfjς τfjς 'Ελλάδος είς τήν Κοινήν

θειά τους γιά τήν καλλιέργεια άντιδυτικοv πνεύμα

'Αγοράν.

τος.

»Περατώνων, παρακαλ& δπως μοί έπιτρέψητε νά σaς

»Συμμερίζομαι τήν έλπίδα σας δτι στό προσεχές

εύχαριστήσω θερμά διά τούς χαιρετισμούς τούς δποίους

μέλλον θά μiiς δοθή ή εύκαιρία μιiiς νέας προσωπι

μου διαβιβάσατε μέσφ του ύφυπουργου Μπόλλινγκ καί
τούς δποίους άνταποδίδω έπί τό έγκαρδιώτερον.

»'Αναλογίζομαι εύχαρίστως τάς συναντήσεις μας, τε
λευταίως είς τό Λονδίνον, καί έλπίζω, δτι είς τό προσεχές

κής συναντήσεως καί άνανεώσεως τής άνταλλαγής

τών άπόψεών μας, πού μοv εlναι ίδιαιτέρως πολύτι
μος»ιsο.

μέλλον θά !:χωμε καί πάλιν τήν εύκαιρίαν συναντήσεώς

,

21

μας» .

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε στίς

5

«'Αξιότιμε κύριε καγκελλάριε, άγαπητέ κύριε
»Μέ ίδιαίτερη ίκανοποίηση έλαβα τήν έπιστολή
σας τής 20ής 'Οκτωβρίου. Μέ συγκινεί άκόμη πε
ρισσότερο τό γεγονός δτι τήν γράψατε μέσα στήν
μεγάλη μάχη πού σείς, ή Κυβέρνησή σας καί δλό
κληρος δ γερμανικός λαός δίνετε τόσο έπιτυχώς κα
τά τής διεθνούς τρομοκρατίας. Στήν μάχη αύτή, βε
κύριε καγκελλάριε, δτι

ή

'Ελλάς σiiς

συμπαρίσταται. Χρειάζεται άναμφισβήτητα μιά κοι
νή προσπάθεια γιά τήν άντιμετώπιση αύτής τής μά
στιγας τής διεθνούς κοινωνίας καί ή

'Ελλάς τόσο

στό πλαίσιο τών διεθνών οργανισμών, δσο καί στήν

διμερή συνεργασία μέ τά λοιπά Κράτη, θά συμβάλη
θετικά στό μέτρο τών δυνατοτήτων της.

»Οί εύχές σας γιά τίς έπικείμενες έκλογές έλπίζω
δτι θά δικαιωθούν, γιατί πράγματι ή συντριπτική
πλειοψηφία τοv έλληνικοv λαοv θά έχη τήν εύκαιρία

1977

Ύπό τήν προεδρία του Κ . Καραμανλή συνέρχε

Νοεμβρίου:

Σμίτ,

βαιωθήτε,

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ται τό 'Υπουργικό Συμβούλιο . Στή διάρκεια τής συ
νεδριάσεως ύπέβαλαν τήν παραίτησή τους οί ύπουρ
γοί

Δικαιοσύνης,

Κ.

Στεφανάκης,

'Εσωτερικών,

Ι. 'Ιορδανόγλου καί Βορείου 'Ελλάδος, Ν. Μάρτης.
Τά χαρτοφυλάκιά τους άνέλαβαν άντίστοιχα οί Σπ.
Γάγγας, πρώην πρόεδρος του

'Αρείου Πάγου, Γ.

Μητσόπουλος, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου
'Αθηνών καί Δ. 'Αρμπούζης, πρώην ΑΕΔ. Ταυτό
χρονα παραιτήθηκαν

19

άπό τούς

21

ύφυπουργούς

τής Κυβερνήσεως .

Μετά ~ήν όρκωμοσία τών ύπηρεσιακών ύπουρ
γών, τό μεσημέρι τής 21ης 'Οκτωβρίου, συνήλθε τό

'Υπουργικό Συμβούλιο μέ τή νέα σύνθεσή του . Ό
πρωθυπουργός ευχαρίστησε τούς νέους ύπουργούς
γιά τήν προθυμία μέ τήν όποία προσφέρθηκαν νά τόν

βοηθήσουν καί τόνισε:
«Τό Κράτος λειτουργεί καί ή Κυβέρνηση έξακο
λουθεί νά έργάζεται».
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24

Μαρτίου

ι976 .
6ι . Χ. Σαζανίδης, δ.π., σ.
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'Οκτωβρίου ι976.

13

Πρακτικά Βοuλής (περ. Α', συν . Γ'), σσ .

Φ. 56Α, Πρακτικόν συσκέψεως τής 30ής 'Απριλίου ι976

Il8.

ύπό τήν προεδρίαν τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ.

ι Ι9. Δ. Μπίτσιος, δ . π., Ι43-Ι44 .

Φ. 47Β, Β. Βασιλείου πρός Κ . Καραμανλή, ι ο Μαίου ι976 .
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1977.

Φ. 58Β, Φ.-Γ. Στράους πρός Κ . Καραμανλή,
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Σιράκ,

20

26

'Απριλίου
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Ι. Βαρβιτσιώτης, <<'Η πολιτική μας γιά τούς νέουρ>
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161.

προέδρου Κάρτερ κ. Κλίφφορντ μέ τόν πρωθυπουργό κ.

<<'Η Καθημερινή»,

7 Μαίου 1977.

Δ . Μπίτσιος, δ.π., σσ.

236-237.

Φ . 52Α, Σημείωμα (ύπ . : Π. Μολυβιάτης),
Δ . Μπίτσιος, δ.π., σσ .

Δ . Μπίτσιος, δ . π., σσ.

16

Μαίου

Κ. Καραμανλής πρός Β . Ζισκάρ ντ' Έσταίν,

1977

καί

20 Μαίου
1977.
157. Πρακτικά Βουλής (περ. Α', συν . Γ), σσ. 5397-5425.
158. Φ. 51 Β, Συνάντησις κ . πρωθυπουργου μέ πρωθυπουργόν
'Ιταλίας κ. 'Αντρεόττι, 23 Μαίου 1977.
159. <<'Η Καθημερινή», 3 'Ιουνίου 1977.
160. Μ. 'Έβερτ, «Καραμανλής δ άναμορφωτήρ> ('Αθήνα χ.ή.),

176.
177.
178.

18

'Ιουλίου

1977.

237-238.
221-222.

Φ . 7Β, Σημείωμα του πρέσβεως Π. Μοδινου έπί τής

συνομιλίας του μετά του Μακαριωτάτου,

Φ. 3ΙΒ.

Φ. 57Β, Κ. Καραμανλής πρός Χ . Σμίτ,

171.
172.
173.
174.
175.

<<'Η Βραδυνή>>,

25

2 Αύγούστου 1977.

Αύγούστου 1977~

Φ. 47Β, Σημειώματα Π. Μολυβιάτη.

Φ. 47Β, Κ. Καραμανλής πρός Κ. Τσάτσο,

καί Κ. Τσάτσος πρός Κ. Καραμανλή,

179. Φ. 58Β,
1977.
180. Φ. 57Β,

23

Μ . Σοάρες πρός Κ. Καραμανλή,
Χ. Σμί'Ι: πρός Κ. Καραμανλή,

20

Σεπτεμβρίου

Σεπτεμβρίου

20

[μτφρ.] καί Κ . Καραμανλής πρός Χ. Σμίτ,

9

1977.

'Οκτωβρίου

'Οκτωβρίου

5 Νοεμβρίου 1977.
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Στό εύρετήριο μνημονεύονται ονόματα των προσώπων πού εχουν συμμετοχή στά γεγονότα, τοπωνύμια, ώς βασικά σημεία
ιiναφορiiς συγκεκριμένων γεγονότων, καί θεματικά λήμματα μέ αναφορά στά γεγονότα πού συνθέτουν τόν κεντρικό ίστό τfjς
δραστηριότητας τοϋ Κ. Καραμανλή.

Α

'Ανδρονόπουλος,

'Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε., ύπουργός 'Εθνι
κής' Αμύνης,

97, 123, 158, 165, 178,
215,216,227,298,370,394,400,422,
424, 431, 465, 473, 490, 499, 502
' Αγγελής, 0., 123
'Αγγελόπουλος, Α., διοικητής 'Εθνι
κής Τραπέζης,

83

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, μέριμνα γιά- ,

247-248·

βλ.

ΠΟΛΠ:ΙΣΜΟΣ

'Αθανασιάδης-Νόβας, Γ.,

'Αντρέγιεφ, Γκ., ύπουργός Τηλεπικοι

ΒΕΛΓΙΟ, έπίσκεψη Κ.Κ. στό-,

νωνι&ν Βουλγαρίας,

104
'Αντρεόττι, Τζ. (Andreotti, Giu1io),
'Ιταλός πρωθυπουργός, 411, 429,
436,437,442,453,454,457,458,465
'Αποσκίτης, Κ., βουλευτής, 396, 468

ΕΣΑ,

41-42, 380·
πρόγραμμα, 408-

βλ. καί ΕΡΓΑ,. άθλητικά

1976),

βλ. καί ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑ, πpόγραμμα άναπτύξεως άκρι
τικ&ν περιοχ&ν

ΑΙΓΥΠΤΟΣ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν-,

139-

146
'Ακρίτα, Σ ., βουλευτής,

98

ΑΚΡΟΠΟΛΗ, προστασία μνημείι·ι

. βλ.

ΠΟΛΙΊΙΣΜΟΣ

'Αλαβάνος, Ν., βουλευτής,

73, 123, 398·
Φεβρουαρίου 1975, 134

178, 179, 257, 389, 486

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ,
στήν- ,

έπίσκεψη

Κ.Κ.

227-228

'Αλεξόπουλος, Κ., έφέτης,

348
37, 233, 234,

468, 474
'Ανδρεάδης, Σ.,

101

'Ανδρεόπουλος, Α.,

304

'Ανδριανόπουλος, Α., ύφυπουργός Κοινωνικ&ν Ύπηρεσι&ν,

264, 296

χημικές

σύμβαση

388-389·

Β.

-

'Ελλάδος,

σκευαστικής μονάδας,

83-84·

ναυπηγοεπι

84·

.ϊδρυση

βιομηχανιών : ΕΑΒ,

89,

κατασκευής στρατιωτικών

όχημάτων, 303· φορητοί> όπλισμοϋ,
502-503· ϊδρυση έργοστασίου άλου
μίνας, 168· έπικρίσεις κατά Κυβερ
νήσεως άπό ΣΕΒ, 166· μήνυμα Κ. Κ. .

417
384,

βλ. καί ΑΙΓΥΠΤΟΣ

'Αρμπούζης, Δ., στρατηγός, άρχηγός

στό Πανελλήνιο Βιοτεχνικό Συνέ

178, 218, 297·

δριο,

181-182·

519
'Αρναούτης, Γ., 123, 124, 125
ΑΥΣΤΡΙΑ, σχέσεις μέ-, 259· έπίσκεψη
Κ.Κ. στήν-, 329-332

σεως

μέ

'Ενόπλων Δυνάμεων,

148, 149

γιά ϊδρυση

πολεμικών

383-384·

ύπ. ύπουργός,

214·

άναθεώρηση συμβά

'Αθηναϊκή

Χαρτοποιία,

μελέτη γιά νέες βιομηχανικές

έπενδύσεις,

401-404, 455-456, 484
502

Βλάχου, Ε., βουλευτής,

104, 250, 320, 321

Β

κή

διάσκεψη

ένέργειες

'Αθην&ν,

Κ.Κ.

282-283, 322-325·

γιά

148-152·

προώθηση-,

ου 'Αθηνών,

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,

348
Βαλντχάιμ, Κ. (Wa1dheim, Kurt), γενι
κός γραμματέας ΟΗΕ, 21, 42, 63,
100, 101, 161, 194,353,381,417,494
Βάνς, Σ. (Vance, Cyrus), ύπουργός Έξωτερικ&ν ΗΠΑ, 436, 486, 487

491

έπίσκεψη

Ζίφκωφ

στήν

'Αθήνα,

189-198· σχέσεις μέ - , 20,
102-104, 134, 287-290, 307· βλ. καί

,

ΤΟΥΡΚΙΆ

Βάλλας, Στ., έφέτης,

Βορίδης, Ε., καθηγητής Πανεπιστημί

βλ. καί ΒΟΥΛΓΑ

ΡΙΑ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΡΟΥΜΆΝΙΑ

'Αλευρiiς, Ι., βουλευτής,

Γιουγκοσλαβίας,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, γαλλικές έπενδύσεις στίς

συνωμοτ&ν

ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, σχέσεις μέ - ,

325-329
168, 309, 406,

420

'Αραβανής, Π., καθηγητής Πανεπιστη
μίου 'Αθην&ν,

'Ελευθ. Κ . ,

Βίντας, Κ., ύφυπουργός Οίκονομικών

ύπευθύνων γεγονότων Πο

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Διαβαλκανι

487

'Αλεξανδράκης, Μ., πρεσβευτής στήν
Ούάσιγκτων,

Βενιζέλος,

Βογιατζής, Γ., ύπουργός Μεταφορών,

98

ΑΛΒΑΝΙΑ, άεροπορική σύνδεση 'Αθη
ν&ν-Τιράνων,

18·

λυτεχνείου,

304
98, 216, 332

Βασιλείου, Β.,

στελεχ&ν δικτατορίας: βασανιστ&ν

ΑΘΛΗΙΙΣΜΟΣ, ένίσχυση - ,

254-257, 271-282·

383,478

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21ης, ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, δίκες

416

ΑΙΓΑΙΟ, κρίση στό- (καλοκαίρι

Βαρβιτσιώτης, Ι., ύπουργός 'Εμπορίου,
Βάρφης, Γ.,

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, άστικές 'Αθην&ν
τριετές άθλητικό

άντιναύαρχος,

297
'Άντερσεν, Κ . (Andersen, Knud Borge),
ύπουργός 'Εξωτερικ&ν Δανίας, 297

ΑΘΗΝΑ, βλ. ΕΡΓΑ· ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ· ΣΥΓ

409·

Ν.,

άρχηγός Στόλου,

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ

ΒΟΥΛΗ, συζητήσεις στήν-:

(16.10.75),
75-81· (17.4.76), 198-204· (20.10.76),
309-315· (20.5. 77), 446-453

Γ
Γάγγας, Σπ., ύπ. ύπουργός,

519
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ΓΑΛΛΙΑ, επίσκεψη Ζισκάρ ντ' Έσταίν

22-37· σχέσεις μέ-,
168-169, 179-180, 260, 265, 377-378,
416, 465, 474-475, 487· επισκέψεις
Κ.Κ. στό Παρίσι: (30.6.76), 25ι-252·
(13 . Ιι . 76), 329· (11.5.77), 439-44ι·

28, 30, 98 , 237, 334, 344, 378, 444,
445

στήν 'Ελλάδα ,

βλ. καί ΕΟΚ
Γεωργάκης, Ι., είδικός πρέσβης στόν
άραβικό κόσμο, ι39,

Γεωργαλaς, Γ .,

Γουλανδρής, Ν., ι22

άπα

57-58, 105-106, 36ι-363·
γεωργικό πρόγραμμα (1977), 337340· (ι 978), 515-5 ι8 · προσαρμογή 
σέ συνθήκες ΕΟΚ, 57-58, 135, 460·
άρδευομένων

Δαβάκης, Δ. ύφυπουργός ' Αμύνης,

κών, ι7,

εγκαίνια -

ου), βλ . ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δημαρaς, Α .,

Δημητριάδης, Φ . ,

ΔΗΜΟΚΡΑΠΑΣ

'Υπουργείων,

(Gehlhoff, Walter),

Γκένσερ, Χ . -Ντ .

'Εξωτερικών ΟΔ

239, 264, 496, 498, 499,

501, 518

σία,

123, 127

Γκιουρούν, Κ.
σβευτής

Τουρκίας

στήν

πρε

'Αθήνα,

206, 209

de),
ας,

(Guiringaud, Louis

ύπουργός 'Εξωτερικών Γαλλί

425, 442

λαβικής

349

όμοσπονδιακής

Βουλής,

304

Έάνες , Α.

(Eanes, Antonio dos Santos
Ramalho), πρόεδρος Πορτογαλίας,
436, 437
296, 462
Κ.,

άρχηγός Ναυτικοϋ,

άντιναύαρχος,

128

ΕΔΗΚ ("Ενωση Δημοκρατικοί> Κέντρου)

158·

εσω

- , 246

ΕΚΚΛΗΣΙΆ, άπόψεις- γιά σύναψη δι

128, 343-344·
298

Καταστατικός Χάρ

της - ,

ΕΚΛΟΓΕΣ, γενικές, μεταρρύθμιση εκλο

Γκράτσιος, Α., άντιστράτηγος, άρχη
γός Στρατοϋ,

90, 297, 431

γικοί> συστήματος,
ρί- ,

Γκώλ , Κ. ντέ

507·

(Green, Sir Hugh), 97
(Gaulle, Charles de), 26,

464, 468·

διερεύ

νηση άπόψεων άντιπολιτεύσεως πε

Γκρήν, σέρ Χιού

320· έξαγορά διϋλι
352-353·

'Ασπροπύργου,

βλ. ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΊΟΣ

-, 25,
32, 76-77, 89-90, 287, 303, 370, 431,
473, 502· νέα ήγεσία - , 297· άναδι
άρθρωση άνώτατης ήγεσίας, 400·
στράτευση 'Ελληνίδων, 50'2· φημο
λογία περί - , ι65· βλ. καί ΓΑΛΛΙΑ,
ΗΠΑ, ΟΔ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΟΚ, θέση 'Ελλάδος πρός

503-505·

προκήρυξη-,

505-

όδηγίες Κ . Κ . γιά διενέργε ια -,

152-157· δεύτερο
398-

πρωτόκολλο,

άναδιοργάνωση

ενόψει

τερική κρίση

άπολογισμός

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ενίσχυση

399·

Ε

πλωματικών σχέσεων μέ Βατικανό,

Γκλιγκόρωφ, Κ., πρόεδρος γιουγκοσ

στηρίου

ενταξη 'Ελλάδος,

μετονομασία ΕΚ-ΝΔ σέ-,

Γκιρενγκώ, Λ. ντέ

-

17, 58-59, 320· φράγμα Πουρναρίου,
17· πρόγραμμα εξηλε κτρισμοϋ ύπαί
θρου , 56· εκμετάλλευση πετρελαίου
Θάσου, 84-86, 377· προγραμματι

χρηματοδοτικό

Έγκολφόπουλος,

(Giiriin Kamuran),

40, 272, 274

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΠΟΛΙΊΙΚΗ, γε

γιά εναρξη διαπραγματεύσεων γιά

οίκονομικός

πρωθυπουργοί> ,

(Elekdag, Sukru), Τοϋρ

κος πρέσβης,

409, 410, 413, 477,

72, 165, 370, 472, 494

Δρακόπουλος, Χ . , βουλευτής,
Γ. ,

Έλεκντάγκ, Σ.

σύμβουλος

Δούντας, Μ., πρεσβευτής στή Λ ευκω

ΥΕβερτ, Μ., ύφυπουργός Οίκονομικών,

Γκίκας, Σ., ύπουργός Δημοσίας Τάξε

καθιέ

-, 76, 230,
239, 295, 336, 447· διαβουλεύσεις γιά
ενταξη 'Ελλάδος, 18, 102, 230, 248,
266c269, 298, 308-309, 384-385, 399,
411-416, 425, 428-431, 434-442, 464466, 474-475, 490, 515· άπόφαση -

στή Βουλή περί-,

ύφυ

(Genscher, Hans-Die-

ύπουργός

Γερμανίας,

ως,

260,

483

I ι I, 115, 118, 120

trich),

δικαστηρίων,

480· συζήτηση
349-352

296

πουργός 'Εξωτερικών ΟΔ Γερμανί
ας,

134, 407-408

άνωτάτων

Δράκος,

Γκέλχοφ, Β .

χαιρετισμός Κ . Κ.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, συναντήσεις Κ. Κ . μέ ήγε

Γκελεστάθης, Α., ύφυπουργός 'Εσωτε
ρικών,

82·

συνάντηση Κ.Κ . μέ προεδρείο

ΑΔΕΔΥ ,

307-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ

βλ.

σέ συνέδριο δημοσίων ύπαλλήλων,

436

βλ. καί ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΣΥ

308, 404·

-

135-139· τεχνικής
επαγγελματικής, 321, 396-397· μέρι
μνα γιά άνώτατη, 228, 286-287, 383,
386-387· δαπάνες γιά - 131, 138,
342, 424· άπολογισμός, 477-479
ΕΛΒΕΠΑ, σχέσεις μέ - , 344

μοϋ ενέργειας,

ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ,

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

(Jorgensen, Anker),

'Αθήνα, 2ι8-225 · σχέσεις μέ - ,

ύπ.

σμός δημιουργίας πυρηνικοί> σταθ

473
473

ΔΗΜΟΣΙΆ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, νέοι κανονισμοί

σία

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, έπίσκεψη τίτο στήν

234

136

Δημητριάδη, Μ.,

108·

Δανός πρωθυπουργός,

στοιχειώδους

νικές κατευθύνσεις

(1976), 291 -296

Δερβέναγας, Λ., βουλευτής,

296
Α.

98, 163, 343, 347, 424, 502

ΔΕΠ (Δημοσία 'Επιχείρηση Πετρελαί-

349

Γιαννούσης , Κ., ύφυπουργός Γεωργίας,

297

ΔΕΘ (Διεθνής Υ Εκθεση Θεσσαλονίκης),

ΕΟΚ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιόργκενσεν,

296,

Δεβλέτογλου, Ε . , ύπουργός Οίκονομι

εκτάσεων,

198, 340-34ι · άξιοποίηση γαιών, 340,
434· άναδασμός, 340, 426· συνεται
ρισμοί, 34 ι -342· οικονομικά κίνη
τρα σέ άγρότες, 387-388· προστασία
- διάθεση προϊόντων: βαμβάκι, 83 ,
ελαιόλαδο, ι 00, 321• κτηνοτροφικά
προϊόντα, 34 ι. όπωροκηπευτικά,
341· σιτηρά, 246, 473· σουλτανίνα
κορινθιακή σταφίδα, 321· βλ. καί
Γιαννόπουλος, Ε., πρόεδρος ΔΣΑ,

16-17, 137·

Δ

λογισμός,

επέκταση

όρκωμοσία

519

ρωση δημοτικής,

ΔΑΝΙΑ, σχέσεις μέ-,

-

98

370,473

354, 355

5!4-5ι5·

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, μεταρρύθμιση- : μέσης,

Γραμματίδης, Χ . , βουλευτής,

183, 388

ΓΕΩΡΓΙΑ, γενικές κατευθύνσεις

510-51 Ι,

ύπουργών,

303-304·

διοικήσεως

διαπραγματεύσεων

μέ

-,

βλ. καί ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ,

ΙΊΑΛ1Α, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΔ ΓΕΡ
ΜΑΝΙΑΣ
ΕΡΓΑ,

-

όργάνωση 'Υπουργείου Δημοσί

ων 'Έργων,

158-160
259, 371
άεροδρόμιο Σπάτων, 250,353-354
άθλητικά, 41-42, 302, 317, 380,
408-409
- άντιπλημμυρικά, 285
- άποχετευτικά, 285, 302, 316, 372
- εγγειοβελτιωτικά, 131, 132-133,
198, 340-341, 371 -372
- ενεργειακά, 17
- εξωραϊστικά, 160, 228, 295-296,
302, 316-3ι7
-λιμενικά, 258-259, 287, 371

-

άεροδρόμια,
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- όδοποιίας, 132-133, 228, 258-259,
316, 371
- συγκοινωνιακά, 316
- τουριστικά, 131, 214-215, 316317, 369-370
- ύδρευτικά,218 , 228, 372
ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓ Α ΊΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ, εργατι

κό νομοσχέδιο,

233-234·

νομοθεσ ία

γιά τ§ συνδικαλισμό δημοσίων ύπαλ
λήλων,

473-474·

βλ .

Καραμανλής,

Θεοδωράκης, Μ.,

283, 304, 320, 334, 377
Θεοδωρακόπουλος, I., άκαδημαϊκός,
136
Θεοδωρόπουλος, Β., πρέσβης, πρόεδρος
ΚΕΔ,

22, 304

ση), σύσταση

- , 97-98· δμιλία Κ . Κ .
στήν - , 127-128
ΕΣΣΔ, σχέσεις μέ - , 105, 214, 246-247,
315, 404
Έτσεβίτ, Μπ . (E~vit, Bulent), άρχηγός
τουρκ ικής άντιπολιτεύσεως, 52, 54,
63 , 120, 256, 464, 501
Εuρυγένης, Δ . , καθηγητής Πανεπιστη

304

508

(Νοέμβριος 1975),
93-94·
(15 .5.76), 228-230· (4.9.76), 291-296·

73

βλ. καί ΕΡΓ Α, ΠΟΛΙΊΙΣΜΟΣ
ΘΡΑΚΗ, επενδύσεις στό νομό "Εβρου,

409 ~4\0·

βλ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ,

πρόγραμμα

εξηλεκτρι

σμοu ύπαίθρου· ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, πρό
γραμμα άναπτύξεως ακριτικών περι
οχών

81, 82

Ίατρίδης, Κ., άντιπρόεδρος Συμβουλί
ου 'Επικρατείας,

Ζαίμης , Α ., ύφυπουργός 'Αμύνης,

296,

Ίορδάνογλου,

83, \00·

370, 473, 502
Ζάχος , Κ., διευθύνων σύμβουλος ΔΕΠ ,

Ζίγδης,

Έσταίν, Β .

296, 468, 519

-, 308
σχέσεις μέ - , 473·

ΙΙΑΛΙΑ, επίσκεψη Κ . Κ. στήν

Ζολώτας, Ξ . , διοικητής Τραπέζης ' Ελ

17, 164, 498, 499, 511
123

Ζουρνατζής, Σ . ,

- , 42-52·

453-458· σχέσεις μέ -, 465:466· βλ.
καί ΕΟΚ
Ίωαννίδης, Δ . ,

-

passim,
- : στό

συνεντεύξεις

Γαλλικό

Εiδήσεων

(16 .9.75),
20-21 · στό «Ρώυτερ» (8.10.75), 61-62·
αφιερώματα στόν -: άπό «Paris
Match», 333-336· άπό «Time», 344347
- μηνύματα -: πρός άποδήμpυς,
73, 182-183, 496· γιά νέο ετος , 126127, 363-364· γιά έθνική επέτειο,
169, 409
- <iρθρο - σέ «Reνue des deux mondes», 99-100· στό «La Nef», 234-236
480

-, 90-91

98

296

Καλατμπαρί, Α . -Α., ύπουργός 'Εξωτε
ρικών 'Ιράν,

308

Κάλλας, Μ., θάνατος

Ήλιου, Η . ,

Κάλλαχαν,

-, 505
(Callaghan, James),
Βρετανός πρωθυπουργός, 62, 64, 66,
67, 70, 126, 157, 180,~296, 430, 436,
437, 475
Καλλίας, Κ., 89
Καμπαλούρης, Ν . , πρέσβης, 82
Κανελλόπουλος, Α., βουλευτής, 37,233,
320· - ,Π., 123, 262, 288, 334, 416,
503, 508
Καντάφι, Μ . , 183
Κάππος, Κ., βουλευτής, 98, 234
Τζ.

124

Καρανδρέας, Ν . , πρεσβευτής στή Χά

γη,

278, 282

Καραπιπέρης, Χ ., ύφυπουργός Παιδεί
ας,

296

Κάρτερ, Τζ .

(Carter, Jimmy), πρόεδρος
284, 305, 307, 320, 321, 365,
371,372,376,389, 391,392,394, 395,
432,436,437,440,444,452,486,494
ΗΠΑ,

Κατσαδήμας ,

1.,

ύφυπουργός 'Αμύνης,

158, 178, 296
Κατσαούνης, Α . , ύφυπουργός Βιομηχα

Κεφαλογιάννης,

1.,

ύφυπουργός Κοινω

νικών 'Υπηρεσιών,

98

Καλαντζάκος, Α., ύφυπουργός Συντονισμοu,

102, 104

αντιπλοίαρχος ,

296, 377
123
Κέννεντυ, Ε. (Kennedy, Edward), ' Αμε
ρικανός γερουσιαστής , 321, 322

ΚΑΒΑΛΑ, επίσκεψη Κ.Κ. στήν
Κακλαμάνης, Α., βουλευτής,

Γ.,

Κατσούλης , Δ. ,

κ
Καζαντζάκης, Ν . ,

'Εμπορίου Βουλγαρίας,
Καραμήτσος,

νίας ,

73, 123, 134

Η

98, 123, 163, 204, 215, 230,
233,234,246,250,315,352,383,398,
401, 453, 468, 501, 508
ΗΠΑ , σχέσεις μέ -, 56-57, 59-61, 83,
164, 176-180, 184-189, 230, 257-258,
270, 272, 279-280, 284-286, 297, 305,
307, 312-313, 320, 321-322, 372-376,
389-395, 432, 484-487· άνταλλαγή
επιστολών Μπίτσιου - Κίσινγκερ
('Απρίλιος 1976), 184-186· ύπογρα
φή «κειμένου άρχών», 187-188· μο-

βλ . καί

επίσκεψη 'Αντρεόττι στήν 'Αθήνα,

(Giscard d'E-

staing, Valery), πρόεδρος Γαλλικής
Δημοκρατίας, 15, 20, 22, 26, 28, 30,
31, 32, 33, 36, 37, 168, 179, 180,251,
265,329,332,333, 334,396, 425,439,
440, 441, 442, 465, 475, 487
Ζί(ρκωφ, Τ. , 41, 111, 187, 189, 190, 191,
193, 194, 195, 196, 198,287,288,289,
290, 307, 322, 325
λάδος,

ύπουργός Γεωργίας,

Έσωτεf)ικών,

ΕΟΚ

127

1., 507

Ζισκάρ ντ '

1.,

480

ΙΡΑΝ, σχέσεις μέ

ΙΣΠΑΝΙΑ,

84, 90
Ζέπος, Π., ύπουργός Παιδείας,

408
Καραμανλής, Κ . ,

γου,

123, 398

Προε

Καραμάνωφ, Γ., ύπουργός Έξωτερικου

Ι
Νοτίου 'Αμερικής,

Ζαγοριαννάκος, Δ.,

ύφυπουργός

41, 42, 93, 251, 315, 363, 380,

Καραμάνος, Γ., πρόεδρος 'Αρείου Πά

' Ιάκωβος, 'Αρχιεπίσκοπος Βορείου καί

z

334

Α.,

Πρακτορείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επισκέψεις Κ . Κ . στήν

ΕΡΤ ('Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόρα

δρίας,

318

296

Καραμανλή, Α . ,

Θεοτόκης, Σπ .,

(Erbakan, Necmettin),

μίου Θεσσαλονίκης,

Καραϊσκάκης, Γ ., ύφυπουργός Βιομη
χανίας,

άντιπρόεδρος τουρκικής Κυβερνή
σεως,

Καραγιάννης , Δ . , πρέσβης,

Θ

καί ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΑ, εΙσοδηματική πολιτική
Έρμπακάν, Ν .,

νογραφή αμυντικής συμφωνίας μέ

-, 490-491

296

Κιλλάνιν, λόρδος, πρόεδρος ΔΟΕ,

269
(Kubisch, Jack), πρεσβευ
τής ΗΠΑ στήν ' Αθήνα, 59, 83, 109,
230,297,389, 392,394,484,486,487
Κιρχσλαίγκερ, Ρ . (Kirchschlager, Rudolf), πρόεδρος Αuστρίας, 331
Κίσινγκερ, Χ. (Kissinger, Henry), ύπουρ
γός 'Εξωτερικών ΗΠΑ , 37, 38, 44,
59, 72, 73, 81, 82, 83, 104, 111, 178,
179,184,186,188,189,203,204,219,
257, 272, 279, 389, 390, 490, 494
Κ ιούμπις, Τζ .

Κληρίδης ,

Γ.,

πρόεδρος

Κυπριακής

Βουλής,

15, 16, 59, 64, 78, 82, 101,
105, 135, 160, 161, 162, 165, 189, 198,
209, 263, 296, 373
Κλίφφορντ, Κλ . (Clifford, Clark), προ
σωπικός

άπεσταλμένος

προέδρου
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Κάρτερ,376, 389,391,392,394,395,
417, 432, 436, 494
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΠΚΗ,

προϋπολογισμός

λευτικές έκλογές,

296· συναντήσεις
381-383· περι
οδεία Κλίφφορντ, 389-395· θάνατος
Μακαρίου, 491-494· ανάδειξη Σ.
Κυπριανοu στήν ήγεσία -, 496-498
- βλ. καί ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕ
Μακαρί_ρυ-Ντενκτάς,

κοινωνικός

(1976), 248-250·

(1977), 461-462· στεγαστική πολιτι
κή, 258, 262, 296· βλ. καί ΥΓΕΙΑ
Κολιακόπουλος,
Ρώμη,

Ι.,

πρεσβευτής

στή

ΤΑΝ/Α, ΟΔ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΟΥΡΚΙΆ

Κυριαζίδης, Ν ., πρόεδρος ΚΕΔ,

42

Κονοφάγος, Κ., ύπουργός Βιομηχανίας,

λος πρωθυπουργοu,

17, 90, 93, 95, 162, 377
Κονοφάος, Σ., aντιναύαρχος, aρχηγός
Ναυτικοu,

309,
498

Κύρκος, Λ . ,

124, 297

ριότητες-,

148, 149, 155, 268, 298, 304,

Β.,

ύφυπουργός

Παιδείας,

296, 321, 396
(Kortiturk, Fabri), πρό
εδρος Τουρκίας, 170
Κοσγκραίηβ, Λ. (Cosgrave, Liam), 'Ιρ
λανδός πρωθυπουργός, 429
Κοσμαδόπουλος Δ . , πρεσβευτής στήν
~ Αγκυρα, 15, 40, 52, 54, 170, 204,
205,206,211,233,255,256,272,273,
282
Κοσύγκιν, Α., ι 19

Λαμπρίας, Π . , ύφυπουργός Προεδρίας,

42, 61, 62, 98, 138, 142, 186,218,237,
287, 334, 378, 424, 436
Λάσκαρης,

Κορνέλλ,

468

296
Κουτσόγιωργας, Α., βουλευτής,

98
98, 398
Κράισκυ, Μπ. (Kreisky, Bruno), Αuστριακός καγκελλάριος, 329, 331,
332
Κουτσοχέ ρας, Ι., βουλευτής,

Κρανιδιώτης, Ν . , πρεσβευτής Κυπρια
κής Δημοκρατίας στήν 'Αθήνα,

160,

263, 472

Κράτσας, Α., βουλευτής,

Κρητικός, Κ., aντιστράτηγος,

Βουλής,

Σ.,

'Εργασίας,

Λιανόπουλος, Γ., ύφυπουργός Οίκονομικών,

98
ΛΙΒΥΗ, σχέσεις μέ -, 480
Λούνς, Γ. (Luns, Joseph), γενικός γ ραμ
ματέας ΝΑΤΟ, 18, 22, 328, 332, 333
Λυσσαρίδης, Β., πρόεδρος ΕΔΕΚ, 296

πρόεδρος

κυπριακής

296,317,477,480,491,494·

πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας,

496, 508
ΚΥΠΡΟΣ, ζήτημα

- διακοινοτικές συνομιλίες , 15-16,
21, 37;>;}2-73, ι35 , 16Ο-ι62, 165-166,
189, 297, 299, 417, 453, 480
- συναντήσεις Κ.Κ. μέ πρόεδρο
Μακάριο: (23.9.75), 37-38· (12.10.75),
71-72- (ι3.8,76), 283-284· (16.6.77),
470-473· μέ πρόεδρο Κυπριανοu, 508
- aπόφαση ΓΣ ΟΗΕ (21.11.75), 90·
Πρωτόκολλο Βρυξελλών, 105· ένί
σχυση - aπό ' Ελλάδα, ι66
- ανταλλαγή μηνυμάτων κ.κ.
Μακαρίου, 262-263, 370-37 ι· βου-

Ματθαιουδάκης, Γ., γενικός γραμματέ
ας ύπουργείου Βιομηχανίας,

90
123, 398
Μαuρος, Γ . , 41, 57, 59, 78, 79, 81, 82,
102, 109, 123, 138, 156, 163,203,216,
218,230,233,234,239,245,246,250,
251 , 254,257,276,277,305, 315,320,
349,350,355,383,401,416, 452,468,
491, 498, 503, 504, 505, 507, 508
Μαυροειδής, Κ.,

έπίσκεψη

Κ . Κ.

στήν-,

62-71· σχέσεις μέ -, 179180, 238, 296· βλ. καί ΕΟΚ
Μενιερύ, Π. ντέ (Mehaignerie, Pierre),
ύπουργός Γεωργίας Γαλλίας , 412
Μεριγιόν, Π. (Merillion, Ρ.), πρεσβευτής Γαλλίας στήν ' Αθήνα, 474
Μήνης, Α., βουλευτής, 246, 427
Μητσόπουλος, Γ . , ύπ. ύπουργός, 519
Μικελίδης , Α., ύπουργός Παιδείας Κύ-

πρου,

166

Μιλάτοβιτς, Β . , πρόεδρος γιουγκοσλα
βικής ΣΔ Μαυροβουνίου ,
Μίλλς , Χ.

(Mills,

218

Η.), έπιτετραμμένος

ΗΠΑ στήν 'Αθήνα,

126, 490

Μίνιτς, Μ., ύπουργός 'Εξωτερικών Γι

218, 219
(Mintoff, Dominic), πρωθυ
πουργός Μάλτας, 183, 184, 198
Μινωτής, Α. , 248
Μίντωφ, Ν.

Μισαηλίδης,

ΝΔ,

Γ.,

γενικός

διευθυντής

422

Μιττεράν,

Φρ.

(Mitterand, Fran9ois),

γενικός γραμματέας γαλλικοu σοσι

Μ

αλιστικοu κόμματος,

Μαγκάκης, Γ.-Α., βουλευτής,

98, 246,

427, 468
Κυπpιακής Δημοκρατίας,

90

(Marceau, Μ.), δημοσιογρά
176, 196, 225, 252, 440

ουγκοσλαβίας,

296

Μακάριος, 'Αρχιεπίσκοπος, πρόεδρος

231

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ , βλ. ΓΕΩΡΓΙΑ
Κυπριανοu,

ύπουργός

2ι~

Λιβανός, Δ . , βουλευτής,

Κουτήφαρη, Λ., ύφυπουργός Παιδείας,

ι62,

Κ.,

233, 26~ 371, 381, 434
Λέμπερ, Γκ. (Leber, Georg), ύπουργός
'Αμύνης ΟΔ Γερμανίας, 214
Λεόνε, Τζ. (Leone, Giovanni), πρόεδρος
'Ιταλικής Δημοκρατίας, 49
169,

Κοτζιiiς, Γ., καθηγητής Πανεπιστημίου

161,

123-126

Λ

Κοροτούρκ, Φ.

φος,

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ,

Κωνσταντίνος, τέως βασιλεύς, δραστη

3ι5,398,399,404,412,4ι7,425,

Κοντογιαννόπουλος,

.

214, 218, 247
81, 98, 109, 215, 234, 277,

468, 508

Κοντογεώργης, Γ., ύφυπουργός Συντο
νισμοu,

304

Κυριακόπουλος, Λ., τεχνικός σύμβου

Μαρσώ, Μ.

37, 42, 62,
64, 71, 72, 78, 81, 82, 90, 105, 162,
165,198,207,209,219,262,283,284,
365,370,373,381, 389,390,394, 411 ,
417,470,472,477,496,508· θάνατος
- , 491-494
Μακοβέσκου, Τζ. (Macovescu, Gheorghe), ύπουργός 'Εξωτερικών Ρου
μανίας, 170
Μάλλιος, Ε., 354, 355

377

Μλαντένωφ , Π., ύπουργός
κών Βουλγαρίας,
Μοάτσος, Δ.,

κών,

'Εξωτε ρι

134, 189, 195

ύφυπουργός

'Εσωτερι

296

Μοδινός, Π., πρεσβευτής Κυπριακής
Δημοκρατίας στό Παρίσι,

492

Μολυβιάτης, Π. , πρέσβης, διευθυντής
Πολιτικοu Γραφείου πρωθυπουργοu,

Μαναβής, Θ . , βουλευτής,

42, 115, 126, 183, 227, 325, 355, 363,
389, 436, 472, 474, 498, 503
Μονταίηλ , Γ. (Mondaιe, Wa1ter), aντι
πρόεδρος ΗΠΑ, 284
Μοντιάνο, Μ. (Modiano, Mario), δημο
σιογράφος , 225, 489
Μόρο, Α. (Moro, Αιdο), Ίταλός πρω
θυπουργός, 42, 44, 45, 46,49, 50

Μάο Τσέ Τούνγκ,

Μουρίκης, Σ., aντιναύαρχος, aρχηγός

ΜΑΛΤΑ, έπίσκεψη Μίντωφ στήν 'Ελλάδα,

183-184

98, 264
219, 296, 449
Μαρκεζίνη ς, Σ., 123
Μαρκό ρα, Τζ . (Marcora, Giovanni),
ύπουργός Γεωργίας 'Ιταλίας , 412,
425
Μάρτης, Ν. , ύπουργός Βορείου 'Ελλά

δος,

28, 90, 95, 227, 377, 519

Ναυτικοu,

128, 297

Μούτσιος, Γ . , βουλευτής,
Μπακογιάννη ς , Π.,

234

372

Μπαλέφσκυ, Α., πρόεδρος 'Ακαδημίας
'Επιστημών Βουλγαρίας,

Μπαντουβiiς, Κ. , βουλευτή ς,

181, 289
242, 313
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Μπάρ,

Ρ.

(Barre, Raymond), Γάλλος
411,474,475

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΊΙΑ, σύνοδοι Κ.Ο.

- ,
108-109,238-239, 406-407· εορτασμός
διετίας άπό ϊδρυση ΟΝΝΕΔ-ΝΔ, 307,
336-337· προσυνέδριο -, 417-425·
διακήρυξη πρός έλληνικό λαό,
ένόψει έκλογών, 512-514

πρωθυπουργός,

Μπαχικάρωφ, Π., γενικός διευθυντής

βουλ γαρικοu 'Υπουργείου 'Εξωτε
ρικοu 'Εμπορίου,

148, 149

Μπέγκας, Κ., δήμαρχος 'Ιωαννίνων,

97
(Benya, Anton), πρpεδρος
αόστριακής Βουλής, 332
Μπιλγκέ, Σ. (Bilge, Suat), Τοuρκος πρέ
σβης, 40, 158, 254, 318, 383
Μπένυα, Α.

Μπίρης,

Κ.,

'Έργων,

ύφυπουργός

Δημοσίων

348, 349, 350, 352
Μπόλαρης, Π . , 134
Μπόλλιγκ, Κλ. (Bδlling,

ύφυ

K1aus),

πουργός τύπου ΟΔ Γερμανίας,

111,

518
Μπουρόπουλος, Ν., πρόεδρος Συμβου
λίου 'Επικρατείας,

480

Μποuτο, Ζ.-Α., Πακιστανός πρωθυπουρ
γός,

325, 355, 356, 358, 360, 361

Μποuτος,

1.,

άναπληρωτής

ύπουργός

Συντονισμοu,

39, 102, 104, 132. 233,
259· ύπουργός Γεωργίας, 296, 337,
387, 473, 515
Μπράντ, Β. (Brandt, Willy), πρόεδρος
119, 239·-,

Ι.

77-78, 265·

άποκατάστα

κατάργηση Γ' Ψηφίσματος,

37·
87·

86-

άναθεώρηση συμβάσεων δικτα

τορίας,

89·

Σχολών

μαθητών παραγωγικών

'Ενόπλων Δυνάμεων

ενεργείι;ι άξιωματικών,

-

να,

Νουίρα, Χ., πρωθυπουργός Τυνησίας,

1.,

στρατηγός, άρχηγός 'Ενό

227, 297, 370
Ντέλλ, Ε. (De\1, Edmund), ύπουργός
'Εμπορίου Βρετανίας, 296
Ντεμιρέλ, Σ. (Demire1, Su1eiman), Τοuρ
κος πρωθυπουργός, 40, 52, 54, 62,
63, 72, 1021 120, 170, 190, 203, 204,
205,206,254,255,256,279,280,282,
288,289,290,305,374,392,431,436,
437, 464
Ντεμπρέ, Μ. (Debre, Michel), 334
Ντενκτάς, Ρ. (Denktas, Rauf), 15, 16, 36,
59, 64, 82, 101, 105, 120, 161, 365,
381, 389, 394, 494, 501
Ντερτιλής, Ν., 123
Ντρυόν, Μ. (Druon, Maurice), Γάλλος
άκαδημαϊκός, 236

Ξανθόπουλος, Λ., άντιστράτηγος, διοι
κητής Στρατιάς,

297

σύμβουλος προέδρου ΗΠΑ έπί θεμά
των άσφαλείας,

Μπρέζνιεφ, Λ . ,

436
67, 119, 219

ο

Μπρισίμης, Ν., ύφυπουργός Κοινωνι
κών 'Υπηρεσιών,

296

Μπωντουέν, βασιλεύς Βελγίου,

328

Νάσερ, Γκ.-Α.,

139
(Natali, Lorenzo), άντιπρόε
δρος 'Επιτροπής ΕΟΚ, 442
ΝΑΤΟ, θέση 'Ελλάδος στό -, 17-18,2122, 77,354,448-449-συμμετοχή Κ.Κ.
στή διάσκεψη κορυφής - , 434-439·
Νατάλι, Λ.

101-102

βλ. καί ΕΝΕΡΓΕΙΑ

127
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, πρόταση
γιά μόνιμη τέλεση

δα,

-

Κ.Κ .

στήν 'Ελλά

269-270

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΊΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡ

ΜΑΝΙΑΣ, επίσκεψη Σμίτ στήν 'Αθή
να,

111-123· σχέσεις μέ -, 179-180,
214, 238, 239, 257, 264-265, 498-50 I,
518-519· βλ. καί ΕΟΚ
Όνάν, Οό . (Onan, Umit), Τουρκοκύ
πριος εκπρόσωπος στίς διακοινοτι
κές συνομιλίες,

417, 453
(Onken, Dirk), πρεσβευ,τής
ΟΔ Γερμανίας στήν 'Αθήνα, 264
'Όουεν, Ντ . (Owen, Daνid), ύπουργός
'Εξωτερικών Βρετανίας, 425, 428,
429, 430
Όρνανό, Μ. ντέ (Ornano, Michel d'),
ύπουργός Βιομηχανίας Γαλλίας, 179,
180
Όρτολί, Φ . -Ξ . (Ortoli, Franι;:ois-Xavi
er), πρόεδρος 'Επιτροπής ΕΟΚ, 102,
153, 155, 15~ 157, 266, 267, 308
'Όνκεν, Ντ.

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ, ένημερωτική περι

ΟΗΕ, βλ . ΚΥΠΡΟΣ

οδεία Κ . Κ. στή Β . 'Ελλάδα,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

εκμετάλλευση

- άπολογι
79-80, 292-295, 424, 432-434,
450, 468-470, 480-484· προϋπολογι
σμός ( 1976), 86, 87-88, 98, 292-294·
(1977), 347-348
- πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύ
σεων (1976), 128-134· (1977), 342343· προετοιμασία πενταετοuς προ
-

γράμματος οΙκονομικής καί κοινω

νικής άναπτύξεως,

166-168, 460-461·

βλ . καί ΗΠΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΔ

πρόγραμμα περιφερειακής άναπτύ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ξεως άκριτικών περιοχών,

38-40

90-97·
- , 97, 128, 162-163,

377

γενικές κατευθύνσεις

σμός,

Ν

'Ιονικής-Λαϊκής , καί

'Επενδύσεων,

Οίκονομόπουλος, Γ., πρόεδρος ΔΣ ΕΡΤ,

πλων Δυνάμεων,

(Brzezinski, Zbigniew),

'Εμπορικής,

-

508
Ντάβος,

άφαίρεση διοικήσεως Τραπεζών

-87·

218

(Ion),

395

εκτακτη είσφορά σέ επιχειρήσεις,

έν

πρεσβευτής Ρουμανίας στήν 'Αθή

Μπρεζίνσκυ, Ζ.

168· μείωση επιτοκίων, 317318· άντιμετώπιση πληθωρισμοu,
368, 383, 387, 433, 469· είσοδηματι
κή πολιτική, 343, 348, 367-368, 380381, 387, 434, 445
- φορολογική πολιτική, 88, 446·

ση διωχθέντων έκτάκτων Δημοσίου,

σο&ιαλδημοκρατικοu κόμματος ΟΔ
Γερμανίας,

των,

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΊΑΣΗ, άπα
λογισμός,

γου,

'Επιτροπής Τιμών καί Είσοδημά

(Nimetz, Matthew), 'Αμερι
389, 392, 394

κανός διπλωμάτης,

233, 296

Μπλέτσας, Ε . , εΙσαγγελέας 'Αρείου Πά

18-19' δραστηριότητα ΕΛΕΒΜΕ,
164-165· χρηματοδοτικό πρόγραμμα
1976, 180-181· επενδύσεις, 343, 401404, 432-433, 484, 495-496· εξαγω
γές, 376, 402, 433
- άνατιμήσεις λόγω αόξήσεως τι
μής πετρελαίου, 57· άναμόρφωση

142

Μπίτσιος, Δ., ύπουργός 'Εξωτερικών,

15, 25, 42, 49, 62, 64, 67, 70, 97, 100,
101, 104, 105, 111, 115, 120, 134, 142,
149, 160, 161, 162,170, 178, 179, 180,
183, 184, 186, 195,204,205, 233,247,
255,257,259,264,265,272,277,278,
279,281,288,297,303,315,325,333,
354,355,370,389,390,394,431,436,
442,458,465,472,484,486,490,491,
498, 499, 501, 518

ζών,

Νικόλαος, Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας,
Νίμιτς, Μ.

σύσταση κονσόρτσιουμ Τραπε

-

Οόέλλς, Ρ.

(We\ls, R.), 109
(Wilson, Haro1d), Βρετα
νός πρωθυπουργός, 62, 63, 66, 67, 68,
70, 71, 179, 180
Οόνταλτσώφ, I., πρεσβευτής ΕΣΣΔ στήν
'Αθήνα, 21, 246, 315
Ουίλσον, Χ.

π
ΠΑΚΙΣΊΑΝ, σχέσεις μέ
ψη Κ.Κ . στό

-, 325·
- , 355-361

επίσκε
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530
Πάλμε, Ο. (Paιme,
θυπουργός,

01of), Σουηδός

πρω

280

Παναγιωταρέας,

Π.,

αρχιμηχανικός

Παναγιωτόπουλος,

Γ. ,

ύφυπουργός

378-

Σαλέμ, Μ., Αίγύπτιος πρωθυπουργός,

380·

βλ. καί ΕΡΓ Α, εξωραϊστικά

156, 234, 468

Σαντάτ, Α., πρόεδρος 'Αραβικfjς Δη

κιστάν,

Παναγούλης Α., βουλευτής, ι ι ι· θάνα

οίκιστική πολιτική,

1., 98,

Ι55,

142,

Μπ.

(Pittermann, Bruno),

πρόεδρος Σοσιαλιστικfjς Διεθνοϋς,

Παπαγεωργίου, Δ., αντιπτέραρχος,

125

ΠΟΛΙΠΣΜΟΣ,

σύσταση

Εύρωπαϊκοϋ

Πολιτιστικοί) Κέντρου Δελφών,

Παπαδόγγονας, Α., ύπουργός 'Εμπορι

487·

\05
Παπαδόπουλος, Γ., 73, 123· - , 1., βου
λευτής, 98· - , Μ., δήμαρχος Θεσ
σαλονίκης, 28· - , τ . , εκπρόσωπος
ελληνοκυπριακfjς πλευράς στίς δια
κοινοτικές συνομιλίες,

297, 298, 299,

4ι7,

160,

ι62,

189,

453

Παπαθεμελfjς, Στ . , βουλευτής,

233, 234,

468
Παπαθεοδώρου,

ων,

22,

ι7Ο,

1.,

δήμαρχος 'Αθηναί

189

Παπακωνσταντίνου, Κ., πρόεδρος Βου
λfjς,

170,189,215,416,417,457,487
Παπαληγούρας, Α., \01, 422· - , Π.,
ύπουργός Συντονισμοϋ, 56, 89, ι28 ,
148, 156, 166, 180,239,246,247,258,
266,267,269,297,298,299,304, 308,
317,325,342,352,386,387,394,422,
424,425,446,457,460,474,490,496,
498, 499, 502, 5 ι 9
Παπαναστασίου, Α., 352
Παπανδρέου, Α . , 57, 80, 81, \02, ιΟ9,
Ι23, 153, 156, ι63, 20Ι, 203, 2Ι5. 218,
233,234,237,244,245,250,255,257,

82,

ϊδρυση Βυζαντινοί) Μουσείου

Θεσσαλονίκης,

228, 248, 467·

ανά

πτυξη εκδηλώσεων στή Θεσσαλο
νίκη,

296·

εγκαίνια Έθνικfjς Πινα

κοθήκης

_.:._ θεμελίωση Μεγάρου
Μουσικfjς, 230· προστασία μνημεί
ων 'Ακροπόλεως, 247-248, 299, 466467· μέριμνα γιά αρχαιολογικά Μου
σεία-μνημεία, 248, 260-262, 466·
ενίσχυση 'Εθνικοϋ Θεάτρου, 248,
302· διαρρύθμιση Ζαππείου ώς συ
νεδριακοί) κέντρου, 27Ι, 3Ι7, 467·
Μουσείο πόλεως 'Αθηνών, 299· μέ
ριμνα γιά Κρατικό Θέατρο, 300·
κτίριο 'Εθνικfjς Βιβλιοθήκης, 300,
467· πολιτιστικό πρόγραμμα, 43Ι,
466-467
Πομπιντοϋ, Ζ . (Pompidou, Georges),
26, 334
Ποπώφ, Μπ., πρόεδρος γιουγκοσλαβι

κfjς ΣΔ Μακεδονίας, 2Ι8
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, σχέσεις μέ

- , 508-509·

βλ. καί ΕΟΚ
Πρωτοπαππάς, Λ., ύποπτέραρχος, Ι25·

- ,Χ., βουλευτής,

276,278,3Ι4,315,320,325,349,352,

233,234,246,427,

Γ.,

138,

Παπανοϋτσος, Ε., βουλευτής, Ι36,

Παπαρρηγόπουλος, Κ . ,

396
βουλευτής, 97

Παρασκευόπουλος,

1.,

278, 279, 282

4Ι6

ΠΑΤΡΑ, επίσκεψη Κ.Κ . στήν

Πατσαλίδης,

1., ύπουργός

Οίκονομικών

Κύπρου, Ι66
Παϋλος, ΣΤ', Πάπας,

Ράλλης, Γ., ύπουργός Προεδρίας,

\09,

Πεπονfjς Α.,

298,320,32Ι,363,368,386,398,422,

424, 468, 474, 5 Ι Ι
Ρέντης, Θ., ύφυπουργός Δημοσίων 'Έρ

ΡΟΥΜΆΝΙΑ,

(Perez de Cue1-

πος γενικοϋ γραμματέα ΟΗΕ στήν
Ι6Ι, 38Ι,

417

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, νέα νομοθεσία περί

230-233·

εκπόνηση

σχεδίου 'Αθηνών,

-,

χωροταξικοί)

259-260· πρόγραμ-

348, 349

Σβέτκωφ, Ν., ύφυπουργός 'Εξωτερικών

287, 288

Σεραφείμ,

'Αρχιεπίσκοπος

',Αθηνών

καί πάσης 'Ελλάδος,

298, 343
Σεργάκης, 1., βουλευτής, 468
ΣΕΡΡΕΣ, επίσκεψη Κ.Κ. στίς - , 91-92
Σεφεριάδης (Σεφέρης), Γ., 23
Σιράκ, Ζ. (Chirac, Jacques), Γάλλος
πρωθυπουργός,2Ι,25,234,251,252,
4Ι2,

430, 440
(Sisco, Joseph, J.), ύφυπουρ
γός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, Ι 78
Σκουλαρίκης, 1., βουλευτής, 468
Σμίτ, Χ. (Schmidt, Helmut), καγκελλά
ριος ΟΔ Γερμανίας, Ι 11, Ι Ι2, Ι 14,
115, ΙΙ8, ΙΙ9, Ι22, 123, Ι79, 180,238,
Σίσκο, Τ.

239,252,264,265,304,429,436,44Ι,
50Ι, 5Ι8,

519
(Soares, Mario), Πορτογά
λος πρωθυπουργός, 45, 508, 510
Σόουμς, σέρ Κρίστοφερ (Soames, Sir
Christopher), αντιπρόεδρος 'Επιτρο
πfjς ΕΟΚ, 66, 155, 230
Σουάρεθ, Α. (Suarez, Ado1fo), 'Ισπανός
πρωθυπουργός , 473
ΣΟΥΗΔΙΑ, σχέσεις μέ - , 280
Σουλτσμπέργκερ, Σ. (Suιzberger, Cyrus), δημοσιογράφος, 7Ι, 490
Σπενάλ, Ζ. (Spenaιe, Georges), πρόε
Σοάρες, Μ.

Εύρωπαϊκοϋ

Κοινοβουλίου,

επίσκεψη

Ρουμόρ, Μ.

Τσαουσέσκου

βλ. καί ΒΑΛ

(Rumor, Mariano),

ύπουρ

γός 'Εξωτερικών 'Ιταλίας, Ι8,

44, 49, 50
Ρουφογάλης, Μ.,

84, 90, 247·
348
Σπινέλλι, Α., (Spinelli, Aιtiero), αντιπρό
εδρος 'Επιτροπfjς ΕΟΚ, 90
διοικητής ΕΊΒΑ,

Σταθάτος, Στ . , μόνιμος αντιπρόσωπος
στήν ΕΟΚ,

154, 266, 398

Σταμάτης, Γ., ύπουργός Δημοσίας Τά-

ξεω~ 12~ 2Ι4, 2Ι5,

363

ΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ

246

160,

3Ι5

-, 280, 395, 400-401·

297

ιar, Jaνier), προσωπικός αντιπρόσω
Κύπρο,

296, 299,

ΡΟΔΟΣ, επίσκεψη Κ . Κ. Ι66,

50

Περέζ ντέ Κουεγιάρ, Ξ .

\08,

Ι23, Ι26·καί Παιδείας, Ι27, 2Ι5,

στήν 'Αθήνα, Ι70-Ι76· σχέσεις μέ

Πεπελάσης, Α., διοικητής ΑΤΕ,

Ι39, Ι40,

Σπέντζας, Γ., πρόεδρος ΔΕΠ,

Ρ

γων,

- , 348

45,

248

Παπούλιας, Γ., μόνιμος αντιπρόσωπος
'Ελλάδος στόν ΟΗΕ,

Σαρτζετάκης, Χ., εφέτης,

δρος

468

398,40Ι,406,427,448,452,468,478,

491, 503, 504, 505, 508· - ,
474

μοκρατίας Αίγύπτου,

Σβολόπουλος, Κ., Ι49

264, 265, 349, 350

Παπάγος, Λ., ι25
κfjς Ναυτιλίας,

Ι45, Ι46

Βουλγαρίας,

332
Πόλε, Ρ.

34, 296

257

Ι42, Ι45

325

Πίττερμαν,

233

Πανουργιάς, Π . , ύφυπουργός Μεταφορών, ι

434·

Πιρζαντά, Α., ύπουργός Παιδείας Πα

90, 480

τος - , 2ι5-2ι8,

Σαζανίδης, Χ.,

32Ι,

Πεσμαζόγλου,

Στόλου, ι24, ι25
'Εμπορίου,

μα αναδασώσεως ' Αττικfjς, 270-27Ι,

42,

Σταυράκης, Α.,
τερικών,

97
472
(Stefan,

Σταύρου, Π.,

Στεφάν, Ν.

Ν.), ύφυπουργός

'Εξωτερικοϋ 'Εμπορίου Ρουμανίας,
Ι49

Στεφανάκης, Κ., ύπουργός Δικαιοσύ
νης,86,260,

Σ
Σαββούράς,

123

Σταυρόπουλος, Κ., ύφυπουργός 'Εξω

148,

123

363

Στασινόπουλος, Μ . , 4Ι6

349,350,398,474,479,

519
1.,

βουλευτής,

98,

Ι34

Στεφανίδης, Μ., βουλευτής,

474
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Στεφανόπουλος, Κ., ύπουργός 'Εσωτε
ρικών,
ών,

215· Κοινωνικών
296, 461· -,Στ. 416

'Υπηρεσι

γός Λουξεμβούργου,
aπολογισμός,

Στεφάνου, Α., πρεσβευτής στή Σόφια,

369·

der),

ύπουργός 'Εξωτερικών Όλ

Στράους, Φ.-Γ.

(Strauss, Franz-Josef),

aρχηγός

Χριστιανοκοινωνικής

·Ενώσεως ΟΔ Γερμανίας,

βλ. ΕΡΓ Α, τουρι

Alpars1an),

15, 17, 40, 52-56,
79, 100-101, 104-105, 158-170, 233,
251, 254-257, 271-282, 287-290, 295,
303, 310-312, 318,354, 383,389-395,

169, 170,

Κ. Κ. πρός

-

γιά σύναψη συμφώνου

μή επιθέσεως,

198,250,258,286,296,315,363,

Φαράκος, Γρ., βουλευτής,

Φικιώρης,

198-2\2·

βλ. καί ΒΑΛ

Τουρκμέν, Ι. (τi.irkmen,
πρέσβη ς,

Ilter),

Τοϋρκος

135· εγκατάσταση μετρό στήν 'Αθή
να, 82, 135, 354· aστικές 'Αθη
νών, 135, 218,238, 320-321, 353-354·

Τριανταφυλλίδης, Α.,

βλ. καί ΕΡΓΑ

296
Φλωράκη ς, Χ.,

Τρικούπης , Κ ., ύφυπουργός 'Εξωτερι
κών,

98, 296· -,

aντιπλοίαρχος,

Χ.,

406, 420
Pierre Elliott),
πρωθυπουργός, 436

Τρυντώ, Π . -Ε . (τrudeau,
Καναδός

Τρυπάνης, Κ. , ύπουργός Πολιτισμοϋ,

286, 296
124

Ταταρίδης, Στ . , ύφυπουργός Γεωργίας,

296
Τζαννετάκης, Τζ., γενικός γραμματέας
ΕΟΤ,

316, 363, 369
Τζένκινς , Ρ. (Jenkins, Roy), πρόεδρος
'Επιτροπής ΕΟΚ, 384, 386, 411
Τζερμιiiς, Π., 33
Τζιτζικώστας, Γ., ύφυπουργός Γεωργί

296

Τζούνης, Ι., πρέσβης,

40, 105, 158, 254,

318, 383
Τίντεμανς, Λ . (τindemans,

Leo), Βέλγος
πρωθυπουργός, 325, 328, 329
Ίίτο, 'Ιωσήφ Μπρόζ, 46, 66, 111, 152,
169,218,219,220,222,223,225,308,
454, 458
ΤΟΠΙΚΗ Α ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ένίσχυση - ,
163-164
Τόρν, Γκ. (τhorn, Gaston), πρωθυπουρ-

(For1ani, Arnaldo), ύπουρ
453, 458
Φόρντ, Τζ . (Ford, Gerald), πρόεδρος
ΗΠΑ, 15, 38, 56, 57, 59, 60, 63, 81, 83,
102, 178, 179, 186, 189,305,494
Φράγκος, Δ . , βουλευτής, 474
Φρυδiiς , Α. , πρεσβευτής στή Βόννη ,

257, 264, 498
Φώρ, Ε. (Faure, Edgar), πρόεδρος γ'αλ
λικής 'Εθνοσυνελεύσεως,

Τσαλδάρης, Α., ύφυπουργός Συγκοινω

νιών,

234, 251

Ihsan

Sabri), ύπουργός 'Εξωτερικών Τουρ
κίας, 21, 36, 63, 64, 72, 90, 100, 10 ι,
102, 104, 105, 160, 190, 205,206, 233,
254,255,256,279,281,288,303,305,
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