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Ή aπόφαση του Κ. Καραμανλfj νά συντμήσει τό χρόνο τfjς πρώτης πρω

θυπουργικfjς του θητείας επικεφαλfjς τfjς Νέας Δημοκρατίας ύπfjρξε aπότοκη 

τfjς διαπιστώσεως ότι ή άμεση άνανέωση τfjς λαϊκfjς εντολfjς άποτελουσε 

άναγκαίο εχέγγυο γιά τήν όριστική καί πλήρη ει5όδωση τfjς άποστολfjς του. 

Ή θετική εκλογική ετυμηγορία τfjς 20fjς Νοεμβρίου 1977 δικαίωσε τίς προσ
δοκίες του, επιβραβεύοντας τίς επιλογές τfjς πρώτης τριετίας καί διασφαλίζον

τας τίς χρονικές προϋποθέσεις καί γιά τήν τελική δικαίωσή τους. Ή εμπέδω

ση του δημοκρατικου πολιτεύματος, πού ήδη λειτουργουσε μέ τρόπο ύποδει

γματικό, ή συνέχιση τfjς οiκονομικfjς άνακάμψεως καί ή προώθηση του κοι

νωνικου εκσυγχρονισμου, συνέθεταν τίς κύριες παραμέτρους στό εσωτερικό 

πεδίο· ενώ στό πεδίο τfjς εξωτερικfjς πολιτικfjς δοκιμαζόταν ή επιδίωξη στρα
τηγικών στόχων καθοριστικfjς σημασίας γιά τό μέλλον του έθνους: σέ περιφε

ρειακό πλαίσιο, ή aντιμετώπιση πιέσεων καί aπειλών, άλλά καί ή αναδιάταξη 

τfjς iσορροπίας στίς σχέσεις μέ τούς γείτονες σέ ει5ρύτερο διεθνές πλαίσιο, ή 

επαναθεώρηση τών σχέσεων μέ τούς εταίρους στούς κόλπους του δυτικου 

κόσμου άλλά καί τίς ήγετικές δυνάμεις του άνατολικου συνασπισμου· τέλος, ή 

όργανική ενσωμάτωση στόν κορμό τfjς κοινοτικfjς Ει5ρώπης. Πρός τήν κατεύ

θυνση τfjξ τελευταίας αι5τfjς συνέπιπταν προσδοκίες, προοπτικές καί όράματα 

πού έτειναν νά συζεύξουν τίς πολιτιστικές καταβολές μέ τίς σύγχρονες άνάγ

κες τόσο του tλληνικου όσο καί τών άλλων δημοκρατικών λαών τfjς ει5ρωπαϊ

κfjς ήπείρου. 'Η συγκρότηση τfjς νέας μετεκλογικfjς Κυβερνήσεως Καραμαν

λfj θά aποτελέσει όρόσημο στήν κορύφωση τών προσπαθειών γιά τήν επί

σπευση τfjς τελικfjς aποφάσεως γιά τήν εiσδοχή τfjς Έλλάδος, ώς δεκάτου 

μέλους, στή μεγάλη ει5ρωπαϊκή οiκογένεια. 
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·Η άπόφαση του Κ. Καραμανλή νά προσφύγει στή λαϊκή έτυμηγορία δώδεκα μήνες πρίν άπό τήν 

έκπνοή τής τετραετοUς κυβερνητικής θητείας του, ήταν άπότοκη τής έπιθυμίας νά διασφαλίσει τίς 

προϋποθέσεις πού θά του έπέτρεπαν νά φέρει δριστικά σέ πέρας τήν πολιτική του σέ τομείς ζωτικούς γιά 

τό μέλλον του εθνους. 'Η κατοχύρωση του δημοκρατικου πολιτεύματος, πού μέσα άπό τό χάος καί τήν 

άπόγνωση άναστηλώθηκε πάνω σέ νέες ύγιέστερες βάσεις, θά δικιiιολογουσε, καί μόνη, τή σύντονη αύτή 
φροντίδα του. Ταυτόχρονα δμως, παράλληλα μέ τή' μέριμνα γιά τή γενικότερη προώθηση των έλληνικών 
θέσεων στό διεθνή χώρο, ε{ χε εστιάσει τήν προσοχή του στήν εύόδωση του διαπραγματευτικου διαλόγου 

μέ στόχο τήν ενταξη τής χώρας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, δ δποίος καί διάνυε τήν κρισιμότερη φάση 

του. 

'Ήδη, ένώπιον του έκλογικου σώματος, δ Κ. Καραμανλής ε{χε τή δυνατότητα νά έπικαλεστεί ,τήν 

άποκατάσταση, κάτω άπό τίς πιό άντίξοες συνθήκες καί σέ χρόνο έντυπωσιακά σύντομο, μιας δημοκρα

τικής λειτουργίας πού ούδέποτε εΙ χε ή 'Ελλάδα γνωρίσει στό παρελθόν. Στόν έξωτερικό χώρο, ή 'Ελλά~ 

δα ε{χε προαγάγει τό κυρος καί τήν άξιοπιστία της μέ άποτέλεσμα νά διανοιγουν νέοι έλπιδοφόροι 

δρίζοντες στό έπίπεδο των σχέσεών της μέ τά μέλη τής διεθνους κοινωνίας. ·Η έλληνική Κυβέρνηση 

ε{χε έπιδείξει άποφασιστικότητα στήν άντιμετώπιση τής δποιας άπειλής θά ήταν δυνατό νά έκδηλωθεί 

άπό τήν πλευρά τής Τουρκίας καί στήν άρνηση άποδοχής των τετελεσμένων γεγονότων στήν Κύπρο. 

Στή χάραξη, τέλος, τής οίκονομικής καί κοινωνικής πολιτικής, οβλέψει στήν ταχύρρυθμη άνά

πτυξη χωρίς καί νά παραβλέψει τήν άνάγκη γιά άνταπόκριοη στά εύλογα αίτήματα των έργαζομένων. 

Σταθερά άντίθετος σέ κάθε μορφή δημαγωγίας, δ Κ. Καραμανλής θά καταγγείλει τήν πλειοδοσία των 

πολιτικών, του άντιπάλων σέ άνεδαφικές θέσεις καί ύ1tοσχέσεις, έπισημαίνοντας τόν κίνδυνο νά παρα
πλανηθεί ή κοινή γνώμη μέ έπιπτώσεις έπώδυνες γιά τόν τόπο. 

Τό άποτέλεσμα τής έκλογικής άναμετρήσεως διασφάλισε τήν πρωταγωνιστική παρουσία τής Νέας 

Δημοκρατίας στήν πολιτική σκηνή τής χώρας. 'Η έπικράτησή της δμως συνυφάνθηκε μέ τή μερική 

άναδιάταξη τών κομματικών συσχετισμών. Στό δεξιό άκρο τής πολιτικής κονίστρας καταγράφηκε ενα 

άκραίο συντηρητικό ρευμα, ένώ πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση άποτυπωνόταν ή ριζική άντιστροφή 

στήν ίσορροπία των δυνάμεων μεταξύ ΕΔΗΚ καί ΠΑΣΟΚ. Ή Νέα Δημοκρατία άναδεικνυόταν σέ 

πολιτική δύναμη προορισμένη νά δεσπόσει, έφεξής καταλυτικά, στό φιλελεύθερο ίδεολογικό χώρο. 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 

'Ο Κ. Καραμανλής άρχίζει τήν προεκλογική έκ

στρατεία τής ΝΔ μέ λόγο πού έκφωνεί στή Θεσσα

λονίκη, σέ μεγάλη καί ένθουσιώδη συγκέντρωση 

στήν πλατεία 'Αριστοτέλους: 

«Θεσσαλονικείς, 

>>'Αρχίζω καί πάλι τόν έκλογικό άγώνα άπό τήν 

πόλη σας. Γιά μένα ή Θεσσαλονίκη ύπήρξε πάντοτε 

ή άφετηρία τών πολιτικών μου έξορμήσεων' τό πρώ-

το βήμα άπό όπου άπευθυνόμουν πρός όλόκληρο τόν 

έλληνικό λαό, γιά νά έκθέσω τήν πολιτική μου καί 

νά ζητήσω τήν έμπιστοσύνη του. 

»Μέ τήν έμπιστοσύνη αύτή μέ περιέβαλε πρίν 

άπό τρία χρόνια ό έλληνικός λαός καί μοv άνέθεσε 

τήν διακυβέρνηση τής χώρας κάτω άπό συνθήκες 

έκτάκτως δυσχερείς. 0{ κίνδυνοι κι ο{ δυσχέρειες 
πού άντιμετώπισα, γιά νά δαμάσω τό χάος καί νά 

δδηγήσω τόν τόπο σέ πορεία άσφαλή, ύπήρξαν κυ

ριολεκτικά δραματικές. 
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»Στόν δύσκολο αύτόν άγώνα μου ή συμβολή τής 

Θεσσαλονίκης, καί γενικώτερα τής Μακεδονίας, 

υπήρξε άποφασιστική. 

)) . ο ένθουσιασμός μέ τόν όποίο μέ υποδέχεσθε 
καί σήμερα, μέ όπλίζει μέ καινούργια αίσιοδοξία καί 
θάρρος, θάρρος γιά τή συνέχιση καί όλοκλήρωση 

του έργου μου. Καί αίσιοδοξία γιά τό άμεσο, άλλά 

καί τό άπώτερο μέλλον τής 'Ελλάδος. 

»Γιατί οί έκλογές τής 20ής Νοεμβρίου άποβλέ

πουν σ' αύτόν άκριβώς τόν σκοπό: Νά κατοχυρώσω

με τό δυναμικό παρόν πού δημιουργήσαμε μέσα άπ' 

τό χάος καί νά θεμελιώσωμε έπάνω σ' αύτό ένα καλύ

τερο μέλλον. 

»Γνωρίζετε όλοι σας ότι ούδέποτε άλλοτε συνέβη 

ν' άντιμετωπίση ή Έλλάς συσσωρευμένα τόσο κρί

σιμα έθνικά θέματα, όσο σήμερα. ~Από τήν έκβασή 

τους θά έξαρτηθή καί ή άσφάλεια καί ή προκοπή τοv 

τόπου. Θά έξαρτηθfί δηλαδή ή πορεία του έθνους, 

μέσα σέ μιά παραπαίουσα κοινωνία διεθνή. 

»Θεσσαλονικείς, 

»Στίς προκλήσεις τής 'Ιστορίας δέν μπορούμε νά 

άπαντοvμε μέ υπεκφυγές. Στά μεγάλα έρωτήματα πού 

έγείρουν οί κρίσιμες περιστάσεις όφείλομε νά δίδω

με γενναίες άπαντήσεις. Η Αλλωστε, δέν καταργούμε, 

άλλ ' έπαυξάνομε τίς δυσκολίες, όταν τίς άποκρύ
πτωμε. ·Η άλήθεια δέν εlναι μόνο ή άρετή τής δημο

κρατίας- όπως έχω έπανειλημμένα τονίσει- άλλά 

καί ή δύναμή της. Γιατί μόνο μέ τήν είλικρινή ένημέ

ρωση συνεγείρεται ό λαός. Καί μόνο έτσι παρέχει 

στήν ήγεσία τήν πολύτιμη συμπαράστασή του γιά νά 

υπερνικήση τά έμπόδια· καί νά έξουδετερώση τούς 

κινδύνους πού άπειλοvν τήν χώρα. 

)) ·Η έπίσπευση τών έκλογών εlναι ή άπάντηση 
πού έδωσα στήν πρόκληση τών καιρών. Κατά τό 

προσεχές έτος θά μποvν σέ κρίσιμη φάση οί μεγάλες 

έθνικές μας υποθέσεις: ή συνεχιζόμενη τραγωδία τής 

Κύπρου· ή έπικίνδυvη διένεξη μέ τήν Τουρκία· καί οί 

ούσιαστικές διαπραγματεύσεις γιά τήν πλήρη έντα

ξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού θά διαμορ

φώση γιά πολλές γενεές τό μέλλον τής ·Ελλάδος. 

Καί θά ήταν έθνικώς έπικίνδυνο νά έμπλακή ή άπα

φασιστική αύτή περίοδος στήν δίνη ένός παρατετα

μένου προεκλογικού άγώνος. Γιατί στούς μακρούς 

προεκλογικούς άγώνες εlναι άναπόφευκτοι οί κομ

μαtικοί άνταγωνισμοί πού όξύνουν τά πάθη· καί άντί 
νά ένώσουν, διαιρούν. ·Η διαχείριση όμως τών μεγά

λων προβλημάτων πού άνέφερα, άπαιτεί ήρεμο πολι

τικό κλίμα καί άρραγή ένότητα έθνική. 

)) ΗΕκρινα ώς έκ τούτου έπιβεβλημένο νά εΙσηγη
θώ τήν έπίσπευση τών έκλογών, ώστε αύτές τίς μεγά

λες καί τόσο κρίσιμες υποθέσεις νά τίς χειρισθή Κυ

βέρνηση πού θά έχη πρόσφατη τή λαϊκή έντολή, καί 

συνεπώς ηύξημένο κvρος καί διαπραγματευτική ίσχύ. 

))Πέραν όμως τών άναμφισβητήτων αύτών έθνι-

κών λόγων, οί έκλογές αύτές θά έχουν ένα πρόσθετο 
εύεργετικό άποτέλεσμα γιά τή χώρα: Θά τερματί

σουν τίς προσδοκίες όλων έκείνων πού ψαρεύουν 

στά θολά νερά καί διατηρούν τήν έλπίδα ότι εlναι 

δυνατόν κάποτε νά πλήξουν καί πάλιν τή δημοκρα

τία. Καί θά έδραιώσουν καί διεθνώς τήν πεποίθηση 

ότι ή 'Ελλάς άπέκτησε μιά υγιii καί σταθερή δημο

κρατία. 'Απεφάσισα δηλαδή νά θυσιάσω ένα χρόνο 

έξουσίας, γιά νά άσφαλίσω πληρέστερα τό μέλλον 

τής 'Ελλάδος. Κι έλπίζω ότι αύτό θά έκτιμηθή άπό 

τόν έλληνικό λαό. 

))Θεσσαλονικείς, 

))Δέν δικαιούμαι νά ζητήσω καί πάλι τήν έμπι

στοσύνη σας, άν δέν σiiς πείσω ότι έκαμα καλή χρή

ση τής έντολής πού μοv δώσατε πρό τριετίας. Ό 

πλήρης άπολογισμός τοv κυβερνητικού έργου έδόθη 

πρό έβδομάδος στή δημοσιότητα. Θά περιοριqθώ ώς 

έκ τούτου ν' άναφερθώ σήμερα μόνο στίς γενικές 

γραμμές του. 

))Πάντως, γιά νά έκτιμήσετε δίκαια τό έργο πού 

συνετελέσθη κατά τήν τριετίαν αύτή ν, θά πρέπει ν' 

άναλογισθήτε τίς δραματικές συνθήκες, κάτω άπό τίς 

όποίες τό έργο αύτό πραγματοποιήθηκε. Μέ τό Κρά

τος άποσυντεθειμένο· μέ τίς ένοπλες δυνάμεις τής 

χώρας έξαρθρωμένες, άοπλες καί σέ διάσταση μέ τόν 

λαό· μέ τήν άγωνία γιά τήν άσφάλεια τών συνόρων 

μας καί τήν άπειλή του έμφυλίου σπαραγμού καί, τέ

λος, μέ πληθωρισμό καλπάζοντα καί τήν οlκονομία 

υπό κατάρρευση. 

))Αύτήν τήν 'Ελλάδα, διεθνώς άπομονωμένη καί 

ταπεινωμένη, παρελάβαμε. Μιάν 'Ελλάδα, πού έκτός 

άπό τά γνωστά καί δύσκολα προβλήματα πού άντιμε

τωπίζει στήν έπο χ ή μας όλος ό κόσμος, έκαλείτο ν' 

άντιμετωπίση καί πρόσθετα, τελείως ίδιΚ:ά της προ

βλήματα, όπως: τήν έπαχθή κληρονομία τής δικτα

τορίας, τή βάρβαρη έπιδρομή τώv Τούρκων στήν Κύ

προ καί τήν έπικίνδυνη όξυνση τών σχέσεών μας μέ 

τήν Τουρκία. 

))Αύτήν τήν 'Ελλάδα μετατρέψαμε σέ νησίδα 

άσφαλείας, τάξεως καί προόδου, μέσα σ' ένα άναρ

χούμενο κόσμο. Καί τό έπίτευγμα αύτό εlναι μέγα, 

συγκρινόμενο όχι μόνο μέ τό παρελθόν, άλλά καί μέ 

τήν κατάσταση πού έπικρατεί σήμερα στόν κόσμο, 

καί είδικώτερα στίς εύρωπαϊκές χώρες. Γνωρίζετε 

ότι όχι μόνο οί χώρες πού βρέθηκαν υπό άνάλογες μέ 

τήν ·Ελλάδα συνθήκες, άλλά καί χώρες μέ μακρά 

παράδοση άδιατάρακτης πολιτικής ζωής καί υψηλή 

στάθμη υλικής εύημερίας ύποφέρουν σήμερα άπό 

πολιτική άστάθεια, διέρχονται βαθειά οίκονομική 

κρίση, κατακλύζονται άπό κvμα βίας καί άπειλοvν

ται στά θεμέλια του δημοκρατικού τους πολιτεύμα

τος άπό τήν κοινωνική άναταραχή. Η Α ν γίνουν οί 

συγκρίσεις αύτές, κάθε καλόπιστος πολίτης θά πα

ραδεχθή ότι τό έργο τής τριετίας -χωρίς βέβαια νά 
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εlναι άπηλλαγμένο άπό σφάλματα καί παραλήψεις 

- εlναι τεράστιο, άν δχι μοναδικό. 

»λεπτομερέστερα καί κατά τομείς θ' άνα,1..ύσω τό 

έργο αύτό σέ άλλες δμιλίες μου, Σήμερα δμως, πού 

έγκαινιάζω τόν άγώνα γιά τή συνέχιση καί δλοκλή

ρωση του έργου αύτοv, θά σaς τό έκθέσω, όπως εlπα, 
στίς γενικές γραμμές του. 

»Στόν πολιτικό τομέα, άποκαταστήσαμε άνώδυνα 

τήν δημοκρατία, χωρίς νά μεσολαβήση ή άναρχία 

καί ή 'aίματοχυσία πού όλοι προέβλεπαν σάν τήν 
άναπόφευκτη έξέλιξη, μέ τήν αύτοδιάλυση ένός τυ

ραννικοί] καθεστώτος. Γιατί τή στιγμή πού κατέρρεε 

ή στρατιωτική χούντα καί έγκατέλειπε τό Κράτος 

άκυβέρνητο, δέν ύπήρχε καμμιά δύναμη ίκανή νά θέ

ση τήν κατάσταση ύπό τόν έλεγχό της. Καί όμως 

μέσα άπό τή χαώδη αύτή κατάσταση έδημιουργή

σαμε Κράτος. Μέσα σέ όκτώ μήνες, μέ τρείς άλ

λεπάλληλες προσφυγές στή λαϊκή έτυμηγορία, ύπό 

iδανικές συνθήκες έλευθερίας θέσαμε τά θεμέλια τής 

δμαλής δημοκρατικής ζωής. Δώσαμε στή χώρα ένα 

καινούργιο καί προοδευτικό Σύνταγμα, πού έπιτρέπει 

τήν δμαλή καί άποδοτική λειτουργία τών θεσμών τής 

Πολιτείας. Ούδέποτε άλλοτε ή Έλλάς κυβερνήθηκε 

τόσο δημοκρατικά, όσο κατά τή διάρκεια αύτής τής 

τριετίας. 

;;Στόν τομέα τής έξωτερικής πολιτικής, ή 'Ελλάς 

δέν έξήλθε άπλώς άπό τήν πλήρη άπομόνωση καί 
καταφρόνια, άλλά καί κατέκτησε έπίζηλη θέση στή 

διεθνή κοινωνία. Καί άνοιξε νέους δρίζοντες στή 

συνεργασία της, τόσο μέ τούς συμμάχους της, όσο 

καί μέ παραδοσιακούς καί καινούργιους φίλους. 

;; 'Όπως έδήλωσα κατ' έπανάληψη, ή θέση τής 
'Ελλάδος εlναι στή δημοκρατική Δύση. 'Εκεί τήν 

τοποθετούν τά πάγια συμφέροντα τοv έθνους, όπως 

τά συμφέροντα αύτά τά προσδιορίζει ή ίστορία της 

καί ή γεωπολιτική της θέση. 

;;Στά πλαίσια αύτής τijς όργανικής τοποθετήσεως 

έντάσσεται καί ή γνωστή πολιτική μας σέ ώρισμένα 

εlδικά θέματα, όπως εlναι οί σχέσεις μας μέ τήν 'Α τ

λαντική Συμμαχία, ή ρύθμιση τών στρατιωτικών δι

ευκολύνσεων μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί ή 

έναρμόνιση τής πορείας μας μέ τήν πορεία τής Εύ

ρώπης. Σέ προσεχή δμιλία μου θά άναφερθώ έκτενέ

στερα στά θέματα αύτά, γιά νά τ' άπαλλάξω άπό τήν 
δολία σύγχυση πού δημιουργεί γύρω τους ή πολυκέ

φαλη 'Αριστερά, μέ στόχο τήν άπομάκρυνση τής 

'Ελλάδος άπό τή δημοκρατική Δύση. Άπομάιφυν

ση, ή όποία, όπως κατ' έπανάληψη έτόνισα, θά έξέ

θετε τήν χώρα μας σέ θανάσιμους κινδύνους. 

;; 'Η 'Ελλάς, έπαναβεβαιώνοντας τήν όργανική 
παρουσία της στό δυτικό κόσμο, δέν παρέλειψε ν ' 

άναπτύξη τίς σχέσεις της μέ όλες τίς χώρες πού άν

ταποκρίθηκαν στήν καλή της θέληση. Εiδικώτερα 

στήν περιοχή μας άνέλαβε τήν πρωτοβουλία γιά τήν 

δημιουργία μιaς νέας καταστάσεως στή Βαλκανική. 

Μιaς καταστάσεως πού θά ένισχύη τήν άσφάλεια τής 

περιοχής, καί θά διευρύνη τήν είρηνική συνεργασία 

μεταξύ τώv λαών της. 'Η πρωτοβουλία αύτή μπορεί 

νά μήν άπέδωσε πλήρως τούς καρπούς της. Έδημι

ούργησε όμως ένα κλίμα πού έπιτρέπει αlσιοδοξία 

γιά τό μέλλον. Γι ' αύτό καί εlμαι άποφασισμένος νά 
τή συνεχίσω. 

))Διευρύναμε έπίσης τή φιλία καί τή συνεργασία 

μας μέ τόν άραβικό κόσμο καί μέ τίς χώρες τής Μέ

σης Ά νατολής μέ έντυπωσιακά άποτελέσματα. 

'Αρκεί νά λεχθή ότι έντός τριών έτών έπενταπλα

σιάσθηκαν οί συναλλαγές μας μέ τίς έν λόγφ χώρες. 

)) ν Ας έλθωμε όμως τώρα σέ ώρισμένα πιό έπίκαι

ρα θέματα πού συνιστούν τή σημερινή σκληρή πρα

γματικότητα. Τό Κυπριακό άνήκει σ' αύτά. 'Η 

άφροσύνη τής δικτατορίας καί ή δολιότης τής Τουρ

κίας έδημιούργησαν τή συμφορά πού έκληρονομή

σαμε. 'Ε κάναμε δ, τι μπορούσαμε γιά νά βοηθήσωμε 

τήν Κύπρο πολιτικά, ήθικά καί οίκονομικά. 'Αρνού

μενοι νά δεχθούμε τά τετελεσμένα γεγονότα, θά συ

νεχίσωμε καί θά διευρύνωμε τή συμπαράστασή μας 

αύτή, μέχρι πλήρους δικαιώσεως του άγώνος του κυ

πριακοί] λαοv. 

)Πήν ϊδια σταθερή στάση έτηρήσαμε- καί θά 

έξακολουθήσωμε νά τηρούμε - άπέναντι τής Τουρ

κίας, πού χωρίς καμμιά δικαιολογία ώδήγησε τίς σχέ
σεις μας σέ κρίση έπικίνδυνη. Ή διένεξη μέ τήν 

Τουρκία πέρασε κατά τήν τριετία αύτή άπό διάφορες 

έπικίνδυνες φάσεις. Ά ντιμετωπίσαμε τίς φάσεις αύ

τές, καί όταν άκόμη μaς έφερναν στά πρόθυρα τοv 

πολέμου, μέ άποφασιστικότητα όσο καί σωφροσύνη. 

'Αποτρέψαμε τόν κίνδυνο του πολέμου, χωρίς νά 

προβούμε σέ καμμιά παραχώρηση, καί χωρίς νά δε

χθούμε μείωση τής έθνικής μας άξιοπρεπείας. 'Αλλά 

καί τό θέμα αύτό θά έχω τήν εύκαιρία νά τό άναπτύξω 

προσεχώς. 

))Θεσσαλονικείς, 

)) 'Όπως έχω καί άλλοτε τονίσει, γιά νά έξασφα
λισθή τό τρίπτυχο τής έξωτερικής μας πολιτικής -ή 

έθνική άνεξαρτησία, ή έθνική άσφάλεια καί ή έθνική 

άξιοπρέπεια- χρειάζεται έθνική ίσχύς. Καί αύτή 

ύπήρξε τό πρώτιστο μέλημά μας, άφ ' ότου άνελάβα

με τή διακυβέρνηση τής χώρας. Παραλάβαμε, όπως 

εlπα ήδη, τίς ένοπλες δυνάμεις άποσυντεθειμένες καί 
άοπλες καί τίς φέραμε στό ύψηλότερο έπίπεδο πού 

βρέθηκαν ποτέ. 'Αποκαταστήσαμε τήν ψυχική ένό

τητα στρατοί] καί λαοί] καί έδαπανήσαμε τεράστια 

ποσά γιά τόν άρτιο έξοπλισμό τοv στρατεύματος. 

ΗΗδη ο{ ένοπλες δυνάμεις τής χώρας μας ξαναβρή
καν τήν δμοψυχία τους, άπέκτησαν φρόνημα ύψηλό 

καί έγιναν πράγματι ή άσπίδα τοv έθνους. 

)) 'Όλα όμως αύτά πού άνέφερα, θά παρέμεναν χω

ρίς ύπόβαθρο άν, μέ τήν οίκονομική καί κοινωνική 
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πολιτική μας, δέν έθεμελιώναμε ενα άσφαλέστερο 

μέλλον yιά τό λαό μας, Ή Κυβέρνηση, παρά τίς 

τεράστιες άμυντικές δαπάνες, κατώρθωσε δχι μόνο 

νά θέση ύπό τόν ελεyχό της τήν οίκονομία μας, άλλά 
καί νά δημιουργήση τίς προϋποθέσεις γιά τήν τα

χύρρυθμη άνάπτυξή της. 

»Ή χώρα μας, πού τό 1974 άντιμετώπιζε δεινή 
οίκονομική κρίση - έξαιτίας τών σφαλμάτων τής 

δικτατορίας, πού τά καθιστούσε όξύτερα ή διεθνής 

οικονομική vφεση - βρίσκεται σήμερα διεθνώς 

στήν πρωτοπορία τής οΙκονομικής προόδου. Κατά 

τήν τριετία ό μέσος έτήσιος ρυθμός στήναύξηση τού 

έθνικού εiσοδήματος ήταν 5, 7%, έναντι 1,8% τών 
χωρών τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 'Εφέτος τόκα

τά κεφαλήν έθνικό εlσόδημα θά ξεπεράση τά 2.500 
δολλάρια καί θά εlvαι σχεδόν τριπλάσιο δχι μόνο 

τής Τουρκίας, άλλά καί aλλων χωρών τής περιοχής 
μας. 'Ο δέ τιμάριθμος, γύρω άπό τόν όποίο θορυβεί ή 

άντιπολίτευσις, περιωρίσθηκε στό 11, 7%, πού είναι ό 
μέσος δρος τών χωρών τής Εύρώπης καί πού κατά 

ένα ποσοστό όφείλεται στά προστατευτικά μέτρα 

πού /Jλαβε ή Κυβέρνηση yιά τούς άγρότες καί τούς 

κτη νοτρόφους. 

»Καί θά ήθελα στό σημείο αύτό νά παρατηρήσω 

δτι ή αύξηση τών άποδοχών τών έργαζομένων κατά 

τή διάρκεία τής τριετίας ύπήρξε σχεδόν διπλάσια 

άπό τήν αύξηση τού τιμαρίθμου, δπως θά άποδείξω 

προσεχώςμέ άδιάψευστους άριθμούς. 

»Θεσσαλονικείς, 

»Γιά νά σiiς προστατεύσωάπό τήν παραπλάνηση, 

θ' άναφερθώ καί στή δημαγωγία πού άσκείται εlς 

βάρος σαςάπό δλες τίς πλευρές. Βρισκόμαστε ήδη 

μπροστά σ, εναν άχαλίνωτοσυναyωνισμό ύποσχέσε

ων. 'Υποσχέσεων πού καθώς θά πλησιάζη ή ήμέρα 

τών έκλοyών θά παίρνουν ύβριστική μορφή γιά τόν 
λαό μας. Γιατί άποτελεί άσέβεια πρός τήν νοημοσύ

νη τού λαού ή προσπάθεια παραπλανήσεώς του μέ 

ψευδείς ύποσχέσεις. 

»'Όπως γνωρίζετε ήδη, aλλοι ύπόσχονται νά κα

ταστήσουν τροφίμους τοv κρατικού προϋπολογι

σμού δλους τούς πολίτες aλλοι ύπόσχονται κατάρ

γηση τών φόρων, χωρίς δμως νά μiiς έξηγήσουν πού 

θά βρούν τούς πόρους γιά τήν πραγματοποίηση τών 

ύποσχέσεών τους aλλοι προσφέρουν έθνικοφροσύ

νη, πού ειΎαι έντούτοις κτήμα δλων σχεδόν τών 'Ελ

λήνων, καiκατ' έξοχήντήςΝέαςΔημοκρατίας, καί, 
τέλος, ολοι προγραμματίζουν έπίγειους παραδείσους 

γιά δλους τούς ψηφοφόρους. 

»Υ Α ν διαβάση κανείς τίς διακηρύξεις τών περισ~ 

σοτέρων κομμάτων, έκπλήσσεται γιά τήν άνευθυνό

τητά τους. Μερικοί φθάνουν στό σημείο ν' άντιyρά

φουν τό κοινωνικό πρόγραμμα τής Σουηδίας, τής 

όποίας δμως τό έθνικό εiσόδημα είναι τετραπλάσιο 

άπό τό έλληνικό. Σέ προσεχή όμιλία μου θά έχω τήν 
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23 'Οκτωβρίου. Πλαrεία 'Αριστοτέλους. 
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εύχέρεια νά σιiς άποδείξω δτι ή πραγματοποίηση 

τών ύποσχέσεων αύτών θά όδηγουσε τήν οίιωνομία 

μας σέ κατάρρευση καί τόν τόπο σέ διάλυση. Καί 

αύτό τό γνωρίζουν άκόμη καί έκείνοι πού παρέχουν 

τίς ύποσχέσεις. 'Αλλά τό κάμνουν, γιατί γνωρίζουν 

δτι δέν πρόκειται νά κληθουν στήν έξουσία, ωστε ν , 

άποκαλυφθή ό έμπαιγμός πού έπiχειρουν είς βάρος 
του λαου μας. 

;; 'Εμείς, ώς ύπεύθυνο κόμμα, μέ τή βεβαιότητα δ τι 
θά έχωμε καί πάλι τήν εύθύνη τής διακυβερνήσεως 

τής χώρας, άπέχομε άπό τόν παραπλανητικόν αύτό 

συναγωνισμό. Δέν ύποσχόμαστε παρά μόνον τά έφι

κτά κα.ί τά χρήσιμα. Γιατί, δ πως γνωρίζετε, δέν ε{ναι 

δύσκολο νά καταρτίση η καί ν' άντιγράψη κανείς 

ένα πρόγραμμα πού ν' άνταποκρίνεται στίς έπιθυμίες 

δλων τών πολιτών. Δύσκολο εlναι νά έξισορροπήση 

κανείς τό έφικτ6 μέ τό έπιθυμητό - δηλαδή νά προ
σαρμόση μέ ρεαλισμό καί έντιμότητα τίς άνάγκες 

του λαου στίς δυνατότητες τής χώρας. 

;; 'Ο όμιλών δ χι μόνο δέν ύπόσχεται πράγματα 
άνέφικτα, άλλ ' έχει τό θάρρος νά ζητή καί θυσίες 

άπό τόν λαό, δταν τό έθνικό συμφέρον τό έπιβάλλει. 

Καί ε{ναι γνωστόν δτι κατά κανόνα πράττει περισσό

τερα άπό δσα λέγει. 

;;Θεσσαλονικείς, 

;Πήν πολιτική πού έφήρμοσα κατά τήν τριετία, 

θά τήν συνεχίσω, θά τήν διευρύνω καί θά τήν όλο

κληρώσω. Γιατί ή πολιτική αύτή άπέδωσε ηδη τό 

έργο πού σιiς άνέφερα - ένα έργο πολύπλευρο καί, 

θά έλεγα ίστορικό. Άλλά θά τήν συνεχίσωμε βελτι

ωμένη. Πρώτον, γιατί θά εlναι άπηλλαγμένη άπό τίς 

ύποθήκες τής δικτατορίας, πού έβάρυναν τό έργο τής 

τριετίας δεύτερον, γιατί θά άναθεωρηθή στούς το

μείς έκείνους πού θά διαπιστωθή δτι έσημειώθηκαν 

σφάλματα η παραλήψεις καί τρίτον, γιατί θά προ

σαρμοσθή στίς ηύξημένες δυνατότητες, πού άσφα

λώς θά άποκτήση ή χώρα μας. Δυνατότητες, οί όποί

ες θά διατεθουν κατά προτεραιότητα γιά τήν ένίσχυ

ση τών έργαζομένων τών πόλεων καί τής ύπαίθρου. 

Ή έκταση τής βελτιώσεως τής πολιτικής μας θά 

έξαρτηθή βέβαια άπό τίς περιστάσεις, άλλά καί άπό 

τή συμπεριφορά τήν ίδική σας. 

;>Θεσσαλονικείς, 

;;Πέραν τών δημαγωγικών ύποσχέσεων γίνεται 

προσπάθεια παραπλανήσεως του λαου καί ώς πρός 

τήν Ιδεολογική τοποθέτηση τών διαφόρων κομμά

των. Μέ τή διακήρυξή της ή Νέα Δημοκρατία κατέ

στησε σαφή τήν ίδεολογική της θέση: Ε{ναι ή θέση 

μιιiς έθνικής καί προοδευτικής πολιτικής παρατάξε

ως, πού, άπηλλαγμέvη άπό τίς προκαταλήψεις του 

παρελθόντος καί άπό ξεπερασμένους δογματισμούς, 

έχει σέ κάθε περίπτωση ώς γνώμονα τής πολιτικής 

της τό συμφέρον του έθνους καί του λαου μας. 

;; 'Αντιτίθεται στόν κομμουνισμό, γιατί ε{ναι τό 

σύστημα πού άρνείται τήν lερότητα τής προσωπικό

τητας του άνθρώπου, άφου άρνείται τίς πολιτικές καί 

άτομικές έλευθερίες του. Μεταβάλλει σέ μηχανή τόν 

λαό καί του άφαιρεί, μαζί μέ τήν πρωτοβουλία, τήν 

έλπίδα καί τήν χαρά πού προσφέρει ή έλευθερία. 

'Αντιτίθεται έπίσης σέ κάθε εϊδους δικτατορίες, οί 

δποίες μέ πρόφαση τή σωτηρία τής πατρίδος καταρ

γουν τήν έλευθερία· καί δδηγουν μέ τόν τυχοδιωκτι

σμό τους κατά κανόνα σέ έθνικές συμφορές, δπως 

συνέβη καί στήν περίπτωση τής Κύπρου. 

;;Παρά ταυτα, οί άντίπαλοί μας, ένώ πελαγοδρο

μουν ο{ ϊδιοι ίδεολογικά, έπιμένουν νά προσδιορί

ζουν αύτοί κατά τρόπον αύθαίρετο τήν ίδική μας ίδε

ολογία. v Αλλοι μιiς κατηγορουν δτι κλίνομε πρός τά 

άριστερά · καί άλλοι δτι παραείμαστε δεξιά. Άλλά τί 

aλλο μπορεί νά άποδείξουν οί άντιφατικές αύτές κα

τηγορίες, έκτός του δτι βρισιςόμαστε στόν ϊσιο 

δρόμο; Στό δρόμο τής άληθινής δημοκρατίας καί τής 

άταλάντευτης έθνιιdjς πορείας. Αύτό aλλωστε τό 

έπιβεβαιώνουν δχι μόνον οί διακηρύξεις μας, άλλά 

καί οί πράξεις μας. 'Υπάρχουν πράξεις στήν οίκο

νομική καί κοινωνική πολιτική μου, πού θά μπορου

σαν νά υίοθετηθουν άπό τήν πιό τολμηρή σοσιαλι

στική Κυβέρνηση. "Οπως ύπάρχουν καί πράξεις 

προασπίσεως τής έθνικής ίδεολογίας καί τής λει

τουργίας τής Πολιτείας, πού θά μπορουσαν νά υίοθε

τηθουν άπό οίαδήποτε συντηρητική Κυβέρνηση. 

>>'Αλλ ' ό παραλογισμός καί ή ύποκρισία τών άν
τιπάλων μας προκύπτει κυρίως άπό τό γεγονός δτι 

έμφανίζουν τό μωσαϊκό τους ώς τή δημοκρατική πα

ράταξη τής χώρας. Παράταξη, στήν όποία έν τούτοις 

περιλαμβάνουν τά δύο κομμουνιστικά κόμματα καί 

τό μαρξιστικό ΠΑΣΟΚ. Καί τήν έμφανίζουν ώς δη

μοκρατική παράταξη κατ' άντιδιαστολή πρός τήν 

Νέα Δημοκρατία, πού έκπροσωπεί τή μεγάλη πλειο

ψηφία του έλληνικου λαου καί πού άποκατέστησε 

καί λειτούργησε κατά τρόπον ύποδειγματικό τήν δη

μοκρατία. 

;; 'Αλλ ' ε{ναι καιρός νά άπαλλάξωμε τήν πολιτι

κή μας ζωή άπό τήν ύποκρισία, τόν βερμπαλισμό καί 

τήν συνθηματολογία. Γιατί μιiς άπαλλάσσουν βέ

βαια άπό τήν άνάγκη νά έχωμε ίδέες καί πράξεις, 

άλλά νοθεύουν καί διαφθείρουν τό δημόσιο βίο μας. 

Εlναι καιρός νά προσαρμόσωμε τήν πολιτική μας 

συμπεριφορά στήν έλληνική πραγματικότητα, καί 

νά τήν άντιμετωπίσωμε μέ ρεαλισμό καί θάρρος. Καί 

αύτό άκριβώς τό παράδειγμα δίνει ή Νέα Δημοκρα

τία, χωρίς δυστυχώς νά βρίσκη μιμητές. 

;;Θεσσαλονικείς, 

>>Εύρίσκομαι σήμερα στή άνάγκη νά έπαναλάβω 

ώρισμένα πράγματα, τά όποία κατ ' έπανάληψη έτό

νισα στό παρελθόν. Θά τό πράξω δμως, γιατί έχω 

καθήκον νά σιiς προστατεύσω άπό τήν καταδημαγώ

γηση πού έπιχειρείται είς βάρος σας. Άλλά θά τό 
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πράξω προπαντός, γιατί εlναι άνάγκη αύτά πού θά πώ 

νά γίνουν συνείδηση όλων τών 'Ελλήνων. Γιατί δέν 

μπορουμε άζημίως γιά τόν τόπο νά λησμονουμε- ή 

νά προσποιούμεθα ότι λησμονουμε - ώρισμένες 

βασικές άλήθειες, πού πρέπει νά καθοδηγουν σήμερα 

τή συμπεριφορά μας ώς πολιτών. 

»'Η δημοκρατία προϋποθέτει ήγεσία πού νά εχη 

τό θάρρος νά λέγη τήν άλήθεια· άλλά καί λαό πού νά 

εχη τό θάρρος νά άκούη τήν άλήθεια καί νά τήν τιμά. 

»Εlναι σέ όλους γνωστό ότι ή 'Ελλάς άvτιμετω

πίζει αύτή τή στιγμή κρίσιμα έθνικά προβλήματα. 

"Οπως εlναι γνωστό έπίσης ότι άπό τήν εκβαση τών 

προβλημάτων αύτών θά έπηρεασθή βαθύτατα τό 

μέλλον του εθνους. Μπορεί ή έκλογή αύτή νά γίνη 

άφετηρία μιaς θεαματικής προόδου γιά τό εθνος. 

'Ημπορεί όμως νά γίνη καί άφετηρία έθvικών συμ

φορών. 

»Ή κρισιμότης τών περιστάσεων δέν έπιτρέπει 

τήν πολυτέλεια τών έγωιστικών διεκδικήσεων καί 

τών πολιτικών τυχοδιωκτισμών· ούτε έπιτρέπει τήν 

ύποταγή του έθνικου συμφέροντος σέ πικρίες προ

σωπικές μέ ύπερπατριωτισμό καμουφλαρισμένες. 

Ά ντιθέτως, άπαιτεί ένότητα έθνική καί κοινωνική 

γαλήνη. Καί άπαιτεί προπαντός Κυβέρνηση Ισχυρή 

καί εμπειρη, πού νά διαθέτη κυρος καί φερεγγυότητα 

διεθνή. Καί τήν Κυβέρνηση αύτή μόνο ή Νέα 

Δημοκρατία μπορεί νά τήν δώση. Τό γιατί, δέν θά 

ήθελα νά τό έξηγήσω. ΗΟχι μόνο γιατί εlναι αύτο

νόητο άλλά καί γιά νά μήν πικράνω τούς άντιπάλους 

μου, ο{ όποίοι έντούτοις νυχθημερόν μέ κακομετα

χειρίζονται. 

»Θεσσαλονικείς, 

»Μπορώ νά σaς βεβαιώσω ότι aν άκολουθήσωμε 

τή σωστή πορεία καί βρουν τή λύση τους τά κρίσιμα 

προβλήματα πού μaς άπασχολουν, θά εlναι λαμπρό 

τό μέλλον του τόπου μας. "Οπως εlπα καί άλλοτε

καί ξέρετe9τι δέν εlμαι έπιρρεπής σέ ύπερβολές- ή 

'Ελλάς μπορεί νά γίνη ύπόδειγμα εύημερούσης καί 

εύνομουμένης Πολιτείας. Μιaς Πολιτείας πού νά αΙ

σθάνεται άσφαλής καί άνεξάρτητη· νά εύημερή κοι

νωνικά καί νά άκτιvοβολή πολιτιστικά. 

>>Αύτή ή λαμπρή προοπτική προσδιορίζει καί τό 

μέγεθος τής εύθύνης πού θ' άναλάβετε άπέναντι του 

εθνους, μέ τήν ψήφο σας στίς 20 Νοεμβρίοω>. 

'Ο Κ. Καραμανλής διανυκτέρευσε στή συμπρω

τεύουσα καί έπέστρεψε στήν 'Αθήνα τό μεσημέρι 

τής έπομένης, 24ης 'Οκτωβρίου. 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 

Δημοσιεύεται στούς «New York Times)) συνέν
τευξη του Κ. Καραμανλή μέ τόν Νίκολας Γκέιτζ. Τό 

σχετικό κείμενο, δπως άποδόθηκε στόν έλληνικό τύ

πο, άναφέρει τά άκόλουθα: 

• Ο πρωθυπουργός τής • Ελλάδος, Κωνσταντίνος Καρα
μανλής, εΙπε σήμερα δτι οί ·Ηνωμένες Πολιτείες εΙχαν τό 

δυναμικό νά έπιλύσουν τά προβλήματα στήν 'Ανατολική 

Μεσόγειο, άλλά δέν τό χρησιμοποίησαν. 

Κατά τή διάρκεια συνέντευξης στό γραφείο του δ πρω

θυπουργός κατέκρινε τίς • Ηνωμένες Πολιτείες δτι δέν πεί
σανε τήν Τουρκία νά διεξάγει διαπραγματεύσεις έπί του 

Κυπριακου, λόγφ, εΙπε, τουρκικών άπειλών νά κλείσουν τίς 

άμερικανικές στρατιωτικές βάσεις καί νά πλησιάσουν πε

ρισσότερο τή Σοβιετική 'Ένωση. Χαρακτήρισε μιά τέτοια 

τακτική σάν νά ισοδυναμεί μέ εναν έκβιασμό. 

«Σέ δποιαδήποτε χώρα πού καταφεύγει σέ μιά τέτοια 

πίεση πρέπει vά λεχθεί vά πάρει τίς βάσεις της ιcαί vά πάει 

δπου τfίς άρέσευ>, εΙπεν δ πρωθυπουργός . ΕΙπεν έπίσης δτι 

μέσα σέ 24 ώρες άπό τή στιγμή πού ο{ • Ηνωμένες Πολιτεί
ες θά κάνανε τουτο καθαρό στήν Τουρκία, σοβαρές δια

πραγματεύσεις γιά τή Κύπρο θά άρχίζανε. 

Μιλώντας πότε έλληνικά καί πότε άγγλικά, δ κ . Καρα

μανλής, δ δποίος σπάνια συναντάται μέ δημοσιογράφους, 

συζήτησε τίς σχέσεις τής • Ελλάδος μέ τίς • Ηνωμένες Πο
λιτείες, τά σχέδιά του γιά μετά τίς έκλογές του έρχόμενου 

μήνα, καθώς καί τίς προσωπικές πολιτικές πεποιθήσεις 

του. 

Κατά τή διάρκεια τής συνομιλίας αύτής δ πρωθυπουρ

γός άπεκάλυψεν έπίσης δτι ενας λόγος γιά τόν όποίο 

συγκάλεσε τίς έθνικές έκλογές γιά τήν 20ήν Νοεμβρίου, 

ενα χρόνο πρίν άπό τήν ήμερομηνία πού θά όφειλε νά τίς 

συγκαλέσει, ήταν γιά νά άποστρατεύσει τήν άκρα Δεξιά κ:αί 

'Αριστερά, άποδεικ:νύοντας δτι δέν εΙχαν μεγάλη υπο

στήριξη στήν ·Ελλάδα. Προέβλεψεν δτι τό κόμμα του, ή 

Νέα Δημοκρατία, θά κερδίσει μιά συντριπτική έντολή στίς 

έκ:λογές εναντι τής συνενωμένης άντιπολίτευσης εξι κομ

μάτων. 

·Ο γκριζομάλλης πρωθυπουργός, πού εΙ ναι τώρα 70 
έτών κ:αί πού κ:άθησε άκαμπτος πίσω άπό τό γραφείο του, 

ήταν πάντως πλημμυρισμένος άΠό έμπιστοσύνη κ:αί πεποί
θηση μετά άπό τήν όγκ:ώδη συγκέντρωση τής Κυριακής 

γιά τόν έναρκ:τήριο λόγο τής περιοδείας του πού έξεφώ

νησε στή Θεσσαλονίκη, τήν πρωτεύουσα τής περιφέρειας, 

δπου γεννήθηκε. 

·Ο κ:. Καραμανλής φρονεί κ:αί αίσθάνεται δτι δ άμερι

κ:ανικ:ός λαός άγαπa τήν · Ελλάδα κ:αί δτι δέν έπιθυμεί νά 

βλάψει τόν έλληνικ:ό λαό, κ:αί πρόσθεσεν δτι ή Ούάσιγ

κ:των, δμως, φάνηκε άδικη πρός τήν χώρα του γιά νά άπα

φύγει νά δυσαρεστήσει τήν Τουρκία. 

ΕΙπεν δτι κατά τίς προσπάθειες πού εκανε γιά νά έπιλυ

θουν οί διαφορές τής χώρας του μέ τήν Τουρκία άκολού

θησε μιά πολιτική μετριοπάθειας, άλλ, δτι ελαβε μικρή 

υποστήριξη έκ: μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καμιά 

άνταπόκριση έκ μέρους τής Τουρκίας . 

0{ περισσότεροι 'Έλληνες φρονουν δτι οί 'Ηνωμένες 

Πολιτείες μπορουσαν νά σταματήσουν τήν Τουρκία άπό 

του νά είσβάλει στήν Κύπρο τό 1974 κ:αί δτι ή Ούάσιγκ:των, 
κ:αί είδικ:ότερα τό Πεντάγωνο, κλίνει άπό τότε περισσότε

ρο πρός τήν Τουρκία, διότι πιστεύει δτι άπό στρατιωτικής 

άπόψεως εΙ ναι περισσότερο πολύτιμη άπό τήν ·Ελλάδα. 

• Η άντίδραση έναντίον τών ·Ηνωμένων Πολιτειών 

ήταν τόσο εντονη μετά άπό τήν είσβολή στήν Κύπρο, ώστε 
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δ κ. Καραμανλής aπέσυρε τήν 'Ελλάδα aπό τή στρατιωτι

κή πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Διετήρησεν δμως τούς ιϊλλους δε

σμούς τής 'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ καί εστειλεν έλληνικά 

στρατεύματα νά λάβουν μέρος σέ μερικές θαλάσσιες aσκή

σεις. 'Έδειξε τελευταία δτι ή ·Ελλάς θά έπανήρχετο στό 

ΝΑΤΟ <iπαξ καί έλύετο τό κυπριακό πρόβλημα . 

'Ο κ . Καραμανλής εδωσε δείγματα τής όξυθυμίας του 

δταν, επί παραδείγματι, εγινε ύπαινιγμός δτι μερικές πηγές 

στήν ΟUάσιγκτων είχαν τήν εντύπωση δτι ξέφυγε aπό τήν 

aρχική συντηρητική του θέση μετά πού aνέλαβε τήν εξου

σία τό ι 974, ϋστερα aπό τήν πτώση της στρατιωτικής δι
κτατορίας . 

Χτυπώντας τό γραφείο του μέ τήν ιϊκρη του χεριοu του, 

γιά νά δώσει εμφαση, όμολόγησε δτι ακολούθησε τήν ίδια 

aνεξάρτητη πολιτική πορεία κατά τά 40 χρόνια του δημό
σιου βίου του. «Δέν εlμαι δεξιός, κεντρώος ή άριστερός. 

'Ακολουθώ τίς πολιτικές εκείνες τίς δποίες θεωρώ δτι ε{

ναι καλές yι ' αvτή τή χώρα», είπε. 
'Ο κ. Καραμανλής !:κανε τήν είκασία δτι οί κατηγορίες 

γιά τήν κίνησή του πρός τά aριστερά προκλήθηκαν aπό 

τήν νομιμοποίηση πού εκανε τοu Κομμουνιστικοί> κόμμα

τος καί ερώτησε , ρητορικά (δημοσκοπικά) : «ήταν δυνατό, 

τό 1974, vστερα άπό έπτά χρόνια δικτατορίας, νά μή νομι
μοποιήσω τούς κομμουνιστές καί νά εξακολουθώ νά ύπο

στηρίζω δτι επανεδραίωσα τήν δημοκρατία;». 

Παρ' δ λα αuτά είπεν δτι ή ίσχυρή aντίδρασή του στά 

δύο ιϊκρα, τό δεξιό καί τό aριστερό, ύπήρξεν ενας λόγος 

πού ζήτησε νά γίνουν έκλογές ενα χρόνο νωρίτερα, παρά 

τό γεγονός δτι τό κόμμα του εχει τώρα τίς 2 ι 5 aπό τίς 300 
εδρες στό Κοινοβούλιο. 

Είπεν δτι fiθελε νά «aποκόψει τά πόδια τής ιϊκρας Δεξι

άς καί ' Αριστεράς», συνοδεύοντας τά λόγια του μέ μιά 

εντονη χειρονομία τεμαχισμοί>. 

'Η ιϊκρα 'Αριστερά στίς ερχόμενες εκλογές aντιπρο

σωπεύεται aπό τό Κομμουνιστικό κόμμα έξωτερικοu, τό 

όποίο aκολουθεί τίς θέσεις τής Σοβιετικής 'Ένωσης, ή δέ 

ιϊκρα Δεξιά aπό τήν 'Εθνική Δημοκρατική 'Ένωση, ή 

όποία περιλαμβάνει ύποστηρικτές τής στρατιωτικής χούν

τας καί τής μοναρχίας. Οί ιϊλλοι συμμετέχοντες είναι ή 

Δημοκρατική 'Ένωση Κέντρου πού κέρδισε 57 εδρες στίς 
προηγούμενες έκλογές, τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κί

νημα πού πήρε ι5 εδρες, οί Νεο-Φιλελεύθεροι πού είναι 

ενα καινούργιο κεντροδεξιό κόμμα καί μιά συμμαχία πέντε 

aριστερών κομμάτων. 

'Ο κ . Καραμανλής φαινόταν βέβαιος δτι τό κόμμα του 

θά κερδίσει μιά σημαντική νίκη στίς 20 Νοεμβρίου . Είπεν 

δτι τήν προηγούμενη ήμέρα των τελευταίων έκλογών του 

1974 ό γερουσιαστής, κ. 'Έντουαρντ Κέννεντυ, τόν ρώτησε 

tί προβλέψεις είχε καί του aπάντησε δτι θά κερδίσει μέ 53 
μέχρι 55 τοίς έκατό δλων τών ψήφων. Πήρε τό 54 τοίς 
έκατό . 'Ο κ . Καραμανλής είπεν δτι λίγο μετά ί:λαβεν επι

στολή aπό τό Δημοκρατικό κόμμα τής Μασσαχουσέττης , 

μέ τήν όποία του συνιστοuσε νά πάει στίς ·Ηνωμένες 

Πολιτείες γιά νά κάνει προβλέψεις γιά τίς aμερικανικές 

έκλογές. 

' Ο κ . Καραμανλής είπεν δτι τά μετεκλογικά του σχέδια 

μπορεί νά περιλαμβάνουν μιάν έπίσκεψη στίς ·Ηνωμένες 

Πολιτείες. Είχε προσκληθεί aπό τόν πρόεδρο Φόρντ τό 

ι 974, ή έπίσκεψη δμως αuτή ανεβλήθη, διότι δέν fiθελε νά 

φανεί δτι παίρνει θέσεις στίς αμερικανικές προεδρικές 

έκλογές. 

Είπεν δτι οί πρωταρχικοί του στόχοι είναι νά λάβει 

«προσωπικές πρωτοβουλίες» γιά νά aσκηθεί πίεση γιά νά 

γίνει ή · Ελλάς ενα μέλος τής Κοινής 'Αγοράς καί γιά νά 

ξεκαθαρίσουν οί διαφορές τής 'Ελλάδος μέ τήν Τουρκία. 

ΕΙπεν δτι τό έπτά τοίς έκατό τοu ακαθάριστου έθνικοu 

προϊόντος τής 'Ελλάδος χρησιμοποιείται τώρα γιά aμυν

τικούς σκοπούς ενεκα τής διένεξης μέ τήν Τουρκία . 'Ο 

aριθμός αuτός, έτόνισε, aντιπροσωπεύει τό διπλάσιο του 

ποσοϋ, τό όποίο ιϊλλες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν γιά 

τήν ιϊμυνά τους. «Καί ή Τουρκίωι, είπε, «σπαταλίi καί ξο

δεύει δισεκατομμύρια yιά έξοπλισμούς. Πρέπει νά θέσουμε 

ένα τέρμα σ , αvτή τήν παραφροσύνη» . 

Παράλληλα, ό Κ. Καραμανλής εδωσε συνέντευξη 

καί στό διευθυντή του «United Press»- γιά τήν Εύ

ρώπη, Μέση 'Ανατολή καί 'Αφρική- Λήον Ντάνι

ελ. 'Η συνέντευξη αύτή, ή όποία άναδημοσιεύτηκε 

στόν άθηναϊκό τύπο στίς 27 'Οκτωβρίου, εχει ώς 

έξή ς: 

·Ο πρωθυπουργός τής ·Ελλάδος κ. Καραμανλής, σέ 

συνέντευξή του, έξηγεί γιατί προσέφυγε πρόωρα στή λαϊ

κή έτυμηγορία. 'Ο κ. Καραμανλής δήλωσε δτι οί έκλογές 

τής 20ής Νοεμβρίου «θά διαψεύσουν τίς ελπίδες τών εξ~ 

τρεμιστικών στοιχείων, τόσο τής 'Αριστερίiς, δσο καί τής 

Δεξιίiς». 'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός, χαρισματικός ήγέ

της, πρόσθεσε δτι μία νέα έντολή θά έπιτρέψη καλύτερα 

στήν Κυβέρνησή του νά χειρισθή τό Κυπριακό, τή διένεξη 

μέ τήν Τουρκία καί τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Εuρω

παϊκή Οίκονομική Κοινότητα. 

Καθισμένος στό γραφείο του στό μέγαρο τής Βουλής, 

είπε δτι έπισπεύδει τίς έκλογές, <<yιά νά διασφαλίση τό 

μέλλον τής χώρας» . Γιατί μιά νέα έντολή θά τοu έπιτρέψη 

νά χειρισθή τά εσωτερικά προβλήματα «χωρίς τά πρόσθε

τα προβλήματα μιίiς παρατεταμένης προεκλογικής εκ

στρατείας». 

'Ο σημαντικός «έσωτερικός λόγος» των προώρων έκλο

γών, δήλωσε, είναι δτι «Οί έκλοyές αuτές νά διασφαλίσουν 

τή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα yιά πάντα, κατατροπώνοντας 

άφ, ένός τίς φιλοχουντικές δυνάμεις πού εvνοοίίν τήν έπι

στροφή σέ κάτι πού νά μοιάζη μέ τήν έξουσία τών συντα

γματαρχών», καί aφ, έτέρου τούς aριστερούς έξτρεμιστάς, 

δπως τό προσανατολισμένο πρός τή Μόσχα ΚΚΕ. 'Ο κ . 

Καραμανλής πρόβλεψε δτι τό ποσοστό πού θά πάρουν οί 

όρθόδοξοι κομμουνισταί θά είναι χαμηλό καί έκείνο τής 

Cίκρας Δεξιάς aκόμη χαμηλότερο . 

Στή συνέχεια είπε δτι έπιδιώκει τήν ενταξη τής 'Ελλά

δος στήν Κοινή 'Αγορά, τόσο γιά «πολιτικούς, δσο καί γιά 

οtκονομικούς λόγους» . Δήλωσε, έπίσης, δτι ή ενταξη θά 

βοηθήση στή «σταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών 

στή χώρα». 

«'Όταν ή Έλλάς καταστή Ισότιμο μέλος, θά συνδεθή 

πλήρως μέ τήν Εvρώπηιι, δήλωσε. «Αvτό θά βοηθήση στόν 

άποκλεισμό τών άπειλών έναντίον τής δημοκρατίας. 'Ολό

κληρη ή Εvρώπη θά άποτελέση έμπόδιο σέ παρόμοιες 

προσπάθειες». 

Στό σημείο αuτό τόνισε δτι, παρά μία aρχική περίοδο 
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28 Όκ:τωβρίου. Κατάθεση στεφάνου στόν 'Άγνωστο Στρατιώτη. 
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κάποιων δυσχερειών, ή i:νταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ θά 

έπιταχύνη τήν οiκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη τής 

χώρας . 

'Αναφερόμενος στό ένδεχόμενο έπανόδου τής 'Ελλά

δος στή στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ, εlπε δτι τό ζήτημα 

αuτό δέν σχετίζεται μέ τό θέμα τής έντάξεως στήν ΕΟΚ. 

«'Υποχρεωθήκαμε νά πάρουμε εlδική θέση στό ΝΑΤΟ, εξ 

αΙτίας τfjς λυπηρiiς στάσεως τfjς Συμμαχίας κατά τήν διάρ

κεια τijς κρίσεως του Κυπριακουιι, τόνισε ό κ. Καραμαν

λής, άναφερόμενος στήν τουρκική είσβολή στήν Κύπρο, 

τό 1974. 
Είπε, έπίσης, δτι οί συμμαχικές Κυβερνήσεις γνωρί

ζουν δτι, έφ · δσον τό κυπριακό πρόβλημα έπιλυθή δικαίως 
«θά επιστρέψουμε ώς κανονικά μέλη του ΝΑΤΟιι. 'Υπο

γράμμισε δέ δτι ή λύση τοu Κυπριακοu «εναπόκειται, κατά 

90% στήν Τουρκία καί κατά 10% στήν έλληvική πλευράιι 
καί δτι «ή Τουρκία δέν παρουσίασε συγκεκριμένες προτά

σειςιι. 'Ο κ. Καραμανλής παρατήρησε δτι οί Τοuρκοι, πού 

άποτελοuν τό 18% τοu πληθυσμοu τής Κύπρου, ijδη έλέγ
χουν τό 40% του έδάφους τής νήσου καί τό 40% του έλλη
νικοu πληθυσμοu ε{ναι τώρα πρόσφυγες. «Είναι μία κατά

σταση, πού κανείς λογικός άνθρωπος, άκόμη καί lνας 

Τουρκος, δέν μπορεί νά δεχθijιι, τόνισε. 

Γιά τίς ελληνοαμερικανικές σχέσεις δήλωσε δτι ζημι

ώθηκαν άπό τό γεγονός δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν 

ένήργησαν στή διένεξη τής Κύπρου, άλλ' δτι τώρα οί σχέ

σεις είναι καλές. Καί πρόσθεσε: «Θά μπορουσαν νά ήταν 

πολύ καλύτερες άν ή Ούάσιγκτων βοηθουσε περισσότερο. 

νΕχω τήν εντύπωση ότι ή Κυβέρνηση Κάρτερ δέν έχει 

άκόμη προσδιορίσει τήν πολιτική της στά μείζονα διεθνή 

θέματα, στά δποία οί 'Ηνωμένες Πολιτείες έχουν νά παί

ξουν μείζονα ρόλοιι. 

·Ο κ. Καραμανλής δήλωσε, τέλος, δτι τροποποίησε τόν 

έκλογικό νόμο γιά νά εuνοήση τήν άντιπολίτευση καί νά 

διασφαλίση ήπιώτερο πολιτικό κλίμα. «Αύτό πού χρειάζο

μαι ε{ναι ή νέα tντολψι, κατέληξε. 

Δημοσιεύεται στήν «' Εφημερίδα τής Κυβερνή
σεως» πράξη νομοθετικοί> περιεχομένου «περί αύξή

σεως τών ύπό του ΟΓ Α καταβαλλομένων συντάξεων, 

έπεκτάσεως τής άσφαλίσεως τής γεωργικής παραγω

γής καί c'iλλων τινών διατάξεων άφορωσών είς τόν 

όργανισμόν τοί>τον». Συγκεκριμένα, προβλέπεται ή 

αϋξηση, άπό τήν lη 'Οκτωβρίου 1977, κατά 25% τών 
συντάξεων του ΟΓ Α, ή θέσπιση προληπτικών μέ

τρων γιά τήν προστασία τής γεωργικής παραγωγής 

καί ή αϋξηση, άκόμη, τών όργανικών θέσεων του 

προσωπικοί> του ΟΓ Α. 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 

'Ο Κ. Καραμανλής έκφωνεί πολιτικό λόγο σέ 

προεκλογική συγκέντρωση στή Λάρισα, έντοπίζον

τας τήν προσοχή του στόν τομέα τής άγροτικής πο

λιτικής: 

«Λαρισαίοι, 

ιιΠρίν άπό τρία χρόνια, μιλώντας άπό τό άντι-

προσωπευτικότερο κέντρο τής έλληνικής ύπαίθρου, 

πού εlναι ή Λάρισα, άναφέρθηκα στίς προοπτικές 

πού διανοίγονται γιά τόν 'Έλληνα άγρότη. Δέν σιiς 

άπέκρυψα τότε τίς δυσχέρειες τίς όποίες θά εlχε νά 

άντιμετωπίση ή Κυβέρνησις πού θά προέκυπτε άπό 

τίς έκλογές τού Νοεμβρίου τού /974. Σιiς έξήγησα 
έπίσης τούς λόγους γιά τούς όποίους, ύπό δημοκρα

τικό καθεστώς, ή προοδευτική έπίλυση τών προβλη

μάτων μιιiς χώρας έξαρτιiται άπό τόν τρόπο μέ τόν 

δποίο ό λαός θά χρησιμοποιήση τήν ψήφο του. Ό 

λαός πού εlναι κατά τό Σύνταγμα κυρίαρχος, καί γι ' 
αύτόν άκριβώς τόν λόγο ύπεύθυνος γιά τήν iστορική 

του μοίρα. 

ιιΚατά τίς περασμένες έκλογές ή Νέα Δημοκρατία 

ένσάρκωνε τήν έλπίδα. Σήμερα έμφανίζεται προβάλ

λοντας τό έργο της. Καί εlναι τό έργο αύτό, σέ σύγ

κριση μέ τό παρελθόν, άλλά καί σέ σύγκριση μέ τίς 

έξελίξεις πού σημειώθηκαν στίς άλλες εύρωπαϊκές 
χώρες, σημαντικώτατο. 'Η σημασία τού έργου μου, 

εiδικώτερα στόν άγροτικό τομέα, προβάλλει έντονώ

τερη, άν λάβη κανείς ύπ' όψη δ τι τό 1976, καί Ιδιαί
τερα τό 1977, μειώθηκε ό όγκος τής παραγωγής έξ 
αlτίας τών δυσμενών καιρικών συνθηκών καί διαφό

ρων θεομηνιών. 

ιιΛαρισαίοι, 

»'Όπως γνωρίζετε, στή λειτουργία τής Πολιτείας 

δέν ύπάρχουν στεγανά, γιατί δλα είναι άλληλένδετα. 

"Οταν συνεπώς όμιλοvμε περί άγροτικής πολιτικής, 

όφείλομεν νά έχωμε ύπ ' όψη μας δ τι ή πολιτική αύτή 

έντάσσεται στήν γενικώτερη οίκονομική πολιτική 

μιιiς χώρας καί συνεπώς διαμορφώνεται άνάλογα μέ 

τίς δυνατότητες τής οlκονομίας της. 

ι>Σέ δλες τίς χώρες τού κόσμου τό άγροτικό πρό

βλημα εlναι όξύ. Καί τούτο γιατί παντού τό είσόδημα 

τού άγρότου, ώς έκ τής φύσεώς του, αύξάνεται μέ 

βραδύτερο ρυθμό άπό δ, τι αύξάνεται τό είσόδημα 

τών άλλων κοινωνικών τάξεων. Στήν 'Ελλάδα τό 

πρόβλημα αύτό έμφανίζεται όξύτερο, γιατί δ κλήρος 

στόν τόπο μας, σέ σύγκριση μέ άλλες χώρες, εlναι 

μικρός καί άγονος καί ή άπόδοσή του έπηρεάζεται 

άπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

ι>Γιά τήν έξουδετέρωση αύτών τών φυσικών μειο

νεκτημάτων ή Πολιτεία όφείλει νά λαμβάνη είδικά 

προστατευτικά μέτρα γιά τήν τάξη τήν άγροτική. 

Καί τά μέτρα αύτά εlναι δύο είδών. Διαρθρωτικά γιά 
τήν βελτίωση καί τήν αvξηση τής παραγωγής καί 

συνεπώς τού είσοδήματος τού άγρότου. Καί κοινω

νικά, γιά τήν κοινωνική του άσφάλιση, γιά τήν στή

ριξη τής τιμής καί τήv έπιδότηση τού προϊόντος του, 

μέ σκοπό τήν άνύψωση τού βιοτικού του έπιπέδου. 

ιιΚαί αύτό άκριβώς έκαναν δλες οι' Κυβερνήσεις, 

τών όποίων εlχα τήν τιμήν νά προεδρεύω. 

»Λαρισαίο ι, 

»Τό ένδιαφέρον μου γιά τόν 'Έλληνα άγρότη τό 
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άπέδειξα έμπράκτως καί δχι μέ λόγια, δπως τό κά

νουν οί άντίπαλοί μου. Γιατί, άν ύπάρχη σήμερα μία 

άγροτική πολιτική πού νά καλύπτη τόσον τόν διαρ

θρωτικό, δσο καί τόν κοινωνικό τομέα, αύτή ή πολι

τική είναι δική μου. 

»Κατά τήν διάρκεια τής οκταετίας καθιέρωσα τήν 

άσφάλιση τών άγροτών, σέ τέτοια μάλιστα εκταση, 

diστε νά θεωρηθή δ θεσμός πρωτοποριακός γιά τήν 

έποχή του. Γιατί έκάλυψα συγχρόνως τήν ύγεία, τό 

γήρας καί τήν παραγωγή τών άγροτών. Καθιέρωσα 

τήν τιμή άσφαλείας καί έπιδότησα δλα σχεδόν τά 

γεωργικά μας προϊόντα γιά νά βελτιώσω τό είσόδημα 

τών καλλιεργητών. 'Επραγματοποίησα σέ μεγάλη 

εκταση εργα έyyείου βελτιώσεως, πού άπετέλεσαν 

τήν ύποδομή τής άγροτικής άναπτύξεως τής χώρας. 

'Ίδρυσα πολλές γεωργικές βιομηχανίες γιά τήν άξι

οποίηση τής γεωργικής μας παραγωγής. 'Επρο

γραμμάτισα καί προώθησα τήν άναδιάρθρωση τών 

καλλιεργειών. τέλος, μέ τό πρόγραμμα τών μικρών 

κοινωφελών εργων κατασκευάσθησαν σέ δλες σχε

δόν τίς κοινότητες εργα παραγωγικά καί κοινωνικά. 

»Κατά τήν διάρκεια τής τριετίας έξ άλλου έπεξέ

τεινα τά μέτρα αύτά, παρά τίς ύφισταμένες καί γνω

στές σέ δλους σας δυσχέρειες. Διηύρυνα τήν κοινω

νική άσφάλιση τών άγροτών. Αύξησα κατά 150% τίς 
άγροτικές συντάξεις. "Εθεσα σέ έφαρμογή εύρύ πρό

γραμμα ολοκληρώσεως τής ύγειονομικής περιθάλ

ψεως. Καί έπεξέτεινα τήν άσφάλιση τής παραγωγής 

κατά τών θεομηνιών. 'Επεδότησα σχεδόν δλα τά γε

ωργικά μας προϊόντα καί διέθεσα μεγάλες πιστώσεις 

γιά τήν άνάπτυξη τής γεωργίας μας. 'Η πιστοδότηση 

έξάλλου τοD γεωργικοί] τομέως άπό 31,7 δισεκατομ
μύρια τό 1973 άνήλθε τό 1977 σέ 80,8 δισεκατομμύ
ρια δραχμές. 'Ενίσχυσα τόν ρόλο τών συνεταιρι

σμών γιά νά περιορ{σω τόν ρόλο τών μεσαζόντων καί 

νά προστατεύσω άπό τήν έκμετάλλευση τόν 'Έλλη

να παραγωγό. 'Ελήφθησαν έπίσης διάφορα νομοθε

τικά μέτρα γιά τήν πολύπλευρη προστασία του γε

ωργοί]. 

>>Γιά νά έκτιμήσετε τήν εκταση τών μέτρων αύ

τών, θά σiiς δώσω συγκεκριμένη τήν εiκόνα της: Κα

τά τήν διάρκεια τής τριετίας, λόγφ κακών καιρικών 

συνθηκών, ή αύξηση τοD δγκου τής γεωργικής πα

ραγωγής δέν ύπερέβη τό 1,3%. Παρά ταDτα τό άγρο

τικό εiσόδημα γιά τήν i'δια περίοδο αύξήθηκε κατά 

42%, δσο περίπου κα{ δ τιμάριθμος. Καί τοDτο γιατί 
ή Κυβέρνηση, γιά νά στηρίξη τούς παραγωγούς, δι

οχέτευσε στόν άγροτικό τομέα ύπό διάφορες μορφές 

87 δισεκατομμύρια δραχμές, πού έβάρυναν τό κο ι νω
νικό σύνολο. 

» 'Εάν δέν εκανα περισσότερα, δ πως θά τό ήθελα, 
αύτό οφείλεται στό γεγονός δτι μέ τά μέτρα αύτά 

έξήντλησα τά περιθώρια τής άντοχής τής οiκονομί

ας μας. Γιατί στή ζωή δέν κάνει κανείς πάντοτε δ, τι 

θέλει άλλά δ, τι πρέπει· καί άπό αύτό πού πρέπει, δ, τι 

μπορεί. 

»Οί άνάγκες τής σταθεροποιήσεως κα{ άναπτύ

ξεως τής οiκονομίας μας, καί προπαντός οί ύψηλές 
στρατιωτικές δαπάνες προσδιώρισαν τά περιθώρια, 

έντός τών δ ποίων θά μπορούσαμε νά κι νηθοDμε. Πρέ

πει νά γνωρίζετε δτι κατά τήν διάρκεια τής τριετίας 

έδαπανήσαμε γιά τήν άμυνα τής χώρας 60 περίπου 
δισεκατομμύρια περισσότερα έκείνων τά δποία έδα

πανούσαμε ύπό δμαλές συνθήκες. Καί πρέπει στό 

σημείο αύτό νά προσθέσω δτι γιά τόν ίδιο σκοπό 

άναλάβαμε βαρύτατες ύποχρεώσεις γιά τήν προσεχή 

πενταετία. 'Όπως άντιλαμβάνεσθε, άν δέν ύπήρχαν 

ο{ άνάγκες τής ένισχύσεως τής άμυνας τής χώρας καί 

διαθέτα/ιε τίς εκτακτες αύτές δαπάνες γιά τήν κοινω
νική καί iδιαίτερα γιά τήν άγροτική μας πολιτική, 
άσφαλώς ή προστασία τών άγροτών θά ήταν πληρέ

στερη. Δέν νομίζω δμως δτι ύπάρχει άγρότης πού θά 

έδέχετο νά βελ τι ώση τό εiσόδημά του σέ βάρος τής 
άμυνας τής χώρας. 

»Ααρισαίοι, 

» "Εναντι δλων αύτών πού συνιστοDν τό εργο τό 
Ιδικό μας, οί άντίπαλοί μας άντιπαρατάσσουν δημα

γωγικές ύποσχέσεις, πού γνωρίζουν καί οί i'διοι δτι 

δέν μποροDν νά πραγματοποιηθοDν. Κα{ δέν μπο

ροDν, γιατί ύπερβαίνουν τίς δυνατότητες τής οίκονο

μίας τής χώρας, δπως θά άποδείξω προσεχώς μέ συγ

κεκριμένους άριθμούς. 

»Γιά νά έκτιμήσετε δμως τή σοβαρότητα αύτών 

τών ύποσχέσεων, θά μπορούσατε νά ρωτήσετε τούς 

άντιπάλους μας: "Γιατί άπό αύτά πού ύπόσχεσθε 

σήμερα, δέν έκάνατε τίποτε δταν βρεθήκατε παλαιό

τερα στήν έξουσία; Καί βρήκατε μάλιστα γεμάτα τά 

ταμεία άπό τόν Καραμανλή; Καί δχι μόνο δέν έκά

νατε τίποτε, άλλά αύτοδιαλυθέντες; διαλύσατε τά 

πάντα!". 

»Καί θά μπορούσατε έπίσης νά τούς ρωτήσετε: 

"Γιατί κατηγορείτε τόν Καραμανλή δτι δέν κάνει αύ

τά πού οί ίοιοι ύπόσχεσθε, δταν συγχρόνως καταγ

γέλλετε ό lfνας τόν άλλον γιά δημαγωγία καί γιά άνι

κανότητα νά πραγματοποιήση αύτά πού ύπόσχεται; ". 
>> "Οταν, δμως, άγαπητοί μου, άντιμετωΠίζετε αύ

τό τό φαινόμενο, πώς ήμπορείτε νά δώσετε πίστη 

στίς ύποσχέσεις τους; "Αλλωσrε οί άσφαλέστερες 

συγκρίσεις είναι έκείνες πού γίνονται μέ τίς πράξεις 

του παρελθόντος καί δχι μέ τίς ύποσχέσεις του μέλ

λοντος. 

» 'Εμείς δέν θά παρακολουθήσουμε τούς άντιπά
λους μας στόν συναγωνισμό αύτόν τών δημαγωγικών 

ύποσχέσεων. Δέν ύποσχόμεθα παρά δ, τι ε{ναι έφι

κτό. Καί συγκεκριμένα ύποσχόμεθα δ τι θά έξαντλοD

με δλα τά περιθώρια τής οίκονομίας μας γιά νά βελ

τιώνωμε τήν ζωή τής άγροτικής τάξεως, πού τή θεω

ροDμε θεμέλιο τοD εθνους. 
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»Ή συμπαράσταση δμως αύτή τής Πολιτείας θά 

πρέπει νά συμπληρώνη καί δχι νά άναπληρώνη τόν 

μόχθο τοίJ άγρότου. Γιατί μόνο μέ τήν έπίμονη καί 

μεθοδική άξιοποίηση τής γής του καί τής συμπαρα

στάσεως τοίJ Κράτους ήμπορεί νά έπιτύχη μόνιμη 

καί ούσιαστική βελτίωση τής ζωής του. 

))Λαρισαίοι, 

)) "Ο πως γνωρίζετε, στή βελτίωση αύτή θά συμβά
λη άποφασιστικά καί ή ένταξη τής χώρας μας στήν 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού άποτελεί μόνιμη έπιδίω

ξη τής πολιτικής μου. Πολιτικής πού θά έξομοιώση 

τούς άγρότες μας μέ τούς συναδέλφους τους τής Εύ

ρώπης. Γιατί: 

))Πρώτον, τό Γεωργικό Ταμείο τής Κοινότητος 

θά μfiς προσφέρη τίς κοινοτικές τιμές άσφαλείας, 

πού εlναι φυσικά ύψηλότερες άπό τίς δικές μας, μέ 

άποτέλεσμα νά έξασφαλίσει ό παραγωγός ύψηλότε

ρο εΙσόδημα. 

))Δεύτερον, τά άγροτικά μας προϊόντα θά κυκλο

φοροίJν προνομιακά έναντι τρίτων χωρών στήν τερά

στια άγορά τής Κοινότητος. Καί συνεπώς θά διατί

θενται σέ ύψηλότερες τιμές άπό αύτές πού πραγμα

τοποιοίJν σήμερα. 

))Τρίτον, τό Γεωργικό Ταμείο τής Κοινότητος θά 

έπιδοτήση έργα γεωργικής άναπτύξεως καί άναδιαρ

θρώσεως τής γεωργικής μας παραγωγής, πού θά αύξή

σουν τήν παραγωγικότητα καί συνεπώς τό άγροτικό 

είσόδημα. 

)) Τέταρτον, τό Ταμείο Περιφερειακής 'Α ναπτύ
ξεως τής Κοινότητος θά διαθέση κεφάλαια γιά τήν 
άνάπτυξη καθυστερημένων περιοχών τής χώρας, μέ 

άποτέλεσμα τήν συγκράτηση τοίJ πληθυσμοί] τών 

περιοχών αύτών καί τήν δημιουργία περιφερειακών 

πόλων έλξεως. 

)) 'Η ίδία ή Κοινότης ύπολογίζει δτι ή Έλλάς τόν 
πρώτο χρόνο τής έντάξεώς της θά εiσπράξη γιά τήν 

πραγματοποίηση τών παρά πάνω σκοπών 350 έκα
τομμύρια δολλάρια. Αύτονόητο εlναι δτι γιά τά έπό

μενα χρόνια τό ποσόν αύτό θά αύξάνεται άναλόγως. 

)) Τό συμπέρασμα ε[ ναι δτι έκείνοι οί δποίοι 

άναμφισβήτητα θά ώφεληθοίJν άπό τήν ένταξή μας 

στήν Κοινή 'Αγορά εlναι οί 'Έλληνες άγρότες. Καί 

εlναι οχ ι μόνο περίεργο, άλλά καί ϋποπτο τό γεγονός 

δτι ύπάρχουν κόμματα στήν χώρα μας, τά όποία, ένώ 

έμφανίζονται ώς προστάτες τών άγροτών, άγωνίζον

ται νά ματαιώσουν τήν ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα. Καί λέγω ϋποπτο, γιατί ή άριστερά τής 

Άριστερfiς - δηλαδή οί κομμουνισταί καί τό ΠΑ

ΣΟΚ - έπιδιώκουν, δπως κατ' έπανάληψη κατήγ

γειλα, τήν πλήρη άποκοπή τής χώρας μας άπό τή 

Δύση. Καί εlναι τοσούτφ μfiλλον ύποπτο, καθ' δσον 

άποτελοίJν έξαίρεση σ' δλη τήν Εύρώπη, τής όποίας 

άκόμη καί τά κομμουνιστικά κόμματα δέχονται δχι 

μόνο τήν Κοινή 'Αγορά, άλλά καί τό ΝΑΤΟ. 

))Λαρισαίοι, 

)) "Οπως έτόνισα καί στήν Θεσσαλονίκη, ή προ
σεχής έκλογή δέν θά έχη άντικείμενο τά προβλήμα

τα τής α ' ή τής β ' τάξεως, θά έχη ώς άντικείμενο τό 

μέγα θέμα τοίJ μέλλοντος τής 'Ελλάδος. Καί γιά νά 

άσφαλίσωμε τό μέλλον αύτό θά πρέπει: Πρώτον, νά 

άντιμετωπίσουμε έπιτυχώς μέ μιά Κυβέρνηση άντά

ξία τών περιστάσεων τούς κινδύνους πού άπειλοίJν 

τήν χώρα μας- καί αύτήν τήν Κυβέρνηση μόνον ή 

Νέα Δημοκρατία μπορεί νά τήν δώση· δεύτερον, νά 

σταθεροποιήσωμε τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς, 

τούς δποίους ώρισμένοι κύκλοι έξακολουθοίJν νά 

ύπονομεύουν· καί τρίτον, νά άναπτύξωμε οΙκονομι

κώς καί κοινωνικώς τήν χώρα μας. Καί χωρίς νά πα

ραιτηθοίJμε τοίJ φυσικοί] δικαιώματος, πού έχει κάθε 

άνθρωπος, νά έπιδιώκη τήν βελτίωση τής ζωής του, 

όφείλομε νά προσαρμόζωμε τήν συμπεριφορά μας ώς 

πολιτών στά μεγάλα αύτά προβλήματα πού άνέφερα 

καί πού εlναι συνδεδεμένα μέ τήν τύχη τοίJ έθνους. 

Γιατί, δ πως λέγει ό Περικλής στόν 'Επιτάφιό του, ή 

εύτυχία ή ή δυστυχία τών πολιτών ταυτίζεται μέ τήν 

εύτυχία ή τήν δυστυχία τής Πολιτείας των)λ 

Μετά τήν όμιλία του, δ κ:. Καραμανλής, άπευθυνό

μενος άπό τήν έξέδρα στό ένθουσι&δες πλήθος, ε{πε : 

«Εlναι σκληρή ή ζωή ένός πολιτιιωίJ πού άφιε

ρώνεται στήν ύπηρεσία τοίJ λαοίJ του. Μοναδική 

ίκανοποίηση, γιατί τίς δοκιμασίες πού ύφίσταται, εl

ναι ή άναγνώριση τοίJ έργου του. Σfiς εύχαριστώ, 

γιατί μοίJ δώσατε σήμερα, μέ τήν άγάπη καί τόν έν

θουσιασμό πού μέ ύπεδέχθητε, τήν μεγάλη αύτή ίκα

νοποίησφλ 

Σέ άπάντηση, τέλος, έρωτήματος δημοσιογράφου 

σχετικά μέ τόν τόνο όξύτητας πού fίδη τείνουν νά 
προσδώσουν στόν προεκλογικό άγώνα ό Γ. Μαuρος 

κ:αί δ Α. Παπανδρέου(= δ Κ. Καραμανλής «νατοϊκός 

πρωθυπουργός>)) , δ άρχηγός τής Νέας Δημοκρατίας 

δήλωσε: 

«Νομίζω δτι διαπράττουν μέγα dφάλμα. Γιατί οί 

προεκλογικές όξύτητες έχουν τίς έπιπτώσεις των καί 

στή μετεκλογική ζωή τής χώρας. Καί αύτό εlναι έπι

κίνδυνο σέ μιάν έποχή πού εlναι έθνική άνάγκη νά 

διαφυλάξωμε καί νά καταστήσωμε μόνιμη τήν έθνι

κή μας ένότητα. Εlχα τήν εύκαιρία νά πώ παλαιότερα 

δτι στόν τόπο μας κάνουν (sic) νά μεταβάλλωμε τά 
έθνικά θέματα σέ κομματικά καί έν συνεχείq. τά κομ

ματικά σέ προσωπικά. Αύτό δμως δέν διευκολύνει 

ούτε τήν έπίλυση τών έθνικών μας προβλημάτων ού

τε καί τήν όμαλή λειτουργία τής δημοκρατίας)). 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Στό ύπουργείο 'Εσωτερικών, ό πρωθυπουργός, 
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Κ. Καραμανλής, προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ άντι
κείμενο τήν προετοιμασία τών έκλογών. 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοϋ ένημερώθηκ;ε άπό τούς 

άρμόδιους ύπουργούς - 'Εσωτερικών, Δικαιοσύνης 

καί Δημοσίας Τάξεως - γιά τά μέτρα που εχουν 

έφαρμοστεί, προκειμένου νά διασφαλιστεί ή liψογη 

διενέργεια τών έκλογών, εδωσε δδηγίες γιά τήν όλο

κλήρωση τής προσπάθειας πρός τήν ϊδια κατεύθυν

ση. 

Μετά τό τέλος τής συσ$έψεως, δ πρωθυπουργός 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Τόν τελευταίο καιρό είπαμε τόσα πολλά, πού 

έχουμε προκαλέσει κάματο στήν κοινή γνώμη. Ή 

προσωπική μου γνώμη εlναι ότι αύτές οί θορυβώδεις 
έκδηλώσεις πού συνοδεύουν τίς έλληνικές έκλογές, 

θά πρέπει νά περιορισθούν, ά'ν όχι νά καταργηθούν. 

Διότι δ τρόπος μέ τόν όποίο κάνουμε στήν 'Ελλάδα 

τίς έκλογές θυμίζει περισσότερο Ά νατολή παρά Δύ

ση. 

»Πάντως, άπό τήν συνομιλία πού εlχα μέ τούς 

άρμοδίους ύπουργούς, διεπίστωσα ότι ή διαδικασία 

τών έκλογών διεξάγεται κατά τρόπον δμαλόν. Καί 
εlμαι βέβαιος ότι θά φθάσουμε στό τέρμα δμαλώς, ά'ν 

βέβαια βοηθήσουν καί τά κόμματα, άποφεύγοντας 

λίγο- πολύ τίς έξαλλοσύνες καί τούς δημαγωγικούς 

ή άκόμη καί έμπρηστικούς λόγουφ>. 

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Μετά άπό συνάντησή του, στή Βόννη, μέ τόν 

πρωθυπουργό τής 'Ισπανίας, 'Αδόλφο Σουάρεθ, μέ 

κύριο θέμα τήν ενταξη τής 'Ισπανίας στήν ΕΟΚ, δ 

καγκελλάριος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Γερμανίας, Χ. Σμίτ, διαχωρίζει κατηγορηματικά 

τήν αίτηση είσδοχής τής 'Ελλάδος άπό τίς άντί

στοιχες τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας: 

«Ή 'Ισπανία καί ή Πορτογαλία θά χρειασθοϋν tσως 

δέκα χρόνια γιά νά ένταχθοuν, ένώ ή αtτηση τής· Ελλάδος 

προωθείται γρήγορα». 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

' Ο Κ. Καραμανλής δ μιλεί στήν Πάτρα, μέ κύριο 

άντικείμενο τήν οίκονομική καί κοινωνική πολιτική 

τής Κυβερνήσεως: 

«Πολίται τών Πατρών, 

»'Από τήν πόλη σας, πού συνδυάζει άπό αiώνων 

τήν έμπορική δραστηριότητα μέ τήν καλλιέργεια 

τού πνεύματος, θά έκθέσω καί πάλι τίς άρχές τής 

οiκονομικής καί κοινωνικής πολιτικής τής Νέας 

Δημοκρατίας καί θά κάνω συγχρόνως τόν άπολογι

σμό τού έργου πού έπετέλεσε ή Κυβέρνησή μου 

στούς τομείς αύτούς κατά τήν τελευταία τριετία. 

»'Η Νέα Δημοκρατία άπό τής ίδρύσεώς της διεκή

ρυξε ότι πιστεύει στήν έλεύθερη δημοκρατική οlκο

νομία. Ή οlκονομική φιλοσοφία της εlναι προσα

νατολισμένη στό οlκονομικό σύστημα πού έπικρατεί 

στίς δημοκρατικές χώρες τής Εύρώπης, μέ τίς δποίες 
συνεδέθη καί θά συνδεθή στενώτερα ή οlκονομία 

μας. Καί πιό συγκεκριμένα ή Νέα Δημοκρατία πι

στεύει στόν δημιουργικό ζήλο τού &τόμου καί τόν 

έλεύθερο συναγωνισμό. 'Όπως όμως ή άναρχία κα

ταργεί τήν άληθινή έλευθερία, έτσι καί ή άσυδοσία 

στόν έλεύθερο άνταγωνισμό κλονίζει τίς βάσεις όχι 
μόνο τής οlκονομικής, άλλά καί τής κοινωνικής ζω

ής μιaς χώρας. 

»Γι' αύτό ή Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει ότι ή 

Πολιτεία όφείλει νά παρεμβαίνη, γιά νά έξισορροπή 
τίς οlκονομικές καί κοινωνικές άντιθέσεις καί νά πε

ριορίζη τίς άνισότητες. Καί πέραν αύτών, νά άνα
πληρώνη τήν lδιωτική πρωτοβουλία, όπου λόγοι οl

κονομικοί καί κοινωνικοί τό έπιβάλλουν. 

»Καί αύτές τίς άρχές ή Κυβέρνησή μου τίς έφήρ

μοσε μέ συνέπεια, όπως θά διαπιστώσετε άπό τά άπο

τελέσματα τού έργου τής τριετίας. 

»Πολίται τών Πατρών, 

»Γιά νά έκτιμηθή όρθά καί δίκαια ή σημερινή 

κατάσταση τής χώρας καί συνεπώς ή πολιτική τής 

Κυβερνήσεώς μου, θά πρέπει νά ληφθή ύπ' όψη ότι, 

πέραν τών γνωστών καί δυσκόλων προβλημάτων πού 
άντιμετωπίζουν αύτήν τήν έποχή όλες οί χώρες τού 

κόσμου, ή 'Ελλάς βρέθηκε στήν άνάγκη ν' άντιμε

τωπίση πρόσθετα καί κρίσιμα προβλήματα, γιά τά 

όποία ή Κυβέρνησή μου ήταν ύποχρεωμένη νά άνα

λώση χρόνο, δυνάμεις καί χρήμα. 

»'Η Κυβέρνηση ώφειλε σέ πρώτη φάση ν' άπο

τρέψη τόν κίνδυνο τής άναρχίας, πού εύλογα άνεμέ

νετο μέ τήν κατάρρευση τής δικτατορίας καί έν συ
νεχείr, ν' άποκαταστήση έν μέσφ μυρίων δυσχερει

ών καί κινδύνων τήν δημοκρατία. 

»Δεύτερον, ώφειλε ν' άντιμετωπίση άποφασιστι

κά τίς τουρκικές προκλήσεις καί ν' άποτρέψη τόν 

συνεχώς έπικρεμάμενο κίνδυνο τού πολέμου. 

»Τρίτον, ώφειλε ν' άνασυγκροτήση τίς ένοπλες 

δυνάμεις τής χώρας, πού τίς βρήκε διαλελυμένες καί 

άοπλες. Καί τό έργο αύτό ήταν δυσχερές καί κατε

πείγον, λόγω τών κινδύνων πού άπειλούσαν τήν χώ
ρα. 

»Τέταρτον, έπρεπε νά δια θέση τεράστια ποσά γιά 

τόν έξοπλισμό τής χώρας. Καί στό σημείο αύτό θά 
πρέπει νά σaς ύπενθυμίσω - γιατί εlναι άνάγκη νά 

μή τό λησμονήτε - ότι οί άμυντικές δαπάνες τής 

χώρας άπό Ι 5 δισεκατομμύρια τό Ι 973 άνήλθαν έφέ
τος σέ 55 δισεκατομμύρια δραχμές, έκ τών δποίων 
550 έκατομμύρια δολλάρια σέ συνάλλαγμα. Καί οί 
δαπάνες αύτές θά συνεχισθούν καί κατά τήν προσεχή 
πενταετία, λόγφ τών μεγάλων ύποχρεώσεων τίς 
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δποίες άνελάβαμε, γιά νά καταστήσωμε άπρόσβλητη 

τήν 'Ελλάδα. 

»Πέμπτον, όJφειλε νά θέση ύπό έλεγχο ν τήν οΙκο

νομία τής χώρας, πού άπειλείτο μέ κατάρρευσιν, 

έξαιτίας τής άλογίστου πολιτικής τήν δποίαν άκο

λούθησε ή δικτατορία. 'Αρκεί νά σiiς πώ ότι τό 1974 
δ πληθωρισμός έφθασε τό 27%, οι' δέ έπενδύσεις άντί 
νά αύξηθοίiν μειώθηκαν κατά 25%. 

» "Εκτον, όJφειλε νά άποκαταστήση τό καταρρα
κωθέν γόητρο τής 'Ελλάδος, νά ένισχύση τά διεθνή 

της έρείσματα καί νά άνοίξη τόν δρόμο γιά τήν έντα

ξή μας στήν Κοινή 'Αγορά. 

))Καί όλα αύτά έπρεπε νά γίνουν ύπό τήν πίεση 

μιiiς παγκόσμιας οΙκονομικής κρίσεως, πού έξεδη

λώθη άπό τό 1974 καί συνεχίζεται· καί πού ήταν έπό
μενο νά έχη τίς έπιπτώσεις τi]ς καί στήν δική μας 

οΙκονομία. 

))Κάτω άπό τίς δυσμενείς αύτές συνθήκες θά ήταν 

φυσικόν ή οΙκονομική κατάσταση τής χώρας μας νά 

εlναι κακή· καί όπωσδήποτε χειρότερη άπό τίς άλλες 

χώρες, πού δέν εlχαν ν' άντιμετωπίσουν τά έκτακτα 

καί κρίσιμα προβλήματα πού όJφειλε ν · άντιμετωπί

ση ή Έλλάς. 

))Παρά ταίiτα, ή οΙκονομική κατάσταση τής χώ

ρας μας έμφανίζεται σχετικά καλή. Καί λέγω σχετι

κά, γιατί στήν πολιτική δέν ύπάρχουν Ιδανικές κα

ταστάσεις, άφοίi προβλήματα καί μάλιστα όξύτατα 
έχουν καί οί πλουσιώτερες χώρες. 

)) v Α ν ή κατάσταση τής χώρας ήταν κακή, όπως 

Ισχυρίζονται οί άντίπαλοί μου, δέν θά μοίi έλειπε τό 

θάρρος νά τό όμολοyήσω. Καί έπικαλούμενος τά με

γάλα προβλήματα πού έκληρονόμησα, νά ζητήσω 

όδυνηρές θυσίες άπό τόν λαό, όπως τό έκαμαν καί 

άλλες, καί μάλιστα πλουσιώτερες άπό τήν δική μας 

χώρες. 

))Συμβαίνει, λοιπόν, ή οΙκονομική κατάσταση τής 

χώρας, παρά τίς όργανικές άδυναμίες της, νά εlναι 

καλή. Καί αύτό έπιβεβαιώνεται δχι μόνον άπό τούς 

άριθμούς τούς δποίους έν συνεχείg θά σiiς δώσω άλ

λά καί άπό τίς έκθέσεις τών διεθνών όργανισμών. 

)) 'Εθνικό εΙσόδημα 
)) Τό 1977 τό έθνικό μας εΙσόδημα θά αύξηθή κάτά 

5%, έναντι 6% τοίi 1976 καί 5, 7% τοίi 1975. Δυσμενή 
έπίπτωση εlχε έφέτος έπί τοίi έθνικοίi εΙσοδήματος ή 

μειωμένη λόγφ καιρικών συνθηκών γεωργική παρα

γωγή. Πάντως, εlναι χαρακτηριστικό ότι ή άντί

στοιχη μέση αϋξηση τών χωρών τής ΕΟΚ θά περιο

ρισθή έφέτος σέ 3%. Γιά τήν τριετία έξάλλου 1975-
1977 ή μέση έτησία αϋξηση τοίi έθνικοίi εΙσοδήμα
τος τής 'Ελλάδος έκτιμiiται σέ 5, 7%, έναντι μόνο 
1,8% γιά τίς χώρες τής ΕΟΚ. Καί κάνω τίς συγκρί
σεις αύτές μέ τίς άλλες χώρες, γιατί άποτελοίiν τό 

άσφαλέστερο κριτήριο γιά τήν έκτίμηση τής προό

δου, πού έσημείωσε ή οΙκονομία μας. 

)) 'Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
))Οί άκαθάριστες έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου θά 

παρουσιάσουν κατά τό τρέχον έτος αϋξηση κατά 

7,5% περίπου, έναντι αύξήσεως 6,5% τοίi 1976· καί 
πολύ μεγαλύτερη άπό τήν άντίστοιχη αϋξηση τών 

χωρών τής ΕΟΚ, πού προβλέπεται νά κυμανθή στό 

1,9%. 'Εν τούτοις οί έπενδύσεις τοίi τρέχοντος έτους, 
καίτοι ύψηλότερες, δέν εlναι ένrελώς ίκανοποιητι

κές άπό άπόψεως συνθέσεως, γιατί σημαντικώτατο 

ποσοστό διετέθη σέ κατασκευές. Πάντως, γιά τήν 

ένθάρρυνση τών έπενδύσεων μελετώνται συγκεκριμέ

να μέτρα, όπως ή σταθεροποίηση τοίi φορολογικοίi 

καθεστώτος τών έπενδυτών, καί ή καθιέρωση κινή

τρων άναλόγων μέ έκείνα πού Ισχύουν στήν Κοινή 

'Αγορά. 
))Δημοσιονομική διαχείριση 

)) 'Η δημοσιονομική κατάσταση τής χώρας ε{ ναι 
ύγιής. Τόσον ό τακτικός προϋπολογισμός, όσον καί 

δ προϋπολογισμός έπενδύσεων θά διαμορφωθοίiν κα

τά τό τρέχον έτος σύμφωνα μέ τίς άρχικές προβλέ

ψεις. Στό σημείο αύτό θά ήθελα νά παρατηρήσω ότι 

κατά τήν διάρκεια τής τριετίας ή Κυβέρνηση άπέφυ

γε νά φορολογήση τίς άσθενέστερες τάξεις. 'Ενώ 

έπεβάρυνε τίς πλουσιώτερες τάξεις μέ έκτακτες εΙ

σφορές πού άνήλθαν σέ 25 δισεκατομμύρια δραχμές, 
καθώς καί μέ μόνιμες φορολογικές διαρρυθμίσεις 

πού άπέδωσαν άλλα 16 δισεκατομμύρια δραχμές. 
Έπεβάρυνε δηλαδή τίς εύπορώτερες τάξεις μέ 41 
δισεκατομμύρια δραχμές. 

)) Τιμάριθμος 
)) 'Ο δείκτης τιμών καταναλωτοίi θά διαμορφωθή 

έφέτος γύρω στό 12%, πού θά εlναι ό μέσος όρος 
περίπου τών χωρών τής Κοινής Άγορiiς, δεδομένου 

ότι ώρισμένες έξ αύτών θά έχουν χαμηλότερον άπό 

τόν δικό μας τιμάριθμο ν, άλλες όμως -όπως ή 'Α γ

γλία, ή 'Ιταλία, ή 'Ιρλανδία- θά έχουν πολύ ύψηλό

τερον. 'Εξ άλλου γιά τήν 'Ισπανία καί Πορτογαλία 

ύπολογίζεται ότι ό τιμάριθμος θά κυμανθή γύρω στό 

30%. Καί θά πρέπει έδώ νά σημειωθή ότι ένα μέρος 
τής έφετινής αύξήσεως όφείλεται στά προστατευτικά 

μέτρα πού έλαβε ή Κυβέρνηση ύπέρ τών γεωργών καί 

τών κτηνοτρόφων. 

)) 'Ισοζύγιο πληρωμών 
))Στό Ισοζύγιο πληρωμών οί έξελίξεις κατά τήν 

τριετία 1975-1977 ύπήρξαν Ιδιαίτερα ίκανοποιητικές, 
παρά τόν διεθνή στάσιμο πληθωρισμό. Εlδικώτερα 

οί έλληνικές έξαγωγές αύξήθηκαν κατά 49,8%, ένώ 
άντιστοίχως οί εΙσαγωγές κατά 36,4%. 'Επίσης, οί 

άδηλοι πόροι σημείωσαν αϋξηση κατά 48%. 'Αποτέ

λεσμα τών έξελίξεων αύτών ήταν ή μείωση τοίi έλ

λείμματος τοίi Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 

πού άναμένεται ότι θά περιορισθή έφέτος στά 1.100 
έκατομμύρια δολλάρια περίπου. Γιά νά έκτιμηθή ή 

έξέλιξη αύτή, θά πρέπει νά σημειωθή ότι τό έλλειμμα 
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τών χωρών τοv ΟΟΣΑ άπό 6,5 δισεκατομμύρια δολ
λάρια τό 1975 έκτιμiiται δτι θά φθάση έφέτος τά 30 
δισεκατομμύρια δολλάρια. Τό συμπέρασμα άπό δλα 

αύτά εlναι δτι ή συναλλαγματική θέση τής χώρας 
μας εlναι ίσχυρότατη καί ή ίσοτιμία τής δραχμής 

άπολύτως άσφαλής. 

))Κοινωνική πολιτική 

)) "Οπως άνέφερα καί στήν άρχή τής όμιλίας μου, 
οί άμυντικές δαπάνες τής χώρας εlναι τόσο ύψηλές, 

ώστε νά μήν άφήνουν μεγάλα περιθώρια γιά τήν 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Παρά ταvτα έπιτύ

χαμε νά βελ τιώσωμε τό είσόδημα τών έργαζομένων 

σημαντικά. Τά κατώτατα ήμερομίσθια κατά τήν τρι

ετία 1975-1977 αύξήθηκαν σέ τρέχουσες τιμές, τών 
μέν άνδρών κατά 66,5%, τών δέ γυναικών κατά 83%, 
έναντι αύξήσεως τοf5 τιμαρίθμου κατά 44%. Παραλ
λήλως θά πρέπει νά σημειωθή δτι γιά τήν ϊδια περίο

δο τά πραγματικά ώρομίσθια στήν βιομηχανία, στήν 

'Ελλάδα μέν αύξήθηκαν κατά 33,6%, ένώ στίς χώρες 
τής ΕΟΚ κατά 8,8%. 'Εξ άλλου ή άνεργία είς τήν 

χώραν μας περιορίζεται είς τό 1,5%, έναντι μέσου 
δρου τών χωρών τής ΕΟΚ 5%. 

))Πολίται τών Πατρών, 

)) 'Από τά στοιχεία πού σiiς έδωσα προκύπτει τό 
συμπέρασμα δτι ή κατάσταση τής οίκονομίας μας 

εlναι σχετικά καλή. Ή διαπίστωση αύτή δμως δέν 

πρέπει νά όδηγήση σέ χαλάρωση τών προσπαθειών 

μας. 'Αντιθέτως, θά πρέπει νά έντείνωμε τήν προσπά

θειά μας, δχι μόνο γιά νά βελ τιώσωμε περαιτέρω τήν 

οίκονομία μας, άλλά καί γιά νά άποτρέψωμε ένδεχο

μένη κάμψη της, έν όψει μάλιστα τής άναμενομένης 

έπιδεινώσεως τής διεθνούς οίκονομικής καταστάσε

ως. Καί πρέπει νά διατηρήσωμε τήν οίκονομίαν μας 

ίσχυρή, καί γιά έναν άλλο, σπουδαιότερο λόγο: Για

τί παράλληλα καί, θά έλεγα, πρίν άπό τήν βελτίωση 

του βιοτικού μας έπιπέδου, όφείλομε ν, άντιμετωπί

σωμε δύο μεγάλα προβλήματα, δπως εlναι ή διαρκής 

ένίσχυση τής άμυντικής μας ίκανότητος καί ή προ

παρασκευή γιά τήν ένταξή μας στήν Κοινή 'Αγορά. 
))Πολίται τών Πατρών, 

)) 'Η 'Ελλάς δέν εlvαι βέβαια παράδεισος, άλλά 
δέν εlναι καί κόλαση, δπως θέλουν νά τήν έμφανί

σουν οί άντίπαλοί μας. Καί θά σiiς δώσω μερικούς 

χαρακτηριστικούς άριθμούς, γιά νά κρίνετε σείς οί 

ϊδιοι τήν άξιοπιστία τών άντιπάλων μας. 

))Πρώτον, τό κατά κεφαλήν είσόδημα είς τήν 

'Ελλάδα φέτος θά ύπερβή τά 2.500 δολλάρια. Καί θά 
εlναι σχεδόν διπλάσιο τής Τουρκίας καί άλλων χω

ρών τής περιοχής. 

))Δεύτερον, ή ίδιωτική κατανάλωση άπό 390 δι
σεκατομμύρια δραχμές τό 1973, θά φθάση έφέτος τά 
640 δισεκατομμύρια δραχμές. Ηύξήθη δηλαδή κατά 
63% σέ τρέχουσες τιμές. 

))Τρίτον, ύπάρχουν αύτήν τήν στιγμήν 6.880.000 

βιβλιάρια καταθέσεων σέ Τράπεζες καί πιστωτικούς 

όργανισμούς, πού καλύπτουν 400 περίπου δισεκα
τομμύρια δραχμές. 'Από αύτά 790.000 βιβλιάρια άνή
κουν σέ έμποροβιομηχάνους, πού καλύπτουν 73 δι
σεκατομμύρια δραχμές, ένώ τά ύπόλοιπα 6 έκατομμύ
ρια βιβλιάρια άνήκουν σέ άλλες τάξεις, δπως εlναι οί 

έπαγγελματίες, οί μισθωτοί, οί άγρότες κ.λ. π. 'Όλα 

αύτά άποδεικνύουν δτι κατά τήν διάρκειαν τής τριε

τίας, εlς πείσμα τών θρηνωδών, έβελτιώθη σημαντι

κά τό βιοτικό έπίπεδο του λαοv μας. 

)) 'Εάν τούς άριθμούς αύτούς, πού έπιβεβαιώνουν 
όχι μόνον ή Στατιστική 'Υπηρεσία, άλλά καί οί διε

θνείς όργανισμοί, δέν ήμποροvν νά τούς άμφισβητή

σουν οί άντίπαλοί μας, τότε όφείλουν νά θέσουν τέρ

μα στίς δημαγωγικές καταγγελίες τους καί προπαν

τός στίς δημαγωγικές τους ύποσχέσεις. 
))Πολίται τών Πατρών, 

)) 'Υπεβλήθη ν είς τόν κόπο νά μελετήσω τά προε
κλογικά προγράμματα τών άντιπάλων μου, μέ τήν 

έλπίδα δτι θά εϋρισκα εlς αύτά προτάσεις χρήσιμες 

καί γιά τήν πολιτική μου. Ή άνευθυνότης δμως καί 

ό δημαγωγικός χαρακτήρας του περιεχομένου τους 
μέ έπλήρωσαν μέ άπογοήτευση. Καί νομίζω δτι τήν 

ϊδια άπογοήτευση θά δοκιμάσετε καί σείς, δταν θ' 

άκούσετε τούς άριθμούς πού έπιβεβαιώνουν αύτήν 

τήν άλήθεια. 

)) "Οπως γνωρίζετε, δ τακτικός προϋπολογισμός 
τοv Κράτους άνέρχεται σέ 200 δισεκατομμύρια δρα
χμές. 'Εξ αύτών, τά 184 δισεκατομμύρια καλύπτουν 
δαπάνες άνελαστικές, δηλαδή μισθούς καί συντά

ξεις, άμυνα, δημόσιον χρέος, έπιδότηση γεωργικής 
παραγωγής, ύγεία κ.ά. 'Απομένουν 16 δισεκατομμύ
ρια γιά τήν λειτουργία τής Πολιτείας, πού εlναι καί 

αύτά άνεπαρκή, δπως προκύπτει άπό τά συνεχή παρά

πονα πού διατυπώνουν τά διάφορα ύπουργεία. 

))Καί θά πάρω σάν παράδειγμα δημαγωγίας τό 

ΠΑΣΟΚ, πού εlναι καί τό περισσότερο θορυβώδες. 

Τό προεκλογικό του πρόγραμμα γιά νά πραγματο

ποιηθή χρειάζεται πρόσθετες έτήσιες δαπάνες 87 πε
ρίπου δισεκατομμύρια δραχμές. Καί δικαιούται οί

οσδήποτε πολίτης νά έρωτήση τόν πρόεδρο του 

ΠΑΣΟΚ: που θά εϋρη τούς πρόσθετους αύτούς πό

ρους πού χρειάζεται, γιά νά καλύψη τό χείμαρρο τών 

ύποσχέσεών του; 'Ο πρόεδρος τοf5 ΠΑΣΟΚ άναμέ

νων προφανώς τήν έρώτηση αύτή ίσχυρίζεται προ

καταβολικά δτι θά τά εϋρη διά τής όλοκληρωτικής 

φορολογήσεως, δηλαδή τής δημεύσεως δλων τών 

κερδών τών μεσαίων καί μεγάλων έπιχειρήσεων. 

Άλλά τά κέρδη τά όποία έπραγματοποίησαν οί έμ

πορικές καί βιομηχανικές έπιχειρήσεις, ντόπιες καί 

ξένες, πού έχουν κέρδος άνω τοv Ι έκατομμυρίου 
δραχμών, άνέρχονται μετά τήν φορολόγησή τους σέ 

22 δισεκατομμύρια δραχμές. 
))Καί άν άκόμα δεχθούμε δτι θά ήταν πρακτικώς 
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δυνατό νά άναληφθοvν μέ δλοκληρωτική φορολό

γηση δλα αύτά τά κέρδη, καί πάλι δέν θά έκάλυπταν 

παρά τό 1/4 τών ύποσχέσεων τοv ΠΑΣΟΚ. Ήμπο
ροvν δμως νά άφαιρεθοvν δλα τά κέρδη, δλων τών 

έπιχειρήσεων χωρίς νά κλείσουν οί έπιχειρήσεις αύ

τές; Χωρίς νά άνακοποvν έντελώς οί έπενδύσεις στήν 

χώραν μας; Χωρίς νά άνακοπή ή πρόοδος τής οiκο

νομίας μας; Καί, τέλος, χωρίς νά δημιουργηθή άπέ

ραντη άνεργία; 'Ιδού, γιατί τό έκλογικό πρόγραμμα 

του ΠΑΣΟΚ δέν ε{ναι μόνον άνεδqφικό, άλλά καί 

σαφώς παραπλανητικό. 

)) 'Εξ άλλου δ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιά νά δη
μιουργήση έντυπώσεις καί σύγχυση γύρω άπό τήν 

οiκονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως, καταφέρε

ται συνεχώς καί κατά τρόπον μονότονο κατά τών μο

νοπωλίων καί τών ξένων έπενδύσεων στήν χώρα μας. 

Καί δσον άφορii μέν τά μονοπώλια, πού ε{ ναι σχεδόν 

άνύπαρκτα στήν 'Ελλάδα, γνωρίζει δτι μόλις πρό 

διμήνου έψηφίσθη νόμος, διά του δποίου τίθενται τά 

μονοπώλια ύπό l'λεγχον. 'Όπως γνωρίζει έπίσης δτι 

δλες οί άναπτυσσόμενες χώρες, άκόμη καί οί κομ

μουνιστικές, δχι μόνον δέχονται, άλλά καί έπιζητοvν 

ξένες έπενδύσεις, γιά ν' άναπτύξουν τήν οiκονομία 

τους. Χαρακτηριστικό ε{ναι δτι σέ χώρες κομμουνι

στικές l'χουν έπενδυθfί άπό τήν Δύση 67 δισεκατομμύ
ρια. 

))Θά μπορούσε βέβαια νά λεχθοvν τά ίδια καί γιά 

τό πρόγραμμα τής ΕΔΗΚ, τό δποίον, μολονότι φαί

νεται μετριοπαθέστερο, ε{ναι έξίσου άνεδαφικό. 

))Πολίται τών Πατρών, 

))Οί άντίπαλοί μας, ώς γνωστόν, συναγωνίζονται 

σέ σοσιαλισμό, μέ άποτέλεσμα νά l'χωμε στήν 'Ελλά

δα πέντε εiδών σοσιαλισμούς. Καί καταφέρονται κα

τά του κεφαλαίου, ένώ συγχρόνως διαμαρτύρονται 

γιά τήν l'λλειψη iδιωτικών έπενδύσεων. Καί τό κά

νουν αύτό, γιατί, δπως λέγει δ Πλάτων, οί δημαγω

γοί, γιά νά γίνουν συμπαθείς στό λαό, νομίζουν δτι 

όφείλουν νά ύβρίζουν τόν πλοvτο. 

))Ε{ναι άληθές δτι δ πλοvτος δένε{ ναι συμπαθής, 

παρά μόνον σ' έκείνους πού τόν κατέχουν. "Οσον 

δμως καί άν ε{ναι άvτιπαθής, ε{ναι άπαραίτητος γιά 

τήν άνάπτυξη μιiiς έλευθέρας οiκονομίας. Γιατί κά

ποτε θά πρέπει νά καταλάβωμε δτι ή άνάπτυξη μιiiς 

έλευθέρας οiκονομίας προϋποθέτει πρώτον, φυσικόν 

πλοvτο, δεύτερον, έργασία καί τρίτον, κεφάλαιο. Καί 

δτι χωρίς τό τελευταίο αύτό, δέν ήμποροvν νά άξιο
ποιηθούν τά δύο πρώτα. Βέβαια, τό κεφάλαιο θά πρέ

πει νά έλέγχεται, γιά νά μή μεταβάλλεται άπό μέσο 

παραγωγής σέ μέσο έκμεταλλεύσεως. Καί θά πρέπει 

έπίσης νά άντικαθίστανται άπό τήν Πολιτεία, έκεί 

δπου τό κοινωνικό συμφέρον τό έπιβάλλει. Καί τήν 

πολιτικήν αύτήν, δπως γνωρίζετε, έφήρμοσε ή Κυ

βέρνησή μου. 

))Παρά ταvτα, οί άντίπαλοί μας, μιμούμενοι τούς 

δημαγωγούς του Πλάτωνος, προσπαθούν νά μiiς έμ

φανίσουν ώς προστάτες του κεφαλαίου, ένώ οί κεφα

λαιοκράτες μiiς έμφανίζουν ώς διώκτες του κεφαλαί

ου. Οί άντιφάσεις δμως αύτές άποδεικνύουν δτι καί 

στήν περίπτωση αύτή βρισκόμαστε στόν ίσιο δρόμο. 

Στόν δρόμο δηλαδή τοv χρυσοv μέτρου. 

)) 'Όπως ε{πα καί στήν Θεσσαλονίκη, ή πολιτική 
τής Κυβερνήσεώς μου περιλαμβάνει πράξεις πού θά 

μπορούσαν νά υίοθετηθοvν καί άπό τήν πιό τολμηρή 

σοσιαλιστική Κυβέρνηση. Οί πράξεις αύτές, δμως, 

δέν εγιναν άπό δογματική προκατάληψη, άλλά άπό 

τήν άνάγκη τής έξυπηρετήσεως του κοινωνικού συνό

λου. 
))Μήπως θά πρέπει νά ύπενθυμίσω στούς δημαγω

γούς τίς περιπτώσεις τής 'Ολυμπιακής, τών Διϋλι

στηρίων, τών Τραπεζών, τών Συγκοινωνιών καί σει

ρiiς άλλων βιομηχανιών, πού έτέθησαν ύπό τόν 

l'λεγχο τοv Κράτους; 

))Πολίται τών Πατρών, 

)) "Οπως γνωρίζετε, τό οiκονομικό καί κοινωνικό 
μέλλον τής 'Ελλάδος θά έπηρεασθή βαθύτατα άπό 

τήν . ενταξή μαςr στή:ιt Κοινή 'Αγορά. 'Όπως κατ' 

έπανάληψη έτόνισα; ή έπιδίωξη αύτή άποτελεί μία 
μεγάλη πολιτική, πού θ' άλλάξη τήν μοίρα του λαοv 

μας. Ή Εύρωπαϊκή Κοινότης, παρά τίς δποιεσδήπο

τε δυσχέρειες πού συναντii καί τήν βραδύτητα τών 

διαδικασιών της, ήμπορεί νά καταστή δχι μόνο οί

κονομικός κολοσσός, άλλά καί μιά τεράστια, παγ

κοσμίου σημασίας πολιτική δύναμη, πού θά έπηρεά

ση δχι μόνον τίς τύχες τής Εύρώπης άλλά καί τήν 

πορεία τής άνθρωπότητος. Ή l'νταξή μας μέσα σέ 

αύτή ν τήν Κοινότητα θά κατοχυρώση τούς δημοκρα

τικούς μας θεσμούς, θά ένισχύση τήν άσφάλειά μας 

καί θά έπιταχύνη τήνοlκονομική καί κοινωνική άνά

πτυξη τής 'Ελλάδος. Θά άνυψώση τό βιοτικό ν έπί

πεδο τών έργαζομένων τής χώρας μας καί είδικώτε

ρα, δ πως ε{πα στήν Αάρισα, τών 'Ελλήνων άγροτών. 

)) Τήν γενικώτερη σημασία τής πολιτικής αύτή ς 
ήμπορεί νά κατανοήση κανείς καλύτερα, έάν σκεφθή 

δτι ή 'Ελλάς, έντασσομένη εiς τήν Εύρώπη, θά 

καταστή iσότιμη τών μεγάλων εύρωπαϊκών χωρών, 

άφοv θά l'χη iσοδύναμη μέ αύτές ψήφο. 'Η 'Ελλάς 

του μέλλοντος, χωρίς νά χάση τά έθνικά της χαρα

κτηριστικά, θά ε{ναι άσφαλώς διαφορετική καί 

καλύτερη άπό τήν 'Ελλάδα του παρελθόντος. Τά 

πλεονεκτήματα, άλλωστε, πού προσφέρει στήν χώρα 

μας ή ενταξη, τά έπιβεβαιώνει καί ή λυσσαλέα κατ' 

αύτή ς άντίδραση τής 'Αριστεράς, ή όποία έπιδιώκει 

διά τής άπομονώσεως καί τής έξαθλιώσεως νά κατα

στήση τήν χώρα μας εύάλωτη άπό τόν κομμουνι

σμόν. 'Αλλά τά έπιβεβαιώνει έπίσης καί τό γεγονός 

δτι δλες οί χώρες τής Εύρώπης, μέ σύμφωνον γνώ

μην άκόμη καί τών άριστερών κομμάτων, έπιδιώκουν 

νά ένταχθοvν στήν μεγάλη εύρωπαϊκή οίκογένεια. 
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Ά vάπτυξη τοD κυβερvητιιωD προγράμματος στόv έλληvικό λαό. 
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»Οί διαπραγματεύσεις γιά τήν ένταξή μας εξε

λίσσονται όμαλά. Τήν περασμένη aνοιξη ενεφανί

σθησαν, ώς γνωστόν, ώρισμένες δυσκολίες, τίς όποί

ες δμως εξουδετέρωσα μέ προσωπικές επαφές επί 

άνωτάτου επιπέδου· καί κατά τρόπον πού νά ύπάρχη 

ή βάσιμος ελπίς δτι ή ένταξή μας θά πραγματοποιη

θή μέχρι τέλους του προσεχους έτους. 

))Κατά τήν διάρκεια τών διαπραγματεύσεων θά 

άνακύψουν [σως προβλήματα. Τά προβλήματα δμως 

αύτά, πού είναι σύμφωνα μέ μία πολύπλευρη καί πο

λυμερή διαπραγμάτευση, θά πρέπει νά άντιμετωπί

σωμε μέ ψυχραιμία καί χωρίς ύστερικές ή δημαγωγι

κές άντιδράσεις. 
))Πολίται τών Πατρών, 

)) ·Η εlκόνα πού σfiς έδωσα γιά τήν κατάσταση 
τής χώρας δικαιολογεί αίσιοδοξίαν γιά τό μέλλον. 

'Επιβάλλει δμως καί επαγρύπνηση, γιατί είναι aδη

λες τόσον οί διεθνείς οίκονομικές εξελίξεις, δσον 
καί ή πορεία τών εθνικών μας ύποθέσεων. 

»Πάντως, δλες οί ενδείξεις πείθουν δτι ή πρόοδος 
του τόπου μας θά συνεχισθή. Γιά νά καταστήσωμε 

δμως τίς ενδείξεις αύτές βεβαιότητα, θά πρέπει: 

))Πρώτον, νά κατοχυρώσωμε τά μέχρι σήμερα 

επιτευχθέντα, σταθεροποιουντεr,τήν οίκονομίαν μας. 

Καί αύτό προϋποθέτει αύτοσυγκράτηση τόσον εlς 

τόν δημόσιον, δσο καί είς τόν ίδιωτικό τομέα. 

))Δεύτερον, νά εντείνωμε καί νά μεθοδεύσωμε τίς 

προσδοκίες μας, γιά περαιτέρω άνάπτυξη τής οίκο

νομίας μας. Καί αύτό προϋποθέτει άπό μέρους μέν 

του Κράτους τήν δημιουργία τής άναπτυξιακής ύπο
δομής, άπό μέρους δέ τών πολιτών τολμηρές πρωτο

βουλίες καί μόχθο. 

))Τρίτον, νά επιμείνωμε στήν προσπάθεια τής δι

καιότερης κατανομής του εθνικου προϊόντος, είς 

τρόπον d5στε νά βελτιωθή τό επίπεδο τής ζωής τών 

έργαζομένων στίς πόλεις καί στήν ί5παιθρο. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία, καλουμένη στήν έξουσία, 
θά κάνη δ, τι έπιβάλλεται γιά τήν πραγματοποίηση 

αύτών τών σκοπών. Ή έπιτυχία δμως τών προσπα

θειών της θά έξαρτηθή άπό τήν κατανόηση καί τήν 

συνεχή συμπαράσταση του λαου. Καί μπορώ νά σfiς 

πώ δτι θά προτιμουσα νά μ ή μέ ψηφίσετε, aν πρόκει

ται τήν έπομένη τής έκλογής νά μέ έγκαταλείψετε. 

Γιατί τότε άκριβώς θά έχω μεγαλύτερη άνάγκη άπό 

τή συμπαράστασή σας. 

)) 'Η πείρα τών τελευταίων έτών μέ πείθει δ τι ό 
έλληνικός λαός, μέ έλάχιστες έξαιρέσεις, έχει συνει~ 

δητοποιήσει τίς εύθύνες του γιά τήν τύχη του τόπου. 

Γνωρίζει δτι ή έλευθερία, ή άσφάλεια καί ή πρόοδος 

τής 'Ελλάδος βρίσκονται στά χέρια του· δτι ή χώρα 

μας άντιμετωπίζει αύτή τή στιγμή κρίσιμα προβλή

ματα· καί δτι, άπό τήν έκλογή έκείνων στούς όποίους 

θά εμπιστευθή τήν διαχείριση τών προβλημάτων 

αύτών, θά εξαρτηθή ή τύχη τής 'Ελλάδορ). 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Σέ άπάντηση φημών ότι δ άρχηγός τής Νέας 

Δημοκρατίας ματαίωσε προγραμματισμένες έπισκέ

ψεις του - στά πλαίσια τής προεκλογικής έκστρα

τείας - στήν 'Ήπειρο καί τήν Κρήτη άπό τό φόβο 

άποτυχίας τών τοπικών προεκλογικών συγκεντρώ

σεων, κυβερνητικός έκπρόσωπος διευκρινίζει: 

<Πό πρόγραμμα τών προεκλογικών έπισκέψεων τοϋ άρ

χηγοϋ τοϋ κόμματος κ. Καραμανλή, δπως άπό τήν άρχή 

ε{χε γίνει ύπεύθυνα γνωστό, περιελάμβανε δμιλίες στή 

Θεσσαλονίκη, Λάρισα καί στήν Πάτρα, στίς ήμερομηνίες 

πού i)δη εγιναν. Καμιά μεταβολή δέν εγινε στό πρόγραμμα 

αuτό, στό όποίο άνεύθυνα προστέθηκαν, άπό διάφορες 

πλευρές, καί άλλες πόλεις. Συνεπώς, δλα τά ύποστηριχθέν

τα γιά λόγους έντυπώσεων, δτι δήθεν χθές άποφασίστηκε ή 

ματαίωση τής έπισκέψεως τοϋ κ. Καραμανλή στά 'Ιωάννι

να;πού στήν πραγματικότητα ουδέποτε ε{χε προγραμματι

σθή, ε{ναι τελείως άνακριβή καί έξυπηρετοϋν άπλώς τήν 

προσπάθεια ώρισμένων άντιπολιτευομένων έφημερίδων 

γιά τήν δημιιουργία έντυπώσεων». · 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Μετά άπό νέα προσφυγή τών έκπροσώπων τής 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ή Γενική Συνέλευση του 

ΟΗΕ υίοθετεί, μέ 116 ψήφους σέ σύνολο 142, τό Ψή
φισμα 32/15. Σύμφωνα μέ τό τελευταίο αύτό, προ
βάλλεται ή άνάγκη γιά τή συνέχιση τών συνομιλιών 

μέ πνευμα έποικοδομητικό, σέ συνδυασμό , μέ τήν 
ύποβολή είσηγήσεως στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας 

ύπέρ τής υίοθετήσεως όλων τών πρακτικών μέτρων 

πού θά ήταν δυνατό νά συμβάλουν στήν άποτελεσμα

τική έφαρμογή, καί σέ όλες τίς πτυχές τους, τών 

άποφάσεων του διεθνους όργανισμου. 'Η έπισήμαν

ση άκριβώς αύτή προσέδινε στή νέα σύσταση περισ

σότερο εντονο τόνο άπό κάθε άλλη προγενέστερη. 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνεται στόν ί:λληνικό 

λαό, άπό τό έθνικό τηλεοπτικό δίκτυο, στό πλαίσιο 

του προγράμματος προεκλογικών δμιλιών: 

«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

)) 'Απόψε μέ φέρνει καί πάλι κοντά σας ή συναί
σθηση εύθύνης. 'Ελπίζω δτι καί σείς μέ τό [διο α[

σθημα εύθύνης θά μέ άκούσετε. Γιατί θά σfiς μιλήσω 

δσο μπορώ πιό άπλά καί καθαρά, γιά θέματα κρίσιμα 

καί μεγάλα. 

)) 'Απευθύνομαι πρός δλους σας σάν aνθρωπος 
πού δέν έχει προσωπικές φιλοδοξίες, άλλά εύρίσκε

ται στήν πολιτική άπό έθνικό χρέος. v Α ν εlχα φιλο

δοξίες, είχα πιό aνετους καί πιό άκίνδυνους τρόπους 
νά τίς ίκανοποιήσω. Μολονότι δμως δέν έχω προσω

πικές φιλοδοξίες, έχω καθήκοντα, πού μου άνέθεσε ό 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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έλληνικός λαός καί ή ι'στορική συγκυρία. Καί θέλω 

νά πιστεύσετε πώς δ, τι Ιfκανα καί δ, τι κάνω τό κάνω 

γιά νά άνταποκριθώ σέ αύτό τό χρέος. 

>>'Όπως θά παρετηρήσατε, άπέφυγα μέχρι σήμερα 

νά άσχοληθώ μέ τούς άντιπάλους μου. Καί γιατί είχα 

Ιfναντι τών δικών τους ύποσχέσεων νά παρουσιάσω 

Ιfργο θετικό, άλλά καί γιατί δέν ήθελα νά έμπλακώ σέ 

άντεγκλήσεις, πού θά προκαλοίΊσαν σύγχυση στήν 

κρίση τών πολιτών. Θά τό πράξω δμως σήμερα άπό 

καθήκον, γιατί όφείλω νά προστατεύσω τόν λαό' άπό 

τήν παραπλάνηση καί μάλιστα σέ μιά έποχή πού ή 

χώρα μας άντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα. 

>>Γιά τά προβλήματα αύτά άκούσατε ήδη πολλά 

καί διάφορα, μερικά σοβαρά καί ύπεύθυνα καί πολλά 

δημαγωγικά καί άνεύθυνα. Καί θά διαπιστώσατε, 

άσφαλώς, τήν σύγχυση πού έπικρατεί στίς τάξεις 

τών άντιπάλων μας. 'Όπως θά διαπιστώσατε καί τίς 

/fντονες πολιτικές καί πρ~ρ-ωπικές άντιθέσεις πού 

ύπάρχουν μεταξύ τους. ΘάμποροίΊσα νά σiiς πώ δτι 

μεταξύ τους μισοίΊνται περισσότερο άπό δ, τι μισοίΊν 

έμένα. 

>>Παρά ταίΊτα, καί ένώ τά πάντα τούς χωρίζουν, 

τούς ένώνει ενας κοινός άρνητικός σκοπός. Νά &να

τρέψουν τήν Νέα Δημοκρατία, μολονότι γνωρίζουν 

δτι καί άν διέθεταν τούς άπαραίτητους άριθμούς δέν 

θά μποροίΊσαν νά δώσουν Κυβέρνηση στήν χώρα. 

>>Καί συναγωνίζονται σέ δημαγωγικές καί πολλές 

φορές ύβριστικές έπιθέσεις έναντίον τής Νέας Δη

μοκρατίας, πού τήν κατηγοροίΊν γιά τά πιό άπίθανα 

πράγματα. Καί τό κάνουν κατά τρόπον τόσον &περί

σκεπτο, ώστε νά χάνουν έντελώς τήν άξιοπιστία 

τους. Γιατί, δπως καταλαβαίνετε, άν ε{χαν γίνει δλα 

αύτά πού καταμαρτυροίΊν στή Νέα Δημοκρατία, ή 

·Ελλάς θά είχε ήδη καταστραφή. 

>>·Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

>>Οί έπικρίσεις τών άντιπάλων μας, πού μέ τίς άν

τιφάσεις τους άναιροίΊν άλλήλας, άφοροίΊν στήν οi

κονομική, τήν έσωτερική καί τήν έξωτερική πολιτι

κή τής Κυβερνήσεώς μου. 

>>Στούς τομείς αύτούς, ή Νέα Δημοκρατία Ιfχει 

σαφώς καθορισμένη τήν πολιτική της. Εlναι αύτή 
πού έφήρμοσε κατά τήν τελευταία τριετία καί 

άπέδωσε τό τεράστιο /fργο πού γνωρίζ'ετε. Καί τήν 

πολιτική αύτήν, θά τήν συνεχίσω βελτιωμένη καί 

προσαρμοσμένη στίς συνθήκες καί τίς δυνατότητες 

τής προσεχοίΊς τετραετίας. 

>>Καί δσον άφορά. μέν στήν οiκονομική πολιτική, 

εlχα τήν εύκαιρία στήν Πάτρα δχι μόνον νά άποδεί

ξω τό άβάσιμο τών έπικρίσεων τών άντιπάλων μας, 
άλλά καί νά άποκαλύψω συγχρόνως τίς δημαγωγικές 

τους ύποσχέσεις. 

>>Καί στό σημείο αύτό είμαι ύποχρεωμένος νά πα

ρατηρήσω δτι ό πρόεδρος τοίΊ ΠΑΣΟΚ, εύρεθείς σέ 

άδιέξοδο μετά τίς άποκαλύψεις μου, άνεζήτησε διέ-

ξοδο στήν φοροδιαφυγή. 'Ισχυρίσθηκε δηλαδή δ τι 

οί πόροι πού χρειάζονται γιά νά ίκανοποιήση τίς 

άνεδαφικές ύποσχέσεις του, θά καλυφθοίΊν άπό τά 

100 δισεκατομμύρια πού θά έξοικονομήση άπό τήν 
περιστολή τής φοροδιαφυγη'ς. Δέν χρειάζεται δμως 
νά εlναι κανείς οiκονομολόγος γιά νά καταλάβη δτι 

ε{ ναι λογικώς άδύνατο σ, ενα προϋπολογισμό άπό 

200 δισεκατομμύρια δραχμές νά ύπάρξη φοροδια
φυγή 100 δισεκατομμυρίων. 'Όπως βλέπετε, ήτύχησε 

καί σ' αυτό ό κ. Παπανδρέου, γιατί δέν μπορεί νά 

άποφύγη τόν πειρασμό τών ύπερβολών. 

>>Θά έξετάσω τώρα τίς έπικρίσεις πού διατυπώ

νονται γιά τήν έσωτερική μας πολιτική. Καί κυρίως 

τά ύποκριτικά παράπονα τών άντιπάλων μας, γιά Ιfλ

λειψη δημοκρατίας. 

>>Καί ό τελευταίος, δμως, πολίτης γνωρίζει δτι 

ούδέποτε ή χώρα μας κυβερνήθηκε τόσο δημοκρα

τικά, δσο κατά τήν τελευταία τριετία. Κάί νομίζω δτι 

οί άντίπαλοί μας προσβάλλουν τήν νοημοσύνη τών 

όπαδών τους, δταν προσπαθοίΊν νά τούς πείσουν περί 

τοίΊ άντιθέτου. 

>> 'Αλλά ε{ναι γνωστόν δ τι τό · μεγαλύτερο θύμα 
τής δημαγωγίας στόν τόπο μας, εlναι ή δημοκρατία. 
"Ολοι όμιλοίΊν περί δημοκρατίας καί όμιλοίΊν γι' 

αύτήν περισσότερον έκείνοι, οί όποίοι όλιγώτερο 

τήν πιστεύουν. 

>>Γιά νά έκτιμήση κανείς τήν άλήθεια αύτή, θά 

πρέπει νά άνατρέξη στήν ίστορία τοίΊ τόπου μας, πα

λιά καί πρόσφατη. Θά διαπιστώση τότε, ότι οί περί

οδοι δημοκρατικής όμαλότητος στόν τόπο μας ύπήρ

ξαν έλάχιστες καί βραχύβιες, Θά ήμποροίΊσε νά 
λεχθή, δτι ύπήρξαν φωτεινά διαλείμματα μέσα σέ μία 

σκοτεινή άλληλουχία άπό πραξικοπήματα, έπανα

στάσεις, δικτατορίες, έμφυλίους σπαραγμούς καί 

άναρίθμητες πολιτικές καί συνταγματικές κρίσεις. 

>>Καί θά μποροίΊσε νά ύπενθυμίση κανείς στούς 

έπικριτές τής σημερινής δημοκρατίας, τό κατάντημα 

τής δικής τους δημοκρατίας, δταν τό 1964 μέ 1967, 
τήν έξευτέλιζαν καί τελικά τήν άποσυνέθεσαν μέ 

τούς άλληλοσπαραγμούς τους. 

>> "Οπως θά μποροίΊσε νά τούς ύπενθυμίση τήν 
'Αργεντινή καί τήν Ταϋλάνδη, δπου 2 χρόνια μετά 
τήν άποκατάστασή της ξανάπεσε ή δημοκρατία. 'Ή, 

τέλος, τήν Ίσπανία καί τήν Πορτογαλία, πού &κόμη 

άγωνίζονται νά θεμελιώσουν τήν δημοκρατίαν έν μέ

σφ μυρίων δυσχερειών. 

>> u Α ν κάνη κανείς τίς συγκρίσεις αύτές, θά κατα

λάβη, γιατί οί ξένοι χαρακτηρίζουν θαίΊμα αύτό πού 

έπραγματοποιήσαμε έμείς στήν 'Ελλάδα. 

>>Ή δημοκρατία στόv τόπd μας, πού συνδυάζει 
τήν έλευθερία μέ τήν τάξη καί τήν σταθερότητα μέ 

τήν πρόοδο, προβάλλεται σήμερα σάν παράδειγμα 

στήν Εύρώπη, τής όποίας οί δημοκρατικοί θεσμοί 

άλλοίΊ όλιγώτερο καί άλλοίΊ περισσότερο περνοίΊν 
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άπό δοκιμασίες. Θά πρέπει συνεπώς να υπερηφα

νευώμεθα γιά τήν δημοκρατία μας, άντί νά τήν λοι

δωροϋμε καί νά τήν διασύρωμε διεθνώς. 

»Καί θά γίνη άσφαλώς καλύτερη ή δημοκρατία 

μας aν ή συμπεριφορά τών άντιπάλων μας γίνη δη

μοκρατικώτερη. Υ Α ν παύσουν δηλαδή νά δημαγω

γοϋν καί νά ύποστηρίζουν ώς στηρίγματα τής δημο

κρατίας έκείνα άκριβώς πού τήν κλονίζουν, όπως ή 

κατάχρηση τής έλευθερίας καί ή άνυπακοή στούς 

νόμους. 

»'Ελληνίδες, ΗΕλληνες, 

»'Η έξωτερική μας πολιτική έξ aλλου ύπήρξε 

σαφής καί συνεπής. Εlναι έκείνη, τήν όποία ένέκρινε 

δ έλληνικός λαός καί τήν όποία κατ' έπανάληψη 

έξέθεσα στήν Βουλή. Καί εlναι έκείνη, πού άνταπο
κρίνεται στά πάγια συμφέροντα τοϋ έθνους, όπως τά 

συμφέροντα αύτά προσδιορίζονται άπό τήν ίστορία 

καί τήν γεωπολιτική θέση τής χώρας μας. Καί δέν 

εlναι τυχαίο τό γεγονός ότι άπό τής συστάσεως τοϋ 

έλληνικοϋ Κράτους όλα τά κόμματα καί όλες οί Κυ

βερνήσεις υiοθέτησαν αύτή τήν πολιτική. Τήν πολι

τική δηλαδή τοϋ προσανατολισμοϋ τής 'Ελλάδος 

πρός τήν δημοκρατική Δύση. 

»Στά πλαίσια αύτής τής πολιτικής άντιμετωπίζο

με καί τά εiδικά θέματα πού συγκεντρώνουν κυρίως 

τά πυρά τής 'Αριστεράς, όπως εlναι ή ένταξή μας 
στήν Κοινή 'Αγορά, ή σχέση μας μέ τήν 'Ατλαντι

κή Συμμαχία καί τό περιλάληλο θέμα τών βάσεων, 

πού τελοϋν ήδη ύπό έλεγχο έλληνικό. 

»'Η μπορώ νά σάς βεβαιώσω ότι ούδείς έχει τή 

δύναμη καί ούδείς έπεχείρησε νά μάς ύπαγορεύση 

πολιτική έπί τών θεμάτων αύτών. Ήμποροϋμε άνά 

πάσαν στιγμήν ώς κυρίαρχο Κράτος, aν θέλωμε, νά 

παραιτηθοϋμε άπό όλα αύτά. Υ Α ν δέν τό πράττωμε, 

δέν εlναι γιατί δέν ήμποροϋμε, άλλά γιατί δέν τό θέ

λομε. Καί δέν τό θέλομε, γιατί αύτό θά άπέβαινε είς 

βάρος τών συμφερόντων τής χώρας μας. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Καί αύτή μέν εlναι ή δική μας πολιτική στόν 

έξωτερικό τομέα. ΥΑς δοϋμε τώρα ποιά εlναι ή έξω

τερική πολιτική τών άντιπάλων μας. 

»'Η μέν πολιτική τfjς ΕΔΗΚ, μέ τίς άvτιφάσεις 

της, ένθυμίζει διχασμένη προσωπικότητα. Γιατί θέ

λει μέ τό ένα πόδι νά εϊμαστε στήν Εύρώπη καί μέ τό 

aλλο στόν άέρα. Καί αύτό γιατί δέν θέλει νά άντιλη

φθή ότι άπό τήν στιγμή πού θά ένταχθοϋμε στήν 

ήνωμένη Εύρώπη θά ταυτίσωμε τήν τύχη μας μαζί 

της, σέ όλους τούς τομείς, καί τοϋ άμυντικοϋ περι

λαμβανομένου. 

»'Η πολιτική έξ aλλοι.ι τοϋ ΠΑΣΟΚ ένθυμίζει 

τόν Κολόμβο, πού, όπως έλεγε δ Τσώρτσιλ, όταν 

έφυγε δέν ήξερε ποϋ έπήγαινε καί όταν έφθασε δέν 

ήξερε ποϋ βρισκόταν. Γιατί πέραν τής άσυνεπείας -
παλαιότερα ώς γνωστόν ύπεστήριζε τό ΝΑ ΤΟ καί 

τήν ΕΟΚ - στερείται οίουδήποτε προσανατολι

σμοϋ. 

»'Ο πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, κατεχόμενος άπό ένα 

λογικώς άνεξήγητο πάθος κατά τής Δύσεως, έταξε 

σάν μοναδικό του σκοπό τήν άποκοπή τής χώρας μας 

άπό τόν δυτικό κόσμο. ΗΟπως όμως κατ' έπανάληψη 

έτόνισα, αύτή ή άποκοπή, πέραν τών aλλων κινδύνων 

πού συνεπάγεται, θά έπολλαπλασίαζε είς βάρος μας 

καί τήν δύναμη τής Τουρκίας, γιά λόγους πού δ καθέ

νας εύκολα άντιλαμβάνεται. 

»'Ο πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ έπιδιώκει τήν άπομά

κρυνση τής χώρας μας άπό τή Δύση γιά νά τήν δδη

γήση διά τής άδεσμεύτου πορείας στήν άνύπαρκτη 

Κοινότητα τών χωρών τής Βορείου 'Αφρικής καί διά 

τής Αιβύης σέ συνεργασία μέ τήν Ούγκάντα τοϋ 

Άμίν - όπως δ ϊδιος τό διεκήρυξε. 

''Δέν θά άναφερθώ στήν έξωτερική πολιτική τοϋ 
ΚΚΕ. γιατί εlναι γνωστό είς όλους ότι έπιδιώκει νά 

καταστήση τήν 'Ελλάδα ύποτελή στήν Μόσχα. 

»Ούτε θά άναφερθώ στήν πολιτική τών νεοχουν

τικών, πού πέραν τής άντεθνικής μονοπωλήσεως τής 

έθνικοφροσύνης έμφανίζονται καί στυλοβάται τής 

Δύσεως. Γιατί δέν νομίζω ότι έχω άνάγκη νά άσχο

ληθώ μέ κάτι πού άντιπροσωπεύει τό τίποτα. Καί 

γιατί εlναι ή μόνη πολιτική κίνηση πού άντί γιά 

σκοπούς έχει τήν έμπάθεια. Ή πολιτική της εlναι 

άρνητική καί θά έλεγα μηδενιστική. 

»Μοναδική έπιδίωξη τών νεοχουντικών εlναι ή 
φθορά τής Νέας Δημοκρατίας, πού ήμπορεζ όμως, aν 

έπιτύχη, νά άνοίξη τόν δρόμο στό λαϊκό Μέτωπο. 

Καί δι ' αύτοϋ στόν κομμουνισμό, έναντίον τοϋ δποί
ου δήθεν άγωνίζονται. 

»Oi περιστάσεις εlναι κρίσιμες καί ή διεθνής κα
τάσταση σκοτεινή. Τυχοδιωκτικοί πειραματισμοί 

σάν αύτούς πού προτείνουν οί άντίπαλοί μας ήμπο

ροϋν νά έκθέσουν τόν τόπο σέ σοβαρούς κινδύνους. 

Ή πολιτική τής Νέας Δημοκρατίας, πού άνταποκρί

νεται στά πάγια συμφέροντα τοϋ έθνους, άποτελεί 

καί στόν τομέα αύτόν έγγύηση γιά τήν άσφάλεια τής 

'Ελλάδος. 

»'Ελληνίδες, "Ελληνες· καί πρό παντός νέοι τής 

'Ελλάδος, 

»Ή προοπτική πού σάς δίδει ή Νέα Δημοκρατία 

ε{ ναι τό όραμα μιάς 'Ελλάδος πού θά εύημερή στό 

έσωτερικό καί θά άκτινοβολή πολιτιστικά στό έξω
τερικό. Μιάς 'Ελλάδος άπηλλαγμένης άπό τά παλιά 

συμπλέγματα κατωτερότητας καί ώπλισμένης μέ δυ

ναμισμό καί αύτοπεποίθηση. Τό όραμα δηλαδή μιάς 

'Ελλάδος ύπερήφανης καί ίκανής νά διαδραματίση 

στόν χώρο τόν διεθνή, ρόλο ύπέρτερο άπό τήν άρι

θμητική της δύναμη καί τόν γεωγραφικό της χώρο. 

»Καί τό όραμα αύτό μόνον ή Νέα Δημοκρατία 

ήμπορεί νά τό πραγματοποιήση, μέ τήν καθαρότητα 

τών ίδεολογικών της άρχών καί τόν ρεαλισμό τοϋ 
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προγράμματός της. Καί πρό παντός μέ τήν προσή

λωσή της στό συμφέρον τό iδικό σας. 

»Σιiς εύχαριστώ)). 

['Η δεύτερη τηλεοπτική έμφάνιση του άρχηγου 

τής Νέας Δημοκρατίας, στίς 16 Νοεμβρίου, τελικά 
θά ματαιωθεί] . 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Εύθύς μετά τήν ένθρόνιση, ώς 'Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου, του Μητροπολίτη Πάφου, Χρυσοστόμου, δ 

πρωθυπουργός του άπέστειλε τό άκόλουθο συγχαρη

τήριο τηλεγράφημα: 

«'Επιθυμώ νά σιiς tκφράσω τά θερμά μου συγχα

ρητήρια γιά τήν έκλογή σας στόν άρχιεπισκοπικό 

θρόνο τής Κύπρου. 

))Είμαι βέβαιος ότι δ κυπριακός έλληνισμός, στήν 

κρίσιμη αύτή περίοδο τής ίστορίας του, θά εχη στό 

πρόσωπό σας τόν άξιο ποιμενάρχη καί συνεχιστή 

τών έθνικών παραδόσεων)). 

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Δημοσιεύεται στήν έφημερίδα «Times» του Λον
δίνου άνταπόκριση του Μάριο Μοντιάνο άπό τήν 

'Αθήνα μέ τίτλο «Οί προσωπικότητες έπηρεάζουν 

περισσότερο άπό κάθε τί άλλο τόν 'Έλληνα ψηφοφό

ρο»: 

«Σέ μιά χώρα σαν τήν ·Ελλάδα, δπου ό μέσος πολίτης 

εχει aνάγκη aπό μιά μεσολάβηση πού νά aσκεί επιρροή 

γιά Jά σκουντήσει καί νά θέσει σέ κίνηση τή δυσκίνητη 
μηχανή, τό σύστημα τοϋ πατροναρίσματος παραμένει ό 

ίσχυρότερος δεσμός μεταξύ πολιτικοϋ καί ψηφοφόρου. 

Κατά συνέπεια, δταν οί 'Έλληνες θά πάνε στίς κάλπες, 

άργότερα αότό τό μήνα, γιά νά εκλέξουν ενα καινούργιο 

Κοινοβούλιο, θά ψηφίζουν γιά προσωπικότητες, ϊσως γιά 

προστάτες, όχι δμως γιά πολιτικά κόμματα. 

»Είναι άλήθεια δτι εγιναν προσπάθειες κατά τή διάρ

κεια τών τελευταίων ετών πρός τόν σκοπόν δπως δοθεί στά 

~λληνικά κόμματα μιά περισσότερο δημοκρατική δομή, τό 

άποτέλεσμα δμως ήταν πτωχό. 'Ακόμα καί τά κόμματα 

έκείνα, τά όποία ύποστηρίζουν τήν άπ' εόθείας λαϊκή συμ

μετοχή στήν κυβερνητική διαδικασία τής λήψης aποφά

σεων, εξακολουθοϋν νά είναι, καί αότά, προσκολλημένα 

στό παλιό πρότυπο, δεδομένου δτι μιά μεταβολή θά συνεπή

γετο καί θά επέφερε όδυνηρούς κινδύνους γι, αότούς πού 

βρίσκονται στήν κορυφή. 

>>~Ετσι, λοιπόν, μέ τήν έξαίρεση τοϋ Κομμουνιστικοί) 

κόμματος, τό όποίο εχει διαφορετικά κριτήρια, τά ~λλη

νικά κόμματα βασίζονται, γιά τήν έπιτυχία, στό χάρισμα 

τής ήγεσίας τών ήγετών τους καί στήν τοπική γοητεία καί 

ελξη τών ύποψηφίων τους, παρά στίς aντιλήψεις καί στίς 

εννοιες περί πολιτικής aρετής καί πρακτικf]ς. 

»'Η προκύπτουσα ελλειψη συνέχειας εντείνεται aπό 

τίς συχνές aλλαγές aκόμα καί στά όνόματα τών έλληνικών 

κομμάτων. 'Οκτώ aπό τά εντεκα κόμματα πού διεκδικοϋν 

τiς τρέχουσες εκλογές δέν ύπήρχαν πρίν aπό τό 1974. Στήν 
• Ελλάδα, τά περισσότερα κόμματα γεννοϋνται καί πεθαί
νουν μέ τούς ήγέτες τους. 

»Δέν προκαλεί, κατά συνέπεια, εκπληξη τό γεγονός δτι 

οί κυμαινόμενες ψήφοι είναι τεράστιες. οι έμπειρογνώμο

νες ύπολογίζουν δτι τρείς σέ κάθε δέκα άπό τά 6.000.000 
~Ελληνες ψηφοφόρους θά άποφασίσουν γιά τό τi θά ψηφί

σουν μερικές μέρες η καi μερικές ώρες προτοϋ ρίψουν τή 

ψήφο τους στίς 20 Νοεμβρίου. 
»Στίς έρχόμενες εκλογές οί εκπλήξεις πρέπει νά είναι 

έλάχιστες. ·Ο Κ. Καραμανλής παραμένει κατά πολύ ό πιό 

λαοφιλής ήγέτης στήν 'Ελλάδα. 'Η νίκη του θεωρείται 

σάν δεδομένη, εστω καί άν λίγοι είναι έκείνοι πού πιστεύ

ουν δτι μπορεί νά έπιτύχει τό ϊδιο σκόρ μέ τίς έκλογές τοϋ 

1974, δταν τό κόμμα του, ή Νέα Δημοκρατία, πήρε τό 54,4 
τοίς ~κατό τών ψήφων καί έξασφάλισε τίς 219 άπό τiς 300 
εδρες στό Κοινοβούλιο. 

»'Η κυρία άπειλή γιά τόν κ. Καραμανλή αότή τή φορά 

προέρχεται, κατά τρόπο παράδοξο, άπό τή ' δεξιά του. 'Ο 
'Εθνικός Συναγερμός είναι ενα καινούργιο κόμμα, τό όποίο 

άποβλέπει στό νά τραβήξει τους δυσαρεστημένους ψηφο

φόρους τής δεξιάς πτέρυγος άπό τή Νέα Δημοκρατία. 

νΕχει, κατ' οόσία, μιά άξία άντιπερισπασμοϋ: δσο περισ

σότερους ψηφοφόρους θά τραβήξει, τόσο μικρότερες θά 

είναι οί πιθανότητες τοϋ κ. Καραμανλή νά έξασφαλiσει μιά 

άνετη πλειοψηφία στή Βουλή. 

»Ποιοί είναι οί δυσαρεστημένοι δεξιοί; Είναι ο{ 'Έλ

ληνες πού κατηγοροϋν τόν κ. Καραμανλή δτι άνοίγει τό 

κουτί τής Πανδώρας νομιμοποιώντας τό Κομμουνιστικό 

κόμμα, aπομακρύνοντας τήν 'Ελλάδα ιiπό τό ΝΑΤΟ καί 

δείχνοντας μιά πολιτική, οίκονομική καί κοινωνική άνοχή 

πρός τήν 'Αριστερά. Μερικοί άπό αότούς ήταν θαυμαστές 

τής χούντας. 

>>'Υπάρχουν άκόμα καί μερικοί ζωηροί καί έκδικητικοί 

βασιλόφρονες, οί όποίοι πιστεύουν δτι ό κ. Καραμανλής 

πρόδωσε τή μοναρχία καί θέλουν νά τόν τιμωρήσουν γι' 

αότό. 

»Γιά νά δώσει μιά διέξοδο σ' αότούς τούς άποξενουμέ-

. νους ψηφοφόρους, ό κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, ό βετερά
νος πρώην πρωθυπουργός, έσπευσμένα ωθήθηκε νά έγκα

θιδρύσει τόν 'Εθνικό Συναγερμό. Σάν ενα κόμμα "διαμαρ

τυρίας" είναι προορισμένο καί καταδικασμένο νά ύποφέρει 

άπό τή φυσική άποστροφή τών 'Ελλήνων - καί εiδικότε

ρα τών δεξιών - νά χάσουν μιά ψήφο γιά ενα κόμμα τό 

όποίο δέν εχει καμιά πιθανότητα. 

>> • Η προκατάληψη κατά τής χαμένης ψήφου είναι πι
θανόν νά βλάψει καί ενα άλλο νερφερμένο κόμμα, τούς 

Νεοφιλελεύθερους, ενα μικρό κόμμα πού ίδρύθηκε άπό τόν 

κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δ δποίος βαθειά πιστεύει καί 

βασίζεται στήν προσωπική του ελξη στήν γενέτειρά του, 

τήν Κρήτη. Προσπαθεί νά διευρύνει τήν ελξη αότή καθη

συχάζοντας τούς δυσαρεστημένους επιχειρηματίες περί 

τής ύποστήριξής του γιά έλεύθερες επιχειρήσεις, μέ τήν 

έλπίδα δτι θά μπορέσει νά ~λκύσει τούς κεντροδεξιούς ψη

φοφόρους, οί όποίο ι θά μποροϋσαν νά aποσκιρτήσουν ιiπό 

τή Νέα Δημοκρατία. 

>>'Η κύρια διεκδίκηση, δμως, στίς κυμαινόμενες αότές 

ψήφους άνήκει στή Δημοκρατική 'Ένωση Κέντρου, ύπό 

τήν ήγεσία τοϋ κ. Γεωργίου Μαύρου, δ δποίος ήταν δ άρ-
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χηγός τής άξιωματικής άντιπολίτευσης κατά τή διάρκεια 

τ& ν τελευταίων τ ρ ι& ν ετ&ν. 'Ελπίζει νά ενισχύσει τό 20,4 
τοίς έκατό τ&ν ψήφων πού τό κόμμα του πήρε κατά τίς 

εκλογές του 1974 χάρη στή προβλεπόμενη παλιννόστηση 
ψηφοφόρων του Κέντρου άπό τόν κ. Καραμανλή. 

»'Όμως, ή άριστερή πτέρυγα του κ. Μαύρου παραμένει 

εκτεθειμένη λόγφ τής άποσκίρτησης, τόν περασμένο χρό

νο, μιας όμάδας διανοουμένων σοσιαλιστών. Εlναι οί ψη
φοφόροι αύτής τής εξασθενημένης πτέρυγας, τούς όποίους 

δ κ. Μαυρος θέλει νά προστατεύσει άπό τά δολώματα του 

ΠΑΣΟΚ, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικου Κινήματος, του 

κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου, δ όποίος φαίνεται σταθερά άπο

φασισμένος νά χτυπήσει τό Κέντρο καί νά τό βάλει στή 

δεύτερη θέση, γινόμενος ετσι ή κύρια άντιπολίτευση. 

)) 'Εκεί ε{ ναι, πράγματι, πού ή πιό σκληρή εκλογική 
μάχη θά δοθεί, ή δέ σκληρότης τής πολεμικής μεταξύ τ&ν 

δύο άνδρ&ν άπό τώρα δείχνει δτι δλες οί "λαβές" θά επιτρέ

πονται. 

»Γιά νά μεγαλώσει τόν άριθμό τ&ν όπαδ&ν του του 1974 
(δέκα τέσσερα τοίς έκατό τ&ν ψηφοφόρων), δ κ. Παπανδρέ

ου ερριξε τά βλέμματά του τόσο στήν άριστερή πτέρυγα 

του κόμματος του κ. Μαύρου δσο καί στό μισό εκατομμύ

ριο τ& ν νέων ψηφοφόρων πού θα ψηφίσουν γιά πρώτη φο

ρά. 'Ο δυαδισμός αύτός τ& ν άντικειμενικ&ν σκοπών άντι

κατοπτρίζει μιά λανθάνουσα διένεξη μέσα στούς κόλπους 

του ΠΑΣΟΚ άνάμεσα του iσχυρου μαρξιστικου πυρήνα 

του κόμματος καί τής λιγότερο ριζοσπαστικής κοινοβου

λευτικής όμάδος. 'Η τελευταία σφοδρά επιθυμεί νά προ

σελκύσει τήν κεντροαριστερή δμάδα, ή όποία δυσπιστεί 

πρός τόν μαρξισμό. 

»'Ο κ. Παπανδρέου, δ όποίος βλέπει μάλλον τό Κέντρο, 

παρά τόν κ. Καραμανλή, νά ε{ναι δ κύριος άντίπαλός του 

σήμερα, άπέρριψε φυσικά μιά προσφορά εκ μέρους του κ. 

Μαύρου νά σχηματίσουν ενα ένωμένο μέτωπο γιά νά νική

σουν τόν κ. Καραμανλή. 'Η ι'iρνησή του αύτή εΙ ναι πιθα

νόν νά του στοιχίσει τίς ψήφους πολλών άριστερ&ν, οί 

δποίοι πιστεύουν δτι ή άνατροπή καί ή άποστέρηση τής 

δεξιάς πτέρυγος άπό τήν εξουσία πρέπει πάντα νά ε{ναι δ 

κύριος άντικειμενικός σκοπός. 

)) . ο κ--:'Παπανδρέου θά ε{ χε αίσθανθεί πιό δυνατό τό 
τράβηγμα )rτήν άριστερά του άν οί "Ελληνες κομμουνι
στές δέν ήταν τόσο άπελπιστικά διαιρεμένοι. Τό 1974, χά
ρη σέ μιά συμμαχία εύκολίας, κερδίσανε τό 9,5 τοίς έκατό 
τ&ν ψήφων. Τώρα, δμως, τό πρός τή Μόσχα προσανατολι

σμένο Κομμουνιστικό κόμμα τής 'Ελλάδος (ΚΚΕ) στέκε

ται μόνο του σέ μιά επανεκτιμητική άσκηση σχεδιασμένη 

καί προοριζομένη νά άνατρέψει καί νά άναστατώσει τούς 

'Έλληνες Εύρωκομμουνιστές, τό Κομμουνιστικό κόμμα 

• Εσωτερικου, καί νά άποδείξει ετσι κατά τρόπον άμετάκ
κλητον δτι τό ΚΚΕ ε{ναι τό μόνο γνήσιο προϊόν. 

»Εlναι ενδεικτικό δτι οί ήγέτες του ΚΚΕ διέκοψαν τήν 

ειςλογική τους καμπάνια γιά νά πετάξουν στή Μόσχα γιά 

τήν έξηκοστή επέτειο τής 'Οκτωβριανής 'Επανάστασης 

- ενα προσκύνημα πού βάζει τήν εγκριτική σφραγίδα του 

Κρεμλίνου στό κόμμα τους. 

»Οί Εύρωκομμουνιστές, οί δποίοι δέν μπορουν μόνοι 

τους νά άντιμετωπίσουν τήν πρόκληση, ένώσανε τίς δυνά

μεις τους καί συμμαχίσανε μέ τέσσα·ρες άλλες δμάδες άπο

στατ&ν · σέ μιά συμμαχία τ&ν προοδευτικών καί τ& ν άρι-

στερών δυνάμεων κάτω άπό τήν ήγεσία του κ. 'Ηλία 'Ήλι

ου, δ όποίος χαίρει εύρέως σεβασμου. Ούτος διαβεβαιώνει 

δτι ή συμμαχία θά ε{ναι ή 'Έκπληξη" τ&ν προσεχών εκλο

γών. 

>>·Ο κ. Καραμανλής, κατά τή διάρκεια μιας πρόσφατης 

συνέντευξης, εlπεν δτι δέν περίμενε μιά συντριπτική εκλο

γική νίκη, άλλ' οϋτε καί θά τήν επιθυμουσε. "Μεγάλες 

πλειοψηφίες καταπιέζουν τήν aντιπολίτευση" εlπε. "Γι' 

αύτό τό λόγο aλλαξα τόν έκλογικό νόμο ύπέρ τών κομ

μάτων τής aντιπολίτευσης καί προκάλεσα ενα ήπιότερο 

πολιτικό κλίμα. 'Εκείνο πού χρειάζομαι είναι μιά νέα 

έντολή". 

»Σ' αύτή τή κρίσιμη στιγμή οί πιθανότητες ε{ ναι δτι θά 

τήν πάρει. Πολλοί 'Έλληνες πιστεύουν δτι άνεξαρτήτως 

άν θά επιτύχει ή όχι μιά επαρκή καί ικανοποιητική πλειο

ψηφία, δ κ. Καραμανλής πρέπει νά διευρύνει τή βάση τής 
Κυβέρνησής του ενεργώντας άπό κοινου καί συμμαχώντας 

μέ τόν κ. Μαυρο σέ ενα μεγάλο συνασπισμό- μιά κίνηση 

πού τά περισσότερα κόμματα φαίνεται δτι θά καλωσό

ριζαν. 

»Πρώτα άπ' δλα, δ κ. Καραμανλής δ ίδιος θά μπορουσε 

νά επιληφθεί τ&ν κυρίων προβλημάτων τά όποία άντιμε

τωπίζει ή • Ελλάς, τόσο στό εσωτερικό δσο καί στό εξωτε
ρικό, μέ τήν επί πλέον πεποίθηση δτι μιλουσε γιά τήν 

μεγάλη πλειονότητα του λαου. 'Εκτός δέ άπό του νά εν

θαρρύνει τό εξαιρετικό ταλέντο πού εlναι διαθέσιμο στό 

Κέντρο, δταν δ χρόνος θά ήρχετο γι' αύτόν νά επιταχύνει 

τήν προεδρία τής Κυβέρνησης, θά ήταν σέ θέση νά συγ

κεντρώσει περισσότερη κοινοβουλευτική ύποστήριξη άπό 

εκείνη πού τό ίδιο τουτο κόμμα θά μπορουσε νά του δώσει . 

»Αύτό τουτο τό Κέντρο θά μοιραζόταν τήν εξουσία 

καί, πράγμα πού ε{ναι άκόμα πιό σημαντικό, θά επηρέαζε 

τίς πολιτικές τής Κυβέρνησης, εν& δ κ. Παπανδρέου θά 

εβλεπε, κατ' αύτόν τόν τρόπον, νά εκπληρώνεται ή επιδίω

ξή του νά γίνει δ άρχηγός τής άξιωματικής άντιπολίτευ

σης. Καί πρίν άπό δλα, ενας μεγάλος συνασπισμός θά ξανά

φερνε στήν 'Ελλάδα τήν εύλογία τής πολιτικής δμόνοιας 

καί θά άμβλυνε τίς κομματικές άντιζηλίες πού επιδεινώ

νονται ϋστερα άπό μιά άδιάκοπη διακυβέρνηση τής χώρας 

άπό ενα μόνο κόμμα επί ενα τέταρτο του αί&να». 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Μέ τήν όμιλία του Γ. Μαύρου, άρχηγου τής 

ΕΔΗΚ, στήν Πλατεία Συντάγματος, όλοκληρώθη

καν οί προεκλογικές συγκεντρώσεις τών κομμάτων 

τής άντιπολιτεύσεως στήν 'Αθήνα. ΕΙχαν προηγηθεί 

οί συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ, στίς 16 Νοεμβρίου, 
στόν ϊδιο χώρο, καί τίς δύο προηγούμενες ήμέρες, 

του ΚΚΕ καί τής Συμμαχίας Προοδευτικών καί 

'Αριστερών Δυνάμεων. Παράλληλα, οί έκπρόσωποι 

τών κυριότερων κομματικών σχηματισμών άπευθύν

θηκαν στό έκλογικό σώμα καί άπό τό κρατικό τηλε

οπτικό δίκτυο. 

Ο,ί θέσεις πού πρόβαλλε, έκ μέρους τής ΕΔΗΚ, ό 

Γ. Μαυρος συνοψίζονταν γενικώς στήν ύπόσχεση 

γιά έμβάθυνση του δημοκρατικου πολιτεύματος στό 

πολιτικό, κοινωνικό καί οiκονομικό πεδίο καί στήν 
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άλλαγή τfiς νοοτροπίας καί τών μεθόδων πού, δπως 

ύποστήριξε, δεσπόζουν στό δημόσιο βίο τfiς χώρας 

έπί τρείς ήδη δεκαετίες. 'Ως μέσο γιά τή δημιουργία 

μιας νέας κοινωνίας πρότεινε τή σύσταση ~νός Κοι

νωνικοί) Συμβουλίου σέ συνεννόηση μέ τίς όργανώ

σεις δλων τών κοινωνικών δμάδων. Ή άναβάθμιση 

τfiς διοικήσεως καί ή πάταξη της γραφειοκρατίας, ή 

καθιέρωση ~νιαίου μισθολογίου καί βαθμολογίου 

τών δημοσίων λειτουργών, ή ένίσχυση τfiς ύγείας 

καί τfiς παιδείας, ή άποκέντρωση καί ή ίσότιμη άνά

πτυξη κέντρου καί έπαρχίας, ή άναθεώρηση τfiς στε

γαστικής πολιτικής καί τfiς φορολογικής νομοθεσί

ας, άποτελοϋσαν κύρια κεφάλαια του προγράμματος 

τfiς ΕΔΗΚ. Σ' δ,τι είδικότερα άφορα τήν οίκονομική 

κατάσταση, προβλεπόταν πρόγραμμα 100 ήμερών, μέ 
τήν έφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων γιά τή συγκρά

τηση καί τή σταθερότητα τών τιμών, τή χάραξη νέας 
νομισματικής καί δημοσιονομικής πολιτικής μέ 

άναπτυξιακό προσανατολισμό, τήν παγίωση κοινω

νικής δικαιοσύνης (μέσω τfiς έφαρμογfiς του ~νια ίου 

μισθολογίου, τfiς αύξήσεως τών συντάξεων του ΟΓ Α 
καί τfiς άναδιοργανώσεως τών άσφαλιστικών ταμεί

ων), τήν αϋξηση τών έπενδύσεων, μέσω τfiς άναθεω

ρήσεως τών προγραμμάτων καί τfiς δημιουργίας μό

νιμου συντονιστικοί) φορέα γιά τίς δημόσιες έπενδύ

σεις καί, τέλος, τήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων 

τών άγροτών. Οί ενοπλες δυνάμεις, έξάλλου, όφεί

λουν νά έπιτελοuν τήν άποστολή τους πέρα άπό κάθε 

άνάμιξη στήν πολιτική διαμάχη. Στό πεδίο τfiς έξω
τερικfiς πολιτικής, ή ΕΔΗΚ άποβλέπει στήν τήρηση 

περισσότερο σθεναρής στάσης, άπέναντι στίς πιέ

σεις τών συμμάχων καί τfiς Τουρκίας, ένώ σ' δ,τι 

άφορα τό Κυπριακό παραμένει αύστηρά προσηλωμέ

νη στήν έφαρμογή τών άποφάσεων τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών καί στήν άποφυγή κάθε μορφής διμεροuς δι

αλόγου μέ τήν u Αγκυρα. τέλος, άνεπιφύλακτα θετι

κή ε{ναι ή τοποθέτησή της ύπέρ τfiς ταχύτερης έντά

ξεως στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες γιά λόγους οίκο

νομικούς δσο καί πολιτικούς. 'Ο Γ. Μαuρος δέν πα

ρέλειπε, άναπτύσcrοντας τίς θέσεις του κόμματός, 
του νά στρέφεται ταυτόχρονα κατά τfiς Νέας Δημο

κρατίας καί του ΠΑΣΟΚ, έναντίον άφενός δσων 

-δπως ύποστήριξε - δέν πραγματοποιουν τίς ύπο

σχέσεις τους καί, άφετέρου, δσων ύπόσχονται τά 

άπραγματοποί η τα. 

Μέ κεντρικό σύνθημα τή διαμόρφωση μιας νέας 

πορείας «έθνικά ύπερήφανης καί κοινωνικά δίκαι

ης», δ Α. Παπανδρέου πρόβαλλε τίς προγραμματικές 

θέσεις του κόμματός του, πού έπικεντρώνονταν σέ 

τρείς θεμελιακές προϋποθέσεις: 

«Πρώτο, τήν καταπολέμηση τής έξάρτησης τής χώρας 

μας άπό ξένα κέντρα άποφάσεων. Δεύτερο, τήν καταπολέ

μηση τής έπικυριαρχίας του μονοπωλιακοί) κεφαλαίου. 

Τρίτο, τήν ένεργό συμμετοχή του λαοu, τόσο στή διαμόρ-

φωση, δσο καί στήν ύλοποίηση του προγράμματος. 'Η 

Τοπική Αύτοδιοίκηση, τά έκλεγμένα όργανα του λαοu στό 

χωριό καί τήν πόλη, στήν έπαρχία, τόν νόμο καί τήν περι

φέρεια, σέ συνεργασία μέ τίς άναπτυξιακές έπιτροπές 

βάσης καί μέ τούς νέους έπενδυτικούς φορείς, δπως δ 

άγροτοβιομηχανικός συνεταιρισμός, θά συμβάλλουν τόσο 

στή διαμόρφωση δσο καί στήν ύλοποίηση του έθνικοu 

άναπτυξιακοu προγράμματος τής χώρας)). 

Σ' δ,τι άφορα τήν πολιτική της ενταξης, δ άρχη

γός του ΠΑΣΟΚ, άφου δέν διαπίστωνε τήν ϋπαρξη 
πλέον Ciμεσης προοπτικής γιά τήν έπίτευξή της, 
ύποστήριζε τή σύναψη είδικfiς συμφωνίας, πρόσφο

ρης νά έπιτρέψει τήν aσκηση έθνικfiς έμπορικfiς πο

λιτικής ωστε άφενός νά κλείσει τό Ciνοιγμα άνάμεσα 

σέ είσαγωγές καί έξαγωγές πρός τήν ΕΟΚ καί άφετέ

ρου νά έλεγχθεί ή κίνηση του κεφαλαίου καί νά δια

μορφωθεί έθνικός προγραμματισμός μέ βάση τίς 

άποφάσεις του έλληνικοϋ λαου. 'Αντίθετα, ή ενταξη 

προορίζεται νά εχει «άποφασιστικά άρνητικά άποτε

λέσματα πάνω στήν κοινωνική καί έθνική μας άνά

πτυξψ>, στόν άγροτικό καί τό βιομηχανικό τομέα -
συρρίκνωση του άγροτικου πληθυσμοϋ καί «μαρά

ζωμα» της ~λληνικfiς ύπαίθρου, σύνθλιψη μικρών 

καί μεσαίων βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρή

σεων. Σταθερή, έξάλλου, καί άδιαπραγμάτευτη ε{ναι 

ή στάση του ΠΑΣΟΚ πάνω στά μείζονα έθνικά θέμα

τα τής Κύπρού καί τών σχέσεων μέ τήν Τουρκία καί, 
γενικότερα, άντίθετη στήν κυβερνητική πολιτική 

πού έκφράζεται μέ τό δόγμα «άνήκομεν είς τήν Δύ

σιν». 'Η 'Ελλάδα, χώρα εύρωπαϊκή, βαλκανική καί 

μεσογειακή, όφείλει νά κάνει αίσθητή τήν παρουσία 

της καί στούς τρείς αύτούς χώρους, άναπτύσσοντας 

σχέσεις βασισμένες στήν ίσοτιμία καί τόν άλληλο

σεβασμό μέ τά Κράτη της εύρύτερης αύτης ζώνης. Σέ 

σχέση, τέλος, μέ τούς Ciλλους πολιτικούς σχηματι

σμούς, δ Α. Παπανδρέου τόνιζε τή ριζική διαφορο

ποίησή του άπέναντι στή Δεξιά καί τούς <ωύραγούς 

της» - ύπονοώντας εκδηλα τήν ΕΔΗΚ. 

'Η κεντρική πολιτική θέση τfiς Συμμαχίας έντο

πιζόταν στήν ύπογράμμιση τfiς άνάγκης γιά συσπεί

ρωση τών δυνάμεων τfiς «δημοκρατικής άντιπολιτεύ

σεως» iκανή νά τfiς δώσει τή νίκη έπί τfiς ΝΔ, καί 

τήν έπισήμανση τής εύθύνης τών Ciλλων άντιπολι

τευτικών σχηματισμών γιά τή μr\ έπίτευξή της. 
«'Ενωμένες οί δυνάμεις αύτές», ύποστήριζε δ πρόε

δρος τfiς Συμμαχίας, Η. 'Ηλιου, «θά μποροuσαν νά 

μεταφράσουν σέ κοινοβουλευτική πλειοψηφία τήν 

πλειοψηφία πού εχουν πραγματικά μέσα στό λαό». 

'Η άποδέσμευση άπό τή στενή σχέση μέ τή Δύση 

καί τό ΝΑ ΤΟ, καθώς καί ή χάραξη έξωτερικfiς πολι

τικής πολλαπλών έρεισμάτων καί ή άναζήτηση προ

οδευτικών λύσεων στά μεγάλα προβλήματα τfiς έλ

ληνικfiς κοινωνίας, προβλήθηκαν στό έπίκεντρο τών 

προγραμματικών έπιδιώξεων του έκλογικου αύτοϋ 
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συνασπισμοί> τfj'ς 'Αριστεράς. Σχετικά μέ τήν ΕΟΚ, 

ή θέση τής Συμμαχίας άρθρωνόταν στήν άντίθεση σέ 

μιά Εuρώπη τών μονοπωλίων καί στήν επιδίωξη με

ταβολής της σέ Εuρώπη των εργαζομένων. 

'Από τήν πλευρά του, τέλος, τό ΚΚΕ, άσκώντας 

όξύτατη κριτική τής κυβερνητικής πολιτικής, πρό

βαλλε τήν άνάγκη τής όριστικής άπομακρύνσεως 

άπό τό ΝΑΤΟ καί τήν Κοινή 'Αγορά- χωρίς δμως 

καί νά ύποστηρίζει liμεσα τήν εiσδοχή στήν Κομε

κόν καί στό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας, τή χάραξη άδέ

σμευτης εξωτερικής πολιτικής, τήν άναζήτηση λύ

σεως στό Κυπριακό μέσω του ΟΗΕ· καί καταδίκαζε 

τήν κυβερνητική άβελτηρία νά άξιοποιήσει τή σοβι

ετική πρόταση γιά διεθνή διάσκεψη πάνω στό θέμα. 

Οί εκπρόσωποι τοu ΚΚΕ ύπόσχονταν άκόμη κατά

λυση του αόταρχικοu κράτους, καί εξασφάλιση «δη

μοκρατίας γιά δλους», περιορισμό των δαπανών γιά 

τήν εθνική liμυνα καί άντίστοιχη αύξηση τών κον

δυλίων γιά τήν παιδεία, καταπολέμηση τών μονοπω

λίων πού συντελοuν στήν ύποβάθμιση τοϋ επιπέδου 

ζωής τών άσθενέστερων τάξεων, κατάργηση τής πο

λιτικής μονόπλευρης λιτότητας πού πλήττει τούς 

εργαζομένους στίς πόλεις καί τήν ϋπαιθρο. 

18 NOEMBPIOY 1977 

Τερματίζεται ή προεκλογική εκστρατεία μέ λόγο 

πού εκφωνεί ό Κ. Καραμανλής στήν πλατεία Συντά

γματος: 

«'Αθηναίοι, 

»Κανένας δέν aρνείται δτι ή χώρα μας αύτή τή 

στιγμή aντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα. Καί κανέ

νας δέν άγνοεί δτι άπό τήν έκβαση τών προβλημάτων 

αύτών θά έπηρεασθή βαθύτατα τό μέλλον τού έθνους. 

Παρά ταύτα οί aντίπαλοί μας δέν προσήρμοσαν τήν 

πολιτική τους συμπεριφορά στό ϋψος τών κρισίμων 

αύτών περιστάσεων. Ά ντί νά δώσουν στό λαό τήν 

εΙκόνα τής έλληνικής πραγματικότητος καί νά τόν 

καθοδηγήσουν, έπεδόθησαν σ' ένα όργιο κατηγορι

ών κατά τής Κυβερνήσεώς μου καί παραπλανητικών 

ύποσχέσεων. 

ι>Στίς προηγούμενες όμιλίες μου έθιξα δλα σχε

δόν τά θέματα πού θά μπορούσαν νά ένδιαφέρουν τόν 

έλληνικό λαό. Καί προσπάθησα μέ εΙλικρίνεια, άλλά 

καί μέ πόνο γιά τόν τόπο αύτόν νά σiiς δώσω τήν 

εΙκόνα τής σημερινής πραγματικότητος καί τών εύ

νοϊκών άλλά καί τών έπικινδύνων προοπτικών πού 

διαγράφονται γιά τό μέλλον. Θά συνοψίσω σήμερα 

τά κυριώτερα έξ αύτών, γιά νά προστατεύσω τήν μνή

μη σας άπό τόν κατακλυσμό τής δημαγωγίας. 

»'Όπως γνωρίζετε, εlσηγήθην τήν έπίσπευση τών 

έκλογών γιά λόγους καθαρά έθνικούς- καί έναντίον 

του συμφέροντος τού κόμματός μου. 'Εθυσίασα, 

δπως είπα, ενα χρόνο άνετης έξουσίας, γιά νά κατο

χυρώσω πληρέστερα τό μέλλον τής 'Ελλάδος. Νά 

τήν aσφαλίσω δηλαδή γιά τήν προσεχή τετραετία, 

πού θά είναι κρίσιμη γιά δλον τόν κόσμο καί Ιδιαίτε

ρα γιά τήν 'Ελλάδα. Γιατί είναι φανερό δτι τά κρίσι

μα θέματα πού aντιμετωπίζει ή χώρα μας, θά μπούν 

άπό τόν έρχόμενο χρόνο σέ φάση aποφασιστική. 

Καί αύτά τά θέματα, δπως γνωρίζετε, είναι ή τραγω

δία τής Κύπρου, ή έλληνοτουρκική διένεξη καί ή 

ένταξη τής χώρας μας στήν Κοινή 'Αγορά. Καί είναι 

αύτονόητο δτι θά είναι έθνικά χρήσιμο τά θέματα 

αύτά νά τά διαχειρισθή μιά Κυβέρνηση μέ πρόσφατη 

καί εύρεία λαϊκή έντολή. 

»'Αθηναίοι, 

»Ζητώ καί πάλι σήμερα τήν έμπιστοσύνη σας γιά 

νά aντιμετωπίσω τά κρίσιμα αύτά προβλήματα μέ ηύ

ξημένο κύρος. 'Αλλά ζητώ τήν έμπιστοσύνη σας καί 

έν όνόματι του έργου πού έπετέλεσα κατά τήν τελευ

ταία τριετία. Γιατί τό έργο αύτό, σπουδαίο αύτό καθ ' 
έαυτό, προβάλλει σπουδαιότερο αν ληφθούν ύπ, 

· όψιν οί δραματικές συνθήκες, κάτω άπό τίς δποίες 
συνετελέσθη. 

))Γνωρίζετε τό τραγικό κατάντημα, στό όποίο βρέ

θηκε ή χώρα μας τόν 'Ιούλιο τού 1974. Μέ τό παρα
νοϊκό πραξικόπημα πού ώδήγησε στήν τραγωδία τής 

Κύπρου· μέ τό Κράτος aποσυντεθειμένο καί τίς ένο

πλες δυνάμεις διαλελυμένες καί aοπλες- καί πρό παν

τός μέ τήν &γωνία γιά τήν aσφάλεια τών συνόρων 

μας καί τήν aπειλή ένός έμφύλιου πολέμου. 

))Αύτή ν τήν 'Ελλάδα τή μετατρέψαμε σέ νησίδα 

aσφαλείας, τάξεως καί προόδου, μέσα σέ lνα κόσμο 

άναρχούμενο. Καί τό έπίτευγμα αύτό ειΎαι μέγα, aν 

συγκριθή μέ τήν κατάσταση πού έπιιφατεί σήμερα 

στόν κόσμο καί εiδικώτερα στίς χώρες τής Εύρώπης. 

Γνωρίζετε δτι όχι μόνον οί χώρες πού βρέθηκαν ύπό 

άνάλογες συνθήκες, άλλά καί χώρες μέ μακρά παρά

δοση άδιατάρακτης πολιτικής καί οiκονομικής ζω

ής, ύποφέρουν άπό πολιτική άστάθεια, άπό έντονη 

οΙκονομική κρίση καί κατακλύζονται άπό ένα κύμα 

βίας καί άναρχίας. v Α ν κάνετε τίς συyκρίσεις αύτές, 

θά είσθε ύποχρεωμένοι νά δεχθήτε δτι τό έργο τής 

τριετίας - χωρίς βέβαια νά είναι aπηλλαγμένο aπό 

σφάλματα καί παραλείψεις - είναι τεράστιο, aν όχι 

μοναδικό. 

)) 'Αθηναίοι, 
)) 'Όπως κατ' έπανάληψη έτόνισα, τό πρωταρχικό 

έπίτευγμα τής Κυβερνήσεώς μου ύπήρξε ή aνώδυνη 

άποκατάσταση τής δημοκρατίας. Καί αύτό δέν ήταν 

εύκολο, aν ληφθή ύπ' όψιν δτι τήν στιγμή πού κα

τέρρεε ή στρατιωτική δικτατορία καί έγκατέλειπε τό 

Κράτος aκυβέρνητο, δέν ύπήρχε καμμία συντεταγμέ

νη δύναμη, ίκανή νά δαμάση τό χάος πού κατέλιπε. 

Καί πρέπει νά σiiς πώ δτι, γιά νά φέρω εlς πέρας τήν 

προσπάθειά μου αύτή, χρειάσθηκε νά έξουδετερώσω 
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πολλές καί έπικίνδυvες άντιδράσεις, άκόμα καί συ

νωμοσίες κατά τής ζωής μου. 

»Καί όχι μόνον άποκατέστησα τήν δημοκρατία 

κατά τρόπον άναίμακ:τον, άλλά καί τήν έλειτούργη

σα κατά τρόπον ύποδειγματικόν. "Οπως προκύπτει 

άπό τήν 'Ιστορία μας, παλαιά καί πρόσφατη, ούδέ

ποτε άλλοτε ή Έλλάς κυβερνήθηκε τόσο δημοκρα

τικά, δσο κατά τήν διάρκεια αύτής τής τριετίας. 

»Τό έργο έξάλλου πού συνετελέσθη στόν οίκο

νομικό καί κοινωνικό τομέα καί πού άποτελεί τόν 

στόχο τής δημαγωγίας, τό έξέθεσα διά μακρών σέ 
πρόσφατες δμιλίες μου. 'Επειδή, δμως, μετά ταυτα 

καί παρά ταυτα, ο{ άντίπαλοί μας έξακολουθουν νά 

τό διαβάλλουν, θά σiiς τό ύπενθυμίσω μέ λίγους άρι

θμούς. 

»Ή 'Ελλάς, παρά τήν έπαχθή κληρονομία τής 

δικτατορίας καί παρά τίς ύψηλές άμυντικές δαπάνες, 
βρίσκεται σήμερα στήν πρωτοπορία τής οίκονομι

κής προόδου. 

»Κατά τήν διάρκεια τής τριετίας δ μέσος ρυθμός 

αύξήσεως του έθνικου μας είσοδήματος άνήλθε σέ 
5, 7%, έναντι 1,8% τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 'Εξ 
άλλου ο{ έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά τήν ίδια 

τριετία αύξήθηκαν στή χώρα μας κατά 15% έναντι 
μειώσεως κατά 1% γιά τίς χώρες τής Κοινής Άγο
ρiiς. 

»0{ άποδοχές τών έργαζομένων αύξήθηκαν σέ 
τρέχουσες τιμές κατά τήν ίδια περίοδο, τών μέν άν

δρών κατά 66%, τών δέ γυναικών κατά 83%, έναντι 
αύξήσεως του τιμαρίθμου κατά 44%. 'Εξ άλλου τό 
είσόδημα τών άγροτών μας, παρ ' δλον δτι ή παρα
γωγή λόγφ δυσμενών καιρικών συνθηκώνδέν ύπερέ

βη τό 1,3%, αύξήθηκε κατά 42%. Καί τουτο λόγω 
μεταφοράς εισοδήματος στόν άγροτικό τομέα, μέσω 

διαφόρων ένισχύσεων πού έπιβάρυναν τό κοινωνικό 

σύνολο. Η Α ν οί άντίπαλοί μας δέν ήμπορουν - καί 

δέν ήμπορουν - νά διεψεύσουν αύτούς τούς άρι

θμούς πού έπιβεβαιώνονται καί άπό τούς διεθνείς όρ

γανισμούς, όφε{λουν νά θέσουν τέρμα στίς δημαγω

γικές του έπικρίσεις. 'Επικρίσεις πού πολλές φορές 

έγγίζουν τά δρια τής φαιδρότητας. 

»Στό έξωτερικό τομέα ή πολιτική μας ύπήρξε 

σταθερή καί συνεπής. Εlναι έκείνη πού άνταποκρί

νεται στά πάγια συμφέροντα του έθνους καί τήν 

όποία εlχα τήν εύκαιρία νά έκθέσω κατ' έπανάληψη. 

Θά περιορισθώ ώς έκ τούτου σήμερα στά δύο κρισι

μώτερα θέματα πού άντιμετωπίζουμε στόν τομέα αύ

τόν. Καί αύτά εlναι τό Κυπριακό καί ή διένεξή μαξ μέ 
τήν Τουρκία. Τά θέματα αύτά δέν τά έδημιούργησε, 

δπως γνωρίζετε, ή Κυβέρνησή μου. Τά έκ:ληρονόμη

σε· καί τά έκληρονόμησε ύπό δραματικές συνθήκες. 

» Τήν θλιβερή {στορ ία του Κυπριακου τήν γνωρί
ζετε. 'Η άφροσύνη τής δικτατορίας καί ή δολιότης 

τής Τουρκίας έδημιούργησαν τήν συμφορά πού, 

δπως εlπα, έκληρονομήσαμε. Καί τήν έκληρονομή

σαμε άπό έκείνους πού χωρίς ντροπή μiiς κατηγο

ρουν σήμερα, γιατί δέν κατορθώσαμε άκόμα νά θε

ραπεύσωμε τό έγκλημα τό δικό τους. 

»'Η 'Ελλάς, δ πως διεκήρυξα, άρνείται νά δεχθή 
τά τετελεσμένα γεγονότα πού έδημιούργησαν οί 

Τουρκοι στήν Μεγαλόνησο. Θά συνεχίση καί θά δι

ευρύνη τήν συμπαράστασή της πρός τόν κυπριακό 

λαό, μέχρι πλήρους δικαιώσεως του άγώνος του. Καί 

δ άγών αύτός δέν ήμπορεί παρά νά δικαιωθή. Γιατί 

εlναι ήθικά καί λογικά άπαράδεκτη - δπως τό έπε

βεβαίωσε καί ή πρόσφατη άπόφαση τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών - ή διατήρηση του παραλόγου καί άπαν

θρώπου σημερινου καθεστώτος. 

»Τήν ίδια σταθερή στάση έτηρήσαμε- καί θά 

έξακολουθήσωμε νά τηρουμε - άπέναντι τής Τουρ

κίας, πού χωρίς καμμιά δικαιολογία ώδήγησε τίς σχέ

σεις μας σέ κρίση έπικίνδυνη. Ή διένεξή μας μέ τήν 

Τουρκία πέρασε κατά τήν τριετία αύτή άπό διάφορες 

κρίσιμες φάσεις. Ά vτιμετωπίσαμε τίς φάσεις αύτές, 

κα{ δταν άκόμα μiiς έφεραν στά πρόθυρα του πολέ

μου, μέ άποφασιστικότητα άλλά καί σωφροσύνη. 

'Αποφύγαμε τίς έξαλλοσύνες- καί άποτρέψαμε τόν 

κίνδυνο του πολέμου, χωρίς νά προβουμε σέ καμμιά 

παραχώρηση καί χωρίς νά δεχθουμε τήν παραμικρή 

μείωση τής έθνικής μας άξιοπρέπειας. 
»Ή 'Ελλάς είλικρινά έπιθυμεί τήν είρηνική δι

ευθέτηση τών διαφορών της μέ τήν Τουρκία, γιά νά 

άποκατασταθή ή φιλία καί συνεργασία μεταξύ τών 

δύο χωρών μας. Αύτό δμως θά έξαρτηθή άπό τήν 

συμπεριφορά τής γείτονος, ή όποία, ώστόσο, μέχρι 

αύτή τήν στιγμή δέν δικαιολογεί αίσιοδοξία γιά τό 

μέλλον. Ν Α ν ή &προθυμία τής Τουρκίας νά προσέλθη 

σέ ένα διάλογο σοβαρό καί ύπεύθυνο συνεχισθή, 

μπορεί ή κρίση στίς σχέσεις μας νά παραταθή έπί 

μακρόγ χρόνο· καί νά δδηγήση τελικά σέ περιπέτει

ες πού θά εlναι όδυνηρές γιά άμφοτέρους τούς λαούς 

μας. 

»Γιά δλους αύτούς τούς λόγους όφείλομε, χωρίς 

νά έγκαταλείπωμε τήν φιλειρηνική μας προσπάθεια, 

νά έπαγρυπνουμε. 'Οφείλουμε νά διατηρουμε άδιά

σπαστη τήν έθνική μας ένότητα καί νά ένισχύσουμε 

συνεχώς τήν άμυντική μας ίκανότητα. Γιατί αύτά τά 

δύο εlναι δπλα lσχυρότερα άπό όποιαδήποτε συμπα

ράσταση, δποιωνδήποτε φίλων ή καί διεθνών όργα

νισμών. 

)) 'Αθηναίοι, 
)) "Οπως γνωρίζετε, ένα άπό τά έπιτεύγματα τής 

Κυβερνήσεώς μου ύπήρξε καί ή κατοχύρωση τής 

άσφαλείας τής χώρας. 'Α να συντάξαμε τίς ένοπλες 

δυνάμεις καί τίς ώπλίσαμε κατά τρόπον άρτιο καί 

συγχρονισμένο. ΗΗδη τό στρατευμένο τμήμα του 

έθνους ξαναβρήκε τήν σύμπνοιά του καί κατέχεται 

άπό φρόνημα ύψηλό. Καί ήμπορώ νά σiiς βεβαιώσω 
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'Ομιλία στήv πλατεία Συντάγματος. 
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δτι, aν τό καλέση ή άνάγκη, είναι σέ θέση νά προ

στατεύση άποτελεσματικά τά συμφέροντα καί τήν 

τιμή του έθνους. 
»Καί θά κάμη καλά τ:ό ΠΑΣΟΚ νά παύση νά έμ

παίζη τόν στρατό καί τά Σώματα 'Ασφαλείας, έμφα

νιζόμενο τώρα ώς προστάτης των. Γιατί έπί τρία χρό

νια έμαρτύρησα 6περαμυνόμενος τών ένόπλων δυνά

μεων καί τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, τών δποίων τήν 

έξάρθρωση έπιμόνως έπιζητοvσε τό ΠΑΣΟΚ. Καί μέ 

τήν εύκαιρία αύτή ν είμαι 6ποχρεωμένος μέ λύπη μου 

νά πώ δτι ή πολιτική τοv προέδρου του ΠΑΣΟΚ σέ 

δλους τούς τομείς τής έθνικής μας ζωής είναι έπικίν

δυνη γιά τό μέλλον τής χώρας. Καί αύτό δχι βέβαια 

γιατί θέλει τό κακό τής 'Ελλάδος, άλλά γιατί έχει 

διεστραμμένη άντίληψη γιά τό καλό της. 

»'Αθηναίοι, 

»Σίiς έξέθεσα προηγουμένως συνοπτικά τό έργο 

τής τριετίας. Θά σίiς δώσω ήδη σέ γενικές γραμμές 

τίς έπιδιώξεις μας γιά τό μέλλον. 

»Τήν πολιτική πού έφήρμοσα κατά τήν τριεfία, 

θά τήν συνεχίσω, θά τήν διευρύνω καί θά τήν όλο

κληρώσω. Γιατί ή πολιτική αύτή άπέδωσε ήδη τό 

τεράστιο έργο πού γνωρίζετε. 'Αλλά θά τή συνεχίσω 

βελτιωμένη. Πρώτον, γιατί θά είναι άπηλλαγμένη 

άπό τίς 6ποθήκες τής δικτατορίας, πού έβάρυναν τίς 

προσπάθειες τής τριετίας- δεύτερον, γιατί θά άναθε

ωρηθή στούς τομείς έκείvους πού θά διαπιστωθή δτι 
έσημειώθησαν σφάλματα ή παραλείψεις· καί τρίτον, 

γιατί θά προσαρμοσθή στίς ηύξημένες δυνατότητες 

πού άποκτίi ή χώρα μας. Δυνατότητες, οί δποίες θά 

διατεθούν κατά προτεραιότητα γιά τήν ένίσχυση τών 

έργαζομένων στίς πόλεις καί τήν uπαιθρο. 

))Μέσα σ' αύτή τή διακήρυξη περιλαμβάνονται 

δλες οί δυνατές έπιδιώξεις δλων τών τάξεων του έλ

ληνικοv λαοv. Άπέφυγα, δπως βλέπετε, νά παρακο

λουθήσω τούς άντιπάλους μου σέ δημαγωγία. Γιατί 

τήν άπεχθάνομαι τόσο, ώστε θά προτιμούσα μιά 

ήτταν άξιοπρεπή άπό μιά νίκην έξευτελισμένην. 

)) 'Έναντι αύτή ς τής ρεαλιστικής καί έντιμης θέ
σεως τής Νέας Δημοκρατίας, οί άντίπαλοίμας έπεδό

θησαν, δπως είπα, σέ ένα συναγωνισμό ψευδών κα

ταγγελιών καί δημαγωγικών 6ποσχέσεων. 'Η άνευ

θυνότης μέ τήν όποία συμπεριφέρονται οί περισσό

τεροι i:ξ αύτών δικαιολογεί άνησυχίας γιά τό μέλλον. 
Γιατί έπαναφtρουν στήν πολιτική μας ζωή συνήθειες 
πού κράτησαν τόν τόπο μας σέ μόνιμη πολιτική κα

κοδαιμονία. Καί τό χειρότερο εlναι δτι πλαισιώνουν 

δλες αύτές τίς 6ποσχέσεις τους μέ τήν στερεότυπη σέ 

κάθε έκλογή 6πόσχεση τής άλλαγής. Δέν άvτιλαμβά

νονται, δμως, δτι άλλαγή δέν σημαίνει άλλαγή τυπο

ποιημένων προγραμμάτων, οvτε κaν προσώπων. Ή 

άλλαγή έπέρχεται μόνο μέ τήν άλλαγή του πολιτικού 

κλίματος μιίiς χώρας καί πρό παντός μέ τήν άλλαγή 

τής νοοτροπίας τής ήγεσίας του. Καί λυποvμαι γιατί 

είμαι 6ποχρεωμένος νά κάνω τήν διαπίστωση δτι ή 

ήγεσία του τόπου μας δέν άπέβαλε &κόμη τήν παλαιά 

της νοοτροπία. Θά μποροvσε νά λεχθή δτι στήν πε

ρίπτωση αύτή ό λαός προπορεύεται σέ ώριμότητα 

άπό τήν ήγεσία του. Καί αύτό άκριβώς τό παρήγορο 

φαινόμενο μπορεί νά δδηγήση κάποτε στήν πραγμα

τική άλλαγή. 

)) 'Αθηναίοι, 
))Μέ τήν εύκαιρία τών έκλογών άκούσατε πολλά 

άπό δλους μας. Θά σίiς συμβούλευα νά τά ξεχάσετε 

δλα. Καί νά συγκεντρώσετε τήν προσοχή καί τό έν

διαφέρον σας σέ ώρισμένα κρίσιμα θέματα, άπό τήν 

έκβαση τών δποίων θά έξαρτηθή τό μέλλον τής χώ
ρας. Καί αύτά είναι: ή έπικίνδυνη διένεξη μέ τήν 

Τουρκία, ή τραγωδία τής Κύπρου καί ή ένταξη τής 

χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

)) 'Υπάρχουν πολλά aλλα προβλήματα - κοινω

νικά, οlκονομικά, έκπαιδευτικά κΧπ. Αύτά δμως, πό
τε έντονώτερα καί πότε ήπιώτερα, θά τά έχωμε πάν

τοτε. Γιατί ή ζωή δχι μόνον δημιουργεί συνεχώς 

καινούργια προβλήματα, άλλά καί είναι αύτή καθ' 

έαυτή πρόβλημα. 

)) v Α ν τά κρίσιμα έθνικά προβλήματα πού άνέφε

ρα, εuρουν σύν Θεφ λύση εύτυχή, δλα τά aλλα προ

βλήματα θά βροvν σταδιακά τή λύση τους. v Α ν δμως 

παρ ' έλπίδα τά θέματα αύτά έχουν έκβαση δυσμενή, 
τότε όχι μόνον θά όπισθοδρομήση ή χώρα μας σέ 

δλους τούς τομείς, άλλά καί θά έκτεθή σέ θανάσι

μους κινδύνους. 
))Καί γι ' αύτό άκριβώς θά πρέπει νά συνειδητο

ποιήσωμε τό γεγονός δτι ή προσεχής έκλογή δέν 

έχει σάν άντικείμενο τά προβλήματα τής aλφα ή βή

τα τάξεως. VΕχει ώς άντικείμενο τό μέλλον τής 'Ελ

λάδος. 'Η προσοχή σας, συνεπώς, θά πρέπει νά συγ

κεντρωθή στά μεγάλα καί κρίσιμα αύτά έθνικά θέμα

τα. Καί προπαντός θά πρέπει νά συγκεντρωθή στήν 

έπιλογή έκείνων, στούς δποίους θά έμπιστευθήτε τήν 

διαχείρισή τους. Καί στήν έπιλογή άκριβώς αύτήν 

έγκειται ή ίστορική σας εύθύνη. Γιατί δέν πρέπει νά 

λησμονούμε δτι σάν λαός έκάναμε τά μεγαλύτερα 

πολιτικά σφάλματα, στίς πιό κρίσιμες στιγμές τής 

ζωής του έθνους. 

)) 'Αθηναίοι, 
))Δέν νομίζω δτι εlναι άνάγκη νά σίiς πώ δτι ή 

άντιμετώπιση αύτών τών προβλημάτων χρειάζεται 

Κυβέρνηση σταθερή καί έμπειρη, μέ κvρος διεθνές 

καί εύρύ λαϊκό έρεισμα. 

))Γνωρίζετε δτι τήν Κυβέρνηση αύτή ν δέν μπορεί 

νά τήν δώση τό μωσαϊκό τών άντιπάλων μας. Γιατί 

καί στήν άπίθανη περίπτωση πού θά συνεκέντρωνε 

τούς άναγκαίους άριθμούς, θά ήταν 6ποχρεωμένο νά 

πάρη τή μορφή τοv λαϊκοv μετώπου. Μορφή πού άπό 

aλλους μέν έπροτάθη ώς λύση προεκλογική, άπό aλ

λους δέν προτείνεται ώς μετεκλογική λύση. Γνωρί-
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ζετε, δμως, τίς συνέπειες πού θά έχη γιά τ6 μέλλον 

του τ6που μας ένα τέτοιο ένδεχ6μενο. Καί τ6 ένδεχ6-

μενο αύτ6 τ6 φοβοvvται δλοι οί σώφρονες πολίτες, 

έκτ6ς άπ6 τούς νεοχουντικούς, οί όποίοι δχι μ6νο 

δέν τ6 φοβοvνται, άλλά τ6 εύχονται. Γιατί πιστεύουν 

άφελώς δ τι διά τfίς φθορfiς τfίς Νέας Δημοκρατίας θά 

προκαλέσουν χάος. Καί διά του χάους θά φθάσουν 

στούς άνομολ6γητους σκοπούς τους. Καί εlναι τ6σο 

τυφλωμένοι άπ6 τ6 πάθος τους, ώστε νά μήν άντι

λαμβάνονται δτι, aν δημιουργηθfί χάος, δέν εlναι αύ

τοί πού θά έπωφεληθοvν. Θά έπωφεληθfί άσφαλώς ή 

'Αριστερά· καί πέραν αύτijς καί ή Τουρκία. 

»'Αθηναίοι, 

»'Υπηρέτησα τ6ν τ6πο αύτ6ν έπί μακρ6ν χρ6νον. 

Τ6ν ύπηρέτησα μέ πίστη καί έντιμ6τητα. Καί τ6ν 

ύπηρέτησα μέ αύταπάρνηση κατά τήν τελευταία τρι

ετία. Tov προσέφερα άσφάλεια, σταθερ6τητα καί 
πρ6οδο. Του προσέφερα, δηλαδή, δ,τιμπορείνάζητή

ση ένα λα6ς άπ6 τήν Κυβέρνησή του. 

»"Η δη, προκειμένου νά συνεχίσω καί νά όλο

κληρώσω τ6 έργο μου, ζητώ άπ6 τ6ν έλληνικ6 λα6 

δύναμη ηύξημένη. Καί αύτ6 δέν τ6 ζητώ άπ6 ματαιο

δοξία. Τ6 ζητώ γιά vά έκπληρώσω άποτελεσματικώ

τερα τήν άποστολή μου. Καί σfiς ζητώ άκ6μη σταθε

ρή καί μ6νιμη συμπαράσταση. Γιατί προτιμώ νά μή 

μέ ψηφίσετε, aν πρ6κειται τήν έπομένη τijς έκλογfίς 

μου νά μέ έγκαταλείψετε. 

»'Αθηναίοι, 

>>Οί περιστάσεις εlναι κρίσιμες. Καί δέν συγχω

ροvν τυχοδιωκτικούς πειραματισμούς. Τ6 δίλημμα 

πού μfiς θέτει ή ζωή, άποκλείει τήν στασιμ6τητα. "Η 

θά προχωρήσωμε πρ6ς τήν δύσκολη, άλλά σωτήρια 

άνοδική πορεία, ή θά όπισθοδρομήσωμε καταρρέον

τες. 'Εμείς σfiς προσφέραμε τ6 πρώτο. Ol άντίπαλοί 
μας σfiς ύπ6σχονται τ6 δεύτερο. 'Η έκλοyή δέv εlναι 

δύσκολφ>. 

Μετά τήν δλοκλήρωση τής δμιλίας του, δ Κ. Κα

ραμανλής άπηύθυνε στούς εκατοντάδες χιλιάδων 

συγκεντρωμένους όπαδούς τής Νέας Δημοκρατίας 

τήν άκόλουθη άποστροφή: 

«Δέν θά σfiς μιλήσω γιά νίκη τijς Νέας Δημοκρα

τίας, δι6τι τήν λέξη αύτή τήν έχρησιμοποίησαν τ6σο 

πολύ καί τ6σο άπερίσκεπτα οί άντίπαλοί μας, πού 

έχασε τήν σημασία της. Ή Νέα Δημοκρατία δέν δι

εκδικεί τήν νίκη. Διεκδικεί τ6ν θρίαμβω>. 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Σέ άπάντηση έρωτήματος, άν θά άπευθύνει μήνυ

μα πρός τόν έλληνικό λαό, δπως οί άλλοι πολιτικοί 

ήγέτες, δ Κ. Καραμανλής έπισήμανε: 

«Κατά τή διάρκεια τijς προεκλογικής περι6δου 

είπαμε πολλά- καί ίσως~ περισσ6τερα άπ6 δσα θά 

έπρεπε. Πιστεύω δτι άπ6 δσα ύπεύθυνα καί άνεύθυνα 

άκουσαν οί "Ελληνες έχουν σχηματίσει ήδη τή γνώ

μη τους καί έχουν καταλήξει στίς άποφάσεις τους. 
'Αποφάσεις, τίς δ ποίες άναμένω μέ έμπιστοσύνφ>. 

'Η τελευταία δήλωση του πρωθυπουργοί), πρίν 

άπό τήν έπικείμενη ψηφοφορία, ήταν ή άκόλουθη: 

«'Η εύρύτερη δυνατή συμμετοχή του λαοv στίς 

έκλογές εlναι βασικ6 στοιχείο γιά τήν λειτουργία 

τfίς δημοκρατίας. "Ολοι οί ψηφοφ6ροι έχουν τ6 κα

θήκον νά προσέλθουν αύριο στίς κάλπες. 

»Ή παραίνεση αύτή ίσχύει Ιδιαίτερα γιά τούς 

όπαδούς τfίς Νέας Δημοκρατίας, οί όποίοι όφείλουν, 

δλοι, νά δώσουν τ6 παρών». 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Διεξάγονται μέ άπόλυτη ήρεμία καi τάξη οί βου

λευτικές έκλογές. 

Τά τελικά συγκεντρωτικά άποτελέσματα, δπως 

άνακοινώθηκαν άπό τό ύπουργείο των 'Εσωτερικών, 

εχουν ώς έξής: 

'Εγγεγραμμένοι έκλογείς .... .. ...... . 
Ψηφίσαντες ....................... . 
"Εγκυρα ψηφοδέλτια ............... . 
Ποσοστό άποχής ................... . 
ΗΕλαβαν: 

6.389.255 
5.195.659 
5.129.884 

18,65% 

Νέα Δημοκρατία 

Πανελλήνιο Σοσια-

2.146.687(41,84%) 171εδρες 

λιστικό Κίνημα 

'Ένωση Δημοκρατικοί) 

Κέντρου 

Κομμουνιστικό Κόμμα 

'Ελλάδας 

1.299.196(25,34%) 93 )) 

'Εθνική Παράταξις 

Συμμαχία (Συνδυασμός 

Συμμαχικός Προοδευ-

τικών καi 'Αριστε

ρών Δυνάμεων) 

Νεοφιλελεύθεροι 

Διάφοροι 

613.113(11,95%) 16 )) 

480.188 (9,36%) 
349.851 (6,82%) 

139.762 (2,72%) 
55.560 (1 ,08%) 
32.537 (0,64%) 

11 )) 
5 )) 

2 )) 
2 )) 

- )) 

Μετά τήν πρώτη γνωστοποίηση τ&ν έκλογικ&ν 

άποτελεσμάτων, δ πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ή έκλογή διεξήχθη μέ ύποδειγματική τάξη καί 

δμαλ6τητα. Ή λαϊκή έτυμηγορία κλείνει ένα κεφά

λαιο καί άνοίγει ένα νέο εlς τήν ίστορία τijς χώρας. 

Άλλ' οί προσπάθειες γιά τήν προκοπή της πρέπει 

νά συνεχισθοvν καί νά ένταθοvν χωρίς διακοπή καί 

πρ6 παντ6ς μέ τή συμμετοχή δλων τών παραγ6ντων 

τijς δημοσίας ζωής καί δλων τών πολιτών. 

»"Ολοι γνωρίζουμε - καί οί έπιτυχ6ντες καί οί 

άποτυχ6ντες στήν έκλογική άναμέτρηση - δτι ή 
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χώρα άντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα. 'Οφεί

λουμε συνεπώς, λησμονώντας τίς διαφορές κατά τόν 

έκλοyικό άyώνα, νά ένισχύσουμε τήν έθvική μας ένό

τητα· νά διαφυλάξουμε τήν κοινωνική μας συνοχή· 

καί νά liχουμε τήν liφεση yιά θυσίες, aν οί περιστά

σεις τό άπαιτήσουν. Γιατί, ετσι μόνο θά διασφαλί

σουμε τό μέλλον τής 'Ελλάδος. 

;; 'Η Νέα Δημοκρατία, παρά τή δολιοφθορά πού 
έπεχειρήθη εiς βάρος της, παραμένει δ κορμός τής 

έθνικής μας ζωής. Σ' αύτήν ένεπιστεύθη καί πάλιν ό 

έλληνικός λαός τήν διακυβέρνηση τής χώρας. Καί 

θά πράξη, δπως πάντοτε, στό άκέραιο τό καθήκον 

της;>. 

' Από τό κόμμα, έξάλλου, τής ΝΔ δόθηκε στόν 

τύπο ή ακόλουθη ανακοίνωση: 

«'Η ετυμηγορία του κυριάρχου λαου πρέπει νά εΙ ναι 

σεβαστή άπό δλους. Αυτό επιτάσσει ή δημοκρατία. Εtναι 

δμως όχι άπλώς χρήσιμο, άλλά καί επιβεβλημένο νά γίνη 

ή ορθή εκτίμηση τής πολιτικής της σημασίας . 

>>' Ασφαλώς δικαιολογημένα θριαμβολογεί ό πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αύξησε παρά πασαν προσδοκίαν τίς 

δυνάμεις του κόμματός του. 'Οφείλει δμως νά μή λησμονή 

τό προηγούμενο του 1958, όπότε ή ΕΔΑ ήλθε δεύτερο κόμ
μα, λαβουσα τό 24,42% τών ψήφων καί 79 εδρας στή Βου
λή, άλλά κατά τή διαδρομή του χρόνου ό.πώλεσε τή δύναμη 

καί εφθασε σέ πλήρη εκμηδένιση. 

))'Όσον άφορα τήν ΕΔΗΚ εΙναι βέβαια δυσάρεστο τό 

γεγονός δτι ύπέστη τόση μεγάλη μείωση. Εtναι δμως προ

φανές δτι αυτό οφείλεται σέ ελλειψη σαφους iδεολογικής 

τοποθετήσεως . 

»'Όσον άφορα τούς νεοχουντικούς, χωρίς νά επιτύ

χουν, δπως επεδίωκαν, νά δημιουργήσουν χάος, διά τής 

φθορας τής Νέας Δημοκρατίας, εξευτέλισαν καί τήν εθνι

κοφροσύνη καί τή μοναρχία, εμφανιζόμενοι ώς προστάτες 

άμφοτέρων. Καί άσφαλώς οί σωφρονέστεροι εξ αυτών θά 

εχουν μετανοήσει . 

»'Όσον άφορα, τέλος, τήν Νέα Δημοκρατία, εΙναι άλη

θές δτι ύπέστη μία μείωση τών δυνάμεών της, πού 

όφείλεται στή δολιοφθορά πού τής εγινε . Παρά ταυτα, πα

ραμένει ό κορμός τής εθνικής μας ζωής καί άποτελεί εγγύ

ηση γιά τήν όμαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Καί πάν

τως συνεκέντρωσε πολύ μεγαλύτερη δύναμη σέ λαϊκές ψή

φους άπό τό ι'iθροισμα τών ψήφων του ΠΑΣΟΚ καί τής 

ΕΔΗΚ . 

>>Πρέπει, επίσης, νά σημειωθή δτι τά δύο ι'iκρα, πού 

εχθρεύονται εξ όρισμου τήν κοινοβουλευτική δημοκρατία 

- οί νεοχουντικοί καί οί κομμουνισταί - άνεδείχθησαν 

άπό τίς κάλπες άσήμαντες μειονότητες)). 

'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, aρ

χηγός ήδη τής aξιωματικής aντιπολιτεύσεως, δήλω

σε τά ακόλουθα: 

«Ό νικητής τών εκλογών τής 20 Νοέμβρη εΙναι τό 
ΠΑΣΟΚ . Αiσθάνομαι τό καθήκον νά ευχαριστήσω τόν Ι:λ

ληνικό λαό γιά τήν ψήφο εμπιστοσύνης πού εδωσε στό 

κόμμα τής άλλαγής. 

))Εtναι πράγματι πρωτοφανές στά πολιτικά χρονικά νά 

διπλασιασθεί ή δύναμη Ι:νός κόμματος, πού εχει μόνο τριε

τή ζωή . 

))Θέλω ταυτόχρονα νά εκφράσω τίς ευχαριστίες μου 

στά στελέχη, ύποψήφιους, μέλη καί φίλους του ΠΑΣΟΚ 

πού λειτούργησαν τόσο rοριμα καί τόσο ύπεύθυνα, πού 

εφτιαξαν κλίμα πού δέν εχει προηγούμενο στήν πατρίδα 

μας. 

>>Βέβαια, σέ τελευταία άνάλυση, ή μεγάλη έπιτυχία του 

ΠΑΣΟΚ οφείλεται στήν ξεκάθαρη καί συνεπή πολιτική 

του γιά μιά νέα, εθνικά ύπερήφανη καί κοινωνικά δικαιό

τερη πορεία τής χώρας . 

))Είναι σαφές έπίσης δτι άποδοκιμάσθηκε άπό τό λαό 

μας ή πολιτική τής δεξιας καί τών ουραγών της, δτι πολι

τικά, ουσιαστικά ήττήθη ή δεξιά . 

>>Τά λαϊκά στρώματα τής άλλαγής έπιβεβαίωσαν τήν 

άπόφασή της νά συσπειρωθουν σ' εναν /:νια ίο φορέα πού 

έκφράζει τό αίτημα γιά μιά άληθινά άδιάσπαστη καί οργα

νική Ι:νότητα. 

»Οί εκλογές διεξήχθησαν καλά, άλλά είναι άναμφισβή

τητο όπωσδήποτε δτι τό άποτέλεσμα εκφράσθηκε άπό τό 

γεγονός δτι ό ό.ρχηγός τής Νέας Δημοκρατίας ήταν ταυτό

χρονα πρωθυπουργός τής χώρας, δτι δέν διεξήχθησαν δη

λαδή άπό ύπηρεσιακή Κυβέρνηση. 

))Στή Βουλή τώρα θά άκουσθεί ύπεύθυνα ή φωνή του 

έργαζόμενου 'Έλληνα, του μ ή προνομιούχου 'Έλληνα. 'Η 

έθνική , ή Ι:λληνική φωνή. 

>>'Η επιτυχία του ΠΑΣΟΚ άποτελεί άπλώς σταθμό 

στήν πορεία του λαου πρός τήν εξουσία γιά νά διαμορφώ

σει, δπως εχουμε πολλές φορές τονίσει, ό ίδιος τό μέλλον 

τής χώρας. 

))Σέ δ, τι άφορα τήν ήγεσία του ΠΑΣΟΚ, διαβεβαιώνου

με τό λαό πού μας τίμησε μέ τήν ψήφο του δτι θά μείνουμε 

πιστοί στίς διακηρύξεις καί τό πρόγραμμά μας . 

>>Τό ΠΑΣΟΚ εχει επίγνωση τής ευθύνης άπό τήν εντο

λή του λαου νά συνεχίσει τήν πορεία του ώς κύριος κορμός 

τών δυνάμεων τής άλλαγής)). 

'Η γνωστοποίηση τ&ν εκλογικών aποτελεσμά

των τής 20ής Νοεμβρίου προκάλεσε σειρά δηλώσεων 

καί συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων aπό τούς ήγέ

τες του δυτικου, του aνατολικου καί του τρίτου κό

σμου. 

Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα aπέστειλαν, με

ταξύ τ&ν πρώτων, ό Σοβιετικός πρωθυπουργός Α. 
Κοσύγκιν, ό πρόεδρος τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 

Κίνας Χούα Κούο Φέγκ καί ό πρόεδρος τ&ν ΗΠΑ, 

Τζ. Κάρτερ, ό όποίος καί, μεταξύ cϊλλων, τόνισε: 

Πά θερμότερα συγχαρητήριά μου γιά τήν έκλογική 

σας έπιτυχία. Καθώς συνεχίζετε νά ήγείσθε τής ·Ελλάδος 

εχετε δλες τίς καλές μας ευχές καί τίς προσευχές μας γιά 

τήν επιτυχία σας» . 

'Ιδιαίτερη σημασία γιά τόν τόνο τής θερμότητας 

πού aπέπνεαν, ετειναν νά προσλάβουν τά τηλεγραφή

ματα τ&ν κορυφαίων Εύρωπαίων ήγετών . 'Ο Γάλλος 

πρόεδρος, Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν aπέστειλε 

στόν Κ. Καραμανλή τήν aκόλουθη επιστολή : 
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Μετάβαση στό έκλογικό τμήμα τής δδοv Μαρασλή. 
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«Μέ μεγάλη ίκανοποίηση πληροφορήθηκα τό άποτέ

λεσμα τών εκλογών πού εγιναν στήν 'Ελλάδα καί θά ήθελα 

νά σάς εκφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια γιά τήν και

νούργια άπόδειξη έμπιστοσύνης, ~ού σάς εδωσαν οί συμ

πολίτες σας. 'Η εκλογή του έλληνικοu λαοί> δέν δείχνει 

μόνο τή ζωντάνια τής έλληνικής δημοκρατίας, πού είχατε 

τήν τιμή νά άποκαταστήσετε πρίν άπό τρία χρόνια. 'Απο

δεικνύει, επίσης, δτι οί συμπολίτες σας άναγνωρίζουν τό 

ίστορικό εργο πού εχετε επιτελέσει καί επιθυμοuν νά οικο

δομήσουν τό μέλλον τής 'Ελλάδος ύπό τήν ήγεσίαν σας. 

»'Ενισχυμένος άπό τήν άνανεωμένη λαϊκή εντολή, θά 

μπορέσετε νά όλοκληρώσετε τήν πολιτική τής εσωτερικής 

καί εξωτερικής άναμορφώσεως πού εχετε άναλάβει. Χαί

ρομαι άπό τής πλευράς μου, γιατί μάς δίδεται ή εύκαιρία νά 

συνεχίσουμε τίς σχέσεις φιλίας καί συνεργασίας πού εχου

με άπό κοινοί> άναπτύξει γιά τό καλό τών δύο χωρών μας. 

»Σάς άπευθύνω τίς πιό φιλικές μου εύχές γιά τήν έπιτυ

χία τής ύψηλής σας άποστολής στήν ύπηρεσία τής χώρaς 
σας, καθώς καί γιά ενα μέλλον γεμάτο εύτυχία γιά τόν 

έλληνικό λαό». 

'Ο δυτικογερμανός καγκελλάριος Χ. Σμίτ ύπο

γράμμισε: 

«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Αγαπητέ κύριε Καραμανλή, 

»Σάς εύχαριστώ θερμά γιά τήν επιστολή σας άπό 5 Νο
εμβρίου καί τό μήνυμά σας άπό 5 Δεκεμβρίου 1977. 

>>Τό άποτέλεσμα τών εκλογών τής 20ής Νοεμβρίου 

1977, γιά τό όποίο σάς εκφράζω καί πάλιν τά συγχαρητή
ριά μου, δείχνει τήν θέληση του έλληνικου λαοί> νά διατη

ρήση τίς άρχές τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας. Ταυ

τοχρόνως μιά σημαντική πλειοψηφία τών έκλογέων έτά

χθη ύπέρ τής εύρωπαϊκής iδέας. 

»'Η τοποθέτηση αύτή, τήν όποία έγώ ίδιαίτερα έκτιμώ, 

δέν άποκλείει δμως τό ενδεχόμενο δυνάμειζ, πού εκφρά
ζονται έναντίον τής πορείας τής χώρας σας πρός τήν Εύ

ρώπη, νά προσπαθήσουν νά κερδίσουν ύπέρ αύτών τήν 

κοινή γνώμη μέ τήν εσφαλμένη έναλλαγή "'Ελλάς ή 

Τουρκία". Τό κυπριακό πρόβλημα καί aλλες έλληνοτουρ

κικές διαφορές δέν μποροuν νά έπιλυθοuν μέ τήν άπομό

νωση τής μιάς πλευράς, άλλά μόνο μέ τήν σταθερή σύνδε

ση όχι μόνον τής 'Ελλάδος άλλά καί τής Τουρκίας μέ τήν 

Κοινότητα τών δυτικών χωρών. Στή βεβαιότητα αύτή, πού 

άποκλείει μονομερή τοποθέτηση, βασίζεται ή προθυμία 

τής όμοσπονδιακής Κυβερνήσεως νά συμβάλη στό 'Ατ

λαντικό Σύμφωνο, στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα καί, στά 

πλαίσια τών δυνατοτήτων της, καί διμερώς σέ λύσεις πού 

θά λαμβάνουν ύπ' όψιν τά νόμιμα συμφέροντα καί τήν 

άξιοπρέπεια δλων τών συμμετεχόντων. 

»ΕΙμαι βέβαιος δτι καί σείς όμοίως τό άντιμετωπίζετε. 

'Η έπο μένη συνάντησή μας θά μάς δώση τήν εύκαιρία νά 

εμβαθύνομε ετι περισσότερο τήν συζήτησή μας έπί του 

συμπλέγματος τών θεμάτων αύτών. 

»Γιά τό θέμα τής συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τήν Εύ

ρωπαϊκή Κοινότητα έπιθυμώ νά σάς γνωρίσω καί τά έξής: 

»'Η διεύρυνση τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος άπετέλε

σε, κατά τήν συζήτηση δλων τών θεμάτων τής ήμερησίας 

διατάξεως, μόνιμο άντικείμενο τών συγκεντρωθέντων στά 

πλαίσια τοu Εύρωπαϊκοu Συμβουλίου άρχηγών Κρατών 

καί Κυβερνήσεων τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. Είμεθα 

σύμφωνοι δτι οί διαπραγματεύσεις μέ τήν 'Ελλάδα θά πρέ

πει νά προωθηθοuν μέ ταχύν ρυθμό. 'Ό,τι άνέφερα ήδη 

στήν έπιστολή μου άπό 6 Μαίου έξακολουθεί φυσικά νά 
ίσχύη . • Η όμοσπονδιακή Κυβέρνηση ύποστηρίζει ταχύρ
ρυθμες διαπραγματεύσεις μέ τήν χώραν σας, μέ τήν όποία 

τόσον στενά καί φιλικά συνδέεται ή 'Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία τής Γερμανίας, ϊνα καταστή δυνατή ή ταχεία 

περάτωσίς των καί ή ύπογραφή τής Συμφωνίας Συνδέσεως. 

»τέλος, θέλω νά σάς εύχαριστήσω γιά τά τόσον σαφή 

λόγια σας σχετικά μέ τό πρόβλημα τής τρομοκρατίας . 

Συμφωνώ μαζί σας στήν διαπίστωση, δτι ή τρομοκρατία 

άποτελεί πληγή τής διεθνοuς κοινωνίας, γιά τήν καταπολέ

μηση τής όποίας άπαιτοuνται κοινές προσπάθειες τόσον 

στά πλαίσια διεΘνών όργανισμών τής Εύρωπαϊκής Κοινό
τητος δσον καί στά πλαίσια τής μεταξύ τών χωρών διμε

ροuς συνεργασίας». 

τέλος, δ Βρετανός πρωθυπουργός, Τζ. Κάλλαχαν, 

τόνισε: 

«Σάς στέλνω τίς θερμές καί καλύτερες εύχές μου επ· 

εύκαιρί~ του σχηματισμοί> τής καινούργιας σας Κυβερνή

σεως . Οί εκλογές έδωσαν μιάν εϋγλωττη μαρτυρία δτι ή 

άποκατασταθείσα δημοκρατία εύδοκιμεί στήν • Ελλάδα. 
Προσβλέπω στήν Περαιτέρω συνεργασία μας γιά τήν διατή

ρηση καί ενδυνάμωση τών καλών σχέσεων πού ύπάρχουν 

μεταξύ τής ·Ελλάδος καί του ·Ηνωμένου Βασιλείου>>. 

Χαρακτηριστική ύπήρξε καί ή εύνοϊκή διάθεση 

άπέναντι στόν VΕλληνα πρωθυπουργό πού έξέφρα

σαν, παράλληλα, καί οί ήγέτες τής άξιωματικής άντι

πολιτεύσεως στίς ίδιες αύτές χώρες, όπως i.δίως οί 

πρόεδροι τής Χριστιανοδημοκρατικής ·Ενώσεως τής 

'Ομοσπονδιακής Γερμανίας, Χ. Κόλ, καί του Συντη

ρητικοί) κόμματος τής Μ. Βρετανίας, Μ. Θάτσερ. 

'Από τήν πλευρά τών βαλκανικών γειτόνων, τά 

θερμά συγχαρητήρια τών ήγετών τής Γιουγκοσλαβί

ας, τής Ρουμανίας καί τής Βουλγαρίας συνοδεύονταν 

άπό τήν εκφραση τής προσδοκίας γιά συνέχιση τής 

φιλικής συνεργασίας τους μέ τήν 'Ελλάδα. 'Ιδιαίτε

ρα χαρακτηριστικό, στό μέτρο πού έπιβεβαιώνει τήν 

τροπή τών ελληνοβουλγαρικών σχέσεων πρός τήν 

δριστική ύπερκέραση τών διαφορών του παρελθόν

τος καί τήν παγίωση τής φιλικής συνεργασίας, ήταν 

τό κείμενο του προέδρου Ζίφκωφ: 

« ' Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 

»Εύρίσκομαι στήν εύχάριστη θέση νά σάς συγχαρώ έγ

καρδίως μέ τήν εύκαιρία τής επανεκλογής σας ώς πρωθυ

πουργοί> τής φίλης • Ελλάδος, καθώς καί νά άνταλλάξω, 
στό πνεuμα τών μέχρι τώρα έπαφών μας, μερικές άπόψεις 

γιά τήν κατάσταση τών βουλγαροελληνικών σχέσεων καί 

τήν παραπέρα προώθησή τους. 

»Δράττομαι αύτής τής εύκαιρίας νά δηλώσω, άπό μέ

ρους μου καί άπό μέρους τής βουλγαρικής ήγεσίας, τήν 

προθυμία μας νά συνεχίσουμε, δσο ποτέ, τήν πολιτική τής 
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καλής γειτονίας, τήν συνεργασία καί τήν διεύρυνση τών 

σχέσεων μεταξύ τών όμόρων χωρών μας, πεπεισμένοι δτι 

αύτή είναι ή μόνη εναλλακτική λύση γιά τό συμφέρον τών 

χωρών μας καί γιά τήν εiρήνη στά Βαλκάνια καί δλο τόν 

κόσμο. 

))Συμμερίζεσθε, πιστεύω, τήν πεπς>ίθησή μου δτι ή βελ

τίωση τών σχέσεων μεταξύ τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 

Βουλγαρίας καί τής Δημοκρατίας τής 'Ελλάδος εχει τεθεί 

σέ μιά σταθερή βάση καί καλύητει μία μεγάλη χορεία θεμά

των σέ δλα τά επίπεδα. Οί πολιτικές, οικονομικές καί μορ

φωτικές σχέσεις βελτιώνονται πρός τό άμοιβαίο συμφέρον 

σέ σωστή κατεύθυνση καί στό σύνολό τους βεβαιώνουν 

τήν άμοιβαία εμπιστοσύνη καί συνύπαρξη των γειτόνων 

στό πνευμα τής Τελικής Πράξεως του 'Ελσίνκι. Ειλικρι

νώς εκτιμώ τήν δραστηριότητά σας καί τήν πλούσια πολι

τική εμπειρία σας γιά τήν επίτευξη αύτής τής καταστάσεως 

στίς βουλ γαροελλ ηνικές σχέσεις . 

))Οί προηγούμενες επιτυχίες μας στήν πρόοδο τών δι

μερών σχέσεων είναι ενα ενθαρρυντικό γεγονός πού μας 

ώθεί νά συνεχίσουμε τήν προσπάθειά μας γιά τήν συνέχισή 

τους καί τήν επέκτασή τους. 

))Πιστεύω, κύριε πρωθυπουργέ, δτι θά συμμερισθήτε τήν 

άποψή μου γιά τήν άναγκαιότητα τής παραπέρα βελτιώσε

ως τών βουλγαροελληνικών σχέσεων, σέ άνοδική πορεία, 

μέ σκοπό νά διατηρηθουν οί εiρηνικές κατακτήσεις τών 

λαών μας σέ άτμόσφαιρα καλής γειτονίας καί καρποφόρας 

άμοιβαίας συνεργασίας. Εlναι πέραν πάσης άμφισβητήσε

ως δτι ύπάρχουν τεράστιες άλλά άκόμη άνεκμετάλλευτες 

δυνατότητες γιά τήν επέκταση τών διμερών σχέσεων καί 

στόν πολιτικό καί τόν οiκονομικό καί τόν μορφωτικό το

μέα. ·Αναλογιζόμενοι δτι εϊχαμε τρείς καρποφόρες συναν

τήσεις, κύριε πρωθυπουργέ, πιστεύω δτι είναι χρήσιμο νά 

όργανώσουμε, διά τής διπλωματικής όδου, μία άνεπίσημη 

συνάντηση εργασίας, κατά τήν όποία νά σχεδιάσουμε τίς 

βασικές γραμμές καί δυνατότητες γιά τήν παραπέρα προώ

θηση τών σχέσεων μεταξύ τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 

Βουλγαρίας καί τής ' Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς καί 

νά άνταλλάξουμε άπόψεις σέ εiδικώτερα θέματα πού περι

λαμβάνονται στή συνεργασία αύτή, γιά τήν ύλοποίηση τής 

όποίας ύπάρχουν οί κατάλληλες προϋποθέσεις. 

)>Δεχθήτε παρακαλώ, κύριε πρωθυπουργέ, τή διαβε

βαίωση τής μεγίστης έκτιμήσεώς μου καί τής φιλίας μου 

καθώς καί τίς πιό έγκάρδιες εύχές μου γιά ύγεία καί εύημε

ρία του φίλου έλληνικου λαου)>. 

Στήν επιστολή αύτή, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε 

ώς έξής: 

«Φίλε κύριε πρόεδρε, 

))Μέ ίδιαίτερη χαρά έλαβα τό εύγενικό σας μήνυ

μα, γιά τό όποίο θέλω νά σiiς εύχαριστήσω είλικρι

νά. 

»Οί σκέψεις σας γιά μιά πολιτική σχέσεων καλής 

γειτονίας μεταξύ τών δύο χωρών μας aντανακλουν 

τίς δικές μου σκέψεις, καθώς καί τά βαθύτερα αίσθή

ματα του έλληνικου λαου, πού έπιθυμεί νά ζήσει έν 

φιλίq καί aγαστtf συνεργασίq μέ τόν βουλγαρικό 

λαό. 

)) 'Η περαιτέρω aνάπτυξη καί έμβάθυνση τών σχέ
σεων τών δύο χωρών μας, έπί τής στερεάς βάσεως, 

έπάνω στήν όποία τίς έτοποθετήσαμε, εlναι μιά σω

στή γραμμή πού μπορεί νά ώφελήσει καί τούς δύο 

λαούς μας, έπιθυμώ δέ νά γνωρίζετε δτι εlμαι aποφα

σισμένος νά έπιμείνω έπί τής πολιτικής αύτής. 

))Κατά συνέπεια συμφωνώ μαζί σας έπί τής χρη

σιμότητας μιiiς συναντήσεως έργασίας σέ πρόσφορο 

τόπο καί χρόνο πού θά μπορουσε νά καθορισθεί διά 

τής διπλωματικής όδου. 

))Παρακαλώ δεχθήτε, φίλε κύριε πρόεδρε, μαζί μέ 

τήν έπανάληψη τών εύχαριστιών μου γιά τό μήνυμά 

σας, τή διαβεβαίωση τής ύψηλής μου έκτιμήσεως 

καί τήν έκφραση τών είλικρινών εύχών μου γιά τήν 

εύημερία καί πρόοδο του φίλου βουλγαρικου λαοU)). 

Σέ επίρρωση τών θερμών φιλικών αiσθημάτων 

πού δια πνέουν τίς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τόν άρα

βικό κόσμο, άπέστειλαν θερμά συγχαρητήρια μηνύ

ματα οί 'Άραβες ήγέτες άλλά καί ό 'Ισραηλινός 

πρωθυπουργός, Μ. Μπέγκιν, δέν παρέλειψε, άπό τήν 

πλευρά του, νά συγχαρεί τόν Κ. Καραμανλή καί νά 

έκφράσει τήν ελπίδα δτι ή ' Ελλάδα θά «συνεχίσει νά 

άναπτύσσεται καί νά εύημερεί ύπ'ό τήν διακεκριμένη 
καί θαρραλέα ήγεσία (του))) 1 • 

Τό άποτέλεσμα τών εκλογών τής 20ής Νοεμβρίου 

άποτέλεσε τό άντικείμενο συχνής άναφοράς άπό τά 

έγκυρότερα όργανα τοϋ ξένου δημοσιογραφικοϋ τύ

που. Στήν προσπάθειά τους νά έρμηνεύσουν τό νέο 

συσχετισμό τών πολιτικών δυνάμεων στήν 'Ελλάδα 

ύπογραμμίζουν ειδικότερα τή σημασία τών εξελίξε

ων στό πεδίο τών εξωτερικών σχέσεων τής χώρας, 

έπισημαίνουν τήν πρωτοβουλία τοϋ Κ. Καραμανλή 

νά χαράξει νέες πολιτικοϊδεολογικές κατευθύνσεις, 

έξαίρουν τή συμβολή του στήν παγίωση ύγιών δη

μοκρατικών θεσμών καί διερευνοϋν .τόν πιθανό ρόλο 

τής νέας άξιωματικής άντιπολιτεύσεως. 

Στή Μ. Βρετανία, ή έφημερίδα <Πimes)> χαρακτη

ρίζει τό εκλογικό άποτέλεσμα ώς άπογοητευτικό άλ

λά καί διαβλέπει μιά ώφέλιμη προειδοποίηση. 'Επι

σημαίνεται δτι ή προώθηση τοϋ ΠΑΣΟΚ άποτελεί 

τό τίμημα τής αδυναμίας τών συμμάχων τής • Ελλά
δος νά επιλύσουν τά προβλήματα τής εντάξεως τής 

χώρας στήν ΕΟΚ καί νά εξουδετερώσουν τό άδιέξο

δο πού συνέχεται μέ τήν τουρκική εξωτερική πολιτι
κή καί εχει δημιουργήσει στούς 'Έλληνες τήν εντύ

πωση δτι εχουν μείνει χωρίς εξωτερική στήριξη. Τό 

έκλογικό αποτέλεσμα άποτελεί προειδοποίηση τόσο 

γιά τόν Κ. Καραμανλή δσο καί γιά τούς φίλους καί 

σύμμαχους τής 'Ελλάδος καί χρειάζεται σκληρή 

δουλειά γιά νά άποκατασταθεί ή έμπιστοσύνη τών 

'Ελλήνων στή Δυτική Συμμαχία. 

Σέ μεταγενέστερη ανταπόκριση τής ίδιας εφημε

ρίδας άπό τήν 'Αθήνα, στίς 16 Δεκεμβρίου, διερευ-
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ν&νται άναλυτικότερα τά βασικά αίτια τοϋ έκλογι

κοϋ άποτελέσματος καί οί πιθανές μελλοντικές προ

οπτικές μετά τή φανερή μετακίνηση πρός τά άριστε

ρά, «πού άντικατοπτρίζεται σαφώς στή σύνθεση τής 

νέας Βουλής μέ τήν έμφάνιση των άντιδυτικ&ν ριζο

σπαστών γιά πρώτη φορά στό κατώφλι τής έξουσί

ας». Τέλος, χαρακτηρίζει ώς τό σημαντικότερο έπί

τευγμα τής πρώτης τριετίας τής Κυβερνήσεως Κα

ραμανλή τήν άνώδυνη καί χωρίς άναταραχή άποκα

τάσταση τής δημοκρατίας: 

Οί/Έλληνες συνειδητοποιουν σήμερα δτι ποτέ aλλοτε 

στή σύγχρονη εποχή δέν διέθεταν περισσότερο γνήσια 

δημοκρατία. 'Ακόμη καί τό ΚΚΕ, πού ήτο εξωστρακισμέ

νο επί 30 χρόνια, νομιμοποιήθηκε πλήρως. Οί ήγέτες τής 
χούντας βρίσκονται στή φυλακή γιά δλη τους τή ζωή καί 

ο{ σαδιστές συνεργάτες τους καταδικάστηκαν σέ βαρειές 

ποινές . 'Ένας καταστρεπτικός πόλεμος μέ τήν Τουρκία 

άποφεύχθηκε καί ή πολιτική τής άντιπαρατάξεως άντικα

ταστάθηκε άπό διαπραγματεύσεις . Οί ενοπλες δυνάμεις 

εκκαθαρίστηκαν άπό τά άντιδημοκρατικά στοιχεία καί 

άναδιο ργανώθη καν. 

Στή συνέχεια, ή άνταπόκριση έπισημαίνει τίς εί

δικότερες «έλλείψεις καί παραλείψεις», στίς δποίες 

καί όφείλονται οί έκλογικές άπώλειες τής Νέας Δη

μοκρατίας, αίσθητές στό έπίπεδο τής δημόσιας διοι

κήσεως καί τής οίκονομίας. 'Αλλ' ή προοπτική τής 

άνόδου τοϋ ΠΑΣΟΚ στήν έξουσία δέν θά ήταν δυνα
τό νά γίνει εύνοϊκά άποδεκτή άπό τό «οίκονομικό 

κατεστημένο» καί νά συμβάλει στήν αϋξηση των 

έπενδύσεων. Στό έξωτερικό πεδίο, τό Κυπριακό, τό 

θέμα τοϋ Αίγαίου καί ή ενταξη στήν ΕΟΚ θά περά

σουν σέ άποφασιστική φάση κατά τό 1978. Οί δια
πραγματεύσεις γιά τήν ενταξη στήν ΕΟΚ χρονίζουν, 

άλλά ή στιγμή τής άλήθειας πλησιάζει: οί έννέα θά 

ύποχρεωθοϋν νά άποφασίσουν σύντομα - πιθανώς 

μετά τίς γαλλικές έκλογές τοϋ Μαρτίου - άν θά δε

χτοuν τήν 'Ελλάδα η θά στρέψουν τήν πλάτη τους 

στή διεύρυνση τής Κοινότητας. Ή νέα Κυβέρνηση 

Καραμανλή περιμένει, τέλος, τήν «πιό σκληρή άντι

πολίτευσψ> δταν θά φέρει στή Βουλή τήν ελληνοα

μερικανική συμφωνία γ'ιά τίς βάσεις . 

Κατά τήν άποψη τής «Financial Times», οί έλλη

νικές έκλογές έπιβεβαιώνουν τήν έπάνοδο τής χώρας 

στήν πολιτική δμαλότητα. Ή μείωση τής μεγάλης 

πλειοψηφίας πού ε{χε στή Βουλή τό φιλελεύθερο

συντηρητικό κόμμα τής Νέας Δημοκρατίας επρεπε 

νά άναμένεται στό μέτρο πού οί σημερινές συνθήκες 

στήν 'Ελλάδα ε{ναι διαφορετικές άπό τό 1974. 
'Η «Daily Telegraph» παρατηρεί δτι τό άποτέλε

σμα των έκλογων ύπολείπεται άπό έκείνο πού άξιζε 

νά έξασφαλίσει δ 'Έλληνας πρωθυπουργός «γιά τά 

πολιτικά, οίκονομικά καί διεθνή έπιτεύγματά του, 

καθώς καί γιά τήν έξαιρετικοu έπιπέδου έθνική ήγε-

σία του, κατά τήν περίοδο τής έξαιρετικά δύσκολης 

μεταβάσεως άπό τή δικτατορία στή δημοκρατία»· καί 

χαρακτηρίζει ώς έξίσου άνησυχητική μέ τήν άπώ

λεια των ψήφων άπό τή Νέα Δημοκρατία, τήν αϋξη

ση τής έκλογικής δυνάμεως του ΠΑΣΟΚ. τέλος, ή 

«Guardian» έπισημαίνει: 

'Ο Καραμανλής κέρδισε πλέον τή θέση πού του άνήκει 

στά βιβλία τής {στορίας . Μ~ τόν Καραμανλή ή ' Ελλάς 

εχει εμπεδώσει τήν ελευθερία της . Καί εχει θεαματικά δια

ψεύσει τόν Μοντεσκιέ, πού ελεγε δτι «Ή δημοκρατία δέν 

άνθεί δπου θάλλει ή πορτοκαλέα» ... Τά άναμενόμενα τε
λικά άποτελέσματα πρέπει μάλλον νά φέρουν τή Νέα Δη

μοκρατία πιό κοντά στό 40%, παρά στό 50%. Καί δμως 
αuτό είναι μιά σωστή καί λογική άντίδραση στίς επιτεύ

ξεις του Καραμανλή κατά τήν τριετία αuτή . Ή τωρινή 

ψήφος δέν είναι ψήφος εμπιστοσύνης, δπως ήταν εκείνη 

του 74, καί έπομένως δέν ύπάρχει λόγος νά «πιάσει» ή ΝΔ 
τά ποσοστά πού είχε πρό τριετίας2 • 

Στή Γαλλία, ή «Monde» έπισημαίνει δτι ή σχετι
κή ύποχώρηση τής δυνάμεως τής ΝΔ όφείλεται στόν 

άποπροσανατολισμό τμήματος των ψηφοφόρων του 

Κ. Καραμανλή μετά τή διαφοροποίησή του άπέναντι 

στήν κλασική Δεξιά . 'Ήδη, «γιά νά έξασφαλίσει τό 
μέλλον της καί νά έπιχειρήσει νά έπανακτήσει τό 

χαμένο εδαφος, ή Νέα Δημοκρατία πρέπει νά πάψει 

νά στηρίζεται πάνω σέ έκλογικά τιμάρια (τά όποία 

εχουν ijδη καταλάβει οί δυνάμεις τής 'Αριστεράς) 

καί νά θέσει τίς δομές γιά ενα σύγχρονο κόμμα δυτι

κοu τύπου» . Καί ή έφημερίδα συνεχίζει: 

'Όσον άφορα τόν προσανατολισμό της, δύο τάσεις ερ

χονται άντιμέτωπες. Οί ύπερασπιστές τής παραδόσεως κα

θιστουν ύπευθύνους γιά τίς εκλογικές περιπέτειες, εκείνους 

πού παρέσυραν τόν ήγέτη του κόμματος πρός τό Κέντρο 

καί τήν 'Αριστερά. Αuτοί οί ίδιοι μιλουν μέ ενθουσιασμό 

γιά μιά επιστροφή στίς πηγές, γιατί liν τό κόμμα επιμένει 

στίς διστακτικά σοσιαλίζουσες τάσεις του, κατά τή γνώμη 

τους δέν θά κάνει τίποτε περισσότερο , παρά νά επιταχύνει 

τήν πτώση του. 'Επιδιώκοντας νά εμποδίσει τήν άνοδο των 

δυνάμεων τής ' Αριστεράς πού πλησιάζουν τό 40% του 
εκλογικου σώματος, ή Νέα Δημοκρατία θά διακινδύνευε νά 

φανεί άσυνεπής στίς προεκλογικές ύποσχέσεις της. 'Η 

άλλη άποδίδει τή μερική μόνο επιτυχία των εκλογων τής 

20 Νοεμβρίου, στή διστακτικότητα των ίθυνόντων του 

κόμματος, ο{ όποίοι, ενω είχαν άρχίσει νά είσάγουν διά

φορες οίκονομικές καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, άπόλυ

τα δικαιολογημένες, κατόπιν όπισθοχώρησαν μπροστά 

στίς άντιδράσεις τής όλιγαρχίας. ~Αν ό Κ. Καραμανλής 

θέλει νά άντιμετωπίσει τή δυναμική του ΠΑΣΟΚ καί 

των άλλων δυνάμεων τής 'Αριστεράς , πρέπει νά άποκοπεί 

άπό τή Δεξιά καί τίς όμάδες πίεσης τής 'Αριστεράς. Βρί

σκεται λοιπόν αuτή τή στιγμή σέ σταυροδρόμι. 'Ο σχημα

τισμός τής νέας Κυβερνήσεως θά παράσχει τίς ενδείξεις 

γιά τόν προσανατολισμό πού σκοπεύει νά δώσει στό κόμμα 

του3 • 

'Αλλά, καί γενικότερα, οί πολιτικοί παρατηρη-' 
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τές καί οί δημοσιογραφικοί κύκλοι πρόβαλλαν στή 

γαλλική πρωτεύουσα τό έρώτημα: Ποιά πολιτική 

γραμμή θά έπέλεγε ό Κ. Καραμανλής γιά τά έπόμενα 

χρόνια, μέ γνώμονα τά άποτελέσματα τfjς 20ής 

Νοεμβρίου; Θά στραφεί πρός μία συντηρητική πολι

τική ή, aντίθετα, θά έπισπεύσει τήν είσαγωγή μεταρ

ρυθμίσεων καί τή λήψη μέτρων έκσυγχρονισμου καί 

έκδημοκρατισμου; Καί, στό πεδίο τής έξωτερικής 

πολιτικής, θά πετύχει ν'α aφυπνίσει τό ένεργpτερο 
ένδιαφέρον τών Εύρωπαίων συμμάχων γιά τά ζωτικά 

θέματα τής ΕΟΚ, τής Κύπρου, τών ελληνοτουρκικών 

σχέσεων καί του ΝΑ ΤΟ; 

Σέ γενική ανασκόπηση τών aντιδράσεων του εύ

ρωπαϊκου τύπου, ό Π. Τζερμιaς παρατηρουσε: 

«Οί πιό οξυδερκείς παρατηρητές ύπογράμμισαν τό γε

γονός, πώς ή εκλογική άναμέτρηση εγινε σέ κλίμα ήσυχί

ας καί ελευθερίας. ΤοUτο άποτελεί κάτι τό αύτονόητο γιά 

τίς εuρωπαϊκές χώρες μέ μακρόχρονη δημοκρατική παρά

δοση. Σέ περασμένες εποχές τά πράγματα ήταν δυστυχώς 

στήν ·Ελλάδα διαφορετικά. Τό κοινό αϊσθημα, πώς ή 

εκλογική αναμέτρηση γίνεται κατά άδιάβλητο τρόπο, 

ελειπε σέ οχ ι λίγες περιπτώσεις . Υ lσως νά μήν ήταν πάντα 

οί αλληλοκατηγορίες δικαιολογημένες . Κυριαρχοϋσε 

ώστόσο ή ύποψία . Στή μεταχουντική 'Ελλάδα ή aτμό

σφαιρα είναι σέ σημαντικό βαθμό καλύτερψ>. 

'Αφου, έξάλλου, έπεσήμαινε τήν «κάποια εκπλη

ξψ) πού προξένησε τό έκλογικό aποτέλεσμα, παρα

τηρουσε aκόμη: 

«'Η σημαντική μείωση τών ψήφων καί τών έδρών τής 

Νέας Δημοκρατίας εκανε μερικούς Εύρωπαίους παρατη

ρητές ν, ιiναρωτηθοϋν, γιατί εγι ν ε ή επίσπευση των εκλο

γών . Οί ϊδιοι παρατηρητές δέν παραγνωρίζουν, βέβαια, 

πώς ή πλειοψηφία τοϋ κυβερνητικοϋ κόμματος στήν νέα 

Βουλή μπορεί νά χαρακτηριστεί, άν συγκριθεί μέ τίς κοι

νοβουλευτικές συνθήκες σ· άλλες χώρες, άνετη. Σημειώ

νουν, δμως, πώς ή Νέα Δημοκρατία δέν πήρε εκείνη τήν 

πλειοψηφία, ηού προφανώς περίμενε. Τό επιχείρημα πώς 

τό 1979 τά πράγματα θά μποροϋσαν νά ήταν γιά τό κυβερ
νητικό κόμμα χειρότερα, δέν τούς πείθει. ' Αντιτάσσουν: 

Γιατί νά βγοϋν τ' άναγκαία διδάγματα μετά κι οχ ι πρίν ιiπό 

τίς εκλογές; 

)). Η σύνθεση τής νέας έλληνικής Βουλής προκαλεί σ' 
εκείνο τό μέρος τής ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, πού παρα

κολουθεί μέ κάποιο ενδιαφέρον τά έλληνικά πράγματα, 

"πονοκέφαλο". Κι εδώ πρέπει νά τονίσω πώς δέν πρόκει

ται, δπως κάποιοι θέλουν νά κάνουν τόν έλληνικό λαό νά 

πιστέψει, γιά aνησυχία τοϋ εuρωπαϊκοϋ κατεστημένου, 

άλλά γιά γνήσια καί ή κοινή συμμετοχή εκείνων τών αν

θρώπων, πού επιδιώκουν τήν πραγμάτωση τής iδέας μιiiς 

δημοκρατικής καί προοδευτικής ·Ενωμένης Εuρώπης . 

))"Πονοκέφαλο" προκαλοϋν ή - εστω καί πολύ περιο

ρισμένη ποσοτικά - παρουσία μιiiς τυφλωμένης ιiπό τό 

μίσος ιiκροδεξιiiς στήν έλληνική Βουλή, ή ύποχώρηση 

τών μετριοπαθών δυνάμεων σ' δλα τά μέρη τοϋ πολιτικοϋ 

φάσματος, ιiπό τήν παραδοσιακή Δεξιά οος τήν εuρωκομ-

μουνιστική ' Αριστερά, κι ή uπαρξη κοινωνικοοικονομικά 

καθυστερημένων περιοχών στήν ' Ελλάδα, δπου ό συνδυα

σμός τής "προοδευτικής" μέ τήν ύπερπατριωτική συνθη

ματολογία βρίσκει πρόσφορο εδαφος. Δέν άμφισβητείται 

άπό τούς Εύρωπαίους παρατηρητές ή άνάγκη ιiλλαγοδο

μfjς στίς κοινωνικοοικονομικές καθυστερημένες περιοχές. 

Καταδικάζεται δμως ή μέθοδος τής σοσιαλπατριωτικής 

δημαγωγίας τής συνδυασμένης μέ aντιευρωπαϊκές τάσεψ)4 • 

Στό δημοσιογραφικό τύπο, τέλος, τών • Ηνωμέ
νων Πολιτειών, χωρίς νά παραλειφθεί ή ένθαρρυντι

κή διαπίστωση γιά τήν παγίωση τών δημοκρατικών 

θεσμών, έκφραζόταν περισσότερο ή aπογοήτευση 

γιά τήν, σχετικά περιορισμένη, εκταση τής έκλογι

κής νίκης τής ΝΔ καί ό φόβος δτι ή άνοδος τής 

έκλογικής δυνάμεως τής 'Αριστερaς θά δυσχεράνει 

τή νέα έλληνική Κυβέρνηση στήν έφαρμογή τής 

πολιτικής της- σ' δ,τι ίδιαίτερα aφορa τό Κυπρια

κό, τίς ελληνοτουρκικές σχέσεις καί τήν ενταξη στίς 

Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 'Ενδεικτικά, ή σχετική 

μείωση τής έκλογικής δυνάμεως τής ΝΔ aποδιδόταν 

άπό τούς <Πimes)) τής Νέας 'Υόρκης στήν παρεμβο

λή του κόμματος τής ·Εθνικής Παρατάξεως, πού 

ίδρύθηκε πρόσφατα σέ έκδήλ'ωση διαμαρτυρίας γιά 

τή νομιμοποίηση του ΚΚΕ, καί στήν υπερτίμηση 

του γοήτρου καί τής άκτινοβολίας του Κ. Καραμαν

λή ώς παράγοντα γιά τήν έκλογική έπιτυχία · καί κα

ταλήγει στό συμπέρασμα: 

Στή συνείδηση τών 'Ελλήνων ό Καραμανλής είναι ό 

άνθρωπος πού εχει κατ' έξοχήν τήν ίκανότητα νά αντιμε

τωπίζει διεθνείς κρίσεις, δπως οί τεταμένες σχέσεις μέ τήν 

Τουρκία. Χάρις στόν ιiρχηγό τής Νέας Δημοκρατίας οί 

UΕλληνες εζησαν δλα αύτά τά τελευταία χρόνια μέ τήν 

πεποίθηση δτι τελικά δέν πρόκειτι,ιι νά γίνει πόλεμος μέ 

τήν Τουρκία .. Η πεποίθηση αuτή 6πάρχει &κόμη, κι εδω, 
μεταξύ άλλων, βρίσκεται ή εξήγηση τής συνεχιζόμενης 

δημοτικότητας καί τών έπιτυχιών τοϋ Κων. Καραμανλή5 • 

'Εκτενή aνάλυση τών aντιδράσεων του άμερικα-~ 

νικου τύπου έπιχειρεί ό aνταποκριτής τής έφημερί

δας «Καθημερινή)) στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, Λ. 

Φάινερ: 

« .. Α ν δ κ . Σαντάτ είχε βάλει σκοπό του νά περισπάσει 

τήν προσοχή ιiπό τίς έλληνικές εκλογές, δύσκολα θά μπο

ροuσε νά διαλέξει τόν καταλληλότερο χρόνο. Τήν οορα πού 

τά έκλογικά τμήματα στήν 'Ελλάδα βρίσκονταν στή μεγα

λύτερή τους δραστηριότητα, δ Αiγύπτιος πρόεδρος εκφω

νοϋσε τόν ίστορικό του λόγο στήν iσραηλινή Βουλή καί ό 

κόσμος ήταν κολλημένος στίς τηλεοπτικές συσκευές του, 

άδιαφορώντας γιά κάθε άλλη ψυχαγωγία. 

))Τό άναπόφευκτο aποτέλεσμα τών εξελίξεων στή Μέ

ση 'Ανατολή ήταν, εδώ στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, δπως 

καί σέ πολλά Ciλλα μέρη, νά γίνουν περιορισμένα σχόλια 

καί δημοσιογραφική κάλυψη τών αποτελεσμάτων τών έλ

ληνικών εκλογών. Κι αύτό, κατά τή γνώμη μου, είναι ϊσως 

καλό γιατί, κρίνοντας άπό τήν ποιότητα τών σχολίων πού 
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δημοσιεύτηκαν, δσο λιγότερα είναι τόσο τό καλύτερο. 

»Τά κυριότερα σχόλια τοί> τύπου σέ γενικές γραμμές 

δμως, κρίνοντας ό:πό ανεπίσημες πληροφορίες, καί τά σχό

λια τών έπισήμων κύκλων τοί> Σταίητ Ντηπάρτμεντ είναι 

δμοιόμορφα καί ύπεραπλοποιημένα: Υπάρχει ή &πρόθυμη 

άναγνώριση τοί> γεγονότος δτι ό κ. Καραμανλής κέρδισε 

τίς έκλογές. Αυτό δμως ήταν μόνο μιά μικρή παρηγοριά 

γιά τό γεγονός οτι ή πλειοψηφία του ήταν πολύ μικρότερη 

άπό οση ηλπιζαν (ποιοί, διερωτάται κανείς) καί δτι μέ τήν 

άπροσδόκητη έπιτυχία τοί> 'Ανδρέα Παπανδρέου, ή νέα 

Κυβέρνηση Καραμανλή θά συναντήσει πολύ μεγαλύτερες 

δυσχέρειες στό κυβερνητικό εργο ό:πό δσες στό παρελθόν. 

»'Ιδιαίτερα, ήταν μιά πικρή ό:πογοήτευση τό δτι δ κ. 

Καραμανλής δέν θά μποροί>σε, τόσο εϋκολα δσο έλπιζό

ταν, νά αντιμετωπίσει τά προβλήματα τής Κύπρου καί του 

Αiγαίου. Καί, τελικά, θά μποροί>σε κανείς νά περιμένει δτι 

τά εκλογικά αποτελέσματα θά επιβράδυναν η θά καθιστοί>

σαν περισσότερο δύσκολη τήν όλοκλήρωση τής διαδικα

σίας γιά τήν ενταξη τής ·Ελλάδος στήν ΕΟΚ. 

>>Τώρα, βέβαια, δέν ύπάρχει τίποτε τό εκπληκτικό γιά 

δποιοδήποτε ό:πό τά συμπεράσματα αυτά - άκόμη κι liν 

μερικά ό:π' αυτά εlναι χονδροειδώς ύπεραπλοποιημένα. 

Δέν θά ύπήρχε τίποτε τό ό:συνήθιστο liν ήταν ν' ό:κούσει 

κανείς αυτά τά συμπεράσματα ό:πό eνα μέλος τής Κυβερνή

σεως Καραμανλή η άπό eναν πού άνήκει στό 42% τής 
πλειοψηφίας τών Έλλήνων πο(<ιτών πού ερριξαν τήν ψή

φο τους γιά τόν κ. Καραμανλή μέ τήν έλπίδα ϊσως οτι ή 

πλειοψηφία αυτή θά ήταν κάπως μεγαλύτερη άπό δσο 

ύπήρξε. 

»Δέν θά περίμενε κανείς φυσικά ν' άκούσει τήν ίδια 

άνάλυση η τίς ίδιες εκφράσεις ό:πογοητεύσεως ό:πό εναν 

ύποστηρικτή τοί> κ. Παπανδρέου. Οϋτε ό:πό eναν ύποστη

ρικτή όποιουδήποτε άπό τά liλλα κόμματα, τής 'Αριστε

ράς η τής Δεξιάς, πού ελαβον μέρος στίς έκλογές. 

»Μέ liλλα λόγια, τό γενικό σχεδόν ό:μερικάνικο σχόλιο 

γιά τά αποτελέσματα τών ελληνικών έκλογών εlναι εκείνο 

πού φαίνεται νά ταυτίζει τά ό:μερικανικά συμφέροντα μέ 

τήν έπιτυχία τοί> κόμματος τοί> κ. Καραμανλή. Αυτό τώρα 

μπορεί νά είναι η νά μήν είναι ό:λήθεια. Λίγο ομως μόνο 

άπέχει άπό τήν κακή παλαιά άμερικανική συνήθεια, δχι 

μόνο νά ερμηνεύεται άλλά καί νά επηρεάζεται ή εσωτερική 

πολιτική liλλων χωρών μέ κριτήριο τά άμερικανικά συμφέ

ροντα. 

»Δέν θέλω μ' αυτά νά ύποστηρίξω δτι οί 'Αμερικανοί 

δέν ό:πέκτησαν πείρα τών κινδύνων πού προέρχονται ό:πό 

τήν άνάμιξη στίς εσωτερικές ύποθέσεις liλλων χωρών η δτι 

μιά τέτοια ένεργός άνάμιξη έξακολουθεί νά γίνεται στήν 

'Ελλάδα. Είμαι eτοιμος νά στοιχηματίσω οτι δέν γίνεται. 

'Η ό:ντίδραση δμως στά αποτελέσματα τών εκλογών δεί

χνει δτι, σέ πολλούς ύψηλά ίστάμενους 'Αμερικανούς, ή 

παλαιά νοοτροπία εξακολουθεί νά ύπάρχει. Καί πρέπει νά 

άποδοκιμάζεται πάνω σέ δύο διαφορετικές βάσεις: 

»Πρώτα ή ό:νάλυση τών γεγονότων είναι γενικά πολύ 

άπλοϊκή. Δέν ύπάρχει τίποτε, επί παραδείγματι, στήν πε

ρασμένη ίστορία τοί> κ. Καραμανλή πού νά δικαιολογεί τό 

συμπέρασμα δτι θά άναχαιτισθεί στήν εφαρμογή μιάς πο

λιτικής στό θέμα τής Κύπρου η τοί> Αiγαίου, ή όποία βασί

ζεται στίς δικές του εκτιμήσεις γιά τήν εκταση τής επιδεί

ξεως iσχύος η του συμβιβασμοί> πού χρειάζεται σέ κάθε 

δεδομένη φάση. Δέν ήταν στό κάτω-κάτω δ κ. Καραμανλής 

πού - χωρίς ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία - επέ

μεινε γιά μιά συμβιβαστική λύση στήν Κύπρο, ή όποία 

πραγματοποιήθηκε παρά τίς iσχυρές αντιδράσεις τό 1959; 
Καί δέν ήταν ό κ. Καραμανλής πάλι τό 1974 - αυτή τή 

φορά μέ τεράστια κοινοβουλευτική πλειοψηφία καί χωρίς 

νά βρίσκεται κάτω ό:πό πραγματική πίεση έκτός άπό τήν 

πίεση τής συνειδήσεώς του καί τήν ίκανότητά του νά &ντι

λαμβάνεται τίς επιθυμίες καί τά συμφέροντα τής χώρας -
πού ό:ποφάσισε νά άπομακρύνει τήν ' Ελλάδα ό:πό τό στρα
τιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ;, 

»'Όσο γιά τό θέμα τής Κοινής 'Αγοράς, πάνω σέ ποιά 

βάση καταλήγει κανείς στό συμπέρασμα οτι ή ϋπαρξη τής 

άντιθέσεως μιάς σημαντικής μειοψηφίας στήν ενταξη τής 

χώρας στήν ΕΟΚ θά επηρεάσει κατά δποιονδήποτε τρόπο 

τή στάση η τίς άποφάσεις τών Ευρωπαίων συνεταίρων τής 

'Ελλάδος; 

»Στή διάρκεια τών επτά έτών τής δικτατορίας ή ΕΟΚ 

άπόλυτα δικαιολογημένα επάγωσε δλες τίς σχέσεις της μέ 

τήν Έλλάδα, μέ βάση τό οτι ή ΕΟΚ ό:ποτελοί>σε δμάδα 

χωρών πού πίστευαν στή δημοκρατική πρόοδο. Μέ ποιά 

εκτροπή άπό τή λογική θά μποροί>σε τώρα ή ΕΟΚ νά κα

ταλήξει στό δτι ή σωστή άσκηση τών δημοκρατικών δια

δικασιών στήν Έλλάδα εlναι λόγοι άναβολής η ματαιώ
σεως τής εντάξεως; 'Αντίθετα ή ΕΟΚ, δπως καί ολοι οί 

θεσμοί καί Κυβερνήσεις τών άλλων χωρών, θά διαπραγμα

τευθεί πρόθυμα μέ μιά νόμιμα συγκροτημένη καί δημοκρα

τική Κυβέρνηση τής 'Ελλάδας. Καί ή Κυβέρνηση αυτή, 

δπως ολοι ξέρουμε, εlναι εκείνη πού παίρνει τίς άποφάσεις 

γιά τή χώρα. Καί άπόφασή της έξακολουθεί νά εlναι νά 

ενταχθεί ή 'Ελλάδα οσο γίνεται γρηγορώτερα στήν ΕΟΚ. 

»Οϋτε, τελικά, είναι δυνατό γιά δποιονδήποτε, στήν 

'Αμερική η άλλου, νά προβλέψει μέ βεβαιότητα τή μελ

λοντική πολιτική καί τή στάση τοί> κ. Παπανδρέου fj τή 
φύση τών μελλοντικών σχέσεών του μέ τόν κ. Καραμανλή. 

Μπορεί βέβαια κανείς νά διατυπώσει μιά εiκασία. 'Αλλά 

θά μποροί>σε επίσης νά κάνει καί λάθος: στό κάτω-κάτω ή 

θέση του ήγέτη τής ό:ξιωματικής ό:ντιπολιτεύσεως πού 

ελέγχει 92 eδρες στή Βουλή, είναι τέτοια, πού θά μποροί>σε 
άριστα νά ανατρέψει δρισμένες ό:πό τίς λιγότερο διορατι

κές εiκασίες. 

»Δέν εχει δμως πολύ ουσιαστική οσο ήθική βάση τό 

γεγονός δτι ό:πογοητεύεται κανείς μέ τήν ποιότητα καί τό 

χαρακτήρα τής μεγάλης πλειοψηφίας τών άμερικανικών 

σχολίων γιά τίς ελληνικές εκλογές. Πρόκειται, δπως είπα, 

γιά ύπεραπλουστευμένα σχόλια. Πρόκειται, δμως, κατά τήν 

ά~οψή μου, καί γιά σχόλια άστήρικτα άκόμη καί κάπως 

άπρεπή. 'Εκφράσεις ενθουσιασμοί>, άπογοητεύσεως, εκ

πλήξεως, λύπης, χαρaς, θά επρεπε, μοί> φαίνεται, νά ό:φε

θοί>ν καλύτερα στούς ενδιαφερόμενους ψηφοφόρους. Θά 

μποροί>σε ίσως κανείς νά κατανοήσει καί νά επιδοκιμάσει 

σχόλια τών ξένων, liν εδειχναν ενα διαφορισμό πού ό:ντα

νακλa εμπιστοσύνη καί πίστη στίς δημοκρατικές διαδικα

σίες. 'Εδώ, ομως, στίς ΗΠΑ, τό μόνο σχόλιο πού συνάν

τησα ήταν αυτό πού εξέφραζε απογοήτευση γιά τίς μ ή συν

τριπτικές ό:ναλογίες τής νίκης τοί> κ. Καραμανλή. Καί αυ

τό, μοί> φαίνεται, είναι τόσο κατακριτέο, δσο καί τά μονό

πλευρα σχόλια τών δλοκληρωτικών χωρών. ·Η διαφορά 

ε{ναι αυτή: δτι κανείς δεν εκπλήσσεται δταν ή ''Πράβντα" 
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ή τό Κρεμλίνο εκφράζει εόχαρίστηση ή άπογοήτευση γιά 

τά αποτελέσματα δημοκρατικών εκλογών, πού στηρίζονται 

δλοκληρωτικά στό βαθμό τής επιτυχίας των κομμουνιστι

κών κομμάτων πού παίρνουν μέρος στίς εκλογές. 'Από μιά 

δημοκρατική χώρα δμως, δπως ή 'Αμερική, θά μπορούσα

με νά ελπίζουμε σέ λιγότερο μονολιθικές αντιδράσεις. 

»Θά ήταν εόχάριστο, έπί παραδείγματι, νά διαβάζαμε 

στόν αμερικανικό τύπο γιά τήν επιβεβαίωση στήν 'Ελλά

δα, μέ τίς εκλογές τής 20ής Νοεμβρίου, τής πλήρους καί 

σταθερής άποκαταστάσεως των δημοκρατικών διαδικασι

ών. Θά ήταν, επίσης, εόχάριστο νά διαβάζαμε γιά τόν ijρε

μο καί σοβαρό τόνο τής προεκλογικής εκστρατείας καί τής 

τάξεως πού επικράτησε τήν ήμέρα των έκλογών. Καί Cί.ν 

επρεπε νά γίνουν σχόλια γιά τήν ούσία των άποτελεσμά

των, θά ήταν εόχάριστο, κατά τή γνώμη μου., νά διαβάζαμε 

τουλάχιστοv, ενα η δύο σχόλια, πού νά μήν εξαρτοϋσαν 
δλοκληρωτικά τήν κρίση τους γιά τίς έλληνικές εκλογές 

άπό τίς τύχες ένός συγκεκριμένου κόμματος. Κι αότή, ελ

πίζω, θά είναι καί ή άποψη τών 'Ελλήνων, πού ύποστηρί

ζουν ενθερμα αότό τό συγκεκριμένο κόμμα. 

»'Αλλά, δπως συμβαίνει, ή εκταση των σχολίων πού 

άκούσαμε καί διαβάσαμε στήν 'Αμερική, μειώθηκε ση

μαντικά άπό τίς δραστηριότητες τοϋ κ. Σαντάτ καί τοϋ κ. 

Μπεγκίν. Καί δπως ε{πα στήν &ρχή, αότό ήταν ίσως κάτι 

πολύ καλό» . 

Καί ό Λ. Φάlινερ καταλήγει: 

«Θά είχα &κόμη νά , προσθέσω σάν ύστερόγραφο καί 

κάτι διαφορετικό : 

»Μόλις τώρα διάβασα !:να άρθρο σέ μιά άμερικανική 

εφημερίδα, πού κάνει ενα εlδος σχολίου, πού θά επιθυμοϋ

σε κανείς νά εβλεπε καί σ' άλλα εντυπα: 

»"Πρίν &πό τρία' χρόνια, χάος καί στρατιωτικές δικτα

τορίες κυριαρχοϋσαν στήν έλληνική πολιτική. 'Αλλά τό 

1974, μέ τήν πτώση τής Χούντας στήν 'Αθήνα, εlχε ανα
νεωθεί ή ελπίδα γιά μιά αναβίωση τής δημοκρατίας στή 

χώρα, δπου είχε άκμάσει γιά πρώτη φορά. ·Η ελπίδα αότή 

ύλοποιήθηκε καί πάλι στίς εκλογές, μολονότι μέ τρόπο δχι 

έντελώς ενθαρρυντικό γιά τή Δύση. 'Από θετικής πλευράς, 

δ πρωθυπουργός Κωνσταν1:ίνος Καραμανλής, τοϋ κόμμα
τος τής Νέ{tς Δημοκρατίας, κέρδισε μιά έντολή στίς εκλο

γές νά εξακολουθήσει νά κυβερνά τή χώρα. 

>>Τό ϊδιο σημαντική εlναι ή άνάδειξη τοϋ Πανελληνίου 

Σοσιαλιστικοϋ Κινήματος σάν ίσχυρής &ντιπολιτεύσεως 

στήν Κυβέρνηση τοϋ κ. Καραμανλή. 

»"Αν !:να ίσχυρό δικομματικό σύστημα είναι ή μεγαλύ

τερη πολιτική άνάγκη γιά μιά σταθερή δημοκρατία, ή ση

μερινή ' Ελλάδα προχωρεί μέ γοργό ρυθμό πρός τήν κατεύ

θυνση αότή. ·Η δημοκρατία είναι άκμαίa στήν ·Ελλάδα, 
κι αότό είναι κάτι πού δέν μποροϋν νά ίσχυρισθοϋν πολλές 

σημερινές Κυβερνήσεις" . 

»Τώρα βέβαια, μπορεί κανείς νά μή συμφωνεί &πόλυτα 

μέ κάθε άποψη πού διατυπώνεται σ' αότό τό κάπως άπλοϊ

κό aρθρο . Δείχνει, δμως, τουλάχιστον τό aρθρο αότό !:να 

αίσθημα ισορροπίας καί σωστής προοπτικής. Καί δημοσι

εύτηκε σέ μιά εφημερίδα, τήν όποία δέν είχα άκούσει ποτέ 

προηγουμένως: τήν 'Ήartford Current" τής Κοννέκτικατ. 
Στήν πριhτη σελίδα της ίσχυρίζεται δτι είναι ή άρχαιότερη 
έφημερίδα πού εκδίδεται χωρίς διακοπή στήν 'Αμερική. 

Είτε είναι &ληθινός είτε δχι ό ίσχυρισμός της, γιά ~να 

πράγμα εlμαι βέβαιος: δτι στό σχόλιό της γιά τά αποτε

λέσματα των έλληνικών έκλογών δέν εχει τίποτε γιά τό 

όποίο νά ντρέπεται aν συγκριθεί μέ τίς περισσότερες &πό 

τίς πιό γνωστές καί μέ μεγαλύτερη απ, αύτή ν κυκλοφορία 

άνταγωνίστριές της»6 • 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής, σέ ίδιόγραφο σημεί

ωμα, θά άναλύσει τούς λόγους πού τόν ώθησαν στήν 

έπίσπευση των εκλογών καί τή σημασία του τελικοί) 

άποτελέσματός τους γιά τήν πολιτική πορεία τής 

χώρας: 

«Τή μετάβασή μου στήν Προεδρία τής Δημοιφα

τίας τήν προδιέγραψαν κατά ενα τρόπο καί οί έκλο

γές του 1977. Γιατί διεμόρφωσαν τήν πολιτική μας 
ζωή κατά τρόπο πού νά καθιστii σχεδόν άναγκαία 

τήν έξέλιξη αι5τή. 

»Διερωτώνται πολλοί, άκόμα καί σήμερα, γιατί 

έπιτάχυνα κατά ενα χρόνο τίς έκλογές έκείνες. Καί 

διερωτώνται, γιατί δέν γνώριζαν τίς προβλέψεις πού 

έκανα τήν έποχή έκείνη γιά τό μέλλον τής χώρας. 

»Ή πείρα μου μου έδίδαξε δτι οί 'Έλληνες σάν 

πολίτες εlναι άσταθείς καί ει5μετάβολοι. Ψηφίζουν 

κατά τρόπο τόσον άπερίσκεπτο, diστε αι5τοί κυρίως 

νά εlναι ύπεύθυνοι γιά τήν άστάθεια πού χαρακτηρί

ζει τήν πολιτική μας ζωή. Μετακινουνται άπό κόμ

ματος σέ κόμμα δχι τόσο γιά λόγους οι5σιαστικούς 

καί συγκεκριμένους, όσο γιά νά έχουν τήv ίκανοποί

ηση τής άλλαγής. Κα{ δέν άνέχονται γιά μακρό χρό

νο τό ϊδιο καθεστώς, γιατί ή σταθερότης τούς προ

καλεί πλήξη καί άναζητουν συγκινήσεις διά τής άλ

λαγής. 'Απόδειξις ότι κανένα κόμμα, έκτός του 

lδικου μου, δέν κατόρθωσε νά κερδίσει στήν 'Ελλά

δα δύο έκλογές διαδοχικά. Οί "Ελληνες δέν κατάλα

βαν άκόμα δτι γιά νά έχουν δμαλή δημοκρατική ζωή 

πρέπει νά άποκτήσουv κόμματα μέ σταθερή γραμμή 

καί δύναμη: κόμματα δηλαδή μακρόβια. 

''Μέ τά δεδομένα αι5τά δφειλα νά καθορίσω τήν 

πολιτική μου γιά τό μέλλον· καί νά τήν καθορίσω μέ 

μακρά προοπτική. 

)> Ώς γνωστόν, τό 1977 ή χώρα άντιμετώπιζε κρί
σιμα προβλήματα, iδίως στόν έξωτερικό τομέα. 

ΗΕπρεπε νά έπιτύχει τήν ένταξή της στήν Ει5ρωπαϊκή 

Κοινότητα, πού είχε άποφασιστική σημασία γιά τό 

μέλλον του /Jθνους έπρεπε νά τακτοποιήσει δριστικά 

τίς σχέσεις της μέ τό ΝΑ ΤΟ καί νά δώσει λύση στό 

θέμα τών άμερικανικών βάσεων, γιά νά άντιμετωπί

σει άσφαλέστερα τήν τουρκική άπειλή. Καί όφειλε, 

τέλος, νά άντιμετωπίσει τίς τουρκικές προκλήσεις 

τόσο στήν Κύπρο, δσο καί προπαντός στό Αiγαίο'. 

Καί λέω προπαντός, γιατί οί έλληνοτουρκικές δια

φορές στό Αiγαίο εlναι καί πολλές καί έπικίνδυνες. 

,)Η διευθέτηση δμως αι5τών τών προβλημάτων 

προϋπέθετε τήν παρουσία τής Νέας Δημοκρατίας 
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στήν εξουσία. Κι αύτό ήμποροvσε νά διασφαλισθεί 

μόνο άν επέλεγα τόν κατάλληλο χρόνο γιά τίς εκλο

γές. Έάν δέν τίς έπέσπευδα καί τίς άφηνα γιά τό 

φθινόπωρο τοv 1978 ήμποροvσε νά μεσολαβήσουν 
γεγονότα πού θά έmτάχυναν τή φθορά τής Jνέας 

Δημοκρατίας, μέ άποτέλεσμα νά χάσει τίς έκλογές. 

Καί θά τίς έχανε άσφαλώς, έάν μέχρι τότε έδημιουρ

γείτο κλίμα πού θά ένεθάρρυνε τά κόμματα τής άντι

πολιτεύσεως νά κατέλθουν ύπό μορφήν Μετώπου 

στίς εκλογές. Καί αύτό τό θεωρούσα επικίνδυνο, δε

δομένου δτι ή πολιτική τής άντιπολιτεύσεως είχε 

σάν κύριο σκοπό τήν άνατροπή τών εξωτερικών σχέ

σεων τής χώρας. 

»Τό άποτέλεσμα τής εκλογής επιβεβαίωσε τούς 

φόβους μου. Κατά τήν εκλογή εκείνη μειώθηκε ση

μαντικά καί άδικαιολόγητα ή δύναμη τής Jνέας Δη

μοκρατίας, διαλύθηκε ή 'Ένωση Κέντρου καί διπλα

σιάσθηκε ή δύναμη του ΠΑΣΟΚ, μέ άποτέλεσμα νά 

μεταβληθεί έπικίνδυνα ή διάρθρωση τής πολιτικi]ς 
μας ζωής. Γιά νά θεραπεύσω άκριβώς τήν κατάσταση 

αύτή, επεδίωξα τή διεύρυνση τής Jνέας Δημοκρατίας, 

διά τής άπορροφήσεως δυνάμεων τοv Κέντρου, τό 

δποίο εν τφ μεταξύ ε{χε αύτοδιαλυθεί. 

»Οί εν συνεχείlf εξελίξεις άπέδειξαν δτι τόσον ή 

επίσπευσις τών εκλογών, δ.σον καί ή διεύρυvyις άπέ

βησαν ώφέλιμοι γιά τή χώρα. Γιατί επέτρεψαν στή 

Jνέα Δημοκρατία νάδιατηρήσει τήνάναyκαία γιά τήν 

πολιτική της πλειοψηφία τών /80 έδρών καί νά πα
ραμείνει στήν εξουσία άλλα τέσσαρα χρόνια, κατά 

τή διάρκεια τών όποίων επέτυχε: (Ι) νά έντάξει τή 

χώρα μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, (2) νά τήν 
επαναφέρει στό ΛΙΑ ΤΟ, πράγμα πού ήταν επιβεβλη

μένο μετά τήν άρση τοv "εμπάργκο" κατά τής Τουρ

κίας, (3) νά σταθεροποιήσ$ι τήν έλληνική δημοκρα
τία, καί (4) νά βελτιώσει περαιτέρω, ίδίως κατά τά 

πέντε πρώτα χρόνια, τό βιοτικό επίπεδο του λαου 

μας. Καί, τέλος, τής επέτρεψαν νά καταλάβει τήν 

Προεδρία τής Δημοκρατίας, πού θά άποτελουσε ση

μαντική εγγύηση γιά τήν περίπτωση πού ή χώρα θά 

έμπαινε σέ καινούργιες περιπέτειες. 

>>Τό συμπέρασμα ε{ναι δτι, εάν δέν είχαν γίνει οι' 
παραπάνω χειρισμοί καί εάν ή Jνέα Δημοκρατία δέν 

διέθετε τίς /80 έδρες στή Βουλή, ούτε ή Έλλάς θά 
ενετάσσετο στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα καί στό 

ΛΙΑ ΤΟ, ούτε ή JνέαΔημοκρατία θά κατείχε τήν Προ

εδρία τής Δημοκρατίας. 

>>Βέβαια, γιά νά επιτύχουν οί δύσκολοι αύτοί χει

ρισμοί έπρεπε νά δημιουργήσω τό κατάλληλο πολι

τικό κλίμα. 'Ένα κλίμα δηλαδή πολιτικής σταθερό

τητος καί δημοκρατικής δμαλότητος. Καί γιά νά 'τό 

δημιουργήσω δφειλα νά άκολουθήσω μία πολιτική, 

πού θά συνεδύαζε τήν άποφασιστικότητα μέ τή με

τριοπάθεια. 

>>Εiς μέν τόν εξωτερικό τομέα έπρεπε, χωρίς νά 

κάνω παραχωρήσεις, νά άντιμετωπίσω μέ ύπομονή 

τίς τουρκικές προκλήσεις γιά νά κερδίσω χρόνο καί 

νά ενισχύσω τή\Ι>άμυνα τής χώρας καί τά διπλωματι

κά της ερείσματα. Άλλά προΠαντός, γιά νά επιτύχω 
τήν πολυσήμαντη γιά τό μέλλον του λαοv ένταξη τής 

χώρας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Γιατί ε{ναι βέ

βαιο δτι, άν ερχόμαστε άκαιρα σέ ρήξη μέ τήν Τουρ

κία, έκτός του δτι θά πηγαίναμε σέ εθνική συμφορά, 

θά είχε ναυαγήσει καί ή πολιτική τής εντάξεως. 

>>Εiς δέ τόν έσωτερικό τομέα έπρεπε, χωρίς νά 

ένδίδω σέ πιέσεις, νά άποφεύγω όξύτητες πού θά 

προκαλουσαν κοινωνικές άναταραχές καί ίσως καί 

πολιτική κρίση. 'Εάν ή πολιτική μου ήταν άνεκτι

κώτερη, δ πως τή ν ήθελε ή 'Αριστερά, θά μiiς όδηγου

σε στήν άποσύνθεση τής Πολιτείας. Έάν πάλι ήταν 

σκληρότερη, δπως τήν ήθελε ή 'Ακροδεξιά- πού 

δέν καταλάβαινε δτι στό πρόσωπο τής δικτατορίας 

έφθάρη γενικώτερα ή Δεξιά- θά προκαλουσε έκρη

κτικές καταστάσεις, πού θά άνέστελλαν τήν δμαλή 

έξέλιξη τής πολιτικής καί κοινωνικής μας ζωής. 

>>Καί έπίστευα τόσο στήν άνάγκη τής διατηρή

σεως ήπίου πολιτικου κλίματος, ιδστε νά άποφεύγω 

νά άναφερθώ, δπως θά έδικαιούμην, στό παρελθόν. 

Νά έπικαλεσθώ τήν lστορική μου δικαίωση καί νά 

καταλογίσω εύθύνες στούς άντιπάλους μου γιά τό 

κατάντημα στό όποίο δδήγησαν τή χώρα, μετά τήν 

άποχώρησή μου, καί τίς άθλιότητες πού διέπραξαν 

είς βάρος μου κατά τή διάρκεια τής άπουσίας μου 

άπό τήν 'Ελλάδα. 

>> 'Έπρεπε, μέ άλλα λόγια, νά άκολουθήσω μία 

ίσορροπημένη πρός πiiσα κατεύθυνση πολιτική, πού 

μέ άνάγκαζε όρισμένες φορές νά κάμω ήθελημένες 

παραλείψεις, ή γιά νά άποτρέψω μεγαλύτερα δεινά ή 

γιά νά επιτύχω σκοπούς βασικώτερους άπό τούς πα

ραλειπομένους. 'Εφήρμοζα, δηλαδή, τή συμβουλή 

του Σόλωνος πού έλεγε δτι, γιά νά λειτουργήσει ή 

δημοκρατία, ό λαός δέν πρέπει νά είναι "μήτε λίαν 

άναθείς, μήτε βιαζόμενος">>7 • 
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'Η εκπλήρωση τής νέας εντολής πού ελαβε σέ περίοδο κρίσιμων έπιλογών γιά τό εθνος προϋπέθετε, 

στή σκέψη τοϋ Κ. Καραμανλή, τή διασφάλιση, τήν όλοκλήρωση καί τήν άξιοποίηση τοϋ εργου πού εlχε 

επιτελεστεί στή διάρκεια τής τριετίας 1974-1977, εντοπισμένο στήν άνώδυνη άποκατάσταση καί τήν 
εξυγίανση των δημοκρατικών θεσμών· καί συνυφαινόταν, άκόμη, μέ τήν προώθηση τής οίκονομικής 

άναπτύξεως καί τής κοινωνικής άνελίξεως τής χώρας. Παράλληλα, δλοένα καί περισσότερο έπιτακτική, 

πρόβαλλε ή άνάγκη γιά τήν άποτελεσματική άντιμετώπιση των όξύτατων προβλημάτων πού συνδέονταν 

μέ τήν τουρκική πίεση στήν Κύπρο καί τό Αίγαίο, τόν επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μέ τά μέλη τής 

'Ατλαντικής Συμμαχίας, καθώς καί τήν ταχύτερη δυνατή εξασφάλιση τής έντάξεως στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα. 

Χωρίς νά άποσπάσει τήν προσοχή του άπό τίς κρίσιμες έξελίξεις πού συντελοϋνταν στό πεδίο τών 
εξωτερικών σχέσεων, δ Κ. Καραμανλής θά άποδώσει εύθύς μετά τή συγκρότηση τής νέας Κυβερνήσεως 

ίδιαίτερη εμφαση στόν επαναπροσδιορισμό τοϋ προγράμματος τής οίκονομικής καί τής κοινωνικής 

πολιτικής. 

'Ο άπολογισμός τής πρώτης τριετοϋς θητείας τής Νέας Δημοκρατίας στήν έξουσία ε{ χε άποδειχτεί 

θετικός, παρά τή συρροή άντίξοων συνθηκών, εσωτερικών καί διεθνών. Ή σημαντική αϋξηση τοϋ 

έθνικοϋ προϊόντος καθώς καί ή άντίστοιχη τών έπενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ή ίσοσκέλιση τοϋ προϋ

πολογισμοϋ, ή διατήρηση τής νομισματικής ίσορροπίας, ή αϋξηση, άκόμη, τοϋ πραγματικοϋ είσοδήμα

τος των εργαζομένων, συνέθεταν τίς κύριες θετικές παραμέτρους τής οίκονομικής πολιτικής, ενω ή 

αϋξηση τοϋ τιμαρίθμου δέν ύπερέβαινε τόν μέσο δ ρο των χωρών τής Δυτικής Εύρώπης. 'Η νέα οίκονο

μική πολιτική τής Κυβερνήσεως προσδιοριζόταν ήδη - σύμφωνα μέ τή διατύπωση τοϋ ϊδιου τοϋ πρωθυ

πουργοϋ- άπό τήν επιδίωξη νά επιταχυνθεί ή πρόοδος τής έλληνικής οίκονομίας μέ τή μεγιστοποίηση 

των βασικών οίκονομικών μεγεθών καί τή βελτίωση των συνθηκών εργασίας καί διαβιώσεως τοϋ πληθυ

σμοϋ, νά διασφαλιστεί ή εσωτερική καί εξωτερική νομισματική ίσορροπία καί νά άνακοπεί δ πληθωρι

σμός, νά έδραιωθεί, τέλος, ή εφαρμογή τής είσοδηματικής πολιτικής μέ στόχο καί τήν καταπολέμηση 

τής άνισοκατανομής τοϋ εθνικοϋ είσοδήματος. 'Ανάπτυξη, συγκράτηση των τιμών καί διεύρυνση τής 

κοινωνικής πολιτικής- συνδυασμός επιδιώξεων ίδανικός άλλά καί δύσκολα πάντοτε εφικτός, συνιστοϋ

σαν τόν καθοδηγητικό γνώμονα στή διαμόρφωση τής κυβερνητικής πολιτικής. 

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Σύμφωνα μέ εγκυρες δημοσιογραφικές πληροφο

ρίες, δ Κ. Καραμανλής εΙχε συνεργασία μέ τούς 

ύπουργούς Συντονισμοί) καί Οίκονομικών, Π. Παπα

ληγούρα καίΕ. Δεβλέτογλου, μέ άντικείμενο τό σχε

διασμό τής οίκονομικής πολιτικής τής νέας Κυβερ

νήσεως. Στό θέμα αύτό άναφέρεται έκτενής άνάλυση 

του είδικου συνεργάτη τής «Καθημερινής» Ν. Νικο

λάου μέ τίτλο «Πρός νέους στόχους προσανατολίζε-

ται ή οίκονομική πολιτική. Διάλογος μέ τίς τάξεις 

καί τολμηρή κοινωνική πολιτική»: 

«Τολμηρή άνανέωση θά ύπάρξει καί στήν οίκονομική 

πολιτική πού θά έφαρμόσει ή νέα Κυβέρνηση τοϋ κ. Καιν. 

Καραμανλή . Πληροφορίες διάχυτες στά οίκ:ονομικά ύπουρ• 

γεία φέρουν τόν κ:. πρωθυπουργό ώς άποφασισμένο νά έπι

φέρει ριζικές άλλαγές κ:αί σέ πρόσωπα κ:αί σέ νοοτροπία. 

νΗδη κατά τίς ίδιες πληροφορίες δ κ. Καραμανλής στίς 

πρώτες έπαφές του μέ τούς άμέσως συνεργάτες του ύπε-
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γράμμισε δτι πρέπει νά εγκαταλειφθεί τό πνεuμα εφησυχά

σεως καί αuταρέσκειας καί νά μελετηθοuν σωστά καί νά 

ό.ξιοποιηθοuν τά μηνύματα γιά ό.λλαγή πού εκπορεύθηκαν 

ό.πό τήν ψηφοφορία τής 20ής Νοεμβρίου. Κατά βάση -
τόνισε δ κ. πρωθυπουργός - ή οικονομική πολιτική τής 

τριετίας ήταν σωστή καί δ έλληνικός λαός σέ μεγάλο πο

σοστό εξετίμησε ώς θετικό τό εργο τής ό.νώδυνης εξόδου 

τής έλληνικής οικονομίας ό.πό τήν uφεση του 1973/74 καί 
τής είσόδου της σέ ρυθμούς ό.ναπτύξεως ύψηλότερους των 

περισσοτέρων εuρωπαϊκών χωρών. Παρά τό σοβαρό δμως 

αuτό εργο σημειώθηκαν βραδυπορίες καί παραλείψεις πού 

μείωσαν τήν ό.ποτελεσματικότητα τής οίκονομικής πολι

τικής. Τά κενά εντοπίζονται βασικά: 

»- Στήν ελλειψη πειστικότητας τής κυβερνητικής πο

λιτικής πού εΙναι ό.πόρροια τής ό.πουσίας γονίμου καί 

εποικοδομητικοί) διαλόγου μέ τίς τάξεις καί τής μή επαρ

κοuς ενημερώσεως του κοινοu γιά θέματα δπως ή ΕΟΚ. 

»- Στή μελέτη καί εγκαιρη εφαρμογή διορθωτικών μέ
τρων, πού θά ό.νέκοπταν δυσμενείς έξελίξεις. Στό σημείο 
αuτό δ κ. πρωθυπουργός τόνισε δτι ή επεξεργασία καί δ 

σχεδιασμός μέτρων δέν θά πρέπει νά γίνεται ό.πό μόνον 

τούς ύπουργούς καί τούς ελάχιστους συνεργάτες πού τούς 

περιβάλλουν. Θά πρέπει νά κτυπηθεί τό πνεuμα αuταρκείας 

πού ό.ποδυνάμωσε δρισμένα βασικά ύπουργεία καί εΙναι 

καιρός τώρα νά ό.ξιοποιηθεί καί ή φωνή των τάξεων ό.λλά 

καί τό πλήθος τών τεχνοκρατών πού διαθέτει ή χώρα -
ό.νεξάρτητα aπό τίς πολιτικές τους πεποιθήσεις - καί κά

θε ύπουργός νά διαθέτει εφ, έξή ς ενα εuκίνητο επιτελείο 

πού νά του δίνει ό.μέσως ό.παντήσεις στά προβλήματα. 

>>~Ηδη, δ κ. πρωθυπουργός καί οί άμεσοι συνεργάτες 

του κ. κ. Παπαληγούρας καί Δεβλέτογλου εΙχαν χθές τήν 

πρώτη συνεργασία γιά τόν σχεδιασμό τής νέας οικονο

μικής πολιτικής. Ό πρωθυπουργός ζήτησε τό σχεδιασμό 

μιdς νέας στρατηγικής πού νά εγγυάται δτι τό δίδυμο τής 

οίκονομικής ό.ναπτύξεως καί τής δικαιότερης κατανομής 

του είσοδήματος θά εΙναι πιό έναρμονισμένο καί πιό ό.πο

τελεσματικό. 

»Σχετικά μέ τήν πορεία τής οίκονομίας, άρμόδιοι κύ

κλοι επισημαίνουν δτι οί τελευταίες εξελίξεις προσέθεσαν 

νέα όξύτατα προβλήματα σέ μιά κατάσταση πού ήταν ήδη 

βεβαρημένη. Συγκεκριμένα, στά όξύτατα προβλήματα του 

πληθωρισμοί) καί των χαμηλών έπενδύσεων, προστίθεται 

φέτος καί ή ό.νεπαρκής προσφορά. 'Η γεωργική παραγωγή 

θά εΙναι έφέτος μειωμένη κατά βάση μέν έξ αίτίας τών 

δυσμενών καιρικών συνθηκών, ό.λλά κατά ενα μέρος καί 

διότι οί τιμές πού ό.πολαμβάνουν οί παραγωγοί σέ δρισμέ

να προϊόντα (κτηνοτροφικά κ.λ.π.) δέν ό.ποτελοuν κίνητρο 

γιά αuξηση τής παραγωγής. 'Από τήν άλλη πλευρά ή βιο

μηχανία φαίνεται δτι είσέρχεται σέ μιά νέα φάση ύφέσεως. 

Στό όκτάμηνο 'Ιανουαρίου-Αuγούστου ή άνοδος του δεί

κτου εΙναι μόνο 1,3% εναντι 9,5% πέρυοι. 'Υπάρχει λοιπόν 
άμεσο πρόβλημα μέτρων γιά τόνωση τής οίκονομίας, τά 

όποία δμως πρέπει νά συνδυασθοuν μέ παράλληλα μέτρα 

ώστε νά μήν ύπάρξουν έπιπτώσεις στόν τιμάριθμο καί τό 

ισοζύγιο πληρωμών. 

»Κατά πληροφορίες, οί άμεσοι συνεργάτες του πρωθυ

πουργοί) ό.ξιολογοuν καί ίεραρχοuν ώς έξής τά κρίσιμα θέ

ματα, επί τών δποίων πρέπει νά ύπάρξει μιά πρώτη ό.πάν

τηση μέ τίς προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνήσεως: 

» I. Εισοδηματική πολιτική: Κατά τίς πληροφορίες πού 
ύπάρχουν, ήδη ή ΓΣΕΕ θά προχωρήσει μέσα στόν Δεκέμ

βριο στήν καταγγελία τής εθνικής συλλογικής συμβάσεως 

καί θά ζητήσει τήν εναρξη διαπραγματεύσεων μέ τήν έρ

γοδοτική πλευρά γιά τήν ύiτογραφή νέας. 'Η παρέμβαση 

του Κράτους πού θά καταστεί ό.ναγκαία γιά τήν προσέγγι

ση των θέσεων έργοδοτών καί έργατών δέν θά ε{ναι ό.ποτε

λεσματική άν δέν εντάσσεται στά πλαίσια μιας γενικής 

είσοδηματικής πολιτικής, πού θά καλύπτει δλα τά είσοδή

ματα, δηλαδή καί τά προερχόμενα έκ τής έργασίας ό.λλά 

καί τά κέρδη. 

»ΕΙναι συνεπώς τό πλέον κρίσιμο θέμα νά επεξεργασθεί 

έγκαίρως ή Κυβέρνηση μιά είσοδηματική πολιτική, πού νά 

εΙναι ό.ποδεκτή ό.π' δλες τίς τάξεις καί φυσικά αuτό προϋ

ποθέτει δτι θά ό.ναζητηθεί ή χρυσή τομή πού θά εξασφαλί

ζει ουσιαστική βελτίωση γιά τούς εργαζομένους, ό.λλά καί 

διατήρηση τών κερδών σέ επίπεδα πού νά μήν ό.ποθαρρύ

νουν τίς έπενδύσεις, ένώ ταυτόχρονα θά ό.ποτρέπεται διόγ

κωση του κόστους πού θά μείωνε τήν ανταγωνιστικότητα 

τών έλληνικών προϊόντων. 

»Ή είσοδηματική πολιτική, κατά τήν άποψη του κ. 

πρωθυπουργοί), μόνο στή βάση ένός γονίμου καί καλοπί

στου διαλόγου μέ τίς ένδιαφερόμενες τάξεις μπορεί νά δια
μορφωθεί σωστά! 

>>'Από πλευράς εργαζομένων παρέχεται ή πληροφορία 

δτι θά επιδιωχθεί κάθε δυνατή μετριοπάθεια, εφ' δσον ή 

Κυβέρνηση δώσει έγγυήσεις δτι θά διεξαγάγει ό.ποτελε

σματικά τή μάχη κατά του πληθωρισμοί) καί πάρει θεσμικά 

μέτρα γιά νά συμπιέσει τά παρασιτικά κέρδη τών μεσολα

βητών. 

»Στό σημείο αuτό ύπενθυμίζεται δτι ή έξέλιξη τοuν τι

μαρίθμου δέν εlναι τόσο ίκανοποιητική, διότι ή άνοδος 

τών τιμών μέ τήν είσοδο στό φθινόπωρο συνεχίζεται τα

χεία. ΕΙ ναι ενδεικτικό δτι τόν 'Οκτώβριο - ή Στατιστική 

'Υπηρεσία επέδειξε βραδύτητα ό.δικαιολόγητη καί δέν 

εχει ό.νακοινώσει τίποτε ό.κόμη- κατά πληροφορίες μας δ 

δείκτης τιμών καταναλωτοu αuξήθηκε κατά 2,3% εναντι 
1,7% πέρυσι τόν ϊδιο μήνα. Γιά δλόκληρο τό δεκάμηνο ή 
άνοδος του δείκτου εlναι εφέτος 9,8% εναντι 8,3% πέρυσι. 

»2. Κίνητρα: 'Η Κυβέρνηση ήδη εχει προχωρήσει 

στήν έπεξεργασία του νέου συστήματος κινήτρων (inve
stment grants) πού θά έφαρμοσθεί γιά δλη τήν περίοδο πού 
θά καλύπτει τόν μέχρι τής εντάξεως στήν ΕΟΚ χρόνο καί 

γιά τήν μεταβατική περίοδο πού θά μdς παρασχεθεί μέ τή 

συνθήκη προσχωρήσεως. 'Αναμένεται νά ό.ρχίσει άμεσος 

διάλογος μέ τίς τάξεις γιά νά ύπάρξουν ενδεχομένως συμ

πληρώσεις ή ό.ναμορφώσεις καί νά έξαγγελθεί τό νέο σύ

στημα, ώστε οί έπενδυτές νά εχουν τή σταθερότητα πού 

κρίνεται απαραίτητη γιά νά δραστηριοποιηθοuν. 

»"Α ν δέν ύπάρξει ό ό.ναγκαίος χρόνος γιά τήν άμεση 

εφαρμογή ό.πό 1.1.78 του νέου συστήματος κινήτρων, τότε 
θά παραταθοuν οί ύπάρχοντες ό.ναπτυξιακοί νόμοι, βασι

κές διατάξεις των όποίων λ ήγουν στίς 31.12. 77 καί θά 

ύπάρξουν καί τροποποιήσεις σέ άλλους (παγιοποίηση 

συντελεστών φορολογίας του Ν. 417 / 61). 
i>' Ο κ. πρωθυπουργός ετόνισε στούς συνεργάτες του δτι 

ε{ναι έθνικό θέμα νά ό.ναζωογονηθοuν οί έπενδύσεις, διότι 

ήδη ή οίκονομία θά ό.ρχίσει νά τρώει τίς σάρκες της, ό.φοu 

επί μία τριετία οί έπενδύσεις στή βιομηχανία μένουν στά-
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σιμες ή ύποχωροϋν. Ό κ. πρωθυπουργός ζήτησε έπίσης νά 

έξετασθεί καί ή δραστηριότητα τής ΕΛΕΒΜΕ καί τής 

ΕΤΒΑ καί νά ληφθοϋν μέτρα γιά τήν έπιτάχυνση τής έκτε

λέσεως των ήδη έξαγγελθέντων εργων. 

))3. Κοινή 'Αγορά: Μέ τήν δλοκληρούμενη ήδη φάση 
των τεχνικων διαπραγματεύσεων, πρέπει νά άναληφθοϋν 

τολμηρές πρωτοβουλίες στόν πολιτικό τομέα γιά νά προω

θηθεί ή ενταξη. 

))4. Προϋπολογισμός: Μέ δεδομένη τή δέσμευση τής 
Κυβερνήσεως δτι κατά τό 1978 δέν θά έπιβληθοϋν εκτακτοι 
φόροι, θά πρέπει νά έξασφαλισθεί ή ισοσκέλιση τοϋ τα

κτικοϋ προϋπολογισμοϋ άπό ύγιείς πόρους μέ ταυτόχρονη 

έκπλήρωση των έξής άνειλημμένων ύποχρεώσεων: 

))- 'Εφαρμογή εστω καί σταδιακά άπό 1.1. 78 τοϋ νέου 
ενιαίου μισθολογίου. 

))- Φορολογικές έλαφρύνσεις γιά δσους εχουν χαμηλά 
εισοδήματα)). 

Λίγες μέρες νωρίτερα, ή εγκυρη γαλλική έφημε

ρίδα «Le Figaro» ε{χε προβάλει στή διεθνή κοινή 
γνώμη τήν άκόλουθη γενική είκόνα τής έλληνικής 

οίκονομίας: 

'Η Κυβέρνηση τοϋ Κ. Καραμανλή, κατά τήν aνοδό της 

στήν έξουσία, μετά τήν πτώση των Συνταγματαρχων,εΙχε 

νά άντιμετωπίσει μιά κατάσταση έξαιρετικά άνησυχητική. 

'Η οίκονομία, ιδιαίτερα, βρισκόταν σέ κατάσταση άξιο

θρήνητη. Ύπήρχε άνάγκη νά άποκατασταθεί ή τάξη άπ' 

α κ ρου σ' aκρο καί στόν τομέα αύτό. 'Η άνόρθωση ύπήρξε 
έντυπωσιακή. »Εγινε λόγος, στό έξωτερικό, γιά «έλληνικό 

θαϋμω>. 'Η έπίτευξή του άπήτησε προσπάθειες τριων έτων. 

~' Μετά τήν έπάνοδο τής πολιτικής σταθερότητας στή 
χώρα, τό κλίμα τής ήττοπάθειας πού δέσποζε ώς τότε έξέ-

' λιπε, ή έμπιστοσύνη άποκαταστάθηκε. vΕκτοτε, ή δρα

στηριότητα τής χώρας ελαβε έκ νέου άνοδική τάση καί 

εΙ ναι δυνατό νά ύποστηριχθεί σήμερα δτι ή 'Ελλάδα βρί

σκεται σέ καλό δρόμο γιά τήν έπίτευξη των έπιδιώξεών της. 

'Από αύτήν έξάλλου τήν άνόρθωση καί τή δραστηριό

τητα, πρέπει νά άξαρτάται ή είσοδος τής ' Ελλάδος στήν 
Κοινή 'Αγορά. Ή πρόοδος πού πραγματοποιήθηκε στή 

διάρκεια των τριων τελευταίων έτων έπέτρεψε τήν αύξηση 

τοϋ άκαθάριστου έθνικοϋ προϊόντος άπό 5,7% τό 1975 στό 
8% τό 1976, θά ύποστεί πιθανότατα μιά μείωση κατά ενα 
τοίς εκατό τό 1977, έξαιτίας τής πτώσεως των άγροτικων 
προϊόντων, καί των κακων κλιματολογικων συνθηκων, αύ

τό τό ετος, γιά τή γεωργία. Αύτός δ μέσος δρος εΙναι σέ 

κάθε περίπτωση ύψηλότερος άπό τόν άντίστοιχο πού εχει 

σημειωθεί στίς aλλες χωρες τοϋ ΟΟΣΑ καί ε{ναι συγκρί

σιμος, κατά προσέγγιση, μέ τόν άντίστοιχο τής Γαλλίας. 

Τό κατά κεφαλήν έθνικό εισόδημα στήν 'Ελλάδα 

άνήλθε στή διάρκεια τοϋ ετους 1976, σέ δυόμισυ χιλιάδες 
περίπου δολλάρια· εΙναι σχεδόν τό ίδιο μέ τό άντίστοιχο 

τής 'Ιρλανδίας καί τfjς 'Ισπανίας . 'Αντίθετα, ύστερεί 

f:λαφρά σέ σχέση μέ τήν 'Ιταλία, άλλά ύπερέχει άπέναντι 

στήν Πορτογαλία. 

Σέ δ, τι άφορα τή βιομηχανική παραγωγή, δ ρυθμός αύ

ξήσεως ύπήρξε τό 1975 5,7%, γιά νά φθάσει τό 1976, σέ 
9,8%. Θά ήταν δυνατό νά ύποστεί μία έλαφρά μείωση τό 
1977. 'Αντίθετα, οί έπενδύσεις κεφαλαίου σημείωσαν πρό-

οδο κατά 0,3% τό 1975,6,5% τό 1976 καί θά ήταν δυνατό νά 
γνωρίσουν, στήν έκπνοή τοϋ 1977, αύξηση κατά 8,5%. Οί 
ιδιωτικές έπενδύσεις σημείωσαν ταχύτερη αύξηση. 'Από 

2,5% τό 1975, αύξήθηκ:αν σέ 8,1% τό 1976 καί πιθανότατα 
11,8% κατά τό τρέχον ετος .• ο πληθωρισμός εχει τιθασυ
τεί. 'Ανερχόταν σέ 15,7% τό 1975, μειώθηκε σέ 11,7% τό 
1976 καί έλπίζεται δτι θά άποδειχτεί δυνατό νά διατηρηθεί, 
αύτό τό ετος, στό έπίπεδο περίπου τοϋ 12%. Οί μισθοί, 
προκειμένου νά αντισταθμιστεί ή ανοδος τοϋ κόστους ζω

ής, αύξήθηκαν άπό 9% τό 1975 σέ 13,6% τό 1976. 
'Ελπίζεται νά φθάσουν, τό 1977, σέ 7,1%. Τό ίσοζύγιο 
πληρωμων παρουσίασε ελλειμμα 1.078 έκ:ατ. δολλ. τό 1975. 
Τό ελλειμμα, τό 1976, σταθεροποιήθηκε σέ περίπου πέντε 
δισεκατ. δολλ. 'Εκτιμάται δτι δέν θά ξεπεράσει, τό 1977, 
τά 1.100 /;κατ . δολλ. Οί έξαγωγές γιά τό 1976 άνέρχονται σέ 
2.220 /;κατ. δολλ. καί ύπολογίζεται νά παραμείνουν στάσι
μες γιά τό 1977. Οί είσαγωγές πέρασαν άπό 5.552 έκατ. 
δολλ . τό 1976 σέ 6.350 /;κατ. δολλ. τό 1977. Αύτή ή άπώλεια 
συναλλάγματος μέ σκοπό τήν έξισορρόπηση τοϋ κόστους 

των εισαγομένων προϊόντων, πρωταρχικά των πρώτων 

ύλων, πού χρησιμοποιοϋνται γιά τήν παραγωγή των έλλη

νικων προϊόντων, των δποίων ενα μέρος καταλήγει στό 

έξωτερικό, έξισορροπείται έν μέρει άπό τίς εισπράξεις 

στόν τουριστικό τομέα, οί δποίες, άπό 824 /;κατ. δολλ. τό 
1976, εφθασαν τά 1.020 /;κατ . δολλ. μέχρι σήμερα, τό 1977. 

Σέ αύτές τίς είσπράξεις, εΙναι δυνατό νά προστεθεί ή 

είσροή συναλλάγματος πού προέρχεται άπό τούς "Ελληνες 

μετανάστες πού έργάζονται στό έξωτερικό: άνέρχεται τό 

1976 σέ 800 /;κατ. δολλ. καί θά πρέπει νά ξεπεράσει τά 900 
/;κατ. τό 1977 .• ο άριθμός των μεταναστων εχει σημαντικά 
μειωθεί. Ήταν τό 1964 250.000, κυρίως στή Δυτική Γερμα

νία. 'Η οικονομική ϋφεση, έπανέφερε στήν 'Ελλάδα περί

που 80.000 άπό αύτούς. 'Η έπάνοδος αύτή δέν άπολήγει σέ 
αύξηση τοϋ ποσοστοϋ άνεργίας, τό όποίο, χάρη στίς νέες 

δυνατότητες άπασχολήσεως στή χώρα, παραμένει σταθερό 

γύρω στό ένάμισυ τοίς έκ:ατό. 'Εξάλλου, τό ϋψος των ιδιω

τικων κεφαλαίων πού επαναπατρίζονται άνfjλθε τό 1976 σέ 
1.250 /;κατ. δολλ. Θά όφειλε νά προσεγγίσει τό ίδιο ποσο
στό τό 1977. 

Τό όξύτερο πρόβλημα άφορα τήν γεωργία. Μέ τήν εί

σοδο τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά, τό ζήτημα αύτό 

άπαιτεί μία άναδιάρθρωση τής έλληνικής άγροτικής πα

ραγωγής καί συνεπάγεται μιά μεταβατική περίοδο . Οί μελ

λοντικοί έταίροι τής 'Ελλάδος θέτουν έπί τάπητος δρισμέ

να θέματα: ή Γαλλία έπιθυμεί νά προασπίσει τά συμφέρον

τα των παραγωγων της των μεσογειακων περιοχων. Εύχε

ται γιά μιά εύτυχή καί ταχεία εκβαση των διαπραγματεύ

σεων άνάμεσα στήν 'Ελλάδα καί τήν ΕΟΚ. Τά προβλήμα

τα άναφέρονται κυρίως στά φροϋτα, τά λαχανικά καί τό 

κρασί. 

'Η έλληνική οίνοπαραγωγή άνέρχεται σέ πέντε εκα

τομμύρια έκτολίτρα. 'Η 'Ελλάδα έξάγει ενα περίπου έκατ. 

έκτολίτρων, άπό τά όποία τό f\μυσι περίπου άπορροφάται 

άπό τήν Κοινή 'Αγορά. Σέ σύγκριση μέ τά 160 /;κατ. έκτο
λίτρων τής Κοινότητας, ή έξαγωγή αύτή θά ήταν δυνατό νά 

θεωρηθεί ώς έλαχίστη. 

Τό άκαθάριστο έθνικό είσόδημα άπό τήν γεωργία ήταν, 

τό 1976, 15,5%. Ή έλληνική γεωργία ίκανοποιεί τίς ό.νάγ
κες τής χώρας μέ δρισμένες έξαιρέσεις. Οί άνάγκες καλύ-
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πτονται σέ χοιρινό κρέας, πουλερικά καί αόγά. Οί έλλεί

ψεις σέ βοδινό κρέας καλύπτονται μέσω είσαγωγών κυρίως 

άπό τή Γιουγκοσλαβία. 'Οφείλονται στήν ελλειψη ύποδο

μής: σφαγεία, τεχνικό προσωπικό, κ .λ. π. 'Η 'Ελλάδα εχει 

έπίσης έλλείψεις σέ γαλακτοκομικά, ίδιαίτερα σέ περι

πτώσεις καλής έσοδείας. 

Τά κύρια έξαγώγημα προϊόντα ε{ναι πορτοκάλια, βερύ

κοκκα, λεμόνια, κονσερβοποιημένα φροuτα, τοματοπολ

τός, κρασί καί καπνά. 'Η 'Ελλάδα έξήγαγε έπίσης μεταξύ 

'Ιουλίου 1976 καί 'Ιουνίου 1977 πενήντα πέντε χιλιάδες 
τόννους καπνών πού άντιπροσωπεύουν ποσό 206 έκατ. 
δολλαρίων, άπό τούς δποίους 15 χιλιάδες άγοράστηκαν 
άπό τίς χώρες τής Κοινότητας. Σέ συνολική παραγωγή 

έκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τόννων βάμβακος τό 1976, 
37.147 τόννοι εχουν έξαχθεί στήν Εόρώπη, άπό τούς 
δποίους 2.111 στήν Κοινότητα. ~Ενα μέρος τής έγχώριας 
παραγωγής χρησιμοποιήθηκε γιά τήν κατασκευή ένδυμά

των, τό άλλο μετατράπηκε καί κατέληξε σέ πολλές χώρες 

ύπό διάφορες μορφές8• 

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

'Ορκίζεται ή νέα Κυβέρνηση ύπό τόν Κ. Καρα

μανλfj, μέ άντιπρόεδρο τόν Κ. Παπακωνσταντίνου. 

'Η σύνθεσή της έκφράζει τήν τάση γιά άνανέωση 

του κυβερνητικου δυναμικου. Περιλαμβάνει δεκαο

κτώ νέα πρόσωπα, έν& άπό τούς πρώην ύπουργούς 

καί ύφυπουργούς Ιtξι μόνο διατηρουν τίς ίδιες θέσεις. 

·Ορκίστηκαν ώς ύπουργοί, Γεώργιος Ράλλης, 

Συντονισμου, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, Προε

δρίας Κυβερνήσεως, Παναγιώτης Παπαληγούρας, 
'Εξωτερικών, Εύάγγελος ' Αβέρωφ-Τοσίτσας, Έθνι

κfjς 'Αμύνης, Γεώργιος Σταμάτης, Δικαιοσύνης, 

Χριστόφορος Στράτος, 'Εσωτερικών, 'Ιωάννης 

Βαρβιτσιώτης, Έθνικfjς Παιδείας καί Θρησκευμά

των, 'Ιωάννης Μπουτος, Οίκονομικ&ν, ' Αθανάσιος 

Ταλιαδουρος, Γεωργίας, Γεώργιος Κοντογεώργης, 

άνευ Χαρτοφυλακίου μέ άρμοδιότητα έπί τ&ν σχέ

σεων μετά των Εύρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων, Γεώργιος 

Πλυτaς, Πολιτισμου καί 'Επιστημών, Μιλτιάδης 

'Έβερτ, Βιομηχανίας καί 'Ενεργείας, Γεώργιος Πα

ναγιωτόπουλος, 'Εμπορίου, Κωνσταντίνος Λάσκα

ρης, ' Εργασίας, Σπυρίδων Δοξιάδης, Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, Νικόλαος Ζαρντινίδης, Δημοσίων 

"Εργων, ' Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, Συγκοινωνι

ών, 'Αναστάσιος Μπάλκος, Δημοσίας Τάξεως, 'Εμ
μανουήλ Κεφαλογιάννης, 'Εμπορικfjς Ναυτιλίας, 

Νικόλαος Μάρτης, Βορείου 'Ελλάδος. 'Ως ύφυ-' 

πουργοί, Σταυρος Δ ή μας, Συντονισμου, 'Ιωάννης 

Παλαιοκρασσaς, Συντονισμου, 'Αχιλλεύς Καραμαν

λfjς, Προεδρίας Κυβερνήσεως, 'Αθανάσιος Τσαλδά

ρης, Προεδρίας Κυβερνήσεως, ' Ανδρέας Ζαίμης, 

'Εξωτερικών, 'Ανδρέας 'Ανδριανόπουλος, 'Εξωτε

ρικών, 'Ιωάννης Κατσαδήμας, 'Εθνικfjς 'Αμύνης, 

'Ηλίας Παπαηλιοϋ, ' Εθνικfjς ' Αμύνης, Γεώργιος 

Σουφλιάς, 'Εσωτερικών, Βασίλειος Κοντογιαννό-

πουλος, 'Εθνικfjς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Χά

ρης Καρατζάς, 'Εθνικfjς Παιδείας καί Θρησκευμά

των, Παναγιώτης Μποκοβός, Οίκονομικ&ν, Κων

σταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Οίκονομικ&ν, Σταυ

ρος Ταταρίδης, Γεωργίας, Κωνσταντίνος Τριαντα

φύλλου, Γεωργίας, Μιχαήλ Πρωτοπαπαδάκης, Βιο

μηχανίας καί 'Ενεργείας, 'Ιωάννης Δημόπουλος, 

'Εμπορίου, Γεράσιμος 'Αποστολaτος, Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, 'Άννα Συνοδινου, Κοινωνικών 'Υπη

ρεσιών, Στέφανος Μάνος, Δημοσίων 'Έργων, Γεώρ

γιος Μούτσιος, Συγκοινωνιών. 

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

·Ο Γ. Μαϋροςύποβάλλει τήν παραίτησή του άπό 

τήν ήγεσία τfjς ΕΔΗΚ. ·Η κοινοβουλευτική δμάδα 

τοϋ κόμματος δέχεται μέ 8 ψήφους εναντι 5 τήν ύπο
βολή τfjς παραιτήσεως καί άνακηρύσσει τόν Γ. Μαϋ

ρο έπίτιμο πρόεδρο. Τήν προσωρινή ήγεσία τfjς 

ΕΔΗΚ άναλαμβάνει τριμελής έπιτροπή - μέ πρόε

δρο τόν Ι. Ζίγδη καί μέλη τούς Ν. Βενιζέλο καί Στ. 

Παπαθεμελfj - ώς τήν δριστική έκλογή άρχηγοϋ 

άπό τό προσεχές Συνέδριο του κόμματος πού θά συγ

κληθεί τόν 'Ιανουάριο 1978. 'Ήδη δμως καί μέσα 
στό στενό κύκλο τfjς κοινοβουλευτικfjς δμάδας έκ

δηλώνονται εντονες διαφορές καί τάσεις γιά άνεξαρ
τητοποίηση η άπόσχιση πού θά δδηγήσουν βαθμιαία 

στήν πλήρη άποδύναμωση τοϋ κόμματος. 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ \977 

Τό νέο 'Υπουργικό Συμβούλιο συνέρχεται, σέ 

πλήρη σύνθεση, στήν πρώτη συνεδρίασή του ύπό 

τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλfj. 

'Ο πρωθυπουργός, στήν άρχή τfjς συνεδριάσεως, 

συνεχάρη τά μέλη του Ύπουργικοϋ Συμβουλίου γιά 

τήν άνάληψη τ&ν νέων καθηκόντων τους καί έξέ

φρασε τίς εύχαριστίες του γιατί προσφέρθηκαν νά 

τόν βοηθήσουν στήν προσπάθεια τfjς διακυβερνή

σεως τfjς χώρας. Στή συνέχεια, έπισήμανε τίς δυσχέ

ρειες πού θά άντιμετωπίσει ή νέα Κυβέρνηση στό 

εργο της καί ύπογράμμισε, είδικότερα, δτι τά βασικά 

θέματα έσωτερικfjς καί έξωτερικfjς πολιτικfjς, καί 

συγκεκριμένα τά οίκονομικά, τό θέμα έντάξεως είς 

τήν ΕΟΚ, οί σχέσεις μέ τήν Τουρκία καί τό 

Κυπριακό, θά περάσουν στό άμεσο μέλλον άπό κρί

σιμη φάση. Τό άδιαμφισβήτητο αύτό γεγονός -
πρόσθεσε -ύπfjρξε καί δ λόγος πού τόν ώθησε στήν 

άπόφασή του νά έπισπεύσει τίς έκλογές. Τό βασικό 
όφελος πού προέκυψε άπό τήν προσφυγή στή λαϊκή 

έτυμηγορία ε{ναι δτι, ijδη, ή χώρα διαθέτει Κυβέρ

νηση αύτοδύναμη καί σταθερή , ίκανή νά άντιμετω

πίσει τά κρίσιμα προβλήματα καί νά έξασφαλίσει 

κοινωνική , οίκονομική καί πολιτική σταθερότητα 

γιά τήν προσεχfj τετραετία. 'Η νέα Κυβέρνηση θά 
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'Ορκωμοσία έvώπιοv τοv προέδρου τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσου. 
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κριθεί άπό τήν άπόδοσή της, ή όποία καί θά προσδι

ορίσει, κατά θεμελiώδη τρόπο, τίς συνθήκες άσφα

λείας, δμαλότητας καί άναπτύξεως τής χώρας γιά με

γάλο χρονικό διάστημα. Τό εργο τής παρούσας Κυ

βερνήσεως -κατέληξε- θά δημιουργήσει τίς προϋ

ποθέσεις γιά τήν άναδιάρθρωση καί τή θετική έξέλι

ξη τής πολιτικής ζωής τοϋ τόπου. 

'Ο πρωθυπουργός ύπογράμμισε δτι δέν πρόκειται 

νά ύπάρξουν άλλαγές στίς βασικές γραμμές της πο

λιτικής της νέας Κυβερνήσεως, άλλά βεβαίως προ

σαρμογές στούς έπιμέρους τομείς, διότι «καί ή άρί

στη πολιτική έπιδέχεται βελτιώσεις»: 

«"Οπως γνωρίζετε, ένμέσφ δυσχερειών καί κινδύ

νων ή προηγουμένη Κυβέρνηση έπραγματοποίησε 

ένα πολύπλευρο έργο, γιά τό δποίο δύναται νά εlναι 

ύπερήφανη. Καί εlναι άκριβώς αύτό τό έργο πού μiiς 

προφέρει σήμερα τό βάθρο καί τό δημοκρατικό 

πλαίσιο γιά νά άποδυθοuμε σέ μιά άνανεωμένη δημι

ουργική προσπάθεια». 

Σχετικά μέ τή συγκρότηση τής νέας Κυβερνήσε

ως, δ Κ. Καραμανλής ε{πε δτι προσπάθησε νά δώσει 

στόν τόπο Κυβέρνηση πού νά συνδυάζει τήν πείρα 

των παλαιοτέρων μέ τήν τόλμη καί τή ριζοσπαστικό

τητα τ&ν νεωτέρων. Έπισημαίνοντας ίδιαίτερα τό 

ρόλο πού καλοϋνται νά διαδραματίσουν στή διακυ

βέρνηση τοϋ τόπου καί, γενικότερα, στήν πολιτική 

ζωή, τόνισε δτι οί νέοι πού εχουν συμπεριληφθεί 

στήν Κυβέρνηση θά πρέπει, πρό παντός άλλου, πα

ράλληλα μέ τά έπιστημονικά τους έφόδια, νά σκέ

πτονται καί νά μάχονται πολιτικά. 

Καταλήγοντας, δ πρωθυπουργός ένέμεινε άκόμη 

στήν έπισήμανση δύο βασικών κατευθύνσεων, πρός 

τίς δποίες θά πρέπει νά στραφεί ή προσοχή τ&ν με

λών τής Κυβερνήσεως: πρώτον, στήν άνάγκη δρα

στηριοποιήσεως τής κρατικής μηχανής καί παραμε

ρισμοϋ τής γραφειοκρατίας καί, δεύτερον, στήν 

άνάγκη ύπάρξεως - καί όχι έπιδείξεως -πνεύματος 

λιτότητας. 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

'Ο Κ. Τσάτσος δέχεται στό Προεδρικό Μέγαρο 

τόν άρχηγό της άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, Α. 

Παπανδρέου. 

Σέ ίδιόγραφο μνημόνιο, δ Πρόεδρος τής Δημο

κρατίας κατέγραψε τό περιεχόμενο τής συνομιλίας : 

«1. 'Ετονίσθη ή κοινή επιθυμία μας νά στερεωθή τό 

δημοκρατικό πολίτευμα καί νά μή γίνεται τίποτε πού τελι

κώς μπορεί νά τό κλονίση . Πρός τουτο πρέπει νά διαφυλα

χθή τό Κοινοβούλιο, του δποίου αί συζητήσεις πρέπει νά 

διεξάγονται μέ εύπρέπεια. Οί βουλευταί του, μου ε{πε, θά 

λάβουν τάς πλέον αύστηράς εντολάς νά μήν εκτρέπωνται. 

~ Αλλως θά επιβάλη κυρώσεις. 

»2. 'Ύστερα δ Α .Π . μου εζήτησε τί εθιμοτυπικώς πρέπει 

νά πράξη εναντι του πρωθυπουργου. Εlπε : "'Εάν του ζη

τήσω νά τόν επισκεφθώ μπορεί νά νομίση δτι θέλω ώς 

άρχηγός τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως νά δείξω δτι 

επιθυμώ νά επικοινωνήσω μαζί του, ενω ενδέχεται δ ίδιος 

νά μήν τό θεωρή σκόπιμον. 'Αντιθέτως μπορεί νά παρεξη

γηθή ή σιωπή μου" . τί ε{ναι εθιμοτυπικώς όρθόν; Κατάλα

βα δτι θά ηκολούθει τόν δρόμον πού θά του ύπεδεικνύετο. 

Στό θέμα επανήλθε δίς. Καί πάντα άφηνε νά εννοηθή δτι 

ύπάρχουν θέματα ε{ς τά όποία επιβάλλεται ή προσυνεννό

ησις καί ετόνισε τήν εχεμύθειάν του. 

»3. Μόνος του μου ε{πε: 'Όί δικοί μου άπαιτουν άπό 
μένα συνέπειαν, νά ύποστηρίξω τήν πολιτικήν πού επηγ

γέλθην ε{ς θέματα ΕΟΚ, σχέση μέ ' Αμερικήν, σχέση μέ 

ΝΑΤΟ". 'Αλλά διαισθάνομαι δτι αύτή ή συνέπεια τόν 

στενοχωρεί. 

»Ειδικώς δέν του άρέσει άν οί τεχνοκράτες τής ΕΟΚ 

πού επιβραδύνουν τήν ενταξίν μας, μπορεί νά χρησιμοποιή

σουν τήν ίδικήν του εκλογικήν επιτυχίαν είς βάρος τής 

'Ελλάδος. 'Άύτό τό θέμα μέ άποσχολεί" . 

»Θά ijθελε νά γνωρίζη τάς λεπτομερείας των διαπρα

γματεύσεων. Αύτήν τήν επιθυμία του τήν εξεδήλωσε δύο 

φορές. ~ Αγνωστον άν τό θέλη γιά νά άντλήση επιχειρήμα

τα ή άν θέλη συγχρόνως νά βρή μία διέξοδο πρός μία 

διαλλακτικότερη στάση . 

»4. 'Ως πρός τά έλληνοτουρκικά, ελπίζει δτι ή άδιαλ
λαξία του θά βοηθήση τό κυβερνητικό εργο. ·Αλλά καί 

εκεί ήθελε μιά λεπτομερέστερη κατατόπιση, μέ τήν εκ νέου 

έπαναλαμβανόμενη δήλωση δτι ή εχεμύθειά του θά εΙναι 

άπόλυτος . 

»5. Φράσεις του: 'Όύδέποτε είχαμε πιό ελεύθερες εκλο

γές", " 'Από πουθενά δέν ήκούσθη παράπονο"," ' Η στάσις 

του Στρατου καί των Σωμάτων 'Ασφαλείας άψογος", "Θα 

μιλήσω ύπέρ τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί τής ήγεσίας 

των". 

»~Ετσι του λέω θά δοθή τέρμα καί είς τς) θέμα τής άπο

χουντοποίησης. Τότε μου έξεδήλωσε άνησυχίες διά μερι

κούς βουλευτάς του (Χονδροκούκη, Μπουλουκο). 

»6. ·Αλλά εν συνεχείq. μου ε{πε δτι ύπάρχει θέμα χουν
τισμου στό δικαστικό σώμα, καί θά δημιουργήσουν δύο 

βουλευταί του ζήτημα, αύτου μή άνθισταμένου . Πρόκειται 

διά τούς βουλευτάς, τέως δικαστικούς, 'Αθανασόπουλον 

καί Πλασκοβίτην. 

»8. Μέ εμφαση μου τόνισε δτι ούδέποτε θά συνεργασθή 
μέ τό ΚΚΕ πολιτικώς . Δηλαδή θά άρνηθή πάντα τήν 

συμμετοχή του σέ Λαϊκό Μέτωπο. Αύτό, κατ' εμέ, δέν 

άποκλείει τήν κρυφή συμπαράταξη σέ ποικίλες περιστά

σεις. 

»9. Μου εξήγησε τούς λόγους τής επιτυχίας του ώς 
έξής: α) ~ Αρτια κομματική όργάνωση . β) 'Εξεύρεση εγ

καίρως οίκονομικών μέσων (Δέν γνωρίζει τί έν συνόλφ 

εδαπάνησε τό ΠΑΣΟΚ). Σέ αύτό δέν επέμεινα, διότι άσφα

λώς θά εγνώριζε τί είσέπραξε. γ) Τήν τελευταία έβδομάδα ή 
πανεπιστημιακή νεολαία του ΠΑΣΟΚ tφυγε γιά τά χωριά 

καί έκεί τά παιδιά επεισαν τούς γονείς νά ψηφίσουν 

ΠΑΣΟΚ. 'Η μετάσταση επήλθε τίς τελευταίες 48 ώρες . 

Τέλος, μου εlπε δτι, ενω εχει δημοκρατικά όργανωμένο 

κόμμα, εlναι συγχρόνως καί άρχηγικό κόμμα. Θεωρεί δτι 
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στήν . Ελλάδα κόμμα χωρίς aρχηγό μέ εξουσίες ευρύτατες 
εlναι αδύνατον. 

»10. Παιδεία : Tou εlπα δτι τά παιδιά πρέπε ι νά aρχί

σουν νά aσχολοuνται μέ τίς σπουδές των. "Αλλο ή πολιτι

κή δράση τών νέων καί liλλο ό πανεπιστημιακός χώρος καί 

χρόνος . Συμφώνησε άπολύτως . Tou ύπέδειξα ενα δύο φί
λους του καθηγητάς, άλλά σοβαρούς, γιά νά πληροφορηθή 

τήν κατάσταση. 'Έδειξε κατανόηση καί συμφώνησε δτι 

πρέπει τά παιδιά νά επιδοθοuν στίς επιστήμες των . Mou 
κατηγόρησε αυτός μόνος τούς καθηγητάς πού φοβοuνται 

τήν ΚΝΕ καί τίς liλλες όργανώσεις καί βαθμολογοuν τούς 

άγράμματους. 

» 11 . Mou επήνεσε πολλούς aπό τούς νέους πού εγιναν 
ύφυπουργοί (είδικώς τούς τεχνοκράτες) . 

< 9 ..... . .......... . .. .. .. . ... . ..... ... . .. . .. .. ... . . )) 

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Πραγματοποιείται, μετά άπό αίτησή του, ή πρώ

τη συνάντηση του νέου άρχηγοu τής άξιωματικής 

άντιπολιτεύσεως, Α. Παπανδρέου, μέ τόν πρωθυ

πουργό, Κ. Καραμανλή, ή όποία άπέβλεψε στήν 

ένημέρωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πάνω στά 

καίρια θέματα τής έξωτερικής καί τής έσωτερικής 

πολιτικής. Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφο

ρίες , ή δλη συνομιλία εγινε σέ τόνο ήπιο καί φιλικό. 

Σέ συνάντησή του μέ τούς Κύπριους ήγέτες, Γ. 

Κληρίδη καί Β. Λυσσαρίδη, μέ &.φορμή τήν έπικεί

μενη έκλογή προέδρου, ό πρωθυπουργός έκδήλωσε 

τό μεγάλο καί σταθερό προσωπικό του ένδιαφέρον, 

καθώς καί τό ένδιαφέρον τής ελληνικής Κυβερνή

σεως γιά τά προβλήματα πού &.ντιμετωπίζει ή Κύ

προς καί έπιβεβαίωσε τήν άπόφασή του γιά σταθερή 

συμπαράσταση στόν αγώνα του κυπριακοu λαοu. 

Παράλληλα, ύπογράμμισε δτι ή έλληνική Κυβέρνη

ση δέν έπιθυμεί νά εχει όποιαδήποτε ανάμειξη στά 

έσωτερικά τής Μεγαλονήσου, άλλά καί έξήρε τήν 

ανάγκη τής έθνικής ενότητας: «γιά τά προβλήματα 

τής Κύπρου, έσωτερικά καί έξωτερικά, δέν πρέπει νά 

αναζητοuνται οϋτε αριστερές, οϋτε δεξιές λύσεις, 

αλλά λύσεις έθνικές» . 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

' Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοu, Κ. Καρα

μανλή, συγκαλείται σύσκεψη τών οικονομικών 

ύπουργών - Συντονισμοu, Οίκονομικών, Βιομηχα

νίας καί 'Ενεργείας, 'Εμπορίου, 'Εργασίας καί aνευ 

χαρτοφυλακίου, Γ. Κοντογεώργη - , καθώς καί τών 
ύφυπουργών Συντονισμοu, μέ τή συμμετοχή καί του 

διοικητή τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Ξ. Ζολώτα, 

καί του οίκονομικοu συμβούλου του πρωθυπουργοu, 

Γ. Δράκου. 

Στή διάρκεια τής συσκέψεως έξετάστηκαν, είδικό
τερα, τό πενταετές πρόγραμμα οίκονομικής αναπτύ

ξεως 1976-1980, μέ στόχο τήν αναμόρφωση καί προ-

σαρμογή του στά νέα δεδομένα, ό προϋπολογισμός 

του 1978 καί τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων, τό 

ίσοζύγιο τών τρεχουσών συναλλαγών, τά αναπτυξια

κά κίνητρα καί ή ένθάρρυνση τών ίδιωτικών έπενδύ

σεων, ή κεφαλαιαγορά καί τό τραπεζικό σύστημα 

καί, τέλος, τά γενικά προβλήματα τής γεωργίας . 

'Αναλυτικά, στό πρακτικό τής συσκέψεως κατα

γράφηκαν οί ακόλουθες διαπιστώσεις καί αποφά

σεις : 

«Θέμα I ο : Πρόγραμμα οίκονομικής αναπτύξεως 

»' Αποφασίστηκε ή άναμόρφωση του τελικοu προ

γράμματος οικονομικής αναπτύξεως 1976-80, οοστε νά λη
φθοuν ύπόψη οί εξελίξεις τής πρώτης διετίας εφαρμογής 

του καί ή επέκτασή του στήν πενταετία 1978-82. 
))Προθεσμία ύποβολής του 31 Αυγούστου 1978. 
))'Επίσης aποφασίστηκε ή κάλυψη του ~τους 1978 μέ 

ενα σύντομο ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεως 1978. 

»Θέμα 2ο : Βασικοί στόχοι οίκονομικής πολιτικής γιά 

τό 1978 

>>α . Είσόδημα - Τιμές 

>>' Αποφασίστηκε σάν στόχος γιά τόν ρυθμό αυξήσεως 

τοu 'Ακαθαρίστου 'Εθνικοu Προϊόντος γιά τό 1978 τό 6%. 
)) 'Επίσης σάν στόχος άποφασίστηκε ή συγκράτηση 

τής αυξήσεως του τιμαρίθμου τιμών καταναλωτοu στό επί

πεδο του I 0%. 
)) · Η αύξηση τών κατωτάτων όρίων μισθών-ήμερομι

σθίων πού όρίζονται άπό συλλογικές συμβάσεις aποφασί

στηκε νά περιοριστή στό 14% (σέ 2 δόσεις). Μέ βάση αυτό 
ύπολογίζεται δτι οί μέσοι μισθοί-ήμερομίσθια θά αυξη

θοuν κατά 15%. 
»Γιά τούς μισθούς τών μεγάλων οργανισμών καί τραπε

ζών πού ηδη εχουν φτάσει σέ πολύ ύψηλά έπίπεδα aποφα

σίστηκε ή αύξηση νά περιοριστή στό lO% κατά μέσον δρο 
μέ κλιμάκωση μέ μεγαλύτερες αυξήσεις στά κατώτερα έπί

πεδα καί προοδευτικά μικρότερες πρός τά έπάνω. 

))Γιά δλες τίς παραπάνω περιπτώσεις άποφασίστηκε νά 

γίνη ενημέρωση τών συνδικαλιστικών οργανώσεων καί 

τών διοικήσεων τών όργανισμών, καθώς καί διαφώτιση 

του λαου γενικά, οοστε νά καταλάβουν δλοι δτι ή Κυβέρνη

ση μέ πνεuμα κοινωνικής δικαιοσύνης δίνει δ,τι παροχές 

ε{ναι δυνατό νά δοθοuν χωρίς νά αυξηθή δ πληθωρισμός. 

))β. Συντάξεις 

))ΙΚΑ: 'Αναφέρθηκε δτι τό ΙΚΑ εχει προγραμματίσει 

διάφορες ρυθμίσεις γιά δικαιότερη κατανομή τών συντά

ξεων πού όδηγουν σέ μία αύξηση κατά μέσον δ ρο I 0%. 
»'Επίσης τά κατώτατα δρια τών συντάξεων, μέ τήν αύ

ξηση τών κατωτάτων όρίων τών μισθών-ήμερομισθίων, θά 

άναπροσαρμοσθοuν αυτομάτως κατά 14%. ' Η συνολική αυ

τή αύξηση κατά 24% δέν θά βαρύνει τόν προϋπολογισμό 
παρά μόνο μέ τήν εκτακτη ένίσχυση του 1,5 δισεκατ. δρχ. 
πού δίνεται κάθε χρόνο στό ΙΚΑ. 

))ΟΓΑ : 'Αναφέρθηκε δτι πρόσφατα εχε ι γίνει αύξηση 

κατά 25% τών συντάξεων του ΟΓ Α καί έπομένως aποφασί
στηκε νά μείνει πρός τό παρόν εκκρεμές τό θέμα νέας αυξή

σεως μέσα στό 1978. 
»' Αποφασίστηκε τό ύπουργείο Οίκονομικών νά προ-
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χωρήση άμέσως στήν έφαρμογή τής αυξήσεως τοϋ υπέρ 

ΟΓΑ φόρου επί τής γεωργικής παραγωγής άπό 2% σέ 3%. 
»ΤΕΒΕ: 'Αποφασίστηκε τό θέμα νά μελετηθή σέ συ

νεργασία μέ τό υπουργείο Κοινωνικων Ύπηρεσιων. 

»γ . Πιστωτική Πολιτική 

»' Αποφασίστηκε νά μπή σάν στόχος ή συγκράτηση 
τής αυξήσεως τής χρηματοδοτήσεως τής οίκονομίας άπό 

τό τραπεζικό σύστημα στό 17% γιά τό 1978. 
»'Επίσης άποφασίστηκε νά μειωθοϋν σταδιακά τά επι

τόκια καταθέσεων συναλλάγματος τής άποφάσεως Ν.Ε . 

( ' Ελλήνων ναυτικων καί εργατων εξωτερικοϋ) σέ έπίπεδα 

πού πλησιάζουν τά άντίστοιχα επίπεδα των ξένων χωρων 

(Γερμανίας γιά DM, Ευραγορiiς γιά $, κ. ο.κ.) . Τά επιτόκια 

αυτά θά μποροϋν νά παραμείνουν στά επίπεδα των επιτοκί

ων καταθέσεων προθεσμίας γιά δραχμές, μόνο έφόσον ο{ 

καταθέτες δραχμοποιοϋν τίς καταθέσεις τους. 

»'Επίσης, άποφασίστηκε νά μελετηθή τό δλο σύστημα 

των επιτοκίων (καταθέσεων καί δανειακων) μέ πιθανότητα 

μικρής μειώσεως. 

»Θέμα 3ο : Τακτικός προϋπολογισμός 

)) 'Υπολογίζονται εσοδα 250 δισεκατ. 
»' Αποφασίστηκε τό συνολικό ϋψος εξόδων νά περιο

ριστή στά 238 δισεκατ. σύν 10 δισεκατ. άποθεματικό. Γιά 
νά γίνη αυτό άποφασίστηκε: 

»(α) Ό προϋπολογισμός υπουργείου 'Εθνικής 'Αμύ

νης νά μειωθή άπό 53 σέ 50 δισεκατ. 
»(β) Ό προϋπολογισμός Δημοσίων 'Επενδύσεων νά 

έπιβαρυνθή μέ κονδύλια ϋψους 4,6 δισεκατ. γιά τήν άνα
διάρθρωση των γεωργικων εκμεταλλεύσεων πού εχουν τόν 
χαρακτήρα περισσότερο επενδύσεως καί λιγότερο τρε

χόντων εξόδων. 
»Μέσα στά εξοδα των 238 δισεκατ . περιλαμβάνεται καί 

κονδύλιον 13 δισεκατ. γιά τό πρωτο ετος σταδιακής εφαρ
μογής τοϋ ένιαίου μισθολογίου δημοσίων υπαλλήλων (τό

σο στούς μισθούς δσο καί στίς συντάξεις) . 

» • Η δλοκλήρωση τής εφαρμογής προγραμματίζεται μέ

σα στό 1979 μέ πρόσθετη δαπάνη 12 δισεκατ. 
)) 'Επίσης μέσα στά εξοδα περιλαμβάνεται καί κονδύλι 

τής τάξεως των 5,5 δισεκατ. γιά τήν αϋξηση τοϋ άφορολο

γήτου δρίου των μισθωτων καθώς καί των άπαλλαγων άτο

μικων, συζύγου καί τέκνων. 

»Πάνω σ' αυτό τό σημείο συζητήθηκε καί τό ενδεχόμε

νο άλλαγής τοϋ φορολογικοϋ συστήματος άπό τό σημερι

νό σύστημα των άφορολογήτων δρίων, στό σύστημα 

"άπαλλαγων φόρου" (τaχ Credit). 
)) 'Αναγνωρίστηκε άπό δλους δτι τό τελευταίο σύστημα 

δδηγεί σέ μεγαλύτερη ελάφρυνση στά είσοδήματα κάτω 
των 500.000 δρχ., ενω κάνει πιό προοδευτική τή φορολογία 
στά άνώτερα εισοδήματα. 

))Τελικά ζητήθηκε μικρή πίστωση χρόνου γιά νά μελε

τηθή λίγο περισσότερο τό θέμα αυτό. 

»Θέμα 4ο : Προϋπολογισμός Δημοσίων 'Επενδύσεων 

» Ό προϋπολογισμός Δημοσίων 'Επενδύσεων πρέπει 
νά άναμορφωθή ριζικά. Πρέπει νά συντομευθή ή εκτέλεση 

των εργων καί νά μπή κάποιος φραγμός στά συνεχως "συ

νεχιζόμενα" εργα . 

)) ' Αποφασίστηκε δσα εργα καθυστεροϋν καί δέν ε{ ναι 
άποδοτικά νά διαγραφοϋν, καί άπό τά "συνεχιζόμενα", δσα 
δέν θεωροϋνται άμέσου άποδόσεως, νά καθυστερηθοϋν, 

όSστε τελικά τό ϋψος τοϋ προϋπολογισμοϋ Δημοσίων 

'Επενδύσεων νά περιορισθή στά 50 δισεκατ. μέ επιπλέον 
άποθεματικό 5. Μέσα στά 50 δισεκατ . περιλαμβάνονται καί 

τά μεταφερόμενα κονδύλια των 4,6 δισεκατ. άπό τόν τακτι
κό προϋπολογισμό καθώς καί ο{ άποζημιώσεις τοϋ νέου 

άεροδρομίου πού δέν θά καλυφθοϋν άπό τό περίσσευμα τοϋ 

προϋπολογισμοϋ Δημοσίων 'Επενδύσεων 1977, δηλαδή 1 
δισεκατ. περίπου . 

»Θέμα 5ο: ' Ισοζύγιο τρεχουσων συναλλαγων 

)) 'Αποφασίστηκε νά μπή σάν στόχος ή διατήρηση τοϋ 
ελλείμματος των "τρεχουσων συναλλαγων" στό επίπεδο 

τοϋ $ 1,1 δισεκατ. καί γιά τό 1978. Σχετικά προτάθηκε νά 
εξεταστή ή κατάργηση των πωλήσεων αυτοκινήτων ΙΧ μέ 
δόσεις, άφοϋ πάλι καταστρατηγείται τό μέτρο καί που

λιοϋνται τά αυτοκίνητα μέ γραμμάτια μέχρι 24 μηνων. 

»Θέμα 6ο: Κίνητρα 

»'Ανακοινώθηκε δτι ή μελέτη γιά τήν εφαρμογή τοϋ 

νέου συστήματος κινήτρων γιά τήν βιομηχανική άνάπτυ

ξη, μέ βάση τό καθεστώς πού ίσχύει στήν ΕΟΚ, συνεχίζε
ται μέ στόχο νά ίσχύουν τά κίνητρα άπό τό 1979. Προτά
θηκε ή σταδιακή εφαρμογή των νέων κινήτρων μέ παράλ

ληλη επέκταση των σημερινων κινήτρων (τροποποιημέ

νων δμως καί μειωμένων) γιά νά μήν δημιουργηθή κενό . 

)) 'Αποφασίστηκε νά προχωρήση ή εργασία αυτή μέ τα
χύ ρυθμό, ωστε άμέσως μετά τίς προγραμματικές δηλώσεις 

νά άρχίση δ διάλογος μέ τούς ενδιαφερομένους καί νά δρι

στικοποιηθή τό νέο καθεστώς κινήτρων. Τονίστηκε ή ση

μασία πού εχει ή ϋπαρξη σταθερων κινήτρων γιά τήν δρα
στηριοποίηση των επενδύσεων. 

»Θέμα 7ο: Χρηματαγορά 

»' Αναφέρθηκε ή τεράστια σημασία πού εχει τό τραπε

ζικό σύστημα γιά τήν άνάπτυξη τής χώρας καί πως ή ση

μερινή άρνητική στάση των τραπεζων άπέναντι στήν επεν

δυτική προσπάθεια άποτελεί ενα άπό τά σοβαρότερα άντι
κίνητρα. 

»Προτάθηκε ή δημιουργία συστήματος ετησίων στό

χων μακροπροθέσμων χορηγήσεων κατά τράπεζα. 

»'Επίσης, συζητήθηκε τό θέμα άναπτύξεως τής κεφα

λαιαγοράς, πού ε{ναι ουσιαστικά άνύπαρκτη, τόσο μέ μιά 

τόνωση τοϋ επενδυτικοϋ κλίματος καί τής εμπιστοσύνης 

τοϋ επενδυτικοϋ κοινοϋ δσο καί μέ πιό μακροπρόθεσμα 

μέτρα πού θά άποβλέπουν στήν όργάνωση τοϋ Χρηματι

στηρίου καθώς καί στήν αϋξηση τοϋ ογκου των είσηγμέ

νων μετοχων. 

»Καί γιά τά δύο θέματα άποφασίστηκε ή περαιτέρω με

λέτη τους όSστε νά φτάσουμε στήν πρόταση ουσιαστικων 

μέτρων. 

)) 'Επίσης άποφασίστηκε νά προωθηθή ή ψήφιση τοϋ 
υφισταμένου Νομοσχεδίου γιά τό Χρηματιστήριο. 

»Θέμα 8ο: 'Ιδωτικές επενδύσεις 

»Συζητήθηκε ή άνάγκη δραστηριοποιήσεως των ίδιω-
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τικών έπενδύσεων ιδίως μέ τήν προώθηση νέων βιομηχα

νιών καί νέων φορέων. 

»' Αποφασίστηκε ή όργάνωση ειδικής ύπηρεσίας στήν 
ΕΤΒΑ γιά τήν προσέλκυση ξένων έπενδύσεων καί προώ

θηση αυτών . 

>>'Επίσης, άποφασίστηκε ή κατάστρωση συγκεκριμέ

νου χρονοδιαγράμματος γιά τήν εναρξη τών έπενδύσεων 

του ΕΛΕΒΜΕ μέσα στό 1978. 
»'Επίσης, άποφασίστηκε ή περαιτέρω προώθηση τών 

έπενδύσεων στίς παραμεθόριες περιοχές καί ιδίως στήν 

Ξάνθη/Ροδόπη καί τά νησιά. 

»Σχετικά μέ τά τελευταία άποφασίστηκε ή έπέκταση 

τών ευεργετημάτων του Ν. 289 καί στούς ναυτικούς καί 
άλιείς. 

»Θέμα 9ο: Γεωργία 

»'Α ναφέρθηκε ή άνάγκη οργανώσεως τής άποδοτικής 

χρησιμοποιήσεως τών άρδευομένων έκτάσεων πού δημι

ουργουνται μέ τά διάφορα έγγειοβελτιωτικά εργα. 

»'Επίσης, συζητήθηκε ή άνάγκη δραστηριοποιήσεως 

τών γεωργικών συνεταιρισμών, ή πιθανότης ίδρύσεως 

εταιρειών άγροτικής άναπτύξεως καί γενικά ή άνάγκη πε

ρισσοτέρας οργανώσεως καί άναπτύξεως των γεωργικών 

έκμεταλλεύσεων. 

»τέλος, άποφασίστηκε νά συνεχιστή ή στήριξη του 

γεωργικου εισοδήματος μέ διάφορα μέσα (έπιδοτήσεως τι

μών, χρηματοδότηση άγροτικής κατοικίας, τό ένδεχόμενο 

αυξήσεων τών συντάξεων του ΟΓ Α άργότερα). 

»'Επίσης, άποφασίστηκε νά συνεχιστή ή σχετικά άνε

τη χρηματοδότηση του γεωργικου τομέως πάντοτε μέσα 

στά πλαίσια πού έπιτρέπει ή άντιπληθωριστική πολιτική 

πού άναφέρθηκε προηγουμένως. Ειδικώτερα, σέ δ, τι άφορα 

τίς έπιδοτήσεις, άποφασίστηκε δτι αυτές πρέπει νά περιο

ριστουν μέσα στά πλαίσια πού διαγράφονται άπό τή γεωρ

γική πολιτική τής ΕΟΚ καθώς καί άπό τίς έξελίξεις στίς 

διεθνείς τιμές τών άντιστοίχων προϊόντων» 10 • 

·Ο πρωθυπουργός, σέ συνομιλία του μέ τούς άν

τιπροσώπους του τύπου μετά τή σύσκεψη, ύπογράμ

μισε τά άκόλουθα: 

«Μία νέα Κυβέρνηση, yιά νά προσδιορίση τήν 

οiιωνομική καί κοινωνική της πολιτική, χρειάζεται 

πίστωση χρόνου. 'Επομένως, δσα yράφονται άπό 

τώρα yιά μέτρα είναι πρόωρα. v Αλλωστε, ή Κυβέρ

νηση, yιά νά έχη τό δικαίωμα νά λάβη μέτρα καί νά 

τά έξαyyείλη, πρέπει πρώτα νά πάρη ψήφο έμπιστο

σύνης άπό τή Βουλή. Στίς προyραμματικές δηλώσεις 

τής Κυβερνήσεως θά δοθούν οί yενικές κατευθύνσεις 

τής κυβερνητικής πολιτικής. Στή συνέχεια θά έπι

κοινωνήσουμε μέ τίς διάφορες τάξεις καί θά έπακο

λουθήσουν άλλεπάλληλες συσκέψεις προκειμένου 

νά κατaλήξου'με σέ άποφάσεις yιά τά είδικά μέτρα 
τής Κυβερνήσεως στόν οίκονομικό καί κοινωνικό 

τομέα. Τά μέτρα θά εlναι dJριμα σέ δέκα ή δέκα πέντε 

μέρες καί πάντως έλπίζω πρό τών Χριστουyέννων. 

))Μιά οΙκονομική καί κοινωνική πολιτική, yιά νά 

διαμορφωθή σήμερα, έχει νά συνδυάση δύσκολα καί 

άντιφατικά προβλήματα, δπως τής άναπτύξεως, τού 

έλέyχου τών τιμών καί τής άντιμετωπίσεως κοινωνι

κών θεμάτων. Συνεπώς, δέν πρέπει νά έπιδεικνύεται 

σπουδή, ή όποία καί βλάπτευλ 

Στό θέμα των νέων τάσεων πού διαγράφονται 

στήν έφαρμογή τfjς οίκονομικfjς πολιτικfjς τfjς Κυ

βερνήσεως, άναφέρεται, σέ νέα έκτενfj άνάλυσή του, 

δ Ν. Νικολάου, μέ βάση τά πρωτα συμπεράσματα 

άπό τή σύσκεψη των μελων τfjς έξ ύπουργων Οίκο

νομικής 'Επιτροπfjς: 

«Μιά νέα άντίληψη γιά τήν εισοδηματική πολιτική 

φαίνεται νά ώριμάζει στή σκέψη τών άρμοδίων οικονομι

κών ύπουργών, ϋστερα άπό τήν πρώτη ενημέρωσή τους 

γύρω άπό τήν πορεία τής οικονομίας καί τίς προοπτικές 

πού διαγράφονται γιά τό 1978. Χαρακτηριστικά γνωρίσμα
τα τής νέας αυτής άντιλήψεως εlναι δτι: 

»- Πρέπει νά ύπάρξουν τολμηρά άνοίγματα πρός τίς 

άσθενέστερες εισοδηματικά τάξεις καί κυρίως τούς συντα

ξιούχους καί τούς άγρότες. 

»-Πρέπει νά εξασφαλισθεί ή αυστηρή έφαρμογή τής 

είσοδηματικής πολιτικής, πού τελικά θά άποφασισθεί άπό 

τήν Κυβέρνηση, άφου προηγούμενα δλοκληρωθεί ενας 

δλόκληρος κύκλος διαβουλεύσεων μέ τίς τάξεις. 'Ακριβώς 

δέ αυτή ή προεργασία του διαλόγου θά δώσει στήν Κυ

βέρνηση τό δικαίωμα νά άπαιτήσει τήν τήρηση τών άπο

φάσεών της. 

»τίς άπόψεις αύτές διετύπωναν χθές εγκυροι οικονομι

κοί κύκ.λοι, μέ βάση πληροφόρηση πού εlχαν γιά τό περιε

χόμενο τής ενημερώσεως τής έξ ύπουργών Οίκονομικής 

'Επιτροπής άπό τόν διοικητή τής Τραπέζης 'Ελλάδος κ. 

Ξ. Ζολώτα επί τής πορείας καί τών προοπτικών τής οικο

νομίας. Κατά τίς πληροφορίες αυτές ή διάγνωση τής οίκο

νομικής καταστάσεως παρουσιάζεται ώς έξής: 

>>'Η έλληνική οiκονομία παραμένει στή βάση της 

ίσχυρή καί ύγιής καί ο{ ρυθμοί άναπτύξεώς της, συγκρινό

μενοι μέ τίς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δπου ή ϋφεση συνε

χίζεται άμείωτη, παραμένουν ίκανοποιητικοί. Παρά ταυτα, 

δμως, ύπάρχουν άκανθώδη προβλήματα, καί συγκεκριμένα: 

»Μέσα στό τρέχον ετος έπανεμφανίσθηκαν ισχυρά 

συμπτώματα ύφέσεως στήν έλληνική οίκονομία, ένώ δ 

πληθωρισμός δχι μόνο δέν άνακόπηκε, άλλά ένετάθη. 

Συγκεκριμένα, εφέτος τό άκαθάριστο έγχώριο προϊόν δέν 

άναμένεται νά σημειώσει σέ σταθερές τιμές αϋξηση μεγα

λύτερη του 3,5% εναντι 5,4% πέρυσι. 'Η συρρίκνωση του 
άνοδικου ρυθμου έφέτος εlναι άπόρροια τής μειώσεως, κα

τά 2% του άγροτικου είσοδήματος (εναντι - ι ,5% πέρυσι), 
του περιορισμου τής αύξήσεως του είσοδήματος άπό μέν 

τόν δευτερογενή τομέα σέ 3% εναντι 8,8%, άπό δέ τίς ύπη
ρεσίες σέ 4,5% εναντι 5,5%. 'Όσον άφορα τήν κατανάλω
ση, δ ρυθμός αυξήσεώς της εφέτος διατηρείται στά περυ

σινά επίπεδα περίπου (5% εναντι 4,5%), άλλά ή ίδιωτική 
κατανάλωση παρουσίασε έλαφρά κάμψη, πού άναπληρώ

θηκε άπό τήν δημόσια κατανάλωση. 

»VΟσον άφορα τόν πληθωρισμό, φαίνεται δτι εφέτος θά 

κινηθεί γιά δλο τό ετος μέ ρυθμό ι3,5% εναντι ι ι ,7% πέ
ρυσι. Στό σημείό αυτό πρέπει νά ύπογραμμισθουν τά έξής: 
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»I. 'Η εισοδηματική πολιτική, παρ' δτι έφέτος ήταν 
αύστηρότερη τής περυσινής, δέν έπέτυχε νά κάμψει τόν 

πληθωρισμό. Αύτή ή διαπίστωση φαίνεται δτι κλονίζει τή 

στερεότητα δογματικών θέσεων, σ~μφωνα μέ τίς όποίες, αν 

θέλουμ~ νά συγκρατήσουμε τόν πληθωρισμό, πρέπει πρώτα 

νά περιορίσουμε τίς αύξήσεις στούς μισθωτούς. 

»2. Είναι καθαρός "βυζαντινισμός" ή προσπάθεια άνα
λύσεων, πού κατατείνουν νά προσδιορίσουν άν σήμερα 

!;χουμε πληθωρισμό κόστους η ζητήσεως. Οί άναλύσεις 

αύτές εχουν κάποια σκοπιμότητα μόνον δταν γίνονται 

στήν άφετηρία ένάρξεως τής πληθωριστικής έξελίξεως . 

Τώρα πιά είναι aνευ άξίας. "Άλλωστε, σήμερα εχουμε καί 

πληθωρισμό κόστους καί πληθωρισμό ζητήσεως. Διότι, 

δταν τό κόστος αύξάνει καί συνεπώς καί ή τιμή τοϋ προϊ

όντος, τό όποίο έν τούτοις άγοράζεται, σημαίνει δτι ύπάρ

χει έπίσης καί ζήτηση. 

»3. 'Η εισοδηματική πολιτική δέν φαίνεται δτι πλήν 
τών μισθών μπόρεσε νά έλέγξει πλήρως τά άλλα εiσοδήμd
τα . Είναι χαρακτηριστικό δτι, σύμφωνα μέ τά στοιχεία τοϋ 

ICAP, ένώ τό 1976 ό τζίρος τής βιομηχανίας αύξήθηκε 
κατά 23%, τά κέρδη αύξήθηκαν κατά 34%, πράγμα πού 
σημαίνει δτι κατά μονάδα προϊόντος τά ποσοστά κέρδους 

διογκώθηκαν. 

» ' Η έφετινή έπιβράδυνση στό ρυθμό άνόδου τής βιο

μηχανικής παραγωγής αποδίδεται βασικά στόν περιορι

σμό τής ζητήσεως τόσο τής έγχώριας, δσο καί τής έξωτε

ρικής (εισαγωγές). Καί δσον άφορα τήν κάμψη τής έγχώ

ριας ζητήσεως φαίνεται δτι προέρχεται άπό τίς χαμηλότε

ρες εισοδηματικά τάξεις, οί όποίες καί εΙ ναι κατ' απο

κλειστικότητα σχεδόν καταναλώτριες τών έλληνικών 

προϊόντων . 'Αντίθετα, οί ύψηλότερες εισοδηματικά τάξεις 

φαίνεται δτι εχουν ύπερεπαρκή ζήτηση, ίiν κρίνει κανείς 

άπό τή διόγκωση τής εισαγωγής καταναλωτικών άγαθών 

καί κυρίως πολυτελών. 'Από τά ύπάρχοντα στοιχεία προκύ

πτει δτι οί εισαγωγές μή βασικών καταναλωτικών άγαθών 

είναι έφέτος αύξημένες σέ σταθερές τιμές κατά 20%, τών δέ 
αύτοκινήτων κατά 60%. 

»'Η διόγκωση αύτή είναι προφανές δτι έπιβάλλει στήν 

Κυβέρνηση, προκειμένου νά έπιτύχει άνάκαμψη τής οiκο

νομικής δραστηριότητας, τολμηρά άνοίγματα πρός τίς χα

μηλότερες εισοδηματικά τάξεις. Τά άνοίγματα αύτά, δπως 

αναφέρεται ένδεικτικά, θά μποροϋσαν νά ε{ναι τά έξής : 

» - Καθορισμός ένός ίκανοποιητικοϋ ποσοστοϋ τουλά

χιστον 15% γενικών αύξήσεων στά κατώτατα δρια μισθών 
καί ήμερομισθίων. 

»-- Μεγαλύτερες αύξήσεις στούς συνταξιούχους καί 

στοίις άγρότες. Οί αυξήσεις αuτές εχουν τό πρόσθετο πλε

ονέκτημα δτι δέν ύπεισέρχονται στό κόστος. 

»- Εuρύτατες φορολογικές άπαλλαγές γιά τά εiσοδή

ματα τών μισθωτών καί τών συνταξιούχων. 

»Τελικά, δλες αύτές οί αuξήσεις θά μεταφρασθοϋν σέ 

ζήτηση, πού θά αναζωογονήσει τήν έγχώρια παραγωγή»''· 

Στά προβλήματα πού ή νέα ελληνική Κυβέρνηση 

καλοϋνταν νά aντιμετωπίσει στό οiκονομικό πεδίο 

θά αναφερθεί, στό διεθνή χώρο, ή εγκυρη οικονο

μική f:φημερίδα «Handelsblatt»: 

Τό Πενταετές Πρόγραμμα 1976-80, τό όποίο εξηγγέλθη 

στίς γενικές του γραμμές στίς άρχές τοϋ 1977, αναθεωρεί
ται. Κύρια άφορμή γι' αύτό άποτελεί προφανώς ή λανθα

σμένη έκτίμηση τών δυνατοτήτων αναπτύξεως τής έλληνι

κής οiκονομίας, τής δποίας τό ρυθμό αόξήσεως τής τάξεως 

τοϋ 6% περίπου πίστεψαν δτι θά μποροϋσαν νά προβλέ
ψουν οί σχεδιαστές της. 'Ωστόσο, κατά τήν έρμηνεία τών 

tγκυρων οικονομικών δεδομένων, οί νέοι συντελεστές τής 

/;λληνικής οικονομικής πολιτικής συνειδητοποίησαν δτι 

ο{ εκτιμήσεις αύτές πρέπει νά παραμεριστοϋν, Εάν θέλει 

κανείς νά σκέφτεται λογικά καί πρακτικά. 'Η άπόφαση 
τής επιμηκύνσεως τοϋ Πενταετοϋς Προγράμματος εως τό 

1982 όδηγεί στήν εκτίμηση, δτι μέ βάση ενα χαμηλότερο 
ποσοστό άναπτύξεως θά έπιτευχοϋν οί ϊδιοι περίπου στό

χοι στή διάρκεια 7 ετών. 
'Η έξασθένηση τής οικονομικής άναπτύξεως κατά τό 

τρέχον ετος είναr, πράγματι, aξιοσημείωτη. Τό ποσοστό 

αόξήσεως γιά τό 1977 προβλέπεται μόλις νά ξεπεράσει τό 
4% ( 1976: 5,4%). 'Η γεωργία φυτοζωεί -μέ έξαιρέσεις-ε

δώ καί χρόνια. · Αποφασιστικότερης σημασίας θά εΙ ναι ή 
πτώση τής βιομηχανικής παραγωγής (περίπου 3% εναντι 
8,8% τό 1976), ενώ ό τριτογενής τομέας μέ τήν άνεπαίσθη
τή του βελτίωση δέ θά μπορέσει νά έξισορροπήσει αuτές 

τίς άπώλειες. 

'Η άναθεώρηση τοϋ Πενταετοϋς Προγράμματος συνι

στά μόνο τό εξώτερικό πλαίσιο μίας ρεαλιστικώτερης οι
κονομικής πολιτικής, ή όποία -δπως παρουσιάστηκε στίς 

κυβερνητικές δηλώσεις- θά φροντίσει νά προάγει τούς 

παραγωγικούς τομείς καί τή ζήτηση. Πρόκειται δηλαδή 

πρωταρχικά γιά μία εσκεμμένη διεύρυνση τοϋ συστήματος 

χορηγήσεως πιστώσεων γιά παραγωγικούς σκοπούς καί 

γιά τήν δημιουργία νέων κινήτρων πρός όφελος τών βιο

μηχανικών επενδύσεων. 'Από τήν aλλη πλευρά, προβλέ

πεται νά άυξηθοϋν τά εσοδα, Ιδιαιτέρως τών μεγάλων μα

ζών, μέσω φορολογικών διευκολύνσεων. 

Τά άρμόδια γιά τούς έπιμέρους οικονομικούς τομείς 

ύπουργεία έργάζονται σέ tνα νέο πακέτο μέτρων. Σέ αύτό 

περιλαμβάνονται επίσης αiτήματα τής έξαγωγικής οικο

νομίας, ή όποία παλαιότερα aντιμετώπισε όξύ aνταγωνι

σμό καί μειωμένη ζήτηση σέ σπουδαίους τομείς τών βιο

μηχανικών έξαγωγών στίς άγορές τοϋ εξωτερικοϋ. 

Παραμένει τό έρώτημα πώς θά aντιδράσουν οί τιμές. Τά 

άναμενόμενα ποσοστά πληθωρισμοϋ τής τάξεως τουλά

χιστο τοϋ 12% δέν εχουν καμία σχέση μέ τήν άσθενή οικο
νομική άνάπτυξη. Ή Κυβέρνηση τείνει νά πιστεύει, δτι 

άποφασιστικό ρόλο σέ τέτοιες αuξήσεις τιμών παίζουν τά 

-ύπέρογκα- εξοδα. Σέ αύτό τό σημείο έκδηλώνεται ή 

έπιθυμία, δπως άφέθηκε νά έννοηθεί στίς κυβερνητικές 

δηλώσεις, νά ληφθοϋν ριζικά μέτρα: τά «μέτρα όργανωτι

κοϋ συστήματος άγοράς», τά όποία εχουν fiδη πολύ επε

κταθεί, άλλά λίγο εκτιμηθεί στούς διαφόρους οικονομι

κούς τομείς, θά αναλάβουν εκ νέου μία εiδική λειτουργία 

στά πλαίσια τής οικονομίας 12 • 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Στό πλαίσιο τής χειμερινής συνόδου τών ύπουρ

γών 'Εξωτερικών τών χωρών-μελών τοϋ ΝΑΤΟ στίς 

Βρυξέλλες πραγματοποιείται συνάντηση τών ύπουρ

γών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας, 
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Παπαληγούρα καί Τσαγλαγιαγκίλ, μέ άφορμή τήν 

όποία διαρρέουν φfjμες καί διατυπώνονται ύποθέσεις 

γιά τουρκική πρόταση μέ σκοπό τή σύγκληση πεν

ταμερους διασκέψεως. 'Η τελεμταία αuτή, κατά τούς 

διπλωματικούς παρατηρητές, εντάσσεται στήν προ

σπάθεια τfjς 'Αγκύρας νά διασκεδάσει τή γενική εν

τύπωση δτι εuθύνεται γιά τό άδιέξοδο, στό όποίο 

εχει περιπέσει τό Κυπριακό, καί νά έμφανιστεί δια

τεθειμένη νά προχωρήσει σέ ουσιαστικές διαπρα

γματεύσεις. Σχετικά, έπισημαίνεται κάποια άντίφα

ση στίς τουρκικές θέσεις, εφόσον ή w Αγκυρα, άπό τή 

μιά πλευρά δηλώνει δτι πρέπει νά άντιμετωπιστουν 

χωριστά τό Κυπριακό καί τά ελληνοτουρκικά προ

βλήματα καί, άπό τήν άλλη, διατυπώνει πρόταση, μέ 

τήν όποία έπιζητεί νά έμπλέξει τήν 'Ελλάδα καί τήν 

Τουρκία στό Κυπριακό. 'Ο τουρκικός έλιγμός πι

στεύεται δτι άποβλέπει καί στήν ένίσχυση τfjς εντο

νης προσπάθειας γιά νά πειστεί τό άμερικανικό 

Κογκρέσσο νά άρει τό «έμπάργκο». 'Ο 'Έλληνας 

ύπουργός επαναβεβαίωσε τήν εμμονή στή γνωστή θέ

ση τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως ύπέρ τfjς συνεχίσε

ως τ&ν διακοινοτικ&ν συνομιλι&ν ύπό τήν αiγίδα του 

γενικου γραμματέα του ΟΗΕ, άποκρούοντας - προ

καταβολικά μέ τόν τρόπο αuτό - τήν τουρκική (7(ρό

ταση. Παράλληλα, εκαμε τή δήλωση δτι ή 'Ελλάδα 

είναι άντίθετη στήν άρση του άμερικανικου «εμπάρ

γΚΟ>) πρός τήν Τουρκία. 

Μετά τή συνομιλία τ&ν ύπουργ&ν Έξωτερικ&ν 

'Ελλάδος καί Τουρκίας, δόθηκε στή δημοσιότητα τό 

άκόλουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«Μέ τήν εύκαιρία τfjς ύπουργικfjς συνόδου του ΝΑΤΟ, 

οί ύπουργοί 'Εξωτερικών ' Ελλάδος καί Τουρκίας aνεσκό

πησαν τήν έξέλιξη τών διμερών προβλημάτων aπό τfjς 

έποχfjς τfjς τελευταίας συναντήσεως στό έπίπεδο αύτό. Συ

νεφώνησαν γιά μιά σύντομη συνάντηση τών εμπειρογνωμό

νων έπάνω στό θέμα τfjς ύφαλοκρηπίδος καί γιά τή συνέ

χιση διά τfjς διπλωματιιcfjς όδου τfjς aνταλλαγής aπόψεων 

έπάνω στό θέμα του έναερίου χώρου. ··οσον aφορa τήν 

Κύπρο, οί δύο ύπουργοί έπανεβεβαίωσαν τήν πεποίθησή 

τους δτι μιά σφαιρική λύση δλων τών πλευρών αύτου του 

ζητήματος πρέπει νά άναζητηθfj διά τfjς όδου τών διαπρα

γματεύσεων αύτών καί τή συνέχισή τους μέ τήν έπιδίωξη 

ένός aποτελέσματος γιά δλα τά μέρη». 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Στήν αίθουσα τfjς Γερουσίας, συνέρχεται σέ 

πρώτη συνεδρίαση ή κοινοβουλευτική όμάδα τfjς 

ΝΔ. Πρός τούς νεοεκλεγέντες βουλευτές μίλησε ό 

άρχηγός του κόμματος Κ. Καραμανλής, δ όποίος, 

άφου άναφέρθηκε στούς λόγους πού έπέβαλαν τήν 

έπίσπευση τ&ν εκλογ&ν καί ύπογράμμισε τήν κρισι

μότητα τ&ν περιστάσεων, τόνισε τά άκόλουθα: 

«Παρά τήν παραπλάνησq του δμως κατά τήν 

προεκλογική περίοδο ιωί παρά τήν δολιοφθορά πού 

έπεχειρήθη είς βάρος τής Νέας Δημοκρατίας, ό λαός 

μaς έδωσε δύναμη έπαρκή γιά νά εκπληρώσουμε τήν 

δυσχερή άποστολή μας, πού τήν καθιστούν δυσχερέ

στατη οί νέες συνθήκες, δπως διαμορφώνονται στό 

έσωτερικό καί τό έξωτερικό. 

» 'Απόφαση καί καθήκον μας είναι όχι μόνο νά 
έξαντλήσωμε τήν τετραετία, άλλά καί δλες τίς δυνα

τότητές μας, γιά νά άνταποκριθούμε στήν άποστολή 

πού μaς άνέθεσε ό λαός. Αύτονόητο είναι δτι γιά νά 

έκπληρώσωμεv τήν άποστολή αύτή, μaς εlναι άπα

ραίτητη ή διαρκής καί ένεργός συμπαράσταση όλο

κλήρου τού λαού. Καί λέγω όλοκλήρου, δεδομένου 

δτι ή προσπάθεια τής Κυβερνήσεως γιά τήν προκοπή 

τού τόπου δέν άφορά μερίδα του λαού, άλλά τό σύνο

λό του. Καί είναι καιρός νά συνειδητοποιήσωμε δλοι 

μας μιά βασική άλήθεια. 'Ότι στή δημοκρατία ή έπι

τυχία ή άποτυχία μιaς Κυβερνήσεως έξαρτaται κατά 

μέγα μέρος άπό τή συμπεριφορά τών πολιτών της. 

»Είναι δμως έπίσης αύτονόητο δτι, γιά νά μπορή 

δ λαός νά συμπαρίσταται στήν Κυβέρνηση, πρέπει νά 

ένημερώνεται έπί τής πραγματικής καταστάσεως τής 

χώρας καί νά διαφωτίζεται, γιά νά προστατεύεται 

άπό τήν παραπλάνηση. Καί αύτό είναι lνα άπό τά 

κύρια καθήκοντά σας. 

»Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά τονίσω 

δτι ή ίδεολογική γραμμή τής Νέας Δημοκρατίας πα

ραμένει σταθερή καί άπαρέγκλιτη . Είναι αύτή τήν 

δποία προσδιορίζουν οί καταστατικές άρχές της καί 

πού έφηρμόσθη μέ συνέπεια στήν πράξη. Οί είκοτο

λογίες πού διατυπώνονται άπό ώρισμένους κύκλους 

γιά τή μετεκλογική πορεία τής Νέας Δημοκρατίας 

εlναι καί άβάσιμες καί ϋποπτες. 'Η Νέα Δημοκρατία 

παραμένει πιστή στίς ίδεολογικές της άρχές, πού 

χαράσσουν τόν άσφαλή δρόμο γιά τό μέλλον τού 

έθνους · καί δέν πρόκειται νά κάμη καμμία παρέκκλι

ση, ούτε δεξιώτερα, ούτε άριστερώτερα. 'Όπως γνω

ρίζετε, εi'μαστε ή μόνη πολιτική παράταξη, ή όποία 

δέν έκαμε ίδεολογικούς άκροβατισμούς, δ πως κατ' 

έπανάληψη έκαμαν τά άλλα κόμματα τής χώρας. 

»Διαδεχόμεθα μία Βουλή πού έπλαισίωσε lνα έρ

γο ίστορικό: τήν άνώδυνη άποκατάσταση τής δημο

κρατίας καί τήν άνασύνταξη μιaς έλεύθερης Πολι

τείας μέ ύγιείς θεσμούς. 'Αποστολή τής νέας Βουλής 

εlναι νά διασφαλίση, νά όλοκληρώση καί νά άξιο

ποιήση τό έργο αύτό, ώστε νά κατοχυρωθή κατά τρό

πο μόνιμο τό δημοκρατικό μας πολίτευμα. Καί πα

ράλληλα νά προωθήση τήν οίκονομική καί κοινωνι

κή άνάπτυξη τής χώρας. Οι' έλπίδες γιά τήν εύόδωση 

αύτής τής μεγάλης άποστολής στηρίζονται κατά κύ

ριο λόγο στή Νέα Δημοκρατία. Γιατί αύτή άποτελεί, 

δπως εlπα πολλές φορές, τή σπονδυλική στήλη τής 

πολιτικής μας ζωής. 

>> 'Οφείλουμε συνεπώς, πρώτον, νά χαλυβδώσωμε 
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τή συνοχή μας ώς παράταξη· καί δεύτερον, νά έντεί

νωμε τήν άγωνιστικότητά μας. Γιά ν' άξιοποιήσω

μεν τήν πραγματική μας δύναμη, ή όποία ήδη καί 

αύτή τή στιγμή ύπερβαίνει σημαντικά τούς άριθμούς 

πού άπέδωσαν οί πρόσφατες έκλογές. 

;;Είδικώτερα, εlναι άναγκαία ή συνεχής καί άρ

μονική συνεργασίfl τής κοινοβουλευτικής δμάδας μέ 

τήν Κυβέρνηση. Μόνο μέ τόν συντονισμό καί τήν 

άλληλοσυμπλήρωση τών προσπαθειών ύπουργών 

καί βουλευτών μπορεί νά πραγματοποιηθή πλήρως ή 

πολιτική τής Νέας Δημοκρατίας. Καί θά ήθελα στό 

σημείο αύτό νά ύπογραμμίσω ότι προσωπικά δέν κά

μνω καμμία διάκριση μεταξύ τών συνεργατών μου 

στήν Κυβέρνηση καί τών συνεργατώiι μου στή Βου

λή. VΕχω γιά όλους τήν ίδια έκτίμηση καί άγάπη. 

;; VΟχι μόνο χάριν του κόμματός μας, άλλά καί 
χάριν του τόπου καί του δημοκρατικού πολιτεύμα

τος, όφείλετε νά άποδείξετε στόν λαό πού σiiς έξέλε

ξε, ότι έχετε βαθειά συναίσθηση τών ύποχρεώσεων 

πού συνεπάγεται ή τιμή πού σiiς έκαμε. Εlναι θεμιτό 
βέβαια καί χρήσιμο νά ένδιαφέρεσθε iδιαιτέρως γιά 

τά προβλήματα τών περιφερειών άπό τίς δ ποίες προ

έρχεσθε. Δέν πρέπει όμως νά λησμονήτε ότι εlσθε 

έκπρόσωποι δλοκλήρeυ του έλληνικοv λαοv. Καί 

ότι τό γενικώτερο συμφέρον τής χώρας εlναι έπικρα

τέστερο άπό τό τοπικό, κατά μείζονα λόγο άπό τό 

προσωπικό. 

;; 'Η παρουσία σας στίς έργασίες τής Βουλής καί 
τών έπιτροπών της δέν άρκεί νά εlναι τακτική. Πρέ

πει νά εlναι καί δημιουργική. Καί όφείλετε νά συν

δυάσετε έναντι τών άvτιπάλων μας τήν μαχητικότητα 

μέ τήν εύπρέπεια. 

;; "Οπως έχω τονίσει, γιά νά μπορούν τά κόμματα, 
πού άποτελοvν τήν σάρκα καί τό αlμα τής δημοκρα

τίας, νά έκπληρώσουν τήν άποστολή τους πρέπει: 

Πρώτον, νά έχουν σαφή iδεολογία καί σταθερό προ

σανατολισμό · δεύτερον, νά κατέχωνται άπό ύψηλό 

αίσθημα εύθύνης καί τρίτον, vά εlναι δημοκρατικά 

ώργανωμένα. 'Η Νέα Δημοκρατία άπέδειξε δ τι 

πληροί τίς δύο πρώτες προϋποθέσεις. 'Οφείλει όσο 

τό δυνατόν ταχύτερα νά πραγματοποιήση καί τήν 

τρίτη. Γιατί, γιά νά εlναι μακρόβιο ένα κόμμα, πρέπει 

νά εlναι δημοκρατικά ώργανωμένο. Δέν πρέπει δη

λαδή νά ταυτίζη τήν τύχη του μέ τήν τύχη του άρχη

γοv του. Καί αύτό - όπως ήδη έχω έξηγήσει - όχι 

μόνο γιατί δέν μπορεί βιολογικά νά καλύψη ένα πρό

σωπο τή ζωή ένός κόμματος, άλλά καί γιατί δέν έπι

τρέπεται στό κόμμα νά έπωμίζεται τά σφάλματα ή 

άκόμη καί τά άτυχήματα του άρχηγοv του. 

;;Πρός τήν κατεύθυνση αύτή ή Νέα Δημοκρατία 

έχει ήδη κάνει τήν καλή άρχή. Τό προσυνέδριο τής 

Χαλκιδικής, τόν περασμένο 'Απρίλιο, ύπijρξε ή σω

στή άφετηρία, μέ μεγάλη μάλιστα έπιτυχία. Δυστυ

χώς, οί έξελίξεις που μεσολάβησαν άνέβαλαν τήν 

πραγματοποίηση του Συνεδρίου, πού πάνω στή βάση 

τής συντελεσθείσης προεργασίας θά έθετε σέ λει

τουργία τόν δημοκρατικό μηχανισμό του κόμματος. 

VΗδη, τό Συνέδριο πρέπει νά όργανωθή όσο τό δυνα

τόν ταχύτερα, μέ τή συνεργασία τής κοινοβουλευτι

κής δμάδος καί τών έξωκοινοβουλευτικών κεντρικών 

καί περιφερειακών σχηματισμών. 

;>Τά λάθη ή οί παραλείψεις πού ήμπορεί νά έση

μειώθησαν κατά τόν προεκλογικό άγώνα, θά πρέπει 

νά μελετηθούν γιά νά μήν έπαναληφθοvν στό μέλ

λον. Καί αύτό προϋποθέτει τή δημιουργία ένός άρτι

ωτέρου μηχανισμού του κόμματος, δ δποίος, πέραν 

τών άλλων, θά καταστήση άποδοτική καί τή δημο

κρατική διάρθρωσή του. 

;; Ή Νέα Δημοκρατία εlναι - καί θά παραμείνη 

γιά μακρό χρόνο - ή μεγαλύτερη πολιτική παρά

ταξη τής χώρας. Εlναι συνεπώς αύτή πού φέρει τήν 
βαρύτερη εύθύνη γιά τό μέλλον της. Εlμαι βέβαιος 

ότι όλοι σας έχετε πλήρη συνείδηση αύτής τής εύθύ

νηξ· καί θά πράξετε δ, τι έπιβάλλεται γιά νά σταθήτε 

στό ύψος τής άποστολής σας;;. 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

'Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει πρός τούς έταίρους 

τοί> ΝΑ ΤΟ δύο αύστηρά μηνύματα. Οί σχετικές δια

κοινώσεις, σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφο

ρίες, έπιδόθηκαν στόν ύπουργό των 'Εξωτερικών 

τ&ν ΗΠΑ καί τό γενικό γραμματέα 'του ΝΑΤΟ άπό 

τόν 'Έλληνα ύπουργό τ&ν 'Εξωτερικών, Π. Παπα

ληγούρα. 

'Η άφορμή γιά τή σθεναρή άντίδραση του πρω

θυπουργοί> δόθηκε άπό τόν J;". Λούνς, ό δποίος δή

λωσε, λίγες ήμέρες νωρίτερα, δτι ή έκτέλεση του 

πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου άπό τούς «συν
ταγματάρχες)) δέν ήταν άρκετή γιά νά άποσείσει τήν 

εύθύνη πού βαρύνει δλόκληρη τήν 'Ελλάδα καί δτι 

ή στάση τοί> Κογκρέσσου τ&ν ΗΠΑ (ύπέρ τοί> «έμ

πάργκο)) κατά τής Τουρκίας) άποδοκιμάζεται άπό 

δλα τά μέλη τής Συμμαχίας. 

Σέ άπάντηση, δ Κ. Καραμανλής προειδοποίησε 

τούς συμμάχους τής 'Ελλάδος δτι οί φιλοτουρκικές 

διαθέσεις πού έκδηλώνουν δρισμένοι ύπουργοί 'Αμύ

νης, ε{ναι δυνατό νά εχουν δυσάρεστες συνέπειες 

στούς κόλπους τής ΝΑ πτέρυγας του ΝΑΤΟ. 

'Ο γενικός γραμματέας τής Συμμαχίας, Γ. Λούνς, 

εστειλε στόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλουθη άπαντη

τική έπιστολή: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

)) 'Οφείλω μιά άπάντηση στήν προσωπική σας έπιστο

λή τής 12ης Δεκεμβρίου. 'Επιτρέψτε μου άρχικά νά τονί

σω δτι έξετίμησα τόν φιλικό καί πράγματι εύγενή τόνο, μέ 

τόν όποίο περιβάλλατε τίς παρατηρήσεις σας. 'Όσον άφο

ρά τό ϊδιο τό ζήτημα, άντιλαμβάνομαι δτι αισθανθήκατε 
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ύποχρεωμένος νά άπαντήσετε σέ όρισμένες παρατηρήσεις 

πού εκαμα κατά τή διάρκεια συνεντεύξεως τύπου έδ& στό 

άρχηγείο, τίς ήμέρες τής ύπουργικ1iς συνόδου. 'Επίσης 
παραδέχομαι δτι, τίς ήμέρες τής τουρκικής είσβολής στήν 

Κύπρο, ή δημοκρατία εΙ χε άποκατασταθεί στήν 'Ελλάδα 

καί δτι τό καθεστώς τ&ν συνταγματαρχών δέν βρισκόταν 

πλέον στήν έξουσία. ~Ισως νά ήταν καλύτερα έάν ε{χα 

σημειώσει τή σημαντική αύτή πτυχή στούς δημοσιογρά

φους. 

»'Η ούσία τ&ν παρατηρήσεών μου ήταν δτι όρισμένες 

ένέργειες τ&ν συνταγματαρχών εΙχαν κάτι νά κάμουν μέ 

τήν τουρκική είσβολή καί δτι, άπό τήν ίστορική όπτική, 

αύτό εlναι ενα γεγονός πού θά πρέπει νά λαμβάνεται ύπό

ψη. 'Ανεξάρτητα τ&ν προθέσεών μου, άναγνωρίζω δτι οί 

παρατηρήσεις μου δέν εγιναν πλήρως κατανοητές καί, ύπ' 

αύτήν τήν εννοια, άποδέχομαι τά σχόλιά σας. 

»'Επιτρέψτε μου νά π& δτι σημείωσα μέ εύγνωμοσύνη 

τίς εύγενείς σας παρατηρήσεις, στό τέλος τής έπιστολής 

σας, σχετικά μέ τή δραστηριότητά μου κατά τή διάρκεια 

τής τελευταίας ύπουργικής συνόδου. 

»τέλος, θά ήθελα νά σaς διαβεβαιώσω δτι προσβλέπω 

σέ συνάντησή μας, έδ& στίς Βρυξέλλες, πιθανόν στίς άρ

χές Φεβρουαρίου 1978»13• 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Συνέρχεται σέ πρώτη συνεδρίαση ή νέα Βουλή 

τ&ν 'Ελλήνων. Μετά τήν άνάγνωση άπό τόν πρωθυ

πουργό του Π.Δ. 1149/77 γιά τήν εναρξη τ&ν έργα
σι&ν τής Α' τακτικής συνόδου τής Β' περιόδου τής 

Βουλής Προεδρευομένης Δημοκρατίας, τήν τέλεση 

του άγιασμου καί δρκωμοσία των νέων βουλευτών, 

εγινε ή έκλογή του νέου Προεδρείου του σώματος. 

Πρόεδρος έκλέχθηκε δ βουλευτής Βοιωτίας τής ΝΔ 

Δ. Παπασπύρου μέ 157 ψήφους σέ σύνολο 290 πα
ρόντων, εναντι 93 του I. 'Αλευρii, έκπροσώπου του 
ΠΑΣΟΚ, καί 36 λευκών ψηφοδελτίων. Πρώτος άντι
πρόεδρος έκλέχθηκε, στή Β' συνεδρίαση, δ Λ. 

Μπουρνιiiς - μέ 173 σέ σύνολο 294 παρόντων, Β ' 

aντιπρόεδρος δ I. Λαυρεντίδης καί Γ' δ Α. Γκίλλας. 

14-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

Διεξάγεται στή Βουλή συζήτηση έπί τ&ν προ

γραμματικών δηλώσεων τής Κυβερνήσεως μέ πρώτο 

δμιλητή τόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή: 

«Κύριοι βουλευταί, 

»Ή Κυβέρνηση έμφανίζεται σήμερα ένώπιον μι

aς νέας 'Εθνικής Ά ντιπροσωπείας. Α ύτό καθ' έαυ
τό τό γεγονός καθιστιi τή σημερινή ήμέρα σταθμό 

στήν κοινοβουλευτική ζωή τού τόπου. Εύχομαι καί 

έλπίζω ό σταθμός αύτός ν' άποτελέση καί τήν άφε

τηρία μιιiς νέας, δημιουργικής περιόδου στήν έθνική 

μας ζωή. 

»Ή Κυβέρνηση θ ' άφιερώση όλες τίς δυνάμεις 

της γιά τήν πραγματοποίηση αύτοv τού σκοπού. Γιά 

νά έπιτύχη όμως στήν προσπάθειά της, εχει άνάγκη 

όχι μόνο άπό τήν συμπαράσταση τού λαού, άλλά καί 

άπό τήν έποικοδομητική συνεργασία τής 'Εθνικής 

'Αντιπροσωπείας. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»Πρίν σιiς έκθέσω τό πρόγραμμα τής Κυβερνή

σεως, τής όποίας fχω τήν τιμή νά προfσταμαι, όφεί

λω νά σιiς δώσω τήν εlκόνα τής έλληνικής πραγμα

τικότητας, μέσα στήν όποία έντάσσεται ή πολιτική 

πού έν συνεχείrι θά σιiς έκθέσω. Γιατί δέν είναι βέ

βαια δύσκολο νά σχεδιάση ή καί ν' άντιγράψη κα

νείς ίδανικά προγράμματα. Δύσκολο είναι νά καταρ

τίση πρόγραμμα πού ν' άνταποκρίνεται στίς εlδικές 

συνθήκες τής χώρας του καί στίς δυνατότητες τού 

λαού της. Καί έν συνεχείfίt νά έχη τή βούληση καί τή 

δύναμη νά τό έφαρμόση. 

))Πιστεύω, κύριοι βουλευταί, ότι ή προσεχής τε

τραετία θά είναι κρίσιμη γιά όλον τόν κόσμο. Θά 

είναι όμως κρισιμώτερη γιά τήν χώρα μας, πού έχει 

νά άντιμετωπίση έκτακτα καί σοβαρά προβλήματα 

- όπως εlναι ή άποκατάσταση τής δικαιοσύνης 

στήν Κύπρο, ή έπικίνδυνη έλληνοτουρκική διένεξη 

καί ή ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

«'Ομιλών περί τών έθνικών αύτών προβλημάτων, 

είμαι ύποχρεωμένος νά κάμω μιά δυσάρεστη διαπί

στωση: 'Ότι τόν τελευταίο καιρό παρατηρείται μιά 

γενική τάση νά λησμονούμε ή νά ύποτιμοvμε τά 

προβλήματα αύτά, άπό τήν άντιμετώπιση τών όποίων 

ώστόσο έξαρτιiται τό μέλλον τού τόπου μας· καί μιά 

άντίστοιχη ροπή νά συγκεντρώνωμε τό ένδιαφέρον 

μας στά καθημερινά καί τά συνήθη. Κι αύτό, γιατί 

παραγνωρίζομε τό γεγονός ότι, γιά νά βροvν τή λύση 

τους τά τελευταία αύτά, θά πρέπει ν' άντιμετωπι

σθοvν άποτελεσματικά τά πρωτα. 

))Είσηγήθηκα, ώς γνωστόν, τήν έπίσπευση τών 

έκλογών, γιατί έκρινα ότι θά έπρεπε ή χώρα ν' άφιε

ρωθή άπερίσπαστη στίς κρίσιμες αύτές έθνικές ύπο

θέσεις, χωρίς τίς παρενέργειες πού θά προκαλούσε 

μοιραία μιά μακρά προεκλογική περίοδος. Καί γιατί 

έπίστευα ότι θά l]ταν έθνικώς χρήσιμο νά χειρισθή 

τίς ύποθέσεις αύτές μιά Κυβέρνηση πού θά διέθετε, 

μέ τό κύρος μιιiς νωπής λαϊκής έντολής, ηύξημένη 

διαπραγματευτική ίσχύ. 

))Κύριοι βουλευταί, 

))Γιά τήν άποφασιστική άντιμετώπιση των κρισί

μων περιστάσεων πού άντιμετωπίζει ή χώρα, χρειά

ζεται προπαντός άρραγές έσωτερικό μέτωπο, ή δημι

ουργία τού όποίο υ άποτελεί χρέος όλων μας. Δέν πρέ

πει νά λησμονούμε ότι νικηταί καί ήττημένοι, κυ

βερνητικοί καί άντιπολιτευόμενοι, βρισκόμαστε 

στήν αϊθουσα αύτή γιά νά έξυπηρετοvμε τά συμφέ

ροντα τού έθνους. 'Ημπορεί νά διαφωνούμε στήν 

έκτίμηση τών συμφερόντων αύτών, άφοv διαφέρουν 
οί προγραμματικές καί ίδεολογικές μας θέσεις. 'Ημ-
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πορεί δμως νά έξευρίσκωμε πάντοτε τήν όρθή- τήν 

έθνική θά ελεγα - γραμμή, aν προτάσσωμε τό συμφέ

ρον τής χώρας άπό τίς κομματικές ή τίς προσωπικές 

μας έπιδιώξεις. 

»Καί αύτό θά τό έπιτύχωμε, aν διατηρήσωμε τό 

ήπιο πολιτικό κλίμα πού εlναι άπαραίτητο γιά τήν 

δμαλή λειτουργία τής δημοκρατίας· καί aν σφυρη

λατήσωμε τήν έθνική μας ένότητα καί τήν κοινωνική 

μας συνοχή, πού εlναι άπαραίτητες γιά τήν άσφάλεια 

καί τήν πρόοδο τής χώρας. 

>>Θά ήθελα, κύριοι βουλευταί, νά σiiς βεβαιώσω, 

δτι ή Κυβέρνηση θά πράξη πiiν δ, τι έξαρτiiται άπό 

αύτήν, γιά νά ύπάρξουν αύτές οί προϋποθέσεις. Πι

στεύω δέ δτι καί ή άντιπολίτευση θά θελήση νά συμ

βάλη στή δημιουργία τους κατά τρόπο θετικό. 

>>Ή Κυβέρνηση θά παρακολουθήση μέ τήν έπι

βαλλομένη προσοχή τήν κριτική τής άντιπολιτεύ

σεως. Γιατί πιστεύει δτι ή κριτική αύτή, έφ' δσον θά 

εlναι καλόπιστη, ήμπορεί νά βοηθήση τήν Κυβέρ

νηση· καί ν' άποβή καί δημιουργική. Σέ καμιά δμως 

περίπτωση ή Κυβέρνηση δέν πρόκειται νά δεχθή 

άπομάκρυνση άπό τήν βασική άρχή τής δημοκρατί

ας, κατά τήν δποία ή Κυβέρνηση κυβερνii καί ή άν

τιπολίτευση έλέγχει. Γιατί άύτό θά έσήμαινε δχι μό
νο άπεμπόληση τών δικαιωμάτων της, άλλά καί τών 

εύθυνών της άπέναντι του λαου, δ δποίος τής ένεπι

στεύθη τή διακυβέρνηση τής χώρας. 

>>Κύριοι βουλευταί, 
»Θ' άρχίσω τήν εκθεση του κυβερνητικου προ

γράμματος άπό τήν έξωτερική πολιτική τής χώρας. 

Δέν ήμπορώ, δμως, δμιλών γιά τίς έξωτερικές σχέ

σεις τής 'Ελλάδος, νά μήν άναφερθώ καί στήν διε

θνή κατάσταση, πού εlναι φυσικό νά έπηρεάζη καί 

τήν τύχη του τόπου μας. 

» "Οπως εlπα καί aλλοτε, ή διεθνής ζωή άνεπηρέ
αστη άπό ήθικούς καί νομικούς κανόνες, παραμένει 

άκόμη σέ πρωτόγονη κατάσταση. Ή βία καί ή αύ

θαιρεσία εlναι τά συνήθη μέσα γιά τήν έπίλυση τών 

διεθνών διαφορών. Καί δ σεβασμός τών διεθνών κα

νόνων έπαφίεται στή φιλοτιμία τών μελών τής διε

θνους κοινωνίας. Πόλεμοι τοπικοί, έμφύλιοι πόλε

μοι, όξείς κοινωνικοί καί πολιτικοί άνταγωνισμοί 

καί, τέλος, έγκληματικότης πολύμορφη συνθέτουν 

τήν εlκόνα του σημερινου κόσμου. Εlναι τόση ή 

άσυναρτησία καί δ παραλογισμός πού έπικρατουν 

σήμερα στόν κόσμο, dJστε νά παγιδεύεται τό κάθε 

βήμα μας άπό κινδύνους σοβαρούς καί άστάθμητους. 

»Μέσα σ' αύτό τό κλίμα τής διεθνους συγχύσεως, 

ή Έλλάς όφείλει νά προσδιορίζη τίς διεθνείς της 

σχέσεις. Καί γιά νά άποφεύγη περιπέτειες, όφείλει 

νά τό πράττη μέ περίσκεψη, άλλά καί μέ σταθερότη

τα. Οί άκροβατισμοί στή διεθνή πολιτική, δταν μά

λιστα έμπνέονται άπό συναισθηματικές παρορμή

σεις, είναι γιά κάθε χώρα έπικίνδυνοι. 

»Μέ τά δεδομένα αύτά, θά καθορίσω τούς προσα

νατολισμούς τής έξωτερικής πολιτικής τής χώρας: 

»'Η θέση τής 'Ελλάδος εlναι άπό παράδοση καί 

άνάγκη στή δημοκρατική Δύση, μέ τήν δποία συνδέ

εται άπό μακρου χρόνου μέ πολλαπλούς δεσμούς 

-πολιτικούς, πολιτιστικούς, άμυντικούς. Καί δέν 

εlναι τυχαίο τό γεγονός δτι τήν θέση αύτή τήν υίοθέ

τησαν δλες οί Κυβερνήσεις καί δλα τά κόμματα άπό 

τής συστάσεως του έλληνικου Κράτους. 

»'Ημπορεί ή παρουσία τής Τουρκίας στόν ίδιο 

διεθνή χώρο νά μiiς δημιουργή τόν τελευταίο καιρό 

προβλήματα καί παρεξηγήσεις μέ φιλικές χώρες. 

'Αλλά θά παίζαμε, κύριοι βουλευταί, τό παιχνίδι τής 

Τουρκίας- παιχνίδι πού δυστυχώς δέν φαίνεται ν' 

άντιλαμβάνωνται μερικοί άπό τούς συμμάχους μας 

- aν έξαιτίας αύτής άπομακρυνώμεθα άπό τήν Δύ

ση. Γιατί στήν περίπτωση αύτή θά πολλαπλασιάζαμε 

τήν δύναμή της σέ βάρος τής 'Ελλάδος. Καί τό γιατί 

δέν νομίζω δτι εχω άνάγκη νά τό έξηγήσω . . 
»Ή Έλλάς, έπαναβεβαιώνοντας τήν όργανική 

παρουσία της στό δυτικό κόσμο, δέν παρέλειψε ν' 

άναπτύξη τίς σχέσεις της μέ δλες τίς χώρες πού άν
ταποκρίθηκαν στήν καλή της θέληση. Εlδικώτερα 

στήν περιοχή μας άνέλαβε πρωτοβουλία γιά τήν δη

μιουργία μιiiς νέας καταστάσεως στή Βαλκανική. 

Μιiiς καταστάσεως πού θά διευρύνη τήν εΙρηνική 

συνεργασία μεταξύ τών λαών της καί δι ' αύτής θά 
ένισχύση τήν άσφάλεια τής περιοχής. :Η πρωτο

βουλία αύτή μπορεί νά μήν άπέδωσε πλήρως τούς 

καρπούς της. 'Εδημιούργησε δμως ε να κλίμα πού 

έπιτρέπει αlσιοδοξία γιά τό μέλλον. Γι' αύτό καί 

εlμαι άποφασισμένος νά τή συνεχίσω. 

»Θά διευρύνωμε έπίσης περαιτέρω τή φιλία καί τή 

συνεργασία μας μέ τόν άραβικό κόσμο καί τίς χώρες 

τής Μέσης 'Ανατολής. Καί ύπάρχουν πρός τουτο 

μεγάλα περιθώρια, δπως άποδεικνύεται άπό τά έντυ

πωσιακά άποτελέσματα πού έπετεύχθησαν στόν χώ

ρο αύτό κατά τήν τελευταία τριετία. 

»Τόν τελευταίο καιρό άνεπτύχθησαν έπίσης σέ 

μεγάλη εκταση οί σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τίς 

άνατολικές χώρες. Πρόθεση τής Κυβερνήσεώς μου 

εlναι δχι άπλώς νά συνεχίση, άλλά καί νά διευρύνη 

τίς φιλικές αύτές σχέσεις- οlκονομικές, έμπορικές, 

πολιτιστικές - μέ τόν άνατολικό κόσμο καί lδιαίτε

ρα μέ τήν Σοβιετική "Ενωση. v Α ν μέχρι σήμερα οί 

σχέσεις μας μέ τή μεγάλη αύτή χώρα δέν εφθασαν 

στό έπιθυμητό έπίπεδο, γι ' αύτό ήμπορώ νά σiiς βε
βαιώσω δ τι δέν εύθύνεται ή 'Ελλάς. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»Θά ελθω τώρα στά εlδικώτερα θέματα, τά δποία 

άπασχολουν τήν 'Ελλάδα στόν έξωτερικό τομέα. 

Πρώτο καί σπουδαιότερο εlναι ή διένεξή μας μέ τήν 

Τουρκία, τόσο στήν Κύπρο, δσο καί στό Αlγαίο. 

» Τό ίστορικό τής διενέξεως αύτή ς τό γνωρίζετε 
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' Ομιλία άπό τό βήμα τής Βουλής. 
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καί δέν νομίζω δτι ύπάρχει άνάγκη νά τό έπαναλάβω. 

Δέν ή μπορώ δμως μέ τήν εύκαιρία αύτή νά μ ή τονίσω 

καί πάλι δτι ή εύθύνη γιά τήν διένεξη αύτή βαρύνει 

τήν Τουρκία. Γιατί αύτή καί όχι ή Έλλάς έπιδιώκει 

τήν μεταβολή του νομίμου καθεστώτος τόσο στήν 

Κύπρο, δσο καί στό Αίγαίο. 

»Είδικώτερα στό πρόβλημα τής Κύπρου, πού δί

καια συγκινεί κάθε έλληνική ψυχή, ή γραμμή μας 

εlναι σαφής καί σταθερή. Θεωρούμε ήθικά, άλλά καί 

λογικά, άπαράδεκτη τή σημερινή τραγική κατάστα

ση, πού έπικρατεί στή Μεγαλόνησο. Γιατί δέν μπο

ρούν τά 18% τών κατοίκων (οί Τουρκοκύπριοι) νά 
κατέχουν μέ τήν στρατιωτική βία τά 40% τής νήσου. 
Καί δέν μπορεί δ μισός σχεδόν έλληνικός πληθυσμός 

νά παραμένη μακριά άπό τίς έστίες του. 

' )) 'Η Τουρκία προσπαθεί τελευταία, μέ διαλλα
κτικούς λόγους πού δέν συνοδεύονται ώστόσο άπό 

πράξεις, ν' άμβλύνη τίς έναντί ον της διεθνείς άντι

δράσεις. 'Η 'Ελλάς θά ηϋχετο οί λόγοι αύτοί νά πά

ρουν τή μορφή συγκεκριμένων καί έποικοδομητικών 

προτάσεων έπί τής ούσίας. Πάντως ή Κυβέρνηση θά 

έξακολουθήση νά ύποστηρίζη τίς διακοινοτικές 
συνομιλίες ύπό τήν αίγίδα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

Καί θά παρέχη τήν πλήρη συμπαράστασή της πρός 

τόν κυπριακό λαό μέχρι δικαιώσεως τού άγώνος του. 

)) Τό ϊδιο θά μπορούσε νά λεχθή καί γιά τά θέματα 
τού Αίγαίου. 'Ο διάλογος πού έγκαινιάσαμε πρό διε

τίας περίπου καρκινοβατεί, δεδομένου δτι δέν κατέ

στη δυνατόν νά συμφωνήσωμε πλήρως οϋτε κάν έπί 

τής διαδικασίας τής δ ποίας θά πρέπει ν' άκολουθή

σωμε, γιά τήν διευθέτηση τών διαφορών μας. Καί δέν 

κατέστη δυνατόν, γιατί ή Τουρκία ύπαναχωρεί συνε

χώς άπό τίς θέσεις τίς δ ποίες δέχεται κατ' άρχήν καί 

έν συνεχείf! τίς έγκαταλείπει. Δέν γνωρίζω άν ή 

Τουρκία άδυνατή νά διεξαγάγη ενα συνεπή καί ύπεύ

θυνο διάλογο γιά λόγους έσωτερικούς ή άν έφαρμόζη 

τήν τακτική τής καταπονήσεως τού άντιπάλου. 'Εάν 

εlναι τό πρώτο, θά άναμείνουμε μέ ύπομονή- καί θά 

έλεγα μέ συμπάθεια- τήν άρση τών έμποδίων. ν Αν 

δμως εlναι τό δεύτερο, θά πρέπει νά άντιληφθή ή 

Τουρκία δτι ματαιοπονεί. 

))Πάντως ή 'Ελλάς είλικρινώς έπιθυμεί τήν είρη

νική διευθέτηση τών διαφορών της μέ τήν Τουρκία. 

Καί τήν άποκατάσταση τής φιλίας καί τής συνεργα

σίας, πού εlναι γιά λόγους γεωπολιτικούς όχι άπλώς 

ώφέλιμες, άλλά άπαραίτητες γιά τούς δύο λαούς μας. 

Γι' αύτό ή Έλλάς έπρότεινε- καί έξακολουθεί νά 

προτείνη - στήν Τουρκία μιά λογική καί έντιμη 

διαδικασία γιά τήν έπίλυση τών διαφορών. Καί ή 

διαδικασία αύτή συνίσταται: (α) στή διεξαγωγή σο

βαράς καί συνεπούς διαπραγματεύσεως, μέ βάση τό 

διεθνές δίκαιο καί τή διεθνή πρακτική· (β) στήν άπα

φυγή οίασδήποτε προκλήσεως δυναμένης νά διαταρά

ξη τήνδιαπραγμάτευση· καί (γ) στήν παραπομπή στό 

Δικαστήριο τής Χάγης τών σημείων έκείνων πού θά 

άφηνε άλυτα δ διάλογος, τοσούτφ μάλλον καθ' δσον 

έκκρεμεί ώς γνωστόν προσφυγή τής 'Ελλάδος στό έν 

λόγφ Δικαστήριο. Ή άρνηση τής διαδικασίας αύ

τής, τήν όποία άκολουθοvν δλες οί χώρες πού έχουν 

άνάλογες διαφορές (καί πού ύπερβαίνουν τίς 50), θά 
έσήμαινε άρνηση τής λογικής καί τής καλής πίστεως. 

))Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά πώ σέ 

έκείνους πού διατυπώνουν έπιφυλάξεις ώς πρός τήν 

σκοπιμότητα τού διαλόγου μέ τήν Τουρκία, δτι γιά 

τήν έπίλυση τών διεθνών διαφορών δέν ύπάρχουν 

παρά τρείς τρόποι: ή διαπραγμάτευση, ή διαιτησία 

καί δ πόλεμος. Ή έλληνική Κυβέρνηση, γιά νά άπο

τρέψη τόν πόλεμο πού θά ε{ ναι συμφορά γι ' άμφοτέ
ρους τούς λαούς, έχει ύποχρέωση άπέναντι τού έλ

ληνικοv λαού, άπέναντι τής 'Ιστορίας, νά έξαντλή

ση δλες τίς εΙρηνικές διαδικασίες. 

)) 'Εάν παρά ταύτα ή Τουρκία δέν άνταποκριθή 
στήν καλή θέληση τής 'Ελλάδος, ήμπορεί ή κρίση 

στίς σχέσεις μας νά παραταθή έπί μακρόν χρόνον. 

Καί νά δδηγήση τελικά σέ περιπέτειες, πού θά εlναι 

όδυνηρές- δπως εlπα -γι ' άμφοτέρους τούς λαούς 
μας. 'Οφείλομε συνεπώς, χωρίς νά έγκαταλείπωμε 

τήν φιλειρηνική προσπάθεια, νά έπαγρυπνοvμε. 

'Οφείλομε νά διατηρούμε άδιάσπαστη τήν έθνική 

μας ένότητα καί νά ένισχύωμε συνεχώς τήν άμυντική 

μας ίκανότητα. Γιατί αύτά τά δύο - δπως έχω τονί

σει - εlναι δπλα ίσχυρότερα άπό δποιαδήποτε συμ

παράσταση δποιωνδήποτε φίλων ή καί διεθνών όρ

γανισμών. 

))Κύριοι βουλευταί, 

)) Τό άλλο θέμα πού άπασχολεί τήν έξωτερική μας 
πολιτική εlναι τό θέμα τής έντάξεως τής 'Ελλάδος 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Ή ένταξή μας θά έπη

ρεάση βαθύτατα τό οίκονομικό καί κοινωνικό μέλ

λον τής 'Ελλάδος. Ή Εύρωπαϊκή Κοινότης, παρά 

τίς δποιεσδήποτε δυσχέρειες πού συναντά καί τήν 

βραδύτητα τών διαδικασιών της, ήμπορεί νά κατα

στή όχι μόνον οίκο νομικός κολοσσός, άλλά καί μιά 

τεράστια, παγκοσμίου σημασίας, πολιτική δύναμη, 

πού θά έπηρεάση όχι μόνο τίς τύχες τής Εύρώπης, 

άλλά καί τήν πορεία τής άνθρωπότητος. Ή ένταξή 

μας μέσα σέ αύτήν τήν Κοινότητα θά κατοχυρώση 

τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς καί θά έπιταχύνη 
τήν οίκο νομική καί κοινωνική άνάπτυξη τής 'Ελλά

δος. Θά άνυψώση τό βιοτικό έπίπεδο τών έργαζομέ

νων τής χώρας μας καί είδικώτερα, δπως έξήγησα 

στή Αάρισα, τών 'Ελλήνων άγροτών. 

))Τήν γενικώτερη σημασία τής πολιτικής αύτής 

ή μπορεί νά κατανοήση κανείς καλύτερα, έάν σκεφθή 

δτι ή 'Ελλάς, έντασσομένη στήν Εύρώπη, θά κατα

στή ίσότιμη τών μεγάλων εύρωπαϊκών χωρών, άφοv 

θά έχη ίσοδύναμη μέ αύτές ψήφο. Ή Έλλάς του 

μέλλοντος χωρίς νά χάση τά έθνικά της χαρακτηρι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 69 

στικά, θά ε{ναι άσφαλώς διαφορετική καί καλύτερη 

άπό τήν Έλλάδα τοv παρελθόντος. 

»'Ήδη, ύπάρχει δεδομένη ή πολιτική βούληση 

τών έννέα Κυβερνήσεων γιά τήν είσδοχή τής χώρας 

μας στήν Κοινότητα. Καί έγένετο δεκτό δτι ή περί

πτωση τής 'Ελλάδος δχι μόνο θά πρέπει νά έξετασθή 
αύτοτελώς, άλλά καί νά έπιταχυνθή ή διαδικασία γιά 

τήν πλήρη ένταξή της. Ol διαπραγματεύσεις έξελίσ
σονται δμαλά. Κατά τήν διάρκειά τους θά άνακύψουν 

ίσως προβλήματα. Τά προβλήματα δμως αύτά, πού 

ε{ναι σύμφυτα μέ μιά πολύπλευρη καί πολυμερή δια

πραγμάτευση, θά πρέπει νά τά άντιμετωπίσωμε μέ 

ψυχραιμία καί χωρίς άντιδράσεις δημαγωγικές. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»'Ένα άλλο θέμα τής έξωτερικής μας πολιτικής 

πού βρίσκεται σέ έκκρεμότητα ε{ναι οί σχέσεις τής 

Έλλάδος μέ τήν 'Ατλαντική Συμμαχία. Τό θέμα αύ

τό, δ πως γνωρίζετε, συναρτάται άμέσως μέ τήν άσφά

λεια τής χώρας μας. Γι ' αύτό άλλωστε κι ή συμμετο
χή μας στή Συμμαχία ε{χε υίοθετηθή άπό δλο τόν 

πολιτικό κόσμο τής χώρας. 

» 'Η 'Ελλάς, ώς γνωστόν, άπεχώρησε άπό τό 
στρατιωτικό σκέλος τής Συμμαχίας, τόσο σέ ένδειξη 
διαμαρτυρίας γιά τήν διπλή είσβολή τής Τουρκίας 

στήν Κύπρο, δσο καί γιατί ήθελε έξαιτίας τής διενέ

ξεώς της μέ τήν Τουρκία νά έχη ύπό τόν άπόλυτο 

έλεγχό της τίς ένοπλες δυνάμεις της. Πάντως, δπως 

έχω δηλώσει, ή 'Ελλάς δέν άπεχώρησε άπό τό στρα

τιωτικό σκέλος του ΝΑ ΤΟ, διότι ε{ναι κατ' άρχήν 

έναντίον τής Συμμαχίας. 'Αντιθέτως, κατ' άρχήν εί

μεθα ύπέρ αύτής άλλά διαχωρίζαμε τή θέση μας στόν 

χειρισμό ώρισμένων θεμάτων πού ίδιαίτερα μάς 

άφοροvν. 

>>Ν Η δη, ή Έλλάς διαπραγματεύεται ένα καινούρ

γιο σύστημα συνεργασίας μέ τό ΝΑΤΟ, τίς βασικές 

γραμμές του δποίου έχω κατ' έπανάληψη έκθέσει 

στή Βουλή. Καί τό σύστημα αύτό έπιτρέπει στήν 

χώρα μας: πρώτον, vά έχη τόν έλεγχο τών έθνικών 

της δυνάμεων· δεύτερον, νά καλύπτη πλήρως διά τής 

Συμμαχίας τήν άσφάλειά της σέ περίπτωση πολέμου· 

καί τρίτον, νά ύπενθυμίζη στήν Συμμαχία δτι έχει 

καθήκον νά συμβάλη στήν λύση του Κυπριακού γιά 

νά έπανέλθη ή χώρα μας στήν άρχική της θέση. 

>>τέλος, ύπάρχει καί τό είδικό θέμα τών στρατιω

τικών διευκολύνσεων πού παρέχει ή Έλλάς στίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες. Πς διευκολύνσεις αύτές δέν 

τίς παρέχομε γιατί τό θέλει ή 'Αμερική. Ν Α ν έπρό

κειτο περί αύτοv, θά μπορούσαμε άνά πάσα στιγμή 

νά τίς καταργήσουμε. Πς διευκολύνσεις τίς παρέχο

με, γιατί πιστεύομε δτι έξυπηρετουν- καί έφ' δσον 

χρόνον θά εξυπηρετουν - καί τά έθνικά μας συμφέ

ροντα. 

>> Τό θέμα τής άvαθερωρήσεως του καθεστώτος 
τών διευκολύνσεων αύτών δέν τό έκίνησε ή άντιπο-

λ:ίτευση, άλλ ' ή προηγούμενη Κυβέρνησή μου. Καί 
δέν έπιδιώξαμε τήν άναθεώρηση άπό έχθρότητα πρός 

τήν 'Αμερική, άλλά γιά νά προσαρμόσωμε τό καθε

στώς τών διευκολύνσεων στίς σημερινές συνθήκες 

καί προπαντός στίς έθνικές μας άνάγκες. ΝΗδη, ώς 

γνωστόν, οί έγκαταστάσεις, στίς δποίες παρέχονται 

στρατιωτικές διευκολύνσεις, περιωρίσθηκαν άπό 7 
σέ 4 καί αύτές τίθενται ύπό έλληνικόν έλεγχο. Δέν 
ε{ναι δηλαδή βάσεις άμερικανικές - δπως έξακο

λουθεί νά λέγεται - άλλ ' ε{ναι έλληνικές, στίς 

δποίες παρέχονται διευκολύνσεις: διευκολύνσεις 

άνάλογες μέ έκείνες πού παρέχουν στίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες πολλές δημοκρατικές χώρες τής Δύσεως. 

>> "Οπως γνωρίζετε, κατά τήν διάρκεια τών δια
πραγματεύσεων τό θέμα τών διευκολύνσεων ένεπλά

κη μέ τήν άμερικανοτουρκική άμυντική συμφωνία, ή 

δποία προβλέπει χορήγηση στήν Τουρκία στρατιω

τικής βοήθειας 1.000 έκατομμυρίων δολλαρίων -
συμφωνία δηλαδή πού άνέτρεπε είς βάρος τής χώρας 

μας τόν συσχετισμό δυνάμεων πού ύπήρχε μεταξύ 
Έλλάδος καί Τουρκίας. Ή Κυβέρνησή μου γιά ν' 

άποτρέψη τόν κίνδυνο αύτόν έζήτησε άντίστοιχη · 
βοήθεια, έδήλωσε δμως δτι παραιτείται αύτής έάν 

δέν δοθή καί ή βοήθεια πρός τήν Τουρκία. 

>>Ν Η δη, κατόπιν μακράς διαπραγματεύσεως έμο

νογραφήθη άπό τούς έμπειρογνώμονες σχετική συμ

φωνία τετραετούς ίσχύος. 'Ο χρόνος δμως τής δρι

στικής ύπογραφής της καί ή έναρξη τής lσχύος της 

θά καθορισθούν, άφοv συνεκτιμηθούν δλοι οί παρά

γοντες οί δποίοι συνδέονται μέ τό έν λόγφ θέμα. 

»Αύτή ε{ναι, κύριοι βουλευταί, ή πολιτική τής 

Κυβερνήσεώς μου έπί τών προβλημάτων πού άντιμε

τωπίζει ή χώρα μας στόν έξωτερικό τομέα. Πολιτική 

ή δποία άνταποκρίνεται στά συμφέροντα του έθνους 

καί άσκείται μέ συνέπεια καί έθνική άξιοπρέπεια. 

'Ημπορώ νά σάς βεβαιώσω δτι ούδείς έπεχείρησε, 

άλλά καί ούδείς έχει τήν δύναμη νά μάς ύπαγορεύση 

πολιτική έπί τών θεμάτων αύτών. Μπορούμε άνά πά

σα στιγμή, ώς κυρίαρχο Κράτος, νά μεταβάλωμε άν 

θέλωμε τήν πολιτική μας αύτή ν. Ν Α ν τό θέλωμε. Καί 

δέν τό θέλομε, γιατί αύτό θ' άπέβαινε σήμερα είς 

βάρος τών συμφερόντων τής χώρας μας. Πάντως, οί 

άντιτιθέμενοι στήν πολιτική αύτή ήμποροvν, άν έλ

θουν ποτέ στήν έξουσία, νά τήν μεταβάλουν. Δέν ήμ

ποροvν δμως άζημίως γιά τήν χώρα, έν τφ μεταξύ, νά 

τήν ναρκοθετούν. 

»Κύριοι βουλευτα{, 

»Συμπλήρωμα τής έξωτερικής ε{ναι ή άμυντική 

πολιτική κάθε χώρας. Μπορώ νά βεβαιώσω τήν Βου

λή δτι ή κατάσταση στόν τομέα τής άμύνης ε{ναι 

περισσότερο άπό ίκανοποιητική. 'Από τό χάος πού 

έκληρονομήσαμε έδημιουργήσαμε ένοπλες δυνάμεις 

πού έμπνέουν όχι αίσθημα άσφαλείας, άλλά καί 

ύπερηφάνεια στόν έλληνικό λαό. 
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)) Τό φρόνημα, ή πειθαρχία, ή έκπαίδευση καί, 
τέλος, δ έξοπλισμός τών ένόπλων μας δυνάμεων 

εύρίσκονται στό ύψηλότερο έπίπεδο πού εύρέθησαν 

ποτέ. Καί αύτό τό έπίτευγμα όφείλεται βεβαίως καί 

στήν ίκανότητα τής ήγεσίας των, άλλά προπαντός 

στό γεγονός δτι δλα τά στiλέχη έσυνειδητοποίησαν 
τήν μεγάλη εύθύνη πού έχουν είδικά σήμερα έναντι 

του έθνους καί τής δημοκρατίας. 'Οφείλεται έπίσης 

στόν έλληνικό λαό, δ δποίος άδιαμαρτύρητα άπε

δέχθη τίς τεράστιες θυσίες πού χρειάσθηκαν γιά τήν 
θωράκιση του έθνους. 

)) Ή Κυβέρνηση πού περιβάλλει μέ είλικρινή 
στοργή τίς ένοπλες δυνάμεις τής χώρας θά έξαντλή

ση δλες τίς οΙκονομικές δυνατότητες όχι μόνον γιά 

τήν περαιτέρω άνάπτυξή τους άλλά καί γιά τήν 

άνύψωση του έπιπέδου διαβιώσεως τών στελεχών 

τους. Μέ τήν ίδια στοργή θά περιβάλη ή Κυβέρνη

ση καί τά Σώματα 'Ασφαλείας, τά δποία ύπό συνθή

κες δυσχερείς καί παρά τίς συνεχείς καί aδικες έπι

κρίσεις πού ύφίσταvτο, έπέτυχαν στήν έκπλήρωση 

τής άποστολής τους, προστατεύοντας τήνέννομη τά

ξη καί τήν γαλήνη τών πολιτών. 

))Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή θά fίθελα νά τονίσω 

δτι ή Κυβέρνηση δέν πρόκειται νά άνεχθή άπόπειρες 

πολιτικής διαβρώσεως στίς ένοπλες δυνάμεις τής 

χώρας. 'Οποιοσδήποτε τό έπιχειρήση, μέσα η έξω 

άπό τούς κόλπους των, θά μεταμεληθή. 

))Θά fίθελα, τερματίζων τό κεφάλαιο τής άμυντι

κής πολιτικής μας, νά προειδοποιήσω τόν λαό δτι, 

γιά νά αίσθανώμεθα άσφαλείς, θά είμαστε ύποχρεω

μένοι γιά μακρόν χρόνο νά ύφιστάμεθα οίκονομικές 

θυσίες, προκειμένου νά διατηρήσωμε σέ ύψηλό έπί

πεδο τήν άμυντική μας ίκανότητα. 

))Κύριοι βουλευταί, 

)) 'Η πολιτική γενικά, καί ίδιαίτερα στόν οίκονο
μικό καί κοινωνικό τομέα, εlναι ή τέχνη του συνδυα

σμου ώρισμένων άρχών μέ τό έφικτό. Γιά νά διακρί

νωμε συνεπώς τό ύπεύθυνο άπό τό άνεύθυνο, θά πρέ

πει νά ξεκινήσωμε άπό ώρισμένες άδιαφιλονίκητες 

διαπιστώσεις. 
))Εlναι γνωστόν δτι δλες οί χώρες τοv κόσμου 

έχουν έμπλακή στή δίνη μιiiς έκτεταμέvης κρίσεως. 

'Η κρίση αύτή έκδηλώνεται διαφορετικά κι άνάλογα 

μέ τό έπικρατοvν σέ κάθε περιοχή κοινωνικό καί πο

λιτικό σύστημα. Παντού σχεδόν σημειώνεται άνάσχε

ση τοv ρυθμού τής άναπτύξεως. Παντού καλπάζει δ 

πληθωρισμός καί ή άνεργία. Καί παντού άσκοvνται 

κοινωνικές πιέσεις πού έξελίσσονται συχνά σέ κοι

νωνικές άναταραχές. 

)) 'Ά ν ε{χε έξευρεθij μιά γενικά παραδεκτή συντα
γή, πού θά έξασφάλιζε ταυτόχρονα τήν άνάπτυξη μέ 

τήν οίκο νομική σταθερότητα, καί τή σταθερότητα μέ 

τήν aσκηση εύρείας κοινωνικής πολιτικής, ή κρίση 

αύτή θά ε{χε τερματισθή. 'Επειδή δ μ ως ή κρίση συ-

νεχίζεται, ή κάθε χώρα προσπαθεί, λαμβάνοντας ύπό

ψη τήν έκάστοτε συγκυρία, νά βρή τόν lδικό της 

τρόπο έξισορροπήσεως τών άντιρρόπων αύτών 

άναγκών. 

))Παράλληλα μέ τήν δυσμενή αύτή διεθνή συγκυ

ρία, ή προηγουμένη Κυβέρνησή μου ήταν ύποχρεω

μένη ν' άντιμετωπίση: μιά έξαρθρωμένη άπό τή δι

κτατορία οίκονομία· τά κρίσιμα καί γνωστά έθνικά 

μας προβλήματα· καί τiς τεράστιες άμυντικές δαπά

νες πού έπέβαλε ή άσφάλεια τής χώρας. 

))Κάτω άπό τίς δυσμενείς αύτές συνθήκες, έσωτε

ρικές κι έξωτερικές, θά ήταν φυσικό ή οlκονομική 

κατάσταση τής χώρας μας νά ε{ναι κακή · καί δπωσ

δήποτε χειρότερη άπό τίς aλλες χώρες, πού δέν ε{χαν 

ν' άντιμετωπίσουν τά έκτακτα καί κρίσιμα προβλή

ματα πού ώφειλε ν' άντιμετωπίση ή Έλλάς. Παρά 

ταύτα, ή οίκονομική κατάσταση τής χώρας μας έμ

φανίζεται σχετικά καλή. Παρά δέ τίς όργανικές άδυ

ναμίες της, ή οίκονομία μας βρίσκεται σήμερα διε

θνώς στήν πρωτοπορία τής οίκονομικής προόδου, 

δπως άπέδειξα προεκλογικώς μέ άδιάσειστους άρι

θμούς. 
))Συγκεκριμένα, κατά τήν παρελθούσα τριετία, τό 

έθνικό προϊόν ηύξήθη στήν χώρα μας κατά 17%, 
έναντι 6% στίς χώρες τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 
Οί άκαθάριστες έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά 

τήν ίδια περίοδο, στήν 'Ελλάδα μέν αύξήθηκαν κατά 

15%, ένώ στίς χώρες τής ΕΟΚ μειώθηκαν κατά 1%. 
'Ο τακτικός προϋπολογισμός θά ε{ναι ίσοσκελισμέ

νος καί γενικά ή δημοσιονομική κατάσταση τής χώ

ρας ε{ναι ύγιής. 'Εξάλλου, δ τιμάριθμος θa διαμορ

φωθή έφέτος γύρω στά 13%, δσο δηλαδή περίπου 
ε{ναι δ μέσος δρος τών χωρών τής Εύρώπης, δπου 

aλλες μέν χώρες έχουν τιμάριθμο χαμηλότερο, aλλες 

δμως φθάνουν μέχρι καί τό 30%. τέλος, ή εiσοδημα
τική πολιτική πού ήσκήθη κατά τήν τριετία ύπέρ τών 

έργαζομένων, ε{χε ώς άποτέλεσμα, τήν αύξηση τών 

πραγματικών (δηλαδή τών άποπληθωρισμένων) ήμε

ρομισθίων, γιά μέν τiς γυναίκες κατά 27%, γιά δέ 
τούς aνδρες κατά 16%. 'Επίσης, τό πραγματικό ώρο
μίσθιο στή βιομηχανία ηύξήθη στή χώρα μας κατά 

34%, έναντι μόνον 9% στίς χώρες τής ΕΟΚ. Εiδικώ
τερα δέ γιά τούς άγρότες, ή στοργή τής Κυβερνήσεως 

έξεδηλώθη μέ τήν διοχέτευση στόν άγροτικό τομέα 
ύπό διάφορες μορφές 87 δισεκατομμυρίων δραχμών, 
πού έπεβάρυναν τό κοινωνικό σύνολο. "Ετσι, ένώ 

λόγω τών κακών καιρικών συνθηκών ή αύξηση τοv 

όγκου τής γεωργικής παραγωγής δέν ύπερέβη τό 

1,3%, τό άγροτικό εiσόδημα κατά τήν ίδια περίοδο 
αύξήθηκε κατά 42%. 

))Κύριοι βουλευταί, 

)) 'Επάνω σ ' αύτό τό άσφαλές θεμέλιο, πού δημι

ουργήθηκε κατά τήν διάρκεια τής τελευταίας τριετί

ας, θ' άναπτυχθή ή νέα οίκονομική καί κοινωνική 
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πολιτική τής Κυβερνήσεως, πού θά lχη ώς στόχους: 

;>Πρ&τον: Τήν έπιτάχυνση τής προόδου τής έλ

ληνικής οΙκονομίας, όχι μόνον διά τής μεγιστο

ποιήσεως τών βασικων οiκονομικων μεγεθων, άλλά 

καί διά τής βελτιώσεως των συνθηκών έργασίας καί 

διαβιώσεως του πληθυσμού. 

;;Παρά τήν συνεχιζομένη καχεξία τής διεθνούς 

οΙκονομίας καί τίς πληθωρικές πιέσεις, ή Κυβέρνηση 

ειΎαι άποφασισμένη νά έφαρμόση τολμηρή έπεκτα

τική πολιτική, γιατί πιστεύει στόν δυναμισμό τής 

έλληνικής οΙκονομίας. Καί ή πείρα διδάσκει ότι καί 

τά άτομα καί οί λαοί έπιτυγχάνουν, όταν άκριβως 

τολμούν. 

)>Γιά τήν πραγματοποίηση του άνωτέρω στόχου 

θά έξασφαλισθή ή άνετη χρηματοδότηση δλων τών 

παραγωγικών πρωτοβουλιών, Ιδιαίτερα τών έπενδυ

τικών, παράλληλα μέ τήν βελτίωση καί έπιτάχυνση 

τών τραπεζικών διαδικασιών. Εlδικώτερη μέριμνα θά 

ληφθή μέ σειρά μέτρων άκόμη καί θεσμικού χαρα

κτήρος, γιά τίς τάξεις έκείνες, δtcως οί βιοτέχνες καί 

μικροεπαγγελματίες, πού συναντούν Ιδιαίτερα έμπό

δια_στήν κάλυψη τών πιστωτικων τους άναγκών. 

» 'Η ύπάρχουσα μελέτη νέου συστήματος άποτε
λεσματικων κινήτρωνένηρμονισμένων πρός τά Ισχύ

οντα στήν ΕΟΚ, άφοv συζητηθή μέ δλες τίς ένδια

φερόμενες παραγωγικές τάξεις, θά τεθή άμέσως σέ 

έφαρμογή. Παράλληλα lχει έξετασθή τό ύφιστάμε

νον άπό μακρού πλέγμα άντικινήτρων τών παραγω

γικών πρωτοβουλιων, πού όφείλεται σέ άτέλειες του 

κρατικού καί τοv τραπεζικού μηχανισμού καί τά άν

τικίνητρα αύτά θά άρθοvν τό ταχύτερο δυνατό. Ή 

Κυβέρνηση πιστεύει δτι, παρά τήν άξιόλογη αi5ξηση 

των έπενδύσεων τήν παρελθούσα τριετία, ύπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια τόσο ποιοτικής δσο καί ποσο

τικής βελτιώσεως τών έπενδύσεων. Καί θά συνεχίση 

έπιδιώκουσα τήν άξιοποίηση των περιθωρίων αύτών 

καί άπό τούς Ιδιωτικούς καί άπό τούς δημοσίους 

φορείς. 

;;Στόν δημοσιονομικό τομέα ή Κυβέρνηση όχι μό

νον δέν θά έπιβάλη νέους φόρους τό προσεχές lτος, 

άλλά καί θά έπιδιώξη τήν περαιτέρω φορολογική 

έλάφρυνση των είσοδηματικως άσθενεστέρων τάξε

ων. Ή Κυβέρνηση γνωρίζει δτι έπιβολή έκτάκτων 

εlσφορων παρακωλύει τό έπιχειρηματικό προγραμ

ματισμό, άλλά πρέπει έπίσης ν' άναγνωρισθή άπό 

δλους δτι lκτακτες έθνικές άνάγκες καί ή Ισοσκέλι

ση τοv διπλασιασθέντος έντός τριετίας τακτικού 

προϋπολογισμού δέν ή το δυνατό ν' άντιμετωπισθοvν 

παρά δι' έκτάκτων εlσφορ6Ίν. Ή έπιτευχθείσα δμως 

ίσχύς τής οΙκονομίας καί οι' διαγραφόμενες προοπτι

κές έπιτρέπουν στήν Κυβέρνηση νά έφαρμόση στα

θερό φορολογικό καθεστώς, τό όποίο θά μεταβάλλε

ται, έάν καί δταν χρειάζεται, μετά άπό έγκαιρο διά

λογο μέ τίς ένδιαφερόμενες παραγωγικές τάξεις. Πα-

ράλληλα, θά έπιδιωχθή ή σταδιακή βελτίωση τοv 

φορολογικού μας συστήματος, τόσον άπό πλευράς 

κοινωνικής δικαιοσύνης, δσον καί άπό πλευράς 

άπλουστεύσεως των διαδικασιών. 

;; 'Εντός τοv πλαισίου αύτοv θά συνεχισθή καί θά 
ένισχυθή ή άρξαμένη ffδη έπιτυχής προσπάθεια έξα

λείψεως τής φοροδιαφυγής, τόσον στούς άμέσους, 

δσο καί στούς έμμέσους φόρους. Καί θά έπιτευχθή 

τούτο όχι μόνον διά τής άποφασιστικής ένισχύσεως 

τών δημοσιονομικων ύπηρεσιών, άλλά καί διά τής 

συνεχούς βελτιώσεως τών σχέσεων μεταξύ τής φο

ρολογούσης άρχής καί τών φορολογουμένων, ή 

όποία θά συμβάλη καί στήν έξύψωση τού έπιπέδου 

φορολογικής συνειδήσεως τών πολιτών. 

;>Στό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων, πού θ' 

άποτελέση βασικό όργανο έφαρμογής τής έπεκτατι

κής οΙκονομικής μας πολιτικής, θά δοθή προτεραιό

της σέ lργα άμέσου καί ύψηλής άποδόσεως, καθώς 

καί στούς τομείς τής ύγείας καί τής παιδείας. 

>>Γιά τήν έπίτευξη τών στόχων αύτών, σέ συνδυα

σμό πρός τήν τελική έξυγίανση του προγράμματος 

δημοσίων έπενδύσεων άπό τά ήμιτελή lργα τής δι

κτατορίας, ή Κυβέρνηση άπεφάσισε τήν άναμόρφω

ση του πενταετούς προγράμματος οiκονομικής άνα

πτύξεως καί τήν παράταση τής iσχύος του μέχρι καί 

τοv 1982. Τούτο άλλωστε έπιβάλλεται καί άπό τήν 
σκοπιμότητα μακροτέρου προγραμματισμού, ίδίως 

δταν οί τιθέμενοι στόχοι - δπως οι' στόχοι τής πα

ρούσης Κυβερνήσεως- συνεπάγονται διαρθρωτικές 

καί όχι μόνον όριακές άλλαγές τής δομής τής οΙκο

νομίας. Ή έντατικοποίηση έξ άλλου των έρευνών 

γιά τήν άνακάλυψη καί άξιοποίηση τοv ύπογείου καί 

ύποθαλασσίου πλούτου τής χώρας είναι άπό τούς 

πρωταρχικούς στόχους τής άναπτυξιακής μας πολι

τικής. 'Ως γνωστόν, τό πρόγραμμα αύτό, πού έγκαι

νιάσθηκε πρό διετίας, άπέδωσε ffδη σημαντικά άπο

τελέσματα. 

"Ή Κυβέρνηση έχει σαφή έπίγνωση των άδυνα

μι6Ίν τοv τομέως τής κοινωνικής άσφαλίσεως καί 

έχει ffδη μελετήσει μέτρα γιά τήν έξυγίανση του θε

σμού καί τήν ένίσχυση των άσθενεστέρων φορέων 

τοv τομέως αύτοv. τέλος, θά καταβληθή είδική προ

σπάθεια γιά τήν έπέκταση τοv στεγαστικού προ

γράμματος των έργατοϋπαλλήλων καί των άγροτων, 

καθώς καί γιά τήν άπλοποίηση καί έπιτάχυνση τοv 

ρυθμού χορηγήσεως τών στεγαστικων δανείων. 

>>Μέ τήν συντονισμένη έφαρμογή των άνωτέρω 

μέτρων, τά όποία άποτελοvν συνοπτική σκιαγράφη

ση τής οΙκονομικής καί κοινωνικής μας πολιτικής, ή 

Κυβέρνηση είναι πεπεισμένη δτι θά έξασφαλίση 

σταθερή καί ταχύρρυθμα άνοδο στό βιοτικό έπίπεδο 

των 'Ελλήνων. 

;;Δεύτερον: 'Ο δεύτερος βασικός στόχος τής Κυ

βερνήσεως είναι ή έδραίωση τής έσωτερικής καί ______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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έξωτερικής νομισματικής iσορροπίας. Κατά τήν πα

ρελθούσα τριετία ό στόχος αύτός έπετεύχθη σέ μεγά

λο βαθμό. Διότι τό έλλειμμα τού iσοζυγίου τρεχου

σών συναλλαγών, πού είχε ύπερτριπλασιασθή μετα

ξύ τών έτών 1972 καί 1974 έμειώθη καί συνεκρατήθη 
πέριξ τών 1.100 έκατομμυρίων δολλαρίων κατ ' έτος. 

Καί τό Ιiλλειμμα αύτό ύπερκαλύφθη άπό τήν εiσροή 

iδιωτικών κεφαλαίων, ένώ παράλληλα έμειώθη ό 

έξωτερικός κρατικός δανεισμός. Τό συμπέρασμα εί

ναι δτι ή συναλλαγματική θέση τής χώρας είναι 

iσχυρή καί ή σταθερότης τής iσοτιμίας τής δραχμής 

έξησφαλισμένη. 

»'Υπάρχει δμως καί ό πληθωρισμός, πού δπως 

γνωρίζετε, άποτελεί τό κύριο διεθνές πρόβλημα · καί 

ή χώρα μας δέν ή μπορεί σ· αύτό ν' άποτελέση έξαί

ρεση. Ή τολμηρή άναπτυξιακή πολιτική πού προε

ξέθεσα, θ. άπέβαινε άνευ νοήματος έάν έπιτρέπαμε 

στόν πληθωρισμό νά έξευτελίση τό νόμισμά μας, νά 

ύποκλέψη τά εiσοδήματα τών έργαζομένων καί νά 

διαστρέψη κάθε παραγωγική δραστηριότητα. 

>>'Η αύξηση τών τιμών πού άντιμετωπίζει ή χώρα 

μας είναι κατq γενική σχεδόν άναγνώριση κυρίως 

πληθωρισμός κόστους. Καί ή Κυβέρνηση εlναι άπο

φασισμένη νά έλέγχη αύστηρά κάθε συντελεστή πού 

τροφοδοτεί άδικαιολόγητα τήν άνοδο αύτή τού κό

στους, είτε πρόκειται περί κερδών, είτε μισθών, είτε 

μεσολαβητικών άμοιβών. Δέν θά άστυνομεύσουμε 

τήν λειτουργία τής οiκονομίας, άλλά καί δέν θά έπι

τρέψουμε σέ κανένα δημαγωγό if κερδοσκόπο νά μiiς 
άναγκάση νά καοταφύγουμε στήν Ιiκδοση χαρτονομί

σματος χωρίς άντίκρυσμα. 

»Πρός τούτοις, θά τεθή συντόμως σέ έφαρμογή 

καί ψηφισθείς προσφάτως νόμος περί έλέγχου τών 

μονοπωλίων. 

»Τρίτον: Ή Κυβέρνηση θά συνεχίση τήνέφαρμο

γή εiσοδηματικής πολιτικής πού άποβλέπτει στήν 

κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς νά παραβλάπτη τήν 

οΙκονομική άνάπτυξη καί τήν νομισματική iσορ

ροπία. 

»Είναι ίσως σκόmμο νά ύπενθυμίζω δσα Ιiγιναν 

τήν παρελθούσα τριετία στόν τομέα αύτό καί άπό 

δημοσιονομικής πλευρiiς: Οί πλουσιώτερες τάξεις 

έπιβαρύνθηκαν μέ έκτακτα καί μόνιμα φορολογικά 

βάρη, πέραν άπό τίς μέχρι τούδε ύποχρεώσεις τους, 

ύψους 41 δισεκατ. δρχ. 'Αντίθετα, οί άσθενέστερες 

εiσοδηματικά τάξεις άπηλλάγησαν μέ σειρά μέτρων 

άπό φορολογικά βάρη τουλάχιστον 15 δισεκατ. δρχ. 
Χαρακτηριστικά άναφέρω δτι συνεπεί~ τών ifδη 

ληφθέντων μέτρων, έργαζόμενος μέ σύζυγο καί δύο 

τέκνα, πού εχει έτήσιο εiσόδημα 170.000 δρχ. , άπαλ

λάσσεται παντός φόρου εiσοδήματος. 

»'Η Κυβέρνηση εlναι άποφασισμένη, δπως είπα, 

νά συνεχίση τήν διόρθωση τής άνισοκατανομής τού 

έθνικού εΙσοδήματος, δχι μόνον γιά λόγους κοινωνι-

κής δικαιοσύνης, άλλά καί διότι ή ένισχυμένη άγο

ραστική δύναμη τών εύρέων στρωμάτων τού πληθυ

σμού άποτελούν τήν κινητήρια δύναμη τής άναπτυ

ξιακής πολιτικής πού άνέφερα. 'Η εiσοδηματική 

δμως πολιτική τής Κυβερνήσεως, ένώ θά έξαντλή, 

δέν θά ύπερβαίνη τά δρια τής άντοχής τής οiκονομί

ας. Γιατί πέραν αύτών καραδοκεί ό πληθωρισμός, 

πού μεταξύ άλλων δεινών, ένισχύει καί τήv άνισοκα

τανομή τού εiσοδήματος. 

»'Εντός τού πλαισίου τής εiσοδηματικής πολιτι

κής τής Κυβερνήσεως έντάσσεται ή έφαρμογή άπό 

1.1.1978 τού νέου μισθολογίου τών δημοσίων ύπαλ
λήλων καί ή ένίσχυση τών συνταξιούχων. 'Εξάλλου, 

έν δψει τής άναμενομένης έντάξεώς μας στήν Κοινό

τητα, θά έπιταχυνθή δ ρυθμός τής σταδιακής προ

σεγγίσεως τών τιμών τών άγροτικών μας προϊόντων, 

πρός τίς άντίστοιχες τιμές τής Κοινής Άγορiiς, μο

λονότι προσωρινά τό βάρος τής προσεγγίσεως θά 

φέρη ό έλληνικός προϋπολογισμός καί δχι τά κοινο

τικά ταμεία. Παράλληλα, ή Κυβέρνηση θά βελτιώση 

καί θά έπεκτείνη τήν άσφάλιση τών άγροτών στούς 

τομείς τής ύγείας, τής παραγωγής καί τών συντάξεων. 

»Ή άγροτική καί κοινωνική πολιτική, κύριοι 

βουλευταί, άπαιτεί περισσότερον άπό όποιοδήποτε 

άλλο θέμα διάλογο. Καί ή Κυβέρνηση πιστεύει στόν 

διάλογο. Γι' αύτό άπεφάσισε τήν θεσμοποίησή του 

μέ τήν fδρυση Συμβουλίου τών παραγωγικών τάξεων, 

γιά νά έξασφαλίση τήν Ιiκφραση καί τήν έvαρμόνιση 

δλων τών άπόψεων· καί τήν πλήρη καί άντικειμενική 

ένημέρωση τής κοινής γνώμης. 

»Τά εiδικώτερα μέτρα γιά τήν πραγματοποίηση 

τών έπιδιώξεων αύτών θά άνακοινωθούν προσεχώς 

καί μέ ταχύ ρυθμό. 

»Ή έπιτυχία, κύριοι βουλευταί, τού προγράμμα

τος πού σiiς έξέθεσα συνοπτικά, εlναι liργov δύσκολο 

καί πολύπλευρο. Γιατί πρέπει νά συνδυάση τρία πρά

γματα πού άλληλοαναιρούνται - τήν άνάπτυξη, τήν 

συγκράτηση τών τιμών καί τή διεύρυνση τής κοινω

νικής πολιτικής. Παρά ταύτα ή Κυβέρνηση πιστεύει 

δτι τό πρόγραμμα αύτό βρίσκεται έντός τών δυνατο

τήτων τού έλληνικού λαού. Θά χρειασθή ένταση τών 

προσπαθειών, συστηματοποίηση τών έργασιών, έκλο

γίκευση τών μεθόδων καί αύτοσυγκράτηση τών διεκ

δικήσεων. Προπαντός δμως χρειάζεται πνεύμα συ

νεργασίας μεταξύ δλων τών παραγωγικών τάξεων· καί 
άμοιβαία κατανόηση μεταξύ παραγωγικών τάξεων 

καί Κράτους. Αύτός εlναι ό μόνος τρόπος γιά ν ' 

άποφύγωμε τήν άνάγκη νά λάβωμε κάποτε σκληρά 

μέτρα, δπως τό κάνουν οί περισσότερες χώρες τής 

Εύρώπης, προκειμένου νά δαμάσουν τόν πληθω

ρισμό. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»Γνωρίζει καλά ή Κυβέρνηση δτι γιά νά έφαρμο

σθή άποτελεσματικά ή οiκονομική καί κοινωνική 
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πολιτική της, πρέπει νά δλοκληρωθή η άναδιοργά

νωση καί δ έκσυγχρονισμός τής δyμοσίας διοική

σεως. Εlναι όμως άδύνατο μέσα σέ σύντομο χρον{κό 

διάστημα νά άρθοuν όλες οί όργανωτικές άδυναμίες 

πού έπί δεκαετίες συσσωρεύθηκαν γιά πολλούς καί 

ποικίλους λόγους στόν κρατικό μηχανισμό. 

»Γιά τήν όρθολογική άναδιοργάνωση τών δημο

σίων ύπηρεσιών κατεβλήθησαν κατά τήν προηγη

θείσα τριετία σύντονες προσπάθειες μέ άξιόλογα 

άποτελέσματα, μολονότι άπό τή φύση τους δέν εlναι 

άμέσως άντιληπτά. Μεταξύ άλλων, έγιναν νέοι όρ

γανισμοί, σέ όλα (πλήν ένός) τά πολιτικά ύπουργεία· 

καθιερώθηκε ή συστηματική έπιμόρφωση τών δημο

σίων ύπαλλήλων· ώργανώθηκε δ άγών κατά τής γρα

φειοκρατίας πού μαστίζει όλες σχεδόν τίς χώρες του 

κόσμου· έπιταχύνθηκαν οί διαδικασίες καί εΙσήχθη

σαν σημαντικές άπλουστεύσεις στίς σχέσεις Κρά

τους καί πολιτών. 

»Ή Κυβέρνηση θά έπεκτείνη καί θά δλοκληρώ

ση τήν όρθολογική άναδιοργάνωση τών δημοσίων 

ύπηρεσιών, γιά ν' άvταποκριθοuν αύτές καί στήν γε

νικώτερη άναδιάρθρωση τών δραστηριοτήτων πού 

θ' άπαιτήση ή ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα. 'Ιδιαίτερη μέριμνα θa ύπάρξη γιά τά θέματα 

πού άπασχολοuν τό προσωπικό, καθώς καί γιά τήν 

ποιοτική άνύψωσή του. 'Η Κυβέρνηση θά τη ρήση, 

όπως εlπα, τήν δοθείσα ύπόσχεση ότι τό ένιαίο μι

σθολόγιο θ' άρχίση vά Ισχύη άπό τήν Πρωτοχρονιά. 

Θά μελετηθή έπίσης τό θέμα τών βαθμολογικών άνι

σοτήτων πού δημιουργούνται στούς διαφόρους κλά

δους λόγω διαφορετικής διαρθρώσεως. τέλος, θά 

δλοκληρωθοuν οί άναγκαίες διαρθρωτικές μεταβο

λές, ώστε οί μέν κεντρικές ύπηρεσίες νά καταστούν 

πιό έπιτελικές, oi δέ περιφερειακές νά ένι~χυθοuν 
χάριν τής άναπτύξεως τής έπαρχίας. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»Πρωταρχικός σκοπός τής σύγχρονης Πολιτείας 

εlναι ή έξύψωση τής ύλικής, πνευματικής καί πολι

τιστικής στάθμης του λαοu. Οϋτε όμως ή οΙκονομική 

άνάπτυξη καθ' έαυτήν, ούτε ή κοινωΊfική πρόοδος, 
ούτε δ έκσυγχρονισμός τής κρατικής μηχανής μπο

ρούν νά συμβάλουν μόνιμα στήν έπίτευξη τοu ύψη

λοu αύτοu σκοπού, χωρίς τήν έπέκταση καί άνύψωση 

τής Παιδείας πού ή Πολιτεία παρέχει στό δυναμικώ

τερο τμήμα του λαοu: στούς νέους. 

»Διεκήρυξα κατ' έπανάληψη ότι ή Πολιτεία πρέ

πει νά καταστήση τήν Παιδεία μέσο καί σκοπό συγ

χρόνως τής εύημερίας τών πολιτών. Κατά τήν προη

γηθείσα τριετία έγιναν γιά τήν Παιδεία τόσα, όσα 

έπί δλόκληρες δεκαετίες παρελείποντο ή δέν άπε

τολμοuντο: Καί πρώτα άπό όλα ή καθιέρωση τής 

γλώσσας πού δμιλοuμε· η έννεατής υποχρεωτική έκ

παίδευση πού άρχίζει άπό έφέτος νά έφαρμόζεται ού

σιαστικά, μέ τήν κατάργηση τών έξετάσεων άπό τό 

Δημοτικό στό Γυμνάσιο· δ διαχωρισμός τής Μέσης 

'Εκπαιδεύσεως σέ δύο βαθμίδες σπουδών καί δ δια

χωρισμός του λυκείου σέ τρείς κατευθύνσεις. Προω

θήθη έπίσης ή διδασκαλία τών τεχνολογικών μαθη

μάτων καί του σχολικού - έπαγγελματικοu προσανα
τολισμού· άναμορφώθηκαν τά προγράμματα διδα

σκαλίας κι έκσυγχρονίσθηκαν τά διδακτικά βιβλία· 

ίδρύθηκαν νέες πανεπιστημιακές σχολές στίς έπαρ

χίες. Καί τέλος έκτίσθηκαν4.800 νέες αίθουσες σχο

λείων καί διωρίσθηκαν 12.300 έκπαιδευτικοί. 
»Ή Κυβέρνηση θά ώλοκληρώση τήν εlρηνική 

αύτή έπανάσταση στόν τομέα τής Παιδείας, μέ τήν 

έφαρμογή μιiiς όρθής έκπαιδευτικής πολιτικής, χω

ρίς δημαγωγικές καί προχειρολόγους καινοτομίες. 

Κεντρική έπιδίωξη εlναι νά παρέχωνται στούς νέους 
οί δυνατότητες, μέ μιά συγχρονισμένη έπαγγελματι

κή μόρφωση, νά συμβάλουν άποδοτικώτερα - καί 

γι ' αύτούς καί γιά τό σύνολο - στήν οΙκονομική 

άνάπτυξη τής χώρας. Καί νά καλλιεργούνται έπίσης 

τά γράμματα κατά τήν παράδοση πού άρμόζει στήν 

χώρα. 'Ο έκσυγχρονισμός θά ώλοκληρωθή μέ τή 

σταδιακή έφαρμογή του νέου προγράμματος Γυμνα

σίου καί λυκείου καί μέ τήν εΙσαγωγή μαθημάτων 

έπιλογής στίς δύο τελευταίες τάξεις τών λυκείων. 

Καί τό 1980 θά μπορέσουν νά καταργηθούν οί εΙ σι τή
ριες έξετάσεις στά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύ

ματα. 

»Παράλληλα, θά έπιδιωχθή ή άνοδος τοu γενικού 

έπιστημονικοu έπιπέδου τής χώρας, μέ τήν ένθάρ

ρυνση τόσο τών άτομικών όσο καί τών συλλογικών 

προσπαθειών στόν θεωρητικό ή τόν έρευνητικό το

μέα. 'Εδώ έντάσσεται ή όργάνωση τών μεταπτυχια

κών σπουδών, άλλά καί ή προώθηση τής έπιστημο

νικής έρευνας καί τής τεχνολογίας βάσει του προ

σφάτως καταρτισθέντος συντονιστικού νόμου. Γιά 

τόν σκοπό αύτόν θά μετακληθοuν έπίσης άπό τό έξω

τερικό "Ελληνες έπιστήμονες πού έχουν διακριθή 

στίς εΙδικότητές τους. 

»Μέ τήν σύμμετρη άνάπτυξη όλων τών κλάδων 

τής γενικής έκπαιδευτικής πολιτικής θά ύποθεμε

λιωθή ή πνευματική καί πολιτιστική άνάπτυξη τής 

χώρας. Καί θd βοηθηθή καί δ άλλος παράλληλος 
στόχος του προγράμματος τής Κυβερνήσεως: ή 

οΙκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»Παρά τίς δυσμενείς διεθνείς συνθήκες καί παρά 

τά σοβαρά κι έπικίνδυνα προβλήματα πού άντιμετω

πίζουμε, οί οΙωνοί εlναι καλοί. 'Ο τόπος αύτός έχει 

τίς δυνατότητες νά προοδεύση καί νά εύημερήση. 

Καί τήν αΙσιοδοξία αύτήν τήν δικαιολογεί τό έργο 

πού έπετελέσθη έν μέσφ μυρίων δυσχερειών κατά 

τήν παρελθούσα τριετία. 

;; v Α ν έντείνωμε καί μεθοδεύσωμε τίς προσπάθειές 

μας· άν δέν παρασυρθούμε άπό τό πνεύμα του εύδαι-
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μονισμοv· καί aν έξισορροπήσωμε σαν ώριμοι πολί

τες τίς άνayκες μέ τίς δυνατότητες του τόπου μας, θά 

κατοχυρώσωμε δριστικά τή δημοκρατία, τήν άσφά
λεια καί τήν πρόοδο του λαού μας. 

»Ή συμβολή τής 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας 

στήν πραγματοποίηση αύτών τών σκοπών ήμπορεί 

καί πρέπει νά εlναι άποφασιστική. 

»Μέ βαθύ τό αίσθημα τών εύθυνών πού lχω έπω

μισθή, ζητώ τήν συμπαράσταση τοv λαοv καί τήν 

έμπιστοσύνη τής 'Εθνικής 'Α ντιπροσωπείαρ>. 

Μετά τόν πρωθυπουργό, ελαβε πρώτος τό λόγο ό 

πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, άρχηγός της 

άξιωματικfϊς άντιπολιτεύσεως, ό όποίος καί άρχικά 

προσδιόρισε τίς βασικές τοποθετήσεις του άπέναντι 

στά μείζονα προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώρα: 

«Βρισκόμαστε, πράγματι, σέ μιά πάρα πολύ έπικίνδυνη 

καμπή στήν ίστορία του εθνους. Έπιχειρείταιή πλήρης 

καθυπόταξη τής πορείας τής χώρας μας, πολιτικής, κοινω

νικής καί οίκονομικής, άπό ξένα κέντρα άποφάσεων. 

'Απειλείται ή έδαφική άκεραιότητα τής χώρας μας άπό 

τούς συμμάχους μας. 

»Βεβαίως, δέν διαθέτει κανείς μας έδώ τό μονοπώλιο 

τής άλήθειας. Κανείς μας. 'Αλλά, σέ δ,τι άφορa τό έθνικό 
θέμα, θά πρέπει νά κάνουμε μιά διάκριση άνάμεσα σέ στό

χους του εθνους καί στήν τακτική, τούς χειρισμούς. 

»Ε{ ναι σαφές δτι σέδ,τι άφορα τήν τακτική, μποροuμε 

νά διαφωνοuμε. 'Αλλά, σέ δ, τι άφορα τούς μεγάλους στό

χους του εθνους, τά έθνικά ίδανικά, ε{ναι άκατανόητη, ε{
ναι άδιανόητη ή διαφορά άπόψεων. 

»Καί έλπίζουμε, στίς συζητήσεις πού θά ύπάρξουν στή 

Βουλή, στόν άνοιχτό διάλογο, στόν όποίο καλοuμεν τήν 

Κυβέρνηση, δτι αύτό θά καταστεί σαφές. Δέν έπιτρέπεται 

οϋτε ενας μας σ, αύτό τό χώρο νά εχει διάφορη. άποψη σέ 

δ,τι άφορα στήν προστασία τής έθνικfjς άνεξαρτησίας καί 

τήν προάσπιση τής έδαφικής μας άκεραιότητας. 

»'Αντιμετωπίζουμε, έπίσης, έπιδείνωση τής οίκονομι

κής κατάστασης τής χώρας μας, ή όποία εχει τίς έξής 
όψεις: Αϋξηση τfjς άνισοκατανομής τοu πλούτου καί του 

είσοδήματος, πού ijδη ε{ναι σκανδαλώδης. Πληθωρισμό, 
πού προχωρεί μέ βήματα γοργά καί πού γίνονται γοργότε

ρα καί στασιμότητα των έπενδύσεων, ίδιαίτερα στούς πα

ραγωγικούς τομείς. 

»Πιό συγκεκριμένα, άντιμετωπίζει ή έλληνική οίκο

νομία τρία βασικά προβλήματα: 

»Πρώτο, τήν έπιβράδυνση τής οίκονομικfjς άνάκαμψης 

άπό τήν ϋφεση του 1973 - 1974. Λόγος γιά οίκονομική 
άνάπτυξη δέν πρέπει νά γίνεται, γιά άνάκαμψη καί μόνον. 

»'Αντιμετωπίζουμε, δεύτερον, έπιτάχυνση τοu πληθω

ρισμοί). 

»'Αντιμετωπίζουμε, τρίτον, χειροτέρευση τής οίκονο

μικής δομής τής χώρας μας. 

»~Α ν δέν ύπάρξουν ι'iμεσα μέτρα πού νά άπορρέουν άπό 

μία σφαιρική οίκονομική στρατηγική, ή έπιδείνωση θά 
πάρει σοβαρές διαστάσεις. Καί γι' αύτό δέν είμαστε σέ 

θέση νά συμμετάσχουμε στήν αίσιοδοξία, τήν όποία έξέ

φρασε χθές ό πρωθυπουργός τής χώρας. ______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Σέ δ,τι άφορα τά μέτρα αυτά, τό θέμα δέν είναι μόνο 

τεχνοκρατικό, ποιός είναι ό καλύτερος οικονομολόγος. Τό 

θέμα είναι κατ' έξοχήν πολιτικό, γιατί άπαιτείται θαρ

ραλέα άντιμετώπιση των βασικών αιτίων τfiς κακοδαιμο

νίας της οικονομίας μας. Θαρραλέα άντιμετώπιση του μεγά

λου ξένου καί ντόπιου μονοπωλιακου κεφαλαίου καί τών 

παρασιτικών καί μεταπρατικών στρωμάτων της οικονομι

κής όλιγαρχίας». 

Στή συνέχεια, δ Α. Παπανδρέου άναφέρθηκε 

άναλυτικότερα στήν έξέλιξη της οίκονομίας, μέ ίδι

αίτερη εμφαση στά θέματα τοϋ πληθωρισμοϋ, στή 

διάρθρωση καί τή δομή της άνακάμψεως, στό άγρο

τικό είσόδημα, στήν παντελή άπουσία- όπως ίσχυ

ρίστηκε - οίκονομικοϋ προγραμματισμοϋ· καί κατέ

ληξε στό συμπερασματικό έρώτημα: 

«Ποιά είναι τά αίτια αυτης τfjς άπαγοητευτικfjς πορεί

ας, δπως τήν βλέπει τό ΠΑΣΟΚ; Είναι άσφαλώς ή παγκό

σμια κρίση. 'Έχει τίς έπιπτώσεις της καί δέν τό άρνούμε

θα. Είναι, δμως, ταυτόχρονα καί ή πολιτική της Κυβέρνη

σης της Νέας Δημοκρατίας, πού δπως καί άν θέλουμε είναι 

ταξικά τοποθετημένη στό πλευρό τών μονοπωλίων καί τfjς 

όλιγαρχίας του πλούτου, άσχετα μέ τίς έπιδιώξεις καί τίς 

έπιθυμίες του κ. πρωθυπουργου. Διότι άκολουθείται μία 

πολιτική έξάρτησης καί παραχώρησης πρός τά ξένα μονο

πώλια, άντί νά προωθείται μία πολιτική γιά αυτοδύναμη 

έθνική οικονομική άνάπτυξη. 

»'Υπάρχει, άκόμα, &λλειψη προγραμματισμου, &λλειψη 

φαντασίας, &λλειψη συνέπειας, πού είναι τό κλειδί γιά νά 

προγραμματίσει καί ό ιδιώτης έπιχειρηματίας έπιτέλους 

τήν δικιά του οικονομική δραστηριότητα». 

'Επακολούθησε ή άνάπτυξη των θέσεων τοϋ 

ΠΑΣΟΚ πάνω στά θέματα της οίκονομίας, γενικότε

ρα καί είδικότερα, καθώς καί σέ σχέση μέ τήν είσο

δηματική πολιτική πού όφείλει νά έφαρμοστεί «γιά 

νά μειωθεί ή σκανδαλώδης κοινωνική άδικία, πού 

χαρακτηρίζει τήν πατρίδα μας». Σκληρούς χαρακτη

ρισμούς χρησιμοποίησε δ άρχηγός τής άξιωματικfjς 

άντιπολιτεύσεως καί γιά τήν κατάσταση στήν Παι

δεία καί τή Δικαιοσύνη: «πολύ δύσκολο γιά γνήσια 

δημοκρατικούς καθηγητές νά βροϋν θέση στά ΑΕΙ», 

άνάγκη ριζικής καθάρσεως στό δικαστικό σώμα. Στή 

συνέχεια, δ Α. Παπανδρέου έξέφρασε σειρά άνησυ

χιών πού επικεντρώνονται στό πεδίο των έξωτερικών 

σχέσεων, μέ είδικότητα, άρχικά, άναφορά στό Κυ

πριακό καί τίς i:λληνοτουρκικές σχέσεις: 

«Τό Κυπριακό, κύριε πρόεδρε, είπατε δτι είναι διένεξη 

'Ελλάδας - Τουρκίας χθές στίς προγραμματικές σας δη

λώσεις. Εύχομαι, κατά λάθος. Δέν είναι. Είναι θέμα διε

θνές. Είναι θέμα πού άνήκει στήν άρμοδιότητα του ΟΗΕ. 

»Είπατε καί κάτι άλλο. Μιλήσατε γιά ποσοστά, 18%, 
40%. Μά είναι άραγε τό Κυπριακό θέμα ποσοστών, κύριε 
πρόεδρε; 

»Στήν πράξη, παρά τίς έπαγγελίες της Κυβέρνησής 

σας, &χετε ουσιαστικά άποδιεθνοποιήσει καί ΝΑΤΟποιή-

σει τό Κυπριακό. Δέν &χετε άνοίξει τό φάκελλο της Κύ

πρου. Καί δέν &χετε άναλάβει μιά δυναμική, διπλωματική 

έκστρατεία, πού νά διαμορφώσει παγκόσμια κοινή γνώμη 

στό πλευρό των άδελφών μας τfjς Κύπρου. 

Κ. Καραμανλής: ~σπως γνωρίζετε, κύριε πρόεδρε, ή 

Τουρκία έπί τοϊi θέματος τής Κύπρου έχει καταδικασθή 

άπό δλους τούς διεθνείς όργανισμούς. Αύτό είναι άποτέλε

σμα τής πολιτικής τής Κυβερνrjσεώς μου, άλλά καί τής 

πολιτικής τής κυπριακής Κυβερνrjσεως. 

Α. Παπανδρέου: Σέ δ,τι άφορα τό ΝΑΤΟ, έδ& πλέον ή 
πολιτική τής Κυβέρνησης είναι δύσκολο νά γίνει κατανο

ητή. 

»Στήν &κθεση της Θεσσαλονίκης, όμιλών ό πρόεδρος 

τής Κυβέρνησης τό 1974, είπε δτι ή άποχώρησή μας είναι 
δριστική καί άμετάκλητη. ~Εκτοτε &χουμε συμμετάσχει σέ 

γυμνάσια δίπλα-δίπλα στόν τουρκικό στόλο, &κτοτε &χου

με συμμετάσχει σέ μακροχρόνιο προγραμματισμό. 

»Miiς λέγει ό κ. πρωθυπουργός δτι έπιδιώκει ειδική 

συμφωνία. Σύμφωνα μέ δσες πληροφορίες μποροuμε νά 

&χουμε, κάτι τέτοιο δέν είναι έφικτό. Καί, μάλιστα, κύριε 

πρόεδρε, άπό σχετικά &γκυρες πηγές πληροφορούμαστε, 

δτι δταν έπανέλθει έπίσημα καί πανηγυρικά ή 'Ελλάδα, 

σύμφωνα μέ τήν πολιτική σας, στό στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ, δ &λεγχος καί ή διοίκηση του ΝΑΤΟ δέν θά περι

λαμβάνει μόνο τήν 1η Στρατιά, δπως στό παρελθόν, άλλά 

άκέραιες δλες τίς δυνάμεις του &θνους. 

»Καί έρωτώ, άν αυτό είναι άληθές, πώς θά μπορέσει ή 

πατρίδα μας νά άντιμετωπίσει τοπικό πόλεμο. 

Κ. Καραμανλής: ~Οχι, αύτό δέν άληθεύει. 

ιιΠέραν αύτοϊi, δπως σίiς είπα, ή εlδικrj σχέση τrjν 

δποία έπιδιώκουμε μέ τrjν Συμμαχία, άποβλέπει στό νά δι

ατηρrjσουμε τόν έλεγχαν τών ένόπλων μας δυνάμεων, 

άκριβώς διότι άντιμετωπίζουμε κρίση στίς σχέσεις μας μέ 

τrjν Τουρκία. 

'Ιδιαίτερη, τέλος, εμφαση άπέδωσε δ Α. Παπαν

δρέου στήν έξέλιξη τών διαπραγματεύσεων γιά τήν 
ενταξη τής ·Ελλάδος στήν ΕΟΚ: 

«'Αλλά, ίσως ή χρεωκοπία τfjς κυβερνητικής πολιτι

κής νά φθάνει τό ζενίθ στήν περίπτωση τής ΕΟΚ. 'Από 

τήν πρώτη ώρα πού &γινε Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα

τίας στά πλαίσια του "άνήκομεν είς τήν Δύσιν" είπαμε δτι 

άποτελεί θεμέλιο λίθο τfjς πολιτικής τής 'Ελλάδας, ή &ν

ταξη στήν Κοινή 'Αγορά. Καί άπογυμνώσαμε &τσι παντε

λώς τούς διαπραγματευτές μας. Πώς νά διαπραγματευθουν, 

δταν έκτων προτέρων είναι γνωστό δτι αυτό άποτελεί στε

ρεά καί άμετάβλητη άπόφαση τής Κυβέρνησης τής· Ελλά

δας; Τώρα, τό άδιέξοδο, γιατί άντιμετωπίζει ή Κυβέρνηση 
τήν έπ' άόριστο άναβολή τής &νταξης γιά λόγους, πού δέν 

όφείλονται στήν 'Ελλάδα, άλλά στήν βαθειά κρίση τής 

Δυτικής Ευρώπης, στό κλίμα προστατευτισμοu πού &χει 

άναπτυχθεί, στούς άνταγωνισμούς πού &χουν έξυφανθεί 

στούς κόλπους τής Κοινfjς 'Αγορaς. 

»Κύριε πρόεδρε, οί θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι γνωστές. 

Δέν θά τίς έπαναλάβω. 'Όχι στήν &νταξη, καί σέ είδική 

συμφωνία τύπου Νορβηγίας. 'Αλλά, νομίζω, δτι οϋτε 

σείς .... 
______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Κ. Καραμανλής: Πληροφοριακώς θά fίθελα νά πώ δτι ή 

συμφώνία Νορβηγίας καί ΕΟΚ είναι καθαρώς εμπορική 
συμφωνία. Παρόμοιες συμφωνίες έχουν δλες οί χώρες, πού 

άνήκουν στόν EFTA καί δέν πρόκειται περί συνδέσεως 
ούτε βέβαια περί εντάξεως. Ή σύνδεσή μας δμως μέ τήν 

ΕΟΚ, δ πως ξέρετε, είναι πολύ πιό προχωρημένη άπό δ, τι ή 

εμπορική συμφωνία μεταξύ τής Νορβηγίας καί αvτής, πέ

ραν δέ τής συνδέσεως έπιδιώκομε τήν lνταξή μας στήν 

ΕΟΚ. Καί εξήγησα γιά ποιούς λόγους πιστεύουμε δτι θά 

ε{ναι ώφέλιμη γιά τήν 'Ελλάδα. ·Υπάρχει συνεπώς διαφο

ρά εκτιμήσεως. 

Α. Παπανδρέου: Σύμφωνοι, κύριε πρόεδρε, τό γνωρί

ζουμε. Βεβαίως εδώ ύπάρχει διαφορά εκτιμήσεως . Γιά μaς 

εΙναι aπαραίτητο νά διατηρήσει ή ελληνική Κυβέρνηση 

τό δικαίωμα νά διαμορφώνει τήν πολιτική της σύμφωνα μέ 

τά συμφέροντα τής οίκονομίας της. Νά έλέγχει τήν κίνηση 

τοu κεφαλαίου καί νά μπορεί νά προγραμματίζει εθνικά, 

χωρίς νά εξαρτάται aπό τίς Βρυξέλλες, ή κάπου aλλοu. 

»'Αλλά τό θέμα, κύριε πρόεδρε, δέν εiναι έδώ. Τό θέμα 

είναι δτι, εϊτε αuτό πού λέτε έσείς, εϊτε αuτό πού λέμε εμείς, 

δέν είναι κατανοητό στόν ελληνικό λαό. Θά πρέπει, επομέ

νως, καί τό ζητώ αuτή τήν ωρα ύπεύθυνα aπό τό βήμα τής 

Βουλής, νά aρχίσει ενας επίσημος καί ύπεύθυνος διάλο

γος. Νά εκφρασθούν δλες ανεξαίρετα οί aπόψεις έπί ενα 

εξάμηνο τουλάχιστον άπό τήν τηλεόραση καί τό ραδιόφω

νο, γιά νά καταλήξει επιτέλους αuτός ό λαός, οί βιομήχα

νοι εστω, οί aγρότες, οί εργάτες, οί εμποροι, σέ συμπερά

σματα σέ δ, τι aφορά τίς έπιπτώσεις τής ενταξης η οχ ι πάνω 

στήν δική τους κοινωνική τάξη. Γιατί, επιτέλους, δέν μπο

ρούμε έμείς οί 300, ερήμην του ελληνικού λαοu νά επιλύ
σουμε ενα θέμα, πού είναι καθοριστικό γιά τήν τύχη τής 

οίκονομίας καί του λαοu. 

»Καί θά επρεπε κάποτε, κύριε πρόεδρε, νά πάψετε νά 

είσθε τόσο φειδωλός στίς πληροφορίες. Δέν γνωρίζουμε 

τίποτα γιά τό στάδιο τών διαπραγματεύσεως μεταξύ · Ελλά
δος καί ΕΟΚ. 'Αγνοοuμε καί θά επρεπε ύπεύθυνα κάποτε 

σ' αuτόν εδώ τό χώρο, ή Κυβέρνηση νά πληροφορήσει τήν 

'Εθνική 'Αντιπροσωπεία, τί πρόοδο εχει κάνει καί ποιά 

προβλήματα aντιμετωπίζει. Είναι aδύνατο νά γίνονται αu

τά "εν κρυπτφ καί παραβύστφ" . 

Κ. Καραμανλής: Τό ε{πα στήν Βουλή. 

))Κατά τήν τελευταία μου όμιλία στή Βουλή, τόν Μάιο, 

άνέπτυξα διά μακρών τό θέμα. Είπα κατά τρόπον λεπτομε

ρή σέ ποιό σημείο εύρίσκεται . Καί σίiς είπα - tάν ενθυμή

σθε - δτι ή εμπλοκή προέρχεται άπό δύο παράγοντες: 

)) Ό πρώτος, ειΎαι δτι ώρισμένα μέλη τής Κοινής 

Άγορίiς fίθελαν νά συνδέσουν τήv lνταξη τής 'Ελλάδος 

μέ τήν αίτηση τής Πορτογαλίας καί τής ·!σπανίας, καί ό 

δεύτερος, διότι ύπήρχε τό περιλάλητο θέμα τών μεσογεια

κών γεωργικών προϊόντων. 

)) 'Όπως σίiς ε{πα, τότε δταν πήγα στό Λονδίνο, επέτυχα 
νά άποσυνδέσω τήν έλληνική περίπτωση άπό τά δύο αvτά 

θέματα. 

))Συνεπώς, κατά τρόπον σαφή καί λεπτομερή εξέθεσα 

κατά τήν όμιλία μου εκείνη τό σημείο στό όποίο εύρίσκον

ται οί διαπραγματεύσεις. 

)) Ά νά πίiσαν, δμως, στιγμή ή Κυβέρνηση ειΎαι aτή 
διάθεσή σας, tάν θέλετε νά lχετε περισσότερες λεπτομέ

ρειες. 

Στίς επικρίσεις του άρχηγοu τής άξιωματικής αν

τιπολιτεύσεως απάντησε, μέ τήν άγόρευσή του, ό Ε. 

'Αβέρωφ-Τοσίτσας, ύπουργός 'Εθνικής ·Αμύνης. 

Στή συνέχεια, ανέπτυξε τίς απόψεις του ό Π. Κανελ

λόπουλος: 

«'Έχω aκούσει πολλές φορές προγραμματικές δηλώ

σεις καί οί χθεσινές ήσαν πράγματι, aπό aπόψεως aρχιτε

κτονικής καί περιεχομένου, l:iσχετα aπό τίς διαφορετικές 

γνώμες πού μπορεί νά εχη κανείς επί τοu Α ή Β σημείου, 

άπό τίς καλύτερες πού έγώ τουλάχιστον εχω άκούσει στό 

διάστημα τής μακράς κοινοβουλευτικής θητείας μου. Θά 

ήμποροuσα έγώ, aλλά ϊσως καί l:iλλοι οχι μόνον ώς μέλη 

κομμάτων, ώς βουλευτές τής πλειοψηφίας, aλλά καί ώς 

l:iτομα νά εχωμε σέ ώρισμένα σημεία κάποια διαφορετική 

γνώμη. Πιθανόν νά εχω καί έγώ. 

»Νομίζω δμως δτι βασικές Ιδεολογικές aντιρρήσεις δέν 

μπορεί νά εχουν παρά μόνον τό Κομμουνιστικό κόμμα καί 

τά σοσιαλιστικά έκείνα κινήματα πού προχωρούν πέρα 

άπό τή σοσιαλδημοκρατία... Πάντως σέβομαι καί τοu 

Κομμουνιστικού κόμματος καί τών σοσιαλιστικών κινημά

των πού προχωρούν πέρα aπό τή σοσιαλδημοκρατία τίς 

οιεσδήποτε aντιρρήσεις στό πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως 

ή τίς όποιεσδήποτε iδέες των καί τίς aρχές,%.λλά τίς πιό 
πολλές aπό τίς ίδέες καί τίς aρχές αuτές δέν τίς συμμερίζο

μαι. Δέν συμμερίζομαι, δμως, τήν γενική γραμμή τών Ιδεο

λογιών αuτών. Πιστεύω, δτι είδικά στήν . Ελλάδα - καί 

μιλώ μόνον γιά τήν • Ελλάδα, διότι εχω δεί λαϊκές δημο
κρατίες πού πράγματι εχουν προχωρήσει σέ μιά θαυμάσια 

έξέλιξη -χρειάζεται δέν ξέρω ως πότε - ϊσως γιά πάντα 

- ό συνδυασμός τής άτομικής πρωτοβουλίας, βεβαίως οχ ι 

τής l:iκρατης καί aπεριόριστης, μέ μιά εuρύτατη κοινωνική 

πολιτική. Καί νομίζω- θά παρακολουθήσωμε τό εργο τής 

Κυβερνήσεως καί θά δοuμε πώς θά εφαρμοσθή τό πρό

γραμμά της - δτι στίς προγραμματικές δηλώσεις τής Κυ

βερνήσεως, ύπάρχει αuτός ό συνδυασμός τής ίδιωτικής 

πρωτοβουλίας μέ μιά εuρύτερη κοινωνική πολιτική». 

Στή συνέχεια, ό Π. Κανελλόπουλος, δηλώνοντας 

δτι δέν θά επεκταθεί σέ θέματα εσωτερικής πολιτι

κής, εντόπισε τό ενδιαφέρον του στό πλέγμα όρισμέ

νων βασικών προβλημάτων - μέ ίδιαίτερη αναφορά, 

άρχικά, στό Κυπριακό: 

«'Ασκήθηκε στό διάστημα τοu εκλογικού άγώνος, aλ

λά καί aπόψε ύπό τοu προέδρου τοu ΠΑΣΟΚ κ. 'Ανδρέα 

Παπανδρέου, μιά δριμύτατη κριτική κατά τής Κυβερνήσε

ως τής 3ετίας - δέν εχω καμμία σχέση μέ αuτήν δέν ήμουν 

κl:iν μέλος τής Βουλής, aλλά τό l:iκουσα καί λαμβάνω θέση 

- στό χειρισμό τοu Κυπριακού, κυρίως δέ γιά ενα λόγο 

πού είχε έπισημάνει προεκλογικώς ό τότε πρόεδρος τής 

ΕΔΗΚ κ. Γεώργιος Μαuρος. Εiχε πεί δτι "ή Κυβέρνηση 

τής 3ετίας μετέβαλε τό Κυπριακό aπό πελώριο διεθνές θέ

μα σέ θέμα ελληνοτουρκικό". τίς ϊδιες ήμέρες πού εγένετο 

αότή ή κριτική, κριτική πού εάν εiχε βάση θά ήταν πρά

γματι aναγκαία, συνεζητείτο τό Κυπριακό, τό εiχε φέρει 

βέβαια ή Λευκωσία, aλλά μέ τή συμπαράσταση τής ελ

ληνικής aντιπροσωπείας στή Γενική Συνέλευση τών. Ηνω

μένων 'Εθνών. "Αρα, ποτέ δέν επαψε νά είναι ί:να μεγάλο 
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διεθνές θέμα καί μάλιστα στήν τελευταία φάση τών συζη

τήσεων στή μεγάλη αύτή ήθική άγορά, στήν Παγκόσμια 

Πνύκα, δόθηκε μία κατεύθυνση καί λήφθηκε μιά άπόφα

ση - καί φυσικά αύτό όφείλεται στίς eντο~ες προσπάθειες 
καί τής κυπριακής καί τής !:λληνικής άντιπροσωπείας, μιά 

άπόφαση, ή όποία ήταν καλύτερη άπό δλες τίς προηγού

μενες άποφάσεις. Υ Αρα δέν επαψε νά εΙ ναι παγκόσμιο καί 

πελώριο θέμα τό Κυπριακό». 

Στή συνέχεια, ελαβαν τό λόγο οί εκπρόσωποι τών 

ύπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, δπως καί ιθύνοντα 

στελέχη τής Κυβερνήσεως. 

'Ο Χ. Φλωράκης, εκπρόσωπος του ΚΚΕ, άφοu 

ύπογράμμισε τήν άντίθεση του κόμματός του στή φι

λοδυτική πολιτική, τής όποίας τή συνέχιση εξήγγει

λε ό πρωθυπουργός, καταφέρθηκε μέ όξύτητα κατά 

τών 'Αμερικανών καί του ΝΑ ΤΟ, τών όποίων κατα

δίκασε τίς παρεμβάσεις σέ θέματα εθνικοί> ελληνι

κοί> ενδιαφέροντος, ζ~τησε τή σύγκληση άντιπρο
σωπευτικfjς διεθνοuς διασκέψεως γιά μιά λύση του 

Κυπριακοί> βασισμένη στήν άποστρατικοποίηση του 

νησιου καί στήν επιστροφή τών προσφύγων στίς 

εστίες τους, καθώς καί τήν άπομάκρυνση τών άμερι

κανικών βάσεων άπό τόν ελληνικό χώρο. Παράλλη

λα, μέ άναφορά στό θέμα τής ΕΟΚ, πέρα άπό τίς 

άντιρρήσεις του γιά τόν περιορισμό της κρατικής 

αύτοτέλειας τής 'Ελλάδος άπό τίς αύξημένες άρμο

διότητες τών ύπερεθνικών όργάνων, δπου δεσπόζουν 

<ωί μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις καί τά μονο

πωλιακά μεγαθήρια», εξέφρασε τό φόβο δτι μεθοδεύ

εται ή ενταξη τής 'Ελλάδος στούς κόλπους της, ώς 

χώρας δεύτερης κατηγορίας. Αύστηρή ήταν ή κριτι

κή τής οικονομικής καί εισοδηματικής πολιτικής 

τής Κυβερνήσεως -πτώση τών επενδύσεων στή βι

ομηχανία, πτώση τής άγροτικfjς παραγωγής, αϋξηση 

τών ελλειμμάτων στό εξωτερικό εμπόριο, πληθωρι

σμός, μείωση του πραγματικοί> εισοδήματος άγρο

τών καί εργαζομένων. 'Αποδίδοντας τά άρνητικά 

συμπτώματα πού επεσήμανε στή γενικότερη κρίση 

του καπιταλιστικοί> συστήματος, άντέταξε τό πρότυ

πο του ύπαρκτοu σοσιαλισμοu, «πού θέτει τέρμα 

στήν εκμετάλλευση άνθρώπου άπό άνθρωπο, στήν 

άνεργία καί τίς κρίσεις, άποδεσμεύει τίς παραγωγι

κές δυνάμεις καί άνεβάζει τόν άνθρωπο σέ άπεριόρι

στη ύλική εύημερία καί πολιτιστική δημιουργία». 

'Ο Ι. Ζίγδης, νέος πρόεδρος τής Δ.Ε. τής ΕΔΗΚ, 

άφοu κατέκρινε ζωηρά τόν εκλογικό νόμο περί ενι

σχυμένης, «παραμορφωτικής» - κατά τήν άποψή 

του - άναλογικfjς, εξέφρασε τή δυσφορία του γιά 

τή συντριπτική παρουσία στή Βουλή δύο μερίδων 

πού άντιπροσωπεύουν, ή πρώτη τήν «παλιά Δεξιά» 

καί ή δεύτερη- ΠΑΣΟΚ καί ΚΚΕ- τή μαρξιστική 

ιδεολογία· καί, στή συνέχεια, επέμεινε στά θέματα 

πού άφοροuν τήν εξωτερική πολιτική τής 'Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα, προέταξε, σέ σημασία, τό θέμα τών 

βάσεων άπό τήν άπόφαση άποχωρήσεως άπό τό 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ καί επέκρινε τήν τα

κτική τής Κυβερνήσεως στά θέματα του εναερίου 

χώρου καί τής ύφαλοκρηπίδος καί, κυρίως, στό Κυ

πριακό, δπου ενέμεινε στήν άνάγκη νά μήν ύπάρξει 

άπόκλιση άπό τίς άποφάσεις τοu ΟΗΕ- ιδιαίτερα 

τής lης Νοεμβρίου 1974, παραβάλλοντας τήν «ύπο
χωρητικότητα»- δπως ύποστήριξε- της Κυβερνή

σεως μέ τήν άντίστοιχη του Νέβιλ Τσάμπερλαιν. 

Σχετικά μέ τήν ενταξη στήν ΕΟΚ, ελαβε θέση κα

ταρχήν άπόλυτα θετική, άποδίδοντας μάλιστα ιδιαί

τερη σημασία στίς θετικές έπιπτώσεις της γιά τόν 

άγροτικό κόσμο, άλλ' έξέφρασε άνησυχία γιά τήν 

πορεία τών διαπραγματεύσεων. Στή συνέχεια, άναλύ

οντας τήν οικονομική κατάσταση, χαρακτήρισε τήν 

κυβερνητική πολιτική ώς όπορτουνιστική καί εμ

πειρική, έπεσήμανε τούς παράγοντες πού άναστέλ

λουν τίς επενδύσεις - κυρίως τήν άντιφατικότητα 

στίς άντιλήψεις της γιά τήν ιδιωτική πρωτοβουλία 

- καί προέβλεψε τήν εκδήλωση σοβαρής κρίσεως. 

'Αναφέρθηκε, άκόμη, στήν κατανομή του ε{σοδήμα

τος, τήν όποία χαρακτήρισε άνιση, τό φορολογικό 

σύστημα καί τή γεωργία «ύποτυπωδώς όργανωμένη 

άπό τήν άποψη διακίνησης καί εμπορίας τών προϊ

όντων». 

'Ο Η. 'Η λ ιοί>, τέλος, πρόεδρος τής ΕΔΑ, εντόπι
σε τά μεγάλα θέματα της χώρας σέ τρείς άξονες: Διε

θνείς σχέσεις της χώρας, δηλαδή ΕΟΚ, ελληνοτουρ

κικές σχέσεις- Αιγαίο καί Κυπριακό· καθεστώς εσω

τερικής δημοκρατίας οικονομικά του Κράτους κ:ui 

οικονομικά του λαοί>. Μέ άναφορά στά θέματα αύτά 

έξέφρασε ζωηρές άνησυχίες γιά τίς προθέσεις τών 
συμμάχων τής 'Ελλάδος καί επέκρινε τήν αισιοδο

ξία τής Κυβερνήσεως σχετικά μέ τήν πορεία τών διε

θνών σχέσεων της χώρας παράλληλα, ζήτησε τή λή

ψη περισσότερο άποφασιστικών μέτρων στόν τομέα 

τής δημοκρατίας καί τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων 

καί ελευθεριών, ενώ χαρακτήρισε τήν οικονομική 

πολιτική ώς ταξική καί ύπογράμμισε τήν άνάγκη 

ίκανοποιήσεως τών δικαίων α{τημάτων τών εργαζομέ

νων. Τέλος, επισημαίνοντας τήν ιδιαίτερη σημασία 

τής Παιδείας, εξέφρασε, παρά τίς επιφυλάξεις του γιά 

τήν κατάσταση πού έπικρατεί στά ΑΕΙ, τήν επιθυμία 

νά «ύλοποιηθοuν δσο γίνεται πιό έπιτυχώς δσα στίς 

προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνήσεως διακη

ρύσσονται>> καί δέχτηκε δτι «στόν τομέα αύτό ή Κυ

βέρνηση είχεν όρισμένα θετικά έπιτεύγματα στήν 

προηγούμενη τριετία, ιδίως στόν τομέα της άποκα

ταστάσεως τής εθνικής μας γλώσσας πού επί ενάμι

ση αιώνα, μέ μικρά φωτεινά διαλείμματα, ήταν περι

φρονημένη καί χαρακτηριζόταν χυδαία». 

'Εκτός άπό τούς επίσημους εκπροσώπους τών 

κομμάτων, μίλησαν άκόμη ό Σ. Θεοτόκης, Ι. Πεσμα

ζόγλου, Λ. Κύρκος, Ι. Κουτσοχέρας, Α. Γιάννου. 
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'Από τά μέλη τής Κυβερνήσεως πήραν τό λόγο οίΕ. 

'Αβέρωφ, Κ. Στεφανόπουλος, Γ. Ράλλης, Π. Παπα

ληγούρας, I. Μποϋτος, Γ. Ματθαιουδάκης. 
Κατά τήν ψηφοφορία πού επακολούθησε ή Κυ

βέρνηση ελαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τό σ&μα μέ 

171 ψήφους ύπέρ εναντι 126 14• 

19 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 1977 

Μέ τήν ευκαιρία τής συζητήσεως τοϋ θέματος τής 

έλληνικής εντάξεως στό πλαίσιο τής 45ης ύπουργι

κής συνόδου τής ΕΟΚ, ύποβάλλεται, μετά από σύν

τονη πρωτοβουλία τοϋ ίδιου τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοϋ, Κ. Καραμανλή, όλοκληρωμένο χρονοδιά

γραμμα γιά τή διεξαγωγή καί τόν τερματισμό τ&ν 

διαπραγματεύσεων, rος τό τέλος τοϋ 1978. Οί ύπουρ
γοί τ&ν εννέα χωρ&ν επιφυλάχτηκαν νά τό μελετή

σουν, δέχτηκαν δμως δτι οί διαπραγματεύσεις εχουν 

προχωρήσει σέ σημείο πού νά επιτρέπει τήν αντιμε

τώπιση κατεξοχήν ουσιαστικ&ν θεμάτων. 

Λίγες ήμέρες νωρίτερα, ό Γ. Κοντογεώργης, 

ύπουργός ύπεύθυνος γιά τίς σχέσεις μέ τίς Ευρωπαϊ

κές Κοινότητες, είχε ύnοβάλει στόν Κ. Καραμανλή 
ενημερωτικό σημείωμα γιά τήν πορεία τ&ν διαπρα

γματεύσεων κατά τομείς. Σχετικά, επισήμανε τήν 

τακτική κωλυσιεργείας τής Κοινότητας καί τήν 

άνάγκη νά άσκηθεί πίεση, μέ στόχο τόν τερματισμό 

τ&ν διαπραγματεύσεων πρίν άπό τό τέλος τοϋ 1978, 
βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος: 

«'Η πρώτη φάσις τών διαπραγματεύσεων εκάλυψε τήν 

διατύπωσιν τών έλληνικών διαπραγματευτικών θέσεων κα

τά τομείς, τήν επ' αυτών aπάντησιν τής Κοινότητος καί 

τήν έκ μέρους μας παροχήν συμπληρωματικών στοιχείων 

καί πληροφοριών πού ζητεί ή Κοινότης , διά τήν συμπλή

ρωσιν τών φακέλλων . Μετά τήν συμπλήρωσιν τών φακέλ

λων aρχίζει ή ουσιαστική διαπραγμάτευσις κα-ιά τομείς, 

διά τήν προσέγγισιν τών αμοιβαίων θέσεων. 

»'Η θέσις τών διαπραγματεύσεων κατά τομείς εχει σή

μερον ώς ακολούθως: 

»1. Κοινοπραξία Χάλυβος- 'Άνθρακος 

»Συνεπληρώθη ό φάκελλος καί aναμένομεν τήν κοινο

τικήν aπάντησιν, επί τών μεταβατικών ρυθμίσεων πού εζη

τήσαμεν διά τήν προστασίαν τής Χαλυβουργίας μας καί 

τοίι Λιγνίτου. 

»2. Κίνησις Κεφαλαίων 
»Καλύπτει τήν ελευθέραν μεταφοράν κεφαλαίων, aξιών 

καί ιiπελευθέρωσιν πληρωμών εν γένει κ.λ.π . Συνεπληρώ

θη ό φάκελλος καί aναμένομεν τήν κοινοτικήν aπάντησιν 

επί τών θέσεών μας. Κυρίως εζητήσαμεν μεταβατικάς ρυ

θμίσεις διά νά aποφύγωμεν τήν aνεξέλεκτη μεταφορά κε

φαλαίων aπό τήν 'Ελλάδα στό εξωτερικό. 

»3. Δικαιώματα εγκαταστάσεως 
»Περιλαμβάνει τήν ελευθερίαν κινήσεως προσώπων, τό 

δικαίωμα εγκαταστάσεως φυσικών η νομικών προσώπων, 

τό δικαίωμα aσκήσεως επαγγέλματος, aποκτήσεως περι

ουσιακών στοιχείων κ.λ.π. Συνέπληρώθη ό φάκελλος καί 

αναμένεται ή κοινοτική άπάντησις έπί τών θέσεών μας. 

»4. Κοινωνικαί 'Υποθέσεις 
»Καλύπτει τά θέματα εργατών καί Κοινωνικής 'Ασφα

λίσεως . 

»'Υπολείπεται μόνον ή εκ μέρους μας παροχή στοιχεί

ων διά τούς ξένους έργάτες πού εργάζονται στήν 'Ελλάδα 

(κατά εθνικότητα, aπασχόλησιν κ.λ.π.) πού ύποβάλλονται 

έντός τών ήμερών. 

»5 . Πολιτική Περιφερειακής ·Αναπτύξεως 
»Συνεπληρώθη ό φάκελλος καί αναμένεται ή κοινοτική 

άπάντησις, επί τής βασικής θέσεως οτι δλόκληρη ή ' Ελ

λάς πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς περιοχή εχουσα ανάγκην 

είδικής ενισχύσεως, οπως συνέβη μέ τήν 'Ιρλανδίαν . 

»6. Τελωνειακή 'Ένωσις 
»Περιλαμβάνει τήν κατάργησιν δασμών, περιορισμών 

είσαγωγής καί λοιπών μέτρων ισοδυνάμου aποτελέσματος 

μεταξύ ' Ελλάδος - Κοινότητος. 

»~Εχουν διατυπωθεί ολες οί θέσεις μας διά μεταβατικές 

ρυθμίσεις πρός προστασίαν τής έλληνικής βιομηχανικής 

καί βιοτεχνικής παραγωγής aπό τόν κοινοτικόν άνταγωνι

σμόν καί εχουν ύποβληθή ολα τά στοιχεία πού εχουν ζη

τηθή, πλήν τών τομέων εμπορίας λιπασμάτων καί προϊόν

των πετρελαίου. 

» Ύ πολογίζεται οτι έντός δύο έβδομάδων άπό σήμερον 
θά εχει όλοκληρωθή ή μελέτη τών θεμάτων άπό τό ύπουρ

γεiον Γεωργίας καί ΑΤΕ διά τά λιπάσματα καί aπό τά 

υπουργεία Βιομηχανίας, 'Εμπορίου καί Συντονισμοί!, διά 

τά προϊόντα πετρελαίου, ωστε νά όλοκληρωθή ό φάκελλος 

μέ τά αiτήματά μας διά μεταβατικάς ρυθμίσεις καί νά aρχί

ση aμέσως μετά ή ουσιαστική διαπραγμάτευσις . 

»7. Έξωτερικαί Έμπορικαί Σχέσεις 
)) • ο τομεύς αυτός περιλαμβάνει τάς εμπορικάς σχέσεις 

τής Κοινότητος μέ τίς λοιπές χώρες, τίς πολυεθνικές συμ

φωνίες κατά προϊόντα (π.χ. κλωστοϋφαντουργικά), τίς 

συμφωνίες συνδέσεως μέ τρίτες χώρες κ.λ.π. 

»Αί συμφωνίαι πού εχει συνάψει ή Κοινότης καί οί 

παραχωρήσεις στίς όποίες εχει προβή εναντι ίiλλων χω

ρών, θά πρέπει νά γίνουν άποδεκταί καί νά έφαρμοσθοίιν 

άμέσως καί aπό ήμiiς. Πολλοί κλάδοι τής έλληνικής βιο

μηχανίας καί βιοτεχνίας θά κινδυνεύσουν χωρίς προστα

τευτικές μεταβατικές ρυθμίσεις. 

»'Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων, aπό τόν όποίον εζητήθη 

άπό μηνών πίναξ τών ευαισθήτων προϊόντων, διά νά ζητη

θοίιν aπό τήν Κοινότητα μεταβατικαί προστατευτικαί ρυ

θμίσεις, μiiς ύπέβαλε τόν ζητηθέντα πίνακα aλλά μετά ύπέ

βαλε δεύτερον πολύ έκτεταμένον περιλαμβάνοντα μεγάλον 

άριθμόν προϊόντων. 

»'ο πίναξ αυτός εχει ανάγκη νέας μελέτης καί επεξερ

γασίας πρίν υποβληθή, γιατί τά αiτήματα πρέπει νά υπο

στηρίζονται μέ επιχειρήματα καί στοιχεία πού νά πείθουν 

τούς Κοινοτικούς γιά τήν aνάγκη μεταβατικών προστατευ

τικών ρυθμίσεων. 

» Ύ πολογίζεται οτι έντός I 0-15 ή μερών θά εχη όλο
κληρωθή ή μελέτη καί θά υποβληθή ό τελικός πίναξ, rοστε 

νά συμπληρωθή καί ό φάκελλος αυτός . 

»8. Euratom. 'Ο φάκελλος είναι πλήρης. 
»9. Προϋπολογισμός 
»"Εχομεν υποβάλει τάς θέσεις μας ώς πρός τήν συμμε

τοχή μας στόν Κοινοτικό Προϋπολογισμό καί ή Κοινότης 
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άπάντησε κατ αρχήν, επί τών θέσεών της, άλλά ζητεί 

στοιχεία συμπληρωματικά, τά όποία δέν κατέστη άκόμη 

δυνατόν νά δοθοϋν, γιατί τό ύπουργείον ΟΙκονομικών δέν 

εχει όλοκληρώσει τήν μελέτην του ώς πρός τόν χρόνον 

εiσαγωγής καί εiς τήν ·Ελλάδα τοϋ φόρου προστιθεμένης 

άξίας, τά στάδια παραγωγικής διαδικασίας καί εμπορίας 

πού θά καλύψη καί τίς επιπτώσεις έπί του προϋπολογισμοί) 

μας. 

»Πρέπει νά σημειωθή δτι μέ τήν εισαγωγή του φόρου 

προστιθεμένης άξίας εις ·Ελλάδα θά άντικατασταθουν 

άλλοι φόροι (χαρτόσημον, ΦΚΕ, φόρος πολυτελείας 

κ.λ.π.), πού σήμερα άντιπροσωπεύουν τό fίμισυ περίπου 

τών έσόδων του προϋπολογισμοί) καί δτι μέρος τών εισπρά

ξεών μας έκτου ΦΠΑ θά έκχωρήται εις τήν Κοινότητα, διά 

συμμετοχήν μας στόν Κοινοτικό Προϋπολογισμό.' 

» Ύ πολοyίζεται δτι έντός ι 5θημέρου τό ύπουργείον 

οικονομικών θά εχη έτοιμάσει τά ζητούμενα άπό τήν ΕΟΚ 

στοιχεία. 

»ι Ο . Συμμετοχή εiς τούς θεσμούς 

»'Έχομεν διατυπώσει τίς θέσεις μας. ·Η Κοινότης άκό-

μη δέν /;γνώρισε τίς !δικές της. 

»ι ι . Γεωργία 

»VΕχομεν ύποβάλει τίς θέσ?tς μας άπό δεκαμήνου. 

»'Η Κοινότης ούδεμίαν άπάντησιν εδωσε, οϋτε Θ'Πί τών 

θέσεών της, οϋτε έπί τής διαρκείας τής μεταβατικής περιό

δου, ή όποία φυσικά επηρεάζει τήν πρόοδο τών διαπρα

γματεύσεων καί στούς άλλους τομείς. 

»'Υ πολογίζομεν δ τι πρό τών έορτών θά εχη όλοκλ η ρω

θή ή έκ μέρους μας όλοκλήρωση τών στοιχείων δλων τών 

φακέλλων. 

>>Αύτό δμως δέν άποκλείει τό ενδεχόμενον δτι ώρισμέ

νοι κύκλοι τής γραφειοκρατίας τής Commission, οί ϊδιοι 
κύκλοι πού έπηρέασαν τήν Commission κατά τήν ύποβολή 
του Aνis έπί τής αιτήσεώς μας, περί άναβολής τής dμεσης 

έντάξεως τής ·Ελλάδος, θά εξακολουθήσουν τήν τακτική 

νά ζητουν κατά καιρούς συμπληρωματικά στοιχεία γιά νά 

καθυστεροϋν τίς διαπραγματεύσεις καί νά δικαιολογουν 

τήν δική τους σιωπή στήν γεωργία, πού εlναι γιά μiiς ό 

ζωτικότερος τομεύς, καί τήν διάρκεια τής μεταβατικής 

περιόδου, χωρίς τήν όποίαν κανένας τομεύς τών δια

πραγματεύσεων δέν μπορεi νά προχωρήση. 

»'Εν όψει τών άνωτέρω ή τακτική μας πρέπει νά είναι: 

»Ι. Μέχρι τής ι 9 I ι 2/ ι 977 πού συνέρχεται ή 'Υ πουργι
κή Σύνοδος, θά συμπληρώσωμεν μέ τά έλλείποντα στοι

χεία καί τούς ύπολοίπους φακέλλους. 

»2. Στήν Ύπουργική Σύνοδο τής ι9 Δεκεμβρίου έ.ε. 
»α) Νά ζητήσωμεν liμεσον εναρξιν τών ούσιαστικών 

διαπραγματεύσεων (παζάρεμα) έπί δλων τών τομέων, περι

λαμβανομένων καί τών μή μεσογειακών γεωργικών προϊ

όντων . 

»β) Νά πιέσωμεν διά έπιτάχυνσιν άπαντήσεως τής Κοι

νότητος στήν γεωργίαν, τήν μεταβατικήν περίοδον καί 

στούς <'iλλους τομείς πού καθυστερεί. 

»Υ) Νά ζητήσωμεν νά όρισθή χρονοδιάγραμμα καί χρό

νος τερματισμοί) τών διαπραγματεύσεων καί νά τεθοiJν ώς 

στόχοι : 

»Πρώτον: Μέχρι τέλους Μαρτίου του ι978 νά εχουν 

τερματισθή οί τεχνικές διαπραγματεύσεις ούσίας (παζάρε

μα) έπί δλων τών τομέων πλήν γεωργίας . 

»Δεύτερον: Μέχρι τέλους Μα ίου ι 978 νά εχουν τελειώ
σει οί τεχνικές διαπραγματεύσεις ούσίας καί έπί τής γεωρ

γίας. 

»Δεύτερον: Μέχρι τέλους Μαίου 1978 νά εχουν τελειώ
σει οί τεχνικές διαπραγματεύσεις ούσίας καί έπί τής γεωρ

γίας. 

>>Τρίτον: Μέχρι τέλους 'Ιουλίου ι978 νά εχουν όλο

κληρωθή οί πολιτικές λύσεις έπί τών ύφισταμένων διαφο

ρών καί νά εχουν τελειώσει οί διαπραγματεύσεις. 

»Τέταρτον : Μέχρι τέλους 'Οκτωβρίου 1978 νά εχουν 
ύπογραφή οί Συνθήκες καί Πράξεις Προσχωρήσεως» 15 • 

nΗδη, πράγματι, στή διάρκεια τοu ετους πού δι

έρρεε, είχε αποσαφηνιστεί δτι οί διαπραγματεύσεις 

γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος είχαν αποσυνδεθεί από 

τίς αντίστοιχες γιά τή διεύρυνση τής Κοινότητας 

πρός τήν κατεύθυνση τής ·Ισπανίας καί τής Πορτο

γαλίας, καθώς καί από τό θέμα τής αναθεωρήσεως 

τής κοινής αγροτικής πολιτικής στή μεσογειακή της 

διάσταση . 'Εντούτοις, ή 'Επιτροπή των Εύρωπαϊ

κων Κοινοτήτων, διερευνώντας τίς έπιπτώσεις τής 

διευρύνσεως πρός τό Νότο καί διαμορφώνοντας τίς 

προτάσεις της γιά τήν αναθεώρηση τής κοινής αγρο

τικής πολιτικής σχετικά μέ τά μεσογειακά προϊόντα, 

δέν ήταν δυνατό παρά νά έπαναφέρει στήν έπιφάνεια 

θέματα πού άπτονταν άμεσα μέ ζωτικά συμφέροντα 

τής 'Ελλάδος. 'Η κατάθεση τής έκθέσεως μέ τίς 

σχετικές προτάσεις τής 'Επιτροπής ήταν εύλογο νά 

προκαθορίζει σέ σημαντικό βαθμό τίς τελικές θέσεις 

τής Κοινότητας σέ θέματα ύπό ανοιχτή διαπραγμα

τεύση μέ τήν έλληνική πλευρά, έπικεντρωμένα στούς 

καίριους τομείς τής γεωργίας η σέ έπίμαχες ρυθμί

σεις - δπως οί σχετικές μέ τή διάρκεια τής μεταβα

τικής περιόδου, τή συμμετοχή στά θεσμικά όργανα 

καί τίς δημοσιονομικές έκκρεμότητες. ·Η έπιβρά

δυνση του ρυθμοί> των διαπραγματεύσεων, αναπό

φευκτη η καί ήθελημένη, από τήν κοινοτική πλευρά, 

προκειμένου νά κερδηθεί χρόνος, ετεινε νά αποτελέ

σει τήν έπίφοβη απόρροια 16 • 

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει στήν πρώτη συ

νεδρίαση τοu 'Υπουργικοί> Συμβουλίου μετά τήν πα

ροχή ψήφου έμπιστοσύνης πρός τήν Κυβέρνηση . 

'Απευθυνόμενος στά μέλη τοu 'Υπουργικοί> 

Συμβουλίου, ό πρωθυπουργός έπεσήμανε μεταξύ 

άλλων: 

«'Η μείωση τής φορολογίας σημαίνει καί μείωση 

τών έσόδων τού Κράτους. Καί διά τόν λόγον αvτόν 

θά καθορισθεί μέ άκρίβεια άπό τά ύπουργεία Συντο

νισμού καί ΟΙκονομικών ό προϋπολογισμός τών 

ύπουργείων σας, έντός τού όποίου πρέπει vά κινηθεί

τε. Πρέπει ολοι νά άvτιληφθείτε δτι θεμελιώδης στό

χος μας είναι ή προστασία τής νομισματικής σταθε-
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ρότητος. Καί ή άπόδοση τού καθενός άπό σaς θ' 

άποδειχθεί μέ τό ν' άποδώσει άξιόλογο έργο μέ έκεί

να τά οίκονομικά μέσα πού έχει στή διάθεσή του. 

'Οφείλετε- δίνοντας τό παράδειγμα τής αύτοσυγ

κρατήσεως καί τής νοικοκυροσύνης- νά άξιολογή
σετε τά πιό σοβαρά καί τά πιό έπείγοντα καί αύτά 

άκριβώς νά καλύψετε. Νά φροντίζετε άκόμη νά συ

νεργάζεσθε μεταξύ σας, νά μήν άναλαμβάνετε όπο

χρεώσεις χωρίς ένημέρωση τής Κυβερνητικής 'Επι

τροπής καί προπαντός νά άπλουστεύσετε τίς διαδι

κασίες ώστε νά μή ταλαιπωρείται -δ πολίτηρ>. 

'Ο πρωθυπουργός δέν έπεκτάθηκε σέ λεπτομέ

ρειες, δεδομένου δτι δ ύπουργός Συντονισμου, Γ. 

Ράλλης, πρόκειται νά άναφερθεί έκτενως στούς δια
φόρους τομείς τής οίκονομικής πολιτικής καί ίδιαί
τερα των έπενδύσεων καί τής άναθερμάνσεως τής 

οίκονομίας, ένω δ ύπουργός Οίκονομικων, Ι. Μπου

τος, θά άναλύσει τίς νέες διαρρυθμίσεις στη φορο

λογία του είσοδήματος, άπό τίς δποίες προβλέπεται 

νά προκύψει έλάφρυνση των χαμηλότερων εισοδη-

μάτων. 1 

'Ο Κ. Καραμανλής εδωσε άκόμη δδηγίες γιά τήν 

καλύτερη όργάνωση καί άσκηση του κυβερνητικου 

εργου καί συνέστησε στούς ύπουργούς καί ύφυπουρ

γούς νά συμμετέχουν τακτικά στίς συνεδριάσεις τής 

Βουλής. ' Ο άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Κ. Πα

πακωνσταντίνου, έπιφορτίστηκε μέ τήν κοινοβου

λευτική έκπροσώπηση τής Κυβερνήσεως στη Βουλή. 

Στίς άνακοινώσεις του πρός τόν τύπο, ό ύπουργός 

Συντονισμου, Γ. Ράλλης, άναφέρθηκε σέ συγκεκριμέ

να μέτρα στό φορολογικό τομέα καθώς καί στίς γενι

κές κατευθύνσεις τής είσοδηματικής, τής άσφαλι

στικής, τής πιστωτιιcής, τής έπενδυτικής καί τής γε

νικότερης οίκονομιιcής πολιτικής γιά τό 1978. Είδι
κότερα έπεσήμανε: 

« I. ' Ο προϋπολογισμός τοu 1978 θά διαμορφωθεί στό 
συνολικό ϋψος τών 305 δισεκατ. δρχ . (250 δισεκατ. δρχ. 
τακτικός καί 55 δισεκατ. έπενδύσεων), ί\ναντι 246 δισεκατ. 

δρχ . του προϋπολογισμοί) του 1977. 
»2. Στή φορολογία του εισοδήματος: Αuξάνεται σέ 

60.000 δρχ. - άπό 40.000 πού ήταν - ή εκπτωση άπό τό 

εισόδημα τών μισθωτών καί συνταξιούχων (ΣΤ' πηγής), 

ένώ, παράλληλα, άναγνωρίζεται εκπτωση άπό τόν φόρο 

1.500 δρχ . γιά τή σύζυγο καί τά δύο πρώτα παιδιά, 2.000 
δρχ. γιά τό τρίτο καί 2.500 δρχ. γιά τό τέταρτο καί πάνω . 

· Επίσης, άναγνωρίζεται καί 1.000 δρχ. γιά κάθε άλλο προ
στατευόμενο μέλος. 

»3. Διπλασιάζεται τό άφορολόγητο όριο του άκαθαρί
στου εισοδήματος τών ,γεωργικών έπιχειρήσεων άπό 

250.000 δρχ . σέ 500.000 δρχ. 
»4. ' Απαλλάσσονται άπό τήν ύποχρέωση νά ύποβά

λουν φορολογική δήλωση όσοι ί\χουν φορολογητέο εισό

δημα 60.000 δρχ., άντί των 30.000, πού ίσχυε. 

»5. Διατηρείται δ φόρος καταναλώσεως (πρόσθετος) 

στά αυτοκίνητα πάνω άπό 1.800 κυβικά ιcαί τά κέντρα δια
σκεδάσεως, ένώ καταργείται στά ποτά, τίς γοuνες κ.λ.π. 

»6. Θά έφαρμοσθεί σταδιακά, άπό 1. 1. 78, τό 'Ενιαίο 
Μισθολόγιο τών δημοσίων ύπαλλήλων. 

»7. Προβλέπεται άνύψωση τών κατώτατων δρίων τών 
συντάξεων σέ "άξιοπρεπή" έπίπεδα καί αuξηση των άσφα
λιστικών ε{σφορών. 

»8. Οί τιμές θά συγκρατηθοuν σέ έπίπεδα quξήσεως γύ
ρω στό 10%». 

οι γενικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτι

κής τής Κυβερνήσεως - σύμφωνα μέ τίς άνακοινώ

σεις του Γ. Ράλλη - προσδιορίστηκαν ώς έξης : 

« ' Η οικονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως καθορίσθη 

τό 1978, ϋστερα άπό έπανειλημμένες συσκέψεις, πού ί\γι
ναν άπό τούς συναδέλφους μου, τόν διοικητή τής Τραπέζης 

'Ελλάδος καί έμοu, καθώς καί ύπηρεσιακούς παράγοντες . 

Στίς τρείς άπό αuτές τίς συσκέψεις προήδρευσε δ πρωθυ
πουργός. 

»Θά ijθελα νά έπισημάνω ότι δ προϋπολογισμός, παρ· 

δλο πού εχει ενα σημαντικό βάρος άπό άμυντικές δαπάνες, 

δπως άλλωστε τό 1977, εΙναι άπόλυτα ισοσκελισμένος καί 
δχι μόνον δέν έπιβάλλονται νέοι φόροι, άλλά, τουναντίον, 

γίνεται σημαντική μείωση του φορολογικοu βάρους. 'Η 

μείωση αuτή, εΙναι μεγαλύτερη γιά τούς δημοσίους ύπαλλή

λους, τούς ύπαλλήλους ΝΠΔΔ, τούς μισθωτούς έν γένει. 

Λαμβάνονται έπίσης καί ώρισμένα φορολογικά μέτρα, ίδι

αίτερα διά τήν τάξη τών άγροτών. οι φορολογικές μειώ
σεις δδηγοuν σέ ί\μμεση αuξηση του εισοδήματος. Σέ ώρι

σμένα κλιμάκια κάτω άπό τίς 300.000 έτήσιο εισόδημα ή 
φορολογική μείωση ισοδυναμεί μέ αuξηση του εισοδήμα

τος κατά 3-4%. 
»Τό άλλο σημείο πού θά ijθελα νά τονίσω εlναι τό 

· Ενιαίο Μισθολόγιο. Προβλέπουμε νά έφαρμοσθεί τό νέο 

μισθολόγιο άπό Ιης 'Ιανουαρίου 1978. Βεβαίως θά ψηφι
σθεί δ νόμος στή Βουλή άργότερα, άλλά θά ισχύσει άνα

δρομικά. Καθώς βλέπετε, ύπάρχει μιά γενική διαμαρτυρία 

τών δημοσίων ύπαλλήλων έναντίον του 'Ενιαίου Μισθο

λογίου. ·Η θέση τής Κυβερνήσεως εΙ ναι: Πρόθεσή μας ' 
εΙ ναι νά έφαρμόσουμε τό • Ενιαίο Μισθολόγιο άπό τήν 
ήμερομηνία πού είπαμε. 'Υπάρχουν ώρισμένες άμφισβητή

σεις, οί δποίες μποροuν νά τακτοποιηθοuν. Δέν εΙναι, 
όμως, δυνατόν νά έπιβαρύνουμε τόν προϋπολογισμό του 

1978 καί τόν προϋπολογισμό του 1979 μέ μεγαλύτερα ποσά, 
άπ' ό,τι τόν ί\χουμε έπιβαρύνει. Συνολικά, 27 δισεκατ. δρχ. 

θά έπιβαρύνει τό ·Ενιαίο Μισθολόγιο (τόν προϋπολογι

σμό) τά δύο προσεχή χρόνια». 

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

'Αποκαθίστανται οι διπλωματικές σχέσεις μετα-

, ξύ τής 'Ελλάδος καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατί
ας του Βιετνάμ . 'Η βιετναμική Κυβέρνηση εδωσε τη 

συγκατάθεση της γιά την έπίσημη άντιπροσώπευση 

τής ·Ελλάδος στό ·Ανόι, άπό τόν 'Έλληνα πρέσβη 

στό Πεκίνο. 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

(Ποσά σέ έκατ. δραχμές) 

Πραγματοποιήσεις 'Εκτιμήσ . Προβλέψεις Μεταβολές 

πραγματο- % 
ποιήσεων 

Προϋπολογισμός 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1978/1973 

- Τακτικός 14.053 22.395 34.288 43.716 49.950 52.725(α) 275,2 

% μεταβολές 59,4% 53,1% 27,5% 14,3% 5,6% 

- Δημόσιες 'Επενδύσεις 985 1.500 2.600 3.183 3.570 3.800 285,8 

% μεταβολές 52,9% 72,6% 22,4% 12,2% 6,4% 

Σύνολο: 15.03% 23.90% 36.'885 45).899 53.520 56.525 275,9 

% μεταβολές 58,9% 54,3% 27,1% 14,1% 5,6% 

(α)= Τό ποσό τοϋτο τών 52.725 έκατ. δραχμών θά αύξηθεί: 

I) Γιά τά προγράμματα έξοπλισμοϋ, λόγω ανειλημμένων ύποχρεώσεων κατόπιν σχετικών aποφάσεων τοϋ 

ΑΣΕΑ κατά δρχ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . I. 900 
2) Γιά τήν έφαρμογή τοϋ νέου μισθολογίου εiς βάρος της εiδικής γιά τό σκοπό τοϋτο προβλέψεως κατά 

δρχ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300 
3) Τό ύπουργείο 'Εθνικής ' Αμύνης προτίθεται νά εiσηγηθεί στό ΑΣΕΑ τήν ιiνάληψη καί νέων ύποχρεώσεων 

προμηθείας κυρίου ύλικοϋ κατά τό έτος 1978 ϋψους δρχ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3.000 

Σύνολο: 6.200 

Συνεπώς τό aνωτέρω ποσοστό αύξήσεως έκ 5,6% κατά τό έτος 1978 θά διαμορφωθή σέ 18,0%. 
Διά τά aνωτέρω ύπό στοιχεία I καί 3 ποσά θά έπιβαρυνθεί τό άποθεματικό του προϋπολογισμοϋ του ετους 1978. 'Ενδεχομένως ενα μέρος 

του ύπ ' ιiριθ . Ι ποσου νά καλυφθεί ιiπό τά περιθώρια τών πιστώσεων γιά προμήθειες ιiπό τό έξωτερικό καί τοϋτο γιατί τό δολλάριο εχει 

ύπολογισθεί πρός 38 δραχμές. 

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι 

Δαπανών ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης κατά γενικές κατηγορίες σέ δραχμές καί σέ συνάλλαγμα ετους 1978 

(Ποσά σέ έκατ. δραχμές) 

Δαπάνες 

Κατηγορία δαπανών 

Δαπάνες προσωπικοϋ ...........•................... 
Δαπάνες λειτουργίας & συντηρήσεως .........•.....•.. 

'Εξοπλισμός: 

Προμήθεια συμπληρωματικοί> κυρίου ύλικοί> ........•... 
Συμβατικές ύποχρεώσεις . έκ μακροχρονίων προγραμμάτων 

Σέ δραχμές 

15. 145,4 
8,306,3 

2.914,7 

έξοπλισμοί> . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 2.380,6 

Συνάλλαγμα 

σέ δραχμές 

733,4 
2.614,4 

9.382,2 

11.248,0 (α) 

Σύνολο 

15,878,8 
10.920,7 

12.296,9 

13.628,6 
----------------------------------------

Σύνολο.................................... . ... 28.747,0 23.978,0 

Οί δαπάνες σέ συνάλλαγμα έκπεφρασμένες σέ δολλάρια εχουν ώς ακολούθως : 

α) Μακροχρόνια προγράμματα έξοπλισμοϋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . $ 
β) Λοιπές δαπάνες, συντηρήσεως & λειτουργίας (aνταλλακτικά κ.λ.π. ) . . . . . . . • . . . . . . . . . $ 

Σύνολο: $ 

52.725,0 

296,0 έκατ. 

335,0 )) 

631,0 )) 

α)= Πέραν του ποσοϋ τούτου συμβατικές ύποχρεώσεις ϋψους $ 82,4 kκατ. περίπου προβλέπεται νά έξοφληθουν διά δανείων F.M.S. Credits. 
Συνεπώς, έάν δέν ληφθουν τά έν λόγφ δάνεια, τό aνωτέρω ποσόν τών $ 296,0 έκατ . τών προγραμμάτων έξοπλισμών, θά άνέλθει εiς $ 367,4 
kκατ . Έπί πλέον διαφορά $ 71,4 (367,4- 296,0 = 71,4). Ή παρατηρουμένη έπί έλαττον διαφορά τών $ 11,0 έκατ. (82,4 -71,4 = 11,0 έκατ.) 
δικαιολογείται έκ τοϋ δτι εiς τό ποσόν τών $ 296,0 έκατ. περιελήφθη κονδύλιον έκ $Ι 1,0 διά τήν πληρωμήν τόκων του συναφθησομένου 
δανείου τών $ 82,4 ί;κατ . 
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24-29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

'Ο Κ. Καραμανλής διέρχεται τίς έορτές των Χρι

στουγέννων στή Θεσσαλονίκη. Στό διάστημα τής 

παραμονής του στή βορειοελλαδική πρωτεύουσα 

ένημερώθηκε γιά τά προβλήματα τής εύρύτερης πε

ριοχής τής Μακεδονίας καί τής Θράκης καί δήλωσε 

δτι θά μελετήσει, σέ συνεργασία μέ τά άρμόδια κυ

βερνητικά στελέχη, τίς έπιβεβλημένες λύσεις. 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

'Ενόψει τής ένάρξεως τοϋ νέου οiκονομικοϋ 

ετους, ό πρωθυπουργός ένημερώνεται λεπτομερ&ς 

γιά τό πρόγραμμα δαπαν&ν στόν κρίσιμο τομέα τής 

έθνικής άμυνας. Στό σχετικό ένημερωτικό σημείω

μα, τό όποίο τοϋ υποβάλλει ό υπουργός Οiκονομι

κ&ν, καταγράφονται τά άκόλουθα άναλυτικά στοι

χεία [βλ. πίνακες, σ. 82]: 

ΠΑΡΑΡΊ'ΗΜΑ ΙΙ 

'Εξελίξεως είδικοu προγράμματος εξοπλισμοί! σέ συνάλ

λαγμα (ύψους $ 736,2 έκατ.) 

Ποσόν 

αjα'Έτος Δι' δ !:χουν Δι' δ δέν εχουν 

άναληφθεί αναληφθεί είσέτι 

ύποχρεώσεις ύποχρεώσεις Σύνολον 

(I) (2) (3) (4) (5) 

I) 1978 141,5 76,3 217,8 
2) 1979 126,1 76,3 202,4 
3) 1989 19,9 50,8 70,7 
4) 1981 8,6 50,8 59,4 
5) 1982 7,6 7,6 
6) 1983 5,1 5,1 
7) 1984 4,3 4,3 
8) 1985 2,7 2,7 
9) 1986 1,0 1,0 

Ρ 

Σύνολο 316,8 254,2 571,0 

Σημείωσις: 

'Ο καθορισμός τών, ποσών της στήλης (4) !:γινε κατ' 
έκτίμηση καί είναι ενδεικτικός. 'Όπως προκύπτει άπό τόν 

άνωτέρω πίνακα, άπό τό ποσό τών $ 735,2 έκατ. 
α) VΕχουν πληρωθεί ................ · · $ 
β) VΕχουν αναληφθεί ύποχρεώσεις....... $ 
γ) 'Υπόλοιπο πρός ανάληψη ύποχρεώσεων $ 

Σύνολο: $ 

164,2 
316,8 
254,2 

735,2 

(τό ποσόν τών 141,5 έκατ. της στήλης (3) πού άναφέρεται 
σέ άναληφθείσες ύποχρεώσεις γιά τό ετος 1978 περιλαμβά
νεται στίς προβλέψεις του σχεδίου προϋπολογισμοί! του 

ετους 1978. Ένώ γιά τό ποσόν$ 76,3 έκατ. της στήλης (4), 
γιά τό όποίο προβλέπεται δτ'ι θά άναληφθ"οuν ύποχρεώσεις 
κατά τό ετος 1978 δέν εχει περιληφθεί πρόβλεψη στόν 
προϋπολογισμό του ετους 1978). 

ΠΑΡΑΡ'fΗΜΑ 111 

'Εξελίξεως είδικοu προγράμματος έξοπλισμοu τών 

ένόπλων δυνάμεων σέ δραχμές (ϋψους 4.910 έκατ.) 

Ποσόν 

αfαvΕτος Δι' δ Εχουν Δι' δ δέν εχουν 

άναληφθεί άναληφθεί είσέτι 

ύποχρεώσεις ύποχρεώσεις Σύνολον 

(I) (2) (3) (4) (5) 

1) 1978 521 1.021 1.542 
2) 1979 256 1.043 1.299 
3) 1980 150 633 783 
4) 1981 562 562 
5) 1982 428 428 

Σύνολον 927 3.687 4.614 

Σημείωσις: 

Ό καθορισμός τών ποσών της στήλης (4) έγένετο κατ' 
έκτίμησιν καί είναι ενδεικτικός. 

"Οπως προκύπτει άπό τόν άνωτέρω πίνακα, άπό τόπο

σόν τών 4.910 έκατ. δραχμών: 
α) VΕχουν πληρωθεί ................. δρχ. 296 έκατ. 

927 )) 
3.687 )) 

β) 'Έχουν άναληφθεί ύποχρεώσεις >> 

γ) 'Υπόλοιπο πρός άνάληψη ύποχρεώσεων >> 

Σύνολο: >> 4.910 >> 

(τό ποσό τών 521 έκατ. δραχμών της στήλης (3) πού 
άναφέρεται σέ αναληφθείσες ύποχρεώσεις πού θά πληρω

θοuν τό ετος 1978 περιλαμβάνεται στίς προβλέψεις του 
προϋπολογισμοί! του ετους 1978. Ένώ γιά τό ποσό τών 
1.021 έκατ. δραχμών, γιά τό όποίο προβλέπεται νά άναλη
φθοuν ύποχρεώσεις κατά τό !:τος 1978 δέν ύπάρχουν προ
βλέψεις στόν προϋπολογισμό του ετους 1978). 

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ IV 

'Ετησίων ύποχρεώσεων- 'Από τό ετος 1979 εως τό 1990 
- άπό άναληφθείσες μέχρι τώρα ύποχρεώσεις γιά τά προ

γράμματα εξοπλισμοί! τών ένόπλων δυνάμεων 

(Ποσά σέ έκατ. δολ.) 

αjα 'Έτος Έάν ληφθοuν Έάν δέν ληφθοuν 

δάνεια F.M.S/ δάνεια F.M.S./ 
Credits Credits 

(I) (2) (3) (4) 

I) 1979 277,2 313,3 
2) 1980 250,2 227,2 
3) 1981 234,7 198,7 
4) 1982 228,0 181,2 
5) 1983 192,3 144,9 
6) 1984 158,6 113,70 
7) 1985 117,2 74,90 
8) 1986 84,8 44,8 
9) 1987 56,9 23,9 

10) 1988 28,6 9,7 
11) 1989 14,5 6,2 
12) 1990 3,4 3,0 

Σύνολο 1.646,4 1.338,5 
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Στά ποσά τής στήλης (3) περ~λαμβάνονται καί τά 
άπαιτούμενα γιά τήν έξυπηρέτηση τών ληφθέντων καί λη

φθησομένων δανείων F.M.S. Credits 17• 

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

'Η Κυβέρνηση, aνταποκρινόμενη στά συμφέ

ροντα τής συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσίων 

υπαλλήλων, aποφασίζει νά έφαρμόσει αναδρομικά, 

άπό τήν I η 'Ιανουαρίου τό 'Ενιαίο Μισθολόγιο, τό 
όποίο καί θά όλοκληρωθεί στή διάρκεια των έπομέ

νωΎ δύο έτων. Τό σχετικό νομοσχέδιο προβλέπεται 

νά κατατεθεί γιά ψήφιση στή Βουλή έντός δύο έβδο

μάδων, ένώ μέ άλλο νομοσχέδιο, πού ήδη καταρτίζε

ται, aντιμετωπίζονται βασικά βαθμολογικά προβλή

ματα τοϋ δημοσιοϋπαλληλικοϋ κλάδου. 

Τά κύρια χαρακτηριστικά τοϋ νέου μισθολογίου, 

δπως έξαγγέλθηκαν άπό τόν ύπουργό των Οiκονομι

κων, Ι. Μποϋτο, είναι τά άκόλουθα: 

«I. 'Επέρχεται ούσιαστική αuξηση στούς μισθούς τών 
δημοσίων ύπαλλήλων πού γιά τήν διετία κυμαίνεται άπό 

24% εως 32%. 
»2. Οί κατ' έξοχήν ώφελημένοι άπό τό νέο μισθολόγιο 

είναι οί συνtαξιοuχοι. Διότι άποκαθίσταται τό ϋψος τών 

συντάξεων στό πραγματικό ποσοστό 80% τών άποδοχών 
ένεργείας, ενώ μέ τό Ισχuον σύστημα επιδοματικής πολιτι

κής οί συντάξεις φαλκιδεύονταν, καθ' δσον τά παρεχόμε

να στούς έν ενεργείq. ύπαλλήλους διάφορα επιδόματα, δέν 

ύπολογίζονταν γιά τόν καθορισμό τής συντάξεως. Γιά τούς 

περισσότερους συνταξιούχους ή αϋξηση φθάνει τό 100%. 
»3. Καθορίζεται κατώτατο δριο βασικοί) μισθοu (12ου 

βαθμοu) τό ποσό τών 8.400 δρχ. έναντι βασικοί) μισθοu 

4.080 δρχ. πού είναι σήμερα. 

))4. Κλείνει ή ψαλίδα άνάμεσα στίς άποδοχές άνωτέρων 
καί κατωτέρων ύπαλλήλων. 'Η σχέση 12ου πρός 2ο βαθμό 

διαμορφώνεται σέ I: 4,36 έν<iντι I: 6,57 πού ήταν μέχρι 
σήμερα. 

))5. Καταργοuνται δλα τά γενικά καί εΙδικά επιδόματα 
καθώς καί οί άμοιβές άπό συμβούλια, επιτροπές καί όμάδες 

εργασίας. Διατηροuνται μόνον τό έπίδομα χρόνου ύπηρε

σίας, τό επίδομα σπουδών καί τό επίδομα οΙκογενειακών 

βαρών μαζί μέ τό προσωρινό προσωπικό έπίδομα. 

))6. Θεσπίζονται τρία μισθολόγια, ενα γιά τούς πολιτι
κούς ύπαλλήλους καί fi.λλα δύο γιά τούς στρατιωτικούς καί 

δικαστικούς. 

)) 'Η Κυβέρνηση, γιά τήν έφαρμογή του ' Ενιαίου 

Μισθολογίου διαθέτει πιστώσεις 28,5 δισεκατομμυρίων 

δραχμών, εξαντλώντας ετσι δλα τά περιθώρια πού άφήνει ό 

βεβαρημένος μέ ύψηλές στρατιωτικές δαπάνες κρατικός 

προϋπολογισμόρ). 

[Τό νομοσχέδιο, μετά τήν κατάθεσή του στή 

Βουλή, συζητήθηκε καί ψηφίστηκε καταρχήν στή 

συνεδρίαση τής 19 'Ιανουαρίου] . 

9 Ι Α ΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1978 

·Ο Κ. Καραμανλής συναντiiται μέ τό Σοβιετικό 
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'Εναρκτήρια συνεδρίαση τού νέου Ύπουρyικοv Συμβουλίου. 
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πρέσβη στήν 'Αθήνα, 'Ιβάν Ούντάλτσωφ. 

Μολονότι τηρήθηκε άπόλυτη σιγή άπό τίς δύο 

πλευρές γιά τό περιεχόμενο τής συνομιλίας, δημοσι

ογραφικές πηγές άναφέρουν οτι, κατά τή συνάντηση, 

εγινε άνασκόπηση τόσο των διμερών ελληνοσοβιε

τικών σχέσεων, οσο καί τών διεθνών ζητημάτων πού 

ένδιαφέρουν τίς δύο χώρες. Παρατηρείται, έξάλλου, 

οτι ή συνάντηση πραγματοποιήθηκε τήν παραμονή 

τής μονογραφής στή Μόσχα τής νέας διμεροϋς προ

ξενικής συμβάσεως πού άποτελεί βήμα προόδου 

πρός τήν κατεύθυνση τής όριστικής διευθετήσεως 

τών έκκρεμών διμερών προβλημάτων. 

10 IANOYAPIOY 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ συνεργασία τόν 

πρόεδρο τών Νεοφιλελευθέρων, Κ. Μητσοτάκη. Γιά 
τή συνομιλία τών δύο άνδρών, διάρκειας μιας rορας, 

δέν υπήρξε δποιαδήποτε άνακοίνωση. 

10 IANOYAPIOY 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση έρωτήσεως άν

τιπροσώπου τοϋ πρακτορείου «Associated Press>>, 
σχετικής μέ τά πρόσφατα «άνοίγματα» τοϋ νέου 

Τούρκου πρωθυπουργοϋ, Μ π. 'Ετσεβίτ, τόσο στό 

Κυπριακό, οσο καί στό γενικότερο θέμα τών ελλη

νοτουρκικών σχέσεων, εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«Ό κ. Έτσεβίτ έξέφρασε κατ' έπανάληψιν τόν 

τελευταίον καιρόν τήν προθυμίαν του νά συμβάλη είς 

τήν είρηνικήν διευθέτησιν τών έλληνοτουρκικών 

διαφορών καί τοί5 Κυπριακοί5. 

»Ή έλληνική Κυβέρνησις σημειώνει μέ lκανο

ποίησιν τίς δηλώσεις αύτές, τοσούτφ μάλλον καθ' 
δσον τά προβλήματα αύτά έδημιουργήθησαν κατά 

τήν πρώτην πρωθυπουργίαν τοί5 κ. 'Ετσεβίτ. 

»Ή Έλλάς έπί διετία ν δχι μόνον κατ' έπανάλη

ψιν διεκήρυξε τήν άνάγκην τής είρηνικής διευθετή

σεως τών διαφορών αύτών καί τής άποκαταστάσεως 

τής έλληνοτουρκικής συνεγρασίας, άλλά καί εκανε 

πρός τοvτο συγκεκριμένες καί έποικοδομητικές προ

τάσεις, ο{ δποίες δυστυχώς μέχρι σήμερα δέν βρήκαν 

άνταπόκρισιν στήν ΥΑγκυρα. 

» 'Ελπίζω νά άποδειχθή προσεχώς δ τι ο{ πράξεις 

τής νέας Κυβερνήσεως τοί5 κ. 'Ετσιβίτ θά άνταπο

κρίνωνται εlς τούς λόγους της». 

Πράγματι, δ Μ π. Έτσεβίτ, εύθύς μετά τήν πτώση 

τής Κυβερνήσεως Ντεμιρέλ, στίς 4 'Ιανουαρίου καί, 
τό σχηματισμό υπό τήν προεδρία του νέας Κυβερνή

σεως συνασπισμοϋ, εΙ χε άναφερθεί, στίς 9 'Ιανουα
ρίου, στήν άνάγκη γιά είρηνική έπίλυση τών ελλη

νοτουρκικών διαφορών. Οί έλπίδες έντούτοις πού 

άρχικά άνακινήθηκαν φάνηκε σύντομα νά διαψεύ-

δονται, οταν, στίς 12 'Ιανουαρίου, κατά τίς προ

γραμματικές δηλώσεις του, υπογραμμιζόταν οτι «ή 

Τουρκία θά έξασφάλιζε καί θά περιφρουροϋσε τά 

κυριαρχικά της δικαιώματα στήν υφαλοκρηπίδα», 

καθώς καί οτι «θά μεριμνοϋσε γιά τους δμοεθνείς πού 

ζοϋσαν σέ <iλλες χώρες, γιά τήν έφαρμογή τών διε

θνών συνθηκών». 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

'Ο πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Β. Ζι

σκάρ ντ' Έσταίν, σέ συνέντευξη πού εδωσε μέ τήν 

εύκαιρία τής έπισκέψεως τοϋ προέδρου Κάρτερ στό 

Παρίσι, εΙπε σχετικά μέ τό θέμα τής ελληνικής έντά

ξεως στίς Κοινότητες: 

«Δέν μιλήσαμε γιά τό πρόβλημα τής Κύπρου. Μιλήσα

με άντιθέτως γιά τό πρόβλημα τής ε{σόδου καί τής έντά

ξεως τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή ΟΙκονομική Κοινό

τητα. 'Ανέφερα στόν πρόεδρο Κάρτερ, πού ζήτησε νά ένη

μερωθή στό θέμα αύτό, δτι κρίνουμε δτι 1'1 είσοδος αύτή 
εΙναι έπιθυμητή καί δτι έπιθυμώ τα-χεία κατάληξη τών 

διαπραγματεύσεων καί τών συνομιλιών πού διεξάγονται». 

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται στό υπουργείο 'Εθνικής 'Αμύνης τρίωρη 

σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή τοϋ υπουργοϋ καί τών 

υφυπουργών 'Εθνικής 'Αμύνης, τής ήγεσίας τοϋ 

στρατεύματος καί άρμοδίων υπηρεσιακών παραγό

ντων. 

'Ο πρωθυπουργός ένημερώθηκε πάνω σέ θέματα 

πού σχετίζονται μέ τήν έπιχειρησιακή καί τή μαχη

τική ετοιμότητα καί, γενικότερα, μέ τίς άμυντικές 

δυνατότητες τής χώρας, καθώς καί μέ τήν πορεία τών 

προγραμμάτων έκσυγχρονισμοϋ, έξοπλισμοϋ, όργα

νώσεως καί έκπαιδεύσεως των ένόπλων δυνάμεων. 

Καί τόνισε, στή συνέχεια, ότι ή ϋπαρξη ίσχυρών καί 

ετοιμοπόλεμων ένόπλων δυνάμεων άποτελεί τόν 

άκρογωνιαίο λίθο γιά τήν άσφάλεια τής χώρας καί 

ένισχύει τή διαπραγματευτική της θέση έπί τών με

γάλων έθνικών προβλημάτων. 

'Ο πρωθυπουργός έξέφρασε τέλος τά συγχαρητή

ριά του πρός τήν άνώτατη ήγεσία γιά τήν άνάπτυξη 

καί τήν πρόοδο τών ένόπλων δυνάμεων σέ έπίπεδα 

πού νά έξασφαλίζουν πληρέστερα τήν <iμυνα τής χώ

ρας καί νά έπιτρέπουν στό λαό νά έπιδίδεται μέ αϊ
σθημα άσφάλειας στά είρηνικά του εργα. 

16 IANOYAPIOY 1978 

Ψηφίζεται, άπό τή Βουλή, το σχέδιο Νόμου «περί 

κυρώσεως τοϋ χρηματοδοτικοϋ πρωτοκόλλου μεταξύ 

τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος καί τής 

'Ελλάδος». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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'Ο εiσηγητής της πλειοψηφίας, Γ. Δαλακούρας, 

υπογράμμισε δτι τό δεύτερο κατά σειρά πού υπογρά

φηκε μεταξύ 'Ελλάδος καί ΕΟΚ, στίς 28 Φεβρουα
ρίου 1977, άποβλέπει στήν έπιτάχυνση τής όργανι
κfjς συνδέσεως τής χώρας μέ τήν Κοινότητα καί 

στήν ταχύτερη άνάπτυξη της οικονομίας της. Χαρα

κτηριστικό της διαδικασίας, άλλά καί τών στόχων 

τής Συμφωνίας, είναι ή πρόβλεψη γιά τήν καταβολή 

των κεφαλαίων, σέ έξαιρετικά σύντομο χρονικό διά

στημα, ως τό τέλος του 1981 καί μέ άναλογική δυνα
τότητα. 'Όπως μέ σαφήνεια διαγράφεται στή Συμ

φωνία, ή κύρια φροντίδα έντοπίζεται σέ έπίμαχο το

μέα των διαπραγματεύσεων, τήν έλληνική γεωργία. 

'Οποιαδήποτε -κατέληξε- άν είναι ή θέση όρισμέ

νων κομμάτων άπέναντι στήν ενταξη τής χώρας 

στήν Κοινότητα, τό χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

άποτελεί σύμβαση χρήσιμη άπό πλευράς σκοπών καί 

εύνοϊκή άπό πλευράς δρων, χωρίς νά άντιφάσκει καί 

μέ τή διεθνή τραπεζική πρακτική. 

'Ο εiσηγητής τής μειοψηφίας, Ε. Δρεττάκης, τό

νισε δτι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε καταρχήν τό σχέδιο Νό

μου στήν Κοινοβουλευτική 'Επιτροπή, μέ τό σκε

πτικό δτι δέν είναι άντίθετο στή διεθνή οiκονομική 

συνεργασία καί δτι ή ΕΟΚ όφειλε άπό καιρό νά χο

ρηγήσει μεγαλύτερα ποσά σέ έκπλήρωση άνειλημ

μένων οiκονομικ&ν υποχρεώcrεων πρός τήν 'Ελλάδα. 
Παράλληλα, δμως, παρατήρησε δτι τό πρωτόκολλο 

είναι δεσμευτικό, έφόσον τό δάνειο χορηγείταιάν τά 

χρηματοδοτούμενα εργα προωθουν τήν «περαιτέρω 

συμπληρωματικότητα της έλληνικfjς γεωργίας πρός 

έκείνη τής Κοινότητος)) . 'Η σχέση αύτή ερχεται σέ 

άντίθεση μέ τήν αύτοδύναμη έθνική άνάπτυξη πού 

άποτελεί τό βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ. 

'Ο άρμόδιος γιά τά θέματα τής ΕΟΚ υπουργός 

άνευ χαρτοφυλακίου, Γ. Κοντογεώργης, άντέκρουσε 

τήν άποψη δτι, σύμφωνα μέ όρισμένες ένδείξεις, ή 

Κοινότητα θά προτείνει καθεστώς έντάξεως πού θά 

θέσει τήν 'Ελλάδα σέ χειρότερη μοίρα άπό τά άλλα 

μέλη της Κοινότητας, παρατηρώντας δη!τουτο θά 
ήταν άντίθετο πρός τό γράμμα καί τό πνευμα τής 

Συνθήκης της Ρώμης, ή όποία δέν προβλέπει καθε

στώς μελών μέ μειωμένη συμμετοχή στά όργανα της 

Κοινότητας. Ή έλληνική Κυβέρνηση ζήτησε νά γί

νει μέλος ισότιμο μέ τά υπόλοιπα έννέα μέλη καί δέν 

διαπραγματεύεται παρά μόνο ρυθμίσεις μεταβατικές, 

υπέρ αύτfjς. Θά έπακολουθήσει ή πράξη τής προ

σχωρήσεως πού περιλαμβάνει δλες τίς μεταβατικές 

ρυθμίσεις πού έπεζήτησαν καί τά τρία νεώτερα Κρά

τη-μέλη γιά νά προσαρμόσουν τήν οικονομία τους 

στό κοινοτικό καθεστώς. 'Ο Γ. Κοντογεώργης, σέ 

άπάντηση άκόμη των ισχυρισμών του άρχηγου τής 

άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως, Α. Παπανδρέου, περί 

πολιτικών δρων πού συνδέονται μέ τήν προσχώρηση 

τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, έπανέ-

λαβε τή διαβεβαίωση του κ. Καραμανλή, δτι «Οί δι

απραγματεύσεις γιά τήν προσχώρηση τής χώρας μας 

στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες δέν συνδέονται μέ άλ

λους δρους πολιτικούς, οϋτε έτέθησαν πολιτικά θέ

ματα κατά τήν διάρκεια των διαπραγματεύσεων)) · καί 

κατέληξε υπογραμμίζοντας δτι οί δροι του πρωτο

κόλλου, έξόχως εύνοϊκοί γιά τήν έλληνική οικονο

μία, θά υποβοηθήσουν τήν κάμψη των συναλλαγμα

τικών δαπανών καί τήν άνάληψη σημαντικών εργων 

στό βιομηχανικό καί τό γεωργικό τομέα, έν& τό χο

ρηγούμενο, βάσει του πρωτοκόλλου, δάνειο άποτε

λεί, κατά τήν άποψη καί των ειδικών, μεγάλο έπίτευ

γμα. 

Τό [β'] χρηματοδοτικό πρωτόκολλο μεταξύ 'Ελ

λάδος καί ΕΟΚ υπήρξε ή τέταρτη κατά σειρά (καί 

τελεταία πρίν άπό τή Συνθήκη προσχωρήσεως) 

συμφωνία μέ κοινοτικό άντικείμενο πού κύρωσε ή 

Βουλή μετά τό Ν. 279/1976 (περί έγκαταστάσεως 
στήν 'Αθήνα Γραφείων Τύπου καί Πληροφοριών), 

Ν. 477/1976 (προσωρινή συμφωνία 'Ελλάδος- ΕΟΚ 
συνεπεία της προσχωρήσεως νέων Κρατών-μελών) 

καί Ν. 499/ 1~76 (πρόσθετο πρωτόκολλο στή Συμφω
νία Συνδέσεως συνεπεία της προσχωρήσεως νέων 

Κρατών-μελών). 

16 IANOYAPIOY 1978 

'Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ, 

μετά τή Λευκωσία καί τήν "Αγκυρα, έπισκέπτεται 

τήν 'Αθήνα καί εχει συνομιλία μέ τόν Κ. Καρα

μανλή στό Πολιτικό Γραφείο, παρουσία του υπουρ

γου των 'Εξωτερικών, Π. Παπαληγούρα, καί άρμό

διων υπηρεσιακών παραγόντων. 

Μετά τόν τερματισμό της συσκέψεως, ό Κ. Καρα

μανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Είχαμε μέ τόν κύριο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ 

μία πολύ χρήσιμη συζήτηση. Miiς ενημέρωσε γιά τίς 

συνομιλίες τίς όποίες εlχε στήν Κύπρο καί προπαν

τός στήν Άγκυρα. Miiς μετέφερε τή διαβεβαίωση 

τής τουρκικής πλευρiiς ότι προσεχώς θά κάνη συγ

κεκριμένες προτάσεις γιά τή λύση του Κυπριακου. 

Προτάσεις, οί όποίες θά καλύπτουν τόσο τό εδαφικό, 

όσο καί τό συνταγματικό θέμα. Βέβαια, πρίν νά γί

νουν γνωστές αύτές οί προτάσεις δέν δικαιολογείται 

ούτε αlσιοδοξία, ούτε άπαισιοδοξία. Γιατί δέν εlναι 
άρκετό οι' προτάσεις νά εlναι μόνο συγκεκριμένες. 

Πρέπει νά εlναι καί παραδεκτές. Γιά νά εlναι παρα

δεκτές, πρέπει νά εlναι λογικές καί δυνάμενες νά 

δδηγήσουν σέ μία δικαία λύση του κυπριακου προ

βλήματος. 'Εκείνο πού εlναι θετικό σ' αύτή τή φάση 

εlναι τό ζωηρό ενδιαφέρον του κ. Βαλντχάιμ νά 

άσκήση πλήρως τό ρόλο του καί νά βοηθήση σέ μίαν 

δικαίαν καί έντιμον λύσιν του κυπριακου προβλή

ματος. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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»Εlχα έξάλλου τήν εύκαιρία νά έξηγήσω στόν κ. 

Βαλντχάιμ τίς θέσεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

'Όπως γνωρίζετε, ή έλληνική Κυβέρνηση διαχωρί

ζει τό Κυπριακό άπό τά προβλήματα τοίίΑlγαίου καί 

ύποστηρίζει γιά τή λύση τοίί Κυπριακοίί τόν διακοι

νοτικό διάλογο ύπό τήν αlγίδα τών 'Ηνωμένων 

'ΕθνiiΜ>. 

Σέ έρώτηση δημοσιογράφου, <'iν συζητήθηκε ή 

πιθανή ήμερομηνία έπανενάρξεως τών συνομιλιών 
γιά τό Κυπριακό, δ Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Δέν δύναται νά ύπάρξει ήμερομηνία, διότι θά 

πρέπει νά προηγηθοίίν oi συγκεκριμένες προτάσεις 
πού ύπόσχονται oi Τοίίρκοι. 'Ο γενικός γραμματεύς 
μοίί εlπε δτι oi Τοίίρκοι ύπολογίζουν δτι έντός 10-15 
ήμερών θά εlναι σέ θέση νά κάνουν προτάσεις. Συνε

πώς δέν μπορεί, όχι άπλώς νά δρισθεί ήμερομηνία 

έπαναλήψεως, άλλά καί έπανάληψη τοίί διαλόγου, 

έάν δέν εlναι γνωστές oi προτάσεις τίς δποίες ύπό
σχονται νά κάνουν oi Τοίίρκοι». 

'Ο ίδιος δ γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ~καμε 

τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Εlχα μιά πολύ ένδιαφέρουσα καί έποικοδομητική άν

ταλλαγή άπόψεων μέ τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή. Οί 

συνομιλίες περιεστράφησαν κυρίως στό Κυπριακό, άλλά 

έξετάσαμε καί ώρισμένα άλλα προβλήματα της διεθνοϋς 

καταστάσεως. 'Ενημέρωσα τόν πρωθυπουργό έπί τών συ

νομιλιών μου στήν v Αγκυρα καί τήν Κύπρο καί δ πρωθυ

πουργός μοϋ έξέθεσε τίς άπόψεις του έπί τοϋ κυπριακοϋ 

προβλήματος. 'Όπως γνωρίζετε, εχει δημιουργηθεί νέα 

κατάστασις. Ή v Αγκυρα μέ έπληροφόρησε δτι θά παρου

σιάσει συγκεκριμένες προτάσεις στό έδαφικό θέμα της Κύ

πρου, καθώς καί άναθεωρημένες προτάσεις έπί τοϋ συντα

γματικοϋ. 'Εξετάσαμε τίς διαδικασίες, πώς δηλαδή θά ήτο 

δυνατόν νά προχωρήσουν οί ένδοκοινοτικές συνομιλίες. 

Θ!i άναμείνω γιά νά λάβω πρώτα τίς προτάσεις άπό τήν 

τουρκική πλευρά. Αύτό μοϋ ύπεσχέθη στήν Κύπρο δ Ντεν

κτάς (έκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής κοινότητος). Κα

τόπιν, σέ συνεργασία μέ τά ένδιαφερόμενα μέρη, θά άπο

φασίσουμε πότε θά άρχίσουν οί ένδοκοινοτικές συνομιλί

ες. Αύτή εlναι ή κατάσταση καί έκφράζω τίς θερμές μου 

εύχαριστίες στόν Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή γι' αύτή 
τήν πολύ χρήσιμη καί έποικοδομητική άνταλλαγή άπό

ψεων». 

Σέ έρώτηση δημοσιογράφου γιά τό έπόμενο βήμα 

πού άναμένεται νά γίνει στό Κυπριακό, δ Κ. Βαλντ

χάιμ άπάντησε: 

«Τό έπόμενο βf\μα θά εlναι ή τουρκική πλευρά νά πα

ρουσιάσει τίς προτάσεις της καί κατόπιν νά άρχίσω τίς 

έπαφές μέ τά δύο μέρη». 

'Ο Κ. Καραμανλής παρενέβη γιά νά παρατηρή-

σ ει: 

«Τό έπόμενο βήμα θά εlναι νά περιμένουμε ποιές 

θά εlναι oi τουρκικές προτάσεις. 'Από κεί θά φανεί 
aν ύπάρχει βάση διαλόγου. Πάντως πρέπει νά προ

σθέσω τοίίτο: Τό γεγονός δτι oi Τοίίρκοι δηλοίίν δτι 
εlναι άποφασισμένοι νά κάνουν συγκεκριμένες προ

τάσεις μπορεί νά θεωρηθεί μιά μικρά πρόοδος, διότι 

θά γνωρίζουμε έπί τέλους τίς θέσεις τών Τούρκων». 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

Μέ άντικείμενο τή διαμόρφωση τών βασικών κα

τευθύνσεων του προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύ

σεων, συγκαλείται στό υπουργείο Συντονισμοί\ σύ

σκεψη υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή. ·Ο ίδιος 

δ πρωθυπουργός, σέ δηλώσεις του πρός τούς δη

μοσιογράφους, έπεσήμανε: 

«Δέν εlναι εύκολο πρiiγμα νά κατανεμηθούν όρ

θολογικά 55 δισεκατ. δρχ. (πού εlναι τό ϋψος τοίί 

προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων), lδιαίτερα 

δταν έχει προηγηθή ή βαρειά κληρονομιά τής 7ετίας, 

κατά τήν δποία έντάχθηκαν στό πρόγραμμα Δημο

σίων 'Επενδύσεων έργα πού γιά νά τελειώσουν χρει

άζονται 125 δισεκατ. δρχ. 
»Στό παρελθόν διέγραψα πολλά άπό τά άχρηστα 

έργα τής 7ετίας, ύπάρχουν δμως καί άλλα πού εϊμα

στε ύποχρεωμένοι νά τά συνεχίσουμε. 

»Αύτό πού προσπαθούμε νά έπιτύχουμε, ε{ναι νά 

διαχωρίσουμε τά &μέσου άποδόσεως καί τά ταχείας 

άποπερατώσεως έργα καί νά δλοκληρώσουμε έπίσης 

έκείνα πού βρίσκονται σέ προχωρημένο στάδιο 

έκτελέσεως καί πού aν μείνουν στή μέση θά πiiνε 

χαμένα. ·Η δυσχέρεια τοίί προγράμματος συνίσταται 

στήν άνάγκη έξισορροπήσεως τών &μέσου σημασίας 

έργων καί τών μακροπροθέσμων άναγκών». 

Στό σημείο αύτό, δ πρωθυπουργός άνέφερε δτι <'iν 

ή κατασκευή δρισμένων ~ργων - δπως τό νέο Διε

θνές 'Αεροδρόμιο, τό Μετρό, δ Μόρνος - δέν άρχί

σει ή δέν συνεχιστεί, θά δημιουργηθοuν όξύτατα 
προβλήματα στό μέλλον. «Τά άεροπλάνα»- τόνισε 

χαρακτηριστικά- «δέν θά έχουν σέ λίγα χρόνια ποίί 

νά προσγειωθούν καί oi κάτοικοι τής πρωτευούσης 
θά άντιμετωπίζουν θέμα έλλείψεως νεροίί». 

Τήν έπομένη, σέ νέα σύσκεψη υπό τήν προεδρία 

του Κ. Καραμανλή, έγκρίθηκε τό δριστικό πρόγραμ

μα τών Δημοσίων 'Επενδύσεων γιά τό 1978, πιστώ
σεων συνολικοί\ ϋψους 55 δισεκατ. δρχ. 'Ως καθορι

στικός γνώμονας στή διαμόρφωση του νέου προ

γράμματος έπισημαίνεται ή γεωργική καί, γενικότε

ρα, ή οίκονομική άνάπτυξη, σέ συνάρτηση μέ τήν 

προετοιμασία γιά τήν ~νταξη στήν ΕΟΚ καί τήν ένί

σχυση τής πολιτιστικής καί κοινωνικής υποδομής 

τής χώρας. ·Ο πρωθυπουργός ~δωσε σαφείς δδηγίες 

γιά τήν ταχύτερη καί άποτελεσματικότερη έφαρμογή 

του προγράμματος. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε δτι 
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πρέπει νά γίνεται σοβαρή προετοιμασία των εργων 

μέ άρτιες μελέτες καί άπλούστευση των διαδικασιών, 

rοστε νά κινείται μέ ταχύ ρυθμό ό μηχανισμός εκτελέ

σεώς τους, συνέστησε νά οργανωθεί συνεχής καί αυ

στηρή έπίβλεψη, γιά νά άποφεύγονται καθυστερή

σεις, καί κατέληξε επισημαίνοντας τήν άνάγκη γιά 

τήν αυστηρή τήρηση τής γραμμής αυτής καί τήν άπό

φασή του νά φτάσει rος τήν έπιβολή παραδειγματι

κών κυρώσεων σέ βάρος τ&ν ύπευθύνων ύπαλλήλων 

καί έργολάβων. 

'Η σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρει 

τά άκόλουθα: 

((Σέ χθεσινή σύσκεψη πού επαναλήφθηκε σήμερα ύπό 

τήν προεδρία του πρωθυπουργου κ. Κ. Καραμανλή καί μέ 

συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμου κ. Ράλλη, Οίκονο

μικών κ. Μπούτου, Γεωργίας κ. Ταλιαδούρου, Δημοσίων 

'Έργων κ. Ζαρντινίδη, Συγκοινωνιών κ. Παπαδόγγονα καί 

τών ύφυπουργών Συντονισμου κ. κ. Δήμα καί Παλαιοκρασ

σa εξετάσθηκε λεπτομερώς καί όριστικοποιήθηκε τό ϋψος 

του προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων γιά τό 1978 κα
θώς καί ή κατανομή του κατά τομείς. 

»'Όπως φαίνεται καί άπό τόν πίνακα πού άκολουθεί, τό 

ϋψος του προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων όρίστηκε 

σέ 55 δισεκατ. δρχ . , άπό τά όποία 3 περίπου δισεκατ. ό.πο
τελουν aποθεματικό. Μ' αύτό τόν τρόπο τό ϋψος του προ

γράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων σέ σχέση μέ τά περυ

σινά μεγέθη (45 δισεκατ.) παρουσιάζει αϋξηση τής τάξεως 
του 20%. 'Η αϋξηση αύτή aποτελεί μία άκόμη tκφραση 
τής κυβερνητικής πολιτικής τονώσεως τής οiκονομικής 

δραστηριότητος τής χώρας, μέχρι του όρίου πού επιτρέπει 

δ κίνδυνος τών πληθωριστικών πιέσεων. 

>>'Η κατανομή του συνολικου αύτου προγράμματος 

Δημοσίων 'Επενδύσεων (δριο πληρωμών) κατά τομείς εί

ναι ώς έξής: 

Ι. Γεωργία 

2. Δάση - 'Αλιεία 

3. 'Εγγειοβελτιωτικά 

4. Μεταλλεία - 'Ορυχεία ΔΕΠ 

5. Βιομηχανία Ένεργ. Βιοτεχνία 

6. Συγκοινωνίαι (πλήν σιδ. δικτύων) 

7. Σιδηρόδρομοι 
8. Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία 

9. 'Εκπαίδευσις 

10. Οiκισμός 
11. 'Υγεία - Πρόνοια 

12. 'Ύδρευσις - Άποχέτευσις 

13. Δημοσία Διοίκησις 

14. Τεχνική βοήθεια 

15. Νομαρχιακά προγράμματα 
16. Εiδικό πρόγραμμα παραμεθορίων 

17. Διάφορα 
Διοικητικαί δαπάναι 

'Αποθεματικόν 

Γενικόν Σύνολον 

'Ε κατ . 

5.300 
1.630 
4.400 
1.300 
2.900 
7.610 
2.000 
1.800 
8.250 

740 
1.200 
4.300 

920 
40 

3.200 
600 

5.210 
600 

3.000 

55.000 

»Οί κυριότερες αύξήσεις στό πρόγραμμα του 1978 
δίνονται στούς τομείς: Γεωργία, Δάση - 'Αλιεία, 'Εκπαί

δευση, Οίκισμός, 'Υγεία-Πρόνοια καί 'Υδρεύσεις-' Απο

χετεύσεις. 

»Στόν τομέα τής γεωργίας δίνεται μεγαλύτερη tμφαση, 

ίδίως στούς τομείς πού συνδέονται iiμεσα μέ τήν ενταξή 

μαζ στήν ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, διατίθενται 300 έκατ. περί
που γιά τό ό.μπελουργικό καί ελαιοκομικό κτηματολόγιο, 

γιά πρότυπα οiνοποιεία, έλαιοδεξαμενές, συσκευαστήρια 

φρούτων, όργάνωση άνθαγορaς κ.λ.π. 'Επίσης εντάσσον

ται νέα εργα ϋψους 150 έκατ. δρχ. περίπου, τά περισσότερα 

άπό τά όποία θά διατεθουν γιά τήν ϊδρυση βιομηχανιών 

άπό τίς συνεταιριστικές όργανώσεις. 

»Στήν άνάπτυξη τών δασών aφιερώνονται σημαντικά 

κονδύλια, iδίως γιά τήν άνάπτυξη τών διαφόρων δασικών 

συμπλεγμάτων πού παρ~χουν τήν πρώτη ϋλη γιά βιομηχα

νίες ξύλου. 

>>'Επίσης, αύξάνονται σημαντικά οί επενδύσεις στόν 

τομέα προστασίας τών δασών (aπόκτηση πυροσβεστικου 

ύλικου, άεροπλάνα κ.λ.π . καί δασική όδοποιία). 

»Στήν κτηνοτροφία γίνονται σημαντικές επενδύσεις 

γιά τή συμπλήρωση του δικτύου μικρών σφαγείων σέ όλό

κληρη τή χώρα καθώς καί τήν εναρξη κατασκευής τών 

σφαγείων- κρεαταγορών Θεσσαλονίκης καί Πατρών, πού 

θά άποτελουν πόλους έπεξεργασίας καί εμπορίας κρέατος. 

'Επίσης, προβλέπονται καί ούσιαστικές έπιδοτήσεις γιά 

τήν ανάπτυξη κτηνοτροφικών μονάδων. 

»Στόν τομέα τής άλιείας συνεχίζονται οί έπενδύtJεις σέ 

άλιευτικούς σταθμούς ίχθυοτροφίας καί ιχθυόσκαλες, 

καθώς επίσης καί σημαντικά προγράμματα επιδοτήσεων. 

»Ή προσπάθεια στόν τομέα τών εγγειοβελτιωτικών 

συνεχίζεται άλλά μέ τίς έξής νέες κατευθύνσεις: 

»α. 'Αποπεράτωση δσων tργων μπορουν νά τελειώσουν 

καί νά παραδοθουν πρός χρήση τό 1978 ij τό πολύ τό 1979. 
»β . 'Έμφαση σέ νέα εργα ύψηλής άποδοτικότητος καί 

σύντομης aποπερατώσεως (εκμετάλλευση ύπογείων ύδά

των, aντιπλημμυρικά καί μικρά aποστραγγιστικά κ.λ.π.). 

»γ. Προετοιμασία καί όργάνωση τής εκμεταλλεύσεως 

των εργων aπό τούς άγροτικούς πληθυσμούς (κινητός εξο

πλισμός, όργάνωση τομέων έγγείων βελτιώσεων κ.λ.π.). 

»Γιά τήν ερευνα καί εκμετάλλευση του ύπογείου πλού-

του τής χώρας διατίθενται I ,3 δισεκατ. 
»Στόν τομέα βιομηχανίας συνεχίζεται ή έπιδότηση τής 

προσπαθείας γιά τήν ταχύρρυθμη ανάπτυξη τών βιομηχα

νικών περιοχών πού καθορίστηκαν σ' δλη τήν εκταση τής 

χώρας. 'Επίσης καί ή συμμετοχή στό έπενδυτικό tργο τής 

ΔΕΗ καί ίδιαίτερα στό tργο πολλαπλών σκοπών ΥΗΕ 

Πουρναρίου . 

»Στόν τομέα τών συγκοινωνιακών εργων συνεχίζονται 

ο{ επενδύσεις σέ ούσιαστική κλίμακα, ίδίως γιά τήν ανά

πτυξη τών αερολιμένων τής χώρας, καθώς καί του σιδηρο

δρομικου δικτύου. 'Η εμφαση στήν άνάπτυξη τών σιδηρο

δρόμων άποσκοπεί στήν διευκόλυνση των εξαγωγών μέ 
τήν δημιουργία τής άναγκαίας ύποδομής στόν λιμένα του 

Βόλου γιά τήν σύνδεση τής χώρας μέ τήν Μέση 'Ανατολή. 

Στήν όδοποιία δίνεται σχετικά μικρότερη tμφαση, ένώ πο

λύ σημαντικά κονδύλια διατίθενται γιά τήν συντήρηση 

τών όδών καί τήν βελτίωση του έπαρχιακου δικτύου. Γιά 

πρώτη φορά περιλαμβάνεται στό πρόγραμμα Δημοσίων 
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'Επενδύσεων ούσιαστική πρόβλεψη γιά τήν έπίλυση τοί> 

κυκλοφοριακοί>' προβλήματος στήν 'Αθήνα, μέ τήν προ

γραμματιζόμενη άπόκτηση 1.500 λεωφορείων, άπό τά 

όποία 300, συνολικής άξίας δύο έκατ. δρχ. περίπου, θά 
κυκλοφορήσουν φέτος. 

»Συνεχίζεται ή αύξηση τ&ν κονδυλίων πού άφιερώνον

ται στόν τομέα τής 'Εκπαιδεύσεως, μέ ίδιαίτερη εμφαση 

στήν 'Ανωτέρα, Γενική καί Ταχύρρυθμη 'Εκπαίδευση. 

'Ιδιαίτερα ένισχύεται τό πρόγραμμα κατασκευής καί έξο

πλισμοί> των Τεχνικών Λυκείων. 

»'Επίσης, σημαντική αύξηση πιστώσεων παρουσιάζε

ται στόν τομέα τοί> οiκισμοί> μέ τήν προικοδότηση καί 

ούσιαστική εναρξη δραστηριότητος τής ΔΕΠΟΣ. 

»'Ο τομέας 'Υγεία-Πρόνοια ένισχύεται ούσιαστικά, 

ίδίως στά προγράμματα άναπτύξεως των νοσοκομείων. 

11Τέλος, στόν τομέα τ&ν 'Υδρεύσεων-' Αποχετεύσεων 

διατίθενται κονδύλια ϋψους 4.300 έκατ. δρχ., άπό τά όποία, 
έκτός άπό τά συνεχιζόμενα εργα τοί> Μόρνου, σημαντικά 

ποσά διατίθενται καί στά άντιπλημμυρικά άποχετευτικά 

εργα τής περιοχής 'Αθηνών, καθώς καί στήν ϋδρευση τής 

Θεσσαλονίκης. 

11Γενικά, δύο εΙ ναι οί πόλοι προσανατολισμοί) τοϋ προ

γράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων τοϋ 1978: οiκονομική 
άνάπτυξη μέ τήν προοπτική τής έντάξεως στήν ΕΟΚ καί 

άνάπτυξη τής πολιτιστικής καί κοινωνικής ύποδομής τής 

χώρας. 

11' Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι ή υιοθέτηση προγράμμα
τος Δημοσίων 'Επενδύσεων τοϋ άνωτέρω ϋψους γιά τό 

1978 άποτελεί γενναία χειρονομία, i.διαίτερα liν ληφθεί ύπό
ψη τό συνεχιζόμενο βάρος τοϋ άμυντικοϋ θωρακισμοϋ τής 

χώρας καί έλπίζει ότι ή χειρονομία αύτή θά έκτιμηθεί όσο 

πρέπει καί άπό τόν ίδιωτικό τομέα, ό όποίος πρέπει νά 

άκολουθήσει τό κυβερνητικό παράδειγμα πρός τήν κατεύ

θυνση μεγαλύτερης έgενδυτικής προσπαθείας, πού μπορεί 

νά όδηγήσει σέ ύψηλούς ρυθμούς οίκονομικής δραστηριό

τητος καί προετοιμασία τής χώρας γιά τήν ενταξή μας 

στήν ΕΟΚ11. 

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

'Άλση καί δάση, γιά νά άποκτήσει ή 'Αττική 

ζωογόνους «πνεύμονες» - ύπfjρξε δ στόχος τών έν

τολών πού εδωσε δ πρωθυπουργός Κ. Καραμανλfjς 

στή διάρκεια συσκέψεως στό Πολιτικό Γραφείο μέ 

άντικείμενο τό «Πρόγραμμα Πρασίνου». Τό προσχέ

διο αύτό ε{ χε, ώς γνωστό, έξαyγελθεί άπό τόν πρωθυ

πουργό τόν 'Ιούλιο τοϋ 1976 καί άρχισε νά πραγμα
τοποιείται άπό τό Νοέμβριο τοϋ ίδιου χρόνου. 

'Αντικειμενικός σκοπός τοϋ όλου προγράμματος 

εΙναι ή έξυγίανση, προστασία καί αίσθητική &να

μόρφωση τοϋ περιβάλλοντος τfjς μείζονος περιοχfjς 

πρωτευούσης, μέ τή δενδροφύτευση όλων τών λοφο

ειδών καί όρεινών όγκων καί τή δημιουργία ίκανο

ποιητικοϋ συμπλέγματος άλσών καί εστιών πρασί

νου μέσα στίς κατοικημένες περιοχές. 'Ο στόχος αύ

τός διαπιστώθηκε ότι, κατά τά δύο πρώτα χρόνια τοϋ 

προγράμματος, έπιτεύχθηκε σέ μεγάλο βαθμό γιά 

τούς έντός της κατοικημένης περιοχfjς χώρους καί 

προωθήθηκε άρκετά ικανοποιητικά στίς περιοχές 

Ύμηττοϋ, Πάρνηθας, Πεντέλης καί Αίγάλεω. 

Στίς διαπιστώσεις καί άποφάσεις τfjς συσκέψεως 

άναφέρεται τό άκόλουθο σημείωμα: 

«Εiς τό Πολιτικόν Γραφείον έγένετο σύσκεψις ύπό τήν 

προεδρίαν τοϋ πρωθυπουργοϋ, εiς τήν όποία ν ελαβον μέρος 

οί ύπουργός καί ύφυπουργός Γεωργίας κ.κ. Α. Ταλια
δοϋρος καί Κ. Τριανταφύλλου καί ό τεχνικός σύμβουλος 

τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Κυριακόπουλος. 'Α ντι

κείμενον τής συσκέψεως ήτο τό θέμα τής άναδασώσεως 

τής περιοχής πρωτευούσης καί γενικώτερον τής' Αττικής, 

τό γνωστόν εύρύτατον "Πρόγραμμα Πρασίνου", τό όποίον 

ε{χεν έξαγγελθή ύπό τοϋ κ. Κ . Καραμανλή κατά μήνα 

Ίούλιον 1976 καί ήρχισεν πραγματοποιούμενον άπό τοϋ 
Νοεμβρίου 1976. 

11Εi.ς τήν σύσκεψιν διεπιστώθη ότι εκτοτε καί μέχρι τοϋ 

τέλους Δεκεμβρίου 1977 έκινητοποιήθησαν α{ ό:ρμόδιες 
ύπηρεσίες των ύπουργείων Γεωργίας καί Δημοσίων WΕργων 

καί άλλων όργανισμ&ν τόσον διά τήν μελέτη ν δσον καί διά 
τήν πραγματοποίησιν τοί> προγράμματος πρασίνου κατά 

τρόπον έπίμονον καί μεθοδικόν, μέ άποτελέσματα άρκετά 

ικανοποιητικά τόσον έντός των κατωκημένων περιοχών, 
δπως είς τά άλση Αi.γάλεω, 'Αττικόν, Δάφνης, Προφήτη 

'Ηλία Χαϊδαρίου καί Δαφνίου, όσον καί είς τάς κλιτϋς 

Ύμηττοϋ, Πεντέλης, Αίγάλεω καί Πάρνηθος. 'Αντικει

μενικός σκοπός τοϋ δλου προγράμματος ε{ναι ή έξυγίαν

σις, προστασία καί αίσθητική άναμόρφωσις τοϋ περιβάλ

λοντος τfjς μείζονος περιοχής πρωτευούσης μέ τήν δενδρο

φύτευσιν όλων των λοφοειδ&ν καί των όρειν&ν όγκων καί 

τήν δημιουργία ίκανοποιητικοϋ συμπλέγματος άλσ&ν καί 

έστι&ν πρασίνου έντός των κατοικουμένων περιοχών. Ό 

στόχος αύτός, πού άποβλέπει όχι μόνο είς τόν έξωραϊσμόν 

τοϋ άττικοϋ τοπίου άλλά καί είς τήν άποφυγήν τής ρυ

πάνσεως τfjς άτμοσφαίρας καί τήν άποκατάστασιν τοϋ 

δασικοϋ περιβάλλοντος, πού έπί αi.&νες κατεστράφη, καί 
είς τήν δημιουργίαν ένός ζωτικοϋ διά τούς κατοίκους 

δασικοϋ πνεύμονας, διεπιστώθη ότι κατά τά δύο πρώτα 

χρόνια τοϋ προγράμματος έπραγματοποιήθη σχεδόν έξ 

όλοκλήρου διά τούς έντός τfjς κατωκημένης περιοχής 

χώρους καί προωθήθηκε άρκετά ίκανοποιητικά είς τάς 

περιοχάς Ύμηττοϋ, Πάρνηθος, Πεντέλης καί Αίγάλεω. 

Κατά τό 1977 εγιναν είς τάς περιοχάς αύτ&ν τά άκόλουθα: 
11l. Φυτεύθηκαν 440.000 δενδρύλλια άπό κωνοφόρα, 

πλατύφυλλα καί θαμνώδη (είδη πεύκης, κυπαρίσσου, εύκά

λυπτος, κυανόλευκος άκακία, έληά, δάφνη κ.λ.π.), τά 

όποία κάλυψαν εκταση 7.030 στρέμματα, έν& κατά τό προ

ηγούμενον ετος 1976 έφυτεύθηκαν άλλα 310.000 δενδρύλ
λια είς 5.470 στρέμματα. 

112. ~Εγινε περιποίηση στήν ύπάρχουσα βλάστηση σέ 
εκταση 4.780 στρέμματα, έν& κατά τό 1976 ε{ χε γίνει όμοία 
έργασία είς 530 στρέμματα. 

ΙΙ3. 'Ανοίχθηκαν 78 χιλιόμετρα δασικών δρόμων γιά 
τήν έξυπηρέτηση των άναδασώσεων καί γιά τήν τουρι

στική άξιοποίηση αύτ&ν, έν& κατά τό 1976 εΙχαν άνοιγεί 
άλλα 31 χιλιόμετρα. 

ΙΙ4. Κατασκευάσθηκαν μόνιμες περιφράξεις σέ συνολι

κό μfjκος 5.350 τ.μ. 
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>>5. ~Εγινε προπαρασκευή εδάφους σέ εκταση 1.550 
στρέμματα γιά νά φυτευθοuν τόν 'Ιανουάριο- Μάρτιο 1978 
ίiλλα 200.000 δενδρύλλια. 

»6. 'Επίσης, εγιναν πολύ ώφέλιμες περιποιήσεις, ήτοι 
σκαλίσματα, ποτίσματα κ.λ.π. σέ δλα τά φυτευθέντα δέν

δρα, καθώς καί συντήρηση περιφράξεως. 

» 7. Ή δαπάνη -ι:rον εργων εφθασε στό ποσό τών 

150.000.000 δρχ., ενω α{ δαπάναι του 1976 ήσαν μόνον 
19.000.000 δρχ. 

»8. Στά συνεχιζόμενα εργα τών άναδασώσεων άπασχο
λοuνται 32 μηχανήματα, δπως προωθητήρες, άεροσυμπιε
στές, αυτοκίνητα κ.λ.π. 'Επίσης καί 600 εργατοτεχνίτες. 

'Εν όψει αυτων δ κ. πρωθυπουργός εδωσε εντολήν, 

δπως κατά τήν προσεχή περίοδον 1978-79: 
»Πρώτον, λειτουργήσουν άποδοτικά τά δασικά φυτώρια 

Ραπεντώσης (Πεντέλης) καί Βοτανικοί) καί συνεχισθοuν α{ 

άναδασώσεις καί περιποιήσεις: α) επί 5.000 στρεμμάτων 
είς 'Υμηττόν διά φύτευσιν 300.000 δενδρυλίων, β) επί 8.300 
στρεμμάτων είς Αίγάλεω, διά τήν φύτευσιν 300.000 δεν
δρυλίων, γ) επί 2.000 στρεμμάτων είς Πεντέλην, διά τήν 
φύτευσιν 200.000 δενδρυλίων καί δ) επί 1.000 στρεμμάτων 
είς Πάρνηθα, διά φύτευσιν 100.000 δενδρυλίων. 

»Δεύτερον, γίνει άναδάσωσις δλων τών δημοσίων δα

σών τής 'Αττικής, πού κατεστράφησαν άπό πυρκαϊές καί 

λοιπά καί νά άντιμετωπισθή άποτελεσματικά τό πρόβλημα 

άναδασώσεως καί τών καταστραφέντων ίδιωτικών δασών. 

»Τρίτον, συνταχθοuν μελέτες άναδασώσεως χώρων είς 

Πάρνηθα καί Πεντέλην, ώς καί δριστικές μελέτες χαράξε

ως του άναγκαίου δδικοu δασικοu δικτύου είς τό Λεκανοπέ

διον 'Αττικής. 

»Τέταρτον, νά γίνουν τά άναγκαία εργα, πού θά επιτρέ

ψουν τήν άπόλαυσιν τών άλσών καί τών δασών τής 'Αττι

κής άπό τούς κατοίκους τής πρωτευούσης»18 • 

19 IANOYAPIOY 1978 

Σέ συνέντευξη τύπου, στήν ~ Αγκυρα, εύθύς μετά 

τήν έξασφάλιση ψήφου έμπιστοσύνης, ό νέος Τουρ

κος πρωθυπουργός, Μ π. 'Ετσεβίτ, έπανέρχεται μέ 

σαφέστερο τρόπο στίς άρχικές δηλώσεις του, σχετι

κά μέ τήν άνάγκη έξομαλύνσεως τών διμερών διαφο

ρών τής χώρας του μέ τήν ·Ελλάδα, έπισημαίνοντας 

είδικότερα: 

«Πιστεύω στήν άνάγκη διεξαγωγής συνομιλιών στό 

άνώτατο επίπεδο. Δέν βλέπω ίiλλη δυνατότητα. 'Εάν δέν 

συναντηθοuν εξουσιοδοτημένοι πολιτικοί γιά τόν καθορι

σμό των θεμελίων, οί συνομιλίες σέ τεχνικό επίπεδο δέν θά 

δδηγήσουν πουθενά». 

Στήν 'Αθήνα, κυβερνητικός έκπρόσωπος ί:δωσε, 

χωρίς καθυστέρηση, τήν άπάντηση του 'Έλληνα 

πρωθυπουργου: 

«' Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως δέν εχει άντίρρηση νά 

συναντηθεί μέ δποιονδήποτε καί δπουδήποτε. 'Αλλά μία 

συνάντηση κορυφής προϋποθέτει στοιχειώδη προπαρα

σκευή». 

'Ο Μ π. 'Ετσεβίτ ί:δωσε ούσιαστικό περιεχόμενο 

στήν πρότασή του μέ τήν άποστολή, στίς 22 'Ιανου
αρίου, προσωπικου μηνύματος πρός τόν Κ. Καρα

μανλή, σέ άπάντηση συγχαρητήριου τηλεγραφήμα

τος του 'Έλληνα πρωθυπουργου γιά τήν άνάληψη 

τών καθηκόντων του: 

«' Εξοχώτατε, 
»Σdς ευχαριστώ γιά τό ευγενικό μήνυμά σας επί τΌ 

άναλήψει των καθηκόντων μου, ώς πρωθυπουργοί). 

»Συμμερίζομαι πλήρως τίς ελπίδες σας, δτι θά κατασ:τεϊ 

δυνατόν νά βελτιωθοuν οί σχέσεις μεταξύ τών δύο γειτονι

κών χωρών μας. 'Η Κυβέρνησή μου θά προετοιμαστεϊ γιά 

νά καταβάλει κάθε προσπάθεια πρός εκπλήρωση αυτής τής 

ελπίδος καί είμαι πεπεισμένος, δτι ώς εμπειρος πολιτικός, 

δ δποίος είχε συμβάλει στίς φιλικές σχέσεις μεταξύ των 

δύο χωρών μας στήν δεκαετία του 1950-1960, θά άνταπο
κριθείτε στίς προσπάθειες αυτές. 

»Δέν θά επρεπε νά ύπάρχει βασική διαμάχη επί τών 

συμφερόντων των τουρκικοί) καί έλληνικοu εθνών, άντιθέ

τως πιστεύω δτι είναι πρός τό συμφέρον άμφοτέρων τών 

εθνών ν' άποκαταστήσομε στενούς δεσμούς φιλίας καί νά 

συνεργαστοuμε σέ πολλούς τομείς. Τοuτο είμαι βέβαιος θά 

ενδυναμώσει τήν είρήνη στήν περιοχή μας καί τόν κόσμο. 

»Προσβλέπω, κύριε πρωθυπουργέ, σέ μιά προσωπική 

συνάντηση μαζί σας σέ πρώτη ευκαιρία, προκειμένου νά 

άποκαταστήσομε ενα διάλογο, δ δποίος δυνατόν νά άρει τά 

εμπόδια πρός εξεύρεση άμοιβαίως ίκανοποιητικών λύσεων 

στά προβλήματά μας. 

»Είμαι πεπεισμένος, δτι μία άτμόσφαιρα φιλικής συ

νεργασίας θά συμβάλει στήν άσφάλεια καί στήν ευτυχία 

άμφοτέρων τών τουρκικοί) καί έλληνικοu λαών». 

·Ο Κ. Καραμανλής διεβίβασε στόν Τουρκο όμό

λογό του, μέσω τής διπλωματικής όδου, τήν άκό

λουθη άπαντητική έπιστολή: 

«Εvχαριστώ γιά τό μήνυμά σας τής 22ας τρέ

χοντος. 

>> "Οπως γνωρίζετε, πιστεύω, καί τό έχω διακηρύ
ξει καί δημοσία, δ τι ή άπα κατάστασις σχέσεων φιλί

ας καί συνεργασίας μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας 

εlναι πρός τό συμφέρον άμφοτέρων τών λαών μας. 

Καί τήν πεποίθησίν μου αvτήν, τήν έχω άποδείξει 

έμπράκτως τόσον πρόσφατα, δσον καί παλαιότερα. 

>>Εlναι άναμφισβήτητο δτι μία προσωπική μας 

συνάντησις θά ήμποροvσε νά άποδειχθεί ώφέλιμος. 

Γιά νά εlναι δμως ώφέλιμος, δπως άμφότεροι έπιθυ

μοvμε, θά πρέπει νά προετοιμασθεί καταλλήλως. Γι

ατί άλλοιώς ή διάψευσις τών προσδοκιών μπορεί νά 

δυσχεράνει άντί νά διευκολύνει τήν προώθηση τών 

λύσεων. 

>>Κατά τήν γνώμην μου, ή συνάντησίς μας θά 

μποροvσε νά γίνει έvτός τής άνοίξεως καί άφοv πρα

γματοποιηθοvν αί προβλεπόμεναι έπαφαί καί συναν

τήσεις». 

·Ο Μ π. 'Ετσεβίτ θά δώσει συνέχεια στήν πρωτο

βουλία του μέ νέες δηλώσεις, στις 3 Φεβρουαρίου, 
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καί κυρίως, στίς 6 Φεβρουαρίου, μέ μήνυμα πρός τόν 
'Έλληνα δμόλογό του, μέ τό όποίο ύπογράμμιζε τήν 

άνάγκη γιά τήν έπίσπευση τής συναντήσεώς τους, 

έφόσον τό άντικείμενό της δέν ήταν ή έπίλυση τών 

προβλημάτων, άλλ' ή πρώτη γνωριμία καί ή άνταλ

λαγή άπόψεων: 

«' Εξοχώτατε, 
»Σάς εύχαριστώ γιά τό μήνυμά σας τής 23ης 'Ιανουαρί

ου. Καθυστέρησα τήν άπάντησή μου μέχρι τής επιστροφής 

σας στήν 'Αθήνα άπό τό ταξίδι σας στό εξωτερικό. 

»'Ενθαρρύνομαι διαπιστώνων άπό τό μήνυμά σας, δτι 

κατ' άρχήν συμφωνείτε μαζί μου επί τής χρησιμότητας 

μιaς προσωπικής συναντήσεώς μας. 

»Είμαι τής γνώμης δτι, εφόσον εχει σημειωθfj τοιαύτη 

κατ, άρχήν συμφωνία, δέν θά επρεπε νά χαθή χρόνος γιά 

τήν πραγματοποίησή της. Στό μήνυμά σας άναφέρεσθε 

στήν άνάγκη καταλλήλου προπαρασκευής, πρό τής συναν

τήσεως, γιά νά άποφευχθοϋν ενδεχόμενες άπογοητεύσεις. 

Τοϋτο θά ήτο άσφαλώς άναγκαίο, έάν θά συναντώμεθα, μέ 

σκοπό νά εξεύρουμε συγκεκριμένες λύσεις σέ εξειδικευμέ

να θέματα. 'Εκείνο, δμως, τό όποίο εχω κατά νοϋν είναι νά 

συναντηθώ μέ τήν 'Εξοχότητά σας γιά προκαταρκτικές 

συνομιλίες, χωρίς άνελαστική ήμερησία διάταξη, γιά νά 

άνταλλάξωμε άπόψεις επί των προβλημάτων, πού εζημίω

σαν τίς σχέσεις μεταξύ τών γειτονικών μας χωρών, κατά τά 

τελευταία ετη, καί νά διευρευνήσουμε τήν κατάλληλη καί 

πραγματοποιήσημη προσπέλαση, πού θά διευκόλυνε τήν 

επίτευξη συγκεκριμένων λύσεων, διά τής διαδικασίας τών 

διαπραγματεύσεων. 'Εάν δέχεσθε τό πλαίσιο αύτό, ό κίν

δυνος προκλήσεως άπογοητεύσεων ή διαψεύσεως ελπίδων 

θά ήταν ελάχιστος. 
»Μετά τίς πρόσφατες εκλογές, νέες Κυβερνήσεις άνέ

λαβαν τήν άρχή, τόσο στήν Τουρκία, δσο καί στήν 'Ελλά

δα. Νομίζω, δτι ή στιγμή είναι κατάλληλη, γιά νά προσπα

θήσουμε νά δημιουργήσουμε ενα κλίμα εμπιστοσύνης καί 

δέν άμφιβάλλω, δτι σείς εμπνέεσθε άπό τήν αύτή επιθυμία 

νά επιτευχθή ό σκοπός αύτός. 

»Πιστεύω δτι ή συνάντησή μας θά μaς παράσχη τήν 

εύκαιρία νά επιβεβαιώσουμε άπό κοινοϋ τήν πολιτική θέ

ληση καί τήν άπόφαση άμφοτέρων τών Κυβερνήσεών μας, 

γιά τήν καθιέρωση ύγιών φιλικών σχέσεων μεταξύ τών χω

ρών μας. 

»'Η πρότασή μου έμπνέεται άπό τήν πεποίθηση, δτι 

είναι πρός τό συμφέρον άμφοτέρων τών χωρών νά συντο

νίσουν τίς προσπάθειές των γιά τήν εύημερία καί τήν άσφά

λεια τών δύο εθνών καί γιά τή δημιουργία άτμοσφαίρας 

άσφαλείας καί συνεργασίας σέ όλόκληρη τήν περιοχή. 

»'Επιλαμβάνομαι τής εύκαιρίας νά σaς διαβιβάσω τίς 

καλύτερές μου εύχές, γιά τήν προσωπική σας εύτυχία καί 

γιά τό λαό τής 'Ελλάδος». 

'Η άπάντηση τοϋ Κ. Καραμανλή έπιδόθηκε στόν 

Τοϋρκο πρωθυπουργό τήν έπομένη, 9 Φεβρουαρίου, 
καί ταυτόχρονα δημοσιοποιήθηκε μέσω τοϋ ήμερή

σιου τύπου: 

« 'Εξοχώτατε, 
»Σιiς εύχαριστώ γιά τό μήνυμά σας τής 6 Φεβρου-

αρίου. Μέ ίκανοποίηση διαπιστώνω ότι οί άπόψεις 

μας συμπίπτουν έπί τής άνάγκης νά έξευρεθοίJν είρη

νικές λύσεις στά προβλήματα πού ύφίστανται μεταξύ 

τών δύο χωρών μας. 

)) 'Η άΠοκατάσταση σχέσεων φιλικής συνεργασί
ας μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας εlναι άναμφισβη
τήτως πρός τό συμφέρον τών λαών μας. 'Αποτελεί 

συνεπώς καθήκον καί τών δύο Κυβερνήσεων νά &να

ζητήσουν κάθε δυνατό τρόπο έπιτεύξεως τοίJ σκοπού 

αύτοίJ. 

))Συμπίπτουν, έπίσης, οί άπόψεις μας, ότι μία 

προσωπική μας συνάντηση θά μποροίJσε νά έξυπη

ρετήση τόν άνωτέρω σκοπό. Ώς γνωρίζετε, ή γνώμη 

μου εlναι ότι ή συνάντησή μας, έφ' όσον θά άπέβλε

πε στήν έξεύρεση λύσεων, θά έπρεπε νά προπαρα

σκευασθή καταλλήλως. 'Υπό τό πνείJμα, όμως, τής 

τελευταίας προτάσεώς σας, δέν θά ε{ χα άντίρρηση νά 

συναντηθοίJμε έντός τοίJ προσεχοίJς Μαρτίου. 'Η 

άκριβής ήμερομηνία μπορεί νά συμφωνηθή διά τής 

διπλωματικής δδοίJ. 

)) 'Ελπίζω καί έγώ ότι θά έχουμε τήν εύκαιρία νά 
έπιβεβαιώσουμε καί νά διαδηλώσουμε τήν πολιτική 

θέληση τών Κυβερνήσεών μας νά έξεύρουν δίκαιες 

καί λογικές λύσεις στά προβλήματά μας καί νά δημι

ουργήσουμε έτσι &να κλίμα έμπιστοσύνης, πού εlναι 

άπαραίτητο γιά τήν άναζήτηση αύτών τών λύσεων. 

)) 'Επιλαμβάνομαι τής εύκαιρίας, γιά νά σιiς δια
βιβάσω, κύριε πρωθυπουργέ, τίς καλύτερές μου εύ

χές, γιά τήν προσωπική σας εύτυχία καί γιά τόν λαό 

τής Τουρκίαρ). 

Τήν έπαύριο, δ Τοϋρκος πρωθυπουργός θά σπεύ

σει, μέ τήν εύκαιρία τηλεοπτικής συνεντεύξεώς του, 

νά δηλώσει: 

«'Η άποδοχή τής προτάσεώς μου γιά συνάντηση καί 

προκαταρκτική συζήτηση τών πρωθυπουργών 'Ελλάδος 

καί Τουρκίας άπό τόν Κ. Καραμανλή άποδεκνύει τήν πολι

τικότητα τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί\ καί δημιουργεί βά

σιμες ελπίδες δτι θά ύπάρξη εποικοδομητικός διάλογος, ό 

όποίος δέν μπορεί παρά νά καταλήξει στή βελτίωση τών 

σχέσεων τών δύο χωρών. Δέν πιστεύουμε σέ θαύματα καί 

δέν ελπίζουμε δτι μέ τήν πρώτη αύτή συνάντηση, τής όποί

ας άλλωστε οί στόχοι είναι περιορισμένοι, πρόκειται νά 

επιλυθοϋν ώς διά μαγείας τά προβλήματα πού εχουν συσ

σωρευθεί άπό διάφορους λόγους τά τελευταία χρόνια μετα

ξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 'Όμως οί συνομιλίες πού θά 

εχουμε ό κ. Καραμανλής καί έγώ θά άποτελέσουν μιά καλή 

άρχή καί θά βοηθήσουν στόν τερματισμό τών παρεξηγή

σεων καί σ' εναν εντιμο καί εποικοδομητικό διάλογο, άπό 

τόν όποίο, μόνον άγαθά άποτελέσματα μποροϋν νά προ

κύψουν». 

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

Ό 'Αμερικανός ύπουργός τών 'Εξωτερικών, 

Σάυρους Βάνς, μετά άπό πρόσκληση τής Ι:λληνικής 
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Κυβερνήσεως, πραγματοποιεί 24ωρη ένημερωτική 

έπίσκεψη στήν 'Αθήνα καί εχει συνάντηση καί συ

νομιλία μακρCiς διάρκειας μέ τόν Κ. Καραμανλή, 

καθώς καί μέ τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Π. Πα

παληγούρα. 

Οί έπαφές του Σ. Βάνς στήν 'Αθήνα χαρακτηρί

στηκαν χρήσιμες καί άπό τίς δύο πλευρές. 'Ο ίδιος 

δήλωσε δτι ή συνομιλία του μέ τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό «ύπήρξε πολύ ένημερωτική καί χρήσιμη καί 

θά βοηθήσει τόν πρόεδρο Κάρτερ καί έμέ νά κατα

νοήσουμε τά θέματα αύτά, τά όποία είναι έξαιρετικής 

σπουδαιότητος». Ό Κ. Καραμανλής, άπό τήν πλευρά 

του, ύπογράμμισε δτι έξέθεσε τίς γνωστές θέσεις τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως καί δτι «ήμπορεί νά εiπή» 

δτι ό συνομιλητής του εδειξε κατανόηση· καί πρό

σθεσε δτι οί συζητήσεις τους περιστράφηκαν γύρω 

άπό θέματα, δπως ή άμερικανική οικονομική βοήθεια 

πρός τήν 'Ελλάδα, ή όποία τό 1978 θά φτάσει τά 175 
εκατομμύρια δολλάρια, οί έλληνικές στρατιωτικές 

διευκολύνσεις πρός τίς ΗΠΑ, οί σχέσεις μεταξύ 

'Ελλάδος καί ΝΑΤΟ, τό Κυπριακό, τό Μεσανατολι

κό, καθώς καί γενικότερα διεθνή ζητήματα. 

Τό πλήρες πρακτικό τής συνομιλίας μεταξύ του 

Κ. Καραμανλή καί του Σ. Βάνς εχει ώς έξής: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός εύχαριστεί τόν κ. Βάνς, διότι 

άπεδέχθη τήν πρόσκλησίν του νά έπισκεφθή τήν 'Ελλάδα. 

Είναι βέβαιος δτι αί συνομιλία ι θά είναι χρήσιμοι, διότι θά 

μdς δώσουν τήν εύκαιρίαν νά διευκρινίσωμεν τάς θέσεις 

μας έπί ώρισμένων θεμάτων καί νά διαλύσωμεν ώρισμένας 

παρεξηγήσεις, έάν ύπήρξαν τοιαϋται εiς τό παρελθόν. ·Ο κ. 

πρωθυπουργός έρωτα έν συνεχεί~ τόν κ. Βάνς πώς προτιμά 

νά διεξαχθή ή συζήτησις. Θέλει νά ύποβάλη /;ρωτήσεις ή 

έπιθυμεί νά προηγηθή εκθεσις έκ μέρους τοϋ κ. Καραμανλή. 

» ' Ο κ. Βάνς λέγει δτι προτιμά τόν δεύτερον τρόπον. 

'Επωφελείται τής εύκαιρίας διά νά εύχαριστήση τόν κ. 

πρωθυπουργόν διά τήν πρόσκλησιν καί διά νά διαβιβάση 

τάς εύχάς καί τά σέβη τοΟ προέδρου Κάρτερ, ό όποίος έν
θυμείται πάντοτε ζωηρά τήν συνάντησίν των έν Λονδίνφ 

καί έλπίζει νά ξαναϊδή τόν κ. Καραμανλήν είς τήν Ούάσιγ

κτων. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι θά άρχίση άπό τάς έλ

ληνοαμερικανικάς σχέσεις, διότι εiς τό παρελθόν είχον 

δημιουργηθή παρεξηγήσεις. Αί σχέσεις αύταί εΙ ναι καλαί. 

Καλλίτερα ι aπό δ, τι φαίνεται νά νομίζεται. 'Εκείνο τό 

δποίον φαίνεται εΙναι αί έπιθέσεις καί ό θόρυβος τής άρι

στερdς καί τοϋ τύπου. Βεβαιοί δμως ό κ. πρωθυπουργός δτι 

ή μεγάλη πλειοψηφία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ τρέφει φιλικά 

αίσθήματα πρός τό άμερικανικόν εθνος. Δέν λησμονεί δτι 

χάρις εiς τήν άμερικανικήν βοήθειαν ήμπορέσαμεν νά άν

τισταθώμεν εiς τήν κομμουνιστικήν έπιβουλήν. Δέν λη

σμονεί έπίσης δτι ή οίκονομική βοήθεια τών ΗΠΑ κατέ

στησε δυνατή τήν άνοικοδόμησιν. 'Εχθρότης δέν ύπάρχει, 

ύπάρχει δμως πικρία συνήθης μεταξύ συγγενών καί φίλων 

δταν εχουν τό αίσθημα δτι έπροδόθησαν. Οί δεσμοί μας 

ήσαν τόσον στενοί ώστε έδημιουργήθη άπό ώρισμένα 

σφάλματα αύτό τό αίσθημα τής πικρίας. 'Η καλλιέργεια 

τοϋ &ντιαμερικανικοϋ αίσθήματος γίνεται άπό τήν 'Αρι

στεράν καί aπό τόν τύπον πού εκμεταλλεύονται αμερικα

νικά σφάλματα ή ύποτιθέμενα σφάλματα. Π .χ. τήν εντύ

πωσιν δτι ή δικτατορία έπε βλ ήθη ύπό τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών καί δτι τό κίνημα κατά τοϋ Μακαρίου εγινε μέ 

άμερικανική βοήθεια. Τό μεγαλύτερο δέ σφάλμα είναι δτι 

αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι δέν άντέδρασαν, ένώ ό ίδιος τό 

επραξε. Τοϋτο δέ, μολονότι εΙχαν επιχειρήματα, π.χ. ή 

Κυβέρνησις τοϋ προέδρου Τζόνσον διέκοψε τήν βοήθειαν 

πρός τούς συνταγματάρχας. Πάντως τό κλίμα εΙναι καλόν 

καί ήμπορεί νά βελτιωθή άκόμη περισσότερον. 

>>'Εκθέτων τά εiδικώτερα θέματα ό κ. πρωθυπουργός 

λέγει δτι θά &ρχίση aπό τό Κυπριακόν, διότι είναι αiτία 

δλων τών άλλων. Αύτό προεκάλεσε τό έμπάργκο, τήν κρί

σιν είς τό ΝΑΤΟ καί τήν κρίσιν είς τό Αiγαίον. 'Ο κ. Βάνς 

γνωρίζει βεβαίως τό ίστορικόν τοϋ θέματος. Τό γνωρίζει 

δμως καλλίτερον ό ίδιος, διότι άσπρισε ασχολούμενος μέ 

αύτό άπό 25ετίας. Πρό 20 έτών είχε δώσει λύσιν. 'Όταν 
δμως έπέστρεψεν εiς τήν 'Ελλάδα τό 1974 τό έπανεϋρεν εiς 
εξαρσιν. 

>>Τόν 'Ιούλιον τοϋ 1974 οί συνταγματάρχαι βλακωδώς 
εκαμαν κίνημα εiς τήν Κύπρον. 'Επρόκειτο περί καθαρώς 

~λληνοελληνικής ύποθέσεως πού δέν έστρέφετο κατά τών 

Τουρκοκυπρίων. Τήν 20ήν 'Ιουλίου οί Τοϋρκοι είσέβαλον 

είς τήν Κύπρον μέ πρόσχημα τήν aποκατάστασιν τής νο

μιμότητος. 'Η νομιμότης aπεκατεστάθη μετά τριήμερον. 

Κανονικά οί Τοϋρκοι θά επρεπε νά φύγουν. 'Όχι μόνον δέν 

τό εκαμαν, άλλά έπετέθησαν ΕΚ νέου κατά τήν διάρκειαν 

τής 2ας Διασκέψεως τής Γενεύης, κάτω aπό τά μάτια τών 

κ.κ. Κάλλαχαν καί Κίσινγκερ, ό όποίος παρίστατο διά 

παρατηρητοϋ. 

>>·Η ' Ελλάς θά ήτο δικαιολογημένη έάν έζήτει έπι

στροφήν εiς τό προϊσχύον καθεστώς έν Κύπρφ. 'Εδέχθη 

δμως νά συζητήση νέον καθεστώς, δπως τό έζήτουν οί 

Τοϋρκοι. Έκτοτε διεξάγεται διάλογος περίπου κωφών. 
Διότι, ένώ οί 'Ελληνοκύπριοι εκαμαν όρισμένας προτά

σεις μέ τήν συγκατάθεσίν μας, δέν ύπήρξεν άνταπόκρισις 

aπό τήν άλλην πλευράν. Προσφάτως γίνεται λόγος περί 

νέων προτάσεων τής 'Αγκύρας. ·Ο κ. πρωθυπουργός εϋχε

ται νά είναι καλαί. Κρίνων δμως έκ τής πείρας τοϋ παρελ

θόντος, δέν είναι αίσιόδοξος. Τοσούτφ μaλλον καθ' δσον 

αί δηλώσεις πού μdς ερχονται aπό τήν » Αγκυραν είναι 

άντιφατικαί. Αί θέσεις μας είναι γνωσταί: Διακοινοτικαί 

ύπό τήν αiγίδα τοϋ γενικού γραμματέως τοϋ ΟΗΕ. 

»Ή σημερινή κατάστασις, δπου τό 18% τοϋ πληθυ
σμοϋ έλέγχει τό 40% τοϋ έδάφους, δέν ήμπορεί νά ύποστη
ριχθή λογικώς. Αί θέσεις τών 'Ελληνοκυπρίων ίκανοποι

οϋν τάς λογικάς άπαιτήσεις τής Τουρκίας. ' Εδέχθησαν δι

απραγμάτευσιν νέου καθεστώτος. 'Εδέχθησαν δμοσπονδι

ακόν Κράτος ύπό κεντρικήν Κυβέρνησιν μέ σχετικάς 

έξουσίας. 'Εδέχθησαν τό εδαφος πού θά έλέγχουν οί 

Τουρκοκύπριοι νά τελή είς κάποιαν σχετικήν αναλογίαν 

μέ τόν πληθυσμόν τους. Λογικώς δέν ήμπορεί νά ύπάρξη 

άλλη λύσις, διότι άνευ σχετικής αναλογίας δέν λύεται τό 

πρόβλημα τών προσφύγων. 

» ' Ο κ. πρωθυπουργός άπορεί διατί ή Τουρκία δέν δέχε

ται αύτήν τήν λύσιν πού ίκανοποιεί δσα έπί ετη έπιζητοϋ

σεν. Δεχόμενοι θά ίκανοποίουν δλα των τά αίτήματα καί θά 

άπηλλάσσοντο καί aπό τό πρόβλημα. 'Η προσωπική του 
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έντύπωσις είναι δτι δέν τό δέχονται έπειδή ή έπίθεσις ήταν 

προμελετημένη. ·Η δευτέρα έπιχείρησις εiς τήν Κύπρον 

εγινε βάσει σχεδίου καί τά στρατηγικά σχέδια δέν κατα

στρώνονται εiς μίαν ήμέραν. Τά σχέδια προϋπf\ρχον καί οί 

Τοuρκοι άπλώς άνεζήτουν εόκαιρίαν, τήν όποίαν τούς 

εδωσαν οί συνταγματάρχαι. Έξ ού καί ή σημερινή 

δυσκολία διά νά εύρεθf\ λύσις όφείλεται είς τήν τουρκικήν 

δολιότητα. 

»'Εν σχέσει μέ τό ΝΑΤΟ ό κ. πρωθυπουργός λέγει δτι 

έδήλωσεν έπανειλημμένως δημοσί~ δτι ή 'Ελλάς δέν είναι 

έναντίον του Ν Α ΤΟ. Είναι ύπέρ αότοu. 'Όταν δμως τό 

1974, έμπρός εiς τά μάτια τών 'Αμερικανών καί τών "Άγ
γλων εγινε ή δευτέρα έπιχείρησις καί έτέθη πρό του δι

λήμματος ή νά κάμη πόλεμον, δπως τό έζητοuσεν ό στρα

τός καί ό λαός, ή νά έκτονώση τήν κατάστασιν, εκαμε αότό 

πού εκαμε. 'Όταν τήν 5ην πρωινήν τfjς 14ης Αόγούστου 

μετέβη εiς τό Πεντάγωνον, οί στρατηγοί του έζήτουν νά 

στείλη μεραρχίας. Εύρέθη πρό τραγικοί! διλήμματος. ·Ο 

λαός είχε άπογοητευθf\ άπό τό ΝΑΤΟ: 

»α. διότι εν μέλοξτf\ς Συμμαχίας είχεν έπιτεθf\ κατά τfjς 

Κύπρου καί, 

»β. διότι, δταν ή 'Ελλάς έζήτησεν τήν σύγκλησιν του 
Συμβουλίου, ό κ. Λούνς άπήντησεν δτι τό Συμβούλιον εύ

ρίσκετο έπ' ιlδεί~. 

»' Απεφάσισε τότε τήν άποχώρησιν άπό τό στρατιωτι
κόν σκέλος τf\ς Συμμαχίας. 'Όταν έκόπασεν ή άγανάκτη

σις, εκαμε πρότασιν περί εiδικfjς σχέσεως. Τήν συνεδύα

σεν μέ δήλωσιν δτι δταν έκλείψη ή αiτία πού προεκάλεσεν 

τήν ιlποχώρησίν μας θά έπανέλθωμεν εiς τό ΝΑΤΟ. 

»Τήν πρότασιν αότήν τήν εκαμεν γιά νά διευκολυνθf\ ή 

έπιστροφή σέ περίπτωση προωθήσεως τfjς λύσεως του Κυ

πριακοί!. Πρό ετους ύπεβάλαμεν προτάσεις καί άκόμη δέν 

μdς έδόθη aπάντησις. Πέραν τούτου εκαμαν καί τό σφάλμα 

νά μεταβάλουν τό καθεστώς του Στρατηγείου τfjς Σμύρνης. 

Ήτο δέ σφάλμα, διότι εγινε εiς ιlκατάλληλον στιγμήν, 

δηλαδή προτοu νά ρυθμισθf\ ή σχέσις μας μέ τό Ν Α ΤΟ. 

Πρέπει νά γίνη πιστευτόν δτι θέλομεν νά έπιστρέψωμεν εiς 

τό ΝΑΤΟ. 'Οφείλουν νά μdς διευκολύνουν. 'Εάν τό Κυ

πριακόν έλύετο αϋριον θά έπεστρέφαμεν ιlμέσως. 'Επειδή 

δμως κανείς δέν γνωρίζει πότε θά λυθf\, ή εiδική σχέσις 

μας μέ τό ΝΑΤΟ πρέπει νά ρυθμισθf\ μέχρι του θέρους. 

Διότι τά διεθνf\ θέματα, δταν δέν ρυθμίζονται ιlμέσως, γί

νονται χρόνια. 'Όταν πρωτοέγινε ή πρότασις περί εiδικfjς 

σχέσεως, ολοι τήν έδέχθησαν μέ άνακούφισιν. Μετά εν 

ετος ήρχισαν αί δυσκολίαι. Δέν θέλει νά έντυπωσιάση τόν 

κ. Βάνς, άλλά, έάν ή ρύθμισις δέν έπισπευσθf\, πρέπει νά 

εχουν ύπ' οψιν των δτι ημπορεί νά χάσουν τήν 'Ελλάδα, 

διότι δημιουργοuνται διάφοροι αντιδράσεις, διεργασίαι 

κ.λ.π. Διά τόν λόγον αότόν ζητεί τόσον χάριν τfjς Συμμα

χίας δσον καί τfjς ·Ελλάδος - διότι πιστεύει δτι είναι 

συμφέρον της - νά τελειώνη ή ύπόθεσις αότή μέχρι του 

θέρους καί θά ήθελε νά προσθέση καί τό αίτημα νά δημι

ουργηθf\ καί εiς τήν · Ελλάδα ιlνάλογον στρατηγείον πρός 
τό Στρατηγείον τf\ς Σμύρνης. ·Ο κ. πρωθυπουργός έπανα

λαμβάνει δτι έπρότεινε τήν εiδικήν σχέσιν, διότι θέλομε 

νά τήν εχωμεν ώς γέφυραν έπιστροφής καί δτι ή 'Ελλάς θά 

έπιστρέψη πλήρως εiς τό ΝΑΤΟ, δταν έκλείψουν τά αίτια 

πού προεκάλεσαν τήν ιlποχώρησίν της. Εiς τό σημείον 

αότό ό κ. πρωθυπουργός έρωτα τόν κ. Βάνς μήπως έπιθυμεί 

νά ύποβάλη έρωτήσεις ή νά ζητήση διευκρινίσεις. 

>> • Ο κ. Βάνς, άναφερόμενος εiς τό Κυπριακόν, λέγει δτι 
δ κ. πρωθυπουργός έξήγησεν πολύ καθαρά πώς συνέβησαν 

τά τραγικά γεγονότα εiς Κύπρον καί ποίαι ησαν αί συνέ

πεια{ των. 

>>Τήν προηγουμένην τό βράδυ τό θέμα ηγέρθη κατά τήν 

συζήτησίν του μέ τόν κ. 'Ετσεβίτ. "Ελαβε τήν διαβεβαίω

σιν, δτι ό κ. 'Ετσεβίτ είχε συμφωνήσει μέ τόν κ. Ντενκτάς 

δτι θα ύποβληθοuν προτάσεις πρός τόν γενικό γραμματέα, 
τόσον έπί του έδαφικοu, δσον καί έπί του συνταγματικοί!. 

'Επί του συνταγματικοί! ό κ. 'Ετσεβίτ δέν έπεξετάθη εiς 

λεπτομερείας, είπεν δμως δτι αί προτάσεις θά προβλέπουν 

δμοσπονδίαν καί προσέθεσεν δτι ό ϊδιος έπίστευεν δτι θά 

ητο σφάλμα νά δημιουργηθf\ σύστημα πού θά ηγεν είς δι

χοτόμησιν. ·Ο ϊδιος θά κατεπολέμει τήν διχοτόμησιν. ·Ο 

κ. Ντενκτάς συνεφώνησεν. Είπεν έπίσης ό κ. 'Ετσεβίτ δτι 

έπέστη δ χρόνος νά λυθf\ τό θέμα, τό όποίον είναι άγκάθι 

διά τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις καί τό δποίον καταναλί

σκει χρόνον καί δραστηριότητα πού θά επρεπε νά ιlφιερω

θοuν διά τήν έπίλυσιν σοβαρών έσωτερικών θεμάτων. ·Ο 

κ. Έτσεβίτ είπεν άκόμη δτι πιστεύει δτι αί προτάσεις θά 

είναι σοβαραί ιlλλά δτι, βεβαίως, μόνον εiς τούς ένδιαφε

ρομένους άπόκειται νά κρίνουν τήν σοβαρότητά των. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι χωρίς νά αiσιοδο

ξf\ θέλει νά έλπίζη δτι ο{ προτάσεις θά είναι σοβαραί καί 

τοuτο διότι έπιθυμεί λύσιν. Πιστεύει είς τήν άνάγκην τfjς 

έλληνοτουρκικfjς φιλίας, πού είναι συμφέρουσα διά τούς 

δύο λαούς. Τήν πίστιν του αότήν τήν άηέδειξεν εiς τό πα

ρελθόν μέ εργα οχι μέ λόγια, δπως δταν έγκατέλειψε τήν 

ΠΕνωσιν, διότι έκτιμοuσε τήν ανάγκην καλών ελληνο

τουρκικών σχέσεων. Ή μέχρι τοuδε πείρα μας δέν δικαιο

λογεί αiσιοδοξίαν. Εϋχεται δμως ό κ. πρωθυπουργός νά 

διαψευσθf\. 
>>·Ο κ. Βάνς λέγει δτι καi ό ίδιος δέν γνωρίζει, άλλά ό 

τρόπος μέ τόν όποίον έλέχθησαν αότά του εδωσαν τήν έντύ

πωσιν δτι ό κ. 'Ετσεβίτ όμιλεί σοβαρώς. 

))Ό κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ό κ. Ντενκτάς 

εκαμε δηλώσεις πού είναι άσυμβίβαστοι μέ τά λόγια του. 

))Ό κ. Βάνς λέγει δτι ήρώτησε τόν κ. Έτσεβίτ καί 

ελαβε τήν διαβεβαίωσιν δτι δ κ. Ντενκτάς συμφωνεί. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός τονίζει δτι ό κ. Ντενκτάς είναι 

έξάρτημα τfjς 'Αγκύρας. ΗΟταν προβαίνει εiς δηλώσεις 

πού είναι aντίθετοι πρός δσα λέγει ό κ. 'Ετσεβίτ, δικαιο

λογείται ή ύποψία δτι κάποιο παιγνίδι παίζεται. 

>>'Ο κ. Βάνς έπί τοu θέματος τοu ΝΑΤΟ λέγει δτι κατα

νοεί τά αiσθήματα πού έδημιουργήθησαν είς τήν • Ελλάδα 
έκ τfjς aρνήσεως τής συγκλήσεως του Συμβουλίου μέ τήν 

δικαιολογίαν δτι τά μέλη του εύρίσκοντο έπ' άδεί~. 'Εκ

φράζει τήν ίκανοποίησίν του διά τήν δήλωσιν δτι ιlποβλέ

πομεν εiς πλήρη έπανένταξιν. ·Ως πρός τήν δημιουργίαν 

είδικfjς σχέσεως λέγει δτι αί ΗΠΑ θά ήμποροuσαν νά μdς 

βοηθήσουν έάν τό ήθέλαμεν. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τήν έπιθυμίαν 

μας αύτήν, διότι θέλομε νά κάνωμεν ενα ακόμη βf\μα πρός 

πλήρη έπάνοδον. Τό πράγμα έπείγει, διότι έάν ή σημερινή 

μας πρότασις δέν γίνη δεκτή, δέν άποκλείεται είς 5 εως 10 
μήνας νά Ι:χη ξεπερασθf\ καί νά μήν είναι πλέον δυνατή 

οuτε αύτή ή λύσις. 

>>·Ο κ. Βάνς ύπόσχεται νά ιlσχοληθή μέ τό θέμα μόλις 
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επιστρέψη εiς tήν Ούάσιγκτων καί νά έπικοινωνήση μαζί 

μας διά του ύπουργείου των 'Εξωτερικών. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός θίγων τό θέμα των στρατιωτικών 

διευκολύνσεων λέγει δτι έζήτησε τήν προσαρμογήν των 

παλαιών συμφωνιών, διότι ή κατάστασις ήτο χαώδης. 

'Υ πή ρ χ ον άνω των 35 συμφωνιών καί κανείς δέν εγνώριζεν 
ποίαι iσχύουν καί ποίαι όχι. ' Ητο άνάγκη ν'& έκσυγχρονι
σθοuν. Δέν είπε ποτέ δτι επρεπε νά φύγουν, οί\τε εζήτησεν 

άνταλλάγματα. Εiς τόν tλληνικόν λαόν είπεν δτι αί βάσεις 

είναι χρήσιμοι καί διά τήν Συμμαχίαν καί διά τήν 'Ελλά

δα. 'Εχρειάζετο δμως προσαρμογή διά νά άποφύγωμεν πα

ρεξηγήσεις. nΕτσι άρχίσαμεν τάς διαπραγματεύσεις. Κατά 

τήν διάρκειαν των διαπραγματεύσεων αύτών άνέκυψεν ή 

τουρκοαμερικανική συμφωνία, διά τής όποίας έδίδετο ι 

δισεκατομμύριον δολλαρίων εiς τήν Τουρκίαν. Προσωπι

κώς εχει τήν γνώμη ν δτι αί ΗΠΑ διέπραξαν σφάλμα, διότι 

έδημιούργησαν κακόν προηγούμενον καί έξετέθησαν εiς 

έκβίασιν. ' Αφ' έτέρου μας έδημιούργησαν πρόβλημα, διό

τι ή συμφωνα άνέτρεπεν τήν σχετικήν iσορροπίαν δυνάμε

ων εiς εποχήν πού ύφίστατο κίνδυνος πολέμου μέ τήν 

Τουρκίαν. 'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ήτο φυσικόν νά ζητή

ση άποκατάστασιν τής ίσορροπίας, μολονότι δταν ijρχι

σαν αί διαπραγματεύσεις διά τήν άναθεώρησιν τών συμφω

νιών δέν ζητοuσε τίποτε. Εlπεν δμως καί τότε καί τό λέγει 
καί τώρα δτι θά επροτιμοuσε νά άρνηθή τήν οίκονομικήν 

βοήθειαν, εάν οί οίκονομικοί δροι εγκατελείποντο καί διά 

τήν Τουρκίαν. ·Η διαπραγμάτευσις έπροχώρησε καί διά νά 

δείξη τήν καλήν πίστιν του, αί συμφωνία ι έμονογραφήθη

σαν. 'Απομένει τό θέμα τής όλοκληρώσεώς των, δηλαδή 

τής ύπογραφής. Δυστυχώς τό θέμα εμπλέκεται μέ τήν άμε

ρικανοτουρκικήν συμφωνίαν καί μέ τό ΝΑΤΟ. 

>> ' Η προώθησις τής tλληνοαμερικανικής συμφωνίας θά 

προωθήση καί τήν τουρκοαμερικανικήν. Τοuτο δέ καθ' ijν 

στιγμήν εμείς πιστεύομεν δτι θά επρεπε νά έγκαταλειφθή ή 

οίκονομική πλευρά των. 

>>Μέ τό ΝΑΤΟ έμπλέκεται, διότι ή λειτουργία των 

στρατιωτικών εύκολιών είναι νοητή μόνον είς τό πλαίσιον 

τοu ΝΑΤΟ. Αύτός είναι ενας επιπλέον λόγος, διά τόν 

όποίον ζητεί τήν βοήθειαν τών ΗΠΑ πρός άποκατάστασιν 

των σχέσεών μας μέ τό ΝΑΤΟ. 'Εάν ύποτεθή δτι φύγωμεν 

άπό τό ΝΑΤΟ, δέν θά ύπήρχε πλαίσιον διά τήν συμφωνίαν 

άμυντικής συνεργασίας. Συνεπώς, ή καθυστέρησις τής 

ύπογραφής οφείλεται όχι εiς άπροθυμίαν, άλλά εiς αύτήν 

τήν έμπλοκήν. 'Επαναλαμβάνει τήν δήλωσιν δτι εάν άπό 

άμφοτέρας τάς συμφωνίας διεγράφοντο αί οiκονομικαί ρή

τραι, δέν θά έζήτει άνταλλάγματα διά τήν ύπογραφήν. 

n Αλλωστε, έκ τής έμπλοκής δέν βλάπτονται τά άμερικα

νικά συμφέροντα. Τό σημερινόν καθεστώς εlναι καλλίτε

ροv διά τούς ' Αμερικανούς. Αί βάσεις λειτουργοuν καί δέν 

ζητοuμεν άνταλλάγματα. Δέν κάνομεν αύτό πού εκαμε ή 

Τουρκία, δέν λέμε δώστε μας λεπτά ij κλείνομεν τάς 
βάσεις. 

>>·Ο κ. Βάνς έρωτα έάν δέν θά ή το δυνατόν νά 

έπισπεύσωμεν τήν διαπραγμάτευσιν διά τήν εiδικήν σχέ

σιν μέ τό Ν Α ΤΟ ύπογράφοντες ταυτοχρόνως τάς συμφωνί

ας άμυντικής συνεργασίας. 

>>'Ο κ . πρωθυπουργός άπαντα δτι ή είδική σχέσις δέν 

άποτελεί δρον, άλλά δτι τά θέματα είναι συνδεδεμένα. Δέν 

λέγει δτι διά νά ύπογραφοuν αί συμφωνίαι πρέπει νά τα-

κτοποιηθοuν αί σχέσεις μέ τό ΝΑΤΟ. · Υπάρχει δμως σύν

δεσμος, διότι χωρίς τό ΝΑΤΟ αί εύκολίαι δέν νομιμοποι

οuνται. 

>>·Ο κ. Βάνς έξηγεί διατί έρωτα. Λέγει δτι κατά τήν 

γνώμην του, διά τρείς τούλάχιστον συμφωνίας, μέ τάς Φι

λιππίνας, τήν Τουρκίαν καί τήν ' Ελλάδα, αί οίκονομικαί 

ρήτραι δέν ήμπόροuν νά έγκαταλειφθοuν λόγφ τής ίστορί

ας των. Συμφωνεί δτι δέν θά επρεπε νά εlχαν περιληφθή 

οικονομικοί δροι καί δτι είς τό μέλλον δέν θά πpέπει νά 
περιλαμβάνωνται. ' Ως εχουν δμως τά πράγματα διά τάς 

τρείς αύτάς συμφωνίας οί τεχνικοί δροι δέν ήμποροuν νά 

διαχωρισθοuν άπό τούς οίκονομικούς. 

)) 'Ανεξαρτήτως τοu Μ ν ή άμερικανική Κυβέρνησις 
προωθήση τήν τουρκικήν συμφωνίαν, δέν άποκλείει τό εν

δεχόμενον νά ελθη αϋτη πρό τοu Κογκρέσσου. Δέν άπα

κλείεται νά εχη fiδη ληφθή άπόφασις άπό τό Ρεπουμπλι

κανικόν κόμμα νά έγείρη τό θέμα, δπότε θά συζητηθή κατ' 

άνάγκην. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι εάν συμβή τοuτο, 

όφείλει νά δηλώση δτι ή εγκρισις τής συμφωνίας πρό τής 

ρυθμίσεως του Κυπριακοί) θά δημιουργήση νέαν κατάστα

σιν καί ή λύσις τοu Κυπριακοί) θά καταστή άδύνατος. Δέν 

θέλει νά τούς πή τί πρέπει νά κάμουν, διότι τό θέμα άποτε

λεί έσωτερικήν ύπόθεσιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

' Επειδή δμως ή άπόφασις τοu Κογκρέσσου θά εχη έπι

πτώσεις καί επί τής 'Ελλάδος, όφείλει νά έπιστήση τήν 

προσοχήν των δτι, έάν ή συμφωνία μέ τήν Τουρκίαν έγκρι

θή χωρίς λύσιν η ούσιώδη πρόοδον τοu Κυπριακοu, τό 

τελευταίον θά μετατραπή είς Μεσανατολικόν. 

>>'Ο κ. Βάνς παρατηρεί δτι κατ' άρχήν υίοθετοuν τήν 

συμφωνίαν μέ τήν Τουρκίαν. Τήν συνδέουν δμως μέ τάς 

έξελίξεις εiς τήν ' Ανατολικήν Μεσόγειον, πραγμα τό 

δποίον σημαίνει μέ ι'iλλας λέξεις σύνδεσιν μέ τό Κυ

πριακόν. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι τό Κογκρέσσον 

έδοκίμασεν άμφοτέρας τάς μεθόδους μέ τήν Τουρκίαν. Καί 

τήν έπιβολήν του έμπάργκο καί τήν μερική ν dρσιν του. Οί 

Τοuρκοι δέν εκαμαν τίποτε. Τό έμπάργκο άποτελεί τήν μό

νην πίεσιν. 'Εάν άρθή, οί Τοuρκοι δέν θά κάμουν τό παρα

μικρόν. ' Υπάρχει ένίοτε ή τάσις νά θεραπεύωμεν μέρος 

του προβλήματος δημιουργοuντες χειρότερα προβλήματα. 

'Ο ίδιος θέλει λύσιν τών διαφορών μέ τήν Τουρκίαν, πρός 

τό καλόν καί τής Συμμαχίας καί τής περιοχής. Πρέπει 

δμως νά λογικευθή καί ή Τουρκία καί πρέπει νά βοηθή

σουν καί οί σύμμαχοι. Τήν φιλοδυτικήν του πολιτικήν 

έπλήρωσεν είς τάς τελευταίας έκλογάς. Οί σύμμαχοι καί οί 

Τοuρκοι θά επρεπε νά έπωφεληθοuν τής παρουσίας του, 

διότι εχει τό θάρρος νά άναλαμβάνη τάς εύθύνας του. 'Εάν, 

δσο διατηρεί έπιρροήν εiς τήν · Ελλάδα, δέν εύρεθοuν λύ
σεις, φοβείται δτι θά δδηγηθώμεν είς περιπετείας, ίσως καί 

είς πόλεμον. 

))' Αναφερόμενος εiς τό θέμα τοu Αiγαίου, δ κ. πρωθυ

πουργός λέγει δτι τό πρόβλημα έδημιουργήθη άπό τήν 

. Τουρκίαν, ή όποία έπιθυμεί άλλαγήν καθεστώτος, τό όποί

ον ύφίσταται βάσει συνθηκών. ' Η ' Ελλάς θά ήμποροuσε 

νά iσχυρισθή δτι δέν ύπάρχει πρόβλημα. Παρά ταuτα έδέ

χθη τήν συζήτησιν. WΗρχισεν δ διάλογος, ή Τουρκία δμως 

δέν έφάνη πρόθυμος νά τόν συνεχίση. Διά τά θέματα του 

Αίγαίου καί τάς λεπτομερείας των θά έπιδοθή σύντομον 
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σημείωμα είς τούς συνεργάτας του κ. Βάνς. ·Ο κ. πρωθυ

πουργός θά <iρκεσθή είς τά άδρά σημεία. 

»Είς τό Αίγαίον ύπάρχουν 3.000 έλληνικά νησιά. Πρό
κειται περί · Αρχιπελάγους. ·Η Τουρκία θέλει νά μοιρά
σωμεν τό Αίγαίον τόσον <iπό aπόψεως ύφαλοκρηπίδος, 

δσον καί έναερίου χώρου. Μέ αuτόν τόν τρόπον 50 I νησιά 
θά μείνουν .<iπό τήν τουρκικήν πλευράν. Αuτό σημαίνει 

διάσπασιν τής 'Ελλάδος. Δέν τό δεχόμεθα. 'Έχομεν τήν 

σύμβασιν τής Γενεύης διά τήν ύφαλοκρηπίδα καί τό ICAO 
διά τόν έναέριον χώρον. Σύμφωνα μέ τήν Γενεύη ν τό 2 εως 
3% τής ύφαλοκρηπίδος περιέρχεται είς τήν Τουρκίαν λόγφ 
αναγνωρίσεως τής ύφαλοκρηπίδος τών νήσων. Οί Τοuρκοι 

ζητοuν τό I I 2 του Α~ γα ίου. 'Η θέσις του κ. πρωθυπουργοί> 
είναι δτι ή Σύμβασις τής Γενεύης μνημονεύει καί τάς είδι

κάς περιστάσεις. Δι' αuτό έπρότεινεν είς τούς Τούρκους νά 

τάς συζητήσωμεν. Έπρότεινε καί τήν λύσιν του Διεθνοuς 

Δικαστηρίου τής Χάγης μέ παράλληλον διάλογον. Έξή

γησεν δτι, ακόμη καί έάν έξευρεθή λύσις διά διαπραγμα

τεύσεων, συμφέρει πολιτικώς νά προσφύγωμεν είς τήν Χά

γην, διότι έν δψει τών άκραίων θέσεων πού ύποστηρίζονται 

άπό αδιάλλακτα στοιχεία, τόσον έδώ δσον καί είς τήν 

Τουρκία ν, οίαδήποτε λύσις πού κατ' άνάγκην θά έβασίζετο 

είς άμοιβαίας παραχωρήσεις θά έχαρακτηρίζετο ώς προδο

τική. Τρία χρόνια τώρα καταβάλλει προσπάθειαν είς μά

την. Είς Βρυξέλλας συνηντήθη μέ τόν κ. Ντεμιρέλ καί 

συνεφώνησεν επί τών άνωτέρω. ·Εξεδόθη καί σχετικόν 

ανακοινωθέν. Μετ' όλίγον ό κ. Ντεμιρέλ ύπανεχώρησεν μέ 

τήν δικαιολογίαν δτι δέν είχε διαβάσει τό άνακοινωθέν. 

» Έν συνεχείq ό κ. πρωθυπουργός άναφέρεται είς πρό
τασιν, τήν όποίαν άπό του βήματος τής Βουλής <iπηύθυνεν 

πρός τήν Τουρκίαν διά τήν σύναψιν συμφωνίας περί μή 

χρήσεως βίας καί ανταλλαγής πληροφοριών διά τάς εκατέ

ρωθεν προμηθείας όπλισμου. · Οί Τοuρκοι έδέχθησαν κατ' 

άρχήν τήν πρότασιν. 'Όταν δμως ό πρέσβυς τής 'Ελλάδος 

τούς ύπέβαλε σχέδιον τής συμφωνίας, δέν έδέχθησαν κc'iν 

νά τό παραλάβουν. 'Αντί τούτου aντέστρεψαν τήν λογικήν 

σειράν λέγοντας δτι !:πρεπε πρώτα νά λυθοuν τά προβλή

ματα καί επειτα νά ύπογραφή ή συμφωνία, ή όποία δμως 
τότε δέν θά έξυπηρετοuσε κανένα πρακτικόν σκοπόν. Οί 

εμπειρογνώμονες διά τήν ύφαλοκρηπίδα συνηντήθησαν 

τέσσαρας φοράς. Οί Τοuρκοι δέν μCiς είπαν ποτέ τί fiθελαν, 

άκόμη καί έπί τών διαδικαστικών θεμάτων. Κάθε φορά πού 

συμφωνοuσαν διά τήν διαδικασίαν, ύπαναχωροuσαν. Ή 

τελευταία πρότασίς μας είναι: 

»α. Διάλογος σοβαρός καί συνεπής, μέ βάσιν τό διεθνές 

δίκαιον καί τήν διεθνή πρακτικήν. Πάνω <iπό 50 χώραι 
άκολουθοuν τόν τρόπον αuτόν. 

»β. Νά <iποφευχθοuν έν τφ μεταξύ αί προκλήσεις. 

»γ. 'Ό,τι δέν λυθή, νά παραπεμφθή εiς τό Διεθνές Δικα

στήριον. 

»"Αλλ η λύσις δέν ύπάρχει έκτός του πολέμου. Τήν δια

δικασίαν αuτήν θά επρεπε νά τήν ζητήσουν οί Τοuρκοι, 

διατί αuτοί επιδιώκουν μεταβολήν του καθεστώτος είς τό 

Αίγαίον. Διά τήν πρότασίν του αuτήν επικρίνεται είς τήν 

'Ελλάδα διότι, προτείνων τήν προσφυγήν είς τό Διεθνές 

Δικαστήριον, άναγνωρίζει τήν ϋπαρξιν θέματος. 

»'Εν συνεχείq ό κ. πρωθυπουργός αναφέρεται είς τό 

επεισόδιον του "Σισμίκ". 'Ετέθη τότε πρό του διλήμματος 

ή νά κτυπήση, η νά προσφύγη εiς τό Συμβούλιον 'Ασφα-

λείας. Διά να αποφύγη τόν πόλεμον προσέφυγεν εiς τό 

Συμβούλιον 'Ασφαλείας, μολονότι δέν έπερίμενεν λύσιν 

άπό αuτό. 'Ημπορεί νά πή δτι δύο φοράς άπέφυγεν τόν 

πόλεμον, παρ' δλον δτι /;ταπεινώθηκε καί ό ίδιος καί ή 

χώρα. 

»'Επί ενα μήνα μετά τήν άπόφασιν του Συμβουλίου 

'Ασφαλείας οί Τοuρκοι έσυνέχισαν περιφρονητικότατα 

τάς έρεύνας των καί ό κ. πρωθυπουργός ήτο ύποχρεωμένος 

νά συγκρατή τήν κοινήν γνώμην. Καί τόν μέν έαυτόν του 

έλέγχει, δέν ξεύρει δμως εως πότε θά είναι είς θέσιν νά 

έλέγχη τήν κοινήν γνώμην έάν ή Τουρκία συνεχίση νά 

προκαλή. 

»'Εν συνεχείq ό κ. πρωθυπουργός έπιδεικνύει έπί χάρ

του τάς τουρκικάς aξιώσεις καί έξηγεί τάς άπαιτήσεις των 

έπί του εναερίου χώρου. Λέγει δτι, διά νά καλύψωμεν τούς 

φόβους τής Τουρκίας διά τήν άσφάλειάν της προέβημεν είς 

λογικάς προτάσεις, αί όποία ι δμως άπερρίφθησαν. ' Η δυ

σκολία είς δλα τά θέματα είναι ή ελλειψις εγκύρου συνο

μιλητου. Οί Τοuρκοι άλλάζουν κάθε έβδομάδα. ·Εάν δέν 

άπατCiται ό κ. πρωθυπουργός, παρόμοια θέματα ύφίστανται 

καί μεταξύ 'Ηνωμένων Πολιτειών καί Καναδά, πού συνε

φώνησαν είς τήν διαδικασίαν πού ό tδιος έπρότεινεν είς 

τούς Τούρκους, δηλαδή διαπραγματεύσεις καί, έν άδυναμίq 

λύσεως, προσφυγή είς τό Δικαστήριον. 

>>'Ο κ. Βάνς τό επιβεβαιώνει. 

)) 'ο κ. πρωθυπουργός προσθέτει δτι, εάν δέν aπατάται, 

α{' Ηνωμέναι Πολιτείαι καί ό Καναδάς ά\ρισαν καί προθε

σμίαν, έντός τής όποίας πρέπει νά πετύχη ό διάλογος καί 

μετά τήν όποίαν θά προσφύγουν είς τό Δικαστήριον. 

>>'Ο κ. Βάνς συγκατανεύει, προσθέτων δτι ύπάρχουν 

καί c'iλλα προηγούμενα. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι οί Τοuρκοι επιδεικνύ

ουν κακήν πίστιν. Έάν νομίζουν δτι ημποροuν νά επιβά

λουν τάς aπόψεις των, θά εχωμεν πόλεμον. Διά νά δείξη 

τήν τουρκικήν νοοτροπίαν, λέγει δτι οί Τοuρκοι θέτουν 

καί ζήτημα μειονότητας. 

>>'Ο κ. Βάνς λέγει δτι τό γνωρίζει. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός εξηγεί εν συντομίq τό ίστορικόν. 

Έξηγεί δτι τό 1964 ύπήρχον είς τήν Κωνσταντινούπολιν 
111.000 'Έλληνες καί είς τήν Δυτικήν Θράκην 106.000 
Τοuρκοι. Σήμερον άπέμειναν εiς τήν Κωνσταντινούπολιν 

μόνον 10.000 'Έλληνες, ένώ οί Τοuρκοι τής Δυτικής Θρά
κης ηuξήθησαν είς 130.000. Διαθέτουν δύο βουλευτάς καί 
έκδίδουν πέντε εφημερίδες. Ύπό τάς συνθήκας αuτάς ποί

ος επρεπε νά δημιουργήση θέμα; Βεβαίως ή' Ελλάς. 'Αντί 

τούτου τό θέτει ή Τουρκία. Μέ τήν νοοτροπίαν αuτήν δέν 

άποκλείω τόν πόλεμον. 

» Ό κ. Βάνς έρωτα Εάν ό κ. Έτσεβίτ μCiς διεβίβασε 

τίποτε έπί του έναερίου χώρου καί τής ύφαλοκρηπίδος. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα άρνητικώς. Δέν γνωρίζει 

πώς θά πολιτευθή είς τό μέλλον ό κ. Έτσεβίτ, γνωρίζει 

δμως δτι δλα τά θέματα ηγέρθησαν <iπό αuτόν. 

>>Τό Κυπριακόν δέν έδημιουργήθη <iπό τήν πρώτην <iλ

λά άπό τήν δευτέρα ν επιχείρησιν. 'Όταν συνηντήθη μέ τόν 

κ. Ντεμιρέλ καί τόν η ρώτησε "πώς έσκεφθήκατε δταν εξα

πολύσατε τήν δευτέραν έπίθεσιν", ό Τοuρκος πρωθυπουρ

γός του <iπήντησεν: "Ρωτήστε τόν κ. Έτσεβίτ" . 

»'Όταν τό περασμένο καλοκαίρι ό κ. Έτσεβίτ παρητή

θη, λίγες ώρες πρό τής παραιτήσεώς του, παρήγγειλεν εiς 
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τόν κ. Ντενκτάς νά έποι κ ίση τήν · Αμμόχωστον. ' Ο κ . 

πρωθυπουργός έλπίζει δτι τώρα πού ό κ . Έτσεβίτ άνέλα

βεν έκ νέου τάς ευθύνας τής διακυβερνήσεως τής χώρας θά 

κατανοήση τήν άνάγκην νά έξευρεθουν λύσεις. Μέ τόν 

ύπερεθνικισμόν τό μόνο πού θά επιτύχουν θά είναι ό 

πόλεμος. 

»'Ο κ . Βάνς λέγει δτι άσφαλώς πρέπει νά ύπάρχουν 

λύσεις καί έρωτii τόν κ. πρωθυπουργόν τί πιστεύειδτι σκέ

πτεται ό κ. 'Ετσεβίτ δταν προτείνη συνάντησιν. 

>> • Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι φοβάται δτι θέλει νά 
δημιουργήση έντυπώσεις . Δέν γνωρίζει τί σκέπτεται ό κ. 

Έτσεβίτ οuτε έπί τής ουσίας οuτε έπί τής διαδικασίας. 

'Εάν συναντηθουν καί δέν ύπάρξη προσέγγισις τότε πώς 

θά συνεννοηθουν οί έμπειρογνώμονες; 

» Ό κ. Βάνς συμφωνεί δτι θά ήτο πολύ έπικίνδυνον . 

'Επί του Κυπριακου δ κ. Έτσεβίτ εδωσεν ώρισμένας έν

δείξεις ώς πρός τό πώς σκέπτεται. Διά τό Αίγαίον δέν εδω

σεν καμμίαν. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι ό κ. Βαλντχάιμ του ε{

πεν δτι ό κ. 'Ετσεβίτ, τό 1974, ήδύνατο νά δώση I 0%. Τώρα 
του είπεν δτι ijλλαξαν α{ περιστάσεις. 'Ο κ . Καραμανλής 

φοβείται δτι αί προτάσεις δέν θά είναι επαρκείς . 

>>'Ο κ. Βάνς παρατήρεί δτι διά τό Αίγα ίον θά επρεπε νά 

ύπάρξη συνάντησις είς κατώτερον έπίπεδον. 

>> • Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι είς τάς 12 Φεβρουαρίου 
θά συναντηθουν οί εμπειρογνώμονες. 'λέν γνωρίζομεν δμως 
τί θέλουν οί Τουρκοι . 'Εάν είναι καλής πίστεως θά πρέπει 

νά δεχθουν τήν διαδικασίαν τήν όποίαν προτείνει. Δέν ζη

τεί άπό τούς φίλους μας νά λάβουν θέσιν έπί τής ουσίας . 

·Απλώς νά συστήσουν εiς τούς Τούρκους νά συμφωνήσουν 

έπί τής διαδικασίας. 

>>'Ο κ. Βάνς άντιλαμβάνεται δτι τουτο θά ή το ύποβοη

θητικόν (helpful). 
>>'Ο κ. πρωθυπουργός έκφράζει τήν πεποίθησιν δτι, έάν 

συμφωνήσωμεν έπί τής διαδικασίας, θά έξευρεθή λύσις 
χωρίς νά διατρέξωμεν κίνδυνον. 

>>'Ο κ. Βάνς παρατηρεί δτι χωρίς νά παρέμβουν θά ήδύ

ναντο ίσως νά φανουν χρήσιμοι. 

>>'Ο κ . πρωθυπουργός άποδοκιμάζει τάς δημοσίας δη

λώσεις καί κηρύσσεται ύπέρ τής άθορύβου διπλωματίας. 

Δι' αυτό καί άποφεύγει νά όμιλή, ένώ οί ΤοΟρκοι δμιλουν 

ύπερβολικά. 

>>'Ο κ. Βάνς συμφωνεί άπολύτως. 

)) Ό κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι μόλις του περιήλ

θαν πληροφορίαι δτι δ κ. 'Ετσεβίτ έδήλωσεν δτι η Τουρ

κία δέν έκβιάζει τό ΝΑΤΟ, δπως οί 'Έλληνες, καί δτι οί 

'Έλληνες εΙ ναι έπιθετικοί καί δι' αυτό δέν πρέπει νά ύπο

στηρίζωνται. 'Όταν δ κ. Ντεμιρέλ είπε κάτι τό παρόμοιο, 

άνέφερα είς τήν Βουλήν δτι αυτό μου έθύμιζε τό άνέκδοτο 

του χωρικου, ό όποίος ένώ εδερνε εναν δμοχώριό του, έκα

λουσε εiς βοήθειαν διότι δήθεν τόν εδερναν. 

>>'Ο κ . Βάνς λέγει έν συνεχεί~ δτι θά ijθελε νά έγείρη τό 

θέμα τής διαπιστεύσεως νέου πρέσβεως έν ·Ελλάδι. Θά 

ijθελε νά προτείνη εiς τό Κογκρέσσον τόν διορισμόν του κ . 

Μάκ Κλόσκυ, θά τό κάνη δμως μόνον δταν έπιστρέψη είς 

τήν 'Αμερική ν καί έφ' δσον ό κ. πρωθυπουργός τό έπιθυ

μεί. 

)) 'ο κ . πρωθυπουργός δέχεται άμέσως καί ευχαριστεί 

τόν κ. Βάνς διότι τόν διηυκόλυνε έπί του θέματος αυτου καί 

έξηγεί δτι ό κ. Σώφλυ κατηγορηθείς καλώς ή κακώς δι' 

δσα εlπεν είς τό Κογκρέσσον δέν θά ήμποροϋσε νά έκτελέ

ση τήν άποστολήν του είς τήν 'Ελλάδα . 

))Πολιτικώς δ κ. πρωθυπουργός δέν ήμποροϋσε νά άν

τιμετωπίση τόν διορισμόν του. Τό θέμα δμως δέν ή το έκεί. 

Διότι, ό πρέσβυς των 'Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει νά εί

ναι εiς θέσιν νά έργασθή πρός δλας τάς κατευθύνσεις. 

'Ελπίζει ό κ. πρωθυπουργός δτι ό νέος πρέσβυς θά είναι 

{κανός καί τονίζει τήν άνάγκην τής ταχείας έλεύσεώς του 

είς 'Αθήνας . 

>>'Ο κ. Βάνς παρέχει διαβεβαιώσεις διά τάς ίκανότητας 

τοϋ κ. Μάκ Κλόσκυ καί ύπόσχεται δτι μόλις έπιστρέψη εiς 

Ούάσιγκτων θά προχωρήση ταχέως είς τόν διορισμόν. 

>> • Ο κ. πρωθυπουργός έρωτii έν συνεχεί~ τόν κ . Βάνς 

, περί των έπαφών του έν Μέστι 'Ανατολίj. 
>>'Ο κ. Βάνς λέγει δτι μέ τήν έπίσκεψιν του κ. Σαντάτ 

είς 'Ιερουσαλήμ κατέρρευσε τό τείχος τής δυσπιστίας. 

'Αφ' έτέρου δμως έδημιουργήθη ευφορία πού έπροκάλε

σεν ύπερβολικάς προσδοκίας. Πρό τής συναντήσεως είς 

'Ιερουσαλήμ ό κ . Βάνς ελεγεν εiς δσους τόν έρωτοϋσαν δτι 

δ κόσμος δέν πρέπει νά άναμένη τά άδύνατα, διότι τά προ

βλήματα ήσαν δύσκολα. Παρά ταυτα η άναγγελία τής συ

ναντήσεως τής 'Ισμαηλίας έδημιούργησεν τήν προσδοκί

αν δτι τά θέματα θά έλύοντο έντός μιας ημέρ.ας. ' Η προσ
δοκία ήτο, οί δύο ηγέται νά συνεφώνουν έπί γενικής δηλώ

σεως συντεταγμένης άορίστως, η όποία θά ήδύνατο νά 

έμπλουτισθή (to be fleshed out) άργότερον. 'Όταν έπρaγμα
τοποιήθη η συνάντησις άντελήφθησαν δτι τοϋτο ήτο άδύ

νατον καί προέβησαν είς δύο χωριστάς δηλώσεις. Συνεφώ

νησαν έπίσης διά τόν σχηματισμόν μιiiς στρατιωτικής καί 

μιiiς πολιτική(; έπιτροπής. Εiς τήν στρατιωτική ν έπιτροπήν 
θά συνεζητείτο τό θέμα του Σινii . Εiς τήν πολιτικήν θά 

συνεζητουντο ευρύτερα θέματα πέραν των διμερών. 

))Ή στρατιωτική έπιτροπή συνήλθε εiς τό Κάιρον καί , 

έσημείωσεν ίκανοποιητικήν πρόοδον έπί πολλών στρατι

ωτικών θεμάτων, δπως π.χ. ζώνη άσφαλείας (buffer zones 
κ.λ.π.). 

»Εiς τήν · Ισμαηλίαν ε{ χ εν έπίσης συμφωνηθή μεταξύ 
Σαντάτ καί Μπέγκιν δτι θά έπεστρέφοντο δλα τά έδάφη τά 

όποία κατελήφθησαν μετά τό 1967. Τό μόνον τό όποίον δέν 
διηυκρινίσθη ήτο η τύχη τών iσραηλινών συνοικισμών εiς 

τό Σινii καί συγκεκριμένως εiς τήν περιοχήν Ραφάια. 

'Όταν δμως συνήλθε η στρατιωτική έπιτροπή εiς τό Κάι

ρον τό θέμα άνέκυψε γιά πρώτη φορά. Πρόκειται διά περί

που 3.000 άνθρώπους καί τό θέμα δέν θά επρεπε νά παρου
σιάση δυσκολίες. Δυστυχώς η σχετική ρητqρική έξελίχθη 

δημοσία. Διά τούς 'Ισραηλινούς τό θέμα εΙ ναι συναισθη

ματικό καί η δημοσιότης τό μετέτρεψεν εiς έσωτερικήν 

κομματικήν ύπόθεσιν. Διά τούς Αiγυπτίους, ήτο θέμα κυρι

αρχίας τό όποίον περιεπλάκη άπό τήν ίσραηλινήν άπάν

τησιν δτι τό 'Ισραήλ θά εΠρεπε νά διατηρήση τήν ευθύνην 
διά τήν άσφάλειαν τών περιοχών αυτών. Τελικώς άπεφα

σίσθη η στρατιωτική έπιτροπή νά συνεχίση τάς έργασίας 

της έπί του θέματος. 

>>Ταυτοχρόνως δμως συνήρχετο καί η πολιτική έπιτρο

πή διά νά έπεξεργασθή τήν κοινήν δήλωσιν. Τά δύο μέρη 

ύπέβαλον χωριστάς καί άντιθέτους ημερησίας διατάξεις 

διά τήν πολιτικήν έπιτροπήν . Οί 'Αμερικανοί προσεπά

θησαν νά τάς συμβιβάσουν χωρίς δμως έπιτυχίαν. Τότε 
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έπρότεινε iδική της ήμερησίαν διάταξιν έκ τριών σημείων. 

'Ήτοι: 

>>α. Σύνταξιν κοινής δηλώσεως άρχών, 

))β. διατύπωσιν κμτευθυντηρίων γραμμών (guidelines) 
διά τήν έπίλυσιν του θέματος τής Γάζης καί τής Δυτικής 

οχθης, καί 

))γ. διατύπωσιν άπό εiδικάς ύποεπιτροπάς ένδεικτικής 

συνθήκης (sample treaty) πού θά έχρησίμευε εiς τάς δια
πραγματεύσεις τών άλλων χωρών. 

))'Εκ τών τριών αuτών σημείων τά δύο μέρη συνεφώνη

σαν έπί του πρώτου καί έπί του τελευταίου. 'Επί του δευτέ

ρου δέν έπετεύχθη συμφωνία. Οί 'Αμερικανοί έδήλωσαν 

τότε δτι δέν θά μετέβαιναν είς τά 'Ιεροσόλυμα. 'Εντός 

24ώρου έπετεύχθη συμφωνία έφ' δλων τών σημείων. 'Εν 

τφ μεταξύ δμως οί δημόσιοι διαξιφισμοί έσυνεχίσθησαν 

καί όξύνθησαν. 

))Εiς τά ·Ιεροσόλυμα συνεφωνήθη νά άσχοληθουν μέ τό 

πρώτον σημείον. 'Εντός δύο ήμερών έσημειώθη πρόοδος 

έφ' δλων τών θεμάτων τής κοινής δηλώσεως πλήν ένός. 

'Εκεί εύρίσκοντο τά πράγματα δταν ξαφνικά εiδοποιήθη

σαν δτι ό πρόεδρος Σαντάτ άπέσυρε τήν άντιπροσωπείαν 

του διά διαβουλεύσεις. 

>>·Ο λόγος τόν όποίον δ κ. Σαντάτ θά έξηγήση εiς τήν 

'Εθνοσυνέλευσιν είναι δτι εΙ χε σημειωθή σειρά γεγονότων 

άσυμβιβάστων μέ τό πνευμα τό όποίον τόν διείπεν δταν 

tπεσκέπτετο τήν ·Ιερουσαλήμ. Καί άκόμη διότι είχαν 

γίνει δύο δηλώσεις, μιά του κ. Μπέγκιν καί μία του κ. Ντα

γιάν (ύπουργου 'Εξωτερικών), τάς όποίας ό κ. Σαντάτ 

tθεώρησε ταπεινωτικάς καί άπαραδέκτους τόσον δι' αuτόν 

προσωπικώς δσον καί διά τόν αiγυπτιακόν λαόν. 

))' Αφ ' έτέρου ό κ. Μπέγκιν άπό τήν iδικήν του σκοπιάν 

έθεώρησεν δτι οί Αiγύπτιοι δέν είχαν έκτιμήσει έπαρκώς 

τήν παραχώρησίν του νά έπιστρέψη εiς τά σύνορα του 

1967. Δέν ήμπορουσε νά κατανοήση διατί δέν έδέχοντο 
μερικούς συνοικισμούς η δέν έδέχοντο τουλάχιστον νά δι

απραγματευθουν τό θέμα. 

>>'Ο κ . Βάνς έζήτησεν άπό τόν κ . Μπέγκιν νά συνεχίση 

τήν διαπραγμάτευσιν εiς τήν στρατιωτικήν έπιτροπήν. 

Ταυτοχρόνως, τόσον αuτός δσον καί ό πρόεδρος Κάρτερ 

tτηλεφώνησαν εiς τόν κ . Σαντάτ, ό δποίος ύπεσχέθη νά 

δεχθή τήν συνέχισιν τών έργασιών τής στρατιωτικής 

έπιτροπής . ·Ο κ. Μπέγκιν δμως είπεν δτι θά άνέμενε νά 

άκούση τούς λόγους του κ. Σαντάτ εiς τήν 'Εθνοσυνέ

λευσιν. 

))Οί ' Αμερικανοί συνεζήτησαν περαιτέρω μέ τόν κ. 

Μπέγκιν καί έσημείωσαν καί άλλας προόδους έπί τής 

κοινής δηλώσεως. 

))'Όταν έν συνεχείq. δ κ . Βάνς συνήντησε τόν κ. Σαντάτ 

εiς τό Κάιρον, τόν παρεκάλεσε νά άφήση άνοικτή τήν θύ

ραν διά τήν έπανασυγκόλλησιν τής πολιτικής tπιτροπής. 

Ό κ. Σαντάτ τό έδέχθη. 

>>'Η γνώμη του κ. Βάνς είναι δτι τόσον δ κ. Σαντάτ 

δσον καί ό κ. Μπέγκιν έπιθυμουν τήν συνέχισιν τών δια

πραγματεύσεων διά τήν εiρήνην. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός έρωτα πώς άντιλαμβάνεται ό κ. 

Βάνς τό θέμα τών Παλαιστινίων. 

>>'Ο κ. Βάνς άπαντα δτι τό πρόβλημα είναι περίπλοκον, 

διότι ύπάρχουν πολλαί κατηγορίαι Παλαιστινίων, οί δποί
οι &χουν έκ διαμέτρου άντιθέτους άπόψεις. Πάντως, έπί του 

θέματος τών Παλαιστινίων κατετέθησαν διά τήν σύνταξιν 

τής κοινής δηλώσεως άρχών δύο παράλληλοι προτάσεις. 

Μία iσραηλινή καί μία αίγυπατιακή. 'Η τελευταία άντα

νακλα τάς άμερικανικάς θέσεις, ώς διετυπώθησαν είς τό 

'Ασσουάν. 'Ότι δηλαδή oi Παλαιστίνιοι θά &πρεπε νά 
συμμετάσχουν είς τόν καθορισμόν τής τύχης των. Είς τό 

σημείον τουτο εληξεν ή συνάντησις μέ τάς συνήθεις φιλο

φρονήσεψ>19. 

'Η έπίσκεψη τοϋ Σ. Βάνς στήν 'Αθήνα, σέ συν

δυασμό μέ τίς συνομιλίες πού εΙχε μέ τούς Τούρκους 

ίθύνοντες στήν "Αγκυρα, προκάλεσαν τήν άνησυχία 

τής τουρκικής Κυβερνήσεως. Συγκεκριμένα, ό ύπουρ

γός 'Αμύνης, Ίσίκ, ύποστήριξε , σύμφωνα μέ τηλε

γράφημα τοϋ «Associated Press», δτι ή 'Ελλάδα καί 
οί ΗΠΑ ύπέγραψαν νέα, προφανώς μυστική, άμυντι

κή συμφωνία, μέ προϋπόθεση τήν άπόσπαση άπό τήν 

Τουρκία σοβαρών έδαφικ&ν παραχωρήσεων στήν 

Κύπρο καί τήν έγγύηση τής έδαφικής άσφάλειας τής 

'Ελλάδας στό Αίγαίο. 

Ό Τοϋρκος ύπουργός μίλησε άκόμη γιά «σαφή 

άμερικανική εύνοια» πρός τήν 'Ελλάδα καί παρατή

ρησε δτι δέν είναι άνάλογη ή άμερικανική μεταχεί

ριση πρός τήν Τουρκία. 
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Οί διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί τών Εύρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, ενάμισι ετος μετά τήν εναρξή τους, δέν είχαν σημειώσει τήν επιθυμητή πρόοδο. 'Η επιβρά

δυνση τοϋ ρυθμοί> τών συνομιλιών είχε κυρίως συνυφανθεί μέ τήν προτεραιότητα πού άποδόθηκε στή 
σύνταξη τής εκθέσεως καί των προτάσεων τής επιτροπής γιά τίς επιπτώσεις τής διευρύνσεως καί τήν 

άναθεώρηση τής κοινής άγροτικής πολιτικής στά μεσογειακά προϊόντα. Μετά τήν εσπευσμένη ύποβολή 

στό Συμβούλιο ύπουργών, τό Δεκέμβριο τοϋ 1977, συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος γιά τή διεξαγωγή 
καί τόν τερματισμό τών διαβουλεύσεων πρίν άπό τό τέλος τοϋ 1978, δ Κ. Καραμανλής θά περιοδεύσει σέ 
δύο διαδοχικές φάσεις, στίς πρωτεύουσες των κοινοτικών χωρών, επιβάλλοντας τήν επιτάχυνση τής 

διαπραγματευτικής διαδικασίας. 'Αρχικά, τήν τελευταία έβδομάδα τοϋ 'Ιανουαρίου, επισκέφθηκε τό 

Λονδίνο, τίς Βρυξέλλες, τό Παρίσι καί τή Βόννη. Δύο μήνες άργότερα, θά επισκεφτεί τήν Κοπεγχάγη, 

εδρα τής Κυβερνήσεως πού άσκοϋσε τήν έξάμηνη προεδρία, τή Χάγη, τό Λουξεμβοϋργο καί τή Ρώμη. 

Τά άποτελέσματα τής δραστικής παρεμβάσεως τοϋ Κ. Καραμανλή .άποδείχτηκαν άμεσα καί άποφα

σιστικά. nΗδη, στή διάρκεια τής πρώτης περιοδείας του, είχε εξασφαλίσει τήν ύπόσχεση δτι θά κατα

βληθεί κάθε προσπάθεια ώστε νά εχουν δλοκληρωθεί οί διαπραγματεύσεις πρίν άπό τό τέλος τοϋ ετους 

καί η δλη διαδικασία τής εντάξεως πρίν άπό τήν εκπνοή τοϋ έπομένου· οί συγκεκριμένες θέσεις τής 

Κοινότητας θά ύποβάλλονταν στήν έλληνική πλευρά σέ διάστημα τεσσάρων μηνών. 'Η έλληνική ύπο

ψηφιότητα διαχωριζόταν δριστικά άπό τίς άντίστοιχες τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας. Γενική ήταν 
η πεποίθηση δτι η πορεία πρός τήν Εύρώπη των Δέκα είχε σταθερά δρομολογηθεί. 

'Ενώ διερχόταν άπό τή Βόννη, άναγγέλθηκε στόν Κ. Καραμανλή η άπονομή τοϋ Βραβείου Καρλομά

γνου γιά τό ετος 1978. Ή διάκριση αύτή, θεσμοθετημένη γιά κορυφαίες προσωπικότητες πού καθορι
στικά συνέβαλαν στήν προώθηση τής Εύρωπαϊκής 'Ιδέας, άπηχοϋσε τά αίσθήματα τιμής καί άναγνωρί
σεως πού ετρεφε γιά τόν 'Έλληνα πολιτικό η σύγχρονη Εύρώπη. ·Η ίδια η ·Ελλάδα άντλοϋσε, άπό τήν 

άκτινοβολία τοϋ πρωθυπουργοί> της, διεθνές κύρος καί άξιοπιστία. 

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- I ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί πολυήμερη 

περιοδεία στή Δυτική Εύρώπη μέ πρώτο σταθμό τό 

Λονδίνο. Τό ταξίδι του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> ύπα

γορεύτηκε άπό τήν έπιθυμία νά άναπτύξει στούς Εύ

ρωπαίους δμολόγους του καί στόν πρόεδρο τής 

'Επιτροπής τών Κοινοτήτων τούς λόγους πού συνη

γοροuν ύπέρ τής ταχύτερης δλοκληρώσεως τών δια

πραγματεύσεων, πρίν άπό τό τέλος του 1978, σύμφω
να μέ τό χρονοδιάγραμμα, πού ή έλληνική Κυβέρνη

ση ε{χε καταθέσει, στίς 19 Δεκεμβρίου, ένώπιον του 
Συμβουλίου τών έννέα ύπουργών 'Εξωτερικών. 

Στίς έπιδιώξεις του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> &να

φέρθηκαν προκαταρκτικά, οί «Times)) τοί> Λονδίνου: 

'Η έλληνική Κυβέρνηση δέν ε{ ναι ικανοποιημένη άπό 

τήν πορεία των διαπραγματεύσεων μέ τήν ΕΟΚ γιά τήν 

ένταξη, παρά τή ·δεδηλωμένη πολιτική θέληση των έννέα 

δτι ή 'Ελλάδα πρέπει νά ένταχθεί τό συντομώτερο δυνατό. 

Ό nΕλληνας πρωθυπουργός έπιζητεί πολιτική ύποστήρι

ξη γιά τό έλληνικό σχέδιο έπιτεύξεως συμφωνίας μέχρι 

τόν 'Οκτώβριο, ή 'Ελλάδα δέ έπιθυμεί συμπλήρωση των 

διαπραγματεύσεων έπί των περισσοτέρων θεμάτων μέχρι 

τόν Μάρτιο. Θέματα γεωργίας καί κοινοτικοu προϋπολο

γισμοΙ) πρέπει, κατά τούς nΕλληνες, νά διευθετηθοuν μέχρι 

τόν Μάιο καί τά έναπομένοντα θέματα μέχρι τόν 'Ιούλιο, 

ένω τό κείμενο συμφωνίας πρέπει νά ε{ναι ετοιμο μέχρι τόν 

'Οκτώβριο. 

Γιά μεταβατική περίοδο ή 'Ελλάδα έχει προτείνει πε

ρίοδο πέντε έτων έπί θεμάτων πού χρειάζονται κάποια δι

αρρύθμιση, άλλά ή Κοινότητα δέν εχει άποκαλύψει μέχρι 
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τοuδε τίς προθέσεις της καί τοuτο προσθέτει δυσκολίες 

στήν προσαρμογή τής έλληνικής οiκονομίας στίς συνθή

κες πλήρους έντάξεως . 

'Ο Κ . Καραμανλής είναι aπίθανο νά άσχοληθεί μέ λε

πτομέρειες, &λλά θά έπιζητήσει έπίσπευση των διαπρα

γματεύσεων βάσει των γενικών γραμμών του έλληνικοu 

χρονοδιαγράμματος . 'Επίσης, έπιθυμεί νά ύπογραμμίσει 

στούς δυτικούς ήγέτες τούς κινδύνους γιά τήν αμυνα τής 

ΝΑ Ευρώπης πού άπορρέουν άπό τήν παροuσα &βεβαιότη

τα στήν περιοχή καί θά έπιδιώξει συμπεφωνημένο στρατι

ωτικό δεσμό μεταξύ 'Ελλάδος καί Ν Α ΤΟ γιά περίπτωση 

άπροόπτου20 • 

Στήν επίσκεψη τοϋ Κ . Καραμανλή, μέ iδιαίτερη 

εμφαση στίς δυσχέρειες πού είχε νά άντιμετωπίσει, 

άφιέρωσε κύριο άρθρο καί ή «Monde)): 

Ό 'Έλληνας πρωθυπουργός κ . Κωνσταντίνος Καρα

μανλής θά πραγματοποιήση, μεταξύ τής 25ης καί τής 31 ης 
'Ιανουαρίου, περιοδεία στίς δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύου

σες, aπό τό Λονδίνο στίς Βρυξέλλες, κατόπιν στό Παρίσι 

καί στή Βόννη . Tou aποδίδεται ή πρόθεση νά μεταβή 
άργότερα στή Ρώμη καί, έπίσης, στή Μόσχα. Αυτή ή με

τακίνηση σημειώνει τό πρώτο στάδιο του προγράμματος 

τής έξωτερικής πολιτικής, ένόψει του δποίου είχε προκα

λέσει τό φθινόπωρο έσπευσμένες έκλογές, προκειμένου νά 

έξασφαλίση τήν άναμενόμενη ύποστήριξη των συμπολι

τών του . 

'Ο κ. Καραμανλής έπιθυμεί νά έξετάση μέ τούς συνο

μιλητές του κυρίως τήν έπιτάχυνση τής διαδικασίας έντά

ξεως τής χώρας του στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα . Συνδεδε

μένη μέ τήν ΕΟΚ άπό τό 1962, ή 'Ελλάδα είχε ύποβάλει 
τήν ύποψηφιότητά της γιά πλήρη ενταξη τό 1976. Οί 
ύπουργοί τών 'Εξωτερικών τών χωρών-μελών δέν ακολού

θησαν τίς εiσηγήσεις τής 'Επιτροπής γιά περίσκεψη καί 

άποφάνθηκαν ύπέρ τής αiτήσεως αυτής. 

'Από τότε, ή έλληνική άνυπομονησία αυξήθηκε χωρίς 

νά προοδεύσουν πραγματικά οί διαπραγματεύσεις πού αρ

χισαν τόν Σεπτέμβριο τοu 1976. Ή 'Αθήνα δέν !:παψε νά 
φοβάται οτι μέ τήν πάροδο του χρόνου δ φάκελλός της θά 

συνδυαζόταν μ' έκείνους τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογα

λίας η &κόμη - μέ τήν ύπερβολική καθυστέρηση - μ' 

έκείνον τής Τουρκίας, έξ ού καί ό πειρασμός τής έπισπεύ

σεως, εστω μέ διαπραγματεύσεις στό «γόνατο)) καί μέ προ

σποιημένη πεποίθηση οτι ή πολιτική θέληση θ' &ρκοuσε 

μόνη νά έξαλείψει τίς διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ τής 

έλληνικής οiκονομίας καί τών χωρών τής ΕΟΚ. 

Μέ τόν τρόπο αυτό, ώρισμένοι aπό τούς συνομιλητές 

του κ. Καραμανλή, αν είναι διατεθειμένοι νά εiσακούσουν 

τό iσχυρότερο έπιχείρημά του, οτι ή εiσοδος στήν Ευρώπη 

θά σταθεροποιήση τή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα - πρά

γμα πού μένει νά άποδειχτή - δέν εκρυψαν ποτέ τίς έπι

φυλάξεις τους . 'Επικεφαλής τής ευρωπαϊκής 'Επιτροπής, 

δ κ. Ρόυ Τζένκινς, δπως ό προκάτοχός του κ. Όρτολί, 

παρουσιάστηκε πάντοτε τουλάχιστον έξαιρετικά &πρό

θυμος . 

'Αναμφίβολα, τήν ανοιξη τοu 1977, ό κ. Ζισκάρ ντ' 
Έσταίν είχε διαβεβαιώσει τόν κ . Καραμανλή οτι προσω

πικά ήταν πολύ ευνοϊκά διατεθειμένος στήν ενταξη τής 

'Ελλάδος, &λλά ή γαλλική διπλωματία δέν !:χει παύσει νά 

διακατέχεται aπό τή φροντίδα γιά τήν έξασφάλιση των 

μεταβατικών συνθηκών καί τήν έπανεξέταση τών μηχανι

σμών τής Κοινότητος. 'Όσο γιά τόν κ. Κάλλαχαν, αυτός 

!:δειχνε νά είναι ευαίσθητος στά διαβήματα τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ύπό τήν άποπνικτική πίεση περιορισμών 

στίς εiσαγωγές πού άποφασίζουν οί Βρυξέλλες καί άπει

λοuν νά προκαλέσουν άσφυξία σέ μιά οiκονομία αναπό

φευκτα aνταγωνιστική πρός τήν έλληνική. Στή Βόννη, ό 

καγκελλάριος Σμίτ θά έπιφυλάξη στόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό μιά ύποδοχή άναμφίβολα έγκάρδια, πίσω δμως aπό 

τήν όποία θά διαφαίνωνται τά γερμανικά συμφέροντα στήν 

'Ελλάδα καί ή δύναμη έπιρροής πού παρέχει στήν όμο

σπονδιακή Κυβέρνηση ή παρουσία τών 'Ελλήνων έργα

των στό εδαφός της. Ή κατάσταση του κ. Καραμανλή, 

πρός δποιαδήποτε πλευρά καί αν στραφή, θά είναι &κόμη 

λιγώτερο άπλή, &φοu θά παραμένη έκτεθειμένος στήν ίδια 

του τή χώρα στήν έπίκριση δτι είχε αδικο νά διαλέξη τήν 

Ευρώπη aντί τής Μεσογείου .. . 
Στίς Βρυξέλλες, κατά τή συντάντησή του μέ τόν γενικό 

γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Λούνς, δ 'Έλληνας ήγέτης θά 

πληροφορηθή τί τίμημα θά πρέπει νά καταβάλη γιά μιά 

έπιστροφή τής χώρας του στή στρατιωτική όργάνωση τής 

'Ατλαντικής Συμμαχίας, τώρα πού ή Διοίκηση Νοτίου Ευ

ρώπης στή Σμύρνη άνατέθηκε έξ όλοκλήρου στήν Τουρ

κία. 'Η άπόφαση γιά τήν aποχώρηση aπό τό ΝΑΤΟ, τό 

καλοκαίρι του 1974, είχε έγκριθή άπό τήν πλειοψηφία των 
'Ελλήνων, aπογοητευμένων άπό τήν λιποψυχία των συμμά

χων τους, δταν οί Τοuρκοι εiσέβαλαν στήν Κύπρο. 

'Ανάμεσα στήν «εϋνοια)) πού θά του έκφράσουν οί συ

νομιλητές του γιά τήν εiσοδο στήν ΕΟΚ, τίς έρωτήσεις 

πού θά του θέσουν γιά τίς πιθανότητες διακανονισμοί\ των 

έκκρεμών προβλημάτων μέ τήν Τουρκία καί τίς πραγματι

κότητες του χρονοδιαγράμματος, ό κ. Καραμανλής θά !:χη 

τήν έπιβεβαίωση αυτοu πού γνωρίζει: 'Από τώρα καί μέχρι 

τό φθινόπωρο, ή ~ναμονή καί κατόπιν οί συνέπειες τών 

γαλλικών έκλογών θά «μπλοκάρουν)) ουσιαστικά τίς δι

πλωματικές δραστηριότητες τής Κοινότητος21 • 

Πρώτος σταθμός στήν περιοδεία τοϋ Κ. Καρα

μανλή ύπijρξε τό Λονδίνο . ' Ο Βρετανός πρωθυπουρ

γός, Τζ. Κάλλαχαν, επέδειξε πλήρη κατανόηση άπέ

ναντι στίς έλληνικές θέσεις καί επαναβεβαίωσε τήν 

ύποστήριξή του γιά τήν ταχεία ενταξη τijς 'Ελλάδος 

στήν ΕΟΚ, χωρίς νά συνδέσει τήν προώθησή της μέ 

τή συνεξέταση άλλων αiτήσεων ή μέ δποιοδήποτε 

είδικότερο πρόβλημα τijς Κοινότητας. Συμφώνησε, 

έξάλλου, δτι ό ενδεδειγμένος τρόπος γιά τήν επίλυση 

τοϋ Κυπριακοϋ εγκειται στίς διακοινοτικές συνομι

λίες ύπό τήν α{ γίδα τοϋ γενικοϋ γραμματέα τοϋ ΟΗΕ 

καί άναγνώρισε δτι ή τουρκική πλευρά όφείλει νά 

ύποβάλει, δπως ύποσχέθηκε, συγκεκριμένες καί λο

γικές προτάσεις. 'Αποδέχτηκε, τέλος, δτι ή πρωτο

βουλία γιά τήν άποκατάσταση των σχέσεων 'Ελλά

δος καί ΝΑΤΟ άνήκει στήν έλληνική Κυβέρνηση 

καί άποσυνέδεσε τό θέμα τijς εντάξεως στήν ΕΟΚ μέ 

τήν εξέλιξη στίς σχέσεις 'Ελλάδος καί ΝΑ ΤΟ. 
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Στίς 26 'Ιανουαρίου, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός 
έπισκέφτηκε τίς Βρυξέλλες, δπου συνάντησε τό βα

σιλέα Μπωντουέν, τόν πρωθυπουργό, Λ. τίντεμανς, 

τόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής τής ΕΟΚ, Ρ. Τζένκινς, 

καί τό γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γ. Λούνς. Τά 

θέματα πού συζητήθηκαy εντοπίζονταν στήν επίσπευ

ση τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη στήν ΕΟΚ, 

τήν έπάνοδο στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, τό 

Κυπριακό καί τίς ελληνοτουρκικές σ-χέσεις. 

Ό Βέλγος πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τόν 'Έλ

ληνα πρωθυπουργό δτι ύποστηρίζει σταθερά τίς έλ

ληνικές θέσεις σ' δ,τι άφορα τήν έπιτά-χυνση τής 

διαπραγματευτικής διαδικασίας ένόψει τής εντάξε

ως. 'Ο Γ. Λούνς, έξάλλου, δέ-χτηκε νά εiσηγηθεί τήν 

έπίσπευση τών διαπραγματεύσεων γιά τήν άποκατά

σταση τών σ-χέσεων τής 'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ καί 

τήν όλοκλήρωσή τους πρίν άπό τήν έφαρμογή τής 

νέας συμφωνίας τής Συμμα-χίας μέ τήν Τουρκία. Πα

ράλληλα, διέψευσε τίς φήμες γιά πιέσεις πρός τήν 

έλληνική Κυβέρνηση· καί κατέληξε: 

«Είναι πολύ φυσικό ή Συμμαχία νά /:πιθυμεί τήν i:πάνο

δο τής 'Ελλάδος. Δέν /:πιθυμεί δμως οϋτε δύναται νά aσκή

σει πίεση /:π ' αuτής. Οί σχέσεις 'Ελλάδος μέ ΝΑΤΟ aνή

κουν στήν aποκλειστική άρμοδιότητα τής Κυβερνήσεως 

τής ΆΕλλάδος, ή όποία σάν κυρίαρχο Κράτος θά καθορίσει 

τή στάση της ανάλογα μέ τήν εκτίμηση τοϋ Ι:θνικοϋ της 

συμφέροντος». 

Σημαντικό γεγονός άποτέλεσε ή έπίσημη έπί

σκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργου, στίς 27 'Ιανουα
ρίου, στήν εδρα τής 'Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων καί ή συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο 

Ρ. Τζένκινς . 'Επακολούθησε συνάντηση, γιά πρώτη 

φορά, του Κ. Καραμανλή μέ τήν όλομέλεια τής 'Επι

τροπής, στή διάρκεια τής όποίας άνταλλά-χτηκαν 

άπόψεις σ-χετικά μέ τήν πορεία τών διαπραγματεύ

σεων γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος, καθώς καί γύρω 

άπό τά μείζονα θέματα πού άντιμετωπίζει ή Ευρω

παϊκή Κοινότητα. 'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός εΙ-χε, 

εiδικότερα, τήν ευκαιρία νά ενημερώσει ύπεύθυνα τά 

μέλη τής 'Επιτροπής γιά τίς σ-χετικές άπόψεις καί 

θέσεις τής -χώρας του: 

«Κύριε πρόεδρε, κύριοι έπίτροποι, 

»'Ύστερα aπό μία πολύ έποικοδομητική συνομι

λία πού εlχα μέ τόν aξιότιμο κύριο πρόεδρο τής 

'Επιτροπής, αίσθάνομαι εύτυχής γιατί μοv δίδεται ή 

εύκαιρία νά έπικοιvωνήσω καί μαζί σας. 

»'Απευθυνόμενος σέ σaς τούς διακεκριμένους 

φορείς τής εύρωπαϊκής iδέας καί θεματοφύλακες τών 

θεσμών τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θά fίθελα νά 

σaς έκθέσω τίς σκέψεις μου σχετικά μέ τήν θέσιν τής 

Έλλάδος μέσα στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες καί ν' 

αναφερθώ στά γενικώτερα προβλήματα πού aντιμε

τωπίζει ή εύρωπαϊκή ένοποίηση. 

»Ή μεγίστη πλειοψηφία τού έλληνικοv λαού 

έχει έπανειλημμένα aποδείξει δτι ε{ναι προσηλωμέ

νη στό ευρωπαϊκό iδεώδες. 'Εγώ προσωπικά, ώς 

πρωθυπουργός τής Έλλάδος κατά τό 1959, μέ πίστη 
στήν πολιτική καί οiκονομική αναγκαιότητα τής εύ

ρωπαϊκής ένοποιήσεως, ώδήγησα τήν 'Ελλάδα στήν 

Ευρωπαϊκή Οiκονονική Κοινότητα &μέσως μετά τήν 

ίδρυσίν της. 

» 'Η 'Ελλάς έγινε ή πρώτη χώρα πού συνεδέθη μέ 
τήν Εύρωπαϊκή Οiκονομική Κοινότητα μέ μίαν Συμ

φωνία ν Συνδέσεως πού ύπεγράφη τό 1961. 'Επρόκει
το βασικά γιά μιά πολιτικής φύσεως aπόφαση πού 

μαρτυρεί τήν πίστιν τής Έλλάδος στήν ευρωπαϊκή 

iδέα, ίδίως έάν λάβη κανείς ύπ ' δψιν δτι &κριβώς τήν 

ίδια έποχή άλλες ευρωπαϊκές χώρες προωθούσαν τήν 

ίδρυση μι aς 'Ελευθέρας Ζώνης Συναλλαγών, μέ χα

λαρούς όργανικούς δεσμούς, στήν όποίαν ή Έλλάς 

εlχε τήν έπιλογή νά μετάσχη. Ή Συμφωνία Συνδέ

σεως πού έχει σφυρηλατήσει τούς πιό στενούς δε

σμούς, τούς όποίους ή Κοινότης έχει μέχρι σήμερα 

αναπτύξει μέ οίαδήποτε άλλη χώρα, προβλέπει τήν 

προσχώρηση τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινό

τητες, δ ταν θά μπορούσε ν' άναλάβη τίς ύποχρεώ

σεις πλήρους μέλους. 

»'Όταν ό έλληνικός λαός μοv &νέθεσε καί πάλιν, 

μετά τήν aποκατάστασιν τών δημοκρατικών θεσμών, 

τήν διακυβέρνησιν τής Έλλάδος, μέ πλήρη συναί

σθησιν τών εύθυνών μου, τόσον aπέναντι τής χώρας 

μου δσον καί aπέναντι τής Εύρώπης, ύπέβαλα τόν 

Ίούνιον 1975 αl'τησιν γιά τήν προσχώρησιν τής 
Έλλάδος ώς πλήρες μέλος εlς αυτάς. Μέ τήν &πό

φασιν αύτήν ε/ναι φανερό δτι ή Έλλάς δέν έγκαινί

ασε νέαν πολιτική ν έναντι τών Ευρωπαϊκών Κοινοτή

των, &λλά άπλώς ακολούθησε τήν πορείαν πού ε/χε 

χαράξει έδώ καί 17 χρόνια. Θά ήταν συνεπώς σφάλ
μα νά θεωρηθή δτι ή αίτησις έντάξεως ώφείλετο 

πρωταρχικά σέ συναισθηματικές aντιδράσεις τής 

στιγμής η &κόμη καί σέ κοντόφθαλμες έπιδιώξεις. 

»'Ο έλληνικός λαός καί ή ήγεσία του πιστεύουν 

στήν μεγάλη aποστολή τής Εύρώπης. Καί πίστεύουν 

δτι γιά νά &νταποκριθή ή Εύρώπη στήν πρόσκληση 

τής 'Ιστορίας θά πρέπει νά έπιταχύνη τήν διαδικα

σίαν τής σταδιακής ένοποιήσεώς της. Διαφορετικά 

ήμπορεί έκτός τών άλλων νά τεθούν σέ κίνδυνο καί 

οί δημοκρατικοί θεσji,οί της. 
»'Από αύτές τίς βασικές σκέψεις όδηγουμένη καί 

μέ εΙλικρινή πρόθεσιν νά συμβάλη στήν φιλόδοξην 

αύτήν προσπάθειαν, ή Έλλάς ύπέβαλε τήν αίτησιν 

έντάξεώς της. Καί ή άπόφαση πού πήρε τό Συμβού

λιον 'Υπουργών τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, τόν 

Φεβρουάριον τού 1976, νά τήν κάνη δεκτή, θεωρή
θηκε άπό τόν έλληνικό λαό σάν άναγνώριση τfίς πί

στης του στά πεπρωμένα τής Εύρώπης, σάν άναγνώ

ριση τής θετικής άνταποκρίσεώς του στήν πρό-
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σκληση πού άπηύθυναν οί ίδρυτές τής Κοινότητος 

σέ έκείνους τούς ευρωπαϊκούς λαούς, πού συμμερί

ζονται τά ϊδια Ιδεώδη, νά ένώσουν τίς δυνάμεις τους 

γιά τόν κοινό σκοπόν. 

''Ή Έλλάς δικαιούται καί δύναται νά γίvη μέλος 
γιατί ύπάρχουν δλες οί άντικειμενικές προϋποθέσεις: 

"Πρώτον: 'Η ίστορική της παράδοσις καί ή 

πνευματική της κληρονομία τής δίδουν τό άναφαίρε

τον δικαίωμα νά συμμετάσχη στήν διαμόρφωση τής 

'Ηνωμένης Εvρώπης πού δραματίσθη καν οί ίδρυταί 

τής Εvρωπαϊκής ΟΙκονομικής Κοινότητος. Πιστεύω 

δτι ή Έλλάς δικαιούται νά έχη τήν θέση της άνάμε

σα στούς δημοκρατικούς λαούς τής Δυτικής Εvρώ

πης καί δτι μέ τήν ένταξή της θά ένισχύση τούς δη

μοκρατικούς θεσμούς του έλεύθερου κόσμου: 

"Δεύτερον: 'Η λειτουργία τής Συμφωνίας Συνδέ

σεως έπί 17 έτη πού χαρακτηρίζεται άπό τήν προσή
λωση τής 'Ελλάδος στήν πιστή έφαρμογή της καί 

στήν έκπλήρωση τών ύποχρεώσεων πού άνέλαβε, 

παράλληλα μέ τόν δυναμισμό πού έπέδειξε ή έλληνι

κή οΙκονομία στό διάστημα αvτό, έπιτρέπουν σήμε

ρα στήν έλληνική οΙκονομία ν' άναλάβη δλοκληρω

τικά τίς ύποχρεώσεις πλήρους μέλους Κοινότητος μέ 

λογικήν μεταβατικήν περίοδον προσαρμογής στούς 

εvαισθήτους τομείς. 

"Ή έλληνική οiκονομία έχει προετοιμασθή γιά 

τήν ένταξή της στίς Εvρωπαϊκές Κοινότητες, γιατί 
άν καί ή Σύνδεσις δέν έξελίχθη δπως άρχικά εlχε 

προβλεφθή, λόγω τοv παγώματος πού έπεβλήθη κατά 

τήν έπταετία, παρ' δλα ταύτα συνέβαλε στήν δημι

ουργίαν Ισχυρών δεσμών μεταξύ τής έλληνικής καί 

κοινοτικής οΙκονομίας καί προλείανε τό έδαφος γιά 

πλήρη ένταξιν. 'Ακόμη καί στόν γεωργικόν τομέα, 

δπου δέν έσημειώθη πρόοδος, έν τούτοις καί δ το

μεύς αvτός μέ θυσίες του έλληνικοv λαοv έχει προε

τοιμασθή, σέ πολύ σημαντικό βαθμό, γιά τήν ένσωμά

τωσή του στήν κοινοτική γεωργία. 

"'Εδώ θά πρέπει νά παρατηρήσω δτι λόγφ του 

παγώματος ή Ισορροπία τών άμοιβαίων ύποχρεώσε

ων καί δικαιωμάτων πού προέβλεπε ή Συμφωνία Συν

δέσεως άνετράπη καί δέν έξυπηρετεί πλέον τήν σκο

πιμότητα, διά τήν δποίαν συνήφθη. 'Εάν δέ δέν κα

ταλήξη εΙς ένταξιν, θ' άποβή εΙς βάρος τής 'Ελλά

δος. 'Επιβάλλεται συνεπώς καί διά λόγους δικαιοσύ

νης ή ένταξις. Πρέπει ν' άναφέρω έπίσης δτι τό έξω

τερικόν έμπόριον τής 'Ελλάδος ε{ναι προσανατολι

σμένο κατά 40% πρός τίς χώρες τών Εvρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Τό ϋψος τών κοινοτικών έξαγωγών 

στήν 'Ελλάδα άνέρχεται σέ 2,5 δι σε κατ. δολλάρια 
έτησίως, εlναι τουτέστιν τής Ιδίας περίπου τάξεως μέ 
τό σύνολον τών έτησίων κοινοτικών έξαγωγών πρός 

τόν Καναδii ή τήν Ίαπωνίαν ή τήν Αvστραλίαν καί 

άφήνει ένεργητικόν ύπόλοιπον ύπέρ τών 'Εννέα 

ϋψους περίπου 1,5 δισεκατ. δολλαρίων έτησίως. Ή 

'Ελλάς δέν εlναι συνεπώς ευκαταφρόνητος έμπορι

κός έταίρος. 

,,τρίτον: Ίf Έλλάς μετά τήν ένταξίν της στίς 

Εvρωπαϊκές Κοινότητες δέν πρόκειται νά δημιουργή

ση προβλήματα στόν άγροτικό τομέα. Γιατί τό μέγε

θος τής άγροτικής παραγωγής μας εlναι άσήμαντον, 

συγκρινόμενον μέ τά κοινοτικά μεγέθη, δεδομένου 

δτι δέν άντιπροσωπεύει παρά τό 5% τής κοινοτικής 
παραγωγής καί δτι γιά άρκετά άπό αvτά τά προϊόντα 

ή Κοινότης εlναι έλλειμματική. Κι δπως έχει άπο

φανθή ή Commίssίon, άκόμη καί μετά τήν ένταξη τής 

'Ελλάδος, σημαντικές ποσότητες τών προϊόντων αv

τών θά πρέπει νά εlσάγωνται άπό τρίτες χώρες. 

"Μερικά δριακά προβλήματα πού μπορεί νά 

ύπάρξουν γιά τά έλάχιστα εvπαθή προϊόντα δέν εlναι 

σημαντικά γιά τήν Κοινότητα καί νομίζω δτι πολιτι

κοί άνδρες δπως σείς δέν μπορεί νά πιστεύετε δτι 

ε{ναι δυνατόν ν' άποτελέσουνάφορμή γιά νά παρεμ

ποδίσουν τήν ταχείαν πρόοδον τών διαπραγματεύ

σεων γιά τήν προσχώρησή μας. 

"τέταρτον: Ή ένταξη τής 'Ελλάδος δέν θ' άπαι
τήση άξιόλογη μεταφορά κοινοτικών πόρων στόν 

έλληνικόν χώρο. Τό θέμα δέν εlναι οΙκονομικό, άφοv 

ή πρόσθετη έπιβάρυνση τής Κοινότητος θ' άνέλθη, 

σύμφωνα μέ τούς δικούς σας ύπολογισμούς, περίπου 

σέ 5% του κοινοτικού προϋπολογισμού, δ δποίος 
στήν δλότητά του άντιπροσωπεύει λιγώτερο τοv 1% 
τοv έθνικοv εΙσοδήματος τών 'Εννέα. 

,πέραν δμως αvτοv, φρονώ, δτι ή προστασία 

άνεκτιμήτων άξιών, δπως ή δημοκρατία καί ή έλευ

θερία, δέν μπορεί ν' άποτιμηθή σέ λογιστικές μονά

δες. 'Εξ άλλου, δπως καί δ πρόεδρος κ. Τζένκινς έχει 
δηλώσει, ή οΙκοδόμηση τής Εvρώπης δέν άποτελεί 

άπλή έμπορική έπιχείρηση, τής δποίας ή έπιτυχία νά 

μπορή νά κρίνεται βάσει έτησίων Ισολογισμών, κερ

δών καί ζημιών. 

"Πέμπτον: 'Η περίπτωσις τής 'Ελλάδος δέν μπο

ρεί νά συσχετίζεται μέ άλλες ύποψηφιότητες διά 

προσχώρησιν στίς Κοινότητες γιατί ε{ναι μοναδική, 

δέν έχει δμοιο προηγούμενο καί έχει, γιά λόγους πού 

άνέφερα, τά δικά της άποκλειστικά χαρακτηριστικά, 

έπί τών δποίων καί θά πρέπει νά κριθή σύμφωνα μέ 

τίς έπανειλημμένες έπίσημες δηλώσεις πού έχουν γί

νει τόσον έκ μέρους τής Προεδρίας τών 'Εννέα δσον 

καί έκ μέρους τής Commίssίon. 

""Εκτον: Δέν πρέπει νά συσχετισθή μέ τήν έπί

λυσιν ώρισμένων χρονιζόντων προβλημάτων πού 

άντιμετωπίζει ή Κοινότης, δπως π.χ. ή άναθεώρησις 

τής γεωργικής πολιτικής στά μεσογειακά προϊόντα, 

γιατί κι άν ή προσχώρησίς μας προηγηθή τής &να

θεωρήσεως τής μεσογειακής πολιτικής ή Έλλάς δέν 

πρόκειται ώς μέλος τfjς Κοινότητος νά παρεμποδίση 

τήν έπίλυσίν των. 'Αντίθετα, θά συμπράξη έποικο

δομητικά στήν άντιμετώπισή τους. 
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))τέλος, η προσχώρηση τής 'Ελλάδος δέν δημι

ουργεί θεσμικά προβλήματα στήν Κοινότητα. u Αν 

ύπάρχουν σήμερα θεσμικά προβλήματα σέ μιά Κοινό

τητα μέ 'Εννέα μέλη, δέν πρόκειται αύτά νά έπιβα

ρυνθοvν μέ τήν προσθήκην μιiiς μικρiiς χώρας καί 

τήν δημιουργίαν τής Κοινότητος τών Δέκα, πού dλ

λωστε εlχε προβλεφθή καί στήν πρώτη διεύρυνση μέ 

τήν συμμετοχήν τής Νορβηγίας. 

)) 'Αφοί5 έπί ένάμιση χρόνο, έξεθέσαμε ένθεν καί 
ένθεν τίς άρχικές μας θέσεις καί άφοί5 τά πρός έπίλυ

ση προβλήματα έπεσημάνθησαν καί έμετρήθησαν, 

ύπεβάλαμε ενα χρονοδιάγραμμα τών ούσιαστικών 

πλέον διαπραγματεύσεων κατά τό τρέχον έτος πού 

προβλέπει τόν τερματισμόν τών διαπραγματεύσεων 

καί τήν ύπογραφήν τής πράξεως προσχωρήσεως 
πρίν άπό τό τέλος τοίJ/978. Πιστεύω ότι τό χρονοδιά

γραμμα ε{ ναι λογικόν καί μπορεί ν' άποτελέση τήν 

κατευθυντήριον γραμμήν γιά τήν διεξαγωγή καί τήν 

δλοκλήρωση τών διαπραγματεύσεων καί τήν έπίτευ

ξιν τών στόχων πού προβλέπει, χωρίς περιττήν άπώ

λειαν χρόνου. Καί έχω μέ ίκανοποίηση συγκρατήσει 

ότι τόσον η λήξασα Προεδρία τής Κοινότητος όσον 

καί ή παροvσα εύρίσκουν τό χρονοδιάγραμμά μας 

σχετικά ρεαλιστικόν. 

)) Ή Εύρωπαϊκή ΟΙκονομική Κοινότης εlναι lνας 
ζωντανός όργανισμός πού βρίσκεται διαρκώς έν έξε
λίξει καί εlναι φυσικόν ν' άντιμετωπίζη κατά και

ρούς έσωτερικά προβλήματα, τά όποία άπαιτοί5ν λύ

σεις πού πολλές φορές δέν εlναι εύκολες. Θά μποροί5-

σα ν' άναφέρω τίς έκλογές διά τήν άνάδειξη τοί5 Εύ
ρωπαϊκοί5 Κοινοβουλίου, τήν άναθεώρηση τής άγρο

τικής πολιτικής στά μεσογειακά προϊόντα καί τήν 

οΙκονομική καί νομισματική ενωση τής Εύρώπης 

πού έφερε εΙς τό προσκήνιον τής έπικαιρότητος μέ 

τόση πειστικότητα δ πρόεδρος κ. Ρ. Τζένκινς κατά 

τήν όμιλίαν του εΙς τήν Φλωρεντίαν τόν περασμένο 

'Οκτώβριο. Πιστεύω όμως ότι ή άντιμετώπισις τών 

Προβλημάτων αύτών πού συνδέονται μέ τήν συνοχή ν 
τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, τήν σύσφιξιν τώv δε
σμών μεταξύ τών χωρών-μελών καί τήν περαιτέρω 

άνάπτυξιν αύτής, πού θά πάρουν ίσως άρκετό χρόνο 

νά ύλοποιηθοvν, δέν μπορεί καί δέν πρέπει θά έπη

ρεάζουν τήν ένταξη τής 'Ελλάδος πού εlναι όiριμη 
νά καταστή μέλος τής Κοινότητος. 

))Πιστεύω έξ dλλου, όπως έδηλώθη καί άπό τούς 

έκπροσώπους όλων τών πολιτικών σχηματισμών στό 

Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι ή εΙσδοχή τής 'Ελλά

δος δέν θά προσκομίση πολιτικά καί οΙκονομικά ώφέ

λη μόνο στήν υποψηφία χώρα. Οί βιομηχανίες τών 

'Εννέα θά άποκτήσουν νέες άγορές πού δέν θά περι

ορισθοvν άποκλειστικά στόν έλληνικό χώρο. Ή 

Έλλάς, χάρη στίς παραδοσιακές φιλικές της σχέ

σεις μέ τούς λαούς τής 'Ανατολικής Μεσογείου, κα

τέχει μιά Ιδιαίτερη θέση στήν περιοχή αύτή. Θά 

συμβάλη δέ στήν προσέγγιση τής Κοινότητος μέ τόν 

ζωτικό αύτόν χώρο, όπου οί 'Εννέα έπιθυμοvν νά 

προβληθοvν έντονώτερα τόσον στόν οΙκονομικοπο

λιτικό όσον καί στόν έκπολιτιστικό τομέα. 

)) 'Η 'Ελλάς έπιθυμεί νά καταστή μέλος τών Εύ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων χωρίς περιττή άπώλεια χρό

νου, διεκδικοvσα όχι μόνο τήν τιμή άλλά καί τήν 

εύθύνη συμπράξεως στό μέτρο τών δυνάμεών της εΙς 

τήν εύρωπαϊκή ένοποίηση. Εlμαι πάντως υποχρεωμέ

νος νά έφελκύσω τήν προσοχή ν σας έπί τών άποφευ

κτέων συνεπειών πού θά προέκυπταν στήν περίπτω

ση πού θά έδίδαμε εΙς τόν έλληνικόν λαόν τήν έντύ

πωσιν ότι η ύλοποίησις τών νομίμων προσδοκιών 

του παραπέμπεται εΙς ενα μέλλον άβέβαιο. 

))Εlμαι βέβαιος ότι ή 'Επιτροπή σας δέν θά θελή

ση νά μαράνη τόν ένθουσιασμό, μέ τόν όποίον δ έλ

ληνικός λαός ένηγκαλίσθη τήν εύρωπαϊκή Ιδέα. 

'Αντιθέτως, πιστεύω ότι θά έκτιμήση καί θά έπιβρα

βεύση τήν προσήλωση, πού έιrί 17 χρόνια καί παρά 
τίς άπογοητεύσεις πού ύπέστη, έπέδειξε ό λαός αύτός 

στούς ύψηλούς σκοπούς τής Συνθήκης τής Ρώμηρλ 

'Επακολούθησε συνομιλία τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοϋ μέ τά μέλη τής 'Επιτροπής των Εύρωπαϊ

κ&ν Κοινοτήτων: 

«'Ο πρόεδρος τής Commission, κ. Ρόυ Τζένκινς, υπο
δεχόμενος τόν πρωθυπουργόν, άνέγνωσε κείμενο δμιλίας, 

τό όποίο έπισυνάπτεται μεταφρασμένο στό παρόν σημείω

μα. 

»' Απαντών δ κ. πρωθυπουργός έκφράζει τήν iκανοποί
ησή του γιά τό δτι του δίδεται ή εύκαιρία νά έπικοινωνήση 

μέ τήν Commission καί νά έκθέση τίς θέσεις της 'Ελλάδος 
δσον άφορα τήν ενταξή της στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, 

προκειμένου ν' άποφευχθουν στό μέλλον παρερμηνείες η 

παρεξηγήσεις σάν αύτές πού άνέκυψαν στό παρελθόν. 'Εν 

συνεχεί~ άναγιγνώσκει τό κείμενο δμιλίας του, τό όποίο 

έπισυνάπτεται έπίσης στό παρόν. 

>>'Ο κ. Νατάλι λαμβάνει τόν λόγο καί υπογραμμίζει δτι, 

κατά τήν ι'iποψη τής Commission, ή ενταξη τής 'Ελλάδος 
εΙναι έπιβεβλημένη, τόσο γιά λόγους πολιτικούς δσο καί 

γιά λόγους οίκονομικούς, μορφωτικούς καί iστορικούς. 

'Αναφέρει δτι οί είδικοί δεσμοί τής 'Ελλάδος καί τής 

Κοινότητος χρονολογουνται άπό τό 1961, δτε δ κ . Καρα

μανλής ήτο πρωθυπουργός καί παρατηρεί δτι, καίτοι ή 

σημειωθείσα άπό τής υποβολής τής tλληνικfjς αίτήσεως 

έντάξεως καθυστέρηση δυνατόν νά έδημιούργησε κάποια 

άπογοήτευση, τό εδαφος εχει ξεκαθαρισθή άφ' δτου εγινε 

άμοιβαία άνταλλαγή των άπαραιτήτων πληροφοριών γιά 

τήν προετοιμασία μιaς άρμονικfjς προσχωρήσεως. 'Α να

φερόμενος στήν είσαγωγική δμιλία του κ. Τζένκινς καί πιό 

συγκεκριμένα στό σημείο τό σχετικό μέ τόν ρόλο τής 

Commission, δ κ. Νατάλι διαβεβαιώνει τόν κ. πρωθυπουρ
γό δτι ή Commission, μετά τήν υποβολή άπό tλληνικής 
πλευράς δλων τών στοιχείων τά όποία εΙχε ζητήσει, θά 

υποβάλη είς τό Συμβούλιο έντός τριμήνου, δηλαδή πρό τής 

15ης Μαρτίου 1978, τέσσαρες προτάσεις (τελωνειακή 
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'Ένωση ώς πρός βιομηχανικά προϊόντα - Κίνησις Κεφα

λαίων -'Εξωτερικές Σχέσεις - Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία 

"Ανθρακ:ος καί Χάλυβος). 'Έτσι ή Commission αποδεικνύ
ει κατά τρόπο σαφή κ:αί συγκεκριμένο δτι είναι ευαίσθητη 

στήν επιτακτική άνάγκη επισπεύσεως, τήν δποία ύπεγράμ

μισε δ κ. Καραμανλής. Τόσον οί ύπηρεσίες δσο καί τά ίδια 

τά μέλη τής Commission θά εργασθοϋν δσο τό δυνατόν 
ταχύτερα καί καλύτερα, πρίiγμα πού δείχνει τήν πολιτική 

βούληση γιά τόν τερματισμό τών διαπραγματεύσεων. 

'Ο κ. Τζένκινς καλεί εν συνεχεία τούς κ:. κ. Όρτολί καί 

Μπρούνερ νά ένημερώσουν τόν κ: . Καραμανλή έπί τής 

ακ:ολουθουμένης πολιτικής αναφορικά μέ τήν οίκονομικ:ή 

κ:αί νομισματική ενωση κ:αί τό ενεργειακό. 

»'Ο κ. 'Ορτολί εκφράζει τήν χαρά του γιά τήν έπίσκε

ψη τοϋ κ. Καραμανλή, ή δποία πραγματοποιείται στήν κα

τάλληλη στιγμή, αφοϋ συμπίπτει μέ τήν ουσιαστική εναρ

ξη τών διαπραγματεύσεων έντάξεως. ' Η διεύρυνση δέν πρέ

πει ν' αντιμετωπισθή σάν ενας κίνδυνος αλλά σάν μιά ευ

πρόσδεκτη ευκαιρία. Τό καλύτερο δέ μέσο ύπερπηδήσεως 

τών δυσχερειών είναι ή πορεία πρός τά έμπρός. Δοθέντος 

δτι ή οiκονομικ:ή κ:αί νομισματική ενωση αποτελεί αναπό

σπαστο τμήμα τής ευρωπαϊκής ενοποιήσεως ή aκολουθου

μένη διαδικασία είναι συνδεδεμένη μέ τήν πολιτική επιδί

ωξη τής οίκ:οδομήσεως τής Ευρώπης. Αυτή καθ ' έαυτή ή 

οίκ:ονομική καί νομισματική ενωση είναι παράγων ισορ

ροπίας καί άναπτύξεως. 'Εάν ύφίστατο σήμερα, ή Κοινό

της θά ήταν καλύτερα εξωπλισμένη ν' aντιμετωπίση τήν 

κρίση. 'Εξ tσου, ενώ ή απουσία ενός διεθνοϋς νομισματι

κ:οϋ συστήματος aποτελεί παράγοντα τής κρίσεως, εάν 

ύπήρχε fiδη ή οίκονομική καί νομισματική ενωση, θά aπο

τελοϋσε μία άπό τίς βάσεις τοϋ διεθνοϋς αυτοϋ συστήμα

τος. 'Έχουμε μεγάλο συμφέρον νά κατευθύνουμε τήν ενο

ποίηση πρός τήν οiκονομική καί νομισματική ενωση, 

ό>στε νά μπορέση ή Κοινότης ν' aνταποκριθή καλύτερα 

στήν aποστολή της. Κατά τόν κ. Όρτολί ή aνάγκη τής 

οίκ:ονομικής καί νομισματικής ένώσεως γίνεται επιτακτι

κώτερη λόγω τής άντιμετωπίσεως τοϋ θέματος τής διευ

ρύνσεως καί τών κινδύνων πού συνεπάγεται αϋτη . 'Επομέ

νως ή Κοινότης όφείλει νά προχωρήση πρός τήν οίκονο

μική καί νομισματική ενωση γιά λόγους τόσο πολιτικών 

επιδιώξεων δσο καί συγκυριακών καταστάσεων. ' ο επιδι

ωκόμενος σκοπός είναι φιλόδοξος, διότι τείνει πρός τήν 

καθιέρωση κοινοϋ νομίσματος καί κοινών χρηματοδοτι

κών μέσων. 'ο aντικειμενικός αυτός σκοπός πρέπει νά 

επιδιωχθή γιά τήν διαχείριση δχι μόνο τής κοινής αγροτι

κής πολιτικής αλλά καί κάθε άλλης κοινής πολιτικής. ' Η 

Κοινότης, τής δποίας οί περιοχές παρουσιάζουν διαρθρω

τικές καί άναπτυξιακές διαφορές, οφείλει νά έπιτύχη μιά 

καλύτερη εξισορρόπηση, εξ ού καί ή aνάγκη μεταφοράς 

πόρων, ή δποία εt:ναι χρήσιμη τόσον πολιτικώς δσον καί 

οίκονομικώς, αφοϋ οί καθυστερημένες περιοχές αποτελοϋν 

τήν εφεδρεία άναπτύξεως τής Κοινότητος. 'Η Commission 
aνέλαβε πρωτοβουλία επί τοϋ θέματος, μέ σκοπό νά καθο

ρίση γιά τίς πολιτικές καί οίκονομικές δυνάμεις τής Κοινό

τητος ενα άντικειμενικ:ό σκοπό, ύπό τό πρίσμα τοϋ δποίου 

θά πρέπει νά έκτιμηθοϋν οί καθημερινές δραστηριότητες. 

'Εκρίθη δέ σκόπιμο νά καθορισθούν ενδιάμεσοι στόχοι 

γιά περίοδο πέντε έτών (εναρμονισμένη διαχείριση τών επί 

μέρους οίκονομιών, τελείωση τής ενιαίας άγορίiς διά τής 

καταργήσεως παντός μέτρου έσωτερικοϋ προστατευτισμοί), 

μέτρα αναφορικά μέ διάφορα διαρθρωτικά προβλήματα). 

Καταλήγων δ κ. Όρτολί λέγει δτι οί αναληφθείσες 

προσπάθειες γιά τήν επίτευξη τής οίκονομικής καί νομι

σματικής ενώσεως, παρά τήν σοβοϋσα κρίση, aποτελοϋν 

aπόδειξη τοϋ δτι ή Ευρώπη έχει τήν θέληση περαιτέρω 

δημιουργικής αναπτύξεως. Ή Κοινότης όφείλει ν' aντι

δράση μέ ενέργειες πού θά έχουν δυναμικό aποτέλεσμα καί 

μέ επίδειξη εμπιστοσύνης στό μέλλον. 

»'Ο κ. Καραμανλής συμφωνεί μέ τά δσα άνέφερε δ κ:. 

'Ορτολί καί αναφέρει δτι ή κατάσταση στήν Ευρώπη θά 

ήταν χειρότερη εάν δέν ύπήρχε ή Κοινότης. Θά πρέπει νά 

ληφθοϋν γενναίες αποφάσεις, διαφορετικά ύπάρχει δ κίν

δυνος διαταράξεως τών δημοκρατικών θεσμών, πρίiγμα τό 

δποίον θά καταστήση aδύνατον τήν επιδίωξη τής ευρω

παϊκής ένοποιήσεως . Μεταξύ τής σχολής τοϋ ' Αριστοτέ

λη (aπό τό μικρό πρός τό μεγάλο) καί τοϋ Πλάτωνος (άπό 

τό μεγάλο πρός τό μικρό) προτιμάει τήν τελευταία, νά κα

θορισθή δηλαδή ενα φιλόδοξο σχέδιο, νά ληφθοϋν γενναί

ες aποφάσεις, νά aντιμετωπισθοϋν καί νά μειωθοϋν τά επί 

μέρους προβλήματα. 

>>'Ο κ. Μπρούνερ διαπιστώνει δτι τόσον ή Κοινότης 

δσον καί ή 'Ελλάς έξαρτώνται από τίς είσαγωγές πετρε

λαίου. ' Ο aντικειμενικός σκοπός τής κοινοτικής ενεργει

ακής πολιτικής συνίσταται στήν μείωση τοϋ βαθμοϋ εξαρ

τήσεως τής Κοινότητος από τό πετρέλαιο (νά φθάση σέ 

όλιγώτερο aπό 50% τό 1985). Ό σκοπός αυτός μπορεί νά 
επιτευχθή μέ δυσκολία. Τά εμπόδια προέρχονται aπό τήν 

κριτική διάθεση, μέ τήν δποία aντιμετωπίζει ή κοινή γνώ

μη τήν πυρηνική ένέργεια καί aπό τήν ύποτίμηση τοϋ δολ

λαρίου, ή δποία εχει ώς συνέπεια οί πλούσιες χώρες νά 

έχουν τιμή ενεργείας χαμηλότερη ιiπό τίς πτωχές χώρες, 

τών δποίων τά νομίσματα εχουν παρασυρθή aπό τήν πτώ

ση τοϋ δολλαρίου καί οί δποίες συνεχίζουν νά πληρώνουν 

ύψη λ ή τιμή γιά τίς είσαγωγές πετρελαίου. 'Ο άνθραξ τής 

Ευρώπης γίνεται aκ:όμη περισσότερο πιό aκριβός aπό τόν 

άνθρακα τής 'Αμερικής κατόπιν τής πτώσεwς τοϋ δολλα

ρίου. 'Η 'Ελλάς, ή δποία επιθυμεί νά ένταχθή στήν Κοινό

τητα, θά πρέπει νά είναι διατεθειμένη νά προβή σέ aνταλ

λαγή aπόψεων μέ τήν Κοινότητα επί τοϋ μέλλοντος τής 

ενεργείας. "Εχει κάθε συμφέρον νά συμμετάσχη, τόσον 

στήν προσπάθεια αναπτύξεως τών εσωτερικών της πόρων, 

δσον καί στήν πολιτική ένεργειακ:ής οίκ:ονομίας. 

>>'Ο κ. Καραμανλής aναφέρει δτι στήν 'Ελλάδα ύπάρ

χει τό 'Εθνικό Συμβούλιο ' Ενεργείας, ή δράσις τοϋ δποίου 

aποβλέπει σέ σκοπούς aναλόγους μέ αυτούς πού περιέ

γραψε δ κ. Μπρούνερ. Προσφάτως τό Συμβούλιο ' Ενερ

γείας κάλεσε εμπειρογνώμονες (ίδίως 'Αμερικανούς) γιά 

νά τό βοηθήσουν στό Εpγο του. 'Όταν ή 'Ελλάς θά είναι 

μέλος τής Κοινότητος θά συνεισφέρη στήν κοινοτική 

ενεργειακή πολιτική γιατί θά έχομε σύντομα ελπίζω δικό 

μας πετρέλαιο . 

» ' Ο κ. Τζένκινς ευχαριστεί τόν κ:. πρωθυπουργό καί 

προσθέτει δτι είναι πεπεισμένος δτι συντόμως ενα, έλλη

νικής ύπηκ:οότητος, μέλος τής 'Επιτροπής θά εύρίσκεται 

στήν τράπεζα τών συζητήσεων»22. 

Στό περιεχόμενο, άλλά καί στό γενικότερο κλίμα 

πού επικράτησε στίς συνομιλίες του 'Έλληνα πρω-
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θυπουργοϋ μέ τά μέλη τής 'Επιτροπής τών Εύρωπαϊ

κών Κοινοτήτων, άναφέρεται μεταγενέστερα δ Γ. 

Κοντογεώργης, αύτόπτης μάρτυς: 

«Ήταν ή πρώτη φορά πού ή 'Επιτροπή των Εύρωπαϊ

κrον Κοινοτήτων ύποδεχόταν 'Έλληνα πρωθυπουργό καί, 

δπως άνέφερε τό έκδοθέν άνακοινωθέν, "έχαιρέτισε στό 

πρόσωπό του τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας στήν 

'Ελλάδα". 

»Κατά τή διάρκεια των συνομιλιών μέ τήν Εύρωπαϊκή 

'Επιτροπή, δ πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής ύπενθύμισε 

τήν πολιτική έπιλογή τής 'Ελλάδος, πού ~γινε άπό τό 1959, 
καί ή Κυβέρνησή του ύπέγραψε τή Συμφωνία Συνδέσεως μέ 

τήν ΕΟΚ, πού εΙ χε ώς τελικό στόχο τήν ~νταξη τής 'Ελλά

δος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες καί έπανέλαβε τούς βα

σικούς λόγους, ο{ δποίοι ένέπνευσαν τήν αίτηση τής 

προσχωρήσεως γιά τήν δλοκλήρωση καί μετατροπή σέ 

γεγονός του εύρωπαϊκου προσανατολισμου τής 'Ελλάδος. 

»Μέ ώμή είλικρίνεια άνέπτυξε τούς λόγους ο{ δποίοι 

έπιβάλλουν τήν έπίσπευση καί τόν τερματισμό των δια

πραγματεύσεων, μέσα σέ λογικό χρονικό διάστημα, καί μέ 

πειστικότητα ύποστήριξε δτι δέν ύπάρχει κανένα έπιχεί
ρημα πού νά δικαιολογεί δποιαδήποτε καθυστέρηση, άφου 

ή πολιτική βούληση γιά τήν ~νταξη τής 'Ελλάδος στίς 

Κοινότητες εΙναι δεδομένη, οί φάκελλοι των διαπραγματεύ

σεων άπό τήν πλευρά μας εΙναι πλήρεις, ο{ διαπραγματεύ

σεις βρίσκονται ήδη σέ προχωρημένο στάδιο καί δέ συνδέ

ονται μέ liλλα προβλήματα πού άπασχολουν τήν Κοινότη

τα, δπως τά θεσμικά θέματα, ή διεύρυνση τής Κοινότητος 

καί ή άναθεώρηση τής κοινής άγροτικής πολιτικής. Κατά 

συνέπεια μπορουν καί έπιβάλλεται ν' άκολουθήσουν τό 

χρονοδιάγραμμα πού ύποστηρίζουμε καί τό όποίο κρίνεται 

κατά βάση λογικό. 

»Κάθε καθυστέρηση θά εΙναι άδικαιολόγητη στόν έλ

ληνικό λαό καί θά ~χει δυσάρεστες επιπτώσεις γιά τήν 

· Ελλάδα, άλλά καί- yιά τήν Κοινότητα. 
>>'Ο πρόεδρος Ρόυ Τζένκινς άπό τήν πλευρά του, συνο

ψίζοντας τή συζήτηση έπί των διαφόρων πλευρών των εν 

εξελίξει διαπραγματεύσεων, διαβεβαίωσε δτι ή Εύρωπαϊκή 

'Επιτροπή θά συμβάλει ένεργrος στήν έπίσπευση των δια

πραγματεύσεων καί δτι εΙναι άποφασισμένη νά. καλύψει 

δλους τούς τομείς των διαπραγματεύσεων πρίν τό τέλος 

του θέρους. 

»Διαπίστωσε δτι ο{ διαπραγματεύσεις ~χουν ήδη προ

χωρήσει ίκανοποιητικά καί θά συνεχισθουν κατά τή δική 

τους πραγματική άξία, μέ εύνοϊκές προοπτικές νά δλοκλη

ρωθουν δσο τό δυνατόν ταχύτερα. 

»Κατά τή διάρκεια τής συναντήσεως, δ πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως εΙχε έπίσης τήν εύκαιρία νά προβεί μέ τήν 

Εύρωπαϊκή 'Επιτροπή, σέ μία επισκόπηση τrον μεγάλων 

έπικαίρων θεμάτων πού άπασχολουν τήν Κοινότητα, μέ 
κύριο θέμα τήν προσπάθεια πού καταβάλλεται γιά τήν 

πραγματοποίηση τής οίκονομικής καί νομισματικής ένώ

σεως τής Κοινότητος. 

>>'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής έτόνισε κατά τή 

συζήτηση δτι ή 'Ελλάς έπιθυμεί νά προσχωρήσει σέ μία 

Κοινότητα δuναμική, συνεκτική καί ίκανή νά πραγματο
ποιήσει τά ίδεώδη πού ένέπνευσαν τούς ίδρυτές της καί 

ν' άνταποκριθεί στίς προσδοκίες των εύρωπαϊκrον λαών. 

>>'Η συνάντηση του πρωθυπουργου μέ τόν πρόεδρο Ρόυ 

Τζένκινς καί τά μέλη τής 'Επιτροπής τrον Εύρωπαϊκrον 

Κοινοτήτων, ήταν aποφασιστική γιά τήν περαιτέρω πορεία 

των διαπραγματεύσεών μας. 

»Ή Εύρωπαϊκή 'Επιτροπή, ή όποία βέβαια θεσμικά 

δέν μπορεί νά δεσμεύσει τό Συμβούλιο ύπουργrον, πού εΙ ναι 

τό άρμόδιο όργανο γιά τή διαμόρφωση τής κοινής θέσεως 

των έννέα χωρών στή Συνδιάσκεψη των διαπραγματεύσε
ων, έν τούτοις συμμετέχει ένεργrος στήν προετοιμασία καί 

στή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, δέχτηκε τή δυνατό
τητα ν' άκολουθηθεί, ώς πρός τήν πορεία των διαπραγμα

τεύσεων, σχεδόν τό έλληνικό χρονοδιάγραμμα, μέ μικρή 

χρονική έπιμήκυνση. 

»Κατά τήν Εύρωπαϊκή 'Επιτροπή, τό τελικό στάδιο 

των διαπραyματεύσεων, στό όποίο θά λυθουν τά ούσιώδη 
προβλήματα, εΙναι περισσότερο ρεαλιστικό νά τοποθετη

θεί στό τέλος του 1978, μέ προοπτική νά τερματισθουν πλή
ρως ο{ διαπραγματεύσεις μέσα στό πρώτο τετράμηνο του 

1979. Ήταν μία προσέγγιση του θέματος πού άπομάκρυνε 
τόν τερματισμό των διαπραγματεύσεων κατά ~να τρίμηνο 

περίπου, λύση τήν όποία μπορούσαμε νά δεχθουμε, παρά 

τήν πίεση πού άσκούσαμε μέ τό χρονοδιάγραμμά μας, γιά 

συντομώτερο τερματισμό των διαπραγματεύσεων . 

>>»Άλλωστε, ή πίεση αύτή δδήγησε τήν 'Επιτροπή των 

Εύρωπαϊκrον Κοινοτήτων νά άναλάβει 1\ναντι του πρωθυ
πουργου, τή ρητή δέσμευση νά καλύψει μέ τίς προτάσεις 

της δλους άνεξαιρέτως τούς τομείς των διαπραγματεύσεων 

πρίν τό τέλος 'Ιουλίου του 1978»23 • 

Τήν ίκανοποίησή του γιά τήν εκβαση τών συνο

λιών στίς Βρυξέλλες, έξέφρασε δ Κ. Καραμανλής μέ 

τήν άκόλουθη δήλωση πρός τούς δημοσιογράφους: 

«'Επί τfj βάσει τών δσων συζητήσαμε καί συμ

φωνήσαμε στίς Βρυξέλλες μπορεί νά διατυπωθούν οί 

έξής προβλέψεις: Μέχρι τέλους του έτους θά όλο
κληρωθούν οί διαπραγματεύσεις σέ δλους τούς το

μείς. Μέχρι τόν 'Απρίλιο ή Μάιο τοv 1979 θά ύπο
γραφή ή συμφωνία. 'Εν συνεχεί(! δέν άπομένει παρά 

ή έπικύρωση τής συμφωνίας αύτής άπό τά Κοινοβού

λια. Αύτό σημαίνει δτι μέχρι τέλους 1979 ή Έλλάς 
θά εlναι πλήρες μέλος τής ΕΟΚ. Βεβαίως οί διαπρα

γματεύσεις εlναι δύσκολες, γιατί πρέπει νά καλύ

ψουν δέκα τομείς. Γιά νά έκτιμηθή δέ τό χρονοδιά

γραμμά μας αύτό πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν δτι οί 

διαπραγματεύσεις τής Βρετανίας μέ τήν ΕΟΚ διήρ

κεσαν δέκα περίπου χρόνια». 

Τήν πλήρη άποσύνδεση τοϋ έλληνικοϋ αίτή

ματος θά επαναβεβαιώσει, καί δ άντιπρόεδρος τής 

'Επιτροπής, δ Λ. Νατάλι: ή 'Επιτροπή δέν έπιθυμεί 

τή συνεξέταση τών αίτήσεων, άφοϋ ή 'Ελλάδα εχει 

υπογράψει Συμφωνία Συνδέσεως μέ τήν ΕΟΚ άπό τό 

1961. 'Από τά είδικότερα σημεία τής συνεντεύξεώς 
του: οί προτάσεις τής 'Επιτροπής γιά τήν τελωνεια

κή καί βιομηχανική ενωση θά συζητηθοϋν στίς 7 
Φεβρουαρίου άπό τό Συμβούλιο τών uπουργώV' ή 

'Επιτροπή ώς τά τέλη Μαρτίου θά εχει δλοκληρώσει 
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τίς προτάσεις γιά τή συμφωνία χάλυβος καί σιδήρου 

καθώς καί τίς έσωτερικές διακοινοτικές σχέσεις, ένώ 

τίς άντίστοιχες προτάσεις γιά τήν άγροτική πολιτι

κ~ θά ύποβάλει ως τό καλοκαίρι . 

Στό Παρίσι, τρίτο σταθμό του ταξιδιοu του, δ Κ. 

Καραμανλής, σέ συνάντησή του μέ τόν Β. Ζισκάρ 

ντ' 'Εσταίν, συζήτησε, παράλληλα μέ άλλα θέματα 
διμεροuς ένδιαφέροντος, τήν έξέλιξη κατά κύριο λό

γο τών διαπραγματεύσεων γιά τήν προσχώρηση τής 

• Ελλάδος στήν Κοινότητα. Σέ δηλώσεις πρός τόν 
τύπο, δ ίδιος δ Γάλλος πρόεδρος τόνισε σχετικά: 

<<Γνωρίζω πολύ καλά τήν άπογοήτευση πού ύπάρχει 

στόν έλληνικό λαό, λόγω των παρατεινομένων διαπραγμα

τεύσεων. Πρέπει δμως νά γνωρίζουμε δτι διαπραγματεύ

σεις μέ πολλούς έταίρους καί γιά δύσκολα θέματα εΙναι 

συνήθως μακρές, άλλά νομίζω δτι ήδη εχουμε εiσέλθει 

στήν τελική φάση. 

>>Τό Συμβούλιο των ύπουργων τής Κοινότητος θά δρί

σει στίς 7 Φεβρουαρίου τίς κατευθυντήριες δδηγίες των 
διαπραγματεύσεων μέ τήν ·Ελλάδα. ΕΙμαι βέβαιος δτι θά 

καταλήξουμε σέ θετικές λύσεις κατά τή διάρκεια τοϋ 1978, 
καί δ τι τό 1979 θά εΙ ναι τό ετος τής πραγματοποιήσεως των 
επικυρώσεων, <δστε νά μπορέσει ή 'Ελλάς στό τέλος τοϋ 

1979 νά εiσέλθει στήν Κοινότητα. Αύτό έδήλωσα στόν Κ. 
Καραμανλή)). 

·Ο Κ. Καραμανλής εκαμε, άπό τήν πλευρά του, 

τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Ένα έκ τών θεμάτων, τό πλέον σημαντικό, πού 

συζήτησα μέ τόν κ. πρ6εδρο εlναι ή προσχώρηση τής 

'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. Ό κ. πρόε

δρος πρό όλίγου σiiς έδήλωσε ποιές εlναι oi προο
πτικές της καί μέ ποιό τρόπο θά βοηθήσει τήv 'Ελλά

δα, diστε νά προσχωρήσει έγκαιρα στήv Κοινότητα. 

»Δέv έχω παρά νά έκφράσω τίς εύχαριστίες μου 

στόv κ. πρόεδρο, γιατί σ' αύτό τό ούσιώδες γιά τήν 

'Ελλάδα θέμα, δέ δείχνει μόνο κατανόηση, άλλά 

παίρνει καί πρωτοβουλία, κατά τρόπο diστε τό έλλη

νικά αίτημα νά iκανοποιηθεί πλήρως καί έγκαιρω>. 

'Ο κύκλος τών έπισκέψεων του 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί) σέ πρωτεύουσες τών χωρών-μελών τής Κοι

νότητος εκλεισε μέ τήν μετάβασή του στή Βόννη, 

στίς 30 'Ιανουαρίου. Τά άποτελέσματα τών συναντή
σεών του στή δυτικογερμανική πρωτεύουσα μέ τόν 

καγκελλάριο Χ. Σμίτ, καθώς καί τόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας, Β. Σέελ, καί τόν άντικαγκελλάριο καί 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Χ.-Ντ. Γκένσερ, κρί

νονταν ώς ιδιαίτερα ίκανοποιητικά. νΗδη, προτοu 

άρχίσουν οί συνομιλίες έπιβεβαιωνόταν ότι ή Δυτική 

Γερμανία θά δώσει κατά τό οικονομικό ετος 1978 
βοήθεια 60 έκατ . μάρκων καί θά συνεχίσει νά 

προσφέρει δωρεάν άμυντική βοήθεια άπό τά πλεονά

σματά της, προκειμένου νά καλυφθοuν οί τρέχουσες 

άνάγκες τών έλληνικών ένόπλων δυνάμεων. Μετά, 

έξάλλου, τήν πρώτη έπαφή του 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί) μέ τό Γερμανό δμόλογό του έκφραζόταν 

άπό έπίσημη πηγή τής Βόννης ή πεποίθηση γιά τήν 

ενταξη τής ·Ελλάδος στή διάρκεια του 1979 καί ή 
έπιθυμία τής δυτικογερμανικής Κυβερνήσεως νά 

συμβάλει στή διευθέτηση τής έλληνοτουρκικής δια

φορaς. Συγκεκριμένα, ή Βόννη συμφώνησε άπόλυτα 

μέ τήν έπίσπευση τών διαπραγματεύσεων γιά τήν εν

ταξη τής Έλλάδος στήν ΕΟΚ άπέκλεισε τή σύνδε

ση τών διαπραγματεύσεων μέ δποιαδήποτε άλλη αί

τηση έντάξεως ('Ισπανία, Πορτογαλία) καί έξέφρα
σε τήν πεποίθηση ότι οί καλές σχέσεις Γαλλίας καί 

·Ομοσπονδιακής Γερμανίας έπιτρέπουν νά άναλη

φθοuν, άπό κοινοu μεταξύ Παρισίων καί Βόννης, 

όλες οί άναγκαίες ένέργειες γιά τήν έπίσπευση τής 

έντάξεως. Παράλληλα, έπισημάνθηκε δτι ή γερμανι

κή Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

γιά τήν άποκατάσταση τών σχέσεων ·Ελλάδος καί 

Τουρκίας καί ότι ή άναθεώρηση τών σχέσεων αύτών 

δέν θά άποφέρει όφελος στίς δύο μόνο χώρες, άλλά 

καί στήν ίδια τήν 'Ατλαντική Συμμαχία. 'Υπογραμ

μίστηκε, τέλος, ότι, παρά τήν άριστη οικονομική 

κατάσταση τής ·Ελλάδος, ή γερμανική Κυβέρνηση 

πρόσφερε μετά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας 

περισσότερα άπό 180 έκατ. μάρκα καί δόθηκε ή ύπό

σχεση ότι ή γερμανική άμυντική βοήθεια θά συνεχι

στεί. ·Ο έκπρόσωπος τής Βόννης έξέφρασε τή χαρά 

τής Κυβερνήσεώς του καί, προσωπικώς, του καγκελ

λαρίου Σμίτ γιά τήν έπίσκεψη στή Βόννη ένός «μεγά

λου Εύρωπαίου πολιτικοu» καί έξέφρασε τή βεβαιό

τητα ότι οί συνομιλίες τών δύο τελευταίων θά έπιβε

βαιώσουν πανηγυρικά τούς στενούς δεσμούς πού 

ένώνουν τίς δύο χώρες. 

' Η θετική στάση τής Βόννη ς άπέναντι στίς έλ
ληνικές θέσεις καί, ειδικότερα, ή υίοθέτηση του έλ

ληνικου χρονοδιαγράμματος γιά τήν ενταξη, άποτέ
λεσε σημαντικό βήμα γιά τήν προώθηση τής σχετι

κής διαδικασίας, έφόσον, μάλιστα, άπό τόν 'Ιούλιο 

1978, δ Γερμανός ύπουργός τών 'Εξωτερικών προ
βλεπόταν νά άναλάβει τήν προεδρία του Συμβουλίου 

τής ΕΟΚ. Τήν πλήρη άποδοχή τών έλληνικών θέσε

ων άνακοίνωσε δ Κ. Καραμανλής παρουσία του καγ

κελλαρίου Σμίτ· καί δ τελευταίος τήν έπιβεβαίωσε. 

Συγκεκριμένα, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός έπεσήμα

νε ότι ή γερμανική Κυβέρνηση διεχώρισε πλήρως 

τήν έλληνική αίτηση άπό δποιαδήποτε άλλη καί συ

νηγορεί γιά τήν έπιτάχυνση τών συνομιλιών, ωστε ή 

χώρα νά γίνει, ως τό τέλος του 1978, τό δέκατο μέλος 
τής ΕΟΚ· καί ότι τό θέμα τής έντάξεως δέν συσχετί

ζεται μέ όποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. ·Ο Χ. Σμίτ 

έξέφρασε τήν έλπίδα ότι, ύπό τήν δυτικογερμανική 

προεδρία θά όλοκληρωθοuν οί διαπραγματεύσεις μέ 

τήν Έλλάδα. 
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'Υποδοχή, στό Μέγαρο τών 'Ηλυσίων, άπό τόν Βαλερύ Ζισκάρ Ντ' Έσταίν. 
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Μετά τή συναντησή του καί μέ τόν ύπουργό 

'Εξωτερικών, Χ.-Ντ. Γκένσερ, δ Κ. Καραμανλής 

παρατήρησε: 

«'Ολοκληρώσαμε τίς συνομιλίες, τίς όποίες εϊ

χαμε μέ τόν καγκελλάριο καί έπιβεβαιώσαμε αύτά έπί 

τών όποίων συνεφωvήσαμε χθές. Καί παρά τό ότι μιά 

έφημερίς έγραψε ότι μπορουσε νά μήν ύπάρξη σύμ

πτωσις σέ ώρισμένες άπόψεις, έπιβεβαιώθη όμως 

στίς συνεδρίες πού εϊχαμε ότι τό θέμα τής έντάξεως 

τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινή 'Αγορά δέν 

συνδέεται μέ κανένα aλλο θέμα». 

Κατά τήν έπάνοδο του, εύθύς μετά τήν άφιξή του 

στό άεροδρόμιο τοϋ • Ελληνικοϋ, δ Κ. Καραμανλής 
εκαμε τήν έξής δήλωση: 

«"Οπως γνωρίζετε, τρείς ύπήρξαν οί στόχοι του 

ταξιδίου πού άνέλαβα στήν Εύρώπη. Πρώτον, ήθέ

λησα νά άνανεώσω τούς δεσμούς μου μέ τούς ήγέτας 

τών χωρών πού έπεσκέφθην. Καί όπως ξέρετε, αύτό 

εlναι χρήσιμο γιά τόν τόrrο. Δεύτερον, νά ένημερωθώ 

γιά τά έπίκαιρα διεθνή προβλήματα. Καί τρίτον, 

καί σπουδαιότερον, νά προωθήσω τίς λύσεις τών εί

δικών προβλημάτων πού άντιμετωπίζει αύτή τήν στι

γμή ή 'Ελλάς. Καί τά προβλήματα αύτά, όπως γνω

ρίζετε, εlναι πολλά καί δύσκολα. Ούδέποτε ή • Ελ
λάς, ή σύγχρονος 'Ελλάς, άντιμετώπισε συσσωρευ

μένα τόσα πολλά καί τόσο σοβαρά προβλήματα. 

»'Αρχίζω άπό τήν Κοινή 'Αγορά. 'Όπως γνωρί

ζετε, έπιδιώκουμε τήν ένταξη τής 'Ελλάδος στήν 
Κοινή 'Αγορά, διότι ή ένταξη αύτή θά έπηρεάση 

άποφασιστικά τό μέλλον του τόπου. WΕχουμε νά ρυ

θμίσουμε τό θέμα τών σχέσεών μας μέ τήν 'Α τλαντι

κή Συμμαχία. Θέμα έξ ϊσου σοβαρό, διό:rι άφορά τήν 

άσφάλεια τής χώρας. Καί πέραν αύτών, όπως γνωρί

ζετε, έχουμε τά είδικώτερα προβλήματα, όπως εlναι 

τό Κυπριακό καί οί έπικίνδυνες διενέξεις μας μέ τήν 

Τουρκία. 

»Γιά μέν τήν ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 
'Αγορά καί τάς σχέσεις μας μέ τό ΝΑ ΤΟ, θέματα διά 

τά όποία οί συνομιληταί μου δύνανται νά έχουν γνώ

μη καί νά τά έπηρεάσουν, ήμπορώ νά σaς πώ ότι 

έπέτυχα τήν σύμφωνον γνώμην τους γιά νά προωθή

σουν αύτά τά θέματα, σύμφωνα μέ τάς θέσεις πού έχει 

καθορίσει ή Κυβέρνησή μου. Δηλαδή, άφ' ένός μέν 

νά έπιταχυνθή ή ένταξις τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 

'Αγορά, άφ' έτέρου δέ νά έπιταχυνθή ή είδική σχέ

σις τήν όποίαν έπιδιώκομεν μέ τήν 'Α τλαντικήν 

Συμμαχίαν. Αύτονόητον εlναι ότι μέ τήν εύκαιρίαν 

αύτήν έθεσα καί τά θέματα τά όποία άφορουν τήν 

Κύπρο καί τίς διαφορές μας μέ τήν Τουρκία. Καί 

αύτά τά θέματα εlναι πολλαπλά. ·Η διένεξη μέ τήν 

Τουρκία δέν περιορίζεται μοναχά στήν Κύπρο. 

'Έχουμε τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος, τό θέμα του 

έναερίου χώρου καί aλλα θέματα, τά όποία έδη

μιούργησε άδικαιολόγητα ή Τουρκία. 

~~Εlχα τήν εύκαιρία νά έκθέσω εiς τούς συνομιλη
τάς μου τάς θέσεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Καί 

πρέπει νά σaς πώ ότι εύρήκα κατανόησιν, όχι μόνο 

διότι διάκεινται συμπαθώς πρός τήν 'Ελλάδα, άλλά 

διότι άναγνωρίζουν ότι οί θέσεις τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως έπί τών προβλημάτων αύτών εlναι λο

γικές καί έντιμες. 

» Τό συμπέρασμα ε{ ναι ότι έπιστρέφω ίκανοποιη
μένος άπό τίς έπαφές τίς όποίες εlχα μέ τούς ήγέτας 

τής Εύρώπης. Καί εlμαι βέβαιος ότι οί έπαφές αύτές 

θά έπηρεάσουν εύεργετικά όλα αύτά τά δύσκολα 

προβλήματα τά όποία άντιμετωπίζει ή 'Ελλάς. 

»'Αλλά, άνεξαρτήτως άπό τό τί θά κάνουν οί συ

νομιληταί μου γιά τά προβλήματα αύτά, γιά νά μπορέ

ση ή ·Ελλάς νά τά άντιμετωπίση έπιτυχώς, θά χρει

ασθή έθνική ένότης, κοινωνική γαλήνη, ύγιής οiκο

νομία καί πρό παντός σωφροσύνη. 'Εάν δέν ύπάρ

ξουν αύτά, όσοδήποτε καί aν θελήσουν οί ξένοι νά 
μaς βοηθήσουν, τά προβλήματα αύτά όχι μονάχα θά 

παραμείνουν aλυτα, άλλά καί θά έκθέσbυν σέ σοβα

ρούς κινδύvους τόν τόπο. WΕκανα καί θά κάνω δ, τι 
μπορώ, γιά νά λυθουν τά προβλήματα αύτά άκινδύ

νως γιά τόν τόπο. Ή τελική των όμως έκβαση θά 

έξαρτηθή άπό τήν συμπεριφορά του λαου μας;>. 

Τή θετική πορεία πρός τήν ενταξη τής ·Ελλάδος 

στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες έπιβεβαίωναν, ήδη, καί 

τά έγκυρότερα όργανα τοϋ ήμερήσιου εύρωπαϊκοϋ 

τύπου. 

Τό ένδιαφέρον τοϋ βρετανικοϋ τύπου έκδηλώθηκε 

ζωηρό άπό τήν εναρξη ώς τήν δλοκλήρωση τής πε

ριοδείας τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ στή Δυτική Εύ

ρώπη. Εύθύς μετά τήν έπίσκεψή του στό Λονδίνο, οί 

«Financial Times)), σέ κύριο άρθρο, άφοϋ ύπογραμμί
ζουν τίς δυσκολίες πού συνεπάγεται ή πορεία πρός 

τήν ενταξη, τίς όποίες έξάλλου δοκίμασαν καί οί ίδιο 

οί Βρετανοί, έπιβεβαίωναν τίς θετικές διαβεβαιώσεις 

τοϋ Τζ. Κάλλαχαν πρός τόν 'Έλληνα όμόλογό του· 

καί κατέληγε: 

• Η άνυπομονησία του κ. Καραμανλή ε{ ναι δικαιολο
γημένη. WΕχουν περάσει μέχρι τώρα δυόμισυ χρόνια, άφ' 

δτου ύπέβαλε αίτηση εντάξεως στήν Κοινότητα, καί 18 μή
νες άπό τότε πού άρχισαν επίσημες διαπραγματεύσεις στίς 

Βρυξέλλες καί εχουν ελάχιστα μόνο πραγματοποιηθεί. Οί 

κύριες έλληνικές θέσεις εχουν κατατεθεί στό τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων άλλά ή άνταπόκριση τής Κοινότητας 

ύπήρξε πολύ περιορισμένη. Μετά τήν επιτυχία στίς εκλο

γές του Νοεμβρίου του κόμματος του κ. Παπανδρέου, πού 

άντιτίθεται στήν ΕΟΚ, δ Κ. Καραμανλής πιστεύει δτι ή 

άνάγκη γιά τήν επίσπευση των διαπραγματεύσεων εΙναι 

πιό επιτακτική καί άποβλέπει στήν δλοκλήρωση των δια

πραγματεύσεων ως τό καλοκαίρι καί στήν επικύρωση τής 
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συμφωνίας τόν έπόμενο χρόνο, ά\στε ή 'Ελλάδα νά aποτε

λέσει πλήρες μέλος τήν !η Ιανουαρίου 198024. 

Μέ &.φορμή τίς συνομιλίες τοϋ Κ. Καραμανλή 

στίς Βρυξέλλες, ή «Guardian», σέ μακροσκελή &.ν
ταπόκριση τοϋ Τζ. Πάλμερ, μέ τίτλο «Πρόοδος τής 

'Ελλάδος στήν πορεία είσόδου στήν Κοινότητα>>, 

έπιβεβαιώνει δτι «ώς φαίνεται, ό 'Έλληνας πρωθυ

πουργός έπιτυγχάνει τούς περισσοτέρους στόχους 

πού ε{χε θέσει κατά τήν εύρωπαϊκή περιοδεία του»· 

καί &.ναφέρεται στό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

γιά τήν όλοκλήρωση τών διαπραγματεύσεων πού 

&.νακοίνωσε ό Λ. Νατάλι: κίνηση κεφαλαίων -τόν 

Φεβρουάριο, έξωτερικές σχέσεις -τέλος Μαρτίου, 

&γροτικά θέμ,ατα -τέλος θέρους. Μετά τήν έπί

σκεψη, έξάλλου, τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ καί 

στή Βόννη, σέ κύριο ίίρθρο μέ τίτλο «Εύνοϊκός ίίνε

μος γιά τήν 'Ελλάδα» γράφει δτι «ή ύπόσχεση τοϋ 

καγκελλαρίου Σμίτ νά δεί τήν 'Ελλάδα ένταγμένη 

στήν ΕΟΚ ως τό τέλος τοϋ 1979 έπιστέφει θριαμβευ
τικά τήν περιοδεία τοϋ κ. Καραμανλή». 'Η Βρετανία 

' -προσθέτει- ή Γαλλία, ή Δ. Γερμανία καί ή 'Επι-
τροπή τής ΕΟΚ ύποστήριξαν δλες τό αίτημά του νά 

μελετηθεί ή έλληνική περίπτωση γιά τήν ενταξη τα
χέως καί νά μήν έξαναγκαστεί ή χώρα του νά περιμέ

νει τήν ενταξη τής 'Ισπανίας καί Πορτογαλίας καί 

καταλήγει: «'Η γερμανική συγκατάθεση ε{ναι ή 

σπουδαιότερη &πό τίς τέσσερις, έφόσον ή Γερμανία 

πρέπει νά στηρίξει πολλούς λογαριασμούς τής ΕΟΚ 

καί ή 'Ελλάδα θά ε{ ναι στήν &.ρχή δαπανηρός έταί

ρος»2s. 

Τήν ίδια ήμέρα, οι «Financia1 Times», σέ &.νταπό
κριση &.πό τή Βόννη μέ τίτλο«' Ο Καραμανλής έξα

σφαλίζει ύποστήριξη στό θέμα της ΕΟΚ», γράφουν 

δτι «ό 'Ελληνας πρωθυπουργός ελαβε χθές δημόσι~ 
ύπόσχεση τοϋ καγκελλαρίου Σμίτ δτι θά ύποστηρί

ξει τήν έπιτάχυνση τών διαπραγματεύσεων τής 'Ελ

λάδος μέ τήν ΕΟΚ καί τή διαβεβαίωσή του δτι ή 
θερμή γερμανική συμπαράσταση γιά τήν ενταξη τής 

'Ελλάδος ώς δεκάτου μέλους παραμένει &.μείωτψ>. 

Ταυτόχρονα έπισημαίνει δτι ό Χ. Σμίτ ύπενθύμισε τή 

μόνιμη aνυπομονησία τής Βόννης γιά τήν έξακο
λουθητικά &βέβαιη στάση τής 'Ελλάδος aπέναντι 

στό ΝΑΤΟ καί πρόσφερε έκ νέου τή βοήθειά του γιά 

τή διευθέτηση τών διαφορών μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Τουρκίας έπί τοϋ Κυπριακοϋ, χωρίς νά έπιδιώκει τό 

ρόλο μεσολαβητή· καί κατέληξε: 

Μέ τόν τερματισμό τής περιοδείας τοϋ κ. Καραμανλή 

στίς κυριώτερες πρωτεύουσες τής Κοινότητας, οί συνομι

λίες του στή Βόννη πρέπει νά θεωρηθεί δτι ύπήρξαν έπιτυ

χείς, έφόσον ούσιαστικά ύποχρέωσαν τή δυτικογερμανική 

Κυβέρνηση νά προσμετρηθεί μεταξύ έκείνων πού ένεργά 

ύποστηρίζουν τήν έλληνική ενταξη στήν Κοινότητα. 

'Επίσης, ό Γερμανός καγκελλάριος πρόσφερε στό φιλοξε

νούμενό του τήν περαιτέρω διαβεβαίωση δτι οί διαπραγμα-

τεύσεις έντάξεως θά πρέπει νά συμπληρωθοϋν στή διάρ

κεια τής γερμανικής προεδρίας τοϋ Συμβουλίου τών 

ύπουργών, κατά τό δεύτερο ijμισυ τοϋ τρέχοντος ετους. 

Ώς άποτέλεσμα, ό κ. Σμίτ ε{πε δτι δ δρόμος γιά τήν έπί

σημη είσοδο τών 'Αθηνών πρέπει νά άνοιχθεί όχι άργότε

ρα άπό τό τέλος τοϋ 1979. Οί Δυτικογερμανοί έπίσημοι 
συμμερίζονται κατ' ίδίαν τούς πολλαπλούς δισταγμούς 

πού διατυπώθηκαν σέ άλλες πρωτεύουσες μέ άναφορά στά 

πρακτικά προβλήματα πού δημιουργεί ή διεύρυνση τής 

Κοινότητας. Ούδέποτε, δμως, ύπήρξε aμφιβολία γιά τή θε

τική τοποθέτηση τής Βόννης ύπέρ τής έντάξεως στήν Κοι

νότητα, χάριν πολιτικής σκοπιμότητας τών μεσογειακών 

χωρών πού πρόσφατα έπανεγκαθίδρυσαν τήν δημοκρατία. 

'Ως δείγμα τών γερμανικών αίσθημάτων άπέναντι στόν 

ίδιο τόν κ. Καραμανλή, άνακοινώθηκε χθές βράδυ δτι ή 

πόλη τοϋ "Ααχεν τοϋ άπονέμει τό βραβείο Καρλομάγνου, 

διάκριση πού άπονέμεται σέ άνδρες πού ε{χαν συμβάλει 

μεγάλως στήν ενοποίηση τής Εύρώπης26 • 

'Από τίς στήλες τοϋ γαλλικοϋ τύπου, ή «Monde» 
έκφράζει εντονο σκεπτικισμό σχετικά μέ τή δυνατό

τητα περατώσεως τών διαπραγματεύσεων στή διάρ

κεια τοϋ 1978, ύπαινίσσεται τίς εύαισθησίες τών 

Γάλλων γεωργών πqνω σέ ρυθμίσεις πού &.φοροϋν τά 

&.γροτικά θέματα, γιά νά καταλήξει ύπογραμμίζοντας 

τή θετική ύποδοχή πού έπιφύλαξε ό Γάλλος πρόε

δρος στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, μέ τόν όποίο καί 

συζήτησε γιά περισσότερες &πό τρείς ώρες: 

'Η γαλλική Κυβέρνηση άρνήθηκε πάντα νά συνδέσει 

τήν έλληνική ύποψηφιότητα, πού δέν προκαλεί μείζονα 

οίκονομικά προβλήματα στή Γαλλία, μέ έκείνες τής 

'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας27 • 

'Ιδιαίτερη εμφαση εδωσαν στό γεγονός τής έπι

σκέψεως τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ καί τά ίίλλα 

φύλλα τής γαλλικής πρωτεύουσας: «'Ο Ζισκάρ 

καθησυχάζει τούς 'Έλληνες» («Le Quotidien de 
Paris»), «'Ελληνογαλλική &λληλεγγύη - ό Καρα

μανλής στά 'Ηλύσια» («L' Aurore»), «Καραμανλής: 
'Όλα πηγαίνουν καλά μεταξύ Παρισίων καί 'Αθη

νών» («Le Figaro»), ε{ναι οί χαρακτηριστικοί τίτλοι, 
μέ τούς όποίους ό τύπος σχολιάζει τή συνάντηση 

μεταξύ τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ καί τοϋ προέδρου 

τής Γαλλικής Δημοκρατίας. 

Σέ ανταπόκριση, τέλος, &.πό τήν 'Αθήνα, ή «Fi
garo» κάμει τόν aπολογισμό τοϋ ταξιδιοϋ τοϋ Κ. Κα
ραμανλή: 

Διέλυσε τίς άνησυχίες πού σημειώνονταν σέ όρισμένες 

χώρες. Στό θέμα τής γεωργίας (έπιπτώσεις τής έλληνικής 

έντάξεως στήν ΕΟΚ), ελαβε διαβεβαιώσεις τόσο άπό τίς 

Κυβερνήσεις τοϋ Παρισιοϋ, τοϋ Λονδίνου καί τής Βόννης, 

δσο καί άπό τήν 'Επιτροπή τής Κοινής 'Αγοράς στίς Βρυ

ξέλλες, δτι οί διαπραγματεύσεις θά έπισπευσθοϋν ωστε νά 

καταστεί δυνατή ή ενταξη τής· Ελλάδος πρίν τό τέλος τοϋ 

1979 ή τό 198028. 

Χαρακτηριστικό ε{ναι, έξάλλου, τό γεγονός δτι 
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άπό τίς στήλες του γαλλικοu τύπου έπισημάνθηκε ό 

άρνητικός άντίκτυπος πού σημειώθηκε, έξαιτίας τής 

περιοδείας του Κ. Καραμανλή, στό έπίπεδο τής 

τουρκικής κοινής γνώμης. Σέ άνταπόκριση τής 

«Monde» άπό τήν "Αγκυρα, άναφέρεται δτι <ωί στό
χοι του ταξιδιοu του κ. Καραμανλή άντιμετωπίζονται 

στήν Τουρκία άποκλειστικά ύπό τό πρίσμα του άν

ταγωνισμοu μεταξύ των δύο χωρων» καί παρατίθεται 

χαρακτηριστική δήλωση τοu γερουσιαστοu 'Ινάν δτι 

«ό κ. Καραμανλής έπιθυμεί προπαντός νά άποσπάσει 

τήν ύποστήριξη των 'Εννέα, προκειμένου νά έξασφα

λίσει ~θέση iσχύος στίς διαπραγματεύσεις μέ τήν 

Τουρκία>> καί <ωί 'Έλληνες θέλουν νά ύψώσουν τή 

σημαία τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας στά 3.000 περί
που νησιά τοu Αiγαίου». 'Ο Τοuρκος άνταποκριτής 

τής «Monde», Α. Ούνσάλ, άναφέρει άκόμη τήν 

ύπόνοια δτι ή ·Ελλάδα, δταν γίνει μέλος τής ΕΟΚ, θά 

μποροuσε νά έγείρει «βέτο» στήν ενταξη τής Τουρ

κίας, άλλά καί διατυπώνει τήν «έλπίδα» τής "Άγκυ

ρας δτι ή ενταξη, γιά τήν όποία ή 'Ελλάδα -«τό 

χαϊδεμένο παιδί τής Εύρώπης»- ελαβε διαβ'έβαιώ
σεις, θά έπιβραδυνθεί άπό άρνητικούς παράγοντες, 

δπως ή άντίδραση τής έσωτερικής άντιπολιτεύσεως, 

οί άνησυχίες των ·Ελλήνων καί 'Ιταλων άγροτων καί 

ή δυσαρέσκεια τής ·Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας 

γιά τήν πρόταξη τής • Ελλάδος»29• 

'Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τά σχόλια του γερμα

νικοί) τύπου, έπικεντρώνονται στή συνάντηση Καρα

μανλή-Σμίτ. «'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός Κ. Καρα

μανλής μπορεί νά είναι ίκανοποιημένος μέ τό άπο

τέλεσμα του ταξιδιοu του στή Βόννη», καταλήγει 

συμπερασματικά σέ σημείωμά της ή εγκυρη «Die 
Zeit»· καί έπεξηγεί: «'Ο 'Ομοσπονδιακός καγκελ
λάριος Χέλμουτ Σμίτ έξέφρασε τήν έπιθυμία νά 

τερματιστοuν μέσα σέ αύτό τό χρόνο οί διαπραγμα

τεύσεις άνάμεσα στήν ΕΟΚ καί τήν ·Ελλάδα, rοστε ή 

'Αθήνα νά μπορεί νά ένταχθεί στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα ήδη στό 1979»30• Παράλληλα, ό δυτι

κογερμανικός τύπος άποτιμa καί τόν άντίκτυπο άπό 

τό ταξίδι του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) στό έπίπεδο 

τής έσωτερικής κοινής γνώμης. Χαρακτηριστική 

είναι ή άνταπόκριση τής Μάργκοτ Γρανίτσα στή 

«Stuttgarter Zeitung» μέ τίτλο: « ' Ακόμη καί οί 

Εύρωκομμουνιστές έπαινοuν τόν Κ. Καραμανλή», καί 

ύπότιτλο: «Καλή βαθμολόγηση άπ ' δλες τίς πλευρές 

στήν ·Ελλάδα γιά τό ταξίδι στήν Εύρώπη -ση

μαντικός ό ρόλος τής Βόννης»: 

«Σπάνια εχει έκφράσει δ έλληνικός τύπος δμόφωνα 

τόσο ένθουσιασμό. Στήν τηλεόραση καί στίς έφημερίδες 

παρομοιάστηκε τό ταξίδι τοϋ Κ. Καραμανλή στά τέσσαρα 

εύρωπαϊκά Κράτη, μέ τελικό σημαντικό σταθμό τή Βόννη, 

σάν μιά θριαμβευτική περιοδεία. Τό δέ προσωπικό γόητρο 

τοϋ Κ. Καραμανλή εχει θεωρηθεί aπαράμιλλο. 'Ακόμη καί 

ή συνήθως "λαλίστατη" aντιπολίτευση ελαβε πολύ ό.όρι-

στα θέση άπέναντι στό ταξίδι καί στήν επιτυχία τοϋ Καρα

μανλή, μολονότι τό άντικείμενό της εκνεύριζε πάντα τόν κ. 

Παπανδρέου. Θά aποδεικνυόταν δμως, είδικά τώρα, μεγά

λο λάθος νά εναντιωθεί κάποιος στή γενική Ικανοποίηση 

πού επικρατεί. Τό γεγονός δτι τελευταίος σταθμός ήταν ή 

Βόννη δέν στερείται σημασίας. 'Αποδίδεται ίδιαίτερη βα

ρύτητα στή στάση τής γερμανικής Κυβερνήσεως, πρό πάν

των σέ σχέση μέ τήν επικείμενη άνάληψη τής προεδρίας 

στό Συμβούλιο ύπουργών τής Εύρωπαϊκfjς Κοινότητας. 

>>Πολλούς 'Έλληνες άποσχολοϋσε ίδιαίτερα ή πιθανό

τητα νά συνδεθεί ή ενταξη, είδικά ό.πό τά ίσχυρά μέλη τfjς 

Εύρωπαϊκfjς Κοινότητας, μέ "είρηνευτικές προϋποθέσεις''. 

'Όταν επέστρεψε δ Κ. Καραμανλfjς μέ τήν ύπόσχεση δτι ή 

ρύθμιση τών εκκρεμοτήτων στό Αίγαίο καί ή έπίλυση τοϋ 

Κυπριακοϋ, μολονότι πολύ έπιθυμητή, δέν άποτελεί προϋ

πόθεση γιά τήν ενταξη στήν ΕΟΚ, θεωρήθηκε μεγάλη επι

τυχία ... 'Ακόμη καί ή 'Άύγή", πού εκφράζει τούς εύρω

κομμουνιστές, εδωσε στόν Καραμανλfj "καλή βαθμολο

γία". 

Καί ή άνταπόκριση καταλήγει: 

«'Η έπιτυχία τοϋ Καραμανλfj στήν πράξη σχεδόν ύπο

σκελίστηκε άπό τήν ψυχολογική έπιτυχία. Οί 'Έλληνες 

εχουν τό συναίσθημα δτι έγιναν aποδεκτοί στήν Εύρώπη ... 
'Η χαρά γιά τήν άποδοχή αύτή δέν θά μποροϋσε νά βρεί 

καλύτερη πιστοποίηση άπό τήν απονομή τοϋ βραβείου 

Καρλομάγνου. Ήταν σάν βάλσαμο στόν ύπερευαίσθητο 

χαρακτήρα τών Έλλήνων»31 • 

'Από τή γερμανική, τέλος, τηλεόραση μεταδό

θηκε, στίς 30 'Ιανουαρίου, τό κείμενο συνεντεύξεως 

του 'ίδιου του Κ. Καραμανλή: 

- Κύριε πρωθυπουργέ, τήν παραμονή τών έκλογών τό 

1974 είχατε πεί στόν δημοκρατικό γερουσιαστή , κ. '" Εν

tουαρντ Κέννεντυ, πώς θά συγκεντρώνατε ποσοστό 53-
55%. Τό ποσοστό τοu 54% πού πήρατε, δικαίωσε τίς προ
βλέψεις σας. Στίς εκλογές τfjς 20fjς Νοεμβρίου 1977 περιμέ
νατε τά άποτελέσματα αύτά; 

<ινΟχι, καί αύτό γιατί τό έργο πού επετέλεσα κατά τή 

διάρκεια τής τελευταίας τριετίας καί τά κρίσιμα έξωτερικά 

προβλήματα πού ιiντιμετωπίζει ή χώρα μας μοίJ έδιναν τό 

δικαίωμα νά ιiναμένω ύψηλότερο ποσοστό. ν Αλλωστε, καί 

οί ίδιοι οί ιiντίπαλοί μοίJ έδιναν μεταξύ 45-50%. Πάντως, 
αύτή τή στιγμή ή Νέα Δημοκρατία έχει μεγαλύτερη δύνα

μη ιiπό αύτή πού πήρε στίς έκλογές, γιατί πολλοί ιiπ' 

δσους δέν τήν έψήφισαν, έχουν μεταμεληθή». 

- 'Η Νέα Δημοκρατία άπέδειξε στίς πρόσφατες έκλο

γές πώς ε{ναι άκόμα ίσχυρότερο κόμμα. Τό 42% δμως, μέ 
μιά άντιπολίτευση ή όποία εχει πολλές βασικές διαφορές 

άπό τή δική σας πολιτική γραμμή, θά σaς έπιτρέψη νά 

λύσετε «τά σοβαρά έθνικά προβλήματα» πού σaς άπασχο

λοϋν καί πού ήταν δ λόγος τfjς έπισπεύσεως τών έκλογών; 

« 'Ασφαλώς ναί· aν βέβαια επιδείξουν λογική καί κατα
νόηση καί εκείνοι ιiπό τούς δποίους εξαρτiiται ή επίλυση 

τών προβλημάτων αύτών. νΑλλωστε ή Κυβέρνησή μου δι-
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αθέτει aνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία: 172 lδρες 

έναντι 128 τής άντιπολιτεύσεως -πλειοψηφία τήν δποία 
έλάχιστες δημοκρατικές Κυβερνήσεις διαθέτουν σήμεραιι. 

- Τά «έθνικά προβλήματω>, κύριε πρωθυπουργέ, είναι 

πλέον γνωστά. Τό Κυπριακό, οί σχέσεις τής ·Ελλάδος μέ 

τό ΝΑΤΟ καί ή ενταξη τής ·Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα, θά μπορουσε κανείς νά πή πώς ή έπίλυση του 

πρώτου θά έπιφέρη αύτομάτως καί τήν λύση τών ύπολοί

πων δύο, δσο καί Ciν δέν τά συσχετίζετε μεταξύ τους; 

«Ώς πρός το ΝΑΤΟ, άσφαλώς ναί, δεδομένου δτι, ώς 

γνωστόν, έξ αίτίας του Κυπριακου ή Έλλάς άπεχώρησε 

άπό τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑ ΤΟ. Ώς πρός τήν 

ΕΟΚ, ή ένταξή μας πρέπει νά γίνη άνεξαρτήτως τής έξελί

ξεως του Κυπριακουιι. 

- Τό κυπριακό πρόβλημα καί κατ' έπέκταση ή διένεξη 

τής 'Ελλάδος μέ τήν Τουρκία γιά τό Αίγαίο aπασχολεί τίς 

δύο χώρες aρκετά χρόνια τώρα. Ποιές είναι κατά τήν γνώ

μη σας οί προϋποθέσεις γιά νά έξευρεθή μιά δίκαιη καί 

είρηνική διευθέτηση των προβλημάτων αύτών; 

<ι Ώς πρός τό Κυπριακό, θεωρουμε ηθικά καί λογικά 

άπαράδεκτη τήν διατήρηση τής σημερινής καταστάσεως, 

κατά τήν δποία τά 18% τών Τουρκοκυπρίων κατέχουν τό 
40% τής νήσου. Τό 40% τών 'Ελληνοκυπρίων εlναι πρό
σφυγες στήν ίδια τους τήν πατρίδα. Γιά τήν έπίλυση του 

προβλήματος αύτου υποστηρίζουμε τίς διακοινοτικές συ

νομιλίες ι5πό τήν αίγίδα τών Ήνωμένων 'Εθνών. 

ιι Ώς πρός τήν διένεξη γιά τό Αίγα ίο, πού καί αύτή τήν 

έδημιούργησε ή Τουρκία (δεδομένου δτι ή Τουρκία καί δχι 

ή Έλλάς έπιδιώκει άνατροπή του status quo στό Αίγαίο), 
ή 'Ελλάς έπρότεινε καί προτείνει μιά λογική καί έντιμη 

διαδικασία γιά τήν διευθέτηση τών διαφορών μας. ·Η δια

δικασία αύτή σι,ινίσταται: 

ιιΠρώτον, 6~ήν διεξαγωγή σοβαρ~υ καί συνεπους διαλό
γου. 

ιιΔεύτερον, στήν άποφυγή έκατέρωθεν προκλήσεων. 

ιιΤρίτον, στήν παραπομπή στό Διεθνές Δικαστήριο τών 

σημείων έκείνων, πού δ διάλογος θά aφηνε άλυτα. Ή άρ

νηση τής διαδικασίας αύτής, τήν δποία άκολουθουν δλες 

οί χώρες πού έχουν άνάλογες διαφορές, καί πού ι5περβαί

νουν τίς 50, θά έσήμαινε άρνηση τής λογικής καί τής κα
λής πίστεως;> . 

- ' Η aπόφαση τής ' Ελλάδος, κατά τήν πρωθυπουργία 
σας, νά <iκολουθήση τό παράδειγμα τής Γαλλίας του 1966 
καί νά <iποσυρθή aπό τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ 

έδημιούργησε aνωμαλία στή νότια πτέρυγά του. Πιστεύετε 

πώς ή κατάσταση αύτή είναι δυνατόν νά θεραπευθή; 

«'Η περίπτωση τής Γαλλίας δέν έχει καμμιά σχέση μέ 

τήν περίπτωση τής 'Ελλάδος. 'Εκείνη ήθελε νά φύγη, 

έμείς άναγκασθήκαμε νά τό κdνουμε. 'Η 'Ελλάς άπεχώ
ρησε ώς γνωστόν άπό τό στρατιωτικό σκέλος τής Συμμα

χίας, έξ αίτίας τής εfσβολής ένός μέλους του ΝΑΤΟ στήν 

Κύπρο. Διεκήρυξε δμως κατ' έπανάληψη δτι θά έπανέλθη 
στήν Συμμαχία, άν ι5πάρξη λύση του Κυπριακου. 'Εν τφ 

μεταξύ διαπραγματεύεται τή δημιουργία είδικής συμφωνί-

ας μέ τό ΝΑ ΤΟ, πού θά τίς έπιτρέπει νά συμπράττη πλήρως 

μ ' αύτό σέ περίπτωση πολέμουιι. 

- 'Η Κυβέρνησή σας έπιδιώκει τήν ενταξη τής 'Ελλά

δος στήν ΕΟΚ, γιατί θά έπιταχύνη τήν οίκονομική καί 

κοινωνική ανάπτυξη τής χώρας σας. Ποιά είναι κατά τήν 

γνώμη σας τά βασικά έμπόδια καί τί ε κανε ή 'Ελλάδα aπό 

τή δική της πλευρά γιά νά πείση τά μέλη της πώς δικαιου

ται πλέον νά γί νη ίσότιμο μέλος; 

«Νομίζω δτι τά έμπόδια ε{ναι μάλλον διαδικαστικά. 

Ώρισμένοι κύκλοι προσεπάθησαν νά συνδέσουν άτόπως 

τήν ένταξη τής 'Ελλάδος μέ τίς αίτήσεις 'Ισπανίας καί 

Πορτογαλίας -πράγμα πού θά συνεπαγόταν καθυστέρηση 

στήν ένταξή μας. Καί λέγω άτόπως, γιατί ή περίπτωση τής 

'Ελλάδος, πού συνδέεται μέ τήν ΕΟΚ άπό τό 1961, εlναι 
μοναδική. VΗδη δμως ή Ιδιάζουσα θέση τής 'Ελλάδος 

άνεγνωρίσθη καί ι5πάρχει δεδηλωμένη ή πολιτική βούλη

ση τών έννέα Κυβερνήσεων γιά τήν έπιτάχυνση τής έντά

ξεώς μαςιι. 

- 'Η aντιπολίτευση έπικρίνει τήν πολιτική τής Γερ

μανίας εναντι τής 'Ελλάδος. Θά μπορουσε ή Γερμανία νά 

παίξη αποφασιστικό ρόλο στήν διευθέτηση των έλληνι

κών προβλημάτων; 

«Ol έπικρίσεις αύτές προέρχονται άπό τήν 'Αριστερά 
γιά τούς γνωστούς λόγους. Ή μεγάλη πλειοψηφία του έλ

ληνικου λαου κατέχεται άπό αίσθημα φιλίας γιά τό γερμα

νικό λαό. Στό κυβερνητικό έξ άλλου έπίπεδο ι5πάρχει στε

νή συνεργασία σ' δλους τούς τομείς, συνεργασία ή δ ποία 

ένισχύεται καί άπό τόν προσωπικό δεσμό πού έχω μέ τόν 

καγκελλάριο Σμίτ καί τόν δποίον έκτιμώ βαθύτατα. 

ιι Ώς πρός τό δεύτερο σκέλος τής έρωτήσεώς σας θά 

μπορουσα νά πώ δτι ή Γερμανία έχει τήν δυνατότητα νά 

βοηθήση, δχι βέβαια άμέσως, άλλ ' έμμέσως. Καί τουτο 
διότι ε{ναι μιά μεγάλη καί ίσχυρή χώρα μέ βαρύνουσα 

γνώμη καί έπιρροή στούς παράγοντες έκείνους πού έχουν 

σχέση μέ τά προβλήματα τής Έλλάδοςιι. 

'Από τά δημοσιεύματα τοϋ έλληνικοϋ τύπου, 

ενδιαφέρουσες ήταν οί συγκεφαλαιωτικές παρατη

ρήσεις τοϋ Γ. Δρόσου: 

«' Εγράφησαν καί έλέχθησαν πολλά γιά τό ταξίδι του κ. 
πρωθυπουργου. Καί θά λεχθουν &κόμη περισσότερα. Καί, 

ένδεχομένως, θά επανέλθει στήν ήμερησία διάταξη ή "πι

εσολογία" καί θά ύποστηριχθεί δτι ό κ. πρωθυπουργός 
"πιεζόμενος", ύποχώρησε σέ πλείστα δσα έθνικά θέματα. 

'Από τό άλλο μέρος, θά ύπάρξει ϊσως μιά θριαμβολογία, 

συνισταμένη στό δτι τά πάντα λύθηκαν κατ' εύχήν καί δτι 

μπορουμε νά κοιμόμαστε ησυχοι γιά πολλά χρόνια. Θά 

προσπαθήσουμε νά σταθουμε δχι στό μέσον, <iλλά στήν 

πραγματικότητα. 

»Μιά όποιαδήποτε προσπάθεια, καί συνεπώς τό ταξίδι 

ένός πρωθυπουργου, πρέπει νά κρίνεται αναλόγως τών στό

χων πού εχει. 

»Τά aποτελέσματά του είναι έπαρκή ή ανεπαρκή αναλό

γως του τί επεδίωκε ό πρωθυπουργός δταν ξεκίνησε, μέσα 

στό χειμώνα, γιά μιά τέτοια εξοντωτική περιοδεία έργασί-
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ας . Θά λέγαμε, λοιπόν, δτι οί βασικοί στόχοι τοϋ κ: . Καρα

μανλή ήσαν τρείς: Ι) ή έπίσπευση τών διαδικασιών γιά τήν 

ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή ' Αγορά, 2) ή τακτοποί
ηση τών σχέσεών μας μέ τήν 'Ατλαντική Συμμαχία κ:αί 3) 
ή άνάπτυξη τών έλληνικ:ών θέσεων στό θέμα τής διενέξεώς 

μας μέ τήν Τουρκία. 

»Πέραν αύτών, ύπάρχει, βέβαια, κ:αί ή ένημέρωση τοϋ 

κ. πρωθυπουργοϋ άπό ύπεύθυνα πρόσωπα, έπί τών διαφό

ριQν διεθνών θεμάτων πού είναι δυνατό νά εχουν έπιπτώ

σεις σέ θέματα πού άμέσως μaς ένδιαφέρουν. 'Υπάρχει 

άκ:όμη κ:αί ή άνανέωση κ:αί άναθέρμανση προσωπικών σχέ

σεων τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουργοϋ, πράγμα πού κ:αί χρή

σιμο είναι κ:αί έπετεύχθη σέ βαθμό πού ύπερβαίνει κάθε 

προσδοκία. 'Υποθέτουμε δέ δτι θά ύπερέβη κ:αί τίς προσ

δοκίες κ:αί τοϋ ίδίου τοϋ κ: . Καραμανλή. 

» ' Οπωσδήποτε, liς έπανέλθουμε στά πρακτικότερα κ:αί 

πλέον άπλά θέματα: 

»Κοινή 'Αγορά: Ήταν βεβαία μέν ή ί\νταξή μας, άβέ

βαιος δμως ό χρόνος της κ:αί ή διάρκεια τών σχετικών 

διαπραγματεύσεων. νΗδη ύπάρχουν δεσμεύσεις, τό χρονο

διάγραμμα πού ύποβάλαμε εγινε δεκτό κ:αί liρχισε κινούμε

νος ενας μηχανισμός πού δέν είναι δυνατό νά γυρίσει πίσω. 

Καί ύπάρχουν πλέον κ:αί τακτές ήμερομηνίες : μέσα στό 

τρέχον ετος θά τελειώσουν οί διαπραγματεύσεις, κ:αί τό 

έρχόμενο ετος τών έπικ:υρώσεων άπό τά διάφορα κοινο

βούλια. 

>>Δεύτερο θέμα είναι τό ΝΑΤΟ: 'Εμείς ζητήσαμε νά δη

μιουργηθεί καθεστώς είδικ:ών σχέσεων μέ τή Συμμαχία. 

Καί τό πετύχαμε τώρα, παρά τήν ϋπαρξη όρισμένων άντι

δράσεων άναμενομένων liλλωστε . Οί σχετικές συζητήσεις, 

liλλωστε, liρχισαν ήδη. Μέ τή μέθοδο, λοιπόν, αύτή, πετύ

χαμε δύο τινά. Πρώτον, τήν άμυντικ:ή κάλυψη τοϋ έλληνι

κ:οϋ χώρου σέ περίπτωση διεθνοϋς συρράξεως . Δεύτερον, 

τή διατήρηση δλων τών έλληνικ:ών ένόπλων δυνάμεων ύπό 

έλληνικ:ή διοίκηση. Δέν θά ύπάρχει, δηλαδή, ξένη άνάμιξη 

στή διοίκηση τών δυνάμεών μας, δπως συμβαίνει μέ τίς 

liλλες χώρες τοϋ ΝΑΤΟ. Καί φυσικά θά ίδρυθεί κ:αί κάποιο 

στρατηγείο έπί έλληνικ:οϋ έδάφους, ώστε νά μήν ύπάρχει 

κ:αμμιά έξάρτηση άπό τό Στρατηγείο Σμύρνης. 

»Θέμα τρίτο : Τά έλληνοτουρκ:ικ:ά. Τά θέματα αύτά, συ

ζητοϋνται κ:αί σέ άτλαντικ:ό κ:αί σέ εύρωπαϊκ:ό έπίπεδο κ:αί 

τόσο ή Κοινή 'Αγορά ώς. σύνολο , δσο κ:αί ή κάθε μιά άπό 

τίς μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες χωριστά ένδιαφέρον

ται γιά τό θέμα αύτό . Καί είναι σέ θέση κ:αί συμβουλές νά 

δώσουν κ:αί πιέσεις ν' άσκ:ήσουν κ:αί ούσιαστικ:ές μεσολα

βητικές προσπάθειες νά καταβάλουν. Καί είναι άκ:όμη έν

δεχόμενο, δτι Κυβερνήσεις ή προσωπικότητες τών χωρών 

αύτών έντυπωσιάσθηκ:αν άπό όρισμένα πυροτεχνήματα τοϋ 

κ. 'Ετσεβίjrc,\ό όποίος δημιούργησε άτμόσφαιρα μετριοπά

θειας, χωρίς ~ παράσχει - μέχρι τής στιγμής τουλάχι

στον- κανένα σ~ύσιαστικ:ό "δείγμα γραφής"32 • 

'Επιγραμματικά, τά άποτελέσματα τής περιοδεί

ας τοϋ Κ. Καραμανλή στίς τέσσερις εύρωπαϊκές 

πρωτεύουσες θά ήταν δυνατό νά συνοψιστοϋν σέ 

τρία σημεία: 

Ι. Παροχή δημοσία ρητών διαβεβαιώσεων, καί 

στίς τέσcrερις πρωτεύουσες, ότι θά καταβληθεί κάθε 

προσπάθεια ώστε οί διαπραγματεύσεις νά εχουν πε

ρατωθεί στή διάρκεια τοϋ τρέχοντος ετους καί ή όλη 

διαδικασία τής έντάξεως (ύπογραφή πράξεως προ

σχωρήσεως καί έπικύρωση άπό τά έννέα κοινοβού

λια) στή διάρκεια τοϋ έπόμενου ετους. ν Αξια ίδιαί

τερης ύπογραμμίσεως ήταν ή ρητή διαβεβαίωση τοϋ 

καγκελλαρίου Σμίτ, ότι ή Γερμανία, άσκώντας τήν 

προεδρία στό δεύτερο έξάμηνο τοϋ 1978, θά συμβά
λει ώστε οί διαπραγματεύσεις νά περατωθοϋν ώς τό 

τέλος τοϋ 1978 καί ή διαδικασία έντάξεως ώς τό τέ

λος τοϋ 1979. 
2. Παροχή συγκεκριμένης ύποσχέσεως άπό τήν 

'Επιτροπή, μέσω τοϋ άντιπροέδρου Νατάλι, ότι οί 

διαπραγματευτικές θέσεις τής κοινότητας έπί όλων 

τών σημείων, θά ύποβληθοϋν στήν έλληνική πλευρά 

ώς τόνπροσεχή Μάιο. 

3. Σαφής διαχωρισμός τής έγγυητικής ύποψηφιό

τητας άπό τίς άντίστοιχες τής 'Ισπανίας καί τής 

Πορτογαλίας καί παράκαμψη τών ίδεών περί σταδι

ακής έντάξεως ή προεντάξεως καί «globalisation» 
των διαπραγματεύσεων, μέ τρόπο ώστε νά παγιωθεί, 

γιά πρώτη φορά, ή έντύπωση ότι ή πορεία πρός τήν 

Εύρώπη τών «Δέκα» εχει άρχίσει. 

26 ΙΑΝΟΥ ΆΡΙΟΥ 1978 

'Ο Σ. Κυπριανοϋ έπανεκλέγεται πρόεδρος τής 

Κυπριακής Δημοκρατίας -χωρίς νά διεξαχθοϋν 

έκλογές, έφόσον δέν ύπήρξε δεύτερος ύποψήφιος γιά 

τό άξίωμα. 

' Ο Κ. Καραμανλής άπέστειλε στό νέο πρόεδρο 

τής Κύπρου συγχαρητήριο τηλεγράφημα, άπό τίς 

Βρυξέλλες. 

« 'Επιθυμώ νά σάς έκφράσω τά θερμά καί εΙλικρι

νή μου συγχαρητήρια γιά τήν άνακήρυξή σας ώς 

προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 'Η πανηγυ

ρική έκλογή σας έπιβεβαιώνει τήν ένότητα τοv κυ

πριακοv λαοv, πού εlναι άπαραίτητη γιά τήν άντιμε

τώπιση τών κρισίμων περιστάσεων, πού διέρχεται ή 

Κύπρος καί γενικώτερα δ έλληνισμός. Εύχομαι κάθε 

έπιτυχία στό δύσκολο έργο σας καί σάς παρέχω τήν 

πλήρη συμπαράσταση τής Έλλάδος»33 • 

Κατά τήν τελετή τής έγκαθιδρύσεώς του, στίς 28 
Φεβρουαρίου, ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας θά τονίσει ένώπιον τής κυπριακής Βουλής ότι 

τό κύριο στήριγμα γιά τή δικαίωση τοϋ άγώνα τοϋ 

κυπριακοί> λαοϋ άποτελεί ή συμπαράσταση καί ή 

άλληλεγγύη τής 'Ελλάδος, μέ τήν όποία ταυτίζονται 

οί άπόψεις τής κυπριακής ήγεσίας στήν ούσία καί 

στούς στόχους καί έξήρε ίδιαίτερα τήν προσωπική 

συμβολή τοϋ Κ. Καραμανλή, έπισημαίνοντας τό ζω

ηρό ένδιαφέρον του γιά τήν κυπριακή ύπόθεση καί 

τή διαβεβαίωσή του ότι ή 'Ελλάδα εύρίσκεται δλό-
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Συνάντηση μέ τόν πρόεδρο τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, Βάλτερ Σέελ. 
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ψυχα στό πλευρό τής Κύπρου καί τής παρέχει καί 

βοήθεια καί συμπαράσταση όλόπλευρη. 

31 IANOYAPIOY 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής στή διάρκεια τής παραμονής 

του στή Βόννη, δέχεται έπιστολή άπό τό δήμαρχο 

του 'Άαχεν, δ δποίος του άναγγέλλει έπίσημα τήν 

άπόφαση του Δημοτικοί> Συμβουλίου τής ίστορικής 

πόλεως νά του άπονείμει τό Βραβείο Καρλομάγνου. 

Τό βραβείο άπονέμεται κάθε χρόνο στήν προσωπικό

τητα πού εχει κριθεί ότι συνέβαλε περισσότερο στήν 

προώθηση τής ευρωπαϊκής ίδέας. Γιά πρώτη φορά 

δόθηκε στόν κόμητα Γκούτενχόβε-Καλλέργι καί, 

στή συνέχεια, στούς Τσώρτσιλ, Ντέ Γκάσπερυ, 'Αν

τενάουερ, Ρομπέρ Σουμάν καί, τό 1977, στόν πρόεδρο 
τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Βάλτερ Σέελ. 

'Επτά φορές, στά 29 χρόνια λειτουργίας του θεσμοί>, 
τό βραβείο δf:ν άπονεμήΘηκε. 

Στό σκεπτικό τής άποφάσεως γιά τήν άπονομή 

του βραβείου Καρλομάγνου γιά τό ετος 1978 στόν Κ. 
Καραμανλή έξαίρονται <ωί συνεχείς προσπάθειές 

του γιά τήν ενοποίηση τής Ευρώπης, στήν όποία βλέ

πει όχι μόνο τίς προϋποθέσεις ένός καλύτερου μέλ

λοντος γιά τούς ίδιους τούς λαούς τής ήπείρου, άλλά 

καί τή δυνατότητα άποτελεσματικής συμβολής στήν 

έμπέδωση τής παγκόσμιας είρήνης, τή ζωογόνηση 

τής δημοκρατίας καί τήν πολιτιστική πρόοδο τής 

άνθρωπότητας». «Μέ άπόλυτη συνέπεια» -άναφέρε

ται άκόμη στήν άπόφαση- «εχει όδηγήσει τή χώρα 

του, λίκνο τής δημοκρατίας καί του ευρωπαϊκοί> 

πολιτισμοί>, πρός αυτό τό ίδεώδες» . 

'Ο Κ. Καραμανλής ευχαρίστησε θερμά τήν 'Επι

τροπή γιά τήν τιμή καί, σέ άπάντηση τής έπιστολής 

τοί> δημάρχου του ~ Ααχεν, εΙπε είδικότερα: 

«Συναισθάνομαι βαθύτατα τήν τιμή, τήν όποία 

μοv κάνει ή πόλη σας νά μέ συγκαταλέξει μεταξύ τών 

μεγάλων Εύρωπαίων, πού συνέβαλαν καί προώθησαν 

τήν ίδέα τής ένότητος τής Εύρώπης. Μπορεί ή συμ

βολή μου στήν ίδέα τής ένώσεως τής Εύρώπης νά 

μήν ύπήρξε μεγάλη, ύπήρξε όμως καί εlναι μεγάλη 

καί σταθερή ή πίστη μου είς τό μέλλον τής Εύρώπης. 

Καί τό άπέδειξε έμπράκτως χθές ή πόλη σας, διότι 

έπί 17 χρόνια άγωνίζομαι νά έντάξω τήν 'Ελλάδα εiς 
τούς κόλπους τής 'Ηνωμένης Εύρώπης. 

»Εlναι άληθές ότι ή Κοινότης βραδυπορεί καί 

άπέχει άκόμη άπό τούς σκοπούς καί τούς στόχους, 

πού έθεσε ν ή Συνθήκη τής Ρώμης. 'Ελπίζω, όμως, 

ότι θά ληφθούν είς τό μέλλον γενναίες άποφάσεις διά 

τήν πραγματοποίηση τών Ιδανικών, τά όποία ένέ

πνευσαν τούς ίδρυτάς τής Κοινότητος. 

»'Η 'Ελλάς έπιθυμεί καί ήμπορεί εiς τό μέτρον 

τών δυνάμεών της vά συμβάλη εiς τήν προσπάθεια 

αύτή. Καί τό γεγονός ότι εiς τό πρόσωπόν μου μέ τό 

βραβείο αύτό τιμούν τήν 'Ελλάδα, ένθαρρύνει τόν 

έλληνικό λαό)). 

'Η τελετή τής έπιδόσεως του βραβείου προβλέ

φθηκε νά γίνει στίς 4 Μαίου, στό Δημαρχείο του 
"Ααχεν. 
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Τό Συμβούλιο ύπουργών τής Κοινότητας άποφα

σίζει νά έντείνει τό διαπραγματευτικό διάλογο μέ τήν 
'Ελλάδα πάνω στά ουσιαστικά θέματα πού συνέχον

ται μέ τήν ενταξη, προκειμένου νά εχουν έπιλυθεί 

όλα τά έκκρεμή προβλήματα ως τό :rέλος του ετους. 

<Π ώρα πλέον»- δήλωσε δ πρόεδρος τοί> Συμβουλίου 

ύπουργών- «Οί έλληνοκοινοτικές διαπραγματεύσεις 

περνοί>ν σέ μιά aλλη φάση, ουσιωδέστερη». 

Λίγες μέρες νωρίτερα καί άφοί> ε{χαν ήδη όλο

κληρωθεί οί έπαφές του Κ. Καραμανλή στό Λονδίνο, 

τίς Βρυξέλλες, τό Παρίσι καί τή Βόννη, ό ύπουργός 

aνευ χαρτοφυλακίου, Γ. Κοντογεώργης, εΙχε έπι

σκεφθεί, μέ έντολή του 'Έλληνα πρωθυπουργοί>, τήν 

Κοπεγχάγη. Στή συνάντησή του μέ τό Δανό ύπουρ

γό, Κ. Β. 'Άντερσεν, ό όποίος προεδρεύει του Συμ

βουλίου τών ύπουργών κατά τό πρώτο έξάμηνο του 

1978, έξέθεσε τά πορίσματα τών πρόσφατων συνομι
λιών του Κ. Καραμανλή στίς τέσσερις πρωτεύουσες 

καί ύπέδειξε συγκεκριμένα μέτρα γιά τήν έντατικο
ποίηση τής έργασίας τών διαπραγματευτικών όργά

νων, rοστε τά ήδη συμφωνημένα νά μετουσιωθοί>ν σέ 

συγκεκριμένες πράξεις στή διάρκεια ήδη τής δανι

κής προεδρίας34 . 

Σέ άνταπόκριση άπό τίς Βρυξέλλες μέ τίτλο <ωί 

'Εννέα άποφασίζουν νά τερματίσουν στή διάρκεια 

του ετους τίς διαπραγματεύσεις έπί τής ουσίας γιά 

τήν έλληνική ύποψηφιότητω>, ή «Monde» ύπογραμ
μίζει συμπερασματικά: «'Αναντίρρητα, ή έλληνική 

διπλωματία σημείωσε μιά σημαντική έπιτυχία: 'Ενώ 

στή διάρκεια όλου του 1977 οί 'Εννέα τόνιζαν πρό 
παντός τόν κοινό χαρακτήρα τών ύποψηφιοτήτων τής 

'Ελλάδος, 'Ισπανίας καί Πορτογαλίας, δ χρόνος 

έργάστηκε τελικά ύπέρ τών θέσεων τών 'Αθηνών»3s . 
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Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή 

συμμετοχή τών άρμόδιων ύπουργών, συγκροτείται 

στό ύπουργείο Συντονισμοί> σύσκεψη μέ άντικείμενο 

τήν προετοιμασία τής 'Ελλάδος γιά τήν ουσιαστική 

φάση τών διαπραγματεύσεων μέ τήν ΕΟΚ, άλλά καί 

γιά τήν έναρμόνιση τών προσπαθειών όλων τών φορέ

ων του δημόσιου καί ίδιωτικοί> τομέα καί τήν προ

σαρμογή στό νέο περιβάλλον, όπου θά ένταχθεί ή 

χώρα μετά τήν ενταξή της στήν Ευρωπαϊκή Κοινό

τητα. 
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Προβλέποντας τή συνέχιση τών σχετικών συσκέ

ψεων, δ πρωθυπουργός τόνισε δτι <<μέ τίς τελικές 

άποφάσεις πού θά ληφθοuν θά είμαστε σέ θέση νά 

επισπεύσουμε, εμείς πλέον, τόν ρυθμό τών διαπραγ

ματεύσεων». 
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'Υπογράφεται ό.πό τόν ύπουργό Δημοσίων 'Έρ

γων, Ν. Ζαρντινίδη, καί τούς εκπροσώπους τfjς κοι

νοπραξίας πού εκτελεί τό εργο ύδρεύσεως 'Αθηνών 

άπό τόν Μόρνο, ή σύμβαση γιά τήν ό.ναθεώρηση τών 

δρων εκτελέσεως του εργου, στό πλαίσιο τfjς διαδι

κασίας του Ν. 207/75. 
'Ο Ν. Ζαρντινίδης έξέφρασε τήν ίκανοποίησή 

του γιά τή λύση πού δόθηκε ϋστερα άπό σκληρές 

διαπραγματεύσεις καί ύπογράμμισε δτι εξυπηρε

τοuνται κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τά συμφέ

ροντα τοu Δημοσίου, δεδομένου δτι προκύπτει ύπέρ 

αύτοu ώφέλεια πού ύπερβαίνει τό 1 δισεκατομμύριο 
300 έκατ. δρχ. 

Τά κύρια σημεία τfjς συμφωνίας εντοπίζονται 

στό χρόνο περατώσεως του φράγματος (20 Νοεμβρί
ου 1978) καί ενάρξεως τfjς ύδρεύσεως (20 'Ιουνίου 
1979), καθώς καί στόν προσδιορισμό του συνολικοu 
κόστους (15.916.000.000 δρχ.). 

'Αναλύοντας τούς δρους τfjς ό.ναθεωρήσεως τfjς 

συμβάσεως, δ Ν. Ζαρντινίδης διευκρίνησε δτι γιά τό 

ό.ντικείμενο τfjς συμβάσεως του 1972, πού προέβλεπε 
παροχή νεροu 300 έκατ. κυβ . μ. καί ε{χε προϋπολο

γισμό δαπάνης όκτώ δισεκατομμύρια δρχ., διατηρεί

ται ή άρχική εκπτωση του 13%, δπως ε{χε προτείνει 
καί ή επιτροπή του Ν. 207/75. Γιά τό ποσό τών ένός 
δισεκατομμυρίου 663 έκατ. δραχ. πού προέκυψε ό.πό 
τήν κατά νόμο άναθεώρηση τών τιμών του ό.ντικειμέ

νου τfjς ό.ρχικfjς συμβάσεως, συμφωνήθηκε εκπτωση 

18%, δηλαδή 13%, πού προβλεπόταν ό.ρχικά, καί 
επιπλέον μετά άπό πρόταση τfjς επιτροπfjς του Ν. 

207/75. 'Όσον άφορα, τέλος, τό τμfjμα του εργου 
ό.πό τό ποσό τών 4 δισεκατομμυρίων 663 έκατ. δρχ. 
εως τά 11 δισεκατομμύρια δρχ., συμφωνήθηκε εκ
πτωση 31,6% εναντι 30% πού ε{χε προτείνει ή επι
τροπή του Ν. 297/75. 
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«Τά άνθρώπινα δικαιώματα, τά δποία παραβιάζονταν 

κατάφωρα στήν 'Ελλάδα κατά τήν έπταετία τής στρατιω

τικής δικτατορίας, εχουν άποκατασταθεί άπό τή σημερινή 

έλληνική Κυβέρνηση καί οί παραβιάσεις τους εχουν έκ

μηδενισθεί». 

Στό βασικό αύτό συμπέρασμα καταλήγει εiδική 

εκθεση τοu Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τά ό.νθρώπινα 

δικαιώματα στήν 'Ελλάδα, ή όποία καί ύποβλήθηκε 

στό ό.μερικανικό Κογκρέσσο, ώς τμfjμα τfjς γενικfjς 

εκθέσεως γιά' τήν εφαρμογή ή τίς παραβιάσεις τών 
ό.νθρώπινων δικαιωμάτων σέ ύπερεκατό χώρες, δπου 

ε{χε στό παρελθόν χορηγηθεί ή εξακολουθεί νά χο

ρηγείται ή ό.μερικανική βοήθεια. 

Εiδικότερα, ή εκθεση έπισημαίνει: 

«VΕνα νέο Σύνταγμα έγκρίθηκε καί iσχύει στήν 'Ελλά

δα μετά τήν πτώση τής δικτατορίας καί τήν άποκατάσταση 

τής δημοκρατίας καί τό Σύνταγμα αύτό περιλαμβάνει τά 

κυριότερα κεφάλαια τής διακηρύξεως τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ τών άλλων, 

τό νέο σημερινό έλληνικό Σύνταγμα περιλαμβάνει εiδικά 

μέτρα έναντίον τών βασανισμών, τών σωματικών κακοποιή

σεων καί τής χρήσεως ψυχολογικής βίας. 'Η ε!.δική αύτή 

μνεία κρίθηκε άναγκαία λόγω τής πικρής πείρας άπό τήν 

έφαρμογή άνάλογων μεθόδων στή διάρκεια τής στρατιωτι

κής δικτατορίας. 

»Οί δίκες, άκόμη καί προσώπων πού κατηγορήθηκαν 

γιά παράβαση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων στή διάρκεια 

τής χούντας, εγιναν σύμφωνα μέ τά διεθνή καθιερωμένα 

σωστής διαδικασίας καί δημοσιότητος». 

'Η εκθεση τοu Σταίητ Ντηπάρτμεντ ό.ναφέρει, τέ

λος, ώς πρόσθετες ενδείξεις γιά τό σεβασμό τών 

έλευθεριών καί τών ό.νθρωπίνων δικαιωμάτων, τή 

διεξαγωγή ό.πόλυτα έλεύθερων έκλογών μέ τή συμμε
τοχή δλων τών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου καί 

του κομμουνιστικοί), καθώς καί τή διαβεβαίωση τfjς 

'Αθήνας δτι τά μέλη τfjς μικρfjς μουσουλμανικfjς 

μειονότητας εχουν μεταχείριση ό.νάλογη μέ κάθε 

liλλο 'Έλληνα πολίτη καί ζοuν κάτω άπό συνθfjκες 

ό.πόλυτης έλευθερίας καί iσοπολιτείας36 • 
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'Ο Κ. Καραμανλfjς δέχεται στό Πολιτικό Γρα

φείο τόν ό.ρχηγό τfjς ό.ξιωματικfjς ό.ντιπολιτεύσεως, 
Α. Παπανδρέου. 'Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω 

ό.πό τό θέμα τfjς λειτουργίας του Κανονισμοu τfjς 

Βουλfjς. 'Επίσης, δ πρωθυπουργός ένημέρωσε τόν 

πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πάνω σέ θέματα έξωτερικfjς 

πολιτικfjς. 
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'Επικυρώνεται ή ό.πό 24.10. 77 πράξη νομοθετι
κοί) περιεχομένου «περί αύξήσεως τών ύπό του ΟΓ Α 

καταβαλλομένων συντάξεων, έπεκτάσεως τfjς ό.σφα

λίσεως τfjς γεωργικfjς παραγωγfjς καί liλλων τινών 

διατάξεων ό.φορωσών εiς τόν 'Οργανισμό ν τοuτον» 

καί ελαβε ό.ριθμό Νόμου 759. 
'Ο είσηγητής τfjς πλειοψηφίας, Δ. Χατζηδημη

τρίου, διευκρίνησε δτι τό σκεπτικό πού δδήγησε 

στήν κατάρτιση του νομοσχεδίου βασίζεται στίς ό.κό

λουθες διαπιστώσεις: πρώτο, τήν liμεση εκτακτη 

ό.νάγκη γιά τήν αϋξηση, ό.πό τήν 1 η 'Οκτωβρίου 
1977, τών συντάξεων του Ο Γ Α· δεύτερο, τήν έπέκτα-
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ση τής άσφαλίσεως τής γεωργικής παραγωγής καί 

άπό άνεμοθύελλες καί πλημμύρες τρίτο, τήν έφαρ

μογή προληπτικών η άλλων μέτρων γιά τήν άποτρο

πή η τή μείωση τών ζημιών τής γεωργικής παραγω

γής άπό καιρικές άντιξοότητες. 'Ο είσηγητής διευ

κρίνησε είδικότερα: 

«'Η έπέκταση τής άσφαλίσ~ως τής γεωργικής παραγω
γής είς δύο άκόμη κινδύνους ήτο έπιβεβλημένο νά γίνει, 

διότι άπό του 1962, όταν ή Κυβέρνηση τής ΕΡΕ έφερε πρός 
ψήφιση τόν ίδρυτικό Νόμο του ΟΓ Α, δένεΙ χε γίνει καμμιά 

έπέκταση σέ νέους κινδύνους τής άγροτικής παραγωγής . 

Μάλιστα, ύπάρχει καί κάποια σύγχυση όσον άφορα στήν 

πατρότητα του Νόμου αύτου . 'Από τίς έκλογές του 1958, δ 
τότε άρχηγός τής ΕΡΕ καί σημερινός πρωθυπουργός εΙχε 

έξαγγείλει ότι πρόκειται νά μελετηθεί τό πρόβλημα τής 

άσφαλίσεως τών άγροτών. ' Ανετέθη, πράγματι, είς μίαν 

έπιτροπή άπό είδικούς έπιστήμονες, ή όποία ένισχύθη καί 

άπό άσχολουμένους μέ τά άσφαλιστικά μαθηματικά, ή με

λέτη του όλου προβλήματος . νΕτσι, γιά πρώτη φορά στήν 

' Ελλάδα, καί μόνο σχεδόν στήν 'Ελλάδα, έγινε ενας τέ

τοιος θεσμός, δ δποίος, πράγματι, γιά τήν έποχή του 1962 
ίκανοποίησε τόν άγροτικό κόσμο τής χώρας». 

'Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Ν. Βγενόπουλος, 

χαρακτήρισε τό νομοσχέδιο «παραπλανητικό καί 

πλασματικό»· ένώ δ ίδιος δ άρχηγός τής άξιωματι

κής άντιπολιτεύσεως, Α. Παπανδρέου, συνοψίζοντας 

τίς θέσεις του κόμματός του, ύποστήριξε δτι τό έλά
χιστο πού πρέπει νά κάνει ή Πολιτεία, ε{ναι δ τρι

πλασιασμός τών άγροτικών συντάξεων. ' Από τή φο
ροδιαφυγή, ή δποία στή διακίνηση τών άγροτικών 

προϊόντων άποκτίi τεράστιες διαστάσεις -διευκρί

νησε- μποροuν νά έξασφαλιστοuν οί άναγκαίοι πό

ροι. ' Επίσης, έξέφρασε τήν άντίθεσή του στήν όνο

μασία τών παροχών του ΟΓΑ, ώς βοηθημάτων. 

Σύμφωνα μέ τό άρθρο (Ι) του Νόμου 759/78, «περί 
κυρώσεως πράξεως νομοθετικοί) περιεχομένου, περί 

αύξήσεως τών ύπό του ΟΓ Α παρεχομένων συντάξε

ων», οί μηνιαίες βασικές συντάξεις του ΟΓ Α προβλέ

φθηκε νά αύξηθοuν κατά 25%. Κατά τό άρθρο (2) 
παρέχεται άπό τόν κλάδο άσφαλίσεως τής παραγω

γής τοu ΟΓ Α χρηματική άποζημίωση γιά άμεση ζη

μία στή γεωργική παραγωγή έξαιτίας άνεμοθύελλας 

η πλημμύρας. Σύμφωνα, τέλος, μέ τό άρθρο (3), έγ
γράφεται στόν προϋπολογισμό του ΟΓ Α ποσό γιά τή 

μελέτη καί έφαρμογή προληπτικών η άλλων μέτρων 

πρός άποτροπή η μείωση τών ζημιών τής γεωργικής 

παραγωγής άπό καιρικές άντιξοότητες37 • 
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'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται σέ νέα σύσκεψη ή Οίκονομική έξ ύπουργών 

'Επιτροπή μέ άντικείμενο τήν έξέταση τών προοπτι
κών έντάξεως στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες καί τήν 

κατάλληλη προετοιμασία τής δημόσιας διοικήσεως 

καί τής οίκονομίας τής χώρας. 

Μετά τό τέλος τής συσκέψεως, δ πρωθυπουργός 

εδωσε στή δημοσιότητα τήν άκόλουθη άνακοίνωση: 

«"Υστερα άπό τίς συζητήσεις πού εlχα μέ τούς 

ήγέτες τών χωρών τής Δυτικής Εύρώπης, πού έπισκέ

φθηκα κατά τό πρόσφατο ταξίδι μου, ώς καί μέ τήν 

'Επιτροπή τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, μπορώ νά 

βεβαιώσω τόν έλληνικό λαό δτι οί διαπραγματεύσεις 

γιά τήν ένταξή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες έπι

ταχύνονται καί δτι δ δρόμος τής 'Ελλάδος πρός τήν 

Δυτική Εύρώπη άνοιξε χωρίς καμμιά έπιφύλαξη. 

» Ό έλληνικός λαός μπορεί τώρα νά προσδοκά 
βασίμως δτι ή χώρα μας μέχρι τό τέλος τοϋ 1979 θά 
γίνη τό δέκατα ίσότιμο μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοινό

τητος, γιατί ή πολιτική βούληση τών Κυβερνήσεων 

τών έννέα χωρών εlναι δεδομένη καί έκπεφρασμένη 

κατά τρόπο σαφή. 

»'Εν τούτοις, θεωρώ καθήκον μου νά προειδο

ποιήσω δτι θά ήτο έπικίνδυνον σφάλμα νά πιστεύ

σουμε δτι δ δρόμος εlναι εύκολος καί ότι τά προ

βλήματά μας θά λυθοϋν άκοπα καί αύτόματα, άπλώς 

καί μόνο μέ τήν ένταξή μας στήν Κοινή Άγορά. 

'''Αντίθετα, ή προοπτική τής όργανικής συμμε

τοχής τής χώρας μας στήν οίκογένεια τών λαών τής 

Δυτικής Εύρώπης δημιουργεί τεράστιες ύποχρεώ

σεις σέ όλες τίς τάξεις τοϋ έλληνικου λαοϋ καί lδιαί

τερα στήν Κυβέρνησή του. 

''Πρώτα άπ ' δλα πρέπει νά γίνη άντιληπτό ότι οι' 

ούσιαστικές διαπραγματεύσεις μέ τήν Κοινότητα, 

πού άρχίζουν τώρα καί μπορεί νά υπολογίζουμε ότι 

θά τερματισθοϋν έως τό τέλος τοϋ 1978, θά εlναι καί 
δύσκολες καί σκληρές. Καλύπτουν καί έπηρεάζουν 

όλους τούς τομείς τής οlκονομίας καί τής δημοσίας 
καί ίδιωτικής ζωής τής χώρας καί πρέπει νά έπιτύ

χουμε ρυθμίσεις πού θά έξασφαλίζουν τά συμφέροντα 

τής οίκονομίας καί τών άγροτών καί τών έργαζομέ

νων καί πού θά έπιτρέπουν τήν δμαλή καί άσφαλή 

προσαρμογή μας, κατά τό διάστημα τής μεταβατικής 

περιόδου, στίς έλεύθερες άνταγωνιστικές συνθήκες 

τής Κοινής Εύρωπαϊκής Άγορiiς. 

,,Qί διαπραγματεύσεις εlναι έπίσης δύσκολες καί 

άπό αύτή τή φύση τους, γιατί διεξάγονται μέ έννέα 

χώρες καί μέ τήν 'Επιτροπή τών Εύρωπαϊκών Κοι

νοτήτων, δηλαδή μέ ένα μηχανισμό κατ' άνάγκην 

δυσκίνητο, πού δέν εlναι εύκολο νά παίρvη γρήγορες 

άποφάσεις, δπως οί ίδιοι οί ήγέτες τής Κοινότητος 
άναγωρίζουν. 

''Θά χρειασθή κατά τήν διάρκεια τών διαπραγμα
τεύσεων, έκτός άπό τήν πλήρη προετοιμασία μας, 

μεγάλη ύπομονή, έπιμονή καί πρό παντός ψυχραι-~ 

μία, γιά νά τελειώσουμε μέ έπιτυχία τήν προσπάθεια 

πού άναλάβαμε. 
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»Παράλληλα, δέν πρέπει νά ύποτιμηθή άπό τόν 

έλληνικό λαό καί άπό δλους τούς παράγοντες τής 

δημοσίας καί Ιδιωτικής ζωής τής χώρας, ή τεράστια 

προσπάθεια πού πρέπει νά καταβάλουμε δλοι, γιά νά 

προσαρμόσουμε τήν δομή τής οiκονομίας μας καί 

τήν διάρθρωση τής δημοσίας διοικήσεως καί τών 

φορέων τής iδιωτικής οiκονομίας, στό κοινοτικό κα

θεστώς. 

»Κατά τά πρώτα τρία Ξως τέσσερα ετη τής δύσκο

λης προσαρμογής θά άπαιτηθουν καί θυσίες &κόμη, 

γιά νά μπορέσουμε νά aξιοποιήσουμε μέ έπιτυχία τίς 

δυνατότητες πού διανοίγονται καί νά aπολαύσουμε 

τά πλεονεκτήματα πού θά δώση ή ενταξή μας στήν 
ΚΘινή 'Αγορά. 

»Πιστεύω άπόλυτα δτι aν έργασθουμε σκληρά 

καί συστηματικά καί κατορθώσουμε νά ξεπεράσουμε 

τίς άναπόφευκτες πρώτες δυσκολίες, δλες οί τάξεις 

του έλληνικου λαου θά κερδίσουν άπό τήν ενταξη. 

)) 'Επί πλέον ή έξασφάλιση τών έργαζομένων κα
τά τής &νεργίας, καθώς καί οί aλλες κοινωνικές πα

ροχές πρός αι5τούς θά βελτιωθουν, &φου ή Συνθήκη 

τής Ρώμης εξασφαλίζει ίσους δρους σέ δλους τούς 

εργαζομένους τής Κοινότητος. 

))Πιστεύω &κόμη δτι καί οί μικρομεσαίες βιομη

χανικές καί βιοτεχνικές επιχειρήσεις θά εχουν καλύ

τερες ευκαιρίες ν, άναπτυχθουν, γιατί εχει &ποδει

χθή δτι στίς ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες οί 

καλά οργανωμένες καί εξειδικευμένες μικρές παρα

γωγικές μονάδες μπορουν νά εργασθουν μέ επιτυχία 

ώς συμπληρωματικές τών μεγάλων βιομηχανιών ή νά 

καλύψουν τομείς, δπqυ τό μικρό μέγεθος τής επιχει

ρήσεως όχι μόνο δέν aποτελεί μειονέκτημα, &λλά 

ύπό ώρισμένους δρους, πλεονέκτημα. 

))Γιά νά βοηθηθουν aποτελεσματικά οί μικρομε

σαίες μονάδες ν, aντιμετωπίζουν μέ έπιτυχία τίς νέες 

συνθήκες, ή Κυβέρνηση, μέ τήν συμμετοχή εκπρο

σώπων τών βιοτεχνών, μελετii καί θά έφαρμόση σύν

τομα σειρά μέτρων. 

)) τέλος, καί οί άλλες τάξεις εργαζομένων, κυρίως 
τών ελευθέρων επαγγελματιών καί τών έπιστημόνων, 

είναι φανερό δτι θά εχουν πολύ ει5ρύτερες ει5καιρίες 

καί δυνατότητες νά έργασθουν καί ν' &ναδειχθουν 

μέσα στό χώρο τής Κοινής Άγορiiς, δπου iσχύει τό 

δικαίωμα τής ελευθερίας εγκαταστάσεως καί παρο

χής ύπηρεσιών. 

)) 'Αλλά γιά νά aξιοποιήσουμε τίς τεράστιες δυ

νατότητες πού μiiς δίδει ή ενταξη στίς Ει5ρωπαϊκές 

Κοινότητες, δέν aρκεί -δπως είπα- μόνη ή θέληση 

τής Κυβερνήσεως χρειάζεται συστηματική προε

τοιμασία καί καθολική κινητοποίηση καί δραστηρι

οποίηση δλων τών 'Ελλήνων. 

))Γιά τήν εγκαιρη όλοκλήρωση τής προετοιμασί

ας μας εδωσα τίς ακόλουθες όδηγίες: 

)) 'Όλα τά ύπουργεία θά συμπληρώσουν άμέσως 

τήν οργάνωση τών εiδικών ύπηρεσιών γιά τήν Κοινή 

'Αγορά, πού προβλέπονται άπό πρόσφατο νόμο καί 

θά τίς ένισχύσουν μέ νέο επιστημονικό προσωπικό. 

'Εάν είναι aπαραίτητο, Ξνας ύφυπουργός κατά ύπουρ

γείο θά εχη ύπό τήν έπίβλεψη του ύπουργου τήν εi

δική ει5θύνη γιά τά θέματα τής Κοινής Άγορiiς. 

)>Καί πρώτοι θά ιδφεληθουν οί &γρότες μας, οί 

δποίοι, δταν γίνουμε μέλη τής Κοινότητος, θά προ

στατεύωνται &κριβώς δ πως καί οί aγρότες τών άλλων 

χωρών τής Κοινότητος, μέ τή ν εφαρμογή τής κοινής 

aγροτικής πολιτικής, πού τούς δίνει πολλά πλεονε

κτήματα. Τά πλεονεκτήματα αι5τά είναι: 

)>Πρώτον: Οί τιμές προστασίας γιά τά aγροτικά 

προϊόντα είναι πολύ ύψηλότερες aπό τίς διεθνείς τι

μές, γιατί ή Κοινή 'Αγορά εχει βασικό στόχο της 

τήν εξασφάλιση ίκανοποιητικου εiσοδήματος καί 

τήν aνύψωση του βιοτικου επιπέδου τών aγροτών, 

καί στηρίζει τίς τιμ~ς, εναντι του συναγωνισμου τών 

άλλων χωρών, μέ συγκεντρώσεις τών πλεονασμάτων 

καί μέ aλλα μέτρα προστασίας, δπως είναι οί aντι

σταθμιστικές εiσφορές. 

))Δεύτερον: Οί 'Έλληνες &γρότες θά παράγουν 

γιά τή μεγάλη &γορά τής Κοινότητος, μέσα στήν 

δποία τά &γροτικά προϊόντα θά κυκλοφορουν προ

νομιακά καί ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς είσαγω

γών καί aντισταθμιστικές είσφορές, πού τά επιβαρύ

νουν σήμερα, καί θ' aπολαμβάνουν τίς ύψηλές τιμές 

πού στηρίζει ή κοινή aγροτική πολιτική. Καμιά aλ

λη &γορά δέν μπορεί νά δώση στούς άγρότες μας 

αι5τές τίς δυνατότητες καί αι5τά τά πλεονεκτήματα. 

)>Τρίτον: Τά πλεονάσματα τής παραγωγής πού δέν 

θά μπορουν νά πωληθουν στήν Κοινή 'Αγορά, είτε 

θά συγκεντρώνωνται άπό τούς οργανισμούς παρεμ

βάσεως, είτε θά έπιδοτουνται γιά εξαγωγή σέ άλλες 

χώρες. Καί είναι σημαντικό δτι τό δημοσιονομικό 

κόστος τής προστασίας τής &γροτικής παραγωγής 

θά βαρύνη τό Κοινοτικό Γεωργικό Ταμείο καί όχι 

τόν έλληνικό προϋπολογισμό. 

»τέταρτον: Τό Γεωργικό Ταμείο τής Κοινότητος 

θά χρηματοδοτή εργα εγγείου βελτιώσεως, aρδευτι

κά, εκσυγχρονισμου τών &γροτικών έκμεταλλεύσεων 

καί &ναπροσανατολισμου τής παραγωγής, γιά νά αι5-

ξηθή ή παραγωγικότης στή γεωργία, ν' αι5ξηθή ή 

παραγωγή κατά &γρότη καί τελικά ν' αι5ξηθή τό 

πραγματικό εiσόδημα τών άγροτών. 

»Πέμπτον: Τό Περιφερειακό Ταμείο τής Κοινό

τητος χρηματοδοτεί είδικά εργα γιά τήν άνάπτυξη 

καθυστερημένων περιοχών, πού θά δώσουν έργασία 

στόν πλεονάζοντα πληθυσμό τής ύπαίθρου καί ετσι 

αι5τός δέν θά αναγκάζεται νά μετακι νήται στά aστικά 

κέντρα γιά εξεύρεση έργασίας. 

»Καί μόνο τά πλεονεκτήματα πού θά προκύψουν 

πρός οφελος τών &γροτών μας, θά ήσαν άρκετά γιά 
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νά δικαιώσουν τήν πολιτική τής Κυβερνήσεως γιά 

τήν ένταξή μας στήν Κοινή 'Αγορά. 

)) 'Αλλά καί ή έλληνική βιομηχανία θά ε{ ναι 

ώφελημένη. 'Απέδειξε μέ τίς έξαγωγές βιομηχανι

κών προϊόντων πού πραγματοποιεί στίς χώρες τής 

ΕΟΚ μέ τό σημερινό καθεστώς τής συνδέσεως δτι 

μπορεί νά σταθή μέ έπιτυχία σic> στίβο του έλευθέ
ρου άνταγωνισμου. "Οταν γίνουμε μέλη τής Κοινό

τητος, θά έχη άκόμη περισσότερες δυνατότητες ν' 

άναπτυχθή, γιατί θά παράγη γιά τήν μεγάλη, ένιαία 

καί έλεύθερη άγορά τής Κοινότητος καί θά μπορ ή ν' 

αύξήση τήν παραγωγικότητά της καί νά ώφεληθή 

άπό τήν ύψηλή τεχνολογία τής βιομηχανίας τής Δυ

τικής Εύρώπης καί άπό τίς εύνοϊκότερες δυνατότη

τες χρηματοδοτήσεως τής Κοινότητος. 

))Δέν παραγνωρίζω τά προβλήματα πού θά έχη ν' 

άντιμετωπίση ή έλληνική βιομηχανία στό χώρο τής 

Κοινής Άγορiiς, ούτε ύποτιμώ τίς δύσκολες συνθή

κες άνταγωνισμου· καί γνωρίζω δτι, γιά νά άνταπο

κριθή μέ έπιτυχία στίς συνθήκες αύτές, θά πρέπει νά 

έπιδείξη δημιουργική φαντασία καί μεγάλες ίκανό

τητες προσαρμογής. Θά πρέπει νά όργανωθή σέ μονά

δες μεγαλυτέρου μεγέθους, νά έκσυγχρονισθή, νά 

βελ τι ώση τήν ποιότητα καί νά μειώση τό κόστος τών 

προϊόντων της σέ έπίπεδα διεθνώς άνταγωνιστικά. 

)) Άλλά στήν προσπάθεια αύτή θά έχη τήν συμ
παράσταση τής Κυβερνήσεως, ή όποία θά τήν βοηθή

ση καί θά τήν ένισχύση μέ τήν δημιουργία τής άπα

ραιτήτου ύποδομής, μέ τήν έξασφάλιση άνέτου χρη

ματοδοτήσεως καί μέ τήν παροχή άλλων κινήτρων 

πού θά τεθουν σύντομα σέ έφαρμογή. 

)) 'Η άνάπτυξη τής έλληνικής βιομηχανίας θά 
ώφελήση άμεσα τούς έργαζομένους, γιατί θ' αύξήση 

τίς εύκαιρίες άπασχολήσεως καί θά έχη ώς άποτέλε

σμα τήν βαθμιαία άνοδο τής άμοιβής τών έργαζομέ

νων, πού θά τείνη μακροπρόθεσμα νά έξισωθή πρός 

τά έπίπεδα άμοιβής τής Κοινής Άγορiiς. Θά έχη ώς 

βέβαιο άποτέλεσμα καί τόν περιορισμό τής μετανα

στεύσεως. 

))Οί άρμόδιες κατά ύπουργεία ύπηρεσίες θά δί

δουν άπόλυτη προτεραιότητα στά θέματα τών δια

πραγματεύσεων έντάξεως, ώς καί στήν προετοιμασία 

τής άπαραιτήτου ύποδομής καί τής προσαρμογής 

του διοικητικου μηχανισμου καί τής νομοθεσίας στό 

νέο καθεστώς, ιίiστε έγκαιρα νά όλοκληρωθή ή έρ

γασία πού έχει άρχίσει. Αί άποφάσεις θά λαμβάνων

ται χωρίς άπώλεια χρόνου καί οι' διαδικασίες θά 

άπλοποιηθουν. 

)) Τά προγράμματα μετεκπαιδεύσεως του προσω
πικου τής δημοσίας διοικήσεως θά έντατικοποιη

θουν, γιά νά μπορέσουμε νά καλύψουμε τίς άνάγκες 

μας σέ έξειδικευμένο προσωπικό. Είδική προτεραιό

τητα δίδεται στήν έγκαιρη συμπλήρωση τής άπαραι

τήτου ύποδομής στή γεωργία καί στήν όργάνωση 

τών μηχανισμών γιά τήν άμεση άπό τής έντάξεώς μας 

έφαρμογή τής κοινής άγροτικής πολιτικής. 

))Οί άπαραίτητες πιστώσεις έχουν fjδη έγγραφή 

στόν προϋπολογισμό δημοσίων έπενδύσεων. 

))Θά προετοιμασθουν άπό τώρα τεχνικοοικονομι

κές μελέτες έργων έγγείου βελτιώσεως ώς καί άλλων 

έργων, πού θά είναι δυνατόν νά χρηματοδοτηθουν 

άπό τό Γεωργικό καί Περιφερειακό Ταμείο τής Κοι

νότητος, ιίiστε νά μπορή νά γίνη προσφυγή στούς 

πόρους τών ταμείων αύτών άπό τής έντάξεώς μας. 
))Τό ύπουργείο ΟΙκονομικών θά έπιταχύνη τήν 

όλο κλήρωση τής μελέτης γιά τήν έφαρμογή του Φό

ρου Προστιθεμένης 'Αξίας, πού lσχύει στίς χώρες 

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. Μέ τήν έφαρμογή του 

Φόρου Προστιθεμένη(; 'Αξίας έπιτυγχάνεται, άφ' 
ένός μέν άπλοποίηση στίς συναλλαγές καί άφ' έτέ

ρου καταπολέμηση τής φοροδιαφυγής. 

)) Ή πολιτική τής Κυβερνήσεως σέ δλους τούς 
τομείς καί ή άντιμετώπιση τών τρεχόντων προβλημά

των θά έμπνέεται άπό τό κοινοτικό καθεστώς, στό 

όποίο θά προσαρμοσθώμεν. 

)) Ν Ε χω πλήρη έπίγνωση τής σοβαρότητος του έρ
γου πού καλείται νά έπιτελέση τόσον ή 'Ιδιωτική οΙ

κονομία, δσον καί ό δημόσιος τομεύς, μέχρι τής ήμέ

ρας τής έντάξεώς μας καί κατά τά πρώτα έτη τής 

μεταβατικής περιόδου. 

)) ΝΕχω δμως έμπιστοσύνη στόν έλληνικό λαό καί 
εlμαι βέβαιος δτι θ' άνταποκριθή μέ έπιτυχία στήν 

ίστορική πρόκληση γιατί, δπως έχω πή καί άλλοτε, 

ή ένταξή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες θ' άλλά

ξ η τή μελλοντική πορεία τής χώρας μας καί συνεπώς 

τή μοίρα του λαου μαρλ 

Μέ σκοπό τήν αποτελεσματικότερη άμεση εφαρ

μογή των αποφάσεων του πρωθυπουργου, δ ύπεύθυ

νος ύπουργός γιά τά θέματα τής ΕΟΚ, Γ. Κοντογε

ώργης, απέστειλε σέ όλους τούς άρμόδιους ύπουρ

γούς λεπτομερές σημείωμα, μέ &.ναφορά στά κυριότε

ρα θέματα πού θά όφειλαν νά &.ντιμετωπίσουν κατά 

προτεραιότητα καί, γενικότερα, στά μέτρα γιά τήν 

προετοιμασία τής απαραίτητης ύποδομής μέ σκοπό 

τήν εγκαιρη προσαρμογή στό κοινοτικό καθεστώς. 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Λάσκαρης αναγγέλλει τήν αϋξηση των 

συντάξεων του ΙΚΑ στή διάρκεια του 1978 καί τήν 
έφαρμογή του συστήματος τής αύτόματης αναπρο

σαρμογής τους. 

((,Η Κυβέρνηση Καραμανλή aπεφάσισε νά λάβει τά 

μέτρα αύτά, αποβλέπουσα στήν οικονομική ένίσχυση τών 

έργαζομένων, μέσα στά πλαίσια πάντοτε τής αντοχής τής 

Ι:λληνικής οικονομίας καί τών περιθωρίων πού aφήνει ό 

κατ' ανάγκη καί κατ' ούσία πολεμικός προϋπολογισμός 

τής χώρας. Καμμία aπό τίς χώρες τής ΕΟΚ δέν λαμβάνει 
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τόσο γενναία καί τολμηρά μέτρα ύπέρ τών εργαζομένων, 

δπως η ·Ελλάς. Καί πολύ περισσότερο, καμμιά άπό τίς 

χώρες πού άπέκτησαν ταυτόχρονα μέ τή χώρα μας τίς πο

λιτικές τους ελευθερίες καί εχουν σήμερα σοσιαλιστικές 

Κυβερνήσεις)). 

Οί άποφάσεις τής Κυβερνήσεως σχετικά μέ τά 

οικονομικά αiτήματα των έργαζομένων έντοπίζονται 

στήν αϋξηση των στεγαστικών δανείων των έργαζο

μένων κατά 20%, στήν αϋξηση τ&ν στεγαστικών δα
νείων των έργαζομένων κατά 20%, στήν αϋξηση των 
άποδοχ&ν των έργαζομένων, βάσει σχέσεως iδιωτι

κοϋ δικαίου, στό Δημόσιο, στά Ν.Π.Δ.Δ. καί στούς 

'Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, απο 

1.2.1978 κατά 13-15%, άναλόγως τοϋ ϋψους των άπο
δοχ&ν καί, άκόμη, στήν αϋξηση τοϋ ϋψους των οίκο

γενειακ&ν έπιδομάτων πού χορηγεί (έπίδομα τέκνων) 

δ ΟΑΕΔ άπό 30-50%, καθώς καί παράσταση τής έπι
δοτήσεως άπό τοϋ 15ου ετους στό 17ο. 

Σχετικά μέ τά άσφαλιστικά καί άλλα αίτήματα 

των έργαζομένων, τά κυβερνητικά μέτρα προβλέπουν 

τήν καθιέρωση τής 35ετίας συνταξιοδοτήσεως γιά 

τούς &σφαλισμένους στό ΙΚΑ άπό 31.3.78, τήν 

προώθηση τής δημιουργίας νέων έπικουρικ&ν τα

μείων, καί τή μελέτη άπό έπιτροπή, μέ τή συμμετοχή 

τής ΓΣΕΕ, των προϋποθέσεων καί δυνατοτήτων κα

θολικοποιήσεως τής έπικουρικής άσφαλίσεως καί, 

παράλληλα, τή ριζική άναμόρφωση τοϋ Ν. 4202)61 
πρός άποτροπή καταστρατηγήσεων άπό τή μεταφορά 

&σφαλισμένων άπό άλλους φορείς καθώς καί τήν 

αϋξηση των συντάξεων έντός τοϋ 1978 καί τήν έφαρ
μογή των διατάξεων περί αύτομάτου άναπροσαρμο

γής των συντάξεων τοϋ ΙΚΑ, τό ταχύτερο δυνατόν, 
δπως καί τήν άναμόρφωση των άσφαλιστικ&ν κλά

σεων τοϋ ΙΚΑ. 
'Η άπόφαση των ύπουργ&ν Οίκονομικ&ν, Προε-

δρίας καί 'Εργασίας, μέ τήν όποία άναπροσαρμό

ζονται ταυτόχρονα (γιά πρώτη φορά) τά κατώτατα 

δρια άσφαλείας καί οί βασικοί μισθοί καί ήμερομί

σθια τοϋ έπί σχέσει έργασίας ίδιωτικοϋ δικαίου προ

σωπικοϋ τοϋ Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καί 'Οργανι

σμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως προβλέπει: 

Ι. Βασικοί μηνιαίοι μισθοί συνολικου uψους μέχρι καί 

12.500 δρχ. καί βασικό ημερομίσθιο συνολικου uψους μέ
χρι καί 500 δρχ. αύξάνονται κατά 15% σέ δύο δόσεις (10% 
άπό ι ης Φεβρουαρίου καί 5% άπό !ης 'Ιουλίου έ.ε.). 

2. Βασικοί μηνιαίοι μισθοί συνολικοί) ϋψους άπό 

ι2.501 δρχ. μέχρι 18.000 δρχ. καί βασικά ημερομίσθια συ
νολικοί) uψους άπό 501 δρχ. μέχρι 720 δρχ. αύξάνονται 
κατά 13% σέ δύο δόσεις (9% άπό ι ης Φεβρουαρίου καί 4% 
άπό !ης 'Ιουλίου 1978). 

3. Βασικο( μηνιαίοι μισθοί συνολικου uψους άπό 
ι 8.00 ι δρχ. καί πάνω καί βασικά ημερομίσθια συνολικοί) 
uψους dπό 721 δρχ. καί πάνω αύξάνονται κατά δρχ. 1.620 η 
δρχ. 64,80 dπό ι ης Φεβρουαρίου καί κατά δρχ. 2.340 η δρχ. 
93,60 άπό ιης 'Ιουλίου. 

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

·Ο Κ. Καραμανλής έγκρίνει τό όργανωτικό σχή
μα τής Νέας Δημοκρατίας. 

Ι. 'Η Κ. Ο. οργανώνεται σέ τμήματα κατά ύπουργεία, 

στά όποία συμμετέχουν δσοι άνήκουν στίς άντίστοιχες 

κοινοβουλευτικές έπιτροπές τής Βουλής. 

II. Διορίζεται νέα 65μελής Διοικούσα 'Επιτροπή, στήν 
όποία θά μετάσχουν καί 18 βουλευτές πού θά έπιλεγοuν 
ενας dπό κάθε τμήμα τής Κ. Ο., καθώς καί δ άντιπρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως, ό γενικός γραμματέας τής Κ. Ο., ό γενι

κός γραμματέας τής ΟΝΝΕΔ καί ό γενικός διευθυντής του 

κόμματος. 

ΠΙ. Διορίζεται νέα 9μελής 'Εκτελεστική 'Επιτροπή 

άπό τούς Κ. Καραμανλή, Κ. Παπακωνσταντίνου, Α. Γερο

κωστόπουλο, Κ. Στεφανόπουλο, Δ. Τσιγγούνη, Σ. 'Αμούρ

γη, Π. Καραδόντη, Κ. Μαρινάκη καί Κ. Σταματελaτο. 

IV. Διορίζεται γενικός γραμματέας τής ΟΝΝΕΔ (Δ. 
Τσιγγούνης), 15μελής Διοικούσα 'Επιτροπή καί ή προα

ναφερθείσα 9μελής 'Εκτελεστική 'Επιτροπή. 

V. Τό Συνέδριο του κόμματος δρίζεται νά γίνει στίς 
άρχές του θέρους μέ συμμετοχή 1.000 περίπου στελεχών 
άπό τά 50.000 όργανικά μέλη του. 

Τό όργανωτικό σχήμα τής Νέας Δημοκρατίας, 

δπως είχε καθοριστεί στό Προσυνέδριο τής Χαλκι

δικής, προέβλεπε, σέ γενικές γραμμές: 

Ι. Κυρίαρχο σώμα εlναι ή Γενική Συνέλευση (Συνέ

δριο) τών στελεχών καί άνώτατο όργανο δ άρχηγός. 

2. Ύπό τόν άρχηγό λειτουργοuν ή Κοινοβουλευτική 
·Ομάδα καί ή Διοικούσα 'Επιτροπή, dπό τήν όποία προκύ

πτει ή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή. 

3. 'Η Κ.Ο. οργανώνεται σέ τμήματα, άντίστοιχα των 
Κοινοβουλευτικών 'Επιτροπών τής Βουλής. 

4. 'Η Δ. Ε. προεδρεύεται άπό τόν άρχηγό του κόμματος. 
5. Τά μέλη τής Δ.Ε. κατανέμονται σέ 7 τμήματα (τομείς 

δραστηριότητας). 

6. 'Ανάπτυξη τών διοικητικών ύπηρεσιών του κόμμα
τος σέ 10 γραφεία, ητοι: α) Γραφείο Γενικής Διευθύνσεως, 
β) Γραφείο Περιφερειακής 'Οργανώσεως, γ) Γραφείο 

Γραμματείας Τμημάτων Διοικούσης 'Επιτροπής, δ) Γρα

φείο Προβολής, Διαφωτίσεως καί 'Επιμορφώσεως, ε) 

Γραφείο 'Επικοινωνίας, στ) Γραφείο Νομικής 'Υπηρεσί

ας, ζ) Γραφείο 'Εκλογών καί Πολιτικής Κινητοποιήσεως, 

η) Γραφείο Μελέτης Τοπικών Θεμάτων (τοπικής Αύτοδι

οικήσεως), θ) Γραφείο Σωματείων καί 'Οργανώσεων καί ι) 

Γραφείο 'Εθελοντικής 'Εργασίας. Τών διοικητικών ύπη

ρεσιών θά προίσταται δ γενικός διευθυντής, ύπαγόμενος 

στήν 'Εκτελεστική 'Επιτροπή. Καθήκοντα γενικου διευ

θυντή άναλαμβάνει δ Γ. Μισαηλίδης. 

7. Συγκρότηση καί διεύθυνση τών Περιφερειακών 

'Επιτροπών του κόμματος μέ νέα πρόσωπα πού επιθυμοϊ>ν 

νά δραστηριοποιηθοuν. 

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

·Η έλληνική Κυβέρνηση κάμει εντονσ διπλωμα

τικό διάβημα πρός τήν · Κυβέρνηση των ΗΠΑ μέ 
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άναφορά στό περιεχόμενο εκθέσεως του προέδρου 

Κάρτερ σχετικά μέ τό σεβασμό τών άνθρωπίνων δι

καιωμάτων στήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. Συγκε

κριμένα, ενώ παραλείπεται κάθε μνεία στίς πιέσεις 

καί τίς διώξεις σέ βάρος του έλληνικοί> στοιχείου 

στήν Τουρκία, υίοθετοί>νται οί ισχυρισμοί τής "Άγ

κυρας γιά «Κακομεταχείριση» τοί> μουσουλμανικοί> 

στοιχείου στή δυτική Θράκη. 

Σχετικά, ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Π. Παπα

ληγούρας, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Μόλις προχθές ελήφθη ή εκθεσις του προέδρου Κάρ

τερ πρός τό Κογκρέσσο, ή όποία, σημειωτέον, αναφέρεται 

σέ δλον τόν κόσμον. Εtδικότερα δσο aφορά τήν περιοχήν 

μας, ή εκθεσις περιέχει καί εσφαλμένας εκτιμήσεις, διά τίς 

όποίες εγιναν fjδη οί επιβεβλημένες παραστάσεις καί 

ένέργειες». 

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1978 

«'Η Κυβέρνηση είναι άποφασισμένη νά επιβάλει 

βαρύτατες κυρώσεις γιά τήν παραδειγματική τιμωρία 

οσων παραβαίνουν τήν φορολογική νομοθεσία καί 

διαπράττουν τό άδίκημα τής φοροδιαφυγής» - τονί

ζεται σέ κυβερνητική άνακοίνωση πού εκδόθηκε 

ϋστερα άπό σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του πρωθυ

πουργοί>, στό Πολιτικό Γραφείο . Στή σύσκεψη άπο

φασίστηκε ή λήψη μέτρων πού θά επιτρέψουν τήν 

εφαρμογή τής οικονομικής καί κοινωνικής πολιτι

κής τής Κυβερνήσεως, οπως εχει εξαγγελθεί μέ τίς 
προγραμματικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα: 

l. Περιστολή τής φοροδιαφυγής. 'Επί 24ώρου βά
σεως θά γίνεται ό ελεγχος τής παραγωγής, διακι

νήσεως καί πωλήσεως τών άγαθών, ώς καί τών παρε

χομένων ύπηρεσιών. Ταυτόχρονα θά ληφθοuν καί 

άλλα διοικητικά καί όργανωτικά μέτρα καθώς καί 

νομοθετικά, μεταξύ τών όποίων πρωτεύουσα σημα

σία θά εχει ή καθιέρωση του φόρου επί τής προστι

θεμένης άξίας. 

2. 'Έγκριση του έτήσιου νομισματικοί> προγράμ
ματος: Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος 

είναι ή διά μέσου αύτοί> άσκηση μιας θαρραλέας 

έπεκτατικής ώθήσεως πρός τίς επενδυτικές καί πα

ραγωγικές δραστηριότητες, σέ συνδυασμό μέ τή 

συγκράτηση του ρυθμοί> τής συνολικής νομισματι

κής καί πιστωτικής έπεκτάσεως μέσα στά ορια άντο

χής τής οικονομίας. 'Ενδεικτικό είναι οτι γιά ιδιω

τικές βιομηχανικές επενδύσεις θά διατεθοί>ν 19 δισε
κατ. δρχ., γιά χρηματοδότηση τών άγροτών 14,5 δι
σεκατ. δρχ. καί γιά στεγαστικά δάνεια 16 δισεκατ. 
δρχ., εκ τών όποίων τά 11 δισεκατ . δρχ. άφοροί>ν τή 

στέγαση εργατοϋπαλλήλων, άγροτών καί σέ παρα

μεθόριες περιοχές. 

3. 'Ίδρυση Συμβουλίου Κοινωνικής καί Οικονο
μικής Πολιτικής. Τό Συμβούλιο θά άποτελείται άπό 

50 μέλη; εκ τών όποίων τά 45 θά προέρχονται άπό τίς 

παραγωγικές τάξεις μέ πλειοψηφία εργατών καί 

άγροτών. Τό Συμβούλιο θά εχει άρμοδιότητες νά 

γνωμοδοτεί σέ κάθε θέμα σχετικό μέ τήν κοινωνική 

καί οικονομική πολιτική τής Κυβερνήσεως καί μέ τό 

πενταετές πρόγραμμα. 

13-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1978 

Σέ εφαρμογή σχετικής συμφωνίας μεταξύ τών 

ύπουργών 'Εξωτερικών 'Ελλάδος καί Τουρκίας συ

ναντώνται στό Παρίσι εμπειρογνώμονες τών δύο χω

ρών μέ άντικείμενο τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδας του 

Αιγαίου. 'Η άγονη ούσιαστικά εκβαση τής συναντή

σεως, ή όποία καί συνδυάστηκε μέ έμπρηστικές δη

λώσεις τοu Τούρκου ύπουργοί> τών 'Εξωτερικών γιά 

δήθεν προσπάθεια τής 'Ελλάδος νά «στραγγαλίσει» 

τή χώρα του «κυκλώνοντάς την άπό τή Δύση καί 

άποκλείοντας τή διέξοδό της στή Μεσόγειο», επιβά

ρυνε καί πάλι τό θετικό κλίμα πού είχε δημιουργηθεί 

μέ τήν πρόβλεψη τής συναντήσεως κορυφής Καρα

μανλή-' Ετσεβίτ. 

14-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1975 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν επίσκεψη του προέ

δρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας Σ. Κυπριανοu, μέ 

τόν όποίο καί εχει δύο διαδοχικές συναντήσεις. 

'Η πρώτη περιορίστηκε σέ άνταλλαγή άπόψεων, 

μεταξύ, μόνων, τών δύο ήγετών. 'Αφοί> διαπιστώθηκε 

άπό κοινοί> ή άνάγκη γιά τήν περιστολή τής επιρ

ροής τών εξτρεμιστικών στοιχείων στό εδαφος τώv 
δύο δημοκρατιών, ή συζήτηση εντοπίστηκε στό χει

ρισμό του εθνικοί> θέματος: 

«'ο κ. πρωθυπουργός ενημέρωσε καί προφορικώς τόν 

κ. Κυπριανου γιά τίς έπαφές πού είχε μέ Εύρωπαίους ήγέ

τας, κατά τό τελευταίο ταξίδι του στήν Εύρώπη. 'Εξέθεσε, 

είπε, εiς δλους τούς συνομιλητάς του, τόσο τό πρόσφαiο 

ίστορικό του Κυπριακου, δσο καί τίς θέσεις τής έλληνικής 

πλευράς έπί του ζητήματος αύτου. 'Όλοι παρεδέχθησαν τό 

δίκαιο τών aπόψεών μας. 

» • Ως πρός τήν έπικειμένη συνάντησή του μέ τόν κ. 
'Ετσεβίτ, δ κ. πρωθυπουργός έξέθεσε τούς μέχρι τουδε 

χειρισμούς του, δ δέ κ. Κυπριανου έξέφρασε τήν γνώμη δτι 

οί χειρισμοί αύτοί ήσαν ίiψογοι καί δτι ή συνάντησις είναι 

πράγματι χρήσιμος. ·Ο κ. πρωθυπουργός λέγει, εν συνε

χεία, δτι κατά τήν συνάντησή του μέ τόν κ. 'Ετσεβίτ θά 

μπορουσε νά aποφύγει όποιαδήποτε συζήτηση περί Κυ

πριακου, έάν αύτή ήταν ή επιθυμία του κ. Κυπριανου . 'Εάν 

δμως εθεωρείτο χρήσιμο, θά μπορουσε, άφ' ένός μέν νά 

συστήσει εiς τόν κ. Έτσεβίτ νά ύποβάλει λογικές προτά

σεις (εάν μέχρι τότε δέν είχαν ύποβληθεί), άφ' έτέρου δέ 

νά προσπαθήσει νά διερευνήσει τίς προθέσεις του επί του 

Κυπριακου. 'Ο κ. Κυπριανου λέγει δτι θεωρεί πολύ χρή

σιμο νά συζητήσει δ κ. Καραμανλής μέ τό πνευμα αύτό τό 

Κυπριακό μέ τόν κ. Έτσεβίτ καί δτι θά ήταν προτιμώτερο 

νά μήν ύποβάλουν οί Τουρκοι τίς προτάσεις τους πρό τής 

συναντήσεως. 
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»Συμφωνείται, έν συνεχεί~, δτι ό κ. Καραμανλής θά μι

λήσει στόν κ. Έτσεβίτ έπί του Κυπριακου μέ τό έξης 

πνευμα: Τό Κυπριακό τό χειρίζεται ύπεύθυνα ή κυπριακή 

Κυβέρνησις καί έπομένως θά ήταν χρήσιμο έάν ό κ. 

Έτσεβίτ συνηντaτο μέ τόν κ. Κυπριανου. Ό 'Έλλην 

πρωθυπουργός παρέχει τήν συμπαράστασή του πρός τήν 

κυπριακή Κυβέρνηση καί συνεργάζεται μέ αότή. 'Έχει 

επομένως τήν δυνατότητα νά εκφράζει τίς γνώμες καί άπό

ψεις του έπί του θέματος. Καί ή γνώμη του είναι δτι πρός 

τό συμφέρον δλων θά πρέπει ή Τουρκία νd ύποβάλει λογι

κές προτάσεις, ωστε νά καταστεί δυνατή ή επανάληψις του 

διακοινοτικου διαλόγου ύπό τήν αιγίδα του γενικου γραμ

ματέως του ΟΗΕ. 'Εάν οί προτάσεις αύτές είναι λογικές θά 

μπορέσει νά τίς ύποστηρίξει ώς βάση τών διαπραγματεύ

σεων καί ό κ. Καραμανλής». 

»'Εν συνεχεία, συνεζητήθη ή άκολουθητέα πολιτική 

έπί του έθνικοu θέματος καί συνεφωνήθη δτι έξακολουθεί 

νά ισχύει ή γραμμή, ή όποία είχε χαραχθεί πρό του θανά

του του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί τής όποίας επανα

βεβαιώθηκαν τά κύρια σημεία, ήτοι: 

»I) 'Ότι ό άγών γιά τήν δικαίωση του κυπριακου έλλη
νισμου θά πρέπει νά διεξαχθεί μέσα στά πλαίσια τής Δύ

σεως, χωρίς βεβαίως νά άγνοείται ή ύποστήριξις πού μπο

ρεί νά μaς παρασχεθεί άπό liλλες πλευρές. Καί τουτο διότι, 

έάν ό άγών έντός τής Δύσεως είναι δύσκολος, έκτός αύτής 

είναι άδιανόητος, έφ' δσον τότε θά πολλαπλασιάζετο ή 

δύναμις τής Τουρκίας καί 

»2) δτι χωρίς νά ύποτιμaται ή σημασία τών liλλων 

πλευρών του Κυπριακου, τό κύριο βάρος τής προσπαθείας 

μας θά πρέπει νά ριφθεί έπί του έδαφικου, χάριν του όποίου 

θά η μπορούσαμε νά είμεθα ενδοτικοί σέ liλλες πλευρές του 

θέματος. Διότι δι' αύτου καί τό προσφυγικό πρόβλημα θά 

λύσουμε κατά μέγα μέρος, άλλά καί θά εξασφαλίσουμε 

έλευθερία χειρισμών, άναλόγως τών μελλοντικών εξελί

ξεων». 

Τήν έπομένη, 15 Φεβρουαρίου, δ Κ. Καραμανλής 
συγκάλεσε, στό Πολιτικό Γραφείο, σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή του προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας, τών ύπουργών 'Εξωτερικών τών δύο Κρατών, 

καθώς καί τών άμέσων συνεργατών τους. Μετά άπό 

σύντομη άναφορa στήν εσωτερική κατάσταση τής 

Μεγαλονήσου, ή συζήτηση εiσήλθε στό κύριο άντι

κείμενό της: 

«Σέ σχέση μέ τήν διεθνή πτυχή του Κυπριακου, ό κ. 

πρωθυπουργός παρατήρησε δτι τό Κυπριακό, μαζί μέ τά 

έλληνοτουρκικά προβλήματα, μπαίνει σέ κρίσιμη φάση. 

Είδικώτερα, σχετικά μέ τήν Κύπρο, πρόσθεσε δτι ή λύση 

πρέπει νά επιδιωχθεί μέοδικοινοτικό διάλογο ύπό τήν αιγί
δα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Διευκρίνησε δτι ή Ι:ναρξη καί 

ή τύχη του διαλόγου αύτου θά εξαρτηθεί άπό τό περιεχό

μενο τών άναμενομένων τουρκικών προτάσεων. ν Αν είναι 

άρνητικές καί άδιάλλακτες, ύπό τήν εννοια δτι δέν προσφέ

ρουν βάση γιά περαιτέρω διαπραγμάτευση, πρέπει νά 

άπορριφθουν. ν Αν, άντίθετα, προσφέρουν κάποιες ελπίδες 

γιά εποικοδομητικό διάλογο, τότε θάναι σκόπιμο καί γιά 

λόγους ούσίας, άλλά καί γιά λόγους τακτικής νά άρχίσει ό 

διάλογος γιά νά διαπιστωθουν οί τουρκικές προθέσεις καί 

ενδεχομένως νά δημιουργηθουν οί προϋποθέσεις μιaς άνε

κτής λύσης. 

»Πάντως, είπε ό κ. πρωθυπουργός, επανερχόμενος συ

χνά καί μέ ιδιαίτερη εμφαση στήν διατύπωση τής θέσης 

αύτής, τό Κυπριακό δέν είναι ελληνοτουρκική διαφορά, 

ε{ναι άνεξάρτητο τών προβλημάτων του Αίγαίου καί πρέ

πει τήν λύση νά τήν βρουν οί 'Ελληνοκύπριοι μέ τούς 

Τουρκοκυπρίους. Σ· αότή τήν προσπάθεια άναζήτησης λύ

σης, ή έλληνική Κυβέρνηση θά συμβουλεύει καί θά συμ

παρίσταται μέ δλl;ς της τίς δυνάμεις τούς 'Ελληνοκυπρί

ους, οί άποφάσεις δμως καί οί πρωτοβουλίες πρέπει νά 

άνήκουν στήν κυπριακή Κυβέρνηση. 

»' Αναφερόμενος στήν προσεχή συνάντησή του μέ τόν 
κ. Έτσεβίτ, ό κ. πρωθυπουργός είπε δτι, liν καί ή προοπτι

κή τής συνάντησης αότής δέν του είναι εύχάριστη, τήν 

θεωρεί χρήσιμη καί πιστεύει δτι πάντως δέν μπορεί νά 

βλάψει. Γιατί θά του δοθεί ή εύκαιρία νά διερευνήσει τίς 

προθέσεις του Τούρκου πρωθυπουργου, θά προσπαθήσει 

νά έπηρεάσει τόν κ. Έτσεβίτ, ωστε οί τουρκικές προτά

σεις πού θά ύποβληθουν νά είναι λογικές καί θά τόν άπο

θαρρύνει δσο μπορεί άπό άδιάλλακτες θέσεις. Στό σημείο 

αότό ό κ. Κυπριανου, η:ού επανειλημμένα συμφώνησε γιά 

τήν χρησιμότητα τής συνάντησης Καραμανλή - 'Ετσεβίτ, 

διατύπωσε τήν γνώμη δτι οί τουρκικές προτάσεις θά ήταν 

σκόπιμο νά ύποβληθουν μετά τήν συνάντηση τών δύο 

πρωθυπουργών. Γιατί Ciν ύποβληθουν πρίν καί είναι κα

κές, όχι μόνο ό 'Έλλην πρωθυπουργός δέν θά εχει τήν δυ

νατότητα νά άσκήσει τήν έπιρροή του στόν κ. 'Ετσεβίτ, 

άλλά καί γιατί, σέ μιά τέτοια Περίπτωση, θά είναι δύσκολο 

νά γίνει ή συνάντησή τους. 

»Ό κ .. πρωθυπουργός διευκρίνησε δτι οί έπικείμενες 
συνομιλίες του μέ τόν κ .. ' Ετσεβίτ θά εχουν διερευνητικό 
χαρακτήρα καί δτι δέν πρόκειται σ' αότές νά διαπραγμα

τευθεί λύσεις. Ειδικώτερα, σχετικά μέ τόν Κυπριακό, ό κ. 

πρωθυπουργός εχει τήν πρόθεση νά πεί στόν κ. Έτσεβίτ 

δτι τό θέμα αύτό άφορά κυρίως τίς δύο Κοινότητες στήν 

Κύπρο, καθώς καί τίς Κυβερνήσεις Τουρκίας καί Κύπρου. 

Θά τόν συμβουλεύσει, δμως, διευκρινίζοντας δτι δέν δε

σμεύει τήν κυπριακή Κυβέρνηση, νά φροντίσει γιά τήν 

ύποβολή λογικών προτάσεων, λέγοντάς του δτι, Ciν οί προ

τάσεις δέν προσφέρονται σάν βάση γιά εναρξη διαπραγμα

τεύσεων, θά άπορριφθουν όπωσδήποτε aπό τούς 'Ελληνο

κυπρίους. Στό σημείο αότό ό κ. Κυπριανου έπανέλαβε δτι 

ε{ναι σύμφωνος νά διερευνήσει ό κ. Καραμανλής τίς τουρ

κικές προθέσεις. 

»Σέ συνέχεια πρός τίς άνωτέρω διαπιστώσεις, συμφωνή

θηκε μεταξύ του κ. πρωθυπουργου καί του προέδρου τής 

Κυπριακής Δημοκρατίας νά επισπευσθεί ή συνciντηση τών 
δύο πρωθυπουργών. 

»'Επίσης, ό κ. πρωθυπουργός διατύπωσε τήν liποψη 

-ύπενθυμίζοντας δτι αύτή ήταν ή γνώμη του άειμνήστου 

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου - δτι πρωταρχική. σημασία 
στήν άναζήτηση λύσης εχει ή έδαφική πτυχή του Κυπρια

κου. Στά πλαίσια άνταλλαγής άπόψεων γιά τό εδαφικό, 

διαπιστώθηκε δτι τό εδαφος δέν πρέπει νά έξετάζεται μόνο 

άπό πλευράς παραγωγικότητας, άλλά καί ώς χώρος παλιν

νοστήσεως προσφύγων. 'Ο κ. Κυπριανου συμφώνησε. Σέ 

σχέση μέ τό Συνταγματικό, ό κ. πρωθυπουργός είπε δτι 

έξουσίες τής κεντρικής Κυβερνήσεως, ενώ θά έξασφαλί-
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ζουν τήν ένότητα τοϋ Κράτους, θά πρέπει νά μήν εlναι 

τέτοιες rοστε νά δίνουν τήν ευκαιρία στούς Τούρκους νά 

ασκοϋν ελεγχο καί στήν έλληνοκυπριακή περιοχή .• ο πρέ
σβυς κ. Δούντας παρατήρησε δτι, λαμβανομένου ύπόψη 

δτι οί Τοuρκοι <iρνοuνται, στό έπίπεδο τής κεντρικής Κυ

βερνήσεως, τήν aρχή τής πλειοψηφίας καί προτείνουν τήν 

iσοτιμία τών δύο Κοινοτήτων, μιά τέτοια iσχυρή Κυβέρ

νηση θάταν έπικίνδυνη, γιατί θά ασκοuσε δυσανάλογο 

ελεγχο στήν έλληνοκυπριακή περιοχή. Μετά τήν aνταλ

λαγή aπόψεων, συμφωνήθηκε δτι οί έξουσίες τής κεντρι

κής Κυβερνήσεως πρέπει νά ε{ ναι τέτοιες, rοστε τό Κράτος 

νά εχει μέν δμοσπονδιακή καί όχι συνομοσπονδιακή μορ

φή, ένώ ταυτόχρονα θά προστατεύεται ή μεγάλη πλειοψη

φία τών 'Ελληνοκυπρίων άπό έπικινδύνους τουρκοκυπρι

ακούς έλέγχους καί άπό τήν δημιουργία λόγων διακοινοτι

κών προστριβών, πού θά μποροuσαν νά άποβοuν πολύ έπι

kίνδυνες γιά τήν έλληνοκυπριακή πλευρά. Στήν φάση αυτή 

τής συνομιλίας δ κ. Κυπριανοu εlπε, έπίσης, δτι δποιοδή

ποτε λύση τοu Κυπριακοϋ θάπρεπε νά διασφαλίζει, δσο τό 

δυνατό περισσότερο, τά δικαιώματα έλεύθερης εγκατά

στασης καί διακίνησης. 

»'Ο κ. Κυπριανοu, άπαντώντας, ευχαρίστησε θερμότα

τα τόν "Ελληνα πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνησή του γιά 

τήν πολύπλευρη, θερμή καί γνήσια συμπαράσταση πού 

προσφέρουν στόν άγωνιζόμενο γιά φυσική καί έθνική επι

βίωση κυπριακό ελληνισμό. Τόνισε, έπανειλημμένα, δτι ή 

συνεργασία του μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση ε{ ναι γόνιμη, 

στενή καί εiλικρινής . Πρόσθεσε, χαρακτηριστικά, δτι, άν 

καί αυτό δέν πρέπει νά λέγεται δημόσια, ή κυπριακή Κυ

βέρνηση αiσθάνεται δτι δσον άφορα τήν διαχείριση του 

Κυπριακοί) μετέχει τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

»' Αναφερόμενος στήν χθεσινή, κατ' ίδίαν, συνάντησή 
του μέ τόν κ. πρωθυπουργό, δ κ. Κυπριανοu έπιβεβαίωσε 

δσα εlχε ijδη άναφέρει σχετικά δ κ. πρωθυπουργός καί 

τόνισε τήν όμόφωνη συμφωνία τους. 

»'Όσον άφορα τό θέμα του έμπάργκο, δ κ. πρωθυπουρ

γός ε{πε δτι καί έντελώς πρόσφατα διαμήνυσε στόν κ. Βάνς 

τήν σκοπιμότητα συνεχίσεως του έμπάργκο, λέγοντας δτι 

άρση του καί θά έπίκραινε τήν έλληνική κοινή γνώμη, 

άλλά, πού ε{ναι καί τό σημαντικώτερο, θά καθίστα τήν 

άναζήτηση λύσης τοu Κυπριακοu δυσχερέστερη, γιατί θά 

ένίσχυε τήν τουρiική αδιαλλαξία .• ο κ. πρωθυπουργός 
συνέστησε στόν κ. Κυπριανοu νά κάνει άνάλογο διάβημα 

στήν άμερικανική Κυβέρνηση γιατί, πάντως, οί Κύπριοι 

εlναι οί <iμέσως ένδιαφερόμενοι. Συνέστησε, έπίσης, τά δι

αβήματα αυτά νά γίνουν χωρίς δημοσιότητα, rοστε νά μή 

φέρουν σέ δύσκολη θέση τήν άμερικανική Κυβέρνηση, 

πράγμα πού θά μποροϋσε νά εχει άντίθετο τοϋ επιδιωκομέ

νου άποτέλεσμα. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός εκαμε καί μία -σύντομη άναφορά 

στίς πρόσφατες συναντήσεις του μέ τούς Δυτικοευρωπαί

ους ήγέτες. Θύμισε δτι, σχετικά, ε{χε ijδη ένημερώσει τόν 

κ. Κυπριανοu μέσω του προέδρου τής κυπριακής Βουλής. 

Τόνισε δτι κανείς aπό τούς συνομιλητές του δέν άρνήθηκε 

τό δίκαιο τής έλληνικής πλευράς καί παρατήρησε δτι οί 

Ευρωπαίοι, άν καί δέν βοηθοuν στήν εκταση πού θά θέλα

με, πάντως εχουν συμπαθή διάθεση aπέναντί μας. Γι' αυτό, 

παρατήρησε δ κ. πρωθυπουργός, καλλιέργεια άντιδυτικοu 

πνεύματος θά ήταν καταστροφική. 'Ο άγώνας μας, κατέ-

ληξε, ε{ ναι δυσχερέστατος έντός τής Δύσεως, έκτός, δμως, 

τής Δύσεως ε{ ναι αδιανόητος. Γι' αυτό, οί aντιδράσεις μας 

πρέπει νά ε{ ναι εντονες, άλλά άθόρυβες γιά νά μ ή προσβά

λουν καί γιά νά μή δημιουργοuμε άρνητικές άντιδράσεις. 

·Ο κ. Κυπριανοu συμφώνησε άπόλυτα. 

)) 'Ο κ. Κυπριανοu άναφέρθηκε καί στά άμυντικά προ
βλήματα, λέγοντας δτι συνωμίλησε σχετικά καί μέ τόν κ. 

'Αβέρωφ καί δτι καί έπί τοu σημείου αυτοu εlχε συμφωνή

σει πλήρως καί μέ τόν κ. πρωθυπουργό . 

)) 'Εθίγησαν καί μερικά άλλα είδικώτερα θέματα. • Ο κ. 
Κυπριανοu άναφέρθηκε στούς εγκατεστημένους στήν 'Ελ

λάδα Κυπρίους καί στήν σκοπιμότητα νά ένθαρρυνθεί ή 

παλιννόστησίς τους στήν Κύπρο καί νά άποθαρρυνθεί ή έκ 

Κύπρου διαρροή. 'Ο κ. πρωθυπουργός συμφώνησε. 'Απο

φασίστηκε οί άρμόδιες ύπηρεσίες νά έξετάσουν τά σχετικά 

προβλήματα ύπό τό φώς τής προαναφερθείσης σκοπιμότη

τας, χωρίς δμως καί νά τραυματίζεται τό έθνικό αίσθημα 

τών 'Ελληνοκυπρίων μέ τό νά μ ή θεωροuνται aπό τήν έλ

ληνική νομοθεσία ώς δμογενείς. Σχετικά μέ τό θέμα αυτό 

άποφασίστηκε νά έφαρμοσθεί, προκειμένου καί περί Κυ

πρίων φοιτητών, δ, τι iσχύει καί γιά τούς • Ελλαδίτες, δσον 
άφορα τήν μεταγραφή τους άπό πανεπιστήμιο σέ πανεπι

στήμιο. 

»Σέ σχέση μέ τό θέμα τών άγνοουμένων, δ κ. πρωθυ

πουργός εδωσε δδηγίες στίς άρμόδιες ύπηρεσίες πληρο

φοριών νά έρευνήσουν, σέ συνεργασία μέ τίς aντίστοιχες 

κυπριακές, πρόσφατες φήμες δτι ύπάρχουν έπιζώντες 

άγνοούμενοι, πού κρατοuνται στό κατεχόμενο τμήμα τής 

Κύπρου. 

»Συνοψίζοντας, ό κ . πρωθυπουργός ε{πε δτι, άν άποτύ

χει τώρα ή προσπάθεια γιά επανέναρξη των δικοινοτικών 

συνομιλιών, θά χρειασθεί, πιθανότατα, πολύς καιρός, γιά 

νά δημιουργηθοuν ξανά συνθήκες νέου διαλόγου . 'Ο κ. 

Κυπριανοu συμφώνησε. 

»Πρίν τελειώσει ή Σύσκεψη, έπαναλήφθηκε καί άπό τίς 

δύο πλευρές ή άπόφαση γιά εiλικρινή καί στενή συνεργα

σία τών δύο Κυβερνήσεων»3s. 

Μετά τόν τερματισμό τών διμερών συνομιλιών, δ 

Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Κατ' άρχήν θά ήθελα νά έκφράσω τήν χαρά μου 

διά τήν παρουσία του προέδρου τής Κυπριακής Δη

μοκρατίας στήν 'Ελλάδα καί νά τονίσω δτι οί συνο

μιλίες πού είχαμε ύπήρξαν έγκάρδιες καί πολύ χρή

σιμες. Τό κυπριακό πρόβλημα είσέρχεται στήν πιό 

κρίσιμη φάση του, καί ώς έκ τούτου ή συνάντηση 

αvτή ήταν έπίκαιρη καί έπιβεβλημένη. 

»Μέ τόν κ. πρόεδρο έκάναμε μιάν εvρεία άνασκό

πηση του Κυπριακου καί μπορώ νά πώ δτι οί άπόψεις 

μας συνέπεσαν όχι μόνο στήν έκτίμηση τής παρού

σης καταστάσεως, άλλά καί στόν περαιτέρω χειρι

σμό του θέματος. 

»Συμφωνήσαμε δτι τό Κυπριακό θά πρέπει νά 

λυθή μέ τόν διακοινοτικό διάλογο ύπό τήν αίγίδα τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών. Ή εναρξη καί ή τύχη του δια

λόγου θά έξαρτηθή βέβαια άπό τό περιεχόμενο τών 

προτάσεων πού θά κάμη ή τουρκική πλευρά. Ν Ας έλ-
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πίσουμε δτι θά εlναι λογικές, πρός τό συμφέρον 

δλων μας. 

»Συμφωνήσαμε, έπίσης, δτι, γιά νά τερματισθfί ή 

τραγωδία τfίς Κύπρου, θά πρέπει νά έπιδείξουμε έπι
μονή, ύπομονή καί ρεαλισμό· προπαντός θά πρέπει 

νά έπιδείξουμε ένότητα άρραγfί. Εlναι τόσον κρίσι

μες οί περιστάσεις πού άντιμετωπίζει τό εθνος, ώστε 

νά μή συγχωρουνται προσωπικοί καί κομματικοί 

ύπολογισμοί. 

))Μέ τήν εύκαιρία τfίς έπισκέψεως του προέδρου 

τfίς Κυπριακfίς Δημοκρατίας θά fίθελα νά άπευθύνω 

θερμό χαιρετισμό πρός τόν άδελφό κυπριακό λαό· 

νά του έκφράσω τήν άγάπη μου καί τόν θαυμασμό 

μου γιά τό θάρρος μέ τό όποίο άντιμετωπίζει τήν 

σκληρή δοκιμασία του καί νά τόν διαβεβαιώσω δτι 

στόν δύσκολο άγώνα του εχει τήν σταθερή καί δλό

ψυχη συμπαράσταση τfίς 'Ελλάδοφ). 

Σέ έρώτηση, άν κατά τή συνάντησή του μέ τόν 

Μ π. 'Ετσεβίτ, θά άναζητήσουν λύση του Κυπριακου, 

ό πρωθυπουργός άπάντησε: 

«'Η συνάντησή μου μέ τόν κ. 'Ετσεβίτ εχει τόν 

χαρακτfίρα συναντήσεως γνωριμίας καί άμοιβαίας 

ένημερώσεως. Συνεπώς δέν πρόκειται κατ ' αύτήν νά 

άναζητήσουμε λύσεις στά ύφιστάμενα προβλήματα 

καί κατά μείζονα λόγο στό Κυπριακό. Πρόθεσή μας 

εlναι να δημιουργήσουμε τό κατάλληλο κλίμα πού 

θά διευκολύνη [σως τήν λύση τών προβλημάτων αύ

τών)). 

Σέ άλλη έρώτηση, άν ό Τοuρκος πρωθυπουργός 

έπιδιώκει τή συνάντηση γιά νά διεκολύνει τήν άρση 

του έμπάργκο, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Δέν νομίζω δτι πρέπει νά άποδίδεται εlς τόν κ. 

'Ετσεβίτ ή πρόθεση αύτή. Υ Αλλωστε, δπως γνωρίζε

τε, τό άμερικανικό Κογκρέσσο συνέδεσε τό έμπάρ

γκο μέ τό Κυπριακό, πού τό χειρίζεται ύπεύθυνα ή 

κυπριακή Κυβέρνηση. Δέν νομίζω συνεπώς δτι ή συ

νάντησή μας ήμπορεί νά έπηρεάση τίς σκέψεις του 

Κογκρέσσοωλ 

' Εξ άλλου, ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημο

κρατίας δήλωσε: 

«Θά ijθελα πρώτα άπ ' δλα νά έκφράσω τίς ευχαριστίες 

μου πρός τόν πρόεδρο τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως, τόν κ. 

Καραμανλfj, πού μου ί:δωσε τήν ευκαιρία αυτης τfjς συναν

τήσεως καί τfjς άνταλλαγfjς άπόψεων έπί του κυπριακοί) 

ζητήματος, κατά τήν κρίσιμη πραγματικά αυτή περίοδο 

πού διέρχεται τό θέμα μας . Είχαμε καί χθές καί σήμερα δυό 

μακρές συναντήσεις, δπου ί:γινε μιά ευρυτάτη άνασκόπη

ση σέ βάθος του δλου προβλήματος καί δλων των πτυχών 

του προβλήματος. Ύπό τό φώς τών έξελίξεων τόσον τfjς 

νέας πρωτοβουλίας πού άνέλαβε ό γενικός γραμματέας των 

'Ηνωμένων 'Εθνών, δσον καί ύπό τό φώς του γεγονότος 

δτι σύντομα θά ύπάρξη συνάντηση μεταξύ του πρωθυ-

πουργοu τfjς 'Ελλάδος καί του πρωθυπουργοί) τfjς Τουρκί

ας, συζητήσαμε δλα τά σχετικά θέματα καί καταλήξαμε σέ 

δμόφωνες άποφάσεις . Δέν ε{ναι σχfjμα λόγου, ε{ναι πραγ

ματικότης. Ή γραμμή τήν όποία χαράξαμε άπό κοινοu 

εΙναι ή σωστή γραμμή, πιστεύω . Βασίζεται στήν κοινή 

γραμμή που έχαράχθη στό παρελθόν. 'Επεκράτησε άτμό

σφαιρα έγκαρδιότητος καί άπόλυτης εiλικρίνειας καί θέλω 

νά τονίσω δτι οί σχέσεις μεταξύ · Αθηνών καί Λευκωσίας 

βρίσκονται σέ dριστο βαθμό πραγματικά. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός δέν παράλειψε νά διαβεβαιώση 

καί πάλι γιά τό ζωηρόν του ένδιαφέρον γιά τήν Κύπρο καί 

γιά τήν συνεχfj καί όλόπλευρη ύποστήριξή του πρός τόν 

άγωνιζόμενο καί δοκιμαζόμενο κυπριακό έλληνισμό. Γιά 

τό ένδιαφέρον του αυτό καί γιά τήν βοήθεια αυτή θέλω νά 

έκφράσω τήν ευγνωμοσύνη του κυπριακοu έλληνισμοu. Θά 

ijθελα νά άναφέρω έπίσης δτι ό κ. πρόεδρος άπεδέχθη 

πρόσκλησή μου νά έπισκεφθfj τήν Λευκωσία καί θά ε{ναι ή 

πρώτη έπίσκεψη ΥΕλληνος πρωθυπουργοί) στήν Κύπρο». 

Σέ έρώτηση σχετική μέ τό χρόνο πραγματοποιή

σεως τής έπισκέψεως, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«"Οταν θά νομίζουμε δτι ή στιγμή εlναι πλέον 

πρόσφοροφ). 

Στήν έπίσκεψη του προέδρου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Σ. Κυπριανου, καί τήν άνταλλαγή άπό

ψεων μέ τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή, 
ή κοινή γνώμη διέκρινε τήν έπιβεβαίωση τής σταθε

ρής σύμπνοιας πού διαπνέει τή συνεργασία μεταξύ 
'Αθηνών καί Λευκωσίας. 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

Ψηφίζεται τό σχέδιο Νόμου «περί ρυβμίσεως τών 

άποδοχών τών λειτουργών τής Τακτικής καί Διοικη

τικής Δικαιοσύνης, του κυρίου προσωπικοί) του Νο

μικοu Συμβουλίου του Κράτους καί των 'Ιατροδικα

στών». 

'Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας, Μ. Γαλενιανός, 

άναφέρθηκε στίς άρχές πού ύπαγόρευσαν τήν κατάρ

τιση του νομοσχεδίου. 

«Στά σύγχρονα συντάγματα ύπάρχει τάση ένισχύσεως 

τfjς έκτελεστικfjς έξουσίας σέ βάρος των λοιπών έξουσιών. 
Ή ένίσχυση αυτή δμως δέν έπεκτείνεται καί έπί της δικα

στικfjς έξουσίας καί ουδόλως θίγει τήν άπόλυτον άνεξαρ

τησίαν της, έντός της δποίας περιλαμβάνεται καί ή οiκο

νομική άνεξαρτησία, ωστε άπερίσπαστοι οί δικαστικοί νά 

έπιτελοuν τό ί:ργο τους. Υ Ο, τι σχετικώς rοριζε τό έλληνικό 

Σύνταγμα του 1952, περιελήφθη καί στό Σύνταγμα του 1975 
. (dρθρ. 88 παρ. 2), παρά τήν πρόταση καταργήσεως . 'Υπο

στηρίζει δτι dσκηση άνεξαρτήτου δικαστικfjς λειτουργί

ας δέν νοείται dνευ οiκονομικfjς ανεξαρτησίας των δικα

στών καί ή iδιαιτέρα μισθολογική μεταχείριση τών δικα

στικών λειτουργών άποτελεί ενα σοβαρό στοιχείο προ

σελκύσεως ίκανών νομικών πρός τόν δικαστικό κλάδο». 

'Όσον άφορα τά κριτήρια του μισθολογίου τών 

δικαστικών, ώς πρώτο δρίζεται τό κοινό γιά όλους 
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τούς δημόσιους λειτουργούς, πολιτικούς καί στρα

τιωτικούς, δηλαδή τό κριτήριο τής περιφρουρήσεως 

τής άγοραστικής τους δυνάμεως δεύτερο, ή άξιολό

γηση τής συμβολής τ&ν δικαστών, άνάλογα μέ τήν 

έπιστημονική κατάρτιση καί τήν έμπειρία τους τρί

το, τό κριτήριο του χρόνου, της πραγματικής δηλα

δή ύπηρεσίας τους. 

Μέ βάση τό 'Ενιαίο Μισθολόγιο, ή αύξηση τ&ν 

άποδοχ&ν των δικαστικών λειτουργών κυμαίνεται, 

κατά μέσο δρο, στά ίδια ποσοστά μέ τήν αύξηση τ&ν 

άποδοχ&ν τ&ν διοικητικών ύπαλλήλων καί των 

στρατιωτικών. 'Ακόμη, μέ τό ύπό κρίση σχέδιο Νό

μου ρυθμίζονται καί οί άποδοχές του κυρίου προσω

πικοί\ τοu Νομικοί\ Συμβουλίου τοu Κράτους καί τ&ν 

ίατροδικαστ&ν, οί δποίοι έκτελοuν εργο παρεμφερές 

πρός τό εργο τ&ν λειτουργών τής Δικαιοσύνης. τέ

λος, μέ τό νέο νομοσχέδιο θεσμοθετοuνται τρία βα

σικά έπιδόματα: τό χρονοεπίδομα, τό έπίδομα τ&ν 

σπουδών καί τό έπίδομα οίκογενειακ&ν βαρών, μέ 

άφετηρία τό σταθερό βασικό μισθό καί aσχετα μέ τό 

βαθμό του δικαιούχου. 

'Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Α. Φωτήλας, πα

ρατήρησε δτι τό ύπό ψήφιση νομοσχέδιο δέν δίνει 

άπάντηση καί δέν θεραπεύει τά ούσιαστικά καί βα

σικά αίτήματα τ&ν δικαστικών λειτουργών, έν& κα

θιερώνει μιά σειρά διακρίσεων καί έξαιρέσεων γιά 

ώρισμένους άπό τούς δικαστικούς. 'Ιδιαίτερα ύπcr 

γράμμισε τήν άνάγκη γιά τήν καθιέρωση τιμαριθμι

κής άναπροσαρμογής των μισθών των δικαστικών, 

μέ βάση τόν τιμάριθμο καί τήν αύξηση του έθνικοu 

είσοδήματος39 • 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

'Εν& σκάφος των κυπριακών άερογραμμ&ν μέ 

μεγάλο άριθμό Αίγυπτίων έπιβατ&ν ήταν άκινητο

ποιημένο στό άεροδρόμιο τής Λάρνακας ύπό τήν 

άπειλή ~_i>o Παλαιστινίων τρομοκρατών, δμάδα έκα

τό περίπου ενοπλων Αίγυπτίων καταδρομέων παρεμ

βαίνει αίφνιδιαστικά μέ τό σκοπό νά άπελευθερώσει 

τούς δμήρους. Τό παράνομο αύτό έγχείρημα θά προ

καλέσει τήν άντίδραση τής κυπριακής έθνοφρουρaς, 

μέ άποτέλεσμα νά σημειωθεί μεγάλη αίματοχυσία 

-14 Αίγύπτιοι κομμάντος νεκροί καί πολλοί τραυ
ματίες. Τό μεταγωγικό άεροπλάνο, άπό τό όποίο 

άποβιβάστηκαν οί Αίγύπτιοι καταδρομείς, καθώς καί 

τρία βαρέα aρματα μάχης, πυρπολήθηκαν. 'Όσοι 

aνδρες διασώθηκαν συνελήφθησαν άπό τίς κυπρια

κές άρχές. 

Λίγο μετά τά μεσάνυκτα, ή αίγυπτιακή Κυβέρνη

ση άνακοίνωσε τήν απόφαση ν' άνακαλέσει άμέσως 

τόν πρεσβευτή καί δλο τό προσωπικό τής πρεσβείας 

της άπό τή Λευκωσία «λόγω τής έχθρικής στάσεως 

τής κυπριακής Κυβερνήσεως». Ταυτόχρονα, διατά-

χτηκαν νά έγκαταλείψουν άμέσως τήν Κύπρο καί 

ολοι οί Αίγύπτιοι πού παρέμεναν καί έργάζονταν 

στήν Κύπρο, βάσει είδικ&ν συμφωνιών τ&ν δύο χω

ρών η ώς έκπρόσωποι διεθνών όργανισμ&ν. 

Στίς 21 Φεβρουαρίου, δ Κ. Καραμανλής άνέλαβε, 
μέ προσωπική παρέμβαση, νά συμβάλει στή διευθέ

τηση τής κρίσεως. Σέ μήνυμα πού έπέδωσε στόν πρέ

σβη τής Αίγύπτου, συνέστησε νηφαλιότητα καί 

άποφυγή όξυτήτων πού θά ήταν δυνατό νά ζημιώ
σουν τίς πατροπαράδοτες φιλικές σχέσεις άνάμεσα 

στόν 'Ελληνισμό καί τόν άραβικό κόσμο· καί μέ δη

μόσια δήλωσή του, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός ύπο

γράμμισε: 

«Αυποvμαι γιά τήν έξέλιξη πού πήραν ο{ σχέσεις 
μεταξύ Αiγύπτου καί Κύπρου, δύο χωρών τίς όποiες 
συνδέει παραδοσιακή φιλία. 

»Εlναι προφανές δτι άμφότερες ο{ Κυβερνήσεις 

ένεπλάκησαν σέ μιά περιπέτεια, συνεπεία γεγονότων 

τά όποία εύρέθησαν έξω άπό τόν έλεγχό τους. Δέν 
πρέπει συνεπώς νά άποδίδωνται σέ ούδεμία έξ αύτώv 
έχθρικές προθέσεις. 

»Πάντως, έλπίζω καί εύχομαι δτι μετά τήν πάρο

δο τών δικαιολογημένων συγκινήσεων πού προκά

λεσαν τά γεγονότα τής Λάρνακας, θά έπικρατήσουν 

ψυχραιμότερες σκέψεις, πού θά όδηγήσουν στήν διά

λυση τών παρεξηγήσεων πού έδημιουργήθησαν)). 

'Η άπάντηση του προέδρου Σαντάτ έπιδόθηκε 

στόν UΕλληνα πρωθυπουργό άπό τόν ΑίγύΠτιο πρέ
σβη στήν 'Αθήνα, μιά έβδομάδα άργότερα. Στό έν

διάμεσο διάστημα, ή αίγυπτιακή Κυβέρνηση ε{χε θέ

σει ώς δ ρο γιά τήν άποκατάσταση διπλωματικών σχέ

σεων μεταξύ Λευκωσίας καί Καίρου τήν παράδοση 

τ&ν δύο δολοφόνων τοu Γιουσέφ Σεμπάυ, έν& πα

ράλληλα ε{χε έκδηλωθεί τό ένδιαφέρον καί του Λευ

κοί\ Οίκου γιά τήν έξομάλυνση τής κρίσεως. 
Στήν έπίδοση του άπαντητικοu μηνύματος τοu 

Σαντάτ στόν Κ. Καραμανλή, άναφέρεται τό άκό

λουθο σημείωμα: 

« I. 'Ο κ:. πρωθυπουργός εύχαριστεί τόν πρόεδρο Σαν
τάτ γιά τό μήνυμά του κ:αί τοu διαβιβάζει τούς φιλικούς 

χαιρετισμούς του. 

»2. Θά ήταν τιμή γιά μaς νά έκ:προσωπήσουμε τά αίγυ
πτιακ:ά συμφέροντα στήν Κύπρο, λυπούμεθα δμως διότι 

θεωροuμε δτι ίσχύει ιcαί γιά τήν περίπτωση αύτή ή όρθή 

θέση τής αίγυπτιακ:ής Κυβερνήσεως δτι, λόγω τής είδικ:ής 

σχέσεώς μας μέ τήν Κύπρο, δέν θά ~πρεπε νά έκ:προσωπή

σουμε τά κυπριακά συμφέροντα στήν Αίγυπτο. 'Επί πλέον, 

θά περιορίζοντο οί δυνατότητες πού εχουμε σήμερα νά 

παίζουμε τόν έποικ:οδομητιιcό ρόλο μας στίς σχέσεις Αίγύ

πτου-Κύπρου. 

»3. Είμεθα σέ στενή έπαφή μέ τήν κυπριακή Κυβέρνη
ση κ:αί διαβουλευόμεθα μέ αύτή γιά τήν έξεύρεση τρόπων 

ίκ:ανοποιήσεως του αίγυπτιακ:οu αίτήματος γιά τήν παρά-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



130 ΕΠΑΦΕΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ 

δοση των δύο τρομοκρατων στήν Αϊγυπτο. Τό θέμα εχει 

τήν νομική καί πολιτική πλευρά του, ε{ναι δέ δεδομένη ή 

καλή θέληση τής κυπριακής Κυβερνήσεως νά έξεύρει ίκα
νοποιητική λύση στό θέμα αuτό. Οί διαβουλεύσεις μέ τούς 

Κυπρίους συνεχίζονται καί έπιφυλασσόμεθα νά άνακοινώ

σουμε προσεχως τά άποτελέσματα προσπαθείας αuτής. 

»4. ' Ο Αίγύπτιος πρέσβυς ευχαρίστησε γιά τά άναιτέρω, 

έφάνη δτι δέν έγνώριζε τήν προκαταβολική άπόρριψη άπό 

τήν Κυβέρνησή του τυχόν αίτήματος γιά έκπροσώπηση έκ 

μέρους μας των αίγυπτιακων συμφερόντων στήν Αϊγυπτο 

καί, τέλος, ε{πε δτι χθές ό έδω Κύπριος πρέσβυς τόν παρε

κάλεσε νά διαβιβάσει στόν πρόεδρο Σαντάτ θερμό φιλικό 

μήνυμα του κ. Κυπριανου καί τήν διαβεβαίωσή του δτι 

αναζητεί τρόπους ίκανοποιήσεως του αίτήματος γιά παρά

δοση των δύο δολοφόνων στήν Αίγυπτο. Ό Αίγύπτιος πρέ

σβυς ήταν βέβαιος δτι τό μήνυμα τουτο ήτο άποtέλεσμα 

των ίδικων μας ένεργειων έπί του θέματος». 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

'Η Βουλή έπικυρώνει τή σύμβαση γιά τή σύναψη 

δανείου άπό τή Δυτική Γερμανία, ϋψους 60 έκατ. 
μάρκων, έξοφλητέο σέ 30 ετη μέ τόκο 2%. 

23 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1978 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα

φείο τόν άρχηγό τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, 

Α. Παπανδρέου, δ δποίος του μεταφέρει μήνυμα του 

προέδρου τίτο καί τόν ένημερώνει γιά τίς έπαφές καί 

συνομιλίες του στή Γιουγκοσλαβία. 

'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε γίνει δεκτός άπό 

τό στρατάρχη τίτο στό Χέρτσεγκ Νόβι τής 'Αδρια

τικής, στίς 17 Φεβρουαρίου. ' Η δίωρη συζήτησή 

τους περιστράφηκε γύρω άπό διμερή καί εύρύτερα 

διεθνή θέματα καί εδωσε τήν εύκαιρία στό Γιουγ

κοσλάβο πρόεδρο νά ύπογραμμίσει τή σημασία πού 

άποδίδει στήν «καθολική άνάπτυξη φιλικών σχέσε

ων μέ τήν ·Ελλάδα». 

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

Σέ εύρεία σύσκεψη στό ύπουργείο Συντονισμοί\, 

ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί\, Κ. Καραμαν

λή, δριστικοποιοuνται τά νέα άναπτυξιακά κίνητρα 

πού προσδιορίζουν τήν οίκονομική πολιτική τής 

Κυβερνήσεως. 

Στή σύσκεψη πήραν μέρος οί ύπουργοί Συντο

νισμοί\, Οίκονομικών, Βιομηχανίας, 'Εμπορίου, άνευ 

Χαρτοφυλακίου έπί . θεμάτων ΕΟΚ, οί ύφυπουργοί 

Συντονισμοί\, δ διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλά

δος καί δ σύμβουλος του πρωθυπουργοί\, Γ. Δράκος. 

Μετά τή σύσκεψη, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«Ή Κυβέρνηση, πέραν τής ένισχύσεως τών δη

μοσίων έπενδύσεων, άπεφάσισε νά λάβη μέτρα έν-

θαρρύνσεως καί τών lδιωτικών έπενδύσεων. 

»'Όπως γνωρίζετε, ο{ έπενδύσεις εlναι άπαραίτη

τες γιά τήν άνάπτυξη τής οlκονομίας μας καί συνε

πώς γιά τήν πλήρη άπασχόληση τού έργατικού δυ

ναμικού μας. 'Αλλά ο{ σκοποί αύτοί δέν πραγματο

ποιούνται μοναχά μέ τά κίνητρα τά όποία καθιερώ

σαμε. 'Η άνάπτυξη τής οΙκονομίας προϋποθέτει 

σταθερότητα οlκονομική καί κοινωνική. Καί ή στα

θερότης αύτή ύπονομεύεται άπό τήν προβολή παρα

λόγων η καί άκαίρων αlτημάτων. Καί πρό παντός 

ύπονομεύεται άπό άπεργίες, οι' όποίες έχουν πολλές 

φορές πολιτικές παρά συνδικαλιστικές έπιδιώξεις. 

»Εlναι άνάγκη ο{ "Ελληνες νά άντιληφθούν δτι ή 

χώρα περνa μιά κρίσιμη περίοδο, ή όποία έπιβάλλει 

αύτοπειθάρχηση καί έν άνάγκu καί θυσίες. Διότι δέν 

μπορούμε άπό τήν μιά μεριά νά ζητούμε νά κατοχυ

ρώσουμε τήν άσφάλειά μας μέ ύψηλές άμυντικές δα

πάνες καί νά έλέγξουμε τόν πληθωρισμό μειώνοντας 

τό ϋψος τού τιμαρίθμου καί άπό τήν aλλη μεριά νά 

προβάλλουμε αlτήματα, τά όποία άντιστρατεύονται 

σ' αύτούς τούς σκοπούς. Κάποτε θά πρέπει δλοι νά 

λογικευθούν, γιά νά πάη μπροστά ό τόπος». 

Τά νέα κίνητρα καί ή σημασία τους γιά τήν άνα

πτυξιακή προσπάθεια άποτέλεσαν τό άντικείμενο 

άποκλειστικής συνεντεύξεως του Γ. Ράλλη πρός τήν 

«Καθημερινή» στίς 28 Φεβρουαρίου. 'Ο ύπουργός 
Συντονισμοί\ τόνισε δτι βασική αίχμή του πλέγματος 

τών νέων μέτρων είναι ή ένίσχυση, στήριξη καί έν

δυνάμωση τ&ν μικρομεσαίων έπιχειρήσεων καί είδι

κά τής βιοτεχνίας. 'Η πολιτική αύτή έδράζεται στήν 

πεποίθηση τής Κυβερνήσεως δτι ή βιοτεχνία, έφό

σον ένισχυθεί κατάλληλα καί όργανωθεί σωστά, 

προορίζεται νά παίζει σημαντικό ρόλο στήν παραπέ

ρα άνάπτυξη του μεταποιητικοί\ κλάδου μέσα στούς 
κόλπους τής ΕΟΚ. 

'Ο ύπουργός Συντονισμοί\ άπάντησε άκόμη στό 

έρώτημα γιατί ή Κυβέρνηση εκρινε άναγκαίο νά 

συμπληρώσει τό ύφιστάμενο πλέγμα κινήτρων μέ 

νέα κίνητρα του τύπου τ&ν άμέσων έπιχορηγήσεων: 

«Τά νέα κίνητρα πού άνακοινώθηκαν aπό τήν Κυβέρ

νηση άναμφισβήτητα άποτελουν ενα τολμηρό βήμα στήν 

προσπάθεια ενισχύσεως τής ίδιωτικής πρωτοβουλίας, τόσο 

γιά έκσυγχρονισμό καί βελτίωση τής παραγωγικότητάς 

της, δσο καί γιά μιά ίσόρροπη περιφερειακή άνάπτυξη. Τό 

κυριότερο "καινούργιο" στοιχείο των νέων κινήτρων ε{ ναι 

ή άναγνώριση του οuσιαστικου ρόλου πού καλείται νά 

παίξει τό είδικευμένο άνθρώπινο δυναμικό στήν αναπτυξι

ακή προσπάθεια, καθώς καί ή αντιμετώπιση των προβλη

μάτων τής ρυπάνσεως, τής ί\ρευνας, τής έξοικονομήσεως 

ένεργείας καί τής αποκεντρώσεως του ύφισταμένου βιομη

χανικου δυναμικου. 

»'Ιδιαίτερη προσοχή μέσα στό πλέγμα των νέων κινή

τρων εχει δοθεί στή βιοτεχνία, πού θεωρουμε σημαντικό 

παράγοντα αναπτύξεως, ίδίως μέσα στά πλαίσια τής προ-
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σπαθείας περιφερειακής άναπτύξεως καί τών έξαγωγών . 

»τέλος, άξίζει νά σημειωθεί δτι γιά πρώτη φορά τό 

άναπτυξιακό πρόβλημα άντιμετωπίζεται σέ δ λες τίς διαστά

σεις του- οiκονομικές, κοινωνικές, περιφερειακές, διαδι

καστικές - άν καί πρέπει νά πώ δτι ή προσπάθεια αuτή 

εΙναι άκόμα στήν άρχή της καί κατ' άνάγκη σέ πολλά 

σημεία άνισομερής . 

»Καί τώρα άπαντώ στό έρώτημά σας: 

»Τά κίνητρα πού έφαρμόζονταν μέχρι τώρα στήν χώρα 

μας, περιορίζονταν κυρίως στίς πρόσθετες άποσβέσεις καί 

τά άφορολόγητα άποθεματικά. Κατά συνέπεια, ή δράση 

τους πάνω στήν παραγωγική μονάδα σημειωνόταν μετά 

τήν ϊδρυσή της καί τή λειτουργία της καί πάντοτε μέ τήν 

προϋπόθεση δτι θά ύπήρχαν κέρδη. Τά νέα κίνητρα, πού 

εφαρμόζονται καί στίς περισσότερες χώρες τής ΕΟΚ 

δρουν μέ τήν άμεση έπιχορήγηση τής επενδύσεως κατά 

τόν χρόνο πραγματοποιήσεως της. ~Ετσι, ενθαρρύνουν Ιδι

αίτερα τήν ϊδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων σέ προ

βληματικές περιοχές, δπου ή άπόσταση άπό τίς άγορές, ή 

ί::λλειψη εΙδικευμένου έργατικου δυναμικου καί ή ί::λλειψη 

κατάλληλης ύποδομής άποτελουν iσχυρά άντικίνητρα». 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

·Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής δέχεται σέ 

άκρόαση τό βουλευτή τής ΕΔΗΚ, Ι. Πεσμαζόγλου, ό 

όποίος τόν ένημέρωσε γιά τίς έπαφές πού ε{χε στό 

Στρασβουργο, ύπό τήν ίδιότητα του προέδρου τής 

έλληνικής άντιπροσωπείας στή μικτή κοινοβουλευ

τική έπιτροπή τής ΕΟΚ, μέ έκπροσώπους τής Κοινό

τητας. 

28 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 1978 

'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, μέ 
τήν εύκαιρία του έπίσημου γεύματος τής ΑΧΕΠΑ 

στήν Ούάσιγκτων, στό όποίο συμμετείχαν περισσό

τερα άπό 1500 μέλη τής όργανώσεως, μέλη του Κο
γκρέσσου καί προσωπικότητες τής άμερικανικής 

δημόσιας ζωής, καθώς καί ό 'Αρχιεπίσκοπος Βορεί

ου καί Νοτίου 'Αμερικής, άναγιγνώσκει μήνυμα του 

Κ. Καραμανλή πρός τούς 'Έλληνες τής 'Αμεpικής. 

Στό μήνυμά του, ό Κ. Καρdμανλής άνέφερε τά 
έξή ς: 

«Ή σημερινή σας συγκέντρωση μού δίνει τήν 

εύκαιρία νά έπικοινωνήσω μαξί σας καί νά σιΊς έκ

φράσω τήν άδελφική μου άγάπη. Σήμερα σείς, ένώ 

είστε πιστοί πολίτες τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, εί

στε συγχρόνως καί ενας ζωντανός καί δυνατός κλά

δος τού 'Ελληνισμού. 'Εκπροσωπείτε καί άντιπρο

σωπεύετε τόν έλληνικό λαό σ' αύτή ν τή μεγάλη δη

μοκρατία, ή όποία κατ' έπανάληψιν έχει βοηθήσει 

τή γενέτειρα τών πατέρων σας. 

»Τήν έκπροσωπείτε κατά τόν τελειότερο τρόπο. 

ΣιΊς εύχαριστώ. ΣιΊς βεβαιώνω ότι είμαστε ύπερήφα

νοι γιά σιΊς. ΣιΊς βεβαιώνω ότι τό έλληνικό αlμα πού 

ρέει στίς φλέβες σας, άποτελεί γιά μιΊς ζωογόνο πη

γή. ΣιΊς βεβαιώνω ότι σιΊς περιβάλλουμε μέ άγάπη 

καί έμπιστοσύνη γιά τά πατριωτικά σας αίσθήματα. 

"Ολες οί δραστηριότητές σας μιΊς τονώνουν ψυχικά, 

ώστε καί σείς νά μπορfjτε vά είσθε ύπερήφαvοι γιά 

μιΊς. Ώς πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος, διερμηνεύωv 

τά αΙσθήματα τού έλληvικού λαού, σιΊς συγχαίρω καί 

σιΊς εύχαριστώ;;. 

I ΜΑΡτΙΟΥ 1978 

Μετά άπό εκτροπα πού σημειώθηκαν στήν πόλη 

του 'Ηρακλείου, μέ άφορμή τήν άπόφαση τής Κυ

βερνήσεως νά περιλάβει έκθέματα άπό τήν περιοχή 

σέ έκθέσεις έλληνικών άρχαιοτήτων στό έξωτερικό, 

ό Κ. Καραμανλής εδωσε τήν έντολή νά διακοπεί κά

θε διαπραγματευτικός διάλογος μέ έκπροσώπους τών 

τοπικών όργανώσεων καί άρχών. 'Ο άντιπρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως ματαίωσε τή σχετική συνάντησή 

του μέ τό δήμαρχο 'Ηρακλείου καί ή περιοχή, μέ 

έντολή του πρωθυπουργου, άποφασίστηκε νά μήν 

έκπροσωπηθεί στίς διεθνείς έκθέσεις έλληνικών άρ

χαιοτήτων. 

3 ΜΑΡτΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής συγκαλεί σέ συνεδρίαση τή 

νέα 65μελή Διοικούσα 'Επιτροπή τής ΝΔ καί δίνει 

δδηγίες γιά τή δργανωτική έξόρμηση του κόμματος, 

μέ σύνθημα τήν προσήλωση στίς άρχές του δημο

κρατικου πολιτεύματος καί στά συμφέροντα του 

εθνους . Τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίου άναφέ

ρει: 

«'Ο Κ. Καραμανλής, άφου συνεχάρη τά μέλη τής Διοι

κούσης 'Επιτροπής - τά όποία κατεβλήθη προσπάθεια νά 

εκπροσωπουν δλες τίς μερίδες τής έλληνικής κοινωνίας

ύπεγράμμισε τήν εuθύνη πού επωμίζονται μετέχοντες στήν 

ήγεσία τής μεγαλύτερης καί συνεπέστερης πολιτικής πα

ρατάξεως του τόπου. Πρός τήν παράταξη αuτήν -δπως 

εΙπε- προσβλέπει δ λαός γιά τήν άσφάλεια καί τήν πρόο

δό του. 

»' Αναφερόμενος στό ίστορικό του κόμματος, ύπενθύ
μισε δτι τήν ϊδρυση τής Νέας Δημοκρατίας επέβαλε έθνική 

άνάγκη. Μετά τή δικτατορία, άλλά καί τήν πολιτική άνω

μαλία πού εlχε προηγηθή αuτής, νέες iδέες, νέα προβλήμα

τα, νέες άνάγκες εΙχαν άνακύψει τόσο στήν 'ΕλΛάδα, δσο 

καί διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα τά παλαιά πολιτικά σχήματα 

εΙχαν χάσει τήν επαφή τους μέ τόν λαό. ΕΙ χε δηλαδή δημι

ουργηθή ενα μεγάλο κενό στήν πολιτική μας ζωή, πού 

επρεπε νά πληρωθή, γιά ν' άποτραπή δ κίνδυνος του χά

ους. 'Η Νέα Δημοκρατία άνταποκρίθηκε στήν πρόκληση 

τών καιρών καί στίς προσδοκίες του λαου. Έπλήρωσε τό 

κενό καί άπέτρεψε τό χάος. ' Αποκατέστησε κατά τρόπον 

άνώδυνο τήν δημοκρατία καί τήν εξώπλισε μέ ύγιείς θε

σμούς. 'Απηλλαγμένη δέ άπό τίς προκαταλήψεις του πα

ρελθόντος καί άπό ξεπερασμένους δογματισμούς, ή Νέα 
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Δημοκρατία άπεδείχθη όχι μόνον ή πιό μεγάλη, άλλά καί ή 

πιό προοδευτική καί πιό δημιουργική πολιτική παράταξη 

πού κυβέρνησε ποτέ τόν τόπο . Γι' αύτό καί άπέδωσε, παρά 

τίς εσωτερικές καί εξωτερικές δυσχέρειες πού άντιμετώπι

σε, ενα τεράστιο εργο, πού χαρακτηρίζεται ijδη ίστορικό». 

8 MApτJOy 1978 

Μετά τόν άνασχηματισμό τής κυπριακής Κυβερ

νήσεως, δ Γ. Κληρίδης, άρχηγός του κόμματος «Δη

μοκρατικός Συναγερμός», άνακοινώνει οτι αίρει τήν 

έμπιστοσύνη του πρός τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας 

καί παύει νά παρέχει τήν ύποστήριξή του πρός τήν 
Κυβέρνηση . 

Μόλις πληροφορήθηκε τό γεγονός, δ Κ. Καρα

μανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«"Ο πως κατ' έπανάλη ψι ν έτόνισα, ή Κυβέρνησις 

δέν έπιθυμεί νά εχη άνάμιξιν είς τά έσωτερικά τfjς 

Κύπρου. 

»Δέν μπορώ δμως νά μήν έκφράσω τήν βαθυτάτην 

μου λύπην, διότι πρόσφατα γεγονότα άπειλοiίν νά 

διαταράξουν τήν έθvικήν ένότητα, ή δποία αύτήν 

τήν στιγμήν εlναι περισσότερον άπό κάθε άλλη ν φο

ράν άναγκαία». 

10- 11 ΜΑΡτΙΟΥ 1978 

Πραγματοποιείται στό Μοντραί τής 'Ελβετίας ή 

συνάντηση τών πρωθυπουργών τής 'Ελλάδος καί 

τής Τουρκίας. 

'Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σέ κλίμα 

άπόλυτα συγκρατημένης αίσιοδοξίας . Πρίν άπό τήν 

άναχώρησή του άπό τό άεροδρόμιο του 'Ελληνικου, 

δ 'Έλληνας πρωθυπουργός, προσβλέποντας στήν 

εκβαση των συνομιλιών μέ ολη τήν έπιφυλακτικό

τητα πού έπέβαλλε ή στάση τής ~Αγκυρας στή 

διάρκεια τών τελευταίων έτών, ε{χε δώσει τίς άκό

λουθες άπαντήσεις στίς σχετικές έρωτήσεις τών 

δημοσιογράφων: 

- Κύριε πρόεδρε, τί άναμένετε άπό τήν συνάντησή 

σας μέ τόν κ . 'Ετσεβίτ; 

«Δέν πρέπει νά άναμέvωνται θεαματικά άποτελέσματα, 

δεδομένου ότι δέν πρόκειται νά άναζητήσουμε λύσεις στά 
προβλήματά μας, άλλά εiρηνικές διαδικασίες γιά τήν έπί

λυσή τους. v Α ν έπι τύχουμε σ' αύτό καί δημιουργήσουμε 

κλίμα άμοιβαίας έμπιστοσύνης, θά έχουμε πραγματοποιή

ση ενα μεγάλο βήμα γιά τήν διευθέiηση τών διαφορών 
μας». 

- Πιστεύετε δτι ήμπορουν τελικά νά έπιλυθουν οί δι

αφορές αύτές; 

<<Προσωπικώς πιστεύω ότι δέν ύπάρχει πρόβλημα πού 

νά μήν έχη τήν λύση του. Φτάνει νά ύπάρχη καλή θέληση 

καί καλή πίστη γιά τήν άρση τών αίτίων πού τό έδημιούρ-

γη σαν. 'Ελπίζω ότι τό πνεvμα αύτό θά έπικρατήση καί 

στή συνάντηση τοv Μοντραί)). 

- Λέγεται δτι δ Τουρκος πρωθυπουργός έπεδίωξε τήν 

συνάντηση αύτή γιά νά δημιουργήση έντυπώσεις πού θά 

διευκολύνουν τήν άρση του έμπάργκο . 

«Δέν νομίζω ότι πρέπει νά άποδίδεται ή πρόθεσις αύτή 

στόν κ. 'Ετσεβίτ, πού ε{ναι ένας εύφυής καί έμπειρος πολι

τικός. v Αλλωστε, ή δημιουργία έντυπώσεων πού δέν έπιβε

βαιώνονται μέ πράξεις, προκαλεί τό άντίθετο άποτέλεσμα. 

'Αλλά, καί πέραν αύτοv, τό έμπάργκο, όπως γνωρίζετε, 

έχει συνδεθή μέ τό Κυπριακό, τό δποίο όμως τό χειρίζεται 

ή κυπριακή Κυβέρνηση καί όχι ή δική μοω). 

- Νομίζετε δτι ήμπορεί νά άποκατασταθfj είλικρινής 

συνεργασία μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας; 

« 'Ασφαλώς ναί, έφ ' όσον θά άρθοvν τά αίτια πού τήν 

διετάραξαν. Πιστεύω ότι δέν ύπάρχει λογικός άνθρωπος 

τόσο στήν 'Ελλάδα, όσο καί στήν Τουρκία πού νά μήν 

αiσθάνεται όχι άπλώς τήν χρησιμότητα, άλλά καί τήν 

άναγκαιότητα τής έλληνοτουρκικής συνεργασ{αρJ. 

- Ό κ. Έτσεβίτ, δμιλών στήν Κωνσταντινούπολη, 

άνεφέρθη καί στήν όχύρωση ώρισμένων νησιών του Α{

γαίου. τί εχετε νά πfjτε έπ' αύτου; 

«Δέν γνωρίζω τί ε{πε δ κ. Έτσεβίτ έπ' αύτοv. Εlναι 

όμως γνωστόν ότι καμμία χώρα δέν παραιτείται τοv lεροv 

δικαιώματος τής άμύνης)). 

'Η έξέλιξη τών συνομιλιών εμελλε νά άποδειχθεί 

χρήσιμη στό μέτρο κυρίως πού δινόταν στά δύο μέρη 

ή δυνατότητα νά άνταλλάξουν, σέ έπίπεδο πρωθυ
πουργών, τίς άπόψεις τους πάνω στά προβλήματα 

πού άπασχολουν τίς δύο χώρες. Τό κείμενο τής συ

ζητήσεως, στήν έλληνική μετάφραση, εχει ώς έξής : 

Κ. Καραμανλfjς: Ό τρόπος χειρισμού ένός προβλήμα

τος ε{ναι πιό σημαντικός άπό τήν ούσία τοv προβλήματος. 

Ή κατάλληλη λύσις σ' ένα πρόβλημα μπορεί νά βρεθεί, 

άλλά έάν ο{ συνθήκες δέν ε{ναι εύνοϊκές, τά άναμενόμενα 

άποτελέσματα δέν μποροvν νά έπιτευχθοvν. Γι ' αύτό πρέ

πει νά ψάξουμε γιά τίς κατάλληλες διαδικασίες γιά τά προ

βλήματά μας. 'Εάν μποvμε τώρα στίς τεχνικές πτυχές τών 

προβλημάτων πού άντιμετωπίζουν ol χώρες μας, δέν θά 
ε{ναι καλή άρχή καί νομίζω δτι ol έπικρατοvσες συνθήκες 
δέν θά δδηγήσουν σέ διευθέτηση. Οί θέσεις μας άπέχουν 

πολύ. Τό κλίμα στίς σχέσεις τών δύο χωρών ε{ ναι έξόχου 
σημασίας. Πρέπει νά λάβουμε ύπ' όψη μας αύτή τήν πρα

γματικότητα. Αύτός ε{ναι δ λόγος, δπως άνέφερα, πού δ 

πρωταρχικός μας σκοπός θά έπρεπε νά ε{ναι τό κλίμα τών 

σχέσεών μας καί θά έπρεπε νά έπωφεληθοvμε αύτής τής 

συναντήσεως γιά νά καλλιεργήσουμε προσωπικούς δε

σμούς καί νά άναπτύξουμε προσωπική έμπιστοσύνη μετα

ξύ μας. 

Μπ. Έτσεβίτ: 'Εκτιμώ πάρα πολύ αύτά πού είπατε . 

Συμφωνώ πλήρως μέ αύτά πού είπατε γιά τήν δημιουργία 

εύνοϊκου κλίματος πού θά δδηγουσε στήν διευθέτηση των 
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προβλημάτων πού άντιμετωπίζουμε. Αύτό, πάντως, δέν θά 

επρεπε νά μaς εμποδίσει aπό τό νά συζητήσουμε τά προ

βλήματά μας, γιατί αύτό θά ήταν πολύ χρήσιμο γιά τήν 

κατανόηση των αμοιβαίων θέσεών μας στά θέματα πού μaς 

χωρίζουν. 'Εξάλλου, είμεθα νέα Κυβέρνησις καί θά σάς 

ένδιέφερε, ϊσως, κύριε πρωθυπουργέ, νά πληροφορηθείτε 

τίς aπόψεις μας πάνω σ' αύτά τά προβλήματα. 

Κ. Καραμανλής: Δέν έχω άντίρρηση σ' αvτά πού εί'πα

τε. Μπορούμε νά έξηyήσουμε τίς άπόψεις μας, ό iiνας στόν 

άλλον. 'Αλλά οί έξηγήσεις μας δέν θά Ιfπρεπε νά θεωρη

θούν δεσμευτικές, γιατί ή πρόθεσίς μου ειΎαι νά άνταλλά

ξω άπόψεις μαζύ σας έλεύθερα καί πολύ είλικρινά. Κατά 

, συνέπεια οί συνομιλίες μας δέν θά καταγραφούν ύπό μορ
φή έπισήμων συμπεφωνημένων πρακτικών. Μέ αύτή τήν 

προϋπόθεση έπιθυμώ νά άρχίσω νά σiiς έξηγώ τίς άπόψεις 

μας σέ ώρισμένα θέματα. Πρώτο, διαχωρίζω τά διμερή 

προβλήματά μας άπό τό πρόβλημα τής Κύπρου. Γιατί στό 

πρόβλημα τής Κύπρου έμπλέκεται μιά τρίτη χώρα. 'Ακό

μη ιωί έάν μπορούσαμε νά συμφωνήσουμε σέ μία λύση 

αύτού τού προβλήματος, δέν θά μού ήταν δυνατόν νά έπιβά

λω η νά έφαρμόσω αvτήν τήν λύση. Γι' αvτό, νομίζω δτι τό 

πρόβλημα θά πρέπει νά άντιμετωπισθεί διά τών διακοινο

τικών συνομιλιών, ύπό τήν αiγίδα τού γενικού γραμματέως 

τού ΟΗΕ, καί δτι οί Κυβερνήσεις μας θά πρέπει νά ειΎαι 

iiτοιμες γιά τήν παροχή τών ύπηρεσιών τους, έάν τούς ζη

τηθεί. Άπό τήν πλευρά σας, μπορείτε νά έξακολουθήσετε 

νά δίνετε έποικοδομητικ:ές συμβουλές στόν κ:. Ντενκτάς, 

κ:αί θά κάνουμε τό ίδιο άπό τήν πλευρά μας στόν κ:. Κυπρι

ανού. 'Η κυρία εvθύνη θά πρέπει νά άνατεθεί στίς ιωπρια

κές Κοινότητες. Στό σημείο αvτό τών συνομιλιών μας θά 

ήθελα νά σiiς έκφράσω μία προσωπική έπιθυμία. Κατά τήν 

άποψή μας, οί προτάσεις πού θά ύποβάλει ό κ:. Ντενκτάς θά 

πρέπει νά ειΎαι τέτοιας φύσεως, diστε νά θεωρηθούν λογι

κές κ:αί μετριοπαθείς, γιά νά μπορέσουν νά άποτελέσουν 

βάση γιά συνομιλίες. Παρακαλώ, σημειώστε δτι οί συζη

τήσεις μου μαζύ σας σ' αύτό τό θέμα δέν θά έπρεπε, έπ' 

οvδενί λόγφ, νά έκληφθούν ώς διαπραγματεύσεις μεταξύ 

μας. 

ιΠώρα περνάω στό θέμα τού Αiγαίου. Τό θέμα αvτό 

δημιουργήθηκε άπό τό τίποτα. Εi'μεθα ύπέρ τού status quo. 
Γιά νά πούμε τήν άλήθεια, γιά τήν έλληνικ:ή πλευρά, δέν 

ύπάρχει πρόβλημα πρός συζήτηση. 

ιιΠάντως, ή τουρκ:ικ:ή πλευρά ήγειρε ώρισμέvα θέματα 

κ:αί δεχτήκαμε νά τά συζητήσουμε. Προτείναμε άκ:όμη κ:αί 

διαδικασίες κ:αί λύσεις. 'Επανειλημμένες συναντήσεις έμ

πειρογνωμόνων Ιfλαβαν χώρα. Πολλές φορές κ:αί σέ πολλά 

σημεία συνέπεσαν οί άπόψεις τών έμπειρογνωμόνων μας. 

Άλλά δέν μπορούσε vά έπιτευχθεί ούσιαστικ:ό άποτέλε

σμα, γιατί ή τουρκ:ικ:ή πλευρά ύπαναχώρησε είς τά σημεία 

πού ε{χε άρχικ:ά άποδεχθεί. 

ιιΣτό πρόβλημα τής ύφαλοιφηπίδος άμφότερες οί πλευ

ρές συνεφώνησαν νά διαπραγματευθούν κ:αί, είς περίπτω

σιν διαφωνίας, νά παραπέμψουν τήν ύπόθεση στό Διεθνές 

Δικαστήριον. 'Αργότερα, ή τουρκ:ικ:ή πλευρά μετέβαλε 

γνώμη. 'Αργότερα, στίς Βρυξέλλες, συζητήσαμε τό πρό

βλημα μέ τόν κ:. Ντεμιρέλ. Καί πάλι προσπαθήσαμε νά 

λύσουμε αvτό τό πρόβλημα μέ διαπραγματεύσεις κ:αί, εiς 

περίπτωση άποτυχίας, νά παραπέμψουμε τό θέμα στό Δι-

κ:αστήριο. Πράγματι, τό κοινό άνακ:οινωθέν, πού έξεδόθη 

στίς Βρυξέλλες στίς 30 Μαίου 1975, άναφέρει δτι οί δύο 
πρωθυπουργοί άποφάσισαν νά διευθετήσουν τίς διαφορές 

τών χωρών τους εiρηνικ:ά μέ διαπραγματεύσεις κ:αί σέ δ, τι 

άφορii στήν ύφαλοκ:ρηπίδα τού Αlγαίου μέσφ τού Διεθνούς 

Δικαστηρίου. 'Αλλά ή συμφωνία αvτή δέν μπορούσε νά 

έφαρμοσθεί, γιατί ή τουρκ:ικ:ή πλευρά άρνήθηκ:ε νά διατυ

πώσει άπό κοινοί) τό συνυποσχετικό γιά τήν παραπομπή 

τής ύποθέσεως στήν Χάγη. 'Αποφασίσαμε, έπίσης, δτι έάν 

βρίσκαμε μία λύση θά τήν ύποβάλαμε στό Δικαστήριο γιά 

έγκριση. 'Υπήρξε μία συμφωνία στήν Βέρνη στίς 11 Νο
εμβρίου 1976 πού &φορούσε ώρισμένες άρχές: συγκεκριμέ

να, τήν συνέχιση συνεπούς διαλόγου έπί τού θέματος. 'Ο 

διάλογος θά πρέπει νά γίνεται έπί τ(ί βάσει τών διεθνών 

κανόνων κ:αί τής διεθνούς πρακ:τικ:ής. 'Εν rcfj μεταξύ άμφό
τερες οί πλευρές θά πρέπει νά άπέχουν άπό προκλήσεις εiς 

τό ΑΙγαίον, είτε δι ' ένεργειών, είτε διά λόγων. 'Εάν εiς τό 

τέλος τού διαλόγου δέν μπορέσουμε νά έπιτύχουμε δποια

δήποτε συμφωνία, τότε θά πρέπει νά προσφύγουμε ή στό 

Διεθνές Δικαστήριο ή σέ διαιτησία. Νομίζω δτι μπορούμε 

νά πετύχουμε τόν άντικ:ειμενικό στόχο τοv καθορισμού τής 

ύφαλοκ:ρηπίδος μέ μιά τέτοια διαδικασία, ή όποία στήν 

πραγματικότητα καθιερώνεται άπό τήν συμφωνία τfjς Βέρ

νης. 

ιιΣέ δ, τι άφορii εlς τό πρόβλημα τού έναερίου χώρου 

τού Αίγαίου, πολλές φορές Τούρκοι καί 'Έλληνες έμπει

ρογνώμονες Ιfφθασαν στό σημείο νά πετύχουν συμφωνία. 

ΗΟμως, άποτελέσματα δέν μπορούσαν νά έπιτευχθούν, για

τί ή τουρκ:ικ:ή πλευρά ύπαναχωρούσε εiς τά σημεία γιά τά 

όποία είχε, άρχικ:ά, συμφωνήσει. Στό θέμα αύτό ύπάρχουν 

δύο συμφωνίες πού ύπογράφησαν τό 1952 κ:αί τό 1958 κ:αί 
πού καθορίζουν τόν έλεγχο τού έναερίου χώρου. Μεταξύ 

τών δύο χωρών έπιτεύχθηκ:ε συμφωνία γιά τήν άρση τού 

περιορισμού κ:αί τό ΝΟΤΑΜ 714 κ:αί τό ιiνοιγμα τού άερο
διαδρόμου άπό τήν έλληνικ:ή πλευρά. Καί αύτό πού έμενε 

γιά νά άποφασισθεί ήταν οί στρατιωτικές πτήσεις άπό τίς 

δύο χώρες. Αύτό πού θά fίθελα νά σiiς προτείνω έπί τού 

θέματος ειΎαι δτι θά πρέπει νά άποσύρουμε, άντιστοίχως, 

τά περιοριστικά μέτρα γιά τίς πολιτικές πτήσεις μέ τήν 

άρση τών ΝΟΤΑΜ 714 κ:αί 1066, άνοίγοντας έτσι τήν πε
ριοχή στήν πολιτική έναέριο κυκλοφορία. Καί θά πρέπει 

νά προσπαθήσουμε νά λύσουμε τό πρόβλημα τώνστρaτιω

τικ:ών πτήσεων μέ διαπραγματεύσεις. Νομίζω δτι αύτό εί

ναι τό σωστό πράγμα πού πρέπει νά κάνουμε. 

ιιΓιά τό θέμα τής οχυρώσεως τών νήσων, θέλω νά σiiς 

πώ δτι πήραμε ώρισμένα στρατιωτικά μέτρα στά νησιά, 

μετά τήν έπιδείνωση τών σχέσεων κ:αί αvστηρά έπί άμυντι

κ:fjς βάσεως. Δέν νοείται δτι τόσο μικρά νησιά θά μπορού

σαν νά άποτελέσουν περιοχή γιά έπιθετικ:ές δυνατότητες. 

Ό lσχυρισμός δτι παρέβημεν διεθνείς συμφωνίες μερικώς 

μόνο είναι άληθής. Γιατί τά πρακ:τικ:ά τijς ύποεπιτροπijς 

πού άσχολήθηκ:ε μέ τήν ύπόθεση στήν Λωζάννη, ύποδεί

κ:νυαν δτι, άν κ:αί ή άποστρατικοποίησις τών νήσων εlχε 

γίνει άποδεκ:τή, ή έφαρμογή τού δρου αύτού δέν θά άπο

στερούσε άμύνης τά νησιά, εlς περίπτωσιν άπειλfjς. Τό 

θέμα αvτό μπορεί νά διευθετηθεί κ:ατά τρόπο καλύπτοντα 

τίς άπαιτήσεις άσφαλείας άμφοτέρων τών χωρών δταν άρ

θεί ή άπειλή. 

ιιΣέ δ, τι άφορii τό πρόβλημα τών μειονοτήτων, ή δικ:ή 
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μας πλευρά ε{ναι έκείνη πού θά πρέπει νά έγείρει θέμα. Ή 

έξέλιξις τοίί προβλijματος αvτοίί έχει ώς tξfjς: "Οταν ύπε

γράφη ή Συνθήκη τfjς Αωζάννης, ύπfjρχαν 111.000 "Ελλη

νες εlς Τουρκία καί 106.000 Τοίίρκοι εΙς 'Ελλάδα. Σήμερα 

ύπάρχουν 10.000 "Ελληνες στήν Κωνσταντινούπολη καί 

120.000 Τοίίρκοι στήν 'Ελλάδα. Μέ άποτέλεσμα ή Ισορ
ροπία πού προεβλέπετο στήν Συνθήκη τfjς Αωζάννης άνε

τράπη έναντίον μας. Τ6 μ6νο θέμα πού μπορεί νά έγερθεί 

στ6 σημείο αι5τ6 ε{ναι ή έπαναφορά τfjς Ισορροπίας αvτfjς. 

Δέν ε{χα ποτέ τήν πρ6θεση, ώς Κυβέρνησις, νά ένοχλήσω 

τήν τουρκική μειον6τητα. 

ιιΣτήν 'Ελλάδα ύπάρχουν 300 τουρκικά δημοτικά σχο
λεία, 2 γυμνάσια, 280 τεμένη, 7 περιοδικά στήν τουρκική 
καί 2 βουλευτές, άμφ6τεροι στήν άντιπολίτευση, ένας τοίί 
φιλοχουντικοίί κ6μματος καί ένας τοίί κ6μματος τοίί Κέν

τρου. 

)) 'Επαναλαμβάνω δτι, aν σημειώθηκαν δποιεσδήποτε 
ύπερβολές άπ' τίς τοπικές άρχές, ε{μαι πρ6θυμος νά τίς 

συζητήσω. Αvτ6 δέν σημαίνει δτι ή Κυβέρνησις έχει πολι

τική διωγμοίί. Σι1ς διαβεβαιώ δτι θά κάνω τ6 καλύτερο δυ

νατό γιά νά προλάβω τέτοιες ύπερβολές. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: ΕUχαριστώ γιά τίς έξηγήσεις σας. • Η ταν 
iδιαίτερα χρήσιμες. Γιά νά λυθεί τό κυπριακό πρόβλημα, 

άμφότερες οί Κυβερνήσεις μας θά πρέπει νά παράσχουν 

πολιτική ένθάρρυνση στούς ήγέτες των Κοινοτήτων στήν 

Κύπρο. 'Αμφότερες οί Κοινότητες έχουν δημοκρατική τά

ξη. Γιά τόν λόγο αuτό, Ισως, ε{ ναι δύσκολο γι ' αuτές νά 

κάνουν πολιτικές ενέργειες. Καί εμείς έχουμε δημοκρατικά 

καθεστώτα στίς χώρες μας. Γνωρίζω δτι μπορείτε νά δια

κινδυνεύσετε πολιτικά, έάν χρειασθεί. Καί εγώ θά μποροϋ
σα νά κάνω τό {διο. 'Εμείς, καί οί δύο, θά πρέπει νά ένθαρ

ρύνουμε τίς Κοινότητες, rοστε οί διαπραγματεύσεις νά 

άποδώσουν άποτελέσματα σέ λογικό χρόνο . ' Επιθυμώ νά 

υπογραμμίσω τό τελευταίο μέρος τfίς προτάσεως αuτijς, 

γιατί δσο μεγαλύτερη ε{ ναι ή προθεσμία γιά τήν επίτευξη 

διευθετήσεως, τόσο δυσκολότερη θά ε{ναι ή λύση. 'Εάν 

σκεπτόμαστε τήν 'Ένωση ή τήν διχοτόμηση θά μπορού

σαμε νά άφήσουμε τό πρόβλημα νά διαιωνίζεται. Δέν πρέ

πει νά ξεχνάμε δτι καί στίς δύο χώρες υπάρχουν άτομα πού 

σκέπτονται αuτό. Γι' αuτό τά χρονικά δρια ε{ ναι πολύ ση

μαντικά. 'Εάν έπιτραπεί στά κοινοτικά σχήματα καί στίς 

δύο κοινότητες νά γίνουν πολύ άκαμπτα ή άποστεωμένα, 

θά ε{ναι πολύ δύσκολο νά λυθεί αuτό τό πρόβλημα στά 
πλαίσια ένός δμοσπόνδου Κράτους . » Ε χω καλό διάλογο μέ 

τόν κ . Ντενκτάς. Μπορώ νά τόν βοηθήσω νά κινηθεί. 'Εάν 

οί tδιες συνθijκες ίσχύουν γιά τήν 'Ελλάδα, αuτό θά μπο

ροϋσε νά ε{ναι πολύ επιβοηθητικό γιά τήν έπίτευξη προό
δου. Ζητώ μία συμβολή κατά τόν άκόλουθο τρόπο: νά 

φροντίσετε ωστε ή ελληνοκυπριακή πλευρά νά μήν άποφύ

γει νά παρακαθήσει στήν τράπεζα μέ μιά στάση a priori .. . 
μιά άκαμπτη στάση. ' Ιδίως, γιατί άρχικ&ς οί θέσεις τ&ν 

δύο πλευρών μπορεί νά ε{ναι πολύ μακρυά. 'Εάν μπορού

σαμε νά άρχίσουμε θετικό διάλογο μεταξύ μας, αuτό θά 

μποροϋσε νά βοηθήσει, επίσης, τίς δύο Κοινότητες γιά νά 

προχωρήσουν. 

Κ. Καραμανλijς: Θά τό έκανα, άλλά ή έπιρροή μου ε{

ναι περιωρισμένη. Ol 'Ελληνοκύπριοι δέν μοίί δίνουν 

έξουσιοδότηση γιά νά διαπραγματευθώ. 'Αλλά μπορώ νά 

τούς δώσω συμβουλές. Άπ6 τήν aλλη πλευρά, δ κ. Ντεν

κτάς θά μποροίίσε νά μοίί δώσει τήν εvκαιρία νά βοηθήσω 

σ , αvτό τό θέμα, υίοθετώντας μιά έποικοδομητική προσπέ

λαση. 

Μπ. Έτσεβίτ: Ό κύριος λόγος πού δημιούργησε τό 

πρόβλημα τοϋ Αίγαίου όφείλεται σέ ώρισμένες διεθνείς 

έξελίξεις. ' Ο θαλάσσιος βυθός πfίρε νέα σημασία. Προη
γουμένως, οί χώρες έλάχιστα ένδιεφέροντο γιά τό τί υπηρ

χε κάτω άπό τήν θάλασσα. Τώρα, άκόμη καί ήπειρωτικές 

χώρες άποδίδουν μεγάλη σημασία στίς θάλασσες. Είναι 

φυσικό, δτι έν δψει αuτijς τijς διεθνοϋς καί τεχνολογικijς 

έξέλιξης, ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία, άπό κοινοϋ, θά προ

σαρμοσθοϋν σέ νέες προσπελάσεις σέ δ,τι άφορα είς τήν 

θάλασσα πού εκτείνεται μεταξύ τους. Τό status quo, τό 
δποίον άναφέρατε, ε{ ναι κάτι πού καθιερώθηκε μονομερώς, 

πρίν τά θέματα τοϋ θαλασσίου βυθοϋ άναφανοϋν ώς ση

μαντικό θέμα τοϋ καιροϋ μας. 

Κ. Καραμανλijς : Αvτό εlναι πού ε{πα στήν Βουλή μας. 

Μίλησα γιά τεχνολογική πρόοδο καί ύπέδειξα στούς βου

λευτές μας δτι τό θέμα ύπάρχει λόγω τών έξελlξεων αvτών. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: 'Η ·Ελλάς δέν θά έπρεπε νά θεωρεί μιά 

δίκαιη λύση τοϋ προβλήματος ώς παραχώρηση άπό τάκε

κτημένα δικαιώματά της, έφ , δσον αuτός ε{ ναι ένας τρόπος 

γιά νά προσαρμόσουμε τούς /;αυτούς μας στίς νέες διεθνείς 

έξελίξεις καί τήν τεχνολογική πρόοδο. Ψάχνοντας γιά μιά 
λύση γιά τό πρόβλημα τοϋ Αiγαίου, πρέπει νά λάβουμε 

υπόψη μας τά μοναδικά καί ίδιαίτερα χαρακτηριστικά τοϋ 

Αίγαίου Πελάγους. Δέν μποροϋμε νά έμποδίσουμε νά 

έχουμε στήν Τουρκία τό αίσθημα δτι ή ·Ελλάς χρησιμο

ποίησε ώρισμένες άπό τίς τεχνικές εuθύνες καί υποχρεώ

σεις της γιά τήν καθιέρωση κυριαρχικών δικαιωμάτων στό 

Αίγαίο. Στήν Τουρκία οuδέποτε άμφισβητήσαμε τό πολι

τικό καθεστώς τών νήσων τοϋ Αίγαίου. 'Ακόμη καί άν 

ώρισμένοι πολιτικοί πijραν καμμιά φορά μιά απελευθερω

τική στάση σ ' αuτό τό θέμα, επιθυμώ νά τονίσω δτι οί 

δηλώσεις τους δέν έχουν δποιοδήποτε άπτό βάρος στά μά

τια της κοινijς γνώμης . Θά σaς άναφέρω ένα παράδειγμα 

ώς ένδειξη αuτοϋ πού σaς ε{πα. 'Όταν ήμουν στήν άντιπο

λίτευση , μερικοί πολιτικοί έκαναν σχόλια άπελευθερωτι

κοϋ χαρακτfίρος σχετικά μέ τά νησιά. 'Όταν έμαθα αuτές 

τίς δηλώσεις, πfίρα άμέσως άνοικτή καί σθεναρή στάση 

έναντίον τους. 'Η θέσις μου δέν άπερρίφθη άπό τήν τουρ

κική κοινή γνώμη . 'Η κατάστασις αuτή δείχνει πολύ κα

θαρά δτι οί άπελευθερωτικές άπόψεις σχετικά μέ τά νησιά 

δέν υίοθετοϋνται άπό τόν τουρκικό λαό . »Αν καί αuτή ε{ ναι 

ή θέσις μας, σχετικά μέ τό καθεστώς των νήσων, δυστυχώς 

ή 'Ελλάς τείνει νά έπεκτείνει τήν κυριαρχία της στά νησιά 

καί τήν θάλασσα καί τόν θαλάσσιο βυθο . Γιά τόν λόγο 

αuτό τό Αίγαίο Πέλαγος εγινε πολιτικό πρόβλημα. 

)), Από τήν άλλη πλευρά ή Τουρκία άντιμετωπίζει σω
ρεία προβλημάτων, ενω προσπαθεί νά ασκεί τά κυριαρχικά 

δικαιώματά της σχετικά μέ τήν χρησιμοποίηση τοϋ διε

θνοϋς έναερίου χώρου τοϋ Αίγαίου. 'Η κατάστασις αuτή 

δημιουργείται άπό τήν τάση της 'Ελλάδος νά θεωρεί τήν 

εuθύνη της άπό τό FIR ώς κυριαρχικό δικαίωμα. 'Όπως 

ξέρετε , ή εuθύνη τοϋ FIR ε{ ναι διεθνής τεχνική εuθύνη καί 
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δέν συνεπάγεται, καθ' οίονδήποτε τρόπο, κυριαρχικά δι

καιώματα. Τό πρόβλημα του έναερίου χώρου του Αίγαίου 

δημιουργείται έξ δλοκλήρου άπό τήν στάση τής ·Ελλάδος 

νά καταχpάται τίς διεθνείς τεχνικές ύποχρεώσεις της γιά 
νά δημιουργεί τεχνητά κυριαρχικά δικαιώματα. nΕχουμε 

μία ειλικρινή άνταλλαγή ίδεών καί άποφασίσαμε στήν άρ

χή τών συνομιλιών μας νά έκθέσουμε δ ~νας στόν άλλο τίς 

άπόψεις μας μέ δλη τήν εΙλικρίνεια, ώστε νά μπορέσουμε 

νά δώσουμε σωστή διάγνωση στά προβλήματά μας. Μέ τό 

πνευμα αύτό, πρέπει νά σάς πω δτι τά μέτρα πού πήρε ή 

• Ελλάς στό Αίγα ίο εΙ ναι τελείως άσυμβίβαστα μέ τούς διε
θνείς κανόνες καί τήν πρακτική. • Η άξίωσις τής ·Ελλάδος 
γιά I Ο ναυτικά μίλια γιά τόν έναέριο χώρο της, ένώ τά 
χωρικά της ϋδατα εχουν εϋρος 6 ναυτικών μιλίων, εΙναι μία 
άδιαμφισβήτητη παραβίασις του διενους δικαίου. 'Επί 

πλέον, ή έγκαθίδρυσις άπό τήν 'Ελλάδα ζώνης έλέγχου 

περίπου τριών χιλιάδων τετραγωνικών μιλίων πέριξ τής 
νήσου Λήμνου, τό μεγαλύτερο μέρος τής δποίας εΙναι τμή

μα διεθνους έναερίου χώρου, άποτελεί άλλην παραβίασιν 

του διεθνους δικαίου καί τής διεθνους πρακτικής. 'Επίσης 

ή έγκαθίδρυσις άεροδιαδρόμων καί μονίμων περιοχών 

άσκήσεων, άπό τήν 'Ελλάδα, στόν διεθνή έναέριο χώρο 

του Αίγαίου, χωρίς καμμία προηγούμενη διαβούλευση μέ 

τήν Τουρκία, εΙναι, έπίσης, άντίθετη πρός τούς σχετικούς 

διεθνείς κανόνες καί πρακτική. 

»Σάς έξήγησα, μέ μεγάλη συντομία, πώς οί ύποχρεώ

σεις καί εύθύνες του FIR, πού δέν εΙναι παρά τεχνικής 
φύσεως, χρησιμοποιήθηκαν κακά άπό τήν ·Ελλάδα. ·Η 

πρακτική αύτή, καθώς καί οί αύξανόμενες δυνατότητες τα

χύτητος τών άεροπλάνων καί οί άπαιτήσεις τής άσφαλείας 

τής Τουρκίας γιά ίκανό χρόνο προειδοποιήσεως, μάς 

άνάγκασαν νά έφαρμόσωμε τήν ΝΟΤΑΜ 714, κατά τήν 
κυπριακή κρίση. Ή ΝΟΤΑΜ 714 έφαρμόσθηκε μόνο ώς 
άναγνωριστική γραμμή γιά νά παρασχεθουν, μερικώς, μέ

τρα άσφαλείας στίς τουρκικές άρχές. Μέ τήν έγκαθίδρυση 

τής γραμμής αύτής δέν έπιδιώξαμε ποτέ νά άναλάβουμε τόν 

ελεγχο των άεροσκαφών πού είσέρχονται είς τήν περιο

χήν. ·Η 'Αγγελία μας ζητάει μόνο τήν άναφορά τής θέσε

ως των άεροσκαφών πού ίπτανται έγγύς τής Τουρκίας. 

'Ε π' αύτου, ή ·Ελλάς, καταχρώμενη καί πάλι τών εύθυνών 

της του FIR, έχαρακτήρισε δημόσια τήν περιοχή του Αί
γαίου ώς έπικίνδυνη γιά τήν πολιτική έναέριας κυκλοφο

ρίας καί ετσι τό Αίγαίο εκλεισε γιά τήν πολιτική άερο

πορία. ·Η ένέργεια αύτή τής ·Ελλάδος δέν εΙ ναι μόνο κατά

χρησις δικαιωμάτων καί παραβίασις διεθνών κανόνων, άλ

λά έπίσης προκαλεί δυσμενείς συνέπειες στόν τουρισμό 

καί τήν οίκονομία άμφοτέρων τών χωρών. Τήν n Ανοιξη 

του 1976 έπεσκέφθην τήν Λιβύη, ώς άρχηγός τής άντιπολι
τεύσεως. Γιά τήν έπιστροφή μου δ πρόεδρος Καντάφι μου 

προσέφερε τό άεροσκάφος του. ~οταν πλησιάσαμε τήν 

Κρήτη, πληροφορηθήκαμε δτι δέν μπορούσαμε νά συνεχί

σουμε τήν πτήση μας πρός τήν Τουρκία, περνώντας πάνω 

άπό τό Αίγαίο, καί, κατά συνέπεια, άλλάξαμε πορεία καί 
γιά νά ελθουμε στήν nΑγκυρα πετάξαμε πάνω άπό τήν 

Βουλγαρία. 'Εμποδιστήκαμε νά πετάξουμε πάνω άπό τό 

Αίγα ίο άπό τήν 'Ελλάδα, πού εΙ ναι σύμμαχός μας, άλλά ή 

Βουλγαρία πού εΙ ναι φιλική χώρα, άλλά όχι σύμμαχος, μάς 

έπέτρεψε τήν ύπέρπτηση του έδάφους της. 

>>Τό πρόβλημα του έναερίου χώρου του Αίγαίου δημι-

ουργήθηκε άπό τά μονομερή μέτρα πού πήρε ή • Ελλάς. 
Σάς άνέφερα ήδη ώρισμένα άπό τά μέτρα αύτά. 'Επιπρό

σθετα, ή 'Ελλάς δημιουργεί δυσκολίες δταν ή Τουρκία 

θέλει νά κάνει άσκήσεις στόν διεθνή έναέριο χώρο του 

Αίγαίου. 

»Στό έπίπεδο τής θαλάσσης ή • Ελλάς έπίσης θά ήθελε 
νά έφαρμόσει παρόμοιους περιορισμούς. 

»'Υπό τίς συνθήκες αύτές, δέν μπορουμε νά άποφύγου

με τό αίσθημα κλειστοφοβίας σχετικά μέ τό Αίγαίο. Γιά νά 

λύσουμε τό θέμα του Αίγαίου θά πρέπει νά κοιτάξουμε τά 

προβλήματα άπό τήν όπτική γωνία τής άλλης πλευράς. 

Έάν κοιτάξετε τά προβλήματα καί τά θέματα άπό τήν 

πλευρά τής Τουρκίας, δέν μπορείτε παρά νά άντιληφθείτε 

δτι τά διεθνή δικαιώματά μας καί ή άσφάλειά μας θίγονται 

κατάφωρα. 

>>Τό 1964 ή γραμμή έγκαίρου προειδοποιήσεως του 
ΝΑΤΟ άπεσύρθη έπίσης διά μονομερους ένεργείας. Καί 

αύτό ηϋξησε τό αίσθημα άνασφαλείας μας. Αύτοί εΙναι οί 
λόγοι, γιά τούς δποίους έπιμένουμε δτι τό σημερινό FIR 
πρέπει νά μεταβληθεί. 'Εάν οί ύποχρεώσεις του FIR καθε
αυτές έφαρμόζονται άπό τήν • Ελλάδα μόνον ώς τεχνική 
εύθύνη, δέν θά έδημιουργουντο γιά μάς δλα τά προβλήματα 

πού σάς έξήγησα. 

Κ. Καραμανλής: Συμφωνώ πλήρως μέ όσα είπατε σχε

τικά μέ τό ότι, γιά νά καταλάβει κανείς τήν άπ~ψη τού 
συνομιλητού του, πρέπει νά μπεί στήν θέση του. Θέλω νά 

σaς πώ ότι έναντι τής Τουρκίας υίοθέτησα τέτοια στάση. 

Πιθανώς δέν διαβάσατε τίς δηλώσεις πού έκανα στήν Βου

λή μας. "Οταν ή άντιπολίτευση πήρε μιά άκ:ραία στάση γιά 

τά προβλήματα πού έπηρεάζουν τίς σχέσεις μας, τούς ε{πα, 

στήν Βουλή, ότι τό Αίγαίο δέν ε{ναι tλληνικ:ή λίμνη. Εlπα 

έπίσης ότι στό Αlγαίο ύπάρχουν χωρικά ϋδατα κ:αί διεθνή 

ϋδατα κ:αί έν όψει αύτής τής καταστάσεως ή Τουρκία έχει 

ώρισμένα δικαιώματα στό Αlγαίο. Πάνω στήν ίδια γραμμή, 

ύπέδειξα έπίσης ότι ή Τουρκία έχει ώρισμένα δικαιώματα 

στήν ύφαλοκ:ρηπίδα τού ΑΙγαίου. 

Μπ. Έτσεβίτ: Έπρόσεξα τίς δηλώσεις σας. 

Κ. Καραμανλής: Τό πρόβλημα τής ύφαλοκ:ρηπiδος ε{

ναι, κυρίως, πρόβλημα δριοθετήσεως. Πώς έλυσαν τίς δια

φορές τους άλλες χώρες πού άντιμετώπισαν τό πρόβλημα 

τής δριοθετήσεως; Πρώτα, διεπραγματεύθησαν κ:αί, όταν 

άπέτυχαν νά λύσουν τίς διαφορές τους, προσέφυγαν ή στήν 

διαιτησία ή στό Διεθνές Δικαστήριο. Θά πρέπει νά κάνου

με τό ίδιο. Θά πρέπει νά προσπαθήσουμε νά λύσουμε τίς 

διαφορές μας μέ συνεπείς διαπραγματεύσεις. 'Εάν διαπι

στώσουμε ότι ο{ άπόψεις μας άπέχουν πολύ, πρέπει νά 

προσφύγουμε σέ διαιτησ{α ή στό Δικαστήριο τής Χάγης. 

Τονίζω τίς λέξεις "συνεπείς διαπραγματεύσεις", διότι ή 
τουρκ:ικ:ή στάσις δέν ήταν συνεπής. Κατά τίς συνομιλίες 

μας στίς Βρυξέλλες μέ τόν κ:. Ντεμιρέλ συμφωνήσαμε γιά 

τήν διαδικασία πού σaς περιέγραψα. 'Αλλιi άργότερα άλ

λαξε γνώμη. 'Αρνήθηκε νά έφαρμόσει τήν συμφωνία, στήν 
δποία είχαμε καταλήξει. Πρέπει νά διαπραγματευόμεθα μέ 

συνέπεια κ:αί μέ κ:αλή πίστη κ:αί νά προσπαθήσουμε νά 

βρούμε μία λύση σύμφωνη μέ τίς διεθνείς συμβάσεις, τούς 

διεθνείς κανόνες κ:αί τήν διεθνή πρακ:τικ:ή. 

»Ή Σύμβασις τής Γενεύης τού 1958 άναγνωρίζει δι-
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καιώματα ύφαλοκρηπίδος γιά τά νησιά καί τά ήπειρωτικά 

έδάφη. ' Εάν μ aς πείτε δτι θά πρέπει νά άγνοήσουμε αvτόν 

τόν κανόνα, δέν μπορούμε νά δώσουμε τήν συγκατάθεσή 

μας. 'Ασφαλώς ή διαπραγματεύσις σ, αvτό τό θέμα θά 

ήταν εvκολώτερη έάν δέν ύπήρχε ή Σύμβασις τής Γενεύης. 

'Αλλά ή έν προκειμένφ σύμβασις ύπάρχει καί άναγνωρίζει 

ίσα δικαιώματα ύφαλοκρηπίδος στά νησιά καί τά ήπειρω

τικά έδάφη. 

»Ε[ναι άληθές δτι ή σύμβασις δέν iiγινε έπί τούτφ γιά τό 

Αiγαίο, δπου ύπάρχουν ει'δικές συνθήκες. Πρέπει νά λά

βουμε ύπ' οψη μας αύτή ν τήν κατάσταση καί νά έφαρμό

σουμε τούς κανόνες πού προβλέπονται στήν σύμβαση, 

λαμβάνοντες ύπ' δψη τίς εiδικές συνθήκες στό Αiγαίο. 'Η 

άντιπολίτευσίς μας Ισχυρίζεται δτι οί κανόνες τής Συμβά

σεως τής Γενεύης καθορίζουν σαφώς τά δικαιώματά μας 

έπί τής ύφαλοιφηπίδος καί δτι δέν πρέπει κdν νά διαπρα

γματευθούμε μέ τήν Τουρκία γιά τό θέμα αvτό. Θεωρώ αvτή 

τήν στάση άκραία. 'Από τήν ιiλλη πλευρά, ή τουρκική 

θέση πού Ισχυρίζεται δτι ή ϋπαρξις τών νήσων πρέπει νά 

άγνοηθεί, ε[ναι έπίσης άκραία. Παραδέχομαι δτι ή έφαρ

μογή τής Συμβάσεως τής Γενεύης, χωρίς νά ληφθούν ύπ ' 

δψη οί εiδικές συνθήκες τού Αiγαίου, θάταν άδικη γιά τήν 

Τουρκία. Άλλά ή έλληνική κοινή γνώμη στηρίζεται στήν 

Σύμβαση τής Γενεύης. 

ιιΒεβaίως, ή Σύμβασις τής Γενεύης, χωρίς νά δέχεται 
οίουσδήποτε περιορισμούς, προνοεί γιά εlδικές συνθήκες. 

Εlπα δτι δέν iiγινε έπί τούτφ γιά τό Αiγαίο καί δτι ύπάρ

χουν ει'δικές συνθήκες στό Αiγαίο. Άλλά ποιός θά τίς 

έκτιμήσει; 'Η τουρκική πλευρά παραγνωρίζει τήν ϋπαρξη 

τών έλληνικών νήσων. Οί νήσοι βρίσκονται έκεί ... Πώς 
μπορούν νά άγνοηθούν; Νομίζω δτι άν άρχίσουμε ένα διά

λογο μέ καλή πίστη, ύπάρχει πιθανότης νά λυθεί τό πρό

βλημα. 'Ο διάλογος αύτός θά πρέπει νά γίνει σύμφωνα μέ 

τούς διεθνείς κανόνες καί τήν διεθνή πρακτική. 'Υπάρ

χουν πολλοί κανόνες, άπό τούς όποίους μπορούμε νά έξαρ

τηθούμε γιά νά λύσουμε τό πρόβλημα. 'Εάν δέν iiχει κανείς 

κριτήρια δέν μπορεί νά διαπραγματευθεί. 'Υπάρχουν καί 

άλλοι κανόνες έκτός άπό τήν Σύμβαση τής Γενεύης. Τό 

Δίκαιο τής θαλάσσης έξελίσσεται τώρα, ή Γαλλία καί ή 

'Αγγλία κατέληξαν σέ συμφωνία. Τό ίδιο καί ό Καναδάς 

καί οί 'Ηνωμένες Πολιτείες. Μού έπεστήθη ή προσοχή δ τι 

ύπάρχουν 61 παρόμοιες ύποθέσεις στόν κόσμο, πράγμα 
πού σημαίνει δτι ύπάρχουν άρκετοί κανόνες γιά νά έφαρ

μοσθούν πρός λύση τού προβλήματος. 'Όπως ε{πα, γιά νά 

βγούμε άπό τό &διέξοδο, πρέπει νά διαπραγματευθούμε μέ 

καλή πίστη καί, ιiν άποτύχουμε νά καταλήξουμε σέ άποτε

λέσματα, θά πρέπει νά παραπέμψουμε τήν ύπόθεση στό 

Διεθνές Δικαστήριο. Αύτός είναι ό μόνος τρόπος έπι

τεύξεως άποτελεσμάτων πού θά μπορούσαν νά γίνουν δεκτά 

στίς χώρες μας. 

ιιΤώρα θά άσχοληθώμέ τό πρόβλημα τού έvαερίου χώ

ρου τού Αι'γαίου. Καί έγώ πιστεύω δτι τό FIR δέν θά iiπρεπε 
νά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Τό FIR καθιερώθη μέ 
συμφωνίες πού άμφότερες οί χώρες ύπέγραψαν τό 1952 καί 
τό 1958. Κλείσαμε τούς άεροδιαδρόμους στό Αiγαίο άφού 
ή Τουρκία έξήγyειλε τήν ΝΟΤΑΜ 714. Ή δημοσίευσις 
αύτής τής ΝΟΤΑΜ έθεωρήθη άπό μaς ώς αύθαίρετος ένέρ

γεια πού άπέβλεπε στήνδιάσπαση τού έλληνικού Κράτους 

σέ δύο τμήματα καί στήν άνάμιξη στόν iiλεγχο τών πτήσε-

ων πάνω άπό τό Αίγαίο. Ό έναέριος χώρος τών 10 μιλίων 
καθιερώθηκε μέ νόμο τού έλληνικού Κράτους τό 1931. 
'Εφαρμόζεται άπό τότε χωρίς καμία διαμαρτυρία έκ μέ

ρους τής Τουρκίας. Δέν χρησιμοποιούμε τά i'δια κριτήρια 

γιά τά χωρικά ϋδατα. Σέ δ, τι άφορά στήν ζώνη έναερίου 

έλέγχου τής Λήμνου, έχετε δίκιο. Νομίζω δτι πρέπει νά 

έξετάσουμε τό πρόβλημα αύτό. Βπα στούς δικούς μας δτι 
στό σημείο αύτό iiχουμε ιiδικο καί δτι πρέπει νά τό έπα

νορθώσουμε. 'Ο λόγος γιά τόν όποίο ν δημιουργήθηκε ε[

ναι, νομίζω, ή iiλλειψη έμπιστοσύνης μεταξύ τών δύο χω

ρών μας. 'Η πρότασίς μου γιά τήν λύση τού προβλήματος 

τού έναερίου χώρου τού ΑΙγαίου ε[ναι δ τι καί οί δύο πρέπει 

νά άρουμε τούς περιορισμούς πού έμποδίζουν τίς πολιτικές 

πτήσεις καί νά άνοίξουμε τήν περιοχή στήν πολιτική έναέ

ριο κυκλοφορία. Θά πρέπει έπίσης νά άρχίσουμε νά συνο

μιλούμε γιά τά μέτρα σχετικά μέ τίς στρατιωτικές πτήσεις. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: 'Έλαβα ύπό σημείωση τήν δήλωσή σας 

σχετικά μέ -τήν ζώνη εναερίου έλέγχου τής Λήμνου. 'Εάν 

διορθώσετε αuτήν τήν πρακτική θά είναι ενα θετικό βήμα . 

Πάντως, ή aξίωση τής' Ελλάδος γιά εναέριο χώρο 10 ναυ
τικών μιλίων γιά σκοπούς πολιτικής αεροπορίας καί αστυ

νομεύσεως του ό.έρος είναι παραβίασις τfjς Συμβάσεως τοϋ 

Σικάγου καί θίγει σοβαρά τό διεθνές δίκαιο. Αuτή ή παρά

νομος πρακτική τής 'Ελλάδος εμποδίζει τήν Τουρκία νά 

άσκήσει τά νόμιμα δικαιώματά της σχετικά μέ τήν χρήση 

τοu διεθνοuς εναερίου χώρου τοu ΑΙγαίου. Οί έμπειρογνώ

μονές μου μέ επληροφόρησαν δτι κατά τίς διαπραγματεύ

σεις σ, αuτό τό θέμα ή έλληνική πλευρά δήλωσε δτι επρε

πε νά "συμφωνήσουμε γιά νά διαφωνήσουμε", μέ <'iλλες 

λέξεις ύπέδειξαν δτι δέν επρόκειτο νά άρουν τούς περιορι

σμούς, ό.λλά δτι ή Τουρκία μποροuσε νά τό ό.γνοήσει. Για- ' 

τί δέν συμφωνοϋμε νά συμφωνήσουμε σ' αύτό τό σημείο; 

Αύτό θά ήταν ούσιαστική πρόοδος γιά τήν λύση τών προ

βλημάτων μας σχετικά μέ τόν εναέριο χώρο. Κοιτάζοντας 

τά aντίστοιχα προβλήματά μας ό.πό τήν όπτική γωνία του 

άλλου καί ετσι προσπαθώντας νά καταλάβουμε τίς aνησυ

χίες του <'iλλου θά μπορέσουμε ϊσως νά μποuμε σέ μιά δια

δικασία μειώσεως των διαφορών μας καί προσεγγίσεως 

τών aπόψεών μας. Μέ τέτοιο πνεuμα έρώτησα τόν έαυτό 

μου ποιοί είναι οί έλληνικοί φόβοι καί οί άνησυχίες. Φαί

νεται δτι ή 'Ελλάς μέ όρισμένους &βάσιμους φόβους θεω

ρεί δτι ή γραμμή πού χαρά.χθηκε μέ τήν ΝΟΤΑΜ 714 συμ
πίπτει μέ τά δυτικά δρια τής ύφαλοκρηπίδος πού ύποτίθε

ται δτι aξιώνει ή Τουρκία καί συνάγει ό.πό αύτό δτι ή 

Τουρκία aπαιτεί στρατηγικά δικαιώματα πάνω ό.πό τά έλ

ληνικά νησιά. 

)) 'Αντιλαμβάνομαι επίσης δτι ή 'Ελλάς Εχει μερικές 
ύποψίες γιά τίς τουρκικές προτάσεις σχετικά μέ τήν ύφα

λοκρηπίδα. Φαίνεται δτι ή έλληνική πλευρά θεωρεί τίς 

προτάσεις αύτές ώς ό.ποσκοποuσες στόν εγκλωβισμό των 

έλληνικών νησιών καί δτι ετσι ή Τουρκία σκοπεύει τήν 

άλλοίωση τοu πολιτικοί! τους καθεστώτος . VΕχοντας ύπ' 

όψη τίς έλληνικές αύτές ύποψίες εκανα δηλώσεις γιά νά 

διασκεδάσω τίς ό.μφιβολίες σας. Στίς δηλώσεις μου ύπέδει

ξα δτι θά επρεπε vά έπιδιωχθοuν λύσεις του προβλήματος 

τοu Αίγαίου μέ διαφορισμό τοu πολιτικοί! καθεστώτος τών 

νησιών ό.πό τό καθεστώς τής ύφαλοκρηπίδος καί τοu θα

λάσσιου βυθοu . Είπα δτι στήν τελική λύση οϋτε τό καθε-
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στώς τών νησιών θά πρέπει νά έπηρεάζει τό καθεστώς τής 

ύφαλοκρηπίδος οϋτε τό καθεστώς τήςΛ>φαλοκρηπίδος θά 

πρέπει νά έπιδρa στό καθεστώς τών νησιών. 'Η λύσις πού 

βρέθηκε στό πρόβλημα τών νήσων του Στενου (τής Μάγ

χης) μπορεί νά ρίξει κάποιο φώς γιά τήν λύση του προβλή

ματός μας στό Αίγαίο. 

Κ. Καραμανλής: Λ.υποίJμαι, άλλά θά διαφωνήσω μαζί 

σας δταν θεωρείτε δτι ή ύπόθεσις τών νήσων τοίJ Στενοί] 

έχει κάποια δμοιότητα μέ τήν κατάσταση στό Αίγαίο. Εlς 

τό Στενό ύπάρχουν λίγα μόνο νησιά, ένώ τά έλληνικά νη

σιά εlναι πολλά καί βρίσκονται σέ γεωγραφική συνέχεια. 

·Υπάρχει μιά πολύ Ιδιάζουσα κατάσταση στό Αίγαίο, γι' 

αύτό σκέπτομαι δτι θά πρέπει νά διαπραγματευθοίJμε ύπό 

τό φώς τών διεθνών κανόνων καί τfίς διεθνοίJς πρακτικής, 

λαμβάνοντας ύπ' όψη δλους τούς έφαρμοστέους κανόνες 

πού εlναι σχετικοί μέ τήν κατάσταση. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: Συμφωνώ μαζί σας δτι ύπάρχει μία ιδιά

ζουσα κατάσταση στό Αιγαίο. Γι' αύτό σκέπτομαι τό πρό

βλημα θά πρέπει νά άντιμετωπισθεί καί νά καταβληθεί 

προσπάθεια νά λυθεί διμερώς . 'Έτσι μπορουμε νά δώσουμε 

τήν δέουσα προσοχή στά είδικά χαρακτηριστικά του Αι

γαίου. Σ' ενα τέτοιο πλαίσιο μποροϋμε νά βροϋμε λύσεις 

άπομακρύνοντας τίς άνησυχίες καί τούς φόβους μας. Προ

σπάθησα νά διαλύσω τούς έλληνικούς φόβους δηλώνοντας 

δτι τό καθεστώς τών νήσων τοϋ Αίγαίου δέν θά επρεπε νά 

έπηρεάζει τόν καθορισμό τής ύφαλοκρηπίδος καί τάνάπα

λιν. Εlμαι ετοιμος νά διαλύσω δποιεσδήποτε άμφιβολίες η 

ύποψίες πού μπορείτε νά εχετε γιά νά βρεθεί μία λύσις στά 

προβλήματα πού άντιμετωπίζουμε. Μποροϋμε νά συζητή

σουμε μέ λογικές έγγυήσεις πού θά μποροϋσε νά δώσει ή 

Τουρκία είς άντάλλαγμα άναλόγων έγγυήσεων πού θά εδι

νε ή ·Ελλάς στήν Τουρκία σέ άλλα θέματα . Δέν παραγνω

ρίζουμε τό γεγονός δτι ύπάρχουν πολυάριθμα έλληνικά 

νησιά στό Αίγα ίο καί δτι τό 34, I% τοϋ Αιγαίου περιλαμβά
νεται στά χωρικά σας ϋδατα. 

Κ. Καραμανλής: Ό άριθμός μας εlναι 41%. Καί 8% τών 
ύδάτων τοίJ ΑΙγαίου εlvαι τουρκικά χωρικά ύδατα. ΝΕτσι, 

50% τοίJ Αίγαίου εlναι χωρικά ύδατα καί τά ύπόλοιπα 50% 
. διεθνή ύδατα. Οί συνομιλίες μας τώρα άναφέρονται στό 
ήμισυ τοίJ Αίγαίου. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: Οί προτάσεις μας γιά τήν ύφαλοκρηπίδα 

προβλέπουν έπίσης κοινή έπιχείρηση καί έκμετάλλευση 

τών διεθνών ύδάτων. Νομίζω δτι δποιαδήποτε λύση πού θά 

έπιδιώκαμε γιά τό πρόβλημα θά επρεπε νά προβλέπει κοινή 

έκμετάλλευση. Γιατί αύτό θά έγγυaτο συνεργασία μεταξύ 

'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

»Θά ηθελα νά θίξω πάλι τό θέμα τών μειονοτήτων . Εt

πατε δτι ή ισορροπία σχετικά μέ τίς μειονότητες εχει ανα

τραπεί. 

»Μέ κάθε ειλικρίνεια εϊμεθα ετοιμοι νά καλωσορίσουμε 

πίσω στήν Τουρκία τούς Τούρκους ύπηκόους έλληνικής 

καταγωγής. Κάτω άπό πολύ καλές συνθήκες. Σaς τό λέω 

αύτό άφοϋ τό συζήτησα μέ τήν Κυβέρνηση . 

Κ. Καραμανλής: ΦοβοίJμαι δτι αύτό εlναι δύσκολο νά 

έπιτευχθεί. Γιατί αύτοί οί άνθρωποι έλληνικfίς καταγωγής 

πού έφυγαν άπό τήν Τουρκία εlναι τώρα έγκατεστημένοι 

στήν 'Ελλάδα. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

;;Πρέπει νά σίiς πώ δ τι ήλθα σ' αύτή τή ν συνάντηση μέ 

κάποια έπιφύλαξη. Γιατί σκέφθηκα δτι θά έπρεπε νά προε

τοιμάσουμε τήν συνάντηση καλύτερα. 'Όμως ή άνάγκη 

πού ένοιωθα γιά νά άποκαταστήσω μία προσωπική σχέση 

μαζί σας, καθώς καί γιά νά δημιουργηθεί ένα κλίμα έμπι

στοσύνης μετάξύ μας, μέ ώθησε νά έχω αύτή τήν συνάντη

ση μαζί σας. Δέν συναντηθήκαμε αύτή τήν φορά μέ τήν 

πρόθεση νά λύσουμε τά προβλήματά μας πού σι;σσωρεύ

θηκαν μέ τά χρόνια άλλά γιά νά άνταλλάξουμε lδέες καί νά 

διερευνήσουμε δυνατές διεξόδους καί γιά νά δημιουργή

σουμε τό κλίμα έμπιστοσύνης πού χρειαζόμαστε. ΆφοίJ 

ε{πα αύτά, έπιτρέψτε μου νά σίiς πώ δτι δέν συμφωνώ μέ 

τόν συλλογισμό σας δταν λέτε δτι "τό πρόβλημα τοίJ ΑΙ

γαίου εlναι εlδική ύπόθεσις καί δτι γι' αύτό τόν λόγο θά 

πρέπει νά άντιμετωπισθεί διμερώς". Δέν νομίζω δτι εlναι 

δυνατόν νά λυθεί τό πρόβλημα διμερώς γιατί κάθε πλευρά 

θά έπέμενε σέ ώρισμένους κανόνες καί προσπελάσεις γιά 

νά τό λύσει. Υί θά ε{ναι τό άποτέλεσμα δταν ή δική μας 

πλευρά έπικαλείται ένα σύνολο κανόνων καί ή δική σας 

πλευρά έπικαλείται άλλο σύνολο κανόνων; wοπως ε{πα, 

πρέπει νά συνεχίσουμε τόν διάλογο ύπό τό φώς τών διε

θνών κανόνων καί πρακτικής καί μέ καλή πίστη πρέπει νά 

κάνουμε συνεπείς προσπάθειες γιά νά λύσουμε τό πρόβλη

μα. 'Εάν οί προσπάθειές μας άπολήξουν σέ άποτυχία, τότε 

πρέπει νά παραπέμψουμε τήν ύπόθεση σέ κάποιο διεθνές 

όργανο. 

Μπ. Έτσεβίτ: 'Αντιλαμβάνομαι τίς πολιτικές άνησυ

χίες σας. Νομίζω δτι κάτι μποροϋμε νά κάνουμε στό ση

μείο αύτό γιά νά άμβλύνουμε τά προβλήματά μας. 

>>'Αλλά πρίν θίξω αύτό τό σημείο θέλω νά σaς πώ δτι 

κατά εύτυχή σύμπτωση δυό μέρες πρίν φύγω άπό τήν Ν Α γ

κυρα μιά άντιπροσωπεία άπό τήν Κωνσταντινούπολη τής 

• Ιεράς Συνόδου ήλθε νά μέ δεί καί νά μοϋ έκθέσει τά παρά
πονά της. Μέσα σέ δύο μέρες πήραμε δλα τά θεραπευτικά 

μέτρα. Σχετικά μέ τούς άνθρώπους έλληνικής καταγωγής, 

αν καί δπως είπατε, ϊσως εχουν έγκατασταθεί στήν 'Ελλά

δα, μπορεί νά εχουν άκόμη κάποια νοσταλγία γιά τήν 

Κωνσταντινούπολη, γιά τόν τόπο δπου γεννήθηκαν καί 

μεγάλωσαν. ' Η νοσταλγία γιά τήν Κωνσταντινούπολη ε{

ναι άθεράπευτη γιά δσους γεννήθηκαν έκεί. Μερικοί άπό 

αύτούς μπορεί νά θέλουν νά γυρίσουν πίσω μιά μέρα γιά νά 

έπισκεφθοϋν συγγενείς, μερικοί μπορεί νά θέλουν νά γυρί

σουν καί νά έγκατασταθουν δταν ήλικιωθοϋν μετά τήν 

σύνταξή τους. Θέλουμε νά δηλώσουμε δτι αύτοί πού θέ

λουν νά γυρίσουν ε{ ναι εύπρόσδεκτοι. 'Ακόμη καί στίς 

προσεχείς έκλογές δύο άτομα έλληνικής καταγωγής μπο

ροϋν νά έκλεγουν ώς βουλευτές του κόμματός μου. 

Κ. Καραμανλής: Δέν ύπάρχουν άρκετοί πού έχουν μεί

νει στήν Τουρκία ιδστε νά έκλεγοίJν δύο άπό αύτούς. 

Μπ. Έτσεβίτ : 'Ελπίζω δτι άρκετοί άπό αύτούς θά γυ

ρίσουν ωστε νά πραγματοποιηθεί αύτό τό σχέδιο. 

»Σέ δ,τι άφορα τήν διαδικασία γιά τήν έπίλυση τοϋ 

προβλήματος τής ύφαλοκρηπίδος έπιμένετε γιά παραπομ

πή σέ διαιτησία η τό δικαστήριο τής Χάγης σέ περίπτωση 
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άποτυχίας τών διμερών διαπραγματεύσεων. 'Η aποψίς μου 

ε{ναι δτι εάν δηλώναμε δτι στό τέλος τών διμερών συνομι

λιών θά επιδιώξουμε δικαστική λύση του προβλήματος, 

αύτό άναπόφευκτα θά έρμηνεύετο ώς ήττοπαθής στάσις. 

~Ετσι οί διαπραγματεύσεις επί τεχνικου έπιπέδου θά ήταν 

χωρίς aντίκρυσμα. 'Εάν οί διαπραγματευτές εσκέπτοντο 

δτι εΙς τό τέλος τά μέρη θά επρεπε νά προσφύγουν σέ διαι

τησία η στό δικαστήριο, εν πάσ1J περιπτώσει θά άπε

θαρρύνοντο άπό τό νά κάνουν τό καλύτερο δυνατό γιά νά 

βρουν μιά άποδεκτή λύση. v Αν καί καταλαβαίνω τά πολι

τικά σας προβλήματα, νομίζω δτι θά πρέπει πρώτα νά δη

μιουργήσουμε περιστάσεις πού θά ένεθάρρυναν τούς δια

πραγματευτές νά περιορίσουν τίς διαφορές τους σέ δευτε

ρεύοντα σημεία. Μέ μιά τέτοια συνεννόηση ή δικαστική 

δυνατότης θά μπορουσε νά είναι πάντα ανοικτή. 

Κ. Καραμανλής: 'Όπως άνέφερα νωρίτερα, ή Τουρκία 

και ή 'Ελλάς δέν εlναι οι' μόνες χώρες πού έχουν διαφορές 

μέ τήν ύφαλοκρηπίδα. 'Υπάρχουν πολλές χώρες πού προ

σπαθούν νά λύσουν μεταξύ τους τό ί'διο πρόβλημα. Πολλές 

άπό αύτές συνεχίζουν τίς διαπραγματεύσεις γιά 3, 5 άκόμη 
καί 10 χρόνια. Άλλά έχουν μιά εύκολώτερη άποστολή, 
άπ ' δ, τι έμείς. Γιατί διεξάγουν διαπραγματεύσεις σέ μιά 

fίρεμη καί fίσυχη άτμόσφαιρα, έλεύθερη άπό προκλήσεις 

καί έχθρικό κλίμα. Μερικές άπό αύτές έχουν προκαθορι

σμένη προθεσμία γιά νά λύσουν τά προβλήματα. Νομίζω 

ότι αύτό πού πρέπει νά κάνουμε πρώτα εlναι νά διαλύσουμε 

τήν άνθυγιεινή άτμόσφαιρα πού έπικρατεί μεταξύ τών χω

ρών μας. 'Εάν μπορούμε νά πετύχουμε αύτό, μπορούμε νά 

διαπραγματευθούμε μέ ήσυχία. Μπορούμε νά έλέγχουμε 

άπευθείας τούς διαπραγματευτές μας καί μπορούμε νά προ

οδεύσουμε πρός λύσεις. 

ιιΣέ δ, τι άφορii τίς μειονότητες, σiiς είπα ότι είναι ή 

Έλλάς πού θά έπρεπε νά έγείρει θέμα γι ' αύτό τό πρόβλη
μα. 'Η ίσορροπία τής Αωζάνης σ' αύτό τό ζήτημα έχει 

άνατραπεί ύπέρ ύμώνιΙ. 

(τό μέρος αύτό τών συνομιλιών εληξε στίς 13.20' καί 
τά μέρη συμφώνησαν νά συναντηθουν στίς 18.00). 

Μ π. 'Ετσεβίτ: Μπορουμε νά βγάλουμε ώρισμένα συμ

περάσματα επί τών θεμάτων πού συνεζητήσαμε σήμερα τό 

πρωί; 

Κ. Καραμανλής: Εύχαρίστως. Θά σiiς έξηγήσω τίς άπό

ψεις καί τίς θέσεις έπί διαφόρων θεμάτων πού συνεζητή

σαμε. 'Επί τού προβλήματος τού έναερίου χώρου μπορού

με άμφότεροι νά άρουμε τά μέτρα καί νά άνοίξουμε τούς 

άεροδιαδρόμους μας στήν πολιτική κυκλοφορία. Καί μπο

ρούμε νά άρχίσουμε διαπραγματεύσεις γιά τίς στρατιωτι

κές πτήσεις στό Αiγαίο. 

Μ π. ' Ετσεβίτ : Έπιθυμουμε καί εμείς νά aνοίξει τό ΑΙ

γαίο στήν διεθνή πολιτική αεροπορία. 'Αλλά, δπως σίiς 

έξήγησα μέ aνοικτή καρδιά, ή 'Ελλάς ελαβε πολλά περιο

ριστικά μέτρα στό Αίγαίο έμφανώς aσυμβίβαστα μέ τούς 

διεθνείς κανόνες καί τήν πρακτική. Τά μέτρα αύτά έμποδί

ζουν τήν Τουρκία νά άσκήσει τά νόμιμα δικαιώματά της 

σχετικά μέ τήν χρήση του διεθνους εναερίου χώρου του 

Αίγαίου. 'Όλα αύτά τά μονομερή καί αύθαίρετα μέτρα τής 

'Ελλάδος πρέπει νά <iρθουν. 'Η 'Ελλάς aξιώνει ύπερβολι

κά δικαιώματα 10 ν . μ. εναερίου χώρου, ενω τά χωρικά της 

ϋδατα εχουν εύρος 6 ν.μ. Αύτό μίiς δημιουργεί τήν εντύπω
ση δτι ή 'Ελλάς ετοιμάζεται νά επεκτείνει τά χωρικά της 

ϋδατα . Αύτή ή παράνομη τακτική πρέπει νά σταματήσει. 

Κ. Καραμανλής: Ή Έλλάς δέν προτίθεται νά έπεκτεί

νει τά χωρικά της vδατα έάν διευθετηθούν δλες οί διαφορές 

πού ύπάρχουν μεταξύ τών δύο χωρών μας. Έάν αvτή ήταν 

ή πρόθεσή μας θά εί'χαμε καταφύγει σ· αvτήν. Πάντως, ή 

Έλλάς δέν μπορεί νά παραιτηθεί τών δικαιωμάτων της. 

Τώρα εiσερχόμεθα σέ δευτερεύουσες λεπτομέρειες τών 

προβλημάτων. Δέν γνωρίζω δλες τίς πτυχές τοfί προβλήμα

τος τών /0 ν.μ . τού έναερίου χώρου. Κατά συνέπεια δέν 

ε{μαι ετοιμος νά σiiς δώσω μιά άπάντηση τώρα έπί τοfί 

σημείου αvτού. Άφοfί πάρω δλες τίς λεπτομέρειες θά σiiς 

άπαντήσω. 'Επαναλαμβάνω πάντως ότι γνωρlζω δτι αvτό 

τό μέτρο έλήφθη τό /931καί ή Τουρκία δέν διεμαρτυρήθη. 

'Εξήγησα τίς άπόψεις μου έπί τού έναερίου χώρου τού 

Αlγαίου. Μπορούμε νά άνοίξουμε τό ΑΙγαίο στήν πολιτική 

έναέριο κυκλοφορία καί νά άρχίσουμε διαπραγματεύσεις 

γιά τίς στρατιωτικές πτήσεις. 

11Σέ ό,τι άφορii τήν ύφαλοκρηπίδα πρέπει νά άκολουθή

σουμε τήν προσπέλαση πού χρησιμοποιείται άπό iiλλες 

χώρες, άρχίζοντας ενα συνεπή διάλογο έπί τοfί θέματος. 

'Εάν οί διαπραγματεύσεις δέν άποδώσουν, πρέπει νά προ

σφύγουμε σέ δικαστικά μέτρα. 'Ο κ. Ντεμιρέλ έδέχθη νά 

προσφύγουμε στό διεθνές δικαστήριο άλλά, όπως εlπα, 

άλλαξε γνώμη άργότερα. 'Η τουρκική πλευρά άκολούθησε 

μία άσυνεπή πολιτική στό θέμα αvτό καί άλλαξε στάση 

πολλές φορές. Τελικά συνήφθη ή συμφωνία τής Βέρνης 

καί άρχίσαμε διμερείς διαπραγματεύσεις σύμφωνα μέ τούς 

έφαρμοζόμενους διεθνείς κανόνες καί τήν διεθνή πρακτι

κή. Κατά τήν συμφωνία τής Βέρνης συμφωνήσαμε έπίσης 

νά άποφεύγουμε πάσης φύσεως προκλήσεις σχετικά μέ τό 

Αίγαίο. 

Μ π. 'Ετσεβίτ : τί εννοείτε προκλήσεις; Μία επιστημο

νική εξερεύνηση στό Αίγαίο θά συνιστουσε πρόκλησιν; 

'Η ' Ελλάς κάνει αύτου του εί:δους τίς εξερευνήσεις γιά 
πολύ καιρό . Γιατί οί επιστημονικές ερευνες τής Τουρκίας, 

παρόμοιες μέ εκείνες πού διεξήγαγε ή 'Ελλάς στό παρελ

θόν, θά πρέπει νά θεωρηθουν προκλητικές ενέργειες; 

Κ. Καραμανλής: Πραγματικά δέν γνωρίζω έάν κάναμε 

έπιστημονικές έρευνες fί έπιστημονικές έξερευνήσεις εiς 

τά διεθνή vδατα τοfί Αlγαίου. τίς κάναμε στά χωρικά μας 

vδατα, άλλά δέν νομίζω σέ διεθνή ύδατα. "Άλλωστε ύπάρ

χει μιά διαφορά μεταξύ έπιστημονικής έρεύνης καί έξε

ρευνήσεως. 'Η έξερεύνησις δέν γίνεται ει'ς τά θαλάσσια 

ύδατα άλλά εiς τόν βυθό. Καί τήν θεωρούμε πρόκληση. 

~Οπως θά ένθυμείσθε, προσφύγαμε γιά τήν έξερευνητική 

άποστολή τού Σισμίκ Ιστό διεθνές δικαστήριο καθώς καί 

στόν ΟΗΕ. 

Μ π. ' Ετσεβί τ: 'Εξακολουθώ νά μ ή βλέπω τόν λόγο γιά 

τόν όποίο δέν θά επρεπε νά διεξάγουμε εΙς τά διεθνή ϋδατα 

του Αίγα ίου έξερευνήσεις παρόμοιες μέ έκείνες πού διεξή

γαγε ή Έλλάς στό παρελθόν. 
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Κ. Καραμανλής: Σάς εlπα δτι δέν ξέρω έάν κάναμε τέ

τοιες έξερευνήσεις. Έν πάσrι περιπτώσει καί ή Τουρκία 

έκανε παρόμοιες έπιχειρήσεις μέ τό Τσανταρλί καί τό Σι

σμίκ. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: Μπορεί νά ύπάρξει πραγματική άνάγκη 

γιά μίiς νά ξανακάνουμε τέτοιες έπιχειρήσεις. 

Κ. Καραμανλής: "Οταν γίνει ή δριοθέτησις μπορουμε 

νά άναλάβουμε κοινή έξερεύνηση σέ δρισμένες περιοχές, 

δπου ή κατάσταση ντέ φάκτο θά τό καθιστουσε άναγκαίο. 

Άλλά έπαναλαμβάνω δτι τό πρόβλημα ένώπιόν μας εiναι 

ή δριοθέτηση. Πρέπει πρώτα νά προσπαθήσουμε νά δριο

θετήσουμε τήν ύφαλοκρηπίδα τού ΑΙγαίου σύμφωνα μέ 

τούς διεθνείς κανόνες καί τήν πρακτική. Αύτό δέν τό θέλω 

· άπό πλεονεξία. Μπορεί νά πάρουμε λιγώτερο άπ' δ, τι πε
ριμέναμε άλλ ' αύτό δέν μάς ένδιαφέρει. Α ύτό πού έχει ση
μασία γιά μάς εlναι δ, τι κάναμε ήταν σύμφωνο μέ τούς 

διεθνείς κανόνες καί τήν διεθνή πρακτική καί δέν ήταν 

τίποτε άλλο άπ' δ, τι έκαναν ή κάνουν άλλες χώρες γιά νά 

λύσουν τά προβλήματά τους. 

»Μιά τέτοια διαδικασία άπαιτεί έπίσης δτι σέ περίπτω

ση πού δέν μπορέσουμε νά λύσουμε τά προβλήματά μας 

διμερώς πρέπει νά προσφύγουμε σέ δικαστικά μέσα. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: Πρέπει νά έπιδιώξουμε μιά λύση πού νά 

ίκανοποιεί άμφότερες τίς χώρες. 'Επιδιώκοντας λύσεις 

πρέπει νά λάβουμε ύπόψη μας τίς aνησυχίες καί τούς φό

βους τοί> άλλου. Ή έλληνική πλευρά ίσχυρίζεται δτι έχει 

ώρισμένους φόβους γιά τό πολιτικό καθεστώς των νήσων. 

Μποροί>με νά δώσουμε τίς έγγυήσεις μας μέ σκοπό τήν 

διάλυση τέτοιων πιθανών φόβων. 'Από τήν άλλη πλευρά ή 

'Ελλάς μπορεί νά μίiς δώσει διαβεβαιώσεις δτι δέν θά έπε

κτείνει τά χωρικά της ϋδατα. Στήν πραγματικότητα κατά 

τίς συνομιλίες έδώ δώσαμε ό ενας στόν άλλον τέτοιες δια

βεβαιώσεις. Γιατί νά μήν άνακοινώσουμε στούς λαούς μας 

τί συζητήσαμε έδώ; 'Εάν τό κάνουμε αύτό, θά βελτιώσει 

πολύ τήν πολιτική άτμόσφαιρα μεταξύ τών δύο χωρών μας 

καί θά όδηγήσει σέ πρόοδο σέ άλλα θέματα. Εlναι γεγονός 

δτι, γιά νά δημιουργηθεί ενα εύνοϊκό κλίμα έμπιστοσύνης, 

πρέπει νά ποί>με ώρισμένα θετικά πράγματα στό άνακοινω

θέν. Γιατί νά μή περιλάβουμε τήν είσήγησή μου στό άνα

κοινωθέν; Νομίζω δτι στήν 'Ελλάδα ύπάρχει μιά άβάσιμη 

άγωνία σχετικά μέ τά ύποτιθέμενα σχέδια τής Τουρκίας γιά 

τά νησιά. 'Από τήν άλλη πλευρά έχουμε άνησυχίες σχετι

κά μέ τά έλληνικά σχέδια γιά τά χωρικά ϋδατα. Μποροί>με 

νά διασκεδάσουμε άπό κοινοί> αύτές τίς άνησυχίες καί τούς 

φόβους δηλώνοντας στό άνακοινωθέν δτι δέν τρέψουμε τέ

τοια σχέδια. 

Κ. Καραμανλής: Νομίζω δτι τά σημεία πού θίξατε εlναι 

διαφορετικής φύσεως. Τά νησιά άνήκουν στήν Έλλάδα. 

Άποτελουν άδιαμφισβήτητο τμήμα τής έπικρατείας μας. 

·Η παραδοχή ή άποδοχή του γεγονότος αύτου άπό τήν 

Τουρκία δέν άποτελεί παραχώρηση πρός τήν Έλλάδα, 

ένώ αύτό πού μάς ζητάτε γιά τά χωρικά ύδατα Ισοδυναμεί 

μέ παραίτηση άπό τά νόμιμα δικαιώματά μας. "Οπως εlπα, 

aν καί δέν έχουμε καμμία προοπτική νά έπεκτείνουμε τά 

χωρικά μας ύδατα, δέν μπορώ νά δηλώσω δτι ή 'Ελλάς 

παραιτείται τών δικαιωμάτων της. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: Τά νησιά εύρίσκονται λίγα μίλια άπό τίς 

άκτές μας. 'Η όχύρωσίς τους, κατ' άντίθεση μέ τίς διεθνείς 

συμφωνίες, θεωρείται ώς έχθρική ένέργεια aπό τόν λαό 

μας. 'Η άξίωσις τής 'Ελλάδος γιά 10 ν.μ. έναερίου χώρου 
έρμηνεύεται άπό τόν τουρκικό λαό ώς προετοιμασία τής 

'Ελλάδος σχετικά μέ τά χωρικά ϋδατα. τέτοια ένέργεια θά 

άπέκλειε όλόκληρο τό Αίγαίο άπό τήν Τουρκία. Μιά τέ

τοια κατάσταση πραγμάτων θά εΙναι aπαράδεκτη γιά μίiς. 

Θά προκαλέσει έπίσης διεθνείς έπιπλοκές δημιουργώντας 

στενά στό Αίγαίο. Θά διεθνοποιήσει τό ζήτημα. 

Κ. Καραμανλής: Σάς διαβεβαίωσα γιά τίς προθέσεις 

μας σχετικά μέ τά χωρικά ύδατα. Δέν έχουμε τέτοια πρόθε

ση έάν έν τrji μεταξύ διευθετηθουν οί διαφορές μας σέ aλλα 

προβλήματα. Δέν σκεφθήκαμε κaν νά χρησιμοποιήσουμε 

αύτό τό έπιχείρημα ώς άπειλή έναντίον τής Τουρκίας, πρά

γμα πού θά μπορούσαμε νά κάνουμε. 

Μπ. Έτσεβίτ: Νομίζω δτι έπί τοί> θέματος τής ύφαλο

κρηπίδος θά πρέπει νά έπιδιώξουμε μία λύση πού θά διέλυε 

τίς άνησυχίες καί τών δύο χωρών. ~Εθιξα αύτές τίς άνησυ

χίες καί τούς φόβους πρό όλίγου. ~Εχοντες αύτές ύπ' όψη 

θά πρέπει νά διατυπώσουμε κατευθυντήριες γραμμές στούς 

διαπραγματευτές μας rοστε νά μπορέσουν νά καταλήξουν 

σέ μόνιμες καί ίκανοποιητικές λύσεις γιά άμφότερα τά μέ

ρη. Δέν νομίζω δτι θά ε{ναι πολύ δύσκολο γιά σίiς καί γιά 

μένα νά έπεξεργασθοί>με μαζί ενα σύνολο κατευθυντηρίων 

γραμμών, μέ σκοπό τήν διευκόλυνση τοu έργου των έμπει

ρογνωμόνων _μας. 'Εάν δέν τό κάνουμε, φοβοί>μαι δτι τό 

άδιέξοδο θά έξακολουθήσει. 

Κ. Καραμανλής: Ή έvτύπωσίς μου εiναι δτι, ώς μή 

έδει, εlσερχόμεθα σέ λεπτομέρειες. Θά παραδεχτείτε δτι 

αύτό δέν ήταν δ σκοπός αύτής τής συναντήσεως. 'Ως πρω

θυπουργοί θά πρέπει νά άφήσουμε τίς λεπτομέρειες στούς 

τεχνικούς. "Οπως έπανειλημμένα ύπέδειξα, τό βασικό ζή

τημα στό πρόβλημα τής ύφαλοκρηπίδος εlναι τό θέμα τής 

δριοθετήσεως. Καί ή δριοθέτησις θά πρέπει νά γίνει άντι

κείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ τών μερών ύπό τό φώς 

τών διεθνών κανόνων καί τής διεθνους πρακτικής. Αύτά 

εlναι τά κριτήρια, έπί τών δποίων οί άντιπρόσωποί μας θά 

πρέπει νά βασίσουν τίς διαπραγματεύσεις τους. 'Εάν δέν 

μπορουν νά συμφωνήσουν, τί έναλλακτική λύση έχουμε 

άπό του νά προσφύγουμε σέ ένα τρίτο μέρος; 

Μπ. Έτσεβίτ: 'Εάν δέν δώσουμε στούς διαπραγματευ

τές μας ώρισμένα βασικά σημεία, εΙναι βέβαιο δτι τό έργο 

τους δέν μπορεί νά σημειώσει πρόοδο. Αύτό συνέβη μέχρι 

σήμερα. Δένε{ ναι πρόθεσίς μου νά είσέλθω σέ λεπτομέρει

ες. Αύτό πού θέλω νά πώ ε{ναι δτι οί τεχνικοί μας θά ήταν 

πολύ διστακτικοί νά λύσουν τά προβλήματα παίρνοντας 

τίς άναγκαίες πολιτικές άποφάσεις. Γιατί αύτό θά ίσοδυ

ναμοί>σε μέ άνάληψη κινδύνων. Καί ή άνάληψη πολιτικών 

κινδύνων δέν ε{ναι οϋτε εύθύνη οϋτε πεδίον δραστηριότη

τος τών τεχνικών. Αύτή ή πλευρά τής είκόνος ε{ναι δική 

μας περιοχή καί εύθύνη. Πρέπει νά άναλάβουμε αύτήν τήν 

εύθύνη καί νά διευκολύνουμε τούς στόχους τών διαπρα

γματεύσεων, καθορίζοντας άπό κοινοί> ενα σύνολο σαφών 

κατευθυντηρίων γραμμών. Αύτό ε{ναι ύψίστη πολιτική έρ

γασία καί δέν μπορεί νά θεωρηθεί ώς ένασχόλησις μέ λε-
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πτομέρειες. Π.χ. μία άπό τίς κατευθυντήριες γραμμές θά 

εΙ ναι δτι ή λύση πού θά βρεθεί θά πρέπει νά διαλύει μερι

κές άπό τίς άνησυχίες καί τίς άγωνίες πού άμοιβαίως βα

σανίζουν τίς χώρες μας. Αuτός εlναι ενας άπλός άλλά βα

σικός κανόνας πού πρέπει νά σεβασθοϋμε, ένώ διερευνοϋμε 

λύσεις γιά τά προβλήματά μας. 'Εάν οί ύποψίες άπό άμφό

τερα τά μέρη έπικρατήσουν, μιά τέτοια κατάσταση πραγμά

των θά ύπενόμευε τόσο τήν πορεία τής διερευνήσεως γιά 

λύση δσο καί τήν βιωσιμότητα δποιασδήποτε δυνατής λύ

σεως. Σάς ύπέδειξα μία τών κατευθυντηρίων γραμμών. Καί 

σείς άπό τής πλευράς σας μπορεί νά εχετε άλλες σκέψεις, 

στίς δποίες άποδίδετε σημασία. Εlμαι ετοιμος νά τίς συζη

τήσω μαζί σας. Πρό όλίγου είσηγήθην νά περιλάβουμε στό 

άνακοινωθέν κοινές δηλώσεις, μέ σκοπό τήν διάλυση τών 

άνησυχιών καί τών άγωνιών τών δύο έθνών. Αuτό θά ήταν 

καλή συμβολή στίς προσπάθειές μας νά διαλύσουμε τήν 

ενταση μεταξύ τών δύο χωρών μας. Οί έπικρατοϋσες συνθή

κες δέν έξυπηρετοϋν τά συμφέροντα καμμιάς έκ τών δύο 

χωρών. Σπαταλοϋμε τίς όλίγες καί πολύτιμες πλουτοπαρα

γωγικές πηγές των χωρών μας γιά μάταιες προσπάθειες 
έξοπλισμοu. 'Η εντασις καί ή άμοιβαία ελλειψις έμπιστο

σύνης πού χαρακτηρίζουν τίς σχέσεις μας μάς έμποδίζουν 

νά συγκεντρώσουμε κατάλληλα τίς προσπάθειές μας καί 

τήν προσοχή μας στήν οίκονομική καί κοινωνική πρόοδο 

τών χωρών μας πού εlναι βασικής σημασίας γιά τήν διατή

ρηση ενός ύγειοUς δημοκρατικοϋ συστήματος. 

Κ. Καραμανλής : Τό πρόβλημα ε{ναι νομικόν. Κατά συ

νέπειαν πώς μπορούμε vά δώσουμε αύστηρά πολιτικές κα

τευθυντήριες γραμμές στίς διαπραγματεύσεις μας; Σiiς έξή

γη σα τί είδους κριτήρια ε{ναι έφαρμόσιμα, κατά τήν άπο

ψή μας, στήν προκειμένη ύπόθεση. Άλλά, κ. πρωθυπουρ

γέ, οί συνομιλίες μας πήραν τέτοια τροπή καί αΙσθάνομαι 

ύποχρεωμένος νά κάνω μερικά σχόλια. Π ήταν δ βασικός 

στόχος αύτής τής συναντήσεως; Ήταν ή δημιουργία ένός 

εύνοϊκού κλίματος στίς σχέσεις μας καθώς καί ή έγκαθί

δρυσις καί ή καλλιέργεια μιaς προσωρινής σχέσεως καί 

έμπιστοσύνης μεταξύ μας. 'Εάν τό αίσθημα αύτό τής έμπι

στοσύνης άντικατοπτρίζεται Ισοδύναμα στίς σχέσεις μας, 

μπορούμε νά βάλουμε τούς έαυτούς μας στήν θέση τού τρί

του μέρους καί ή κατάστασις μπορεί νά δδηγήσει στήν 

διευθέτηση τών προβλημάτων μας. ·Αλλά, κυττάζοντας τίς 

έπικρατούσες συνθήκες μέ πνεύμα ρεαλιστικό, πρέπει νά 
παραδεχθούμε δτι ύπάρχουν δρια ώς πρός τό τί μπορούμε 

νά κάνουμε στό στάδιο αύτό. Πρέπει νά προετοιμάσουμε 

τήν κοινή γνώμη μας καί μετά νά προχωρήσουμε σέ ώρι-

σμένες ένέργειες. , 
» ~Εχοντας πεί τά άνωτέρω, έπιθυμώ νά έκφράσω δτι 

συμφωνώ πλήρως μέ δ, τι είπατε σχετικά μέ τούς άληθινούς 

σκοπούς καί εύθύνες πού έχουμε. Πιστεύω, δπως καί σείς, 

δτι άν είμεθα ίκανοί νά λύσουμε τίς διαφορές μας, αύτό θά 

έπηρέαζε πολύ εύνοϊκά τήν οΙκονομική καί κοινωνική κα

τάσταση τών χωρών μας. Εlναι άδιάψευστο τό γεγονός δτι 

οί διαφορές μας προκαλούν τήν άποδυνάμωση τών πηγών 

μας, πού θά μπορούσαμε νά διαθέσουμε γιά τήν άντιμετώ

πιση τών άναγκών τών κοινωνιών μας. Νομίζω δτι τά οΙκο

νομικά καί κοινωνικά προβλήματα τών χωρών μας ε{ναι 

πολύ πιό σημαντικά άπό τά προβλήματα πού ύπ~χουν 

μεταξύ μας. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι ή δημοκρατία δοκι-

μάζεται σκληρά στόν κόσμο. Ή δημοκρατία δέν τά πάει 

καθόλου καλά ... Ή άποψίς μου ε{ναι δτι ή κοινωνική καί 
οlκονομική κρίσις τής Δύσεως θά συνεχισθεί. Αύτό εlναι 

μία θλιβερή κατάστασις πού θά κάνει, άναπόφευκτα, δυ

σκολώτέρα τά οΙκονομικά μας προβλήματα. 
ιι νΕρχομαι, τώρα, στήν Ιδέα τής έπεξεργασίας ένός συ

νόλου άρχών. Δέν νομίζω δτι ή στιγμή ε{ναι ώριμος γιά 

μaς γιά νά θέσουμε ώρισμένες άρχές ή νά κάνουμε ώρισμέ

νες άνακοινώσεις, σύμφωνα μέ δσα εlσηγηθήκατε. 'Υπο

μονή καί σθένος καί κάποια προετοιμασία άπαιτείται γιά 

νά φθάσουμε σ· αύτό τό στάδιο. Είχαμε μιά έκτενή άνταλ

λαγή Ιδεών, τώρα αύτό πού πρέπει νά κάνουμε εlναι νά 

έξετάσουμε τί είπαμε ό ένας στόν άλλο καί νά τά σκεφθού
με. 'Ελπίζω δτι αύτό ε{ ναι άποδεκτό γιά σaς. Μπορούμε νά 

συναντηθούμε πάλι άπόψε, μετά τό δείπνο, γιά νά συζητή

σουμε τό κοινό άνακοινωθέν πού μπορούμε νά δημοσιεύ

σουμε. Θά έτοιμάσουμε ένα σχέδιο. . . 'Εάν δέν θά σaς ήταν 

εύχάριστο νά άναφέρουμε συγκεκριμένα προβλήματα, τό

τε, στήν περίπτωση αύτή πρέπει νά έτοιμάσουμε ένα ούδέ

τερο άνακοινωθέν, πού θά άναφέρεται μόνο σέ γενικότη

τες. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: Εϊμεθα καί έμείς πρόθυμοι νά ετοιμά

σουμε ενα σχέδιο. Μποροϋμε νά συγκρίνουμε τά σχέδιά 

μας. ~Ισως θά ήταν σκόπιμο νά βάλουμε λίγες γραμμές στό 

άνακοινωθέν γιά τήν Κύπρο. Πάραδείγματος χάριν μποροu
με νά ύποδείξουμε άπό κοινοϋ τήν έπιθυμία καί τήν πρόθε

σή μας νά δοϋμε σύντομα τήν διευθέτηση τοϋ προβλήμα

τος, καί νά έκφράσουμε τήν ύποστήριξή μας στίς διακοι

νοτικές συνομιλίες. Θά ήταν έπίσης, ϊσως, σκόπιμο, νά 
άναφερθοϋμε στίς άρχές πού συνεφώνησαν δ Μακάριος 

καί δ Ντενκτάς τόν Φεβρουάριο τοϋ 1977. 

Κ. Καραμανλής: Τό πρώτο μέρος τής εlσηγήσεώς σας 

μού εlναι άποδεκτό, ένώ δέν μπορώ νά δώσω τήν συγκατά

θεσή μου στό δεύτερο μέρος της. Διότι πιστεύω δτι αύτό 

ε{ναι ξεπερασμένο, άφ' ής άναλάβατε τήν ύποχρέωση νά 

ύποβάλετε νέες προτάσεις. 'Ελπίζω νά καταλαβαίνετε τήν 

στάση μου. Δέν θέλω νά έμπλακώ πολύ σ ' αύτό τό ζήτημα. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: 'Ο Ντένκτας εχει περιορισμούς . 'Η ελ

ληνοκυπριακή πλευρά μπορεί νά άκολουθήσει παρελκυ

στική τακτική γιά ν' άποφύγει τήν τράπεζα τών διαπρα

γματεύσεων. Μπορείτε νά βοηθήσετε πείθοντάς τους νά μή 

καθυστερήσουν τίς διαπραγματεύσεις. 'Όταν άρχίσουν οί 

διαπραγματεύσεις, έσείς άπό πλευράς σας καί έγώ άπό τήν 

δική μου, μποροϋμε νά συμβουλεύσουμε τούς ήγέτες τής 

έλληνικής καί τής τουρκικής Κοινότητος καί νά τούς έν

θαρρύνουμε νά μειώσουν τίς διαφορές τους. 

Κ. Καραμανλής: Έάν οί προτάσεις είναι λογικές, δ 

Κυπριανού δέν θά άποφύγει τίς διακοινοτικές συνομιλίες. 

Πάντως θά κάνω τό καλύτερο δυνατό. 

»Θέλω νά θίξω ένα ζήτημα πρίν τελειώσουμε αύτή τήν 

συνάντηση. "Οπως ξέρετε, προσφύγαμε στό Διεθνές Δικα

στήριο κατά τήν διάρκεια τής κρίσεως πού προκάλεσε τό 

"Χόρα". Τό θέμα τής δριοθετήσεως εlναι τώρα στά χέρια 

τού Δικαστηρίου. Πρώτα πρέπει νά άποφασίσει έπί τού 

θέματος τής δικαιοδοσίας. "Εως τίς 24 ·Απριλίου ή Τουρ
κία πρέπει νά ύποδείξει τίς άπόψεις της έπί τού θέματος καί 
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μετά άπό σύντομο χρονικό διάστημα, τό Δικαστήριο θά 

έκδόσει τήv άπόφασή του έπί τού θέματος τής δικαιοδοσί

ας. Μπορούμε νά έπεκτείvουμε τό διάστημα αvτό. Διαδι

καστικώς αvτό είvαι δυνατό. Μπορεί καvείς νά ζητήσει 

περίοδο ίfξ μηvώv. Τό Δικαστήριο τότε θά παύσει νά έπι

λαμβάvεται τού θέματος γιά τήv περίοδο αvτήν. w[σως, ύπό 

τίς περιστάσεις, αvτό εlναι τό σωστό. Γιατί αvτό θά κατα

στήσει δυνατές τίς διαπραγματεύσεις έν r}ρεμίt;t καί ήσυχίι;ι. 

Μ π. 'Ετσεβίτ: Αότή ή πτυχή τού θέματος είναι κάπως 

νέα γιά μένα . Πρέπει νά μελετήσω τό ζήτημα. Έν συνε

χείg μπορώ νά σaς μεταδώσω τίς aπόψεις μου40 • 

Μετά τόν τερματισμό τ&ν συνομιλιών έκδόθηκε 

τό ακόλουθο ανακοινωθέν: 

«'Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος Κ. Καραμανλής καί ό 

πρωθυπουργός τής Τουρκίας κ. Μπουλέντ ' Ετσεβίτ συ

ναντήθηκαν στό Μοντραί τής 'Ελβετίας στίς 10 καί 11 
Μαρτίου, γιά νά συζητήσουν τά διμερή προβλήματα μετα

ξύ τών δύο χωρών τους . Κατά τή διάρκεια τής συναντήσε

ως αότής, μεταξύ τών δύο πρωθυπουργών εγκαινιάσθηκε 

ενας φιλικός διάλογος. 'Απεφάσισαν νά συνεχίσουν τόν 

διάλογο αότό σέ προσεχή συνάντηση, μέ τήν πεποίθηση 

δτι μέ εναν τέτοιο διάλογο θά μπορούσαν νά φθάσουν σέ 

πρακτικά aποτελέσματα πρός Όφελος τών δύο εθνών καί νά 

άνοίξουν τό δρόμο γιά συγκεκριμένες λύσεις στά διάφορα 

προβλήματα, πού διαταράσσουν τίς έλληνοτουρκικές σχέ

σεις . 

»Οί δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν δτι κάθε πλευρά θά 

μελετήση τίς aπόψεις τής άλλης, δπως διατυπώθηκαν στό 

Μοντραί, ετσι οοστε στήν προσεχή συνάντησή τους νά συ

νεχίcrουν τόν εποικοδομητικό διάλογό τους . 'Εν τ φ μετα
ξύ, ή εξέταση τών θεμάτων αότών θά συνεχισθή διά τών 

κανονικών διαύλων . Κατά τήν παρούσα συνάντηση, οί δύο 

πρωθυπουργοί, επανεβεβαίωσαν τήν πολιτική βούληση 

τών Κυβερνήσεών τους νά αναζητήσουν εiρηνικές καί δί

καιες λύσεις τών προβλημάτων πού ύπάρχουν στίς δύο χώ

ρες». 

('Η aντιμετώπιση τής &νάγκης γιά τήν εκδοση 

κοινοί> ανακοινωθέντος ήταν εύλογο νά συνδεθεί μέ 

τήν προσftάθεια γιά τήν έπισήμανση των σημείων 
συμφωνίας τ&ν δύο πλευρών . 'Αλλ' δπως ήδη δια

φαίνεται aπό τό κείμενο τής συνομιλίας, τά σημεία 

αύτά θά ήταν δύσκολο νά αναζητηθοuν πέρα aπό τήν 

κοινή διαπίστωση δτι δ διάλογος πού έγκαινιάστηκε 

θά συμβάλει στήν πληρέστερη αμοιβαία κατανόηση 

καί τήν κοινή γενική έπιθυμία τους νά έπιλύσουν μέ 

είρηνικό τρόπο κάθε διαφορά πού θά ήταν δυνατό νά 

ανακύψει. Τόσο τό έλληνικό, δσο καί τό τουρκικό 

σχέδιο κοινοί> ανακοινωθέντος, αναφέρονταν σέ θέ

ματα, των δποίων ή μνεία στό τελικό κείμενο του 

ανακοινωθέντος προσέκρουσε στήν αντίθεση τής 

μιiiς ή τής άλλης πλευρiiς. Τό κείμενο των δύο σχε

δίων ανακοινωθέντος ήταν τό ακόλουθο: 

«α. 'Ελληνικό σχέδιο 

»Οί πρωθυπουργοί τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας κ. κ . 

Καραμανλής καί Έτσεβίτ συνηντήθησαν στό Μοντραί 

στίς 10 καί 11 Μαρτίου 1978 καί άντήλλαξαν άπόψεις επί 
τών προβλημάτων πού διαταράσσουν τίς σχέσεις μεταξύ 

τών δύο χωρών. Κατέληξαν στήν &κόλουθον συνεννόηση: 

»·Υ φαλοκρηπίς : 

»Θά ύπάρξει σοβαρός καί συνεπής διάλογος επί τής 

δριοθετήσεως τής ύφαλοκρηπίδος μεταξύ τών δύο χωρών 

μέ βάση τούς κανόνες τού διεθνούς δικαίου καί τήν διεθνή 

πρακτική. 

»Κατά τήν διάρκεια τού διαλόγου άμφότερα τά μέρη θά 

άποφύγουν πράξεις πού θά μπορούσαν νά διαταράξουν τόν 

διάλογο . 

)) 'Εάν ό διάλογος δέν καταλήξει σέ συμφωνία, οί δύο 

Κυβερνήσεις θά έπιδιώξουν τήν επίλυση τής διενέξεώς 

τους διά κοινής προσφυγής εiς τό Διεθνές Δικαστήριον τής 

Χάγης ή εiς τήν διαιτησίαν. 

)) 'Εναέριος χώρος: 
»Θά επαναλειτουργήσουν οί αεροδιάδρομοι ύπεράνω 

τού Αiγαίου καί θά άκυρωθεί ή ΝΟΤΑΜ 714, εiς τρόπον 
ωστε νά επαναρχίσει &μέσως ή εναέριος κυκλοφορία. 

))~Οσον άφορα τίς στρατιωτικές πτήσεις, άπεφασίσθη 

νά συνεχισθούν οί συνομιλίες μέ κριτήριο τήν aσφάλεια 

τών δύο χωρών. 

»Κύπρος: 

» Έπαναβεβαιώθη δτι ή λύσις αότοu του ζητήματος θά 
έπιδιωχθεί διά τών συνομιλιών μεταξύ τών δύο Κοινοτή

των, τής ελληνοκυπριακής καί τής τουρκοκυπριακής, ύπό 

τήν αiγίδα του γενικού γραμματέως τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. Οί δύο Κυβερνήσεις θά προσφέρουν τίς καλές 

τους ύπηρεσίες, εάν τούτο ζητηθεί aπό τίς δύο Κοινότη

τες». 

«β. Τουρκικό σχέδιο 

» Ό πρωθυπουργός τής Τουρκίας κ. Μπουλέντ Έτσε
βίτ καί ό πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος κ. Κωνστ . Καρα

μανλής συναντήθηκαν στό Μοντραί τής' Ελβετίας στίς 10 
καί 11 Μαρτίου 1978 γιά νά συζητήσουν τά διμερή προβλή
ματα μεταξύ τών δύο χωρών τους . 

»Κατά τήν διάρκεια τής συναντήσεως αότfjς μεταξύ τών 

δύο πρωθυπουργών εγκαινιάσθηκε ενας φιλικός καί εiλι

κρινής διάλογος. 'Απεφάσισαν νά συνεχίσουν τόν διάλο

γο αότό σέ προσεχείς συναντήσεις, μέ τήν πεποίθηση δτι 

μέ ενα τέτοιο διάλογο θά μπορέσουν νά φθάσουν σέ πρα

κτικά άποτελέσματα πρός Όφελος τών δύο έθνών καί νά 

άνοίξουν τόν δρόμο γιά συγκεκριμένες λύσεις στά διάφορα 

προβλήματα πού διετάραξαν τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 

»Συμφώνησαν δτι τά προβλήματα αότά δέν θά είνα'ι δύ

σκολο νά επιλυθούν, εφόσον επιτευχθεί μία άτμόσφαιρα 

άμοιβαίας έμπιστοσύνης μεταξύ τών δύο εθνών. 

)) 'Αφού διεπίστωσαν τήν θέληση καί τών δύο Κυβερνή
σεών τους νά εγκαινιάσουν, χωρίς καμμιά περαιτέρω κα

θυστέρηση, φιλικές σχέσεις καί συνεργασία μεταξύ τών 

δύο χωρών, εξέτασαν λεπτομερώς τούς λόγους πού διετά

ραξαν τίς σχέσεις τους καί τούς καλύτερους τρόπους καί 

μεθόδους γιά τόν περαμερισμό τών διαφωνιών καί παρεξη

γήσεων. 

»Στά θέματα πού άφοροuν τόν διεθνή έναέριο χώρο τοu 

Αiγαίου, θά προσπαθήσουν νά βρουν λύσεις πού θά όδηγή-
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σουν στήν iσομερή καί άπό κοινου χρήση του καί στήν 

εξασφάλιση τής ελευθέρας εναερίου επικοινωνίας. Ταυτό

χρονα θά εξεύρουν ενα σύστημα μέ τό όποίο καί οί δύο 

χώρες θά μπορουν νά διεξάγουν τίς άσκήσεις, τίς aπαραί
τητες γιά τήν στρατιωτική τους ετοιμότητα, "Παραμερίζον

τας iiσκοπους περιορισμούς, άλλά καί ταυτόχρονα rtαίρ

νοντας τά προφυλακτικά μέτρα, τά άναγκαία γιά τήν άσφά

λειά τους. 

»Οί πρωθυπουργοί τής Τουρκίας καί 'Ελλάδος aπεφά

σισαν νά προετοιμάσουν τίς κατευθυντήριες γραμμές πού 

ε{ ναι aπαραίτητες γιά τίς συνομιλίες πού θά επαναληφθοuν 

γιά τόν προσδιορισμό τών δικαιωμάτων καί τών δύο χωρών 

επί τής ύφαλοκρηπίδος, στίς περιοχές πέραν τών χωρικών 

ύδάτων, δπως αύτά !\χουν καθιερωθεί καί άμοιβαίως &να

γνωρίζονται, τών οίκονομικών τους συμφερόντων, τήν ·ει

δική γεωγραφική διαμόρφωση στό Αίγαίο, άκολουθώvτας 

διεθνείς κανόνες καί πρακτική. Θά καταβάλλουν συνεχείς 

προσπάθειες πρός τήν κατεύθυνση αύτή. 

»0{ δύο πρωθυπουργοί συνεφώνησαν επίσης δτι πρέπει 
νά δώσουν δλη τήν συμπαράσταση καί βοήθεια πού θά 

ζητηθεί άπό τίς δύο Κοινότητες τής Κύπρου γιά νά διευκο

λυνθουν στήν άναζήτησή τους γιά μιά βιώσιμη, δικαία καί 

διαρκή λύση στό πρόβλημα τής Κύπρου. 

»νΕχοντας τήν πεποίθηση δτι θά πρέπει νά δίδεται προ

τεραιότητα στά άνθρώπινα αίσθήματα καί στίς aνθρωπι

στικές εκτιμήσεις γιά τήν aποκατάσταση στερεών σχέσε

ων μεταξύ τών δημοκρατικών χωρών, οί δύο πρωθυπουργοί 

ε{ναι aποφασισμένοι νά παραμερίσουν τίς όξύτητες τών 

τουρκικών καί ελληνικών μειονοτήτων στίς χώρες τους. 

»Οί πρωθυπουργοί τής Τουρκίας καί 'Ελλάδος εχουν 

τήν πρόθεση νά διερευνήσουν τίς δυνατότητες συνεργασί
ας σέ πολλούς τομείς μεταξύ τών δύο χωρών τους. 

»'Έως τήν επομένη συνάντησή τους, πού θά πρέπει νά 

πραγματοποιηθεί στό εγγύς μέλλον, θά !\χουν μελετήσει τά 

προβλήματα τών χωρών τους ύπό τό φώς τών άπόψεων καί 

προτάσεών τους, δπως λεπτομερώς καί σέ βάθος εκφρά

στηκαν κατά τήν συνάντηση του Μοντραί, καί θά προσπα

θήσουν νά προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις στά προβλή

ματα κατά τρόπο πού νά ίκανοποιουν τίς νόμιμες aπαντή

σεις καί ενδιαφέροντα τών δύο χωρών. 

»Οί πρωθυπουργοί Μπουλέντ Έτσεβίτ τής Τουρκίας 

καί Κωνσταντίνος Καραμανλής τής 'Ελλάδος εκφράζουν 

τήν ελπίδα δτι ή άμοιβαία εμπιστοσύνη πού δημιουργήθη

κε &νάμεσά τους, κατά τίς συνομιλίες του Μοντραί θά μπο

ρέσει νά εχει aντανάκλαση καί στίς σχέσεις μεταξύ τών 

χωρών τους»]4 1 

'Ο Κ. Καραμανλής, εύθύς μετά τήν επιστροφή 

του στήν 'Αθήνα, εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Αύτές τίς ήμέρες εrπαμε άρκετά καί έyώ καί πρό 

παντός ό συνομιλητής μου, ό όποίος κάνει πολλές 

συνεντεύξεις. 'Όπως ξέρετε, τήν περασμένη έβδομά

δα έξεδόθη ενα κοινό άνακοινωθέν τών δύο Κυβερνή

σεων, τό όποίο προσδιώριζε τό σκοπό τής συναντή

σεως. Τό άνακοινωθέν, τό όποίο έξεδόθη μετά τή συ

νάντηση, άποδεικνύει δτι αύτός ό σκοπός έπραyμα

τοποιήθη δπως εlχε προyραμματισθij. Τό συμπέρα

σμα είναι δτι ή συνάντηση ύπήρξε χρήσιμος». 

'Η πληρέστερη άνάπτυξη τ&ν άπόψεων τοϋ Κ. 

Καραμανλή πάνω στήν εκβαση τ&ν έλληνοτουρκι

κ&ν συνομιλιών κορυφής καί τήν προοπτική γιά τήν 

συνέχισή τους, εγινε άπό τό βήμα τής Βουλής. Πέρα, 

πράγματι, άπό τήν ύπεύθυνη πληροφόρηση τοϋ άρ

χηγοϋ τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως άπό τό 

διευθυντή τοϋ Πολιτικοϋ Γραφείου τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ, πρέσβη Π. Μολυβιάτη, εγινε στίς 16 Μαρτίου, 
πρίν άπό τήν ήμερήσια διάταξη, είδική ενημέρωση 

τοϋ σώματος πάνω στό θέμα. 

Πρώτος ελαβε τό λόγο δ πρωθυπουργός: 

«Κύριοι βουλευταί, 

»Προκειμένου νά συζητήσουμε θέματα έξωτερικfjς πο

λιτικfjς, θά ήθελα νά παρατηρήσω καί πάλι δτι ή συζήτη

ση έπί τών θεμάτων αύτών θά πρέπει νά διεξάγεται μέ περί

σκεψη, γιά νά μ ή έκτίθενται σέ κίνδυνο 'τά συμφέροντα τfjς 
χώρας. Γιά νά έπιτύχουμε δμως σ' αύτό, θά πρέπει νά υίο

θετήσουμε ώρισμένες βασικές άρχές. 

))Θά πρέπει συγκεκριμένα νά δεχθοίJμε πρώτον, δτι δέν 

μπορεί νά ύπάρξη έλληνική Κυβέρνησις, ή δποία νά βλά

πτη ένσυνειδήτως καί έκ προθέσεως τά συμφέροντα τfjς 

χώρας, νά προδίδη δηλαδή τή χώρα, δπως συνηθίζουμε 

πολλέ~ φορές νά λέμε. 

))Δεύτερον, δτι δταν ή Κυβέρνησις τfjς χώρας συζητεί 

μέ ξένους, δέν συζητεί γιά λογαριασμό κόμματος, άλλά 

συζητεί γιά λογαριασμό τfjς 'Ελλάδος καί συνεπώς θά πρέ

πη νά έχη τήν συμπαpάσταση δλων τών 'Ελλήνων. 
))Τρίτον, τά έθνικά θέματα δέν πρέπει νά γίνωνται άντι

κείμενο κομματικών, καί μ~λιστα δημαγωγικών άνταγωνι

σμών, πού δ πως προκύπτει άπό τό παρελθόν, δδηγοίJν κατά 

κανόνα σέ έθνικές περιπέτειες. 

))Καί τέταρτον, δτι θά πρέπει κάποτε νά άποφασίσουμε 
νά προστατεύσουμε τά έθνικά μας άπόρρητα, γιά νά μ ή πα

ρέχουμε δπλα στούς έχθρούς τfjς χώρας. 

)) 'Ε νόμιζα χρήσιμο, κύριοι συνάδελφοι, νά κάνω τίς 
παρατηρήσεις αύτές, γιά νά άποφύγουμε στήν συζήτηση 

τών έθνικών μας θεμάτων τά σφάλματα τοίJ παρελθόντος. 

Καί πρό παντός γιά νά άποφύγουμε τό_v πειρασμό τfjς δη

μαγωγίας πού χρησιμοποιοίJμε στόν τόπο μας, κατά προτί

μηση στόν εύαίσθητο χώρο τής έξωτερικfjς πολιτικfjς. 

Πρός έπιβεβαίωση αύτfjς τfjς άλήθειας θά ήμποροίJσε κανέ

νας νά έπικαλεσθfj ώρισμένα ίστορικά γεγονότα, πού καί 

αύτά άφοροίJν στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 

)) Ά ναφερόμαστε στήν Συνθήκη τfjς Αωζάννης, τήν 

δποία ύπέγραψε δ 'Ελευθέριος Βενιζέλος τό 1923. Αησμο
νοίJμε δμως τίς ύβριστικές έπιθέσεις πού ύπέστη δχι μόνο 

άπό τούς άντιπάλους του, άλλά καί άπό στενούς συνεργά

τες του γιά τήν συνθήκη αύτή. Σέ μιά μάλιστα φάση τών 

διαπραγματεύσεων κατηργήθη δ Βενιζέλος άπό διαπραγμα

τευτής καί άντικατεστάθη άπό τόν τότε ύπουργό τώv 'Εξω

τερικών, τόν 'Απόστολο Άλεξανδρfj. 'Όταν δέ τελικά 

ύπεγράφη ή συμφωνία, δ Πάγκαλος καί δ Χατζηκυριάκος, 

άρχηγοί τοίJ Στρατοί) καί τοίJ Στόλου άντιστοίχως, κατήγ

γειλαν τήν συμφωνία έκείνη ώς έθνική προδοσία καί έδή

λωσαν δτι έν πάσrι περιπτώσει δέν θά τήν σεβασθοίJν. Ό 

δέ άντιπολιτευόμενος τύπος κατηγόρησε τότε τόν Έλευ

θέριον Βενιζέλο ν δτι ύπέταξε τόν σταυρό στήν ήμισέληνο. 
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» "Οταν έξάλλου δ 'Ελευθέριος Βενιζέλος πήγε τό 1930 
στήν Υ Αγιωρα καί ύπέγραψε τίς γνωστές συμφωνίες τής 

έκκαθαρίσεως τοv παρελθόντος μέ τόν Κεμάλ, ύπέστη καί 

τότε δριμύτατη έπίθεση, κυρίως άπό τήν άyτιπολίτευση, ή 

δποία μέ έπικεφαλής τούς Καφαντάρη καί Τσαλδάρη τόν 

κατηγόρησε δτι παρέδωσε τά πάντα, χωρίς νά πάρη τίποτε, 

καί δτι θά τρίζουν τά κόκκαλα τών νεκρών τής Μικράς 

'Ασίας γιά τήν ταπείνωση τήν δποία ύπέστη ή 'Ελλάς μέ 

τίς συμφωνίες έκείνες, τίς δποίες έν τούτοις αuτή τή στι

γμή τίς έπικαλούμεθα δλοι ώς ίστορικές συμφωνίες πρός 

μίμηση. 

»Φοβάμαι, κύριοι συνάδελφοι, δτι καί σήμερα ώρισμέ

νες πλευρές μέ τό ίδιο πνεvμα άντιμετωπίζουν τήν δύσκολη 

προσπάθεια πού καταβάλλει ή Κυβέρνησις, γιά νά προ

στατεύη τά άπειλούμενα συμφέροντα τής χώρας. 

r »Καί μετά τόν πρόλογο αuτόν θά έλθω ήδη στήν συνάν
τησή μου μέ τόν κ. • Ετσεβίτ: 

» "Οπως ε{ ναι γνωστό, δ Τοvρκος πρωθυπουργός στίς 22 
'Ιανουαρίου, έάν ένθυμόvμαι καλώς, έπρότει νε συνάντηση 
σέ έπίπεδο κορυφής, γιά νά άναζητήσουμε λύσεις στά 

προβλήματα τά δποία άπασχολοvν τίς δύο χώρες. 'Απήν

τησα τότε, δπως θά έvθυμήσθε, δτι δέν έχω άντiρρηση νά 

συναντήσω οίονδήποτε, ύπό τήν προϋπόθεση δτι θά προ

παρασκευασθοvν κατάλληλα τά θέματα, τά δποία θά άπα

τελέσουν τό άντικείμενο τής συζητήσεως. 

» 'Ο κ. • Ετσεβίτ έπανήλθε στίς 6 Φεβρουαρίου καί έπρό
τεινε συνάντηση, ή δποία θά ε{χε ώς σκοπό τήν γνωριμία 

τών δύο πρωθυπουργών καί τήν δημιουργία κλίματος έμπι

στοσύνης, πού θά διευκόλυνε τήν διεξαγωγή ένός εlρηνι

κοv διαλόγου. Άποδέχθηκα τήν πρόταση έκείνη, διότι έν

δεχομένη άρνηση μπορούσε νά δημιουργήση δυσμενείς 

γιά τή χώρα μας έντυπώσεις καί διότι είλικρινώς έπίστευα 

δτι ήτο δυνατό, ύπό δρισμένας προϋποθέσεις, νά άποδει

χθή χρήσιμος ή συνάντησις. 

»Διετυπώθησαν τότε διάφορες κρίσεις έπί τής σκοπιμό

τητος τής συναντήσεως αuτής. Μερικοί διετύπωσαν τήν 

ύπόνοια δτι δ Τοvρκος πρωθυπουργός διά τijς συναντήσε

ως αuτijς έπεδίωκε νά δημιουργήση έντυπώσεις, οί δποίες 

θά διευκόλυναν τήν άρση τοv έμπάργκο. 'Απήντησα τότε 

δτι δέν άποδίδω εlς τόν κ. • Ετσεβίτ, ένα πολιτικό ίκανό καί 
έμπειρο, τήν πρόθεση αuτή. Καί προσέθεσα δτι ή προσπά

θεια δημιουργίας έντυπώσεων, δταν δέν έπιβεβαιώνεται μέ 

πράξεις, βλάπτει άντί vά ώφελήση αuτόν πού τήν έπιχει

ρεί. Καί δτι έν πάσrι περιπτώσει τό θέμα τοv έμπάργκο τό 

έχει συνδέσει τό άμερικανικό Κογκρέσσο μέ τό Κυπριακό, 

τό δποίον δμως τό χειρίζεται ή κυπριακή Κυβέρνηση καί 

τό δποίον δέν έπρόκειτο νά άποτελέση άντικείμενο τών 

συζητήσεων, τίς δποίες θά ε{χα μέ τόν κ. Έτσεβίτ. Καί 

αuτό τό κατέστησα έκ τών προτέρων γνωστό. 

»Συνεπώς, ή συνάντηση έκείνη; άνεξάρτητα τοv τί θά 

κάμη ή άμερικανική Κυβέρνηση μέ τό θέμα τοv έμπάργκο, 

δέν πρόκειται νά έπηρεάση τίς σκέψεις τοv Κογκρέσσου 

πάνω στό θέμα αuτό. 

))Εlδικώτερα, δ άξιότιμος άρχηγός τοv ΠΑΣΟΚ έξαπέ

λυσε έκ τών προτέρων έπίθεση κατά τijς Κυβερνήσεως, 

χαρακτηρίσας τή συνάντηση ώς έθνικώς άπαράδεκτη καί 

έπικίνδυνη. Δέν άπεδοκίμασε δμως δ κ. Παπανδρέου τόν κ. 

Κυπριανού, δ δποίος έmζητοvσε συνάντηση μέ τόν • Ετσε
βίτ, ούτε παλαιότερα τόν Μακάριο, δ δποίος συνωμιλοvσε 

μέ τούς 'Αμερικανούς καί συναντάτο μέ τόν Ντενκτάς 

- συναντήσεις οί δποίες ήτο δυνατόν νά δημιουργήσουν 
έντυπώσεις καί νά έπηρεάσουν τήν τύχη τοv έμπάργκο. 

)) 'Απ' αuτό καί μόνο προκύπτει τό συμπέρασμα δτι δ κ. 

άρχηγός τοv ΠΑΣΟΚ άπεδοκίμασε τή δική μου συνάντη

ση μέ τόν Έτσεβίτ γιά λόγους άντιπολιτευτικούς. 

)) ·Α ναφέρομαι στίς θέσεις σας, κύριε άρχηγέ τοv ΠΑ..: 
ΣΟΚ, γιατί θέλω προκαταβολικώς νά άπαντήσω σέ αuτά τά 

δποία μαντεύω δτι πρόκειται νά πήτε. 

)) Ό κ. Παπανδρέου, γιά νά στηρίξη τήν έπίθεσή του 
έναντίον τής Κυβερνήσεως, γιά νά στηρίξη τίς έπικρίσεις 
του γιά τήν προγραμματισθείσα συνάντηση, ύπεστήριξε 

δτι ή συνάντηση αuτή θά δδηγήση σέ &διέξοδο καί τελικά 

σέ πόλεμο. Καί τό ύπεστήριξε αuτό παραδοξολογώντας 
κατά τή γνώμη μου. Καί λέγω παραδοξολογώντας, γιατί 

ε{ναι φανερό δτι ή άρνηση, καί δχι ή άποδοχή του διαλό

γου, εlναι έκείνη ή δ ποία θά μπορούσε νά προκαλέση τqύς 

κινδύνους, τούς δποίους έπισημαίνει δ άξιότιμος άρχηγός 
τοvΠΑΣΟΚ. 

))Ε{ναι γνωστό έξ άλλου, κύριοι συνάδελφοι, δτι τήν 

ένταση μπορείτε νά τήν δημιουργήσετε κατά βούληση καί 

άνά πάσα στιγμή. "Οταν δμως τήν δημιουργήσετε, εlναι 

δύσκολο νά άποκαταστήσετε κλίμα ύφέσεως, πού ε{ναι 

άπαραίτητο γιά τήν διεξαγωγή ένός είρηνικοv διαλόγου. 

"Οπως εlναι έπίσης γνωστόν δτι καί τά δυσκολώτερα προ

βλήματα μπορούν νά βροvν τή λύση τους μέσα σέ ένα κλί

μα ύφέσεως, ένώ μέσα σέ ένα κλίμα έντάσεως καί τά εuκο

λώτερα προβλήματα καθfστανται άλυτα. ·Ιδού γιατί χαρα

κτήρισα ώς παραδοξολογία τήν θέση τήν δποία ύποστηρί

ζει δ άρχηγός του ΠΑΣΟΚ. 

)) 'Υπεστήριξε έπίσης δ κ. Παπανδρέου δτι δέν ύπάρχει 

λόγος νά συζητούμε μέ τούς Τούρκους, έφ • δσον δέν &να
γνωρίζομε δτι έχουμε διαφορές μαζί τους. 

)) ·Αλλά, κύριοι βουλευταί, τήν διένεξη, κάθε διένεξη, 
μπορεί νά τήν δημιουργήση δποιοσδήποτε διαφωνών μαζί 

σας, άμφισβητών τό δίκιο σας καί έπιθυμών νά σάς &δική

ση. 'Από τήν στιγμή αuτή δημιουργείται πρόβλημα, τό 

δ ποίον δέν μπορείτε νά άγνοήσετε. Εlστε ύποχρεωμένος νά 

τό άντιμετωπίστε. Η Αλλο τό θέμα ε{ναι μέ ποιό τρόπο θά τό 

άντιμετωπίσετε. • Αλλά δέν δύνασθε νά άγνοήσετε τήν 
(Jπαρξη του προβλήματος. 

))Θ • άναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πού πα
ρατηρείται στήν καθημερινή ζωή. Προσβάλλει κάποιος, 

χωρίς νά έχη τό δικαίωμα, μιά διαθήκη σέ βάρος τών πρα

γματικών κληρονόμων. Καί καταφεύγει στά δικαστήρια. 

Ε{ ναι δυνατόν, διότι σείς πιστεύετε δτι βρίσκεται έν άδίκφ, 

νά άγνοήσετε τό γεγονός δτι, άν δέν προσέλθετε στό δικα

στήριο, ήμπορεί νά έκδοθij άπόφαση εlς βάρος σας; 

)) Η Αλλωστε, δπως εlπε δ Εuρυπίδης "άν τό σωστό καί 

τό δίκαιο ήταν τό ίδιο γιά δλους, δέν θά ύπijρχαν στόν 

κόσμο διενέξεις". 

))Εlναι, λοιπόν, &βάσιμο τό έπιχείρημα τοv κ. Παπαν

δρέου, δτι, έπειδή πιστεύομε δτι έχει άδικο ή Τουρκία, δέν 

έχουμε λόγους νά άσχολούμεθα μαζί της. 

)) 'Αλλά δέν εlναι μόνον ή περίπτωση αuτή πού δ άξιό
τιμος άρχηγός τοv ΠΑΣΟΚ διαβλέπει κινδύνους στfς έπα

φές μας καί στίς συνομιλίες μας μέ ξένες Κυβερνήσεις. 

'Υποπτεύεται, δπως γνωρίζετε, τούς πάντες καί κατά προ

τίμηση τούς φίλους καί συμμάχους μας. 
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» "Οπως ένθυμείσθε, όταν έπρόκειτο δ κ. Βάνς νά έπι
σκεφθή τήν 'Ελλάδα, δ κ. Παπανδρέου πρότεινε νά μαται

ώσουμε τήν έπίσκεψή του, γιατί διέβλεπε σ' αύτή κινδύ

νους. "Οπως διέβλεπε καί συμφορές στίς συναντήσεις πού 

θά ε{χα μέ ήγέτες τών εύρωπαϊκών χωρών, οί δποίες έν 

τούτοις άπεδείχθησαν χρήσιμες καί έχαρακτηρίσθησαν 

διεθνώς ώς έλληνική έπιτυχία. 

;;Κύριοι βουλευταί, 

;;Στόν τόπο μας καλλιεργούμε ένα πνεuμα δυσπιστίας 

πρός τόν διάλογο, πού ε{ναι έν τούτοις βασική άρχή τής 

διεθνούς ζωής. Μιά δυσπιστία, ή δποία πολλές φορές 

παίρνει τήν μορφή τής ξενοφοβίας, καί δυσχεραίνει δχι 

μόνο τόν χειρισμό τών έθνικών μας θεμάτων, άλλά καί τίς 

διεθνείς μας σχέσεις. 

;; "Ολοι οί λαοί διαλέγονται· άκόμα κα/έκείνοι οί δποί
οι εύρίσκονται σέ άνοικτή ρήξη, σέ μόνιμες όξύτατες άν
τιθέσεις. 

;;Υό πνεuμα αύτό τής δυσπιστίας, κύριοι συνάδελφοι, 

ε{ναι έπικίνδυνο καί πρέπει νά καταπολεμηθή, διότι -
έπαναλαμβάνω - ή καχυποψία πρός όλους τούς ξένους, ή 

άπροθυμία νά συζητήσουμε μαζί τους, μiiς άφαιρεί τήν 

ι'iνεση ή δποία ε{ναι άπαραίτητη, γιά νά διαμορφώνουμε 

ώφέλιμα γιά τήν 'Ελλάδα τίς διεθνείς σχέσεις. 

;; ~ Αλλωστε, όπως έτόνισα καί ι'iλλοτε, ύπάρχουν τρείς 
τρόποι γιά τήν έπίλυση τών διεθνών διαφορών: Ό διάλο

γος, ή διαιτησία καί δ πόλεμος. Οί ώριμοι λαοί, γιά νά 

άποκλείσουν τό τελευταίο, υlοθετοuν καί χρησιμοποιούν 

έξαντλητικά τόν εlρηνικό διάλογο. Αύτό δέ ε{ναι άποφα

σισμένη νά πράξη καί ή Κυβέρνησή μου, έπιδιώκουσα τήν 

είρηνική διευθέτηση τών διαφορών μας μέ τήν Τουρκία, 

χωρίς νά παραλείψη νά προστατεύση άποτελεσματικά τά 

συμφέροντα τής χώρας. 

;;Καί έρχομαι τώρα, κύριοι συνάδελφοι, καί πάλιν στήν 

συνάντηση τοu Μοντραί καί τά άποτελέσματά της. Εlναι 

γνωστό ότι σκοπός τής συναντήσεως αύτής ήταν ή προσω

πική γνωριμία τών δύο πρωθυπουργών, ή δημιουργία κλί

ματος έμπιστοσύνης κα{ ή άμοιβαία ένημέρωση έπί τών 

έκατέρωθεν θέσεων. 

;;Μέ δική μου πρόταση συμφωνήσαμε μέ τόν κ. 'Ετσε

βίτ ότι, γιά νά εlναι ι'iνετος καί άνυστερόβουλος δ διάλο

γος, θά πρέπει αύτά πού θά ποuμε, νά μ ή δεσμεύουν κανένα 

έξ ήμών καί συνεπώς νά μήν πάρουν τήν μορφή έπισήμων 

πρακτικών. Τούτου δοθέντος, ούδείς έξ ήμών άνέλαβε οί

ασδήποτε μορφής δεσμεύσεις. 

;; 'Όπως άντιλαμβάνεσθε, δέν δικαιούμαι νά άναφερθώ 
στίς σκέψεις πού άνταλλάξαμε μέ τόν κ. 'Ετσεβίτ, χωρίς 
νά έχω τήν σύμφωνη γνώμη του, τοσούτφ μiiλλον καθ' 

δσον - όπως ε{πα καί προηγουμένως - οί σκέψεις αύτές 

δέν ε{ναι δεσμευτικές. 

;; 'Η μπορώ, δμως, νά έπιβεβαιώσω τίς μόνιμες θέσεις 
τής Κυβερνήσεώς μου, τίς θέσεις τής 'Ελλάδος στά θέματα 

τά δποία χωρίζουν τίς δύο χώρες. 

;;Καί συγκεκριμένα ώς πρός τήν ύφαλοκρηπίδα, ή 'Ελ

λάς ύποστηρίζει τήν έξής διαδικασία: Πρώτον, τήν διεξα

γωγή σοβαρού, ύπευθύνου καί συνεπούς διαλόγου γιά τήν 
δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας. Καί λέγω συνεπούς, διότι 

κατά τό παρελθόν έσημειώθησαν πολλαί, όπως γνωρίζετε, 

ύπαναχωρήσεις άπό πλευρiiς τής Τουρκίας. Διαλόγου, δ 

δ ποίος θά διεξαχθή έπί τfl βάσει τών διεθνών κανόνων καί 

τής διεθνούς πρακτικής. Δεύτερον, κατά τήν διάρκεια τοu 

διαλόγου νά άποφευχθοuν έκατέρωθεν πράξεις, πού θά 

μπορούσαν νά διαταράξουν τόν διάλογο. Καί τρίτον, έάν δ 

διάλογος δέν καταλήξη σέ διμερή συμφωνία, νά προσφύ

γουμε άπό κοινοu γιά τήν δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας 

στό Διεθνές Δικαστήριον ή στήν διεθνή διαιτησία, όπως 

κάνουν όλες οί χώρε'ς, οί δποίες έχουν παρόμοιες διαφορές. 
;;Νομίζω δτι ή διαδικασία τήν δποία προτείνουμε ε{ναι 

τόσο λογική, τόσον άδιάβλητη, ώστε άπό κανένα λογικό 

ι'iνθρωπο νά μή δύναται νά άποκρουσθή. 

;;Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά πληροφορήσω 

τήν Βουλή ότι ή έλληνοτουρκική διένεξη γιά τήν ύφαλο

κρηπίδα δέν ε{ναι ή μοναδική στόν κόσμο. Παρόμοιο πρό

βλημα άντιμετωπίζουν δλες οί χώρες, οί δποίες συνορεύ

ουν μέ τήν θάλασσα. 'Αλλά βέβαια δέν άπειλοuν ή μιά τήν 

ι'iλλη μέ αύθαιρεσίες ή καί μέ πόλεμο. Διεξάγουν διάλογο 

- ύπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις, δπου δ διάλογος διαρ

κεί χρόνια - καί όταν δέν συμφωνήσουν, προσφεύγουν 

στή διαιτησία. Μέχρι αύτή τή στιγμή 61 χώρες έχουν διευ
θετήσει τίς διαφορές τους γιά τήν ύφαλοκρηπίδα μέ διμε

ρείς συμφωνίες ή μέ διεθνείς διαιτησίες, κατά τρόπο προ

σαρμοζόμενο στίς είδικές συνθήκες έκάστης περιστάσεως. 

Καί όταν λέμε "διευθέτηση διαφορiiς" δέν έννοοuμε δτι 

μπορεί ή δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας νά γίνη μονομε

ρώς. Δι.Ρτι έάν έγίνετο μονομερώς, θά ήταν δυνατόν νά 

δδηγήση σέ έπικίνδυνες συγκρούσεις. Έννοοuμε ότι βά
σει τών άρχών πού καθορίζει τό Διεθνές Δίκαιον, τά ένδια

φερόμενα μέρη καλουvται νά κάνουν τήν δριοθέτηση, ή 

δ ποία - έπαναλαμβάνω - δέν ε{ναι δυνατόν άκι νδύνως νά 

έπιβάλλεται μονομερώς. 

;; "Οσον άφορii τόν έναέριο χώρο, ή θέση τής 'Ελλάδος 
ε{ναι σαφής. 'Υποστηρίζουμε ότι άπό πλευράς μέν Τουρ

κίας θά πρέπει νά άνακληθή ή ΝΟΤΑΜ 714, ή δποία κατά 
τρόπον αύθαίρετον έδιχοτόμησε τόν έναέριο χώρο του Αί

γαίου. 'Από πλευρiiς δέ 'Ελλάδος νά άρθή τό κλείσιμο τών 

άεροδιαδρόμων, σέ τρόπο ώστε νά άποκατασταθή ή έλευ

θερία στήν έναέρια κυκλοφορία. 

;; "Οσον άφορii τό θέμα τών πτήσεων τών στρατιωτικών 
άεροπλάνων, θά πρέπει νά ρυθμισθή κατά τρόπον ώστε νά 

κατοχυρώνη τήν άσφάλεια άμφοτέρων τών χωρών. 

;;Αύτά, δπως γνωρίζετε, ε{ναι τά κύρια διμερή θέματα, 

τά δποία διαταράσσουν τίς σχέσεις τών δύο χωρών. 

'Υπάρχουν, βεβαίως, καί ι'iλλα θέματα, τά δ ποία κατά και

ρούς έγείρονται, άλλά δέν ε{ναι έκείνα πού ώδήγησαν τίς 

έλληνοτουρκικές σχέσεις στήν σημερινή τους όξύτητα. 

;Πέλος, όσον άφορii τόΧυπριακό, ή θέση τής 'Ελλάδος 

ε{ναι έπίσης γνωστή. Διαχωρίζουμε τό θέμα αύτό άπό τό 

θέμα τοu Αίγαίου καί ύποστηρίζουμε ότι ή λύση του Κυ

πριακου θά πρέπει νά έπιδιωχθή μέ διακοινοτικό διάλογο 

ύπό τήν έποπτεία του γενικού γραμματέως τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. Καί ότι αί δύο Κυβερνήσεις - τών 'Αθηνών καί 

τής 'Αγκύρας- θά μπορουσαν νά προσφέρουν τίς καλές 

τους ύπηρεσίες, έάν καί έφ' όσον ήθελε ζητηθή τουτο άπό 

τίς δύο Κοινότητες. 

;; "Οπως γνωρίζετε, ή άποψη τής έτέρας πλευρiiς ή το 
έντελώς άντίθετος. 'Επεβλήθη δμως καί έγένετο δεκτή ή 

ι'iποψη τής 'Ελλάδος, κατά τήν δ ποία τό κυπριακό θέμα 

δέν ε{ναι δυνατό μέ κανένα τρόπο νά συσχετίζεται μέ τίς 

διμερείς διαφορές μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 
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»Πάντως, τό γεγονός ότι τό Κυπριακό τό διαχειρίζεται 

ύπεύθυνα ή κυπριακή Κυβέρνηση, δέν σημαίνει ότι ή 'Ελ

λάς θά παύση νά παρέχη δλόψυχη τή συμπαράστασή της 

πρός τούς Κυπρίους, μέχρις ότου δικαιωθή δ άγώνας τους. 

»Βεβαίως, έπί τών θεμάτων τά όποία έμνημόνευσα, διε

πιστώθη - όπως ήταν φυσικό - διαφορά άπόψεων. Συνε

φωνήθη όμως, όπως προκύπτει καί άπό τό κοινό άνακοι

νωθέν, ότι θά πρέπει νά μελετηθούν οί έκατέρωθεν άπόψεις 

καί νά συζητηθούν σέ νέα συνάντηση κορυφής, άφού έν τl[i 

μεταξύ θά έχουν παρασιcευασθή καταλλήλως. 

»Τό συμπέρασμα άπό τή συνάντηση τού Μοντραί εlναι 

ότι έξεδηλώθη έκατέρωθεν καλή θέληση καί έπιθυμία νά 

άναζητηθούν εlρηνικές καί δίκαιες λύσεις στά προβλήμα

τα πού χωρίζουν τίς δύο χώρες. Διεπιστώθη έπίσης έκατέ

ρωθεν ή άναγκαιότης τής άποκαταστάσεως τής φιλίας καί 

συνεργασίας τών δύο λαών μας. Καί ύπό τήν έννοια αύτή 

θά πρέπει νά θεωρηθή χρήσιμη ή συνάντηση τού Μοντραί. 

»Βέβαια, δέν μπορεί κανείς νά κάνη άσφαλείς προβλέ

ψεις γιά τήν τελική έκβαση τού διαλόγου πού έγκαινιάσα

με στό Μοντραί. Γιατί όριστικές, !δανικές άποφάσεις ε[ναι 

έκείνες τίς δποίες λαμβάνει κανείς μόνος του. "Οταν όμως 

γιά τή λήψη άποφάσεων πρέπει νά συμπράξουν καί άλλοι, 

δέν εlναι εύκολο νά προεξοφλήση κανείς τό άποτέλεσμα. 

'Οφείλουμε πάντως νά προσπαθήσουμε ό διάλογος αύτός 

νά καταστή έποικοδομητικός πρός τό συμφέρον άμφοτέ

ρων τών λαών μας, πού έπιθυμούν εlλικρινώς τήν εlρήνη 

καί τή συμφιλίωση. 

» 'Ανεξαρτήτως όμως τής έξελίξεως αύτού τού διαλό

γου, έκείνο περί τού δποίου μπορώ νά διαβεβαιώσω τήν 

Βουλή ε[ ναι ότι όλα αύτά τά θέματα θ' άντιμετωπισθούν 

κατά τρόπο, dJστε νά προστατευθούν άποτελεσματικά τά 

κυριαρχικά δικαιώματα καί ή άσφάλεια τής 'Ελλάδος. 'Η 

'Ελλάς, κύριοι βουλευταί, δέν έπιθυμεί νά άδική, άλλά καί 

δέν θά έδέχετο νά άδικηθή άπό κανένα. Κατέχεται άπό 

καλή θέληση καί καλή πίστη. Εύχεται καί έλπίζει νά είJρη 

άνταπόκριση. Καί αύτό εlναι κάτι τό όποίο εlλικρινώς θά 

πρέπει όλοι μας όχι μόνο νά τό εύχώμαστε, άλλά καί νά τό 

έπιδιώκουμε. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»Αύτή τή στιγμή ή Έλλάς άντιμετωπίζει συσσωρευμέ

να πολλά καί κρίσιμα έξωτερικά προβλήματα. Καί θά μπο

ρούσε νά λεχθή ότι ούδέποτε ή χώρα μας στό παρελθόν 

άντιμετώπισε τήν σωρεία αύτών τών έπικινδύνων προβλη

μάτων. 

))Θά προσθέσω δέ, έπειδή συνήθως καλούμαι νά άπολο

γηθώ γιά τά προβλήματα αύτά, ότι εlμαι δ μόνος πού δέν 

εύθύνεται γι' αύτά. Γιατί τά έκληρονόμησε. 

))Ε[ναι αύτονόητο, κύριοι συνάδελφοι, ότι γιά τήν άντι

μετώπιση αύτών τών έπικινδύνων προβλημάτων χρειάζεται 

έθνική ένότης καί γαλήνη κοινωνική. Καί θά άποδειχθού

με άνάξιοι τής άποστολής μας άν, έχqντας άνοικτά τόσα 

έξωτερικά μέτωπα, άvοίγαμε μέ άντιθέσεις καί όξύτητες 

καί μέτωπα έσωτερικά. 

))Εlμαι βέβαιος, κύριοι συνάδελφοι, ότι όλοι μας έχου

με συνείδηση αύτών τών κινδύνων. Καί ότι θά προσπαθή

σουμε μέσα σέ έναν άσυνάρτητο καί σχεδόν άναρχούμενο 

κόσμο, νά προστατεύσουμε τήν άσφάλεια, τήν γαλήνη καί 

τήν πρόοδο τού λαού μαρ), 

'Ο άρχηγός τής άξιωματικής άντιπολιτεuσεως, 

Α. Παπανδρέου, άφου άρχικά ύπογράμμισε δτι δσα 

ε{πε δ πρωθυπουργός ήταν ήδη γνωστά άπό τόν τύπο 
- τόν έπίσημο καί τόν άνεπίσημο -,παρατήρησε: 

«Δέν έχετε, κύριε πρόεδρε, ποτέ άποδεχθή δτι ύπάρ

χουν βασικές, ριζικές διαφωνίες μεταξύ σας καί μεταξύ μας 

σέ δ,τι άφορα τήν tξωτερική πολιτική . Καί αύτές οί δια

φωνίες βρίσκονται σέ δύο tπίπεδα. Τό ενα εΙναι στρατηγι
κό tπίπεδο. Οί μεγάλες tπιλογές, οί διαφωνίες μας μέ τό 

"άνήκουμε στή Δύση", οί δποίες έχουν tπισωρεύσει καί 

συνεχίζουν νά tπισωρεύουν τόσα δεινά γιά τόν τόπο. 

Ταυτόχρονα, ύπάρχει καί διαφωνία στό tπίπεδο τακτικής. 

Διαφωνήσαμε μαζί σας στήν προσφυγή στή Χάγη, διότι ή 

Τουρκία πού διεκδικεί tθνικό έλληνικό χώρο έπρεπε νά 

πάη στή Χάγη, καί δχι ή 'Ελλάδα, τής δποίας τά δικαιώ

ματα κατοχυρώνονται στήν ύφαλοκρηπίδα άπό τή Σύμβα

ση τής Γενεύης, του 1958)). 

Στό σημείο αύτό παρενέβη δ πρωθυπουργός: 

Κ. Καραμανλής: Δέν γνωρίζω έάν εlσθε καλός οΙκονο

μολόγος, γνωρίζω όμως ότι εlστε κακός νομι~ός καί ότι 
έρμηνεύετε κατά τρόπο αύθαίρετο τή Σύμβαση τής Γενεύ

ης. Ή Σύμβαση τής Γενεύης καθορίζει ... 

Α. Παπανδρέου: Τά νησιά καί τήν ύφαλοκρηπίδα. Δέν 

μέ tνδιαφέρει τίποτε liλλο. 

Κ. Καραμανλής: Άλλά ήeΣύμβαση τής Γενεύης εiς τό 
άρθρον 6 προβλέπει εlδικές περιστάσεις. 

Α. Παπανδρέου: Τά τρία πρώτα liρθρα άποτελουν tθι

μικό δίκαιο, υποχρεωτικό. 

Κ. Καραμανλής: 'Ακούσατε νά σiiς έξηγήσω, διότι 

ήσχολήθην περισσότερο άπό σiiς μέ τό θέμα. Ή Σύμβαση 

τής Γενεύης καθορίζει γενικές άρχές, τίς δποίες θά πρέπει 

νά έφαρμόσουν γιά τήν δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας, 

τά ένδιαφερόμενα μέρη, άνάλογα μέ τίς εlδικές περιστά

σεις έκάστης περιοχής. Γι ' αύτό καί δίδονται κατά περιο
χές διάφορες λύσεις. v Αλλως δέ θά ύπήρχε λόγος διαπρα

γματεύσεων. Σκοπός άvτικειμενικός τών διαπραγματεύσε

ων ή τών διαιτησιών ε[ναι ή δριοθέτηση, ή όποία, όμως, 

δέν δύναται νά γίνη μονομερώς, άλλά ή μέ διμερή συμφω

νία ή μέ διατησία. 

Α. Παπανδρέου: Παραμόρφωση τής πραγματικότητας 

τής νομικής άπό τόν κ. πρόεδρο τής Κυβερνήσεως. Θέμα 

άρχής δέν ύφίσταται. Τά νησιά έχουν ύφαλοκρηπίδα . Μέ

σα στά πλαίσια αύτής τής άρχής, ύπάρχει θέμα δριοθέτη

σης καί αύτό τό θέμα μπορεί νά λυθή άπό τή Χάγη . 'Εάν 

tνδιαφέρεται ή Τουρκία νά τό λύση, δέν έχει παρά νά προ

σφύγη στή Χάγη) καί νά ζητήση δριοθέτηση. 'Εκείνο τό 

όποίο tμείς δέν έχουμε τό δικαίωμα νά θέσουμε κάτω άπό 

άμφισβήτηση εlναι δτι τά έλληνικά νησιά του Αiγαίου 

έχουν ύφαλοκρηΠίδα. Αύτό κατοχυρώνεται άπό τή Σύμβα
ση τής Γενεύης. Δέν μπορεί νά τό θέσουμε σέ συζήτηση. 

Κ. Καραμανλής: Θά εlσθε ύποχρεωμένοι νά χειροκρο

τήσετε έμένα, διότι δέν θά διαφωνήσω μέ τόν άρχηγό σας. 

Κανένας άπό τήν πλευρά τήν κυβερνητική δέν άρνείται ότι 
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τά νησιά έχουν ύφαλοιφηπίδα, άλλά είναι θέμα δριοθετή

σεως αvτής. Καί αvτό άιφιβώς είναι έκείνο, τό δποίον ζη

τοDμε άπό τή Χάγη, έφ' δσον οί ΤοDριωι δέν θέλουν μέ 

διμερείς συμφωνίες νά άναγνωρίσουν αvτό τό γεγονός. 

Α. Παπανδρέου: Χαίρω Ιδιαιτέρως γιά τή δήλωση τοϋ 

πρωθυπουργοϋ, πού aκούγεται γιά πρώτη φορά σ' αuτήν 

τήν αίθουσα. 

Στή συνέχεια, ό πρόεδρος τοu ΠΑΣΟΚ εψεξε τόν 

πρωθυπουργό γιά τήν άποδοχή τής συναντήσεως 

«γνωριμίας» μέ τόν Τοuρκο όμόλογό του· καί κατέ

ληξε: 

«Μά, κύριε πρόεδρε, δέν ε{ναι συνάντηση γνωριμίας 

δταν ό κάθε ενας παίρνει τό επιτελείο του μαζί καί δταν 

καλύπτει σέ μιά συζήτηση δλα τά διμερή θέματα. Αuτή 

ε{ναι συνάντηση οuσίας». 

Κ. Καραμανλής: Συνάντηση οvσίας είναι, δταν διαπρα

γματεύεσαι μέ σκοπό νά λάβης άποφάσεις. Ρητώς δήλωσα 

στή Βουλή δτι οvδείς έξ ήμών άνέλαβε δποιαδήποτε δέ
σμευση. 'Απλώς, θεώρησα χρήσιμη τή συνάντηση, διότι 

ύπάρχει πιθανότης νά δημιουργηθfί ένα κλίμα πού θά έπι

τρέψη εΙρηνικό διάλογο, άλλά καί διότι ήταν χρήσιμο νά 

γνωρίζουμε έκατέρωθεν πού εύρισκόμεθα. 

τέλος, ό Α. Παπανδρέου άνέπτυξε τίς θέσεις του 

στό Κυπριακό καί τό Αtγαίο, έπανέλαβε δτι οί έπι

διώξεις τής Τουρκίας είναι γνωστές καί, κατά τοuτο, 

περιορίζουν κάθε δυνατότητα γιά εποικοδομητική 

συζήτηση, άναφέρθηκε στόν άρνητικο γιά τήν • Ελ
λάδα ρόλο του ΝΑΤΟ καί τών ΗΠΑ σ' δ,τι άφορά 

τίς έπίμαχες διαφορές μέ τήν Τουρκία· καί κατέληξε: 

«'Υπάρχει ενα νομικό καθεστώς πού προστατεύει τά 

κυριαρχικά δικαιώματα στό Αiγαίο. Θά πρέπει νά διακηρύ

ξουμε πρός δλες τίς κατευθύνσεις καί πρός τόν 'Ετσεβίτ 

δτι αuτά τά δικαιώματα, τά κυριαρχικά μας, δέν ε{ναι δια

πραγματεύσιμα. 'Εάν ό Έτσεβίτ επιθυμεί διαπραγματεύ

σεις στά πλαίσια τοϋ διεθνοϋς κατωχυρωμένου καθεστώτος 

καλώς, aλλοιώς όχι. Διαφορετικά θά πρέπει ό λαός μας νά 

aντιμετωπίση τό θέμα τής προάσπισης τοϋ εθνικοϋ μας 

χώρου. Καί δταν ενας λαός είναι aποφασισμένος νά 

προασπίση τά κυριαρχικά του δικαιώματα, εξασφαλίζει 

ταυτόχρονα τόσο τήν εiρήνη, δσο καί τά κυριαρχικά του 

δικαιώματα». 

'Επικριτικοί ύπήρξαν γιά τήν Κυβέρνηση καί οί 

I. Ζίγδης, πρόεδρος τής Δ.Ε. τής ΕΔΗΚ, καί Η. 
'Η~ιου, πρόεδρος τής ΕΔΑ. 'Ο πρώτος χαρακτήρισε 
ώς άπαράδεκτη τή συνάντηση του πρωθυπουργοί) 

τής 'Ελλάδος μέ τόν πρωθυπουργό της Τουρκίας, 

έφόσον ή Τουρκία δέν προβάλλει θέματα πού είναι 

φυσικό νά άνακύπτουν μεταξύ δύο όμόρων χωρών, 

άλλά διατυπώνει άξιώσεις κατά της έδαφικής άκε

ραιότητας καί τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τής 

χώρας. 'Ο δεύτερος κατέληξε στό άκόλουθο γενικό 

συμπέρασμα: 

« Έπιθυμοϋμε λύση πού δέν θά έπικυρώση δσα οί 

Τοϋρκοι επέβαλαν μέ τή βία. Καί γι' αuτό, παρά τή γνωρι

μία καί τίς διαχύσεις μέ τόν 'Ετσεβίτ, ή Κυβέρνηση δέν 

πρέπει νά ξεχνάη δτι εξ α{τίας τοϋ 'Αττίλα I καί τοϋ 'Ατ
τίλα 2 ό 'Ετσεβίτ aποκαλείται aπό τούς όπαδούς του "δ 
πορθητής τής Κύπρου" καί δτι οί τουρκικοί επιθετικοί κύ

κλοι, πολιτικοί καί στρατιωτικοί, διακηρύσσουν μιά "με

γαλοϊδεάτικη πολιτική" τής Μεγάλης Τουρκίας. 'Η ΕΔΑ 

θεωρεί δτι ή ενημέρωση τής Βουλής οuτε πλήρης ύπήρξε, 

οuτε πειστική καί δτι aφήνει μεγάλα περιθώρια εντόνων 

άνησυχιών γιά τό λαό»42 • 

Στή διάρκεια, έξάλλου, της άντίστοιχης συνεδριά

σεως τής τουρκικής Βουλής, ό Μ. Έτσεβίτ εκαμε, 

άπό τήν πλευρά του, τήν άκ:όλουθη δήλωση: 

«Γιά νά έπιλυθοϋν τά μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας 

προβλήματα πρέπει νά σημειωθεί έκτόνωση στίς σχέσεις. 

Γι' αuτόν τόν λόγον aπηύθυνα στόν κ. Καραμανλή εκκλη

ση γιά συνάντησή μας, λίγο μετά τόν σχηματισμό τής Κυ

βερνήσεώς μου, γιά νά επιτευχθεί τό ταχύτερο δυνατόν 

έπίλυση τών προβλημάτων καί aποκατάσταση φιλικών 

σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών, δπως εγινε πλειστάκις κα

τά τό παρελθόν, ακόμη καί μετά aπό μακροχρονίους πολέ

μους. 'Όταν μετέβαινα στήν συνάντηση ήμουν αiσιόδοξος 

χωρίς βεβαίως νά παρασύρομαι aπό χίμαιρες. Κύριος λό

γος τής αισιοδοξίας μου ήταν δτι, δπως πιστεύω, δέν ύπάρ

χουν βασικά 'μεγάλες aντιθέσεις συμφερόντων μεταξύ 

'Ελλάδος καί Τουρκίας. ΥΕγινε προσπάθεια έκμεταλλεύ

σεως τής πεποιθήσεώς μου αuτής καί μοϋ ύποβλήθηκε τό 

έρώτημα πώς είναι δυνατό νά παραβλέπω τήν ϋπαρξη μεγά

λων προβλημάτων μεταξύ μας. 'Εγώ δέν ύποτίμησα πο1έ 
τά προβλήματα πού ύπάρχουν. Στήν πραγματικότητα εμείς 

είμαστε αuτοί πού aνακινήσαμε τό 1974 τήν ϋπαρξη αuτών 
τών ζητημάτων καί τονίσαμε δτι επιβάλλεται επίλυσή τους, 

δταν οί σημερινοί επικριταί μου εφαίνονται σάν νά μή 

!!χουν iδέαν τής ύπάρξεως τών προβλημάτων αuτών. Πρίν 

aπό τό 1974 δέν γινότανε στήν Τουρκία λόγος οϋτε γιά 
πρόβλημα FIR οϋτε γιά πρόβλημα ύφαλοκρηπίδος . Τό πρό

βλημα ύφαλοκρηπίδος δμως aποτέλεσε aπό τό 1950 θέμα 
διεθνών συμφωνιών. Τά χρόνια εκείνα δέν ήκούετο aπό 

τήν Τουρκία καμμία φωνή γιά τά δικαιώματα αuτά . Μόλις 

τό 1974 ή Τουρκία άρχισε νά διεκδικεί τά δικαιώματά της 
στόν τομέα αuτό. Βεβαίως ε{ναι δύσκολη ή έπίλυση τών 

προβλημάτων αuτών. Δέν εlναι δμως aδύνατη. Πέραν τού

του ή επίλυση προβλημάτων εΙ ναι έπιβεβλημένη, διότι δσο 

δέν θά έπιλύονται τά προβλήματα αuτά καί δσο δέν θά 

άναγνωρίζονται τά σχετικά μέ τήν θάλασσα καί τούς αιθέ

ρες δικαιώματα τής Τουρκίας στό Αίγαίο, θά εΙ ναι aδύνατη 

aποκατάσταση τών φιλικών σχέσεων καί τής συνεργασίας 

μεταξύ Τουρκίας καί 'Ελλάδος. 'Αποκατάσταση φιλικών 

σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών μέ επίλυση τών προβλημά

των αuτών εΙ ναι πρός τό συμφέρον τόσο τής Τουρκίας δσο 

καί τής ' Ελλάδος. 
»'Η συνάντησή μας μέ Κ. Καραμανλή, μέσα στά προ

καθορισμένα πλαίσιά της, ύπήρξε επιτυχέστερη aπό δ,τι 

περίμεναν όρισμένοι κύκλοι. Κατά τίς συνομιλίες τοϋ 

Μοντραί αναπτύξαμε πολύ aνοικτά τίς σκέψεις μας σχετι

κά μέ τά προβλήματα . 'Όπως aναφέρεται καί στό εκδοθέν 
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άνακοινωθέν, χωρισθήκαμε άφοϋ λάβαμε τήν άπόφαση νά 

συνεχίσουμε τόν διάλογο αuτό μέ νέες συναντήσεις, μέ τήν 

πεποίθηση δτι θά διανοίξει τούς δρόμους γιά συγκεκριμέ

νες λύσεις τών προβλημάτων . Στό Μοντραί δέν εληξε δ 

διάλογος, άπλώς άρχισε. 

»Σχετικά μέ τόν έναέριο χώρο τοϋ Αίγαίου ύπάρχει ενα 

πρόβλημα πού προκύπτει άπό τίς διεθνείς συμφωνίες. 

»'Η Τουρκία βεβαίως δέν ε{ναι δυνατόν νά δεθχεί δπως 

ή ' Ελλάς μετατρέψει σέ κυριαρχικό της δικαίωμα τό πρό
βλημα αuτό τής γραμμής FIR. 

»Γιά τήν 'Ελλάδα δέν τίθεται θέμα νά προβεί σέ παρα

χωρήσεις άπό δικαιώματα τά όποία άνήκουν σέ αuτήν. Οϋ

τε καί γιά τήν Τουρκία ύπάρχει θέμα άποκτήσεως δικαιώ

ματος πού δέν τής άνήκει . Γιά τό θέμα τοϋ Διεθνοϋς Δικαί

ου Θαλάσσης ενδιαφέρονται άκόμη καί τελείως χερσαίες 

χώρες. Τό πρόβλημα τώρα σχετικά μέ τό Αίγαίο ε{ναι νά 

γίνουν δίκαιες ρυθμίσεις pύμφωνα μέ τό ύπό διαμόρφωση 

άκόμη διεθνές δίκαιο θαλάσσης. Τό θέμα ε{ναι νά βρε

θοϋν δίκαιες καί μόνιμες λύσεις. Μέ τόν Κ. Καραμανλή 

συζητήσαμε καί τό θέμα τοϋ έξοπλισμοϋ τών νήσων τοϋ 

Αίγαίου κατά παράβαση τών διεθνών συμφωνιών, δπως 

έπίσης καί τά προβλήματα τών Τούρκων τής Δυτικής Θρά

κης. Τόνισα σ' αuτόν δτι θά ύποσηρίζουμε μέχρι τέλους τά 

δικαιώματα πού μaς άναγνωρίζονται έκ των συμφωνιών. 

' Επιτύχαμε σύμπτωση άπόψεων στόν καθορισμό των νο

μίμων δικαιωμάτων κατά τρόπο μόνιμο. 'Ελλάς καί Τουρ

κία άποκατέστησαν φιλικές σχέσεις δταν δέν άνεμιγνύον

το τρίτοι στίς μεταξύ τους ύποθέσεις καί μάλιστα δέν συ

ονήντησαν δυσκολίες πρός τοϋτο»43 • 

20 ΜΑΡτΙΟΥ 1978 

' Ο Κ. Καραμανλής, μετά τήν άναγγελία του άπο

τελέσματος τ&ν γαλλικών βουλευτικών έκλογ&ν, άπέ

στειλε στόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Β. 

Ζισ~άρ ντ' Έσταίν, τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«'Επιθυμώ νά σiiς έκφράσω τά είλικρινή καί θερ

μά μου συγχαρητήρια γιά τό άποτέλεσμα τών χθεσι

νών έκλογών. 'Ο γαλλικός λαός άναγνώρισε τό μεγά

λο lργο πού lχετε έπιτελέσει καί ταυτοχρόνως άνανέ

ωσε τήν έντολή του, πού θά σiiς έπιτρέψη νά όλο

κληρώσετε τήν πολιτική σας πρός όφελος όχι μόνο 

τής Γαλλίας, άλλά καί δλόκληρου τής Εύρώπης. 

Χαίρω έξάλλου, διότι τό άποτέλεσμα τής έκλογής θά 

έπιτρέψη τή συνέχιση τής στενής καί καρποφόρου 

συνεργασίας τών δύο λαών μας πού συνδέονται μέ 

πολλαπλούς παραδοσιακούς δεσμούς. Σiiς άπευθύνω 

τίς πιό φιλικές μου εύχές γιά τήν έπιτυχία τής ύψη

λής άποστολής σας, καθώς καί γιά τήν εύτυχία τού 

γαλλικού λαού. Δεχθείτε παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, 

τή διαβεβαίωση τής μεγάλης προσωπικής μου έκτι

μήσεως καί τών πολύ φιλικών αίσθημάτων μου». 

20 ΜΑΡτΙΟΥ 1978 

Ποσό 1.368 έκατ. δρχ. διατίθεται άπό τό πρό

γραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων, γιά έπεκτάσεις καί 

βελτιώσεις κτιρίων, νοσηλευτικών ίδρυμάτων, άγο

ρά έπιστημονικου έξοπλισμου καί <'iλλα εργα πού 
άφορουν τή δημόσια υγεία.~ Αλλα 195 έκατ. προβλέ
πονται γιά εργα κοινωνικής προνοίας, κυρίως γιά 

δημιουργία παιδικών σταθμών στά άστικά κέντρα 

καί τήν ϋπαιθρο. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ άποφάσεις πού υπέ

γραψε δ υφυπουργός Συντονισμου, θά διατεθουν με

ταξύ ι'iλλων καί τά έξης ποσά: 

Ι. Δημόσια 'Υγεία: Γιά άνέγερση νέας πτέρυγας 

στό παιδονευροψυχιατρικό νοσοκομείο Νταου Πεν

τέλης (110 έκατ.), τό Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 
(40 έκατ.), Βεροίας (30 έκατ.), Λευκάδας (8 έκατ.), 
'Αγίου Νικολάου Κρήτης (25 έκατ.), γιά τό νοσοκο
μείο νοσημάτων θώρακος Β. 'Ελλάδος (28,5 έκατ .), 

ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (31 έκατ.), Βοστάνειο Μυτι
λήνης (10 έκατ.), Χανίων (10 έκατ.), Δημόσιο Μαιευ
τήριο Θεσσαλονίκης (14 έκατ . ), 'Ιπποκράτειο 'Αθη

νών (25 έκατ.) κ.α. 
Έξάλλου, διατίθενται 28 έκατ. γιά έπιστημονικό 

έξοπλισμό διαφόρων ι'iλλων ίδρυμάτων, 18,5 έκατ. 

γιά έξοπλισμό κέντρων αίμοδοσίας, 20 έκατ . γιά 

άγορά άσθενοφόρων αύτοκινήτων γιά κάλυψη έκτά

κτων <iναγκ&ν όλης τής χώρας. 

Γιά τό 1978 εχουν προγραμματιστεί, μεταξύ <'iλ
λων, τά έξης εργα: Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 10 
έκατ., άγορά οίκοπέδου γιά τό Γενικό Νοσοκομείο 

Βόλου (5 έκατ.), διαρρυθμίσεις, προσθήκες, έξοπλι
σμός διαφόρων νοσοκομείων (Κοζάνης, Λευκάδος, 

Ν. 'Ιωνίας 'Ιωαννίνων, Σπάρτης, Νταου Πεντέλης, 

'Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης καί 'Αθηνών, Βόλου, 

Σανατόριο Λαμίας, ΑΧΕΠΑ Κομοτηνής καί 'Υγειο

νομικό Σταθμό Ζαγκλιβερίου). 

2. Κοινωνική Πρόνοια: Τό μεγαλύτερο ποσό (125 
έκατ.) διατίθεται γιά ϊδρυ~η, έξοπλισμό κ.λ.π. έθνι

κ&ν καί άγροτικ&ν παιδικ&ν σταθμών, 38 έκατ. γιά 
ένίσχυση ίδρυμάτων καί 29 έκατ. γιά προστασία 

άναπήρων. 

22 ΜΑΡτΙΟΥ 1978 

Μέ τήν εύκαιρία διεθνους διασκέψεως μέ άντι

κείμενο τή διεύρυνση της οίκονομικfjς καί έμπορι

κfjς έπικοινωνίας μέ τίς άραβικές χώρες, δ υπουργός 

'Εμπορικής Ναυτιλίας άνέφερε ότι ή γεωγραφική θέ

ση τής 'Ελλάδος προσφέρεται γιά νά τήν καθιερώ

σει ώς τόν κατεξοχήν έξυπηρετικό διαμετακομιστικό 
σταθμό καί κέντρο συνδυασμένων μεταφορών πρός 

τή Μέση 'Ανατολή καί τόν άραβικό κόσμο, γενικό

τερα. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή άσφαλ&ς συντελεί 

κα( ή έπαναλειτουργία τής διώρυγας του Σουέζ, ή 
όποία ε{ χε σάν άποτέλεσμα, γιά τήν 'Ελλάδα, τή ρα

γδαία άνάπτυξη τής έξαγωγικfjς της δραστηριότητας 
πρός τίς φίλες άραβικές χώρες. 
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Σημειώνεται ίδιαίτερα ότι μόνο άπό τό λιμάνι του 

Πειραιώς εχουν έξαχθεί πρός τίς χώρες τής Μ. 

'Ανατολής τόνοι γενικοu φορτίου 154.000 (1975), 
370.000 ( 1976), 455.000 ( 1977), ήτοι μέσα στήν τριε
τία σημειώθηκε αϋξηση κατά 195%. 

'Αναφερόμενος στή συνεργασία 'Ελλάδος -άρα

βικ&ν χωρών, δ ύπουργός είπε ότι ή συμφωνία, πού 

εχει τή μεγαλύτερη σημασία γιά τό διαμετακομιστι

κό ρόλο τής 'Ελλάδος, ε{ναι έκείνη μεταξύ 'Ελλά

δος καί Συρίας, μέ τήν δποία καθιερώνεται τακτική 
θαλάσςηα σύνδεση μέ όχηματαγωγά πλοία μεταξύ 

των δύο χωρών. 'Η νέα αύτή όδός Εύρώπης - Μέσης 
'Ανατολής έπιφυλάσσει γιά τήν 'Ελλάδα τόν κύριο 

ρόλο ένόςδιεθνοuς διαμετακομιστικοί) κέντρου. Του

το προκύπτει καί άπό τήν εκθεση τής Διεθνοuς 

'Ενώσεως Σιδηροδρpμικ&ν Δικτύων, ή δποία προ

τείνει τήν ίδρυση τακτικής γραμμής μεταφορaς σι

δηροδρομικών συρμών μέ είδικά όχηματαγωγά 

πλοία, μέσωΑίγαίου Πελάγους, μεταξύ ένός έλληνι

κοu λιμένα καί του συριακοu λιμένα Λαττάκεια. 'Η 

δημιουργία τής νέας έπικοινωνιακής όδοu 'Ελλά

δος-Συρίας ύπολογίζεται ότι θά αύξήσει τή σημερινή 

μεταφορική Ικανότητα μεταξύ Εύρώπης καί Μέσης 
'Ανατολής κατά 80%. 

23 ΜΑpτΙΟΥ 1978 

Μετά άπό μακρά συζήτηση στή Βουλή κυρώνεται 

δ γενικός προϋπολογισμός του Κράτους γιά τό οίκο

νομικό ετος Ι 978. 
0{ βaσικές άρχές πού πρυτάνευσαν στή σύνταξή 

του, άναπτύχθηκαν, κατά τήν εναρξη τής συζητήσε

ως, στίς 16 Φεβρουαρίου. 
'Ο ύπουργός τ&ν Οίκονομικ&ν, Ι. Μποuτος, έπι

σήμανε ότι ή καθυστερημένη κατάθεση του προϋπο
λογισμοί) στή Βουλή όφείλεται στήν παρεμβολή τ&ν 

βουλευτικών έκλογ&ν τής 20ής Νοεμβρίου καί τή 

συγκρότηση τής τελευταίας σέ σώμα στίς 12 Δεκεμ
βρίου 1977. Ή Κυβέρνηση πιστεύει, ύποστήριξε, 
ότι ή ούσιαστική τήρηση των κανόνων του κοινο

βουλευτισμοί) καί τής δημοκρατίας έπιβάλλει, πρώ

τον, δ προϋπολογισμός νά άπεικονίζει τήν οικονομι

κή καί κοινωνική πολιτική τής Κυβερνήσεως πού 

προήλθε άπό τίς πρόσφατες έκλογές καί, δεύτερο, νά 

παρασχεθοuν στήν άντιπολίτευση aνετα χρονικά 

περιθώρια γιά ούσιαστική ένημέρωση καί έποικοδο

μητική κριτική, ή δποία καί ήταν άδόνατη αν έπιδι

ωκόταν ή ψήφισή του στή διάρκεια του Δεκεμβρίου. 

Ειδικότερα, έπιχειρώντας τήν άνάλυση των δε

δομένων πού καθόρισαν τή σύνταξη του νέου προϋ

πολογισμοί), έπεσήμανε: 

«Στή διεθνή οiκονομία, οί έξελίξεις τό 1977 ήταν 
δυσμενέστερες άπό τίς άρχικές προβλέψεις. 'Η &πι βρά

δυνση του άνοδικου ρυθμου του εΙσοδήματος στίς χώρες 

του ΟΟΣΑ άποδίδεται στήν περιοριστική πολιτική πού 

άσκήθηκε μέ στόχο τόν ελεγχο του πληθωρισμου, στίς 

χώρες πού ε{ χε φθάσει σέ εξαιρετικά ύψηλούς ρυθμούς καί 

τήν ι'ιποτροπή τής ι'ιναζωπυρώσεώς του στίς άλλες, στή 

διστακτικότητα γιά τήν ι'ινάληψη επενδυτικών πρωτοβου

λιών πού όφείλεται στήν &βεβαιότητα γιά τή μελλοντική 

ι'ιπόδοση τών επενδύσεων καί σέ άνησυχίες πού προκα

λουνται ι'ιπό τήν πολιτικοκοινωνική άστάθεια καί σέ σειρά 

παραγόντων πού επηρεάζουν άρνητικά τήν Ιδιωτική κατα

νάλωση. 

»'Αλλά καί γιά τό 1978, οί προοπτικές δέν ε{ναι πολύ 
ενθαρρυντικέςι'ιναμένεται μικρή επιβράδυνση στήν άνοδο 

τών τιμών, διατήρηση τής αύξήσεως του εισοδήματος στό 

ποσοστό 1977 καί περαιτέρω αuξηση τής άνεργίας, γιά τό 
σύνολο τών χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Στήν 'Ελλάδα, έξω

γενείς κυρίως παράγοντες, δπως ή μείωση τής ι'ιγροτικής 

παραγωγής λόγω τών δυσμενών καιρικών συνθηκών καί οί 

επιδράσεις άπό τό εξωτερικό, δδήγησαν σέ μιά σχετική 
επιβράδυνση τών ρυθμών ι'ιναπτύξεως. Μολοντουτο, δ ρυ

θμός αύξήσεως του εθνικου προϊόντος στήν 'Ελλάδα, ήταν 
ύπερδιπλάσιος του άντίστοιχου τών χωρών του ΟΟΣΑ 

(4,2% εναντι 2%). Παράλληλα, σημειώθηκε αuξηση τής 
άπασχολήσεως καί μείωση τής άνεργίας. Τά πραγματικά 

ώρομίσθια στή βιομηχανία αύξήθηκαν τό α' ~ξάμηνο κατά 

10,6%. 'Η συναλλαγματική θέση τής χώρας ισχυροποιή
θηκε ι'ικόμη περισσότερο, ή δέ σημαντική αiJξηση τής αύ
τόνομης είσροής ίδιωτικών κεφαλαίων είναι δηλωτική τής 

εμπιστοσύνης των ξένων οίκονομικών κύκλων καί των 

'Ελλήνων του έξωτερtκου στό οίκονομικό μέλλον του τό

που. τέλος, οί ίδιωτικές καταθέσεις αuξήθηκαν κατά 88 
δισεκατ. δρχ., ένώ ή αϋξηση τών πιστώσεων πρός τόν ίδιω
τικό τομέα, πιστεύεται δτι θά φθάσει τά 97 δισεκατ. 

δραχμές. Κάτω άπό τίς συνθήκες αuτές, οί ελαφρές ι'ιπο

κλίσεις πού παρουσίασε ή προηγούμενη δημοσιονομική 

διαχείριση κινήθηκαν μόνο σέ συνήθη καί παραδεκτά 

δρια. 'Ο τακτικός προϋπολογισμός θά κλείσει ίσοσκελι

σμένος, δπως ε{χε προβλεφθεί. 'Η μικρή σχετικά ύπέρβα

ση στό ϋψος τών εσόδων καί δαπανών προήλθε ι'ιπό τήν 

αύξημένη άπόδοση δρισμένων φορολογικών εσόδων καί 

τήν πραγματοποίηση εΙδικών εσόδων. Στήν αuξηση τών 

φορολογικών έσόδων συνέβαλε άποφασιστικά ή ι'ιποτελε

σματικότερη σύλληψη τής φορολογητέας ϋλης. 

» Ό τακτικός προϋπολογισμός του 1978 ε{ναι Ισοσκε
λισμένος στό ϋψος τών 250.000 ~κατ. δραχμών. Ή Κυβέρ
νηση πιστεύει δτι τήν ίσοσκέλιση του τακτικου προϋπο

λογισμου επιβάλλουν τόσο ή ι'ινάγκη τών ποσοτικών συ

σχετίσεων τής οίκονομίας, δσο καί ή άνάγκη άποφυγής 

διαταράξεως του γενικότερου ψυχολογικου κλίματος, πα

ράγοντες άποφασιστικής σημασίας γιά τή διατήρηση καί 

ενίσχυση τής οΙκονομικής καί νομισματικής Ισορροπίας. 

>>'Ο προϋπολογισμός του. 1978 είναι ταυτόχρονα τολ
μηρά έπεκτατικός, κοινωνικός καί λιτός: επεκτατικός, έφό

σον στερείται εσοδα 6,5 δισεκατ. δραχμές, τά όποία μέ τή 
μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων ενισχύουν τό διαθέσιμο 

εΙσόδημα τών καταναλωτών καί Ιδίως τών μισθοσυντηρή

των ένώ, παράλληλα, μέ τή διάθεση πιστώσεων 15 δισεκατ. 
δρχ. γιά τήν έφαρμογή του νέου 'Ενιαίου Μισθολογίου, 

ενισχύεται σοβαρά ή οΙκονομική θέση τών ύπαλλήλων καί 

τών συνταξιούχων του Δημοσίου· κοινωνικός, εφόσον τό-
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σο οί φορολογικές έλαφρύνσεις δσο καί τό ·Ενιαίο Μι

σθολόγιο, σημαίνουν άνακατανομή είσοδήματος ύπέρ τών 

χαμηλών καί μεσαίων εισοδηματικών τάξεων, άλλά καί 

έφόσον προβλέπει πιστώσεις κατά 34,6% καί 25,1% άντί
στοιχα· λιτός, έφόσον ή ίσοσκέλισή του στηρίχθηκε στήν 

περικοπή κάθε μή άπόλυτα άπαραίτητης δαπάνης. 

»·Ο προϋπολογισμός Δημοσίων 'Επενδύσεων, προβλέ

πει uψος πληρωμών 55 δισεκατ. δραχμές εναντι45 δισεκατ. 

δραχμές του 1977. Ή κατά 22,2% αϋξηση τών κρατικών 
έπενδύσεων ε{ναι Ιδιαίτερης σημασίας, τόσο γιά τήν τό

νωση τής οΙκονομικής δραστηριότητος, δσο καί γιά τήν 

προώθηση, μακροχρόνια, τής οίκονομικής άναπτύξεως. 

»·Η συνοπτική είκόνα του πρός ψήφιση προϋπολογι

σμου, ε{ναι ή έξής: 

Τακτικός 'Επενδύσεων Σύνολο 

I. ~Εσοδα 
2. ~Εξοδα 

3. 'Αποτελέσματα 

250.000 
250.000 

1.300 
55.000 

- 53.700 

521.300 
305.000 

- 53.700 

»'Εξάλλου, οί προϋπολογισμοί τών είδικών ταμείων 
καί ύπηρεσιών, εχουν συνολικά ώς έξής: 

(Σέ έκατ. δρχ.) 

~Εσοδα 64,052,9 
~Εξοδα 85,129,9 
nΕλλειμμα 21.077,0 

»(τό ελλειμα αuτό, προκύπτει άποκλειστικά άπό τό λο

γαριασμό καταναλωτικών άγαθών καί θά καλυφθεί άπό πι

στώσεις τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος). 

»·Η δημοσιονομική πολιτική πού έκφράζει δ νέος 

προϋπολογισμός εχει σχεδιαστεί ώστε νά ύπηρετεί τίς 

έπιταγές καί προτεραιότητες τής οίκονομικής πολιτικής. 

·Η προτεραιότητα δίνεται στήν τόνωση τής οΙκονομικής 

δραστηριότητας καί στή στήριξη ύψηλου έπιπέδου άπα

σχολήσεως. Βασικός στόχος ε{ναι ή πραγματοποίηση 

ύψηλου ρυθμου οΙκονομικής άναπτύξεως καί ή άποφυγή 

διαταραχών στήν έσωτερική καί έξωτερική νομισματική 

ίσορροπία . Μέσα στά πλαίσια πού δριοθετουν ο{ στόχοι 

τής άναπτύξεως καί τής νομισματικής Ισορροπίας, δ 

προϋπολογισμός του 1978 εχει διαρθρωθεί τόσο στό σκέ
λος τών έσόδων, δσο καί τών δαπανώ~, μέ βασικές έπιδιώ

ξεις τήν ένίσχυση τής έθνικής c'iμυνας, τή διευρυμένη κά
λυψη κοινωνικών καί πολιτιστικών άναγκών καί τή δικαιό

τερη κατανομή τών φορολογικών βαρών καί του έθνικου 

εισοδήματος γενικότερα»44 • 

25 MApτiQy 1978 

Μέ τήν ευκαιρία τής έθνικης έπετείου, δ Κ. Κα

ραμανλής δίνει στή δημοσιότητα τό άκόλουθο μή

νυμα: 

«·Η σκέψη μας στρέφεται καί σήμερα, δπως κάθε 

χρόνο αύτή τήν ήμέρα, στό παρελθόν. Υ{)χι μόνο γιά 

νά πανηγυρίσουμε τήν έπέτειο τής 'Εθνικής μας 

'Ανεξαρτησίας. 'Αλλά καί γιά νά παραδειγματισθού

με γιά τό μέλλον. 

>>'Η ίστορία τοv έθνους μας διαιρείται τυπικά σέ 

περιόδους. Ούσιαστικό της δμως γνώρισμα εlναι ή 

συνέχεια. Καί τήν συνέχεια αύτή τήν διακρίνουμε σέ 

μιά άλληλουχία άπό έξάρσεις μοναδικές, άλλά καί 
θλιβερές όπισθοδρομήσεις. 

>>Τό καθήκον άπαιτεί νά σταθούμε σήμερα στίς 

πρώτες. "Ομως ποτέ δέν πρέπει νά λησμονc::Jμε καί 

τίς άλλες, τά τραγικά σφάλματα, τά πάθη καί τήν 

διχόνοια πού τόσο ταλαιπώρησαν τό έθνος. 
>>'Οδηγός μας πρέπει νά εlναι οί άρετές πού ένέ

πνευσαν τό θαvμα του 1821. Μέ αύτές τίς άρετές άπο
κτήθηκαν ή έλευθερία καί ή άνεξαρτησία μας. Καί 

μέ τίς ίδιες άρετές εlναι μονάχα δυνατόν νά διατηρη

θούν. 'Η έλευθερία καί ή άνεξαρτησία δέν φθάνει νά 

κατακτηθούν μιά φορά. Χρειάζονται άγώνα συνεχή 

γιά νά κατακτώνται καθημερινά· καί άπαιτοvν πάντα 

πίστη, προθυμία γιά θυσίες, δμόνοια. 

»Αύτό τό χρέος μaς έπιβάλλει ή ίστορία μας καί 

ή παράδοση στούς κρίσιμους καιρούς πού περνa δ 

τόπος μας. Νά θυμώμαστέ τίς μεγάλες στιγμές του 

έθνους καί νά διατηρούμε άμείωτη τήν έφεση νά 

προασπίζουμε, οχι μέ λόγια, άλλά μέ πράξεις τήν 
έλευθερία καί τήν άνεξαρτησία μας έναντίον δποι
ασδήποτε έπιβουλής. Κανένας δέν θά τολμήση τότε 

νά τίς άπειλήση. Γιατί θά γνωρίζη δτι είμαστε άπο

φασισμένοι, άλλά καί ίκανοί, νά τόν άντιμετωπίσου

με άποτελεσματικά». 

27 ΜΑΡτΙΟΥ 1978 

·Η άμερικανική Κυβέρνηση άποφασίζει νά κι

νήσει τή διαδικασία άρσεως του έμπάργκο σέ βάρος 

της Τουρκίας, τό όποίο ε{χε θέσει σέ έφαρμογή στίς 

5 Φεβρουαρίου 1975. 
Προκειμένου νά διευκολύνει τήν έφαρμογή της 

άποφάσεώς του, δ πρόεδρος Κάρτερ άποστέλλει 

στήν "Αγκυρα, δύο μέρες άργότερα, άντιπροσωπεία 

ύπό τόν ύφυπουργό 'Εξωτερικών, Γ. Κρίστοφερ, μέ 

σκοπό νά πείσει τούς Τούρκους νά κάμουν δρισμένες 
παραχωρήσεις στό Κυπριακό. 

Ή άποστολή Κρίστοφερ θά συμπέσει μέ τήν 

δλοκλήρωση τής έπισκέψεως του Ρεπουμπλικανου 

γερουσιαστή, Τζ. Τζάβιτς, μέ τόν ϊδιο σκοπό, στήν 

n Αγκυρα καί, στή συνέχεια, στήν 'Αθήνα. Κατά τή 

διέλευσή του άπό τήν έλληνική πρωτεύουσα, δ τε
λευταίος ε{χε συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. 

Καραμανλή, δ δποίος εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ό κ. Τζάβιτς έπέρασε άπό τήν Έλλάδα οχι ώς 

μεσολαβητής, άλλά γιά νά άκούση τάς έλληνικάς 

άπόψεις κυρίως έπί τοv Κυπριακού. Εlχα τήν εύκαι

ρία νά του έκθέσω έπί του θέματος αύτοv τάς γνω

στάς θέσεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Καί έχω 

τήν έντύπωσιν δτι δ κ. Τζάβιτς έδειξε κατανόησιν». 

Τόν 'Αμερικανό γερουσιαστή, ήγετικό στέλεχος 
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τής 'Επιτροπής 'Εξωτερικών 'Υποθέσεων τοϋ Κογ

κρέσσου, δέχτηκαν ίδιαιτέρως καί οί ύπουργοί τών 

'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύνης, Π. Παπαληγού

ρας καίΕ. 'Αβέρωφ, καθώς καί ό πρόεδρος τής Βου

λής, Δ. Παπασπύρου. Μετά τίς σχετικές συζητήσεις 

δηλώθηκε επίσημα δτι ή έλληνική πλευρά οϋτε επι

θυμεί, οϋτε ημπορεί νά άναμειχθεί στό θέμα τοϋ εμ

πάργκο, εφόσον τοϋτο αποτελεί εσωτερική ύπόθεση 

τών ·Ηνωμένων Πολιτειών καί μάλιστα τοϋ Κογ

κρέσσου, τό όποίο καί ελαβε τήν απόφαση νά απο

δοκιμάσει τήν επίθεση σέ βάρος τής Κύπρου μέ χρή

ση αμερικανικοϋ όπλισμοϋ. 'Η <iρση του δμως θά 

άποτελοϋσε μεγάλο λάθος, εφόσον από τήν τουρκική 

πλευρά δέν εχει εκδηλωθεί πρωτοβουλία γιά τήν 

επανόρθωση τής άδικίας. 'Η τυχόν άπόφαση γιά τήv 

<iρση τοϋ εμπάργκο θά εκλαμβανόταν, κάτω άπό τίς 

συνθήκες αuτές, ώς επιβράβευση τής άδιαλλαξίας 

τής "Αγκυρας καί ώς ενθάρρυνση στή συνέχιση τής 

ϊδιας πολιτικής. 

'Από τήν πλευρά του, ό Τζ. Τζάβιτς, σέ δηλώσεις 

του, παραδέχτηκε δτι οί ΗΠΑ αντιμετωπίζουν, εξαι

τίας τής συγκεκριμένης αuτής καταστάσεως, πολι

τικό καί fιθικό πρόβλημα· καί πρόσθεσε: 

«Δέν ύποτιμώ καθόλου τίς ηθικές άξίες πού ύπαγόρευ

σαν τήν εγκριση του νόμου άπό τό Κογκρέσσο. Κατά πόσο 

θά πρέπει τώρα νά τό έπανεκτιμήσωμε, ύπό τό φώς τής 

άμυντικήςσυμφωνίας πού συνάψαμε μέ τήν Τουρκία καί 

τής άμυντικής συμφωνίας μέ τήν 'Ελλάδα, η όποία άναμέ

νεται νά ύπογραφή, αύτό είναι κάτι πού τά μέλη τής Γε

ρουσίας θά έξετάσουν. 'Αλλά μου έξετέθη κατά πλήρη καί 

διαφωτιστικό τρόπο η έλληνική θέση, καθώς καί οί άνάγ

κες τής ·Ελλάδος, καί τό μόνο πού μπορώ νά πώ είναι δτι 

διάκειμαι ίiκρως συμπαθώς» . 

Καταλήγοντας, ό 'Αμερικανός γερουσιαστής άπέ

φυγε νά πάρει σαφή θέση σχετικά μέ τό εμπάργκο. 

Συγκεκριμένα, άρκέστηκε νά παρατηρήσει δτι, σύμ

φωνα μέ τήν τουρκική διαβεβαίωση, αν εγκριθεί ή 

άμυντική βοήθεια, τοϋτο θά ύποβοηθήσει τήν ταχύ

τερη επίτευξη μιας έλληνοτουρκικής συμφωνίας καί, 

άκόμη, δτι τό εμπάργκο συνδέεται, κατά τή δική του 

εκτίμηση, μέ τά συμφέροντα τών ΗΠΑ καί τίς αντι

λήψεις της αμερικανικής Κυβερνήσεως γιά τήν 

είρήνη στήν περιοχή αuτή τοϋ κόσμου. τέλος, 

ύποσχέθηκε δτι θά ύποβάλει στή Γερουσία μιά 

εντιμη εκθεση, ύποδεικνύοντας τίς κατευθύνσεις, 

πρός τίς όποίες θά ήταν δυνατό νά ύπάρξει εποικο

δομητική λύση45 • 
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Μετά άπό μακρές δεκαετίες, γιά πρώτη φορά, μέ

λος τής έλληνικής Κυβερνήσεως, ό Γ. Παναγιωτό

πουλος, ύπουργός 'Εμπορίου, επισκέπτεται τήν 

'Αλβανία, εγκαινιάζοντας τήν άπευθείας αεροπορι-

κή σύνδεση 'Ιωαννίνων- Τιράνων, σέ εφαρμογή τής 

συμφωνίας πού ε{χε ύπογραφεί στίς 16 'Ιουλίου 

1977. Κατά τήν επάνοδό του στήν 'Ελλάδα, ό Γ. Πα
ναγιωτόπουλος χρησιμοποίησε τή δίοδο τής Κακα

βιaς, πού παρέμενε κλειστή επί τριανταοκτώ χρόνια, 

διασχίζοντας τήν επαρχία 'Αργυροκάστρου, δπου, 

γύρω άπό τήν κοιλάδα τής Δρομπόλεως, εντοπίζον

ται τά περισσότερα άπό τά χωριά τής επίσημα άνα

γνωρισμένης έλληνικής μειονότητας. 'Η επίσκεψη 

τοϋ 'Έλληνα ύπουργοϋ 'Εμπορίου συνέπεσε χρονι

κά μέ δηλώσεις τοϋ 'Εμβέρ Χότζα ύπέρ τής έλληνι

κής μειονότητας. 

Μετά τήν πρώτη άποκατάσταση διπλωματικών 

σχέσεων μεταξύ 'Αθήνας καί Τιράνων, στά πρώτα 

χρόνια τής δεκαετίας τοϋ '70, ή τάση γιά τή σύναψη 
δεσμών διμεροϋς συνεργασίας εγινε όλοένα καί πε

ρισσότερο αίσθητή, ίδιαίτερα μετά τήν επάνοδο τής 

δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, ή όποία καί συνέπεσε 

χρονικά μέ τήν τάση τής άλβανικής ήγεσίας γιά τό 

μερικό, τουλάχιστο, αναπροσανατολισμό τής διπλω

ματίας της μετά τό σχίσμα στίς σχέσεις της μέ τό 

Πεκίνο. Μετά την άρχική άνάπτυξή της, ή επικοινω

νία άνάμεσα στίς δύο χώρες είσερχόταν σέ νέο στά

διο μέ τή συνομολόγηση, στίς 21 Μαίου 1976, τής 
μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας πενταετοϋς 

διάρκειας καί τής συμφωνίας πληρωμών. Τά εμπορι

κά πρωτόκολλα πού ύπογράφηκαν εκτοτε, μέ ετήσια 

διάρκεια, καθόριζαν τούς είδικότερους δρους εφαρ

μογής της. Κάτω από τίς συνθήκες αuτές, μετά τόν 

άρχικό ύπερτριπλασιασμό τους, μεταξύ 1972-73, οί 
εμπορικές άνταλλαγές εξακολούθησαν νά παρουσιά

ζουν σταθερά άνοδική τάση, μέ άποτέλεσμα οί εξα

γωγές τής 'Ελλάδος πρός τήν 'Αλβανία, καί αντί

στροφα, νά περάσουν άπό 382.000 καί 376.000 δολλά
ρια, άντίστοιχα, τό 1971, σέ 6,6 καί 5 εκατομμύρια, 
τό 1976. Μακροπρόθεσμα, εντούτοις, ο{ δυνατότητες 
μιaς θεαματικής επεκτάσεώς τους χαρακτηρίστηκαν 

σχετικά περιορισμένες, στό μέτρο πού ή έλληνική 

άγορά δέν προσφέρεται ίδιαίτερα γιά τήν άπορρό

φηση τών εξαγώγιμων άλβανικών προϊόντων -κυ

ρίως βαμβάκι καί εϊδη εριουργίας- καί, άπό τήν <iλ

λη πλευρά, ή κάλυψη τών άναγκών τής 'Αλβανίας σέ 

βιομηχανικό εξοπλισμό δέν ε{ναι δυνατό νά ίκανο

ποιηθεί άπό τήν 'Ελλάδα. Γενικότερα, ή κοινή επι

θυμία γιά τήν προώθηση τής τεχνικοοικονομικής 

συνεργασίας άντικατοπτρίστηκε ακόμη στή σύναψη 

είδικότερων διμερών συμφωνιών - ύγειονομικής, 

φυτοπαθολογικής καί κτηνιατρικής - μεταξύ 1976-
197746. 

30 ΜΑΡΠΟΥ- 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Π. Παπαληγούρα, επισκέ-
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πτεται διαδοχικά τή Δανία, τό Λουξεμβοϋργο, τήν 

'Ολλανδία καί τήν 'Ιταλία. 

Κατά τήν άναχώρησή του άπό τό άερδρόμιο τοϋ 

'Ελληνικοϋ; ό πρωθυπουργός εκαμε τήν άκόλουθη 
δήλωση: 

«Δηλώσεις συνήθως γίνονται στό τέλος καί όχι 

στήν άρχή του ταξιδιού. Πάντως, δπως ξέρετε, τά 
ταξίδια αvτά εlναι έπίσημα καί γίνονται κατόπιν 
προσκλήσεως τών Κυβερνήσεων τών χωρών, τάς 

όποίας πρόκειται νά έπισκεφθώ. 'Υπό τήν έννοια αv

τή, κύριος σκοπός τής έπισκέψεως εlναι ή άνάπτυξη 

καί ή καλλιέργεια τής φιλίας καί συνεργασίας μετα

ξύ τών λαών. Αvτονόητο εlναι ότι θά δοθή ή εvκαι

ρία νά άνταλλαγοvν άπόψεις, τόσον έπί γενικών, 

δσον κα(έπί εlδικών θεμάτων, τά όποία lδιαιτέρως 
ένδιαφέρουν τήν 'Ελλάδα. Καί δπως ξέρετε, αvτά 
εlναι πολλά. Στήν έποχή μας ή διπλωματία καί κυρί

ως ή άποτελεσματική διαφώτιση γίνεται σέ συναντή

σεις κορυφής. Καί αύτό άκριβώς προσπαθώ νά κάνω 

γιά νά προωθήσω τά συμφέροντα τής χώρας μαφ>. 

' Η έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ στίς 

τέσσερεις χώρες- μέλη τής ΕΟΚ συνδυαζόταν εκδη
λα μέ τήν επικείμενη, μετά μιά έβδομάδα, συνεδρία

ση τ&ν έννέα πρωθυπουργών, δπου καί προβλεπόταν 

νά συζητηθεί ή εκθεση Ν ατάλι γιά τή διεύρυνση τής 

Κοινότητας. Ot προοπτικές γιά τήν έξασφάλιση θε
τικής άνταποκρίσεως διαγράφονταν θετικές σ' δ,τι 

άφοροϋσε τή στάση τής Κοπεγχάγης, τοϋ Λουξεμ

βούργου καί τής Χάγης. 'Επιφυλάξεις έκφράζονταν 

άπό μερίδα τοϋ τύπου γιά τήν πιθανή στάση τής ίτα

λικής Κυβερνήσεως, λόγω τοϋ άνταγωνισμοϋ άνά~ 

μεσα στά άγροτικά προϊόντα τ&ν δύο χωρών, παρά 

τή σαφή τοποθέτηση τοϋ ίδιου τοϋ 'Ιταλοϋ πρωθυ

πουργοϋ ύπέρ τής άρχής τής έλληνικής έντάξεως. 

Στήν Κοπεγχάγη, πρώτο σταθμό τοϋ ταξιδιοϋ 

του, ό Κ. Καραμανλής ε{χε τήν εύκαιρία νά έκθέσει 

στό Δανό πρωθυπουργό τίς έλληνικές θέσεις γιά τίς 

έλληνοτουρκικές διαφορές στό ΑΙγαίο, τό Κυπριακό 
καί τή διαδικασία έντάξεως στήν ΕΟΚ. Πέρα άπό τά 

διμερή, οί δύο άνδρες συζήτησαν καί άλλα θέματα 
γενικότερου διεθνοϋς ένδιαφέροντος, δπως κυρίως ή 

παγκόσμια οίκονομική κρίση, ή κατάσταση στή Μέ

ση 'Ανατολή καί οίπροσπάθειες γιά τήν ϋφεση. Ό 

Α. Γιόργκενσεν διαβεβαίωσε τόν 'Έλληνα όμόλογό 

του δτι ή Δανία ύποστηρίζει ζωηρά τήν προσχώρη

ση τής ' Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, ή 

όποία θά μποροϋσε νά πραγματοποιηθεί τό 1980, καί 
έξέφρασε τή βεβαιότητα δτι εΙ ναι δυνατή ή έξεύρεση 

λύσεων σέ δλα τά έκιφεμή προβλήματα μέ τή Γαλ

λία καί τ'ήν 'Ιταλία. 

Τό πρακτικό τ&ν συνομιλιών τοϋ Κ. Καραμανλή 

μέ τόν Δανό όμόλογό του, παρουσία, άπό τήν έλλη
νική πλευρά, τοϋ ύπουργοϋ 'Εξωτερικών, Π. Παπα-

ληγούρα, καί τ&ν πρέσβεων Β. Θεοδωρόπουλου, Π. 

Μολυβιάτη, Στ. Βασιλικοϋ καί Ι. Γρηγοριάδη, περι

λαμβάνει τά άκόλουθα: 

Γιόργκενσεν: Καλωσορίζει τόν "Ελληνα πρωθυπουργό, 

του δποίου εκτιμά τήν επίσκεψη στήν Κοπεγχάγη . Εfχε 

ήδη χθές τό άπόγευμα μία συνομιλία μαζί του γιά τά θέμα

τα τής ΕΟΚ καί θά ήθελε νά συνεχίσουν αύτή τήν συζήτη

ση γιατί ή ενταξη εlναι τό κύριο θέμα των συνομιλιών. 

Καραμανλfjς: ('Εκφράζει τίς εύχαριστίες γιά τήν ύπο

δοχή πού του εγινε. Θεωρεί δεδομένη τήν δανική ύποστή
ριξη τής εντάξεώς μας). ·Εχω άρχίσει, ήδη άπό 18 χρόνια, 
τήν εύρωπαϊκή μου πολιτική καί πρίν άπό 16 χρόνια α>δή
γησα τήν 'Ελλάδα στήν σύνδεση μέ τήν Κοινότητα. Οί 

προσωπικότητες πού παρέστησαν στήν ύπογραφή τής 

Συμφωνfας τών 'Αθηνών μού ε{χαν πεί δτι ή Κοινότητα 

υlοθετεί τήν 'Ελλάδα τόσο λόγφ τής καλής πορείας τής 

οίκονομίας τής χώρας, δσο καί γιατί δέν ήθελαν νά δίνει ή 

Κοινότητα τήν έντύπωση μιίiς κλειστής λέσχης. Ή Συμ

φωνία Συνδέσεως πάγωσε κατά τό διάστημα τής δικτατο

ρfας, άλλά αύτό έγινε σέ βάρος τής 'Ελλάδος διότι, ένώ 

στόν βιομηχανικό τομέα προχωρούσαν όl δασμολογικές 

μειώσεις, ή άγροτική έναρμόνιση δέν προωθήθηκε. Σήμε

ρα έχουμε φθάσει στό σημείο πού τό έμπορικό ισοζύγιο 

τής 'Ελλάδος έναντι τών 'Εννέα παρουσιάζει παθητικό 

1.800 tκατ. δολλαρίων. Εtχαμε ύποβάλει τήν αtτηση τfίς 

έντάξεως έδώ καί δύο χρόνια, άλλά έχει σημειωθεί καθυστέ
ρηση, γιατί ή . αtτηση αύτή έχει συσχετισθεί μέ άσχετα 

θέματα, π. χ. μέ τό θέμα τής 'Ισπανfας καί τής Πορτογαλί

ας. Αύτό εlναι σφάλμα, γιατί τά δύο πράγματα ε{ναιliσχετα 

μεταξύ τους. Ή 'Ελλάς έχει μία 16ετή lστορία συνδέσεως 

τής οlκονομίας της μέ τήν οlκονομία τής Κοινότητος καί 

τά προβλήματά της εlναι καί γνωστά καί μικρά σέ μέγεθος. 

Έπεκοινώνησα μέ τούς άρχηγούς τών Κυβερνήσεων τών 

'Εννέα καί έπείσθησαν δτι τά θέματα πρέπει νά άποσυνδε

θούν. Ή 'Ισπανία καί ή Πορτογαλία έχουν άvάγκη μα

κρiiς μεταβατικής περιόδου. • Αλλο θέμα πού έμφανίσθηκε 
ε{ναι τών μεσογειακών προϊόντων πού ένδιαφέρουν τήν 

Ίταλlα καί τήν Γαλλία. Άλλά τά δικά μας προϊόντα δέν 

εlναι συναγωνιστικά, εlναι συμπληρωματικά, δ πως ε{ ναι δ 

καπνός, ή σταφίδα καί τό βαμβάκι. Πρόβλημα ύπάρχει μό

νον γιά τά φρούτα καί τά λαχανικά. Αύτό δμως ε{ναι θέμα 

δέκα έως δεκαπέντε tκατ. δολλαρίων, τήν ώρα πού μέ τήν 

Γαλλία καί τήν 'Ιταλία έχουμε παθητικό lσοζύγιο 450 
tκατ. δολλαρίων. Προσπάθησα καί έπέτυχα στfς συνομιλί

ες πού ε{ χαμέ τόν Γάλλο πρόεδρο καί μέ τόν 'Ιταλό πρω

θυπουργό νά άποσυνδέσω τήν tλληνική αίτηση καί άπό 

αύτό τό θέμα. Τό έδήλωσαν δέ καί μέ δημόσιες δηλώσεις. 

Χαίρω γιατί στό διάστημα τής δάνικής προεδρlας σημειώ

νεται αίσθητή έπιτάχυνση τών διαπραγματεύσεων. Δέν 

ύπάρχει πιά κανένα πρόσχημα Ιiλλης καθυστερήσεως τών 

διαπραγματεύσεων. Δέν θέλω νά δημιουργηθεί ή έντύπωσις 

δτι ol ΗΕλληνες έμπαίζονται άπό τήν Εύρώπη. Θεωρούμε 
τό χρονοδιάγραμμα πού ύποβάλαμε λογικό καί περιμένου

με νά δλοκληρωθούν ol διαπραγματεύσεις έντός τού έτους. 

Τά θέματα ε{ναι πιά ώριμα. Μέχρι τού τέλους τοίί προσε

χούς έτους θά πρέπει νά μπορούμε νά είμαστε πλήρη μέλη. 

Σ ' αύτό ο{ άλλες Κυβερνήσεις μέ τίς δποίες έπεκοινώνησα 

συμφωνούν, καθώς καί ή Commission. Ε{δα προσφάτως τόν 
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πρόεδρο καί τά μέλη τής Commission ~αί εlναι μέν σύμφω
νοι, άλλά φυσικά δέν μπορούν νά δεσμεύσουν τίς Κυβερνή

σεις. Κατόπιν αύτών πιστεύω ότι πρέπει νά υ{οθετηθεί καί 

νά προωθηθεί τό χρονοδιάγραμμα. ΥΕχω τρείς λόγους νά 

τό θέλω αύτό: Πρώτον, γιατί αύτό θά άποτελέσει τό έπιστέ

γασμα τής εύρωπαϊκής πολιτικής πού άκολουθώ τώρα καί 

20 χρόνια. Δεύτερον, γιατί ό έλληνικός λαός στήν μεγάλη 
πλειοψηφία του τών 90% έπιθυμεί τήν ένταξη. Καί τρίτον, 
γιατί θέλω νά σταθεροποιήσω τήν θέση τής 'Ελλάδος στή 

Δύση. Γιαυτό θεωρώ τήν ένταξη μεγάλο έθνικό θέμα καί θά 

ήθελα νά τήν βλέπουν καί ο{ Εύρωπαίοι έταίροι μέ αύτό τό 

κριτήριο καί όχι μέ λογαριασμούς. 'Ελπίζω ο{ λόγοι αύτοί 

νά έκτιμηθοvν. 

Γιόργκενσεν: Ευχαριστεί γιά τό πολύ ένημερωτικό σχό

λιο. 'Η Δανία ενδιαφέρεται ζωηρώς καί εlναι άπολύτως 

υπέρ τής εντάξεως. Καί τήν στάση αυτήν τήν ε{ χε έξ άρχής, 
μέ εξαίρεση τήν περίοδο τής δικ;rατορίας. Ξέρουμε δτι άπό 

16 χρόνια εχετε μία ενεργό σχέση μέ τήν Κοινότητα καί 
άσφαλώς θά ύπάρξει λύσις. ·Η ΕΟΚ ήταν aνοικτή πρός τίς 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες ό.πό τήν εποχή πού ήταν 6μελής 

άλλά τώρα εμφανίζεται πιό ρεαλιστικά άνοικτή. Βεβαίως 

υπάρχουν προβλήματα. Κατανοώ δτι τά θεωρείτε ώς σχε

τικώς μικρά καί εϋκολα νά λυθοuν. 'Αλλά μερικές φορές 

άκούω ό.πό τούς Γάλλους καί τούς 'Ιταλούς δτι υπάρχουν 

προβλήματα. Είναι δμως δυνατή μία ίκανοποιητική εξέλι

ξις. 

Καραμανλής: Οί 'Ιταλοί καί οί Γάλλοι έχουν κάνει καί 

δημόσιες δηλώσεις έπ' αύτοv. 

Γιόργκενσεν: Αυτό μέ ίκανοποιεί πολύ. Πληροφοροu

μαι επίσης δτι ή έναρμόνιση εύρίσκεται σέ καλό δρόμο. 

'Αντιλαμβάνομαι δτι διερωτaσθε γιατί καθυστερείται ή 

περίπτωσίς σας ώς εκ τής υποψηφιότητας τής ' Ισπανίας 

καί τής Πορτογαλίας. Πρέπει νά πώ δτι στίς δύο αυτές 

χώρες εγιναν θαυμαστές εξελίξεις καί εχουν μεταβληθεί σέ 

έλεύθερες κοινωνίες καί πρέπει νά τίς υποστηρίζουμε. 

Καραμανλής: Συμφωνώ καί ύποστηρίζουμε καί έμείς. 

Γιόργκιi'νσεν: Αυτό εξηγεί γιατί θεωροuμε τόσο σημαν
τική τήν εξέλιξη στήν ·Ισπανία καί στήν Πορτογαλία . 

6ιότι δέν μaς ενδιαφέρει μόνον μία Κοινή Ευρώπη άλλά 

μία Κοινή Δημοκρατική Ευρώπη. · Η Κοινότης πρέπει νά 

εlναι aνοικτή πρός τόν υπόλοιπο κόσμο. Δέν είμαστε μία 

κλειστή λέσχη πλουσίων χωρών. Είμαστε μία διεθνής οι

κονομική καί πολιτική ί\νωση γιά νά βοηθήσουμε τίς &να

πτυσσόμενες χώρες όχι μόνο τής Ευρώπης άλλά καί του 

κόσμου. Θά ήθελα νά σaς πώ μερικά καί γιά τίς σχέσεις 

μας μέ τίς σκανδιναβικές χώρες. ·Η Δανία ε{ ναι μία άπό τίς 

πέντε σκανδιναβικές χώρες; μεταξύ τών δποίων ύπάρχει 
μακρά παράδοση συνεργασίας ό.κόμη καί πρίν δημιουργη

θεί τό Βόρειο Συμβούλιο. ' Η Δανία εΙ ναι ή μόνη άπό αυτές 

πού είναι μέλος τής Κοινότητος. 'Ενώ τό δημοψήφισμα 

στή Δανία aπέληξε μέ 2/3 υπέρ τής εντάξεως, τό νορβηγι
κό δημοψήφισμα aπέρριψε τήν ενταξη. Θά ήταν βέβαια 

καλλίτερα καί γιά τήν Δανία liν ε{χε ένταχθεί καί ή Νορ

βηγία στήν Κοινότητα. Πάντως εμείς άποτελοuμε ί\να εΙ

δος γέφυρας πρός τίς σκανδιναβικές χώρες καί εΙναι πολύ 
σημαντικό δτι εχουμε αυτό τόν ρόλο. 'Επίσης δέ θέλουμε 

νά αναπτύξουμε τίς σχέσεις μας καί μέ τίς ι'iλλες χώρες τής 

EFTA. 
Καραμανλής : 'Εκτιμώ τήν τοποθέτησή σας αύτή. Αύτή 

εlναι ή όρθή πολιτική. Πρέπει όμως ή Κοινότης νά λύσει 

τά δικά της προβλήματα γιά νά μπορέσει νά βοηθήσει καί 

τούς άλλους. 

Γιόργκενσεν: Σημασία επίσης εχουν οί πολιτικές συ

νομιλίες έντός τής Κοινότητος σχετικά μέ ι'iλλα προβλή

ματα, δπως π. χ. τής Νοτιοτέρας 'Αφρικής ή τών aνθρωπί

νων δικαιωμάτων. 

»Παλαιότερα είχαμε υποτιμήσει τήν σημασία τ~ν ι'iλ

λων προβλημάτων. Τώρα έκτιμοuμε τό γεγονός δτι μέσα 

στήν Κοινότητα εχουμε μία κοινή γραμμή, στήν όποία 

συγχρόνως συμφωνεί καί τό Nordic Council. 
»w Αλλο πρόβλημα μεγάλο ε{ναι ή οίκονομική κρίση. 

·Η Ευρώπη εΙ ναι πολύ σημαντικό τμήμα τής παγκοσμίας 

οiκονομίας άλλά πολλές φορές ε{ναι διχασμένη. Τώρα 

δμως προσπαθοuμε νά διαμορφώσουμε κοινή πολιτική 

στόν οίκονομικό τομέα καί ετσι άποτελοuμε μεγαλύτερο 

άντίβαρο πρόξ τίς ΗΠΑ καί έπίσης τόν Καναδά καί 'Ιαπω

νία. ΕΙ ναι σημαντικό γιά τήν Κοινότητα καί γιά τήν Δανία 

νά εχουμε καλές σχέσεις μέ τίς χώρες αυτές. 'Επισκέφθη

κα προσφάτως τήν 'Ιαπωνία καθώς επίσης καί τίς ΗΠΑ 

καί τόν Καναδά. 'Υπογράμμισα δτι στήν Κοινότητα δέν 

άναζητοuμε λύσεις μόνοι μας ό.λλά σέ συνεννόηση μέ τόν 

υπόλοιπο κόσμο. Στήν προσεχή Σύνοδο του Ευρωπαϊκοu 

Συμβουλίου στίς 7-8 'Απριλίου θά συζητήσουμε βέβαια τίς 
σχέσεις μέ τήν ·Ελλάδα ό.λλά κυρίως τά θέματα τής διε

θνοuς οίκονομικής κρίσεως. Θέλουμε νά βρουμε μία κοινή 

συντονισμένη πολιτική γιά νά καταπολεμήσουμε τήν 

άνεργία, τήν καθυστέρηση του ρυθμοu άναπτύξεως καί ι'iλ

λα προβλήματα. Δέν περιμένουμε δτι θά βροuμε λύσεις 

άλλά θά προετοιμάσουμε τό εδαφος. 

))Κατόπιν, στήν οίκονομική συνάντηση κορυφής ελπί

ζουμε δτι θά εχουμε aποτελέσματα. 

Καραμανλής: Εύχαριστώ γιά αύτή τήν ένημέρωση καί 

συμφωνώ μέ τίς έκτιμήσεις σας. Αύτά τά προβλήματα ή 

Εύρώπη θά μπορέσει νά τά λύσει εύκολώτερα δταν ύπάρχει 

μlα στενότερη συνεργασία, γιατί πολλά άπό αύτά δέν μπο

ρούν νά λυθούν σέ στενά έθνικά πλαίσια. Συμφωνώ ότι ή 

Εύρώπη πρέπει νά άσκεί καί μία πολιτική στά γενικά προ

βλήματα, γιατί έχει τήν δυνατότητα νά παίξει σ' αύτά κά

ποιο ρόλο. 

»Μήπως θά θέλατε τώρα νά συζητήσουμε γιά θέματα 

ύφέσεως καί σχέσεως 'Ανατολής- Δύσεως; 

Γιόργκενσεν: Θά ήθελα νά άκούσω τήν γνώμη σας γιά 

τό θέμα τής Κύπρου. VΕχω συναντήσει τόν Έτσεβίτ τρείς 

φορές. Δέν συζητήσαμε εκτενώς, εχω δμως τήν έντύπωση 

δτι ενδιαφέρεται νά βρεί μία είρηνική καί σωστή λύση. 

Έξετιμήσαμε τό γεγονός τής συναν't'ήσεώς σας μέ τόν κ. 

Έτσεβίτ. Εναι πολύ σημαντικό νά βρεθεί μία λύση. 0{ 
υπουργοί τών 'Εξωτερικών τό συζητοuν καί μέσα στήν 

Κοινότητα. 

Καραμανλής: Τό Κυπριακό έχει μακρά Ιστορία· θά 

προσπαθήσω νά είμαι σύντομος. Γιά νά λυθούν τά διεθνή 

προβλήματα χρειάζεται συγκατάθεση καί τών δύο μερών. 

Αυποvμαι, γιατί άiς τώρα δέν ύπήρξε κατανόηση άπό τουρ

κικής πλευρiiς. Ούτε κατηγορώ ούτε καταλογlζω εύθύνες. 

Τό γεγονός όμως είναι δτι στή Κύπρο ύπάρχει πληθυσμός 

80% έλληνικός καί 18% τουρκικός. Έπί αiώνες ύπήρχε τό 
αίτημα τής ένώσεως μέ τήν 'Ελλάδα. Αύτό θά ήταν όρθή 

λύση διά τής αύτοδιαθέσεως, όπως έγινε μέ όλες τίς άποι-
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κίες. 'Επειδή δμως η Τουρκία ε[χε άντιρρήσεις, ε{χα τό 

θάρρος νά έγκαταλείψω τό αίτημα τής ένώσεως καί νά δε

χθώ τήν άνεξαρτησία. Αύτό άποτελεί άπόδειξη τής μετρι

οπαθοίJς πολιτικής μου, άλλά καί τής πεποιθήσεώς μου 

περί τής άνάγκης καλών έλληνοτουρκικών σχέσεων. Δέκα 

χρόνια περίπου μετά τήν κυπριακή άνεξαρτησία έδημι

ουργήθηκε νέα ένταση, γιατί μέ τό καθεστώς τών συντα

γματαρχών έκαναν πραξικόπημα, τό δ ποίο σημειωτέον δέν 

έστρέφετο κατά τών Τούρκων άλλά κατά τοίJ Μακαρίου. 

Μέ τό έπιχείρημα αύτό οί ΤοίJρκοι έκαναν άπόβαση στήν 

Κύπρο μέ τό νομικό κάλυμμα δτι ήταν έγγυήτρια δύναμη. 

'Όταν έπενέβη ή Τουρκία έδήλωσε δτι τό κάνει γιά νά 

άποκαταστήσει τήν νομιμότητα, δηλαδή τήν λειτουργία 

τών Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου. Τρείς μέρες άργότερα, 

ή νομιμότης άποκαταστάθηκε τόσο στήν Κύπρο δσο καί 

στήν 'Ελλάδα. Στήν 'Ελλάδα διά τοίJ προσώπου μου, στήν 

Κύπρο διά τής έπανόδου τοίJ Κληρίδη ώς άντιπροσώπου 

τοίJ Μακαρίου, συνεπώς οί ΤοίJρκοι έπρεπε πλέον νά φύ

γουν άπό τήν Κύπρο. Άλλά όχι μόνον δέν άπεσύρθησαν, 

άλλά διαρκούσης τής Διασκέψεως τής Γενεύης έκαναν νέα 

έπιχείρηση καί κατέλαβαν τά 40% τής Κύπρου. 'Εάν γιά 
τήν πρώτη έπιχείρηση ύπήρχε ένα πρόσχημα, γιά τήν δεύ

τερη δέν ύπήρχε κανένα. Δημιουργήθηκαν έτσι 200.000 
πρόσφυγες, δηλαδή περίπου 40% τοίJ έλληνικοίJ πληθυ

σμοί], πράγμα πού στή Δανία θά άντιστοιχοίJσε σέ 2 έκατ. 

Εlναι μία κατάσταση πού λογικά δέν μπορεί νά διατηρηθεί 

καί ή έλληνοκυπριακή πλευρά δέχθηκε τά κυριότερα αΙτή

ματα τής Τουρκίας, ένώ θά μποροίJσε νά ζητήσει άπλώς 

τήν έπάνοδο στό status quo. Οί ΤοίJρκοι fίθελαν δμοσπον
διακή Κυβέρνηση καί περισσότερη αύτονομία γιά τούς 

Τουρκοκυπρίους. Οί 'Ελληνοκύπριοι τά έδέχθησαν αύτά, 

άλλά μέ τήν προϋπόθεση δτι θά ύπήρχε κάποια άναλογία 

μεταξύ έδάφους καί πληθυσμοίJ, ή δποία θά έφθανε μέχρι 

25% τοίJ έδάφους. Δέχθηκαν έπίσης διζωνικό καθεστώς καί 
κεντρική Κυβέρνηση μέ χαλαρές έξουσίες. Πέρασαν έκτο
τε 3,5 χρόνια καί έγιναν έκτοτε 6 γίJροι διαπραγματεύσεων 
ύπό τήν αΙγίδα τοίJ γενικοί] γραμματέως ΟΗΕ καί άναμέ

νουμε &κόμη νά παρουσιάσουν οί ΤοίJρκοι τίς προτάσεις 

τους. 'Εφ' δσον θέλουν αύτοί τήν άλλαγή τοίJ status quo 
θά έπρεπε αύτοί νά ποίJν τί θέλουν, άλλά έπί 3,5 χρόνια δέν 
μiiς τό εlπαν. Ό Βαλνταχάιμ πήγε τόν 'Ιανουάριο στήν 

v Αγκυρα -Λευκωσία - 'Αθήνα. Εlπε στούς Τούρκους δτι 

πρέπει νά κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Ol ΤοίJρκοι 
ύποσχέθησαν νά τό κάνουν σέ 10 μέρες. "Υστερα τό άνέ

βαλαν γιά τόν Φεβρουάριο, ϋστερα γιά τόν Μάρτιο καί 

τώρα έχουν περάσει άπρακτοι τρείς μήνες. v Α ν δέν ύπάρ

χει έπανάληψης τοίJ διαλόγου, αύτό όφείλεται στό δτι ο{ 

ΤοίJρκοι δέν ύποβάλλουν προτάσεις. Τό Κυπριακό δένε{

νιiι θέμα μεταξύ 'Ελλάδος - Τουρκίας. Ή Κύπρος άποτε

λεί άνεξάρτητη τρίτη χώρα. ΜποροίJμε νά άσκοίJμε έπιρ

ροή έπί τής Λευκωσίας, άλλά όχι νά παίρνουμε άποφάσεις 

γιά λογαριασμό της. Εlπα στόν κ. Έτσεβίτ δτι άποτελεί 

θέμα τώνδύο Κοινοτήτων καί δτι ή VΑγκυρα καί ή 'Αθήνα 

μποροίJν μόνο νά συμβουλεύουν. Δέχθηκε δτι πρέπει νά 

διαχωρισθεί τό Κυπριακό άπό τά διμερή έλληνοτουρκικά 

προβλήματα. Άλλά ώς τώρα δέν έχουν παρουσιασθεί 

τουρκοκυπριακές προτάσεις. 'Επαναλαμβάνω δτι ούτε κα

τηγορώ ούτε καταλογίζω εύθύνες, άλλά δέν μπορώ νά κα

ταλάβω πώς λειτουργεί ή τουρκική σκέψις. 'Εξ αlτίας τοίJ 

Κυπριακοί] έχει δημιουργηθεί κακοδαιμονία στίς έλληνο

τουρκικές σχέσεις, έχουν δαπανήσει δύο δίσεκατ. δολλά

ρια γιά νά συντηροίJν τήν κατάσταση στήν Κύπρο, έχουν 

ύποστεί τό έμπάργκο, καταδικάζονται κάθε τόσο άπό τούς 

διεθνείς όργανισμούς. Θά μποροίJσαν νά άπαλλαγοίJν άπό 

δλα αύτά άν έδέχοντο μία λογική λύση. ΆκολουθοίJν μία 

πολιτική έπιζήμια γιά αύτούς, ένώ θά μποροίJσαν νά έχουν 

λύση πού νά {κανοποιεί τά συμφέροντά τους. 'Ελπίζω δτι 

μετά τήν συνάντηση μέ τόν Έτσεβίτ θά ύπάρξει μία ϋφε
ση. Δέν γνωρίζω δμως άν θά κάνουν προτάσεις πού νά 

έπι τρέπουν τόν διάλογο. v Α ν έκαναν λογικές προτάσεις, 

θά διευκόλυναν καί τήν άρση τοίJ έμπάργκο. 'Η Κυβέρνη

σίς μου καί έγώ προσωπικά έπιθυμοίJμε νά βροίJμε λύσεις 

εlρηνικές. v Α ν ύπάρξει κατανόηση καί άπό τήν άλλη 

πλευρά, ο{ λύσεις ε{ ναι δυνατές. 'Εγώ θά κάνω δ, τι μπορώ 

χωρίς νά έχω έν τούτοις τήν εύθύνη τής έπιλύσεως. Συνέ

στησα στόν κ. 'Ετσεβίτ νά κάνει λογικές προτάσεις γιά νά 

μπορώ νά άσκήσω κάποια έπιρροή στούς 'Ελληνοκυπρί

ους. "Ως τώρα δέν τό έκανε, έλπίζω δμως νά τό κάνει. 

Γιόργκενσεν: VΕχετε φυσικά μία ι'iποψη γιά τό τί συνέ

βη καί ή ι'iλλη πλευρά ~χει ι'iλλη ι'iποψη . 'Εκείνο δμως πού 

εΙναι σημαντικό εΙναι νά συνεχισθοuν oi συνομιλίες καί 
εΙμαι εύτυχής πού διαπιστώνω αύτήν τήν πρόθεσή σας. 

Καραμανλής: Καθ' δσον άφορii τήν {στορ ία μπορεί νά 

ύπάρχουν διάφορες έκδοχές. Άλλά δσον άφορii τήν ση

μερινή κατάσταση εlναι βέβαιο δτι δέν μπορεί νά διατηρη

θεί. Πρέπει ο{ ΤοίJρκοι νά κάνουν κάποια κίνηση. Θά κάνω 

δ, τι καλλίτερο μπορώ, γιατί πιστεύω δτι ε{ναι άνάγκη καί 

γιά τίς δύο χώρες, γιά τήν Συμμαχία, καί γιά τόν έλεύθερο 

κόσμο νά έχουμε καλές σχέσεις. 

Γιόργκενσεν: ΕΙναι πράγματι σημαντικό νά όπάρχει 

συνεργασία μέσα στό ΝΑΤΟ καί μέσα στήν Κοινότητα. 

Καραμανλής: Δέν συνδέουμε τά θέματα. Δέν είμαστε 

έναντίον άλλά ύπέρ τοίJ ΝΑ ΤΟ. v Α ν πήραμε αύτή τήν στά

ση πού πήραμε έναντι ΝΑ ΤΟ εlναι γιατί ένα μέλος του 

χρησιμοποίησε βία καί κατέλαβε κατά τρόπο έγκληματικό 

ένα τμήμα τής Κύπρου. Διαπραγματευόμαστε σήμερα μέ τό 

ΝΑΤΟ μία γέφυρα γιά νά μπορέσουμε νά έπανέλθουμε. 

'Αλλά άν συνδέσουμε τό Κυπριακό μέ τά κοινοτικά θέματα 

εlναι σάν νά καθιστοίJμε τήv. 'Ελλάδα αΙχμάλωτη τής 
Τουρκίας. v Α ν ή Τουρκία δέν fίθελε νά δώσει λύσεις, αύτό 

θά έκανε τήν 'Ελλάδα αΙχμάλωτη τής Τουρκίας. Διαχωρί

ζουμε τό θέμα τής Κοινότητος άπό τά άλλα θέματα, άλλιώς 

θά ήταν σάν νά άσκοίJμε πίεση έπί τοίJ έλληνικοίJ λαοίJ, 

πράγμα τοσούτφ μiiλλον άδικαιολόγητο πού προσπαθοίJμε 

νά βροίJμε λύσεις. 

Γιόργκενσεν: Καταλαβαίνω δτι προσπαθείτε νά βρείτε 

μία λύση. 'Η έξεύρεσή της εΙναι πολύ σημαντιι<Jή γιά τό 

ΝΑΤΟ. 'Αντιλαμβανόμεθα δτι δέν θέλετε σύνδεση μέ τά 

θέματα τής Κοινότητος, &.λλά έχουμε έπ' αύτοu μία θέση 

πού ένδεχομένως δέν σdς iκανοποιεί &.λλά δέν μπορεί ν' 

&.λλάξει. 

Καραμανλή: VΕκανα δ, τι μποροίJσα. VΕχουμε καί μία 

άλλη διαφορά μέ τή Τουρκία σχετικά μέ τό καθεστώς τοίJ 

ΑΙγαίου, πού εlναι καθιερωμένο άπό διεθνείς συνθήκες. 

Δέν έχουμε λόγο νά δεχθοίJμε καμμία άλλαγή τοίJ καθε

στώτος αύτοίJ. 'Επειδή δμως ή Τουρκία έδημιούργησε θέ

μα, δεχθήκαμε νά τό συζητήσουμε. 'Αρχίσαμε συζήτηση 

γιά τήν ύφαλοκρηπίδα. τέσσερις η πέντε φορές συμφωνή-
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σαμε καί κάθε φορά oi Τούρκοι ύπαναχωρούν. Πρό διετίας 
στίς Βρυξέλλες συναντήθηκα μέ τόν Ντεμιρέλ. Συμφωνή

σαμε νά άρχίσουμε διαπραγματεύσεις καί παράλληλα νά 

προσφύγουμε στά δικαστήρια καί τό εγράψαμε αύτό σέ 

κοινό άνακοινωθέν. Μετά λίγες ήμέρες εκαλέσαμε τούς 

Τούρκους νά συντάξουμε τό συνυποσχετικό. Άλλά ό Ντε

μιρέλ άρνήθηκε λέγοντας δτι δέν εlχε διαβάσει τό άνακοι

νωθέν καί δτι oi ~Ελληνες τόν κορόιδεψαν. νΕγιναν άλλε
πάλληλες συναντήσεις χωρίς άποτέλεσμα. Ή τελευταία 

μας πρόταση εlναι νά άρχίσουμε εναν σοβαρό καί συνεπή 

διάλογο επί τff βάσει τών διεθνών κανόνων καί τής διε

θνούς πρακτικής. Κατά τήν διάρκεια τού διαλόγου νά άπο

φεύγονται oi προκλήσεις. Καί άν δέν συμφωνήσουμε, νά 
προσφύγουμε στό Διεθνές Δικαστήριο ή στήν διαιτησία, 

δπως κάνουν δλοι oi άλλοι λαοί. 'Υπάρχει πιό λογική 

πρόταση άπό αύτή; Καί δμως δέν τήν δέχονται. Αένε δτι 

θέλουν νά λύσουν τό θέμα μεταξύ μας επί πολιτικού επιπέ

δου. Άλλά άν δέν καταλήξουμε σέ συμφωνία δέν μένει 

παρά ό πόλεμος ή ή διαιτησία ένός τρίτου μέρους. Μέχρι 

στιγμής δέν έχω άπάντηση επ' αύτού. 'Από έλληνικής 

πλευράς ύπάρχει καλή πίστη καί μετριοπάθεια γιά νά βρού

με λύσεις. Γι' αύτό κάνομε καί λογικές προτάσεις. Εlπα 

στόν κ. 'Ετσεβίτ δτι καί πολιτικώς συμφέρει νά προσφύ

γουμε στά δικαστήρια γιατί έτσι καί oi δύο Κυβερνήσεις 
θά καλυφθούν πολιτικά. Μέ τόν φανατισμό πού ύπάρχει 

καί άπό τίς δύο πλευρές δποια λύση καί άν βρεθεί θά κατα

κριθεί. "Αρα είναι καλλίτερα ή λύση αύτή νά προέλθει άπό 

μία τρίτη πλευρά. Μέχρι τώρα δέν έχω άπάvτηση. 

»Σάς έδωσα μία είκόνα τού προβλήματος καί δέν ύπάρ

χει νομίζω άνθρωπος πού θά άρνηθεί δτι επιθυμούμε λύση. 

'Ελπίζω σέ μία νέα συνάντηση μέ τόν κ. · Ετσεβίτ νά μπο
ρέσει νά βρεθεί κάποιος δρόμος. Τό πράγμα θά διευκολύνε

το εάν φιλικά δίνατε μία συμβουλή στόν κ. 'Ετσεβίτ νά 

δεχθεί αύτές τίς προτάσεις. 

Γιόργκενσεν: Εύχαριστώ γιά αύτή τήν πολύ πλήρη 

ενημέρωση . 'Ελπίζω δτι θά καταστεί δυνατόν νά βρεθεί 

μία εiρηνική καί δίκαιη λύση. 

Καραμανλής: Καμμιά φορά τά προβλήμαrα περιπλέ

κονται άπό τήν δημαγωγία. Γεγονός πάντως ε{ναι δτι 6/ 
χώρες βρήκαν λύσεις σέ άνάλογα προβλήματά τους. 

Γιόργκενσεν: 'Ελπίζω δτι θά βρείτε καί σείς τήν κα

τάλληλη διαδικασία. Τώρα θά ijθελα νά σaς ερωτήσω σχε

τικά μέ τά Βαλκάνια, γιατί δπως εμείς εϊμαστε γέφυρα πρός 

τίς σκανδιναβικές χώρες, εσείς ε{σθε κατά κάποιο τρόπο ή 

γέφυρα πρός τά Βαλκάνια. 

Καραμανλής: Μετά τήν επιστροφή μου, άνέλαβα μία 

πρωτοβουλία, άπευθυv6μενος πρός δλες τίς βαλκανικές 

χώρες γιά νά ξεχάσουμε τό παρελθόν καί νά δημιουργή

σουμε κλίμα συνεργασίας, ύστερα άπό /00 χρόνια άνταγω
νισμού. Παρ ' δλο πού πρόκειται περί κομμουνιστικών κα

θεστώτων, πρέπει νά συνεργαζόμαστε, εφ' δσον ζούμε 

στόν ίδιο χώρο. 'Η πρωτοβουλία μου έγινε δεκτή καί συ

νήλθε διάσκεψη στήν 'Αθήνα στό επίπεδο ύφυπουργών. 

• Η διάσκεψη αύτή επρόκειτο νά επαναληφθεί γιά νά δια
τυπωθούν τά συμπεράσματα. 

»Στό σημείο αύτό, δμως, ή Βουλγαρία άρχισε νά δεί

χνει άπροθυμία, λέγοντας δτι προτιμά τήν άvάπτυξη διμε

ρών σχέσεων. Αύτό όφείλεται πιθανότατα σέ ύπόδειξη τής 

Ρωσίας, ή όποία φοβάται δτι, άν προωθηθεί αύτή ή συνερ-

γασία, oi χώρες αύτές θά ήσαν πιό ελεύθερες καί γι , αύτό 
άντέδρασε μέσφ τής Βουλγαρίας. 

)) Τό θέμα δέν έχει κλείσει όριστικώς, θά επαναλάβω τήν 
πρωτοβουλία, μέ τήν ελπίδα νά πείσω τόν Βούλγαρο πρόε

δρο νά άρει τίς επιφυλάξεις του. Θά τόν δώ προσεχώς τtί 
αlτήσει του καί μπορεί νά κάνομε μία καινούργιά άρχή. 

Θέλω νά επιτύχει ή πολιτική αύτή γιά νά ενισχυθεί ή άδέ

σμευτη θέση τής Γιουγκοσλαβίας. 

))Μετά τόν θάνατο τού τίτο θά έχουμε προβλήματα. 

ν Αν επιτύχει ή πολιτική αύτή, ή Γιουγκοσλαβία θά μπορεί 

νά αΙσθάνεται άσφαλέστερη καί νά συνεχίσει τήν πολιτική 

αύτή. 'Επιδιώκω νά ύπάρξει στά Βαλκάνια μία ζώνη εΙρή

νης καί συνεργασίας καί νά διευκολυνθεί ή Γιουγκοσλα

βία. Ή Έλλάς πρέπει νά έχει ύπ' όψιν της δτι μετά τόν 

τίτο θά έχουμε προβλήματα καί πρέπει νά ,τά άντιμετωπί

σουμε άπό τώρα. Ή Βουλγαρία τελευταία όξύνει τίς σχέ

σεις της μέ τήν Γιουγκοσλαβία. Τό θεωρώ σάν μία προει

δοποίηση τί μπορεί νά γίνει μετά τόν τίτο. Αύτό έξηγεί 

τήν προσπάθειά μου. 

Γιόργκενσεν: Δέν μέ εκπλήττετε. 

Καραμανλής: ~Οταν είδα τόν τίτο, μού είπε δτι έλαβε 

μέτρα γιά νά συνεχίσει ή Γιουγκοσλαβία τήν πορεία της 

καί μετά άπό αύτόν καί κυρίως ενέταξε τόν στρατό μέσα 

στό κόμμα. 'Αμφιβάλω άν αύτό μπορεί ν' άποδώσει. Μετά 

τόν τίτο ή Ρωσία μπορεί μέσω τής Βουλγαρίας νά δημι

ουργήσει προβλήματα. 

Γιόργκενσεν : 'Όσον άφορα τά διμερή μας προβλήματα 

διαπιστώνω δτι δέν ύπάρχουν. 

Καραμανλής: Μόνον δυνατότητες περαιτέρω άναπτύ

ξεως ύπάρχουν. 

Γιόργκενσεν: "Αν εΙ ναι δυνατόν, μετά τήν ένταξή σας 

θά έχουμε άκόμα καλλίτερο σύνδεσμο. Πληροφοροuμαι 
δτι δέν έχετε μεγάλο πρόβλημα άνεργίας . 

Καραμανλής: νΟχι, άλλά έχουμε πρόβλημα πληθωρι

σμού. νΕχουμε Κυβέρνηση ένός κόμματος, μέ άπόλυτη 

πλειοψηφία καί προοπτική σταθερότητος. "Εχουμε κοινω

νική γαλήνη περισσότερο άπό άλλα Κράτη. Ή οlκονομία 

μας εlναι καλή καί σημειώνει πρόοδο. Τό νόμισμα εlναι 

σταθερό, τό εθνικό εΙσόδημα αύξάνει μέ μέσον δρο 5%, ή 
άνεργία είναι 1% καί oi έπενδύσεις αύξάνουν μέ ρυθμό 8%. 

))Αύτά άποτελούν μέσα στήν Εύρώπη τά καλλίτερα 

στοιχεία. "Εχουμε δμως πληθωρισμό γύρω στά 12% καί 
τούτο γιατί ή δικτατορία ε{ χε κρατήσει σέ χαμηλό επίπεδο 

τούς μισθούς, τά ήμερομίσθια καί τίς τιμές τώy άγροτικ:ών 

προϊόντων. Ε{χα τήν ύποχρέωση νά διορθώσω τήν άδικία 

αύτή καί γι ' αύτό σχεδόν διπλασίασα τά έργατικά καί 
dγροτικά εΙσοδήματα, πράγμα πού προκάλεσε αύξηση τού 

πληθωρισμού, ό όποίος πέρυσι έφθασε τά 12,5%, ένώ εφέ
τος προσπαθούμε νά τόν περιορίσουμε στά /0-11%. 'Επε

τεύχθη συμφωνία μέ τά συνδικάτα γιά αύξήσεις τών ήμε

ρομισθίων κατά 12-15%, δηλαδή περισσότερο άπό τόν τιμά
ριθμο. Αύτά δλα συνθέτουν μία μάλλον καλή εlκόνα τής 

οlκονομίας. 

Γιόργκενσεν: Αύτή εΙναι καί ή δική μου εντύπωση . 
"Ε χουμε άνεργία 7%, άλλά δέν άποτελεί μεγάλο κοινωνικό 
πρόβλημα, διότι οί άνεργοι λαμβάνουν μέχρι 90% τοϋ μι
σθοί> των ώς άποζημίωση . Πολλοί άπό τούς άνέργους είναι 

γυναίκες πού είχαν εiσέλθει στήν άγορά έργασίας τόν και

ρό τής οiκονομικής άνόδου. "Εχει σημασία, πάντως, νά 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



158 ΕΠΑΦΕΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ 

καταπολεμηθεί ή άνεργία . Πρό τής εiσόδου τής Δανίας 

στήν ΕΟΚ ύπήρχε πλήρης άπασχόληση. Γι ' αύτό πολλοί 

άποδίδουν τώρα τήν άνεργία στήν ενταξη τής Δανίας . 

Καραμανλής: Δέν είμαστε ίκανοποιμένοι άπό τήν πο

ρεία τής Κοινότητος, άλλά ή κατάσταση θά ήταν χειρότε

ρη χωρίς τήν Κοινότητα. Πρέπει νά ύπάρχει τό θάρρος νά 

ληφθούν σοβαρές άποφάσεις. 

Γιόργκενσεν: Εύχαριστώ γιά τίς σημερινές συνομιλίες, 

οί όποίες ήσαν πολύ χρήσιμες . ' Ελπίζω δτι ή Κοινότης θά 

μπορέσει νά ξεπεράσει τήν κρίση, νά έξελιχθεί καλλίτερα 

καί νά σaς ύποδεχθοϋμε ώς μέλη σχετικά γρήγορα. Θά 

συνεχίζουμε τήν προσπάθεια πρός τήν αύτή κατεύθυνση 

γιά μιά Κοινότητα τών δέκα. ·Ελπίζουμε καί πιστεύουμε 

δτι θά μπορέσουμε νά ξεπεράσουμε τά προβλήματα. 

Καραμανλής : Εύχαριστώ yιά τήν εύρύτατη αύτή άν

ταλλαyή άπόψεων πού ύπfίρξε έξαιρετικά χρήσιμη καί 

άποτελεί σταθμό yιά τίς σχέσεις τών δύο χωρών καί yιά 

τήν ένταξή μας. 'Ελπίζω νά συνεχίσουμε τίς συνομιλίες 

στήν 'Αθήνα δπου σiiς προσκαλώ νά έρθετε τό ταχύτερο. 

» 'Επαναλαμβάνω, τέλος, μία παράκληση σχετικά μέ 

τήν ΕΟΚ, δηλαδή νά άποσυνδεθεί ή έλληνιιcή αίτηση άπό 

δλα τά άλλα θέματα yιά νά μπορέσουν νά άρθοvν δλα τά 

έμπόδιω>4 7. 

Στό έπίσημο γεϋμα πού δόθηκε πρός τιμή του, ό 

Κ . Καραμανλής, σέ άπάντηση θερμής προσφωνήσε

ως τοϋ Δανοϋ πρωθυπουργοϋ, είπε τά έξής: 

«Σάς ευχαριστώ γιά τήν θερμή ύποδοχή πού έπι

φυλάξατε σέ μένα καί στούς συνεργάτες μου, στήν 

ώραία σας χώρα. Καί σάς ευχαριστώ έπίσης γιά τήν 

άναγνώριση τής συμβολής τής χώρας μου στήν πο

λιτιστική καί πολιτική διαμόρφωση τής Ευρώπης. 

»Παρ' δλο πού οί χώρες μας βρίσκονται στίς δύο 

άκρες τής Ευρώπης, συνδέονται μέ πολλά κοινά ίδα

νικά: τήν πίστη στήν έλευθερία καί τήν δημοκρατία, 

τήν προσήλωση στήν είρήνη καί τόν. σεβασμό στά 

δικαιώματα τοί5 άνθρώπου. Τά κοινά αύτά ίδανικά 

μας καθωδήγησαν σ' δλη τήν ίστορία μας και δημι

ουργούν τήν βάση, πάνω στήν όποία θεμελιώνεται 

καί τό μέλλον τών σχέσεών μας. 

»Τό μέλλον αυτό καθορίζεται άπό τήν προσεχή 

ένταξη τής χώρας μας στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

δπου μαζί μέ τήν Δανία καί τά aλλα Κράτη -μέλη 

φιλοδοξούμε νά συμβάλωμε στήν δημιουργία μιάς 

'Ενωμένης Εύρώπης. 'Η χώρα μου προσανατολί

στηκε πρίν άπό /6 ήδη χρόνια πρός τήν Εύρωπαϊκή 
Κοινότητα, δ ταν ή τότε Κυβέρνησή μου ύπέγραψε 

τήν Συμφωνία Συνδέσεως τής Έλλάδος μέ τήν Κοι

νότητα. Τώρα έχουν δημιουργηθή οί άντικειμενικές 

έκείνες προϋποθέσεις πού μάς έπιτρέπουν νά έπιδιώ

ξωμε τήν πλήρη μας ένταξη. "Οχ ι μόνο γιατί ί5στερα 

άπό μιά οδυνηρή παρένθεση τής δικτατορίας ή 'Ελ

λάς ξαναβρήκε τούς δημοκρατικούς της θεσμούς, 

άλλά καί γιατί ή πρόοδος καί ό δυναμισμός τής οί

κονομίας μας μάς έπιτρέπουν νά συμμετάσχωμε σάν 

πλήρη μέλη στήν Κοινότητα. 

,,Qί διαπραγματεύσεις γιά τήν ένταξή μας συμ

πληρώνουν σέ λίγο δύο χρόνια, άπό τότε πού άρχι

σαν. Ύπό τήν προεδρία τής χώρας σας ό ρυθμός 
τους έπιταχύνθηκε ούσιαστικά, έτσι πού νά μπορού

με νά έλπίζωμε δτι θά όλοκληρωθοvν μέσα στό τρέ

χον έτος. Ή έπιτάχυνσις αύτή οφείλεται έν πολλοίς 

στήν diθηση πού έδωσε ή δανική προεδρία, γιά τήν 

όποία καί θά ήθελα νά έκφράσω τίς εύχαριστίες μου. 

'Οφείλεται δμως έπίσης καί στό γεγονός δτι τά Κρά

τη-μέλη έχουν άποδεχθή δτι ή έλληνική ένταξη πρέ

πει νά έξετασθή αύτοτελώς καί χωρίς νά συνδεθή μέ 

άλλα παρεμφερή προβλήματα. ·Ελπίζομε έτσι νά 

μπορέσουμε σύντομα νά προσφέρωμε καί έμείς τήν 

συμβολή μας σέ μιά 'Ενωμένη Εύρώπη. 

»Εlναι γεγονός δτι ή παγκόσμια οίκονομική συγ

κυρία έχει άνακόψει τήν πορεία τής Εύρώπης πρός 

τήν ένοποίησή της. Εlμαι δμως πεπεισμένος δτι πρό

κειται γιά μιά προσωρινή μόνο έπιβράδυνση, άφού 

οί λόγοι πού τήν προκαλούν ε{ ναι έξωτερικοί καί δέν 

έχουν έπηρεάσει τήν πολιτική βούληση τών Κρατών 

τής Κοινότητος,. νά προχωρήσουν πρός τήν μεγάλη 

Εύρωπαϊκή . ·Ιδέα. Γιατί ε{ ναι φανερό δ τι δσο παρα

μένει ζωντανή ή πίστη τών λαών τής Εύρώπης πρός 

τά ίδανικά τής έλευθερίας καί τής δημοκρατίας, ε{ναι 

δεδομένη κqί άσφαλής ή βάση, πάνω στήν όποία θε

μελίωνεται τό εύρωπαϊκό οίκοδόμημα. 

»Μιά τέτοια Εύρώπη θά μπορέση πιό άποτελε

σματικά νά συμβάλη καί στήν δημιουργία ένός κλί

ματος άμοιβαίας κατανοήσεως καί ύφέσεως μεταξύ 

Ά νατολής καί Δύσεως, δπως έπίσης νά προσφέρη 

καί μιά ούσιαστικώτερη συμβολή στόν διάλογο 

Βορρά - Νότου. 

» 'Η Διάσκεψη τού Βελιγραδίου άσφαλώς δέν άπέ

δωσε δσα θά περιμέναμε καί ή αίτία εlναι κυρίως ή 

δυσπιστία πού έπικρατεί άπό τήν aλλη πλευρά. 

Χρειάζεται ύπομοvή καί ήρεμη άποφασιστικότης, 

γιά νά μπορέση στά προσεχή χρόνια νά προωθηθή 

κατά ενα τρόπο πιό έποικοδομητικό ή ί5φεση στίς 

σχέσεις Ά νατολής καί Δύσεως. 

»Στόν διάλογο έξ άλλου Βορρά-Νότου, γιά νά 

μπορέση νά ύπάρξη μιά ρεαλιστική συμβολή τής Ευ

ρώπης στήν έπίλυση τών προβλημάτων τών άναπυσ

σομένων χωρών, πρέπει νά προηγηθή μιά βελτίωση 

του δλου οίκονομικοί5 κλίματος, γιατί μόνο έτσι θά 

εlναι σέ θέση νά άναλάβη τόν ρόλο πού τής άρμόζει 

σ' αύτό τό πεδίο. 

»Ή Έλλάς, συνεπής πρός τίς άντιλήψεις αύτές 

καί προσηλωμένη στήν ίδέα τής εiρήνης άνέλαβε 

πρωτοβουλίες γιά τήν δημιουργία κλίματος φιλίας 

καί συνεργασίας στόν χώρο τής Βαλκανικής. Καί · 
άνέλαβε τίς πρωτοβουλίες αύτές παρά τίς γνωστές 

διαφορές πού έχει μέ τήν Τουρκία τόσο στά θέματα 

τού Αίγαίου, δσο καί πρό παντός στό τραγικό πρό

βλημα τής Κύπρου. 
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)ιΕ[μαι βέβαιος, κύριε πρωθυπουργέ, δτι ή συνάν

τησή μας αύτή θά άποτελέση σταθμό στήν έξέλιξη 

τών σχέσεων τών δύο χωρών μας. 'Από καλές θά 

γίνουν καλύτερες καί θά καταστούν στενώτατες στό 

πλαίσιο τής 'Ενωμένης Εύρώπης». 

Ταυτόσημες ήταν οί διαβεβαιώσεις πού έξασφά

λισε ό Κ . Καραμανλής στό Λουξεμβοϋργο, δεύτερο 

σταθμό τής περιοδείας του, άπό τόν πρωθυπουργό 

Γκαστόν Τόρν. Στή διάρκεια, έξάλλου, έπίσημου γεύ

ματος πρός τιμή του, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός, 

άφοϋ έξήρε τό σημαντικό ρόλο τοϋ Λουξεμβούργου 

στή σύμπηξη καί τήν εξέλιξη τών εύρωπαϊκών Κοι

νοτήτων, ύπογράμμισε τήν κοινή προσήλωση τών 

δύο χωρών στό ίδεώδες τής 'Ηνωμένης Εύρώπης 

καί κατέληξε: 

«Συμπληρώνονται fίδη 16 χρόνια άφ ' δτου μέ τήν 

Συνθήκη τών 'Αθηνών ό έλληνικός λαός διεδήλωσε 

τήν έπιθυμία του νά ταυτίση τίς tύχες του μέ τήν 

Εύρωπαϊκή Κοινή 'Αγορά, πού μόλις τότε ε[χε σχη

ματισθή. Διεδήλωνε τήν πίστη του σ' ένα θεσμό πού 

δέν ε[χε άκόμη δοκιμασθή στήν πράξη καί βρισκό

ταν &κόμη στό στάδιο τής κυοφορίας. 'Επιβεβαίωνε 

έτσι ή 'Ελλάς τήν εύρωπαϊκή της συνείδηση καί τήν 

έμπιστοσύνη της στό μέλλον τής Εύρώπης. Καί μο

λονότι ή οΙκονομική της κατάσταση δέν έπέτρεψε 

τότε στήν 'Ελλάδα νά ένταχθή άμέσως στήν Εύρω

παϊκή Κοινότητα, ή Συνθήκη τών Άθηνώνάπετέλε

σε τόν άρραβώνα γιά τήν ένταξή της. Ά vτίξοες πε

ριστάσεις άνέστειλαv δυστυχώς τήν πλήρη έφαρμο

γή τής Συμφωνίας Συνδέσεως, πού προβλέπει τήν 

ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινότητα. ΝΗδη δμως 

μετά τήν άποκατάσταση τών δημοκρατικών θεσμών 

καί τή θεμελίωση πολιτικής καί οΙκονομικής σταθε

ρότητος στήν χώρα μας, έφθασε ή στιγμή γιά τήν 

πραγματοποίηση τής άμοιβαίας ύποσχέσεως, πού 

πρίν άπό 16 χρόνια έδόθη έπίσημα ύπό τήν σκιά τής 
'Ακροπόλεως. 

»Πρό διετίας περίπου ή Έλλάς έζήτησε τήν όρι

στική της ένταξη στήν Κοιν6τητα. Οί σχετικές δια
πραγματεύσεις δμως έξελίσσοντο μέ βραδύ ρυθμό, 
διότι ή έλληνική αίτηση ε{χε έμπλακή μέ άλλα ξένα 

πρός αύτή θέματα. ΝΗδη δμως τόν τελευταίο καιρό 

άνεγνωρίσθη ή άνάyκη δπως έξετασθή αύτοτελώς ή 

έλληνική αίτηση καί έπιταχυνθοvν οί σχετικές δια
πραγματεύσεις, εiς τρόπον ιίiστε νά τερματισθούν μέ

χρι τέλους αύτοv τοv έτους. Γνωρίζω δτι στήν λήψη 

τών άποφάσεων αύτών συνεβάλατε καί έσείς προσω

πικώς, πράγμα πού έξετίμησα βαθύτατα. 

»Γνωρίζετε πόσο πιστεύω στίς δυνατότητες, καί 

συνεπώς στό μέλλον τής Εύρώπης. Ή ένοποίησή 

της δέν θά έπηρεάση μόνο τό μέλλον τής ήπείρου 

μας, άλλά ί'σως καί τήν πορεία τής άνθρωπότητος. 

Γιά νά προωθηθή δμως ή μεγάλη iδέα τής ένοποιή-

σεώς της, θά'πρέπει νά παραμερίσωμε έκείνα πού μaς 
χωρίζουν καί νά ύποτάξωμε τά μικρά συμφέροντα 

στούς ύψηλότερους σκοπούς, πού ένέπνευσαν τούς 

lδρυτάς τής Κοινότητος». 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά τό Λουξεμβοϋργο, επι

σκέφθηκε τήν 'Ολλανδία, δπου εγινε δεκτός μέ έγ

καρδιότητα άπό τόν 'Ολλανδό δμόλογό του, Βάν 

Ν Αγκτ. Κατά τίς συνομιλίες του μέ τόν πρωθυπουργό 

καί μέλη τής όλλανδικής Κυβερνήσεως, άναφέρθηκε 

ίδιαίτερα στό θέμα τής επισπεύσεως τής εντάξεως 

τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ καί, άκόμη, στίς συνέπειες 

άπό τήν άρση τοϋ έμπάργκο, στήν άνάγκη γιά τήν 

καταστολή τής διεθνοϋς τρομοκρατίας καί, τέλος, 

στή γενικότερη διεθνή κατάσταση. 'Όπως εκαμε ό 

Γκαστόν Τόρν, τό ίδιο καί ό Βάν Ν Αγκτ διαβεβαίωσε 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό γιά τή σταθερή τοποθέ

τηση τής χώρας ύπέρ τής διευρύνσεως τής Κοινότη

τας πρός τήν κατεύθυνση τής 'Ελλάδος, ή περίπτω

ση τής δποίας, έξάλλου, δέν θά ήταν εύλογο νά συν
δεθεί μέ εκείνη τής Πορτογαλίας καί τής 'Ισπανίας. 

'Όλες οί προϋποθέσεις συντρέχουν - ύποστήριξε 

- ώστε ή ' Ελλάδα νά άποτελέσει, τό 1980, τό δέκα
το πλήρες μέλος . 

Τό πρακτικό τής σχετικής συνομιλίας, στήν 

όποία παρέστησαν καί οί ύπουργοί των 'Εξωτερικών 

των δύο χωρών, άναφέρει τά άκόλουθα: 

»'Ο Κ . Καραμανλής εύχαριστεί τόν 'Ολλανδό συνά

δελφό του γιά τήν πρόσκληση καί έκφράζει τήν χαρά του 
πού έπισκέπτεται τήν 'Ολλανδία δπου προσβλέπει σέ χρή

σιμες συνομιλίες . 

»Διμερή προβλήματα μεταξύ τών δύο χωρών δέν ύπάρ

χουν άλλά μόνο δυνατότητες περαιτέρω προωθήσεως τών 

φιλικών σχέσεων καί αύτό είναι καθήκον τών δύο Κυβερνή

σεων . 

»'Υπάρχουν διάφορα προβλήματα ε iδικωτέρου ένδια

φέροντος γιά τήν χώρα μας . Είναι άρκετά. Γιά ποιά θέλετε 

νά συζητήσουμε, έκτός , δηλαδή, του θέματος τής Εύρω

παϊκής Κοινότητος, μέ τό όποίο θά ijθελα νά άρχίσω. 

»Βάν "Αγκτ: ·Οπωσδήποτε θά ijθελα νά συνομιλήσου

με γιά τά προβλήματα πού σχετίζονται μέ τήν ενταξη τής 

'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

»'Επίσης θά ijθελα τήyJ γνώμη σας γιά τήν τωρινή κατά

σταση του Κυπριακου καί τών έλληνοτουρκικών σχέσεων. 

»Καραμανλής : Εύχαρίστως θά σiiς ένημερώσω άλλά 

κατά κανένα τρόπο δέν θά ήθελα τά δύο αύτά θέματα νά 

συσχετισθοίιν μέ τό θέμα τής έντάξεώς μας. 

>>Βάν "Αγκτ : Οϋτε κliν τό σκεπτόμουν. 

»Καραμανλής : 'Εγκαινίασα τήν εύρωπαϊκή μου πολι

τική πρίν άπό 20 χρόνια. Τό 1962 ύπογράφηκε ή Συμφωνία 
Συνδέσεως μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Μπορούσαμε 

καί τότε νά γίνομε πλήρες μέλος της. Άλλά ή οίκονομία 

μας δέν ήταν έτοιμη. 

ιιΟι' εύρωπαϊκές προσωπικότητες πού ήλθαν τότε στήν 

'Αθήνα γιά τήν ύπογραφή τής Συμφωνίας έδήλωσαν ότι 
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έπιθυμία τους ήταν νά υίοθετήσουν τήν 'Ελλάδα καί έτσι 

νά δώσουν ένα παράδειγμα καί γιά άλλες χώρες, τών δποί

ων ή οίκονομία άναπτυσσόταν. 

»Πέρασαν άπό τότε 16 χρόνια καί στό διάστημα αύτό ή 
σύνδεση άναπτύχθηκε κατά τρόπο έπιβλαβή γιά τήν 'Ελλά

δα. VΕτσι άπό θετή κόρη ή 'Ελλάδα έγινε όρφανή. 

11Πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν δτι τό διάστημα αύτό ή 

'Ελλάς βρέθηκε μέ 7 χρόνια δικτατορίας. Στά χρόνια αύτά, 
ένώ οί δασμοί γιά τά εΙσαγόμενα στήν 'Ελλάδα βιομηχα

νικά προϊόντα κατέβαιναν, δέν σημειώθηκε άvάλογη έξέλι

ξη γιά τίς έξαγωγές τών έλληνικών γεωργικών προϊόντων. 

11 'Αποτέλεσμα ε[ναι δτι ή 'Ελλάς έχει παθητικό στό 

έμπορικό της ίσοζύγιοέναντι τής Κοινότητος 1.831.000.000 
δολλαρίων. VΕτσι, άντί ή Κοινότητα νά μiiς βοηθή έμείς 

βοηθήσαμε τήν Κοινότητα. 

11Πρίν άπό δύο χρόνια ύπέβαλα αίτηση γιά τήν πλήρη 

ένταξη τής χώρας μου, δπως έχω τό δικαίωμα άπό τήν 

Συμφωνία Συνδέσεως, άλλά τό έζήτησα καί διότι: 

111. Ή δημοκρατία άποκαταστάθηκε στήν 'Ελλάδα. 
112. Ή έλληνική οΙκονομία έσημείωσε πρόοδο. 
11Πολιτιστικά, πολιτικά καί άπό άπόψεως άμύνης ή 

Έλλάς άνήκει στήν Δύση. Θέλω νά σταθεροποιήσω τήν 

θέση τής 'Ελλάδος μέσα στό εύρωπαϊκό πλαίσιο. 

11Γιά άλλες χώρες ή συμμετοχή στήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα μπορεί νά εlναι ζήτημα οlκονομικό. Γιά τήν χώρα 

μου ε[ναι ζήτημα, πέρα καί άπό πολιτικό, έθνικό. Συνδέε

ται μέ τό μέλλον μας. Καί παρακαλώ ή αίτησή μας γιά τήν 

ταχύτερη ένταξη νά έξετασθή ύπό α6τό τό πρίσμα. 
11' Υπέβαλα τήν αίτηση γιατί θέλω νά χαραχθή νέα έξέ

λιξη γιά τό έθνος μας. v Α ν εlχα δποιαδήποτε άμφιβολία 

γιά τήν άνάγκη αύτής τής έξελίξεως, θά άπέσυρα αύτήν 

τήν στιγμή τήν έλληνική αίτηση. 

»Οί διαπραγματεύσεις έβραδυπόρησαν. Συνάντησα, λοι

πόν, πρό τριών μηνών, τούς πρωθυπουργούς διαφόρων χω

ρών-μελών τής Κοινότητος, τά μέλη τής Commission καί 
ίδιαίτερα τόν πρόεδρό της κ. τζένκινς. Τούς ε[πα δτι, έάν 

θέλουν τήν 'Ελλάδα στήν Κοινότητα, πρέπει νά προχωρή

σουν στήν διαπραγμάτευση. 'Εάν όχι, τότε νά μiiς τό ποίiν 

καί θά ξέρωμε πού βρισκόμαστε. Διότι καί δ έλληνικός 
λαός καί έγώ βαρεθήκαμε νά μιλiiμε κάθε μέρα γιά τήν 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

11 ~y στερα άπό αύτά τά διαβήματά μου, οί δποιες προφά

σεις ύπήρχαν άποσύρθηκαν καί στούς δύο τελευταίους μή

νες σημειώθηκε πρόοδος. 

»0{ άβάσιμες αύτές προφάσεις ήσαν οί έξής: 
»1. Ή άντιμετώπιση τής παραλλήλου έπιθυμίας τής 

'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας νά ένταχθοίiν στήν Εύρω

παϊκή Κοινότητα. Άλλά τούς έξήγησα, καί τό άναγνώρι

σαν, δτι ή 'Ελλάς έχει ήδη συνδέσει τήν οΙκονομία της γιά 

16 χρόνια τώρα μέ τήν Κοινότητα καί δτι τά προβλήματά 
μας ε[ναι γνωστά στήν Κοινότητα. Αύτό καί οί Πορτογά

λοι τό έχουν άναγνωρίσει. 

»2. Τό θέμα τών γαλλικών καί ίταλικών γεωργικών 

προϊόντων. Συνάντησα τόν κ. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν καί τόν 

κ. 'Α ντρεόττι καί τούς έξέθεσα δτι τά γεωργικά μας προϊ

όντα δέν εlναι άνταγωvιστικά μέ τά δικά τους άλλά συμ

πληρωματικά, π. χ. τό βαμβάκι, δ καπνός, οί σταφίδες κ.ά. 

Τούς έδωσα καί άριθμούς. Δηλαδή, τό έμπορικό μας Ισοζύ

γιο έναντι τής Γαλλίας έχει τόν χρόνο έλλειμμα 308.000.000 

δολλάρια καί έναντι τής 'Ιταλίας 413.000.000, ήτοι συνο
λικά στίς δύο αύτές χώρες πάνω άπό 700.000.000 δολλάρια. 
~Εναντι αύτών, οί έξαγωγές τών έλληνικών πορτοκαλιών 

καί ροδακίνων ,άνέρχοvται σέ 14-15.000.000 δολλάρια.Δη
λαδή τόσο φθάνει ή ζημιά πού τούς κάνομε. Πρέπει, λοι

πόν, νά λάβω μέτρα νά άπαγορεύσω τίς είσαγωγές άπό αύ

τές τίς δύο χώρες; 

»Καί δ κ. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν καί δ κ. 'Α ντρεόττι συμ

φώνησαν τότε πώς δέν θά έπρεπε νά γίνη σύνδεση τοίi 

θέματος τών γεωργικών προϊόντων. 

» ~Ετσι οί δύο προφάσεις έξέλιπαν καί άρχισαν ο{ ούσι
αστικές διαπραγματεύσεις πού έσημείωσαν ίκανοποιητική 

πρόοδο. 

» 'Εζήτησα, μέ τό χρονοδιάγραμμα πού ύπέβαλε ή Κυ
βέρνησή μου, οί διαπραγματεύσεις νά τελειώσουν μέχρι τό 

τέλος τοίi '78, διότι τά προβλήματα ε[ναι καί μικρά καί 
γνωστά, ώστε οί ύπόλοιπες διαδικασίες νά συμπληρωθοίiν 

μέχρι τό τέλος τοίi '79 καί τότε ή στίς άρχές τοίi '80 νά ' 
πραγματοποιηθή ή ένταξή μας. 'Η Commission πρέπει νά 
ύποβάλη τίς δικές της προτάσεις πρίν άπό τήν άρχή τών 

θερινών διακοπών ώστε τό φθινόπωρο νά συνεχίσωμε καί 

νά συμπληρώσωμε τήν διαδικασία έπί τών προτάσεων. 

»Εύχαριστώ τήν 'Ολλανδία γιά τήν κατανόηση πού 

έδειξε καί δείχνει στήν 'Ελλάδα καί παρακαλώ τήν Κυ

βέρνησή σας νά συμβάλη στήν έπίσπευση τών διαπραγμα

τεύσεων. 

» VΕχετε έρωτήματα; 

Βάν "Αγκτ: Θά έπιθυμουσα νά σaς βεβαιώσω γιά τρία 

σημεία: 

»1. Ή 'Ολλανδία πάντα ύπεστήριξε δτι ή Κοινότης 
πρέπει νά ε{ναι άνοιχτή . Είδικώτερα δσον άφορα στήν 

'Ελλάδα ύποστηρίζει τό αίτημά της γιά τήν ταχύτερη δυ

νατή ί:νταξή της. 

»2. Δέν συνδυιiζομε τήν ενταξη τής 'Ελλάδος μέ τήν 
ενταξη τής ·Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας, δέν τασσόμε

θα ύπέρ τής Globalisation. 
»3. Πλήρως συμφωνουμε δτι μετά τήν έπίσημη εναρξη 

των διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη τό καλοκαίρι του 

'76 έχάθηκε πολύς χρόνος ωσπου οί διαπραγματεύσεις νά 
γίνουν ούσιαστικές. 

»Μέ βάση αύτά είναι σημαντικό ή ενταξη τής 'Ελλά

δος νά μή καθυστερήση πέραν του 1980. Τό Συμβούλιο τών 
ύπουργών τής Κοινότητος άπεφάσισε τόν Φεβρουάριο του 
'78 νά συμπληρώση τίς διαπραγματεύσεις μέ κάθε δυνατή 
ταχύτητα, ωστε ή παρούσα φάσις νά εχη τελειώσει έντός 

του ετους. Βέβαια, ή δλλανδική Κυβέρνηση δέν μπορεί νά 

δώση έγγύηση Ύιά τό τί θά κάνουν καί οί ύπόλοιποι, άλλά 

ή ίδια θά καταβάλη κάθε προσπάθεια. Σάς τό λέγω αύτό 

γιατί δέν εΙναι στόν χαρακτήρα μας νά ύποσχώμεθα πρά

γματα πού δέν ξέρομε έάν μπορουν νά τηρηθουν. Δένε{ ναι 

ή πολιτική πού άκολουθουμε μέ τούς φίλους μας. 

»Κ. Καραμανλής: Δέν μπορώ βέβαια νά σiiς ζητήσω νά 

άναλάβετε ύποχρέωση άλλά σiiς ζητώ νά καταβάλετε κάθε 

προσπάθεια. 

»Βάν "Αγκτ: 'Όσον άφορα στήν άπάντηση τής Com
mission, αύτή έξαρτaται άπό τήν ίδια. 'Εμείς είμαστε δια
τεθειμένοι νά συμβάλωμε οοστε ή άπάντησή της νά δοθή 

πρίν άπό τό καλοκαίρι του '78. 
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))Βάν Ντέρ Κλάου (ύπουργός 'Εξωτερικών 'Ολλανδί

ας): Πρώτον είπατε δτι κοινωνικώς καί πολιτικώς, ή 'Ελ

λάς ανήκει στήν Δύση. 'Υποστηρίζαμε ανεπιφύλακτα τήν 

πολιτική αύτή άποψη, ή όποία διευκολύνει τήν επιτάχυν

ση τfjς εντάξεως τfjς 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά. 

))Δεύτερον, συμφωνοuμε δτι δέν ύπάρχει σύνδεση επί 

του θέματος τfjς έλληνικfjς εντάξεως μέ άλλα προβλήματα. 

Ή ενταξή σας εlναι εντελώς ξεχωριστό θέμα. 

))Τρίτον, μέ τήν είσοδό σας είσέρχεσθε καί στήν εύρω

παϊκή πολιτική συνεργασία, ή όποία βασίζεται έπί κοινών 

θέσεων, άν καί μερικές φορές δέν κατορθώναμε νά επιτύ

χωμε τίς κοινές αύτές θέσεις. Οί χώρες τίς ΕΟΚ προσπα

θοuν μαζί νά βρουν μία κοινή εύρωπαϊκή πολιτική. Δημι

ουργοuνται όμάδες εργασίας σέ διεθνείς όργανισμούς. Καί 

θά είμεθα εύτυχείς νά σaς καλοσωρίσωμεν είς τήν διαδι

κασία αύτή, ή όποία απαιτεί πραγματική προσέγγιση. 

))Κ. Καραμανλής: Θά ταυτήσωμε πλήρως τήν τύχη μας 

μέσα στήν Κοινή 'Αγορά έπί όλων τών θεμάτων. Σίiς ευ

χαριστώ γιά τήν άπάντησή σας σχετικά μέ τήν ύποστήριξή 

σας στό χρονοδιάγραμμα. 

»'Η ένταξή μας δέν ε{ ναι συμφέρον μόνον τής 'Ελλά

δος άλλά καί τής Εvρώπης. Διότι θά άποτελέση ένα σταθε

ροποιητικό παράγοντα στήν δύσκολη αvτή περιοχή. 

'Επίσης οί σχέσεις μας μέ τίς χώρες τής Βορείου 'Αφρικής 

καί τής Μέσης 'Ανατολής θά άποβοίJν χρήσιμες γιά τήν 

Εvρώπη. 

»'Επί ποίων θεμάτων θέλετε νά μιλήσωμεν τώρα; 

Βάν » Αγκτ: 'Επί τών πcφόντων προβλημάτων, τών έλ

ληνοτουρκικών σχέσεων καί του Κυπριακου. 

))Κ. Καραμαν~fjς: Τό Κυπριακό έχει μακρά ίστορία. 

Κάποτε οί "New York Πmes" έγραψαν ότι iiσπρισαν τά 
μαλλιά μου άπό τό Κυπριακό. Ά νέκαθεν πίστευα στήν 

άνάγκη καλών σχέσεων μέ τήν Τουρκία. Γι' αvτό καί τό 

1959 άπεφάσισα νά έγκαταλείψω τό όνειρο τής 'Ενώσεως 
τής Κύπρου μέ τήν 'Ελλάδα. 'Από τότε στήν 'Ελλάδα 

πολλοί μοίJ δίνουν τό τίτλο τοίJ προδότου. Άλλά άπέδειξα 

έτσι τήν άνάγκη συνεργασίας μέ τήν Τουρκία. 

»Κατόπιν 10 έτών άνεξαρτήτου βίου ήλθε τό πραξικό
πημα τών συνταγματαρχών έναντί ον τοίJ προέδρου Μακα

ρίου. 'Επρόκειτο περί έσωτερικοίJ ζητήματος μεταξύ τών 

'Ελλήνων. Άλλά οί ΤοίJρκοι έξεμεταλλεύθησαν τήν ε~

καιρία πού προσεφέρθη άπό τήν ήλιθιότητα τών συντα

γματαρχών. 'Εδήλωσαν ότι ή Τουρκία, ώς έγγυήτρια τής 

Κύπρου δύναμις, έπεδίωκε νά άποκαταστήση μέ τήν στρα

τιωτική της άπόβαση τήν νομιμότητα στήν Κύπρο, όπως 

προβλεπόταν άπό τίς συνθήκες περί άνεξαρτησίας. Άλλά 

τρείς μέρες άργότερα ή νομιμότης ε{χε άποκατασταθή 

στήν 'Ελλάδα μέ τήν έπιστροφή μου καί στήν Κύπρο μέ 

τήν άνάληψη τής έξουσίας άπό τόν κ. Κληρίδη, ώς έκπρό

σωπο τοίJ προέδρου Μακαρίου. Οί ΤοίJρκοι θά έπρεπε τότε 

νά φύγουν άπό τήν Κύπρο. 'Αλλά δέν τό έκαναν. 

ιιΘά είχαμε τό δικαίωμα νά ζητήσωμε τήν άπα κατάστα

ση τοίJ status quo όπως ε{ χε πρίν άπό τά γεγονότα. 'Αλλά ή 
πραγματικότης ε{ναι ότι οί ΤοίJρκοι ήθελαν άλλαγή αvτοίJ 

τοίJ status quo. Καί ένώ διεξήγοντο οί διαπραγματεύσεις 
τής Γενεύης, τό πρωί τής 14ης Αvγούστου οί ΤοίJρκοι έξα
πέλυσαν νέα έπίθεση έvαντίον τής Κύπρου καί κατέλαβαν 

τά 40% τοίJ νησιοίJ δημιουργώντας καί 200.000 πρόσφυγες 
μεταξύ τών 'Ελληνοκυπρίων. 

ιι 'Εάν ή πρώτη τουρκική άπόβαση ε{χε κάποια άφορ

μή, ποιά άφορμή μποροίJσαν νά προβάλουν οί ΤοίJρκοι γιά 

τήν δεύτερη άπόβαση; Έρώτησα τόν κ. Ντεμιρέλ ποιοί 

ήσαν οί λόγοι τής δευτέρας άποβάσεως. 'Ο κ. Ντεμιρέλ μέ 

παρέπεμψε στόν κ. 'Ετζεβίτ, δ δ ποίος ήταν τότε πρωθυ

πουργός. Καί δ κ. 'Ετζεβίτ στούς στρατηγούς. Δέν μπόρε

σα ποτέ νά μάθω άπό τούς Τούρκους ποίους λόγους προέ

βαλαν γιά τήν δεύτερη άπόβαση. 

ιι 'Αποτέλεσμα αvτών ε{ ναι δτι τά 18% τοD πληθυσμοίJ 
τής Κύπρου κατέλαβαν 40% τοίJ έδάφους της καί έδημι
ούργησαν 200.000 'Ελληνοκυπρίους πρόσφυγες, άριθμός 
πού θά άναλογοίJσε στήν 'Ολλανδία μέ 5.000.000 πρόσφυ
γες. 'Η κατάστασις αvτή δέν μπορεί νά συνεχισθή γιά 

δποιονδήποτε λογικό iiνθρωπο. 

ιιΚατά τά τριάμισι χρόνια πού πέρασαν άπό τότε έγινα ν 

έξι γύροι διακοινοτικών διαπραγματεύσεων ύπό τήν αlγίδα 

τοίJ γενικοί) γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί οί 

ΤοίJρκοι δέν έχουν άκόμη κάνει προτάσεις, aν καί αvτοί θά 

ε{ναι πού θά έπρεπε νά τίς έχουν κάνει, έφ • όσον αvτοί 
εlναι πού προέβησαν στίς προαναφερθείσες ένέργειες καί 

αvτοί ε{ναι έκείνοι οί δποίοι έπιδιώκουν τήν άλλαγή τής 

καταστάσεως. 

ιΠόν 'Ιανουάριο τοίJ 1978 ε{παν έπί τέλους στόν κ. 

Βαλντχάιμ ότι θά ύποβάλουν προτάσεις σέ 10 μέρες. Μετά 

τίς άνέβαλαν γιά τόν Φεβρουάριο. Μετά γιά τόν Μάρτιο. 

Τέλειωσε καί δ Μάρτιος καί προτάσεις δέν έχουν άκόμη 

ύποβληθή. 

ιιΣ' αvτό τό σημείο θά ήθελα νά έπισημάνω ένα λάθος 

τών 'Αμερικανών. Τό άμερικανικό Κογκρέσσο έπέβαλε 

έμπάργκο άποστολής δπλισμοίJ στήν Τουρκία -μέχρις 

ότου σημειωθή πρόοδος στό Κυπριακό. 'Αλλά, χωρίς νά 

έχει σημειωθή οίαδήποτε tφόοδος, ή άμερικανική Κυβέρ

νηση άπεφάσισε νά iiρη αvτό τό έμπάργκο - καί, μάλιστα, 

χωρίς νά έχουν κiiν ύποβληθή τουρκικές προτάσεις έπί τοίJ 

Κυπριακοί). Οί ΤοίJρκοι θά έπρεπε τουλάχιστον νά ε{χαν 

ύποf3άλει αvτές τίς προτάσεις. 

ιι 'Αντίθετα πρός τήν τουρκική αvτή τακτική άκολουθή

σαμε πολιτική διευκολύνσεως διευθετήσεως τής καταστά

σεως. Τό Κυπριακό δένε{ ναι έλληνοτουρκικό ζήτημα. 'Η 

Κύπρος ε{ναι άνεξάρτητο Κράτος. 'Εμείς μποροίJμε νά δί

νωμε συμβουλές άλλά δέν μποροίJμε νά έπιβάλωμε λύσεις. 

Γιά τόν λόγο αvτό εlπα στόν κ. 'Ετζεβίτ νά άποσυνδέση τό 

Κυπριακό άπό τό θέμα τοίJ Αiγαίου. 

ιι »Αν καί ή έλληνοκυπριακή πλευρά κατέστησε σαφές 

δτι μπορεί νά δεχθή τά βασικά τουρκικά αίτήματα, δέν 

ύπάρχουν άκόμη προτάσεις άπό τουρκικής πλευρίiς. 'Η 

έλληνοκυπριακή πλευρά μπορεί νά δεχθή, όπως ε{πε, Κρά
τος δμοσπονδιακό καί διζωνικό, μέ κεντρική Κυβέρνηση 

χαλαρών έξουσιών - άλλά μέ άσφαλεlς έγγυήσεις ένότη

τος τοίJ Κράτος - καί μέ τήν προϋπόθεση τό έδαφος πού 

θά κατέχη ή τουρκοκυπριακή κοινότης νά έχη κάποια σχέ

ση άπό άπόψεως έκτάσεως μέ τό ποσοστό της, άλλοιώς δέν 

θά μπορέση νά λυθή τό θέμα τών προσφύγων. »Ετσι οι' 

'Ελληνοκύπριοι δέχονται τά 18% τοίJ πληθυσμοί) τής Κύ
πρου νά κατέχουν έδαφος πού νά άντι'προσωπεύη έδαφος 
έκτάσεως του 25% του νησιοίJ. 

ιιΔέν μπορώ νά καταλάβω γιατί οί ΤοίJρκοι δέν έπιασαν 
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αύτή τήν εύκαιρία. Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς έργάζεται 

ή σκέψη τους. 'Εάν ε{χαν δώσει μιά συνέχεια στήν διαδι

κασία τών διαπραγματεύσεων θά ε{χαν άπελευθερωθή άπό 

τό έμπάργκο, άπό τήν καταδίκη πού ύφίσταvται συνεχώς 

άπό διεθνείς όργανισμούς καί άπό τήν δαπάνη τών $ 
2.000.000.000 πού τούς στοιχίζει ή Κύπρος -.- καί θά ε{χαν 
καί ίκανοποι ητική λύση. 'Ελπίζω νά καταλάβουν αύτό πού 

έως τώρα δέν κατάλαβαν. 

»Βάν v Αγκ:τ: Σίiς εύχαριστώ γιά τήν τόσο ένδιαφέρουσα 

ενημέρωση. Συμφωνώ άπολύτως δτι ή Κύπρος είναι άνε

ξάρτητη χώρα κ:αί δτι, ώς εκ: τούτου, πρέπει νά άποσυνδέ

ωνται οί έλληνοτουρκ:ικ:ές σχέσεις άπό τό Κυπριακό. 

»Μαζί μέ τόν ύπουργό 'Εξωτερικών κ: . Βάν Ντέρ Κλάου 

εϊχαμε χθές σύντομη συνομιλία μέ τόν κ:. Βαλντχάιμ. Μίiς 

είπε δτι περιμένει σύντομα τουρκικές προτάσεις επί του 

εδαφικ:οu ζητήματος. Ό κ:. Βαλντχάιμ ελπίζει δτι θά τίς 

εχη σύντομα. 

»Νομίζετε δτι ή μή ύποβολή μέχρι τώρα τουρκικών 

προτάσεων όφείλεται σέ εσωτερικούς λόγους; 

»Κ. Καραμανλής: Τά τελευταία χρόνια έσημειώθη στήν 

Τουρκία πολιτική ένταση καί άνταγωνισμός δημαγωγίας 

καί οί Τούρκοι έγιναν αΙχμάλωτοι ένός κλίματος, τό δποίο 

οί ίδιοι έδημιούργησαν. Πώς άλλοιώς νά έξηγήσω τήν στά

ση τους; VΕτσι έχουν καταντήσει άπό κατακτητές, αΙχμά

λωτοι τής Κύπρου- καί πάλι άναφέρω τό έμπάργκο, τίς 

καταδίκες τών διεθνών όργανισμών, τίς δαπάνες. 

ι> 'Ελπίζω δ τι θά μπορέση νά σημειωθή κάποια πρόο

δος. 'Ο κ. 'Ετζεβίτ έχει άναμφίβολα περισσότερο θάρρος 

άπό τόν κ. Ντεμιρέλ. Γι' αύτό καί συνεχίζω νά έλπίζω. 'Εξ 

άλλου δ 'Ετζεβίτ ε{ναι έκείνος πού κατέλαβε τήν Κύπρο 

καί πού, ώς έκ τούτου, μπορεί εύκολώτερα νά φθάση σέ μία 

λύση. Πάντως, θά κάνω δ, τι μπορώ γιά νά συμβουλεύσω 

τούς Κυπρίους, έφ' όσον, βέβαια, ύπάρξουν λογικές τουρ

κικές προτάσεις. 

Βάν Ντέρ Κλάου: Συμφωνώ δτι οί Τοϋρκ:οι εγιναν αΙ

χμάλωτοι τοϋ Κυπριακ:οϋ. ' Η μπάλλα τώρα βρίσκεται άπό 
τήν δική τους πλευρά. Εϋχομαι οί προτάσεις τίς δποίες 

άναμένει δ κ:. Βαλντχάιμ νά είναι λογικές. Βέβαια, οί τουρ

κικές προτάσεις θά άποτελοϋν διαπραγματευτικές θέσεις. 

Διερωτώμαι εάν θά μπορέσουν νά γίνουν άμέσως δεκτές 

άπό τήν έλληνοκ:υπριακ:ή Κοινότητα. 

»'Ανέμενα άπό πολιτικό aνδρα δπως είναι δ κ: . Καρα

μανλής νά εiπή, δπως τό εκ:ανε, δτι θά συμβουλεύση τούς 

'Ελληνοκυπρίους. 'Αντιλαμβάνομαι δτι θά τούς συμβου

λεύση νά μή άπορρίψουν άμέσως τίς τουρκικές προτάσεις 

κ:αί νά άφήσουν τό θέι.iα άνοικ:τό . Γιατί άλλοιώς θά ύπήρχε 

άδιέξοδο . 

»Εϊμαστε πολύ εύγνώμονες στόν 'Έλληνα πρωθυπουρ

γό γιά τά δσα μίiς είπε. 

»Κ. Καραμανλής: Συμφωνώ μέ τίς σκέψεις τοίJ κ. Βάν 

Ντέρ Κλάου άλλά θά πρέπει οί τουρκικές προτάσεις σχετι

κώς "νά τρώγω ντα ι". Διότι άν ε{ναι έντελώς παράλογες 

πώς θά μπορέσουν νά τίς άποδεχθοίJν οl<Ι;λληνοκύπριοι; 
ιι 'Αντιλαμβάνομαι ότι οί τουρκικές προτάσεις θά ε{ναι 

διαπραγματεύσιμες άλλά θά πρέπει νά ε{ναι καί λογικές. 

Καί τότε θά συμβουλεύσω τούς Κυπρίους. 

ιι Άλλά εάν οί Τούρκοι ζητήσουν τά 32% τοίJ κυπρια-

κοίJ έδάφους, ή κάθε Κοινότης νά έχη τόν δικό της στρατό, 

τό δικό της νόμισμα, ή Προεδρία τής Δημοκρατίας νά ένα

λάσσεται κάθε χρόνο μεταξύ τών δύο Κοινοτήτων, τότε δέν 

θά πρόκειται περί δμοσπονδιακοίJ Κράτους άλλά περί συ

νομοσπονδίας. Καί μέσα σέ τρία χρόνια θά έχουμε και

νούργια προβλήματα καί τήν διχοτόμηση τοίJ κυπριακου 

Κράτους. 

ιι 'Επαναλαμβάνω ότι ε{μαι διατεθειμένος καί κάνω δ, τι 

μπορώ γιά νά κλείση αύτή ή πληγή. 'Αλλά μέ τήν προϋπό

θεση ότι καί οί Τούρκοι θά κάνουν θετικές προτάσεις καί 

τουτο δοθέντος ότι οι' 'Ελληνοκύπριοι κατέστησαν σαφές 

ότι ε{ναι έτοιμοι νά δεχθούν τήν άλλαγ~ του status quo. 

Βάν v Αγκ:τ: Πολύ μίiς ένδιαφέρει νά άκ:ούσωμε τίς άπό

ψεις σας γιά τό Αiγαίο. 

»Κ. Καραμανλής: Τό καθεστώς τοίJ ΑΙγαίου έχει καθο

ρισθή πρίν άπό 60 χρόνια μέ διεθνείς συμβάσεις. Θά μπο
ρούσαμε, ώς έκ τούτου, νά υίοθετήσωμε τήν άποψη κατά 

τήν δποία δέν ύπάρχει θέμα. Άλλά, άφου ol Τουρκοι τό 
ήγειραν, συμφωνήσαμε νά τό έξετάσωμε. 

»Βρεθήκαμε, όμως, ένώπιον διαλόγου κουφών. 

ι> "Οσον άφορii στήν ύφαλο κρηπίδα θά μπορούσαμε νά 

μείνωμε άμετακίνητοι στό γεγονός ότι ή σύμβασις περί του 

καθεστώτος τής θαλάσσης του 1958 τής Γενεύης άποτελεί 
τόν μόνο κανόνα δικαίου καί ότι αύτόν έφαρμόζομε. Σύμ

φωνα μέ αύτόν, όλη ή ύφαλοκρηπίς του ΑΙγαίου εlναι έλ

ληνική, δοθέντος ότι τό Αlγαίο έχει 2.000 έλληνικά νησιά. 
'Αλλά είπαμε ότι θά έξετάζαμε τίς εΙδικές συνθήκες τής 

θαλάσσης αύτής. 

» vΕτσι, προτείναμε προσφυγή στό Διεθνές Δικαστήριο 
τής Χάγης. Ό κ. Ντεμιρέλ συνεφώνησε. Ό κ. 'Ετζεβίτ, 

ώς άρχηγός τής άντιπολιτεύσεως, τόν κατήγγειλε στήν 

Βουλή ώς προδότη. Κατόπιν τούτου δ κ. Ντεμιρέλ ύπανε

χώρησε. 

ι>Πρό δύο έτών συναντήθηκα μέ τόν κ. Ντεμιρέλ στίς 

Βρυξέλλες καί συμφωνήσαμε νά άρχίσωμε συνομιλίες καί 

παράλληλα νά προσφύγωμε στό Διεθνές Δικαστήριο. 'Ο κ. 

Ντεμιρέλ συμφώνησε καί ύπογράψαμε σχετικό κοινό άνα

κοινωθέν. Δέκα μέρες άργότερα έστειλα τούς έμπειρογνώ

μονές μου γιά τήν σύνταξη του συνυποσχετικου. Συνήντη

σαν τουρκική άρνηση. "Οταν ε{πα στόν Κ: Ντεμιρέλ ότι 

ε{χε ύπογράψει τό κοινό άνακοινωθέν τών Βρυξελλών, 

άπήντησε ότι ή έλληνική πλευρά τόν ε{χε "έμπαίξει" καί 

δτι δέν ε{χε διαβάσει τό κείμενο πού ύπέγραψε. 

ι>Οί Τουρκοι προέτειναν διμερείς συναντήσεις καί έλα

βαν χώραν 6 ή 7 γύροι. Τά δσα συμφωνούσαμε σέ κάθε 
γύρο συναντουσαν άργότερα ύπαναχωρήσεις τών Τούρ

κων. 'Ενώ διεξήγοντο αύτές ol διμερείς συνομιλίες, έζή
τησα άπό τήν τουρκική Κυβέρνηση νά ύπογράψωμε σύμ

φωνο μή έπιθέσεως. Ό κ. Ντεμιρέλ ε{πε δτι συμφωνεί. 

'Αργότερα, όμως, δέν δέχθηκε κάν νά παραλάβη τό κείμε

νο πού προτείναμε. Εlπε δτι θά έπρεπε νά ύπογράψωμε 

τέτοιο σύμφωνο μόνο άφου διευθετηθή τό θέμα. 'Αλλά 

δταν πιά διευθετηθή, τό σύμφωνο θά ε{ναι άχρηστο. 

»Προσφάτως έκανα τίς έξής προτάσεις στόν κ. 'Ετζε

βίτ: 

»1. Νά άρχίσωμε σοβαρό καί συνεπή διάλογο έπί τfί 
βάσει του διεθνους δικαίου καί τής διεθνους πρακτικής. 
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»2. Κατά τόν διάλογο αύτό νά μ ή ύπάρξουν έκατέρωθεν 
προκλήσεις. 

»3. 'Εάν δέν μπορέσωμε νά συμφωνήσωμε στόν διάλο

γο τότε νά προσφύγωμε στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χά

γης ή σέ διεθνή διαιτησία - δπως κάνουν καί οί άλλοι. 

»Κανένας λογικός άνθρωπος, οvτε καί Τουρκος, δέν θά 

μπορουσε νά άπορρίψη τέτοια πρόταση. 'Η διαδικασία 

αύτή πού προτείνω βοηθεί τίς δύο Κυβερνήσεις καί άπό 

τής πολιτικής άπόψεως. 'Ο κ. 'Ετζεβίτ δέν μου έδωσε άκό

μη άπάντηση. 'Αντιλαμβάνομαι δτι θέλει νά τήν άποφύγη 

ένεκα τής άντιθέσεως τήν δποία εlχε προβάλει παλαιότερα 

στόν κ. Ντεμιρέλ. Πάντως, έάν εlχε δεχθή τήν πρότασή 

μου, τό θέμα θά εύρισκε τήν λύση του. 

»Ή τουρκική αύτή πολιτική άποτελεί παράδειγμα έλ

λείψεως λογικής, διότι οί Τουρκοι εlναι έκείνοι οί δποίοι 

θά έπρεπε νά προτείνουν κάποια διαδικασία καί έμείς νά 

άναφερώμεθα στήν Συνθήκη τής Αωζάννης καί μόνον. 

))Σείς τί περισσότερο θά μπορούσατε νά κάνετε στήν 

θέση μου; 

))Καί σ ' αύτή τήν περίπτωση ή Κυβέρνησή μου έδειξε 

κατανόηση καί μετριοπάθεια. 'Ελπίζω δτι οί Τουρκοι θά 

άντιληφθουν δτι αύτή εlναι ή μόνη θέσις τήνδποίαμπορεί 

κανείς νά λάβη. 'Αλλοιώς θά είχαμε πόλεμο καί δέν νομί

ζω δτι οί Τουρκοι τόν έπιθυμουν. Ά ντιλαμβάνομαι δτι οί 

Τουρκοι έχουν άκόμη έσωτερικά προβλήματα τά δποία 

έλπίζω δτι θά μπορέσουν νά ξεπεράσουν. 
))Εlμαι διατεθειμένος vά κάνω δ, τι μπορώ, δ πως βλέπε

τε, γιά νά διέυκολύνω τήν κατάσταση. 

»Βάν ~ Αγκτ: Σdς εύχαριστώ πολύ γιά τήν άνάλυση πού 

μdς κάνατε . 

»Θά ήθελα νά σaς ρωτήσω δύο πράγματα: 

»Ι . Γιά νά γίνω συνήγορος του διαβόλου θά προσπαθή

σω νά σκεφθώ σάν Τουρκος: Βασικό στοιχείο τής προτά

σεώς σας ε{ναι δτι τά δύο μέρη θά πρέπει νά συμφωνήσουν 

στήν παραπομπή του θέματος στό Διεθνές Δικαστήριο. 

'Αλλά, έάν ένώπιον του Δικαστηρίου ή τουρκική θέσις 

ε{ναι πολύ άδύνατη, τότε οί Τουρκοι μπορεί νά σκεφθουν 

ε{ναι πρός τό συμφέρον τής 'Ελλάδος νά άποτύχη δ διάλο
γος . 

»2. Γίνεται σήμερα στό Αiγαίο έκμετάλλευσις ή έξερεύ
νησις πετρελαίων; 

»Δέν ύποστηρίζω τήν τουρκική θέση άλλά άπλώς σaς 

κάνω έρωτήματα. 

»Κ. Καραμανλής : Τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος εlναι θέ

μα δριοθετήσεως. 'Εάν έμείς οί δύο δέν μπορουμε νά τήν 

έπιτύχωμε, κάποιος μπορεί. Τό Αίγαίο άποτελεί κάπως εί

δική περίπτωση. 'Εμείς λέμε δ τι σχεδόν δλόκληρο εlναι 

δικό μας. Οί Τουρκοι άγvοουν τήν ύπαρξη τών νησιών καί 

διεκδικουν τήν μισή ύφαλο κρηπίδα του Αίγα ίου. Κάποιος, 

λοιπόν, πρέπει νά τήν δριοθετήση - τό Διεθνές Δικαστή

ριο ή ή διεθνής διαιτησία, δπως συνέβη μέ άλλες χώρες, 

τήν Γαλλία καί τήν 'Αγγλία, τίς ΗΠΑ καί τόν Καναδιi. τί 

άλλο περισσότερο μπορουμε νά κάνωμε έμείς; 

))Θέλετε νά έξετάσωμε άλλα θέματα; 

Βάν Ντέρ Κλάου: Σχετικά μέ τήν Διάσκεψη του Βελι

γραδίου, τήν έχαρακτηρίσατε χθές σάν άποτυχία. Δέν νο

μίζω δτι ή aποτυχία ήταν άπόλυτη. Ή ελλειψη κοινου 

άνακοινωθέντος δέν σημαίνει καί τήν ελλειψη μερικών θε

τικών έξελίξεων. 

»Κ. Καραμανλής: ΗΕχω έντελώς διαφορετική έκτίμη

ση. Περιμέναμε ολοι μας δτι στό Βελιγράδι θά δλοκληρω

νόταν τό έργο του 'Ελσίνκι. 'Αλλά άντιθέτως όπισθοχωρή

σαμε, διότι άπεδείχθη δτι ή Τελική Πράξις δέν έγινε σε

βαστή άπό δλους. Τά άνθρώπινα δικαιώματα, δπως τά έθε

σε δ πρόεδρος Κάρτερ, δέν μπορουσαν νά γίνουν άποδε

Κτά άπό δλους. Ζητούσαμε άπό τούς κομμουνιστές νά γί
νουν δημοκράτες. Ώς έκ τούτου βρεθήκαμε ένώπιον ένός 

blockagc. Άλλά πρέπει νά συνεχίσωμε τήν προσπάθεια 
γιά νά δουμε τί πρόοδος μπορεί νά έπιτευχθή. 

Βάν Ντέρ Κλάου: Συμφωνώ δτι τό ' Ελσίνκι άπετέλεσε 

μία άρχή, έπί τής όποίας πρέπει νά συνεχίσωμε. 

»Κ . Καραμανλής: Παράλληλα πρός τό έργο του 'Ελ

σίνκι, ή Εύρώπη πρέπει νά διαδραματίση μεγαλύτερο ρόλο 

μέ τήν συνοχή της καί τό θάρρος της. 'Ο κάθε ένας έχει τίς 

δικές του άπόψεις σχετικά μέ τήν εύρωπαϊκή συνοχή. 
'Αλλά κάποια συνοχή πρέπει νά συμφωνηθή καί νά έπι

τευχθή γιά νά μπορέση ή Εύρώπη νά έπηρεάζη τόν ύπό

λοιπο κόσμο. 

)) Ή Εύρώπη άντιμετωπίζει κοινωνική, οlκονομική καί 
πολιτική κρίση. Θά μπορούσαμε νά τήν ύπερνικήσωμε έάν 

είχαμε τό θάρρος νά άποκαταστήσωμε στενώτερη καίμε

γαλύτερη συνεργασία. ~Εχομε τά παρόντα προβλήματα 

έπειδή δέν άντιμετωπίσαμε τό θέμα τής συνεργασίας. "Ας 

πάρωμε τήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων άφ' ένός 

δπως τήν βλέπει δ Πλάτων άφ ' έτέρου δπως τήν βλέπει δ 

'Αριστοτέλης. Γιά 20 χρόνια προσπαθήσαμε νά άντιμετω
πίσωμε τά πράγματα μέ τήν άριστοτέλειο θεωρία τής προτά

ξεως τών μικρών ζητημάτων- άλλά χωρίς έπιτυχία. Ηlσως 

πρέπει νά υίοθετήσωμε τήν άντιμετώπιση του Πλάτωνος 

-νά πιiμε στήν ρίζα τών μεγάλων θεμάτων. 

)) "Ο λα τά προβλήματα θά έπηρεάζοντο άπό στενώτερη -
εύρωπαϊκή συνεργασία. 'Η Εύρώπη έχει πολλές δυνατό

τητες, τίς δποίες, δμως, δέν χρησιμοποιεί. Πρόκειται περί 

καθήκοντος τής πολιτικής καί τής πνευματικής ήγεσίας 

τής Εύρώπης. 

))Μία ήνωμένη Εύρώπη εlναι συνάμα μία άτλαντική Εύ

ρώπη, στενά συνεργαζόμενη μέ τίς ΗΠΑ . 'Αλλά έπί ίσης 

βάσεως καί μέ καλή πίστη. Χωρίς άνταγωνισμούς. "Ετσι ή 

Εύρώπη θά καθορίζη τό ίδιο της τό μέλλον άλλά καί θά 

έπηρεάζη τόν ύπόλοιπο κόσμο. Ή Έλλάς δέν μπορεί μό

νη της νά πάρη πρωτοβουλίες άλλά θά βοηθήση τούς άλ

λους δταν τίς πάρουν καί νά τίς πάρου,ν. 

»Βάν ~ Αγκτ : Εύχαριστώ έγκαρδίως γιά τήν εκθεση τών 

άπόψεών σας καί προσβλέπω νά τήν συνεχίσωμε. 

»Κ . Καραμανλής : Αύτό θά γίνη είς τάς 'Αθήνας, δπου 

σιiς προσκαλώ. 

»Βάν ~ Αγκτ: Σaς εύχαριστώ . Θά καθορίσωμε τόν χρόνο 

άργότερω>48 • 

Στή διάρκεια τοϋ έπίσημου γεύματος πρός τιμή 

του, δ Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση θερμής προ

σφωνήσεως τοϋ 'Ολλανδοϋ πρωθυπουργοϋ, άναφέρ

θηκε στήν άνάγκη γιά τήν ταχύτερη προώθηση τής 

πολιτικής τής εύρωπαϊκής ένοποιήσεως: 
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«Σiiς εύχαριστώ γιά την θερμη σας φιλοξενία καί 

τά έξ ίσου θερμά σας λόγια γιά την πατρίδα μου, την 

'Ελλάδα. 

»Γνωρίζω ότι τά λόγια αύτά δέν εlναι συνηθισμέ

νες, τυπικές φιλοφρονησεις. 'Απηχούν τό εiλικρινές 

ένδιαφέρον πού ή 'Ολλανδία έπιδεικνύει γιά την 

χώρα μου. Στην ρίζα τοv ένδιαφέροντος αύτοv ύπάρ

χει άσφαλώς δ θαυμασμός γιά την 'Αρχαία 'Ελλάδα, 

κοιτίδα τών άξιών πού ένέπνευσαν τόν δλλανδικό 

ούμανισμό καί συνεκρότησαν γενικώτερα τό εύρω

παϊκό πνεύμα. 'Αλλά καί πρόσφατα ή χώρα σας έξε

δηλωσε ένεργά τό ένδιαφέρον της γιά τόν άγώνα τών 

Έλληνων κατά τής τυραννίας. νΕχουν συνεπώς 

πνευματικη καί πολιτικη ύποδομη οί δεσμοί πού 

ένώνουν τούς δυό λαούς μας καί τούς δεσμούς αύ

τούς φιλοδοξούμε νά τούς καταστησουμε πιό στε

νούς καί πιό γόνιμους. 

»'Η τεχνολογικη έπανάσταση, πού έκμηδενίζει 

τίς άποστάσεις άλλά καί τά μεγέθη τών παραδοσια

κών πολιτικοοικονομικών μονάδων, κατέστησαν 

άναγκαία τη διεύρυνση τής συλλογικής δράσεως σέ 

όλους τούς τομείς. Ή προσπάθεια τής Εύρώπης γιά 

την ένοποίηση της- προσπάθεια πού ξεκίνησε μέ 

τόσες έλπίδες άπό τό ίστορικό συνέδριο τοv 1949 σέ 
αύτη ν έδώ την ώραία καί γαληνια εύρωπαϊκη πρωτεύ

ουσα- aνταποκρίνεται σέ μιά ίστορικη άναγκαιό

τητα. Στην πρόκληση τών καιρών, μόνο ένωμένη 

μπορεί νά έπιβιώση ή Εύρώπη καί νά έπιβιώση μαζί 

της καί ή δημοκρατία, πού διέρχεται σημερα έπικίν

δυνη κρίση. 

»Ή Έλλάς αΙσθάνεται την πρόκληση αύτη καί 

έπιθυμεί εiλικριvά νά διαδραματίση τόν ρόλο πού 

τής έπιτρέπουν οί δυνάμεις της καί τής έπιβάλλει ή 

ίdτορικη κληρονομιά της. Γνωρίζω ότι καί ή χώρα 
σας, πού ύποστηρίζει σταθερά την εύρωπαϊκη iδέα, 
υίοθετεί την παρουσία τής 'Ελλάδος μέσα στην 

'Ενωμένη Εύρώπη. Οί διαπραγματεύσεις αύτές έπι

σπεύδονται καί πιστεύω ότι θά τερματισθούν μέχρι 

τοv τέλους αύτοv τοv έτους, γιά νά καταστή ή χώρα 

μου πλήρες μέλος τής Κοινότητος τόν 'Ιανουάριο 

του 1980. 
»Παρά τίς άξιόλογες προσπάθειες πού κατεβλη

θησαν μέχρι σημερα, ή πολιτικη ένωση τής Εύρώ

πης καθυστερεί έπικίνδυνα. Πέρασε μιά όλόκληρη 

γενεά άπό τό τέλος τοv δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ

μου καί βρισκόμαστε άκόμη μακριά άπό την πρα

γματοποίηση μιiiς iδέας, πού θά διασφάλιζε την εiρη

νη καί την έλευθερία, την πρόοδο καί την τάξη στην 

ifπειρό μας. Γιατί εlvαι φανερό ότι μόνο μέ την συνέ

νωση τοv πολιτικού, οiκονομικοv καί πνευματικού 

δυναμικού τής Εύρώπης εlναι δυνατόν νά έλπίζωμε 

ότι θά μπορέση καί σ' αύτη ν, καί πέραν αύτής, νά 

έπιζηση ή έλευθερία καί ή δημοκρατία. 

»Εlναι αύτονόητο, βέβαια, ότι γιά νά προωθηθή ή 

ένοποίηση τής Εύρώπης θά χρειασθή νά παραμερι

σθούν οί στείροι άvταγωνισμοί· aνταγωνισμοί πού 

ύποκινοvνται άλλοτε άπό μικροσυμφέροντα καί άλ

λοτε άπό ξεπερασμένους έθνικούς έγωισμούς. Καί θά 

χρειασθή προπαντός νά συνειδητοποιησωμε όλοι τό 

γεγονός ότι τά μεγάλα καί ίστορικά έργα - όπως ή 

ένοποίηση τής Εύρώπης - άπαιτοvν άνάλογες 

θυσίες. 

)) ν Αλλωστε, δ ρόλος μιiiς 'Ενωμένης Εύρώπης θά 
εlναι aποφασιστικός καί στά μεγάλα διεθνή προβλη

ματα, όπως εlναι οί σχέσεις Ά νατολής-Δύσεως, iδί

ως μετά την άποτυχία τής Διασκέψεως τοv Βελιγρα

δίου, ή προώθησις του θέματος του άφοπλισμοv, πού 

συζητείταικαί παρά ταύτα παραμένει στάσιμο έπί 30 
χρόνια, ή ρεαλιστικη συνέχισις του διαλόγου Βορρά 

καl Νότου, πού προϋποθέτει όμως τόν τερματισμό 

τής κρίσεως πού διέρχεται ή Εύρώπη καί άλλα προ

βληματα πού έχουν σχέση μέ την πορεία τής aνθρω

πότητας. 
)) 'Η 'Ελλάς παρακολουθεί όλα αύτά τά θέματα μέ 

ζωηρό ένδιαφέρον, παρά την προσπάθεια πού κατα

βάλλει γιά την διευθέτηση τών διαφορών της μέ την 

Τουρκία τόσο στην περιοχη τοv Αiγαίου, όσο καί 

στην μαρτυρικη Κύπρο. 

)) "Οπως γνωρίζετε, δ έλληνικός λαός ένστερνiζε
ται την iδέα τής 'Ενωμένης Εύρώπης. Γι' αύτό καί 

προσφέρεται μ ' ένθουσιασμό νά συμβάλη στην πρα
γματοποίηση της καί γι' αύτό έπίσης έκτιμii βαθύ

τατα την κατανόηση πού βρίσκει ή πολιτικη του αύ

τη στην χώρα σαφ). 

'Η έπίσκεψη τοϋ "Ελληνα πρωθυπουργοί> στίς 

τρείς βορειοευρωπαϊκές πρωτεύουσες εγινε δεκτή μέ 

ιδιαίτερα εύνοϊκά σχόλια- άπό έπίσημα οργανα καί 

κοινή γνώμη. 'Ενδεικτικά, δ πρέσβης τfjς 'Ελλάδος 

στήν δλλανδική πρωτεύουσα κατέγραψε τίς θετικές 

άντιδράσεις πού προκάλεσε ή έπίσκεψη Καραμανλfj, 

μέ τόν άκόλουθο τρόπο: 

«'Από όλλανδικής πλευράς όπάρχει πλήρης ίκανοποί

ησις διά τήν ένταϋθα έπίσημον έπίσκεψιν τών Α.Α.Ε.Ε. 

τοϋ κ. πρωθυπουργοί) καί κ. όπουργοϋ 'Εξωτερικών άπό 
πάσης άπόψεως καί ίδιαιτέρως δσον άφορα τάς έλληνοολ

λανδικάς συνομιλίας. 

»Οί μετασχόντες των συνομιλιών 'Ολλανδοί δέν έφεί

σθησαν φιλοφρονήσεων πρός τόν όπογράφοντα, άναφερό

μενοι είς τόν κ. πρωθυπουργόν καί είς τόν τρόπον μέ τόν 

όποίον ούτος έξέθεσεν τήν έλληνικήν θέσιν έπί τών συζη

τηθέντων θεμάτων. 

»'Ο διευθυντής Εόρωπαϊκής Συνεργασίας τοϋ όλλανδι

κοϋ όπουργείου 'Εξωτερικών μοϋ έτόνισεν πόσον παρα

στατικά καί ζωντανά δ κ. πρωθυπουργός άνέπτυξεν τό 
{στορικόν των σχέσεων 'Ελλάδος - ΕΟΚ καί τήν άνάγκην 
έπισπεύσεως τής έλληνικής έντάξεως καί προσέθεσεν δτι 

ή όλλανδική άνταπόκρισις είς τό σχετικόν έλληνικόν αί

τημα θά ε{ ναι πλήρης, εστω καί έάν οί 'Ολλανδοί έπίσημοι 
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δέν /:χρησιμοποίησαν ίσως τήν άπαιτουμένην διπλωματι

κήν άβρότητα καί λόγω δλλανδικοϋ χαρακτήρος άπέφυ

γον, εν τινι μέτρφ, φραστικάς ύποσχέσεις. 

»'Η προσεχής ενταξις τής 'Ελλάδος καί δή είς χρόνον 

άνταποκρινόμενον λίγο πολύ είς τό έλληνικόν χρονοδιά

γραμμα εΙναι άναμφισβήτητον πλέον γεγονός, συνεπλή

ρωσε ό συνομιλητής μου. 

»'Ωσαύτως, πολύ ένδιαφέρουσα ύπήρξεν ή άνάπτυξις, 

είς τήν όποίαν προέβη δ κ. πρωθυπουργός Ι:πί τοϋ Κυπρια

κοί\ καί τής διαφορiiς τοϋ Αίγαίου, εσημείωσεν δ συνομι

λητής μου, άλλ' ώς μ ή άρμόδιος, άπέφυγεν παρατηρήσεις 

επί τών δύο αύτών θεμάτων καί άνέφερεν μόνον "έπιδει

κνυόμενον άπό τουρκικής πλευράς ένδιαφέρον διά τήν πρό

οδον τών ενταξιακών μας διαπραγματεύσεων. Φαίνεται δτι 

τοϋ εγένοντο ερωτήματα άπό πλευράς ένταϋθα τουρκικής 

πρεσβείας. 

»Είς παρεμφερείς παρατηρήσεις προέβη καί δ αύτόθι 

πρ~σβυς τής ·Ολλανδίας, μέ τόν δποίον εΙ χ ον τήν εύκαιρί

αν νά επικοινωνήσω τηλεφωνικώς διά ύπηρεσιακούς λό

γους. 

»·Ο Ι:νταϋθα Γάλλος πρέσβυς, τόν δποίον συμπτωματι

κώς συνήντησα, μοϋ εΙπεν δτι τήν έπομένην τής έντεϋθεν 

άναχωρήσεως τής ύπό τόν κ. πρωθυπουργόν έλληνικής dν

τιτφοσωπείας, εκπρόσωποι τών έδώ πρεσβειών τών χωρών 

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος, εκλήθησαν είς τό δλλανδι

κόν ύπουργείον 'Εξωτερικών, προκειμένου νά ενημερω

θοϋν έπί τών έλληνοολλανδικών συνομιλιών παρά τοϋ δι

ευθυντοϋ τής Διευθύνσεως Εύρώπης. Κατά τήν σχετικήν 

ενημέρωσιν, δ κ. Πόλλακ άνεφέρθη περιληπτικώς μόνον 

είς τό aφορών τήν έλληνικήν ενταξιν σημείον τών συνο

μιλιών, άλλ' επεξετάθη είς λίαν κολακευτικάς διά τόν κ. 

πρωθυπουργόν παρατηρήσεις. ·Ο Γάλλος πρέσβυς μοϋ 

εΙπεν κατά λέξιν δτι δ κ. Καραμανλής "ίδιαιτέρως εντυπω

σίασεν" τούς · Ολλανδούς. 
»'Εκ παραλλήλου πρός τά άνωτέρω σχόλια καί δ δλ

λανδικός τύπος ήσχολήθη επαρκώς μέ τήν έπίσημον αύτή ν 

έπίσκεψιν τοϋ 'Έλληνος πρωθυπουργοί\ καί τοϋ ύπουργοϋ 

'Εξωτερικών, ίδίως ίiν ληφθή ύπ' όψιν τό γεγονός δτι δ 

εδώ τύπος άσχολείται κυρίως μέ έσωτερικήν πολιτικήν η 

μέ σκανδαλοθηρικά διεθνή γεγονότα. Είς δλα δέ τά σχετι
κά του δημοσιεύματα ή τοποθέτησις τών εφημερίδων ήτο 

θετική διά τήν ·Ελλάδα καί τήν ενταξίν της είς τήν ΕΟΚ!>49• 

'Η περιοδεία του Κ. Καραμανλή δλοκληρώθηκε 

μέ τήν έπίσκεψή του στή Ρώμη, οπου μέσα σέ έξαι

ρετικά. θερμή άτμόσφαιρα, είχε συνάντηση καί συνο

μιλία μέ τόν Τζ. 'Αντρεόττι, παρουσία καί τών 

ύπουργών 'Εξωτερικών, Παπαληγούρα καί Φορλάνι. 

Ό 'Ιταλός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τόν 'Έλ

ληνα δμόλογό του οτι άποδίδει θεμελιακή σημασία 

στήν ταχεία κ:αί πλήρη ενταξη τής 'Ελλάδος στήν 

ΕΟΚ καί έξέφρασε τήν πεποίθηση οτι, μέ σύντονη 

έργασία, η έπικύρωση τής Συνθήκης είναι δυνατή 

στή διάρκεια του ετους 1979. Μέ άφορμή τά άγροτι
κά. ζητήματα, δήλωσε οτι τά. αiτήματα τής 'Ιταλίας, 

χωρίς νά. είναι συνδεδεμένα μέ τήν έλληνική ενταξη, 

άποβλέπουν στή δίκαιη κατανομή τών πόρων τής 

Κοινότητας. Τέλος, παρατήρησε οτι η προσχώρηση 

τής 'Ελλάδος θά ένισχύσει τήν προσπάθεια γιά τή 

στροφή τών ένδιαφερόντων τής ΕΟΚ πρός τό Νότο. 

Συμπερασματικά, οί θέσεις του 'Ιταλου πρωθυπουρ

γου συνέπιπταν, βασικά., μέ τίς θέσεις πού είχε, στα

θερά πάντοτε, ύποστηρίξει καί η έλληνική πλευρά. 

Ή θετική στάση τής 'Ιταλίας έπιβεβαιώθηκε, καί 

δημοσία, μέ τήν εύκαιρία τής κοινής συνεντεύξεως 

τύπου τών δύο πρωθυπουργών. Συγκεκριμένα, δ Τζ. 

'Αντρεόττι δήλωσε: 

«Μέ τήν εύκαιρία τής επισκέψεως στή Ρώμη τοϋ πρω

θυπουργοί\ κ. Καραμανλή καί τοϋ 'Έλληνος ύπουργοϋ τών 

'Εξωτερικών, ή ίταλική Κυβέρνηση έπανεβεβαίωσε όχι 

μόνο τά κοινά αίσθήματα φιλίας καί συμμαχίας, άλλά καί 

τήν ύποχρέωση πού αίσθανόμαστε νά ύποβοηθήσουμε δσο 

τό δυνατόν περισσότερο τήν είσοδο τής • Ελλάδος στήν 
ΕΟΚ. 

» Ύ πάρχει ενα χρονοδιάγραμμα, πού προβλέπει νά 
τερματισθοϋν οί δια~ραγματεύσεις εντός τοϋ ετους ωστε νά 
εχουμε τό προσεχές ετος καί τόν τερματισμό τής μακράς 

πορείας τής • Ελλάδος πρός τήν Κοινή 'Αγορά, πού ίiρχι
σε πρίν από 18 χρόνια μέ τή σύνδεσή της. 

»'Εμείς τό βλέπουμε σάν πολιτικό πρόβλημα καί σάν 

εύκαιρία νά δοθή στά ίδανικά τής Κοινότητος μιά νέα 

ώθηση. Εϊμαστε πεπεισμένοι πώς αύτό άποτελεί ενα ση

μαντικό γεγονός γιά τήν Κοινότητα». 

'Ο Κ Καραμανλής, άπό τήν πλευρά. του, διευκρί

νησε: 

«Κατ' άρχήν έπιθυμώ νά εvχαριστήσω τόν κ. 

Ά ντρεόττι γιά τήν εvκαιρία, πού μου εδωσε νά έπι

σκεφθώ τήν Ρώμη καί νά άνταλλάξω μαζί του 

άπόψεις. 

>>Ή Ίταλία καί ή 'Ελλάς άνήκουν πολιτικά καί 

πολιτιστικά στήν ίδια οiκογένεια. 'Ανήκουν έπίσης 

στόν ίδιο γεωγραφικό χώρο. 'Ως χώρες μεσογειακές 

εχουμε τά ί'διο γεωγραφικό χώρο, Ώς χώρες μεσο

γειακές εχουμε τά ίδια προβλήματα καί τά ίδια συμφέ
ροντα. 'Υπό τίς συνθήκες αvτές ή συνεννόηση εlναι 

εύκολη καί ή συνεργασία τους έπιβεβλημένη. Οί άλή

θειες αvτές έπιβεβαιώθηκαν καί στίς συνομιλίες πού 

είχαμε μέ τόν κ. 'Α ντρεόττι. 

>>Συζήτησαμε κατ' άρχήν γιά τήν κατάσταση πού 

έπικρατεί σήμερα στήν Εvρώπη, τίς τύχες τής δποίας 

παρακολουθοvμε στίς δύο χώρες καί συμφωνήσαμε 

στή διαπίστωση δτι ή Εvρώπη, γιά νά ξεπεράσει τήν 

πολύπλευρη κρίση πρέπει νά έπισπεύσει τίς διαδι

κασίες γιά τήν ένοποίησή της. 

>>Διότι, εlναι πλάνη νά πιστεύουμε δτι τά προβλή

ματα τά πολιτικά, οlκονομικά καί κοινωνικά, πού 

άντιμετωπίζουν οι' χώρες μας, εlναι δυνατόν νά λυ

θοvν στά στενά έθνικά πλαίσια κάθε χώρας. Συνε

πώς, βρεθήκαμε μέ τόν κ. 'Α ντρεόττι σύμφωνοι στήν 

aποψη δτι πρέπει νά άναληφθεί πρωτοβουλία γιά τήν 

προσπάθεια ένοποιήσεως τής Εvρώπης. 
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;; Έν συνεχείg συζητήσαμε θέματα διμερή, στά 
πλαίσια τών δποίων έξετάσαμε καί τό θέμα τής έντά
ξεως τιjς 'Ελλάδος ciτήν ΕΟΚ. Εlναι ένα πρόβλημα 
πού ένδιαφέρει ίδιαίτερα τή χώρα μας καί πρέπει νά 

πώ δτι βρήκα κατανόηση άπό τόν κ. 'Αντρεόττι. Συ

ζητώντας τό θέμα αvτό διαπιστώσαμε δτι όχι μόνο 

δέν ύπάρχουν άντιθέσεις, δπως μερικοί πιστεύουν, 

άλλά άντίθετα ύπάρχει σύμπτωση οίκονομικών καί 

πολιτικών συμφερόντων. Καί μέ τήν εvκαιρία αvτή 

θά fίθελα νά πώ σέ έκείνους πού έδώ (στήν Ίταλία) 

συζητοvν γιά μικροσυμφέροντα, δτι τό έμπορικό 

ίσοζύγιο τών δύο χωρών άφήνει είς βάρος τής 'Ελλά

δος aνοιγμα 413 έκατ. δολλαρίων. 
;;Υέλος, συζητήσαμε τό θέμα τής τρομοκρατίας, 

πού συνταράσσει δλο τόν κόσμο καί τής δποίας θύμα 

ύπήρξε ένας διακεκριμένος καί καλός πολιτικός καί 

προσωπικός μας φίλος (δ κ. Μόρο). 'Εξέφρασα τήν 

συμπάθειά μου γιά τήν τραγική αvτή περιπέτεια, μέ 

τήν βεβαιότητα δτι ή ·Ιταλία θά ξαναβρεί σύντομα 

τήν πολιτική της σταθερότητα καί τήν κοινωνική 

της γαλήνη. 

ι;· Εξέφρασα τήν ίκανοποίησή μου πρός τόν κ. 

'Α ντρεόττι, διότι κατηγορηματικά διαχωρίζει τό θέ

μα τής έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν Κοινή Άγορά, 

άπό δποιοδήποτε aλλο πρόβλημα καί ύποστηρίζει 

τήν έπιτάχυνση τών διαπραγματεύσεων, ιδστε ή χώ

ρα μας νά καταστεί τό JOo μέλος τής Κοινότητος στά 
δύο προσεχή χρόνια;;. 

Τό περιεχόμενο τών συνομιλιών του 'Έλληνα μέ 

τόν 'Ιταλό πρωθυπουργό, παρουσία καί τών ύπουρ

γών 'Εξωτερικών τών δύο χωρών, καταγράφηκε στό 

άκόλουθο σημείωμα: 

«Τζ. 'Αντρεόττι: Χαιρετίζω τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό 

καί έκφράζω τήν ίκανοποίησή μου πού βρίσκεται στήν 

Ρώμη. Οί σχέσεις μας έξελίσσονται σέ σχέσεις άδιάκοπης 

φιλίας. 

»'Επιβεβαιώνω τήν δέσμευση τής 'Ιταλίας γιά τήν έπι

τάχυνση τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ε{σδοχή τής 'Ελ

λάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Πέρυσι, τόν Μάιο, 

στήν έπίσκεψή μας στήν 'Αθήνα μέ τόν ύπουργό 'Εξωτε

ρικών κ. Φορλάνι σaς έκφράσαμε τήν πεποίθηση δτι γρή

γορα ή 'Ελλάς θά εΙ ναι πλήρες μέλος τής Κοινότητος καί 

σaς διαβεβαιώσαμε δτι άποσυνδέομε τήν ε{σδοχή τής χώ

ρας σας άπό όποιαδήποτε άλλη ε{σδοχή. 

»' Αποδίδομε τεραστία σημασία στά γεωργικά προϊόν
τα, γιατί μέ τήν ενταξή της τό θέμα αύτό θά πάρει Ιδιαίτερη 

σημασία γιά μaς. Θέλομε τά μεσογειακά γεωργικά προϊόν

τα νά άποκτήσουν τήν αύτή σημασία μέ τά βόρεια γεωργι

κά προϊόντα. 

»Κ. Καραμανλής: Εύχαριστώ γιά τήν εύκαιρία πού μοί5 

δίνετε νά συνομιλήσαμε καί συνάμα πού βρισκόμαστε στήν 

Ρώμη. 

ιιΜεταξύ τών δύο χωρών μας δέν ύπάρχουν προβλήματα 

άλλά μόνον δυνατότητες περαιτέρω άναπτύξεως καί συ-

νεργασίας. ·Από άπόψεως γεωγραφίας, πολιτισμού καί 

χαρακτήρος τών λαών μας ύπάρχει δμοιότης προβλημάτων 

πού δημιουργεί τήν άνάγκη περαιτέρω συνεργασίας. v Αρα 

εlναι εύθύνη τών δύο Κυβερνήσεων νά άξιοποιήσομε τίς 

σχέσεις μας. 

ιι Άκόμη καί στόν τομέα τών άγροτικών προϊόντων 

ύπάρχει σύμπτωση συμφερόντων καί όχι άντίθεση. 

ι; Ή ίστορία τών προσπαθειών τής Κυβερνήσεώς μου 

γιά τήν ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα 

εlναι γνωστή, έχει άρχίσει έδώ καί δεκάξι χρόνια μέ τήν 
Συμφωνία Συνδέσεως. 

ιι 'Ο έλληνικός λαός καί έγώ έχομε κουρασθεί νά συζη

τούμε τό θέμα καί έχω βαρεθεί νά άπολογοvμαι στόν λαό 

μου γιά τό πότε θά συντελεσθεί ή ένταξη. Πρέπει, λοιπόν, 

νά τελειώνουμε. 

ι;Πρό δεκάξι έτών ol εύρωπαϊκές προσωπικότητες πού 
εlχαν έλθει στήν ·Αθήνα γιά τήν ύπογραφή τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως εlχαν πεί ότι έπέλεξαν τήν 'Ελλάδα γιά νά τήν 

υίοθετήσουν καί νά δώσουν παράδειγμα σέ άλλες χώρες 

τής Εύρώπης, τών δποίων ή οlκονομία άνεπτύσσετο. 'Αλ

λά άπό θετή κόρη βλέπομε ότι ή 'Ελλάδα έγινε όρφανή, 

γιατί μέσα σέ αύτά τά δεκάξι χρόνια άντί νά σημειωθεί 

πρόοδος έσημειώθη όπισθοδρόμησις. Καί έξηγώ: Ή Σύν

δεση, όπως έχει τώρα, έχει άποβή εlς βάρος τής 'Ελλάδος, 

γιατί μέσα στά έπτά χρόνια τής δικτατορίας στόν τόπο 

μου, ένώ κατέβαιναν οί δασμοί τών εlσαγομένων βιομηχα

νικών προϊόντων, δέν ύπήρξε άνάλογος προσαρμογή όσον 

άφορfi στήν έξαγωγή τών έλληνικών άγροτικών προϊόν

των. 'Αποτέλεσμα τούτου εlναι ότι ή 'Ελλάς έχει έναντι 

τής Κοινότητος έλλειμμα 1.800.000.000 δολλάρια. VΕτσι, 

άντί ή Εύρωπαϊκή Κοινότης νά βοηθfi τήν 'Ελλάδα, ή 

'Ελλάς βοήθησε τήν Κοινότητα. Αύτό δέν μπορεί νά συ

νεχισθεί. Καί εάν ή Κόινότης δέν μfiς θέλει, θά έλεγα στόν 
έλληνικό λαό ότι ή πολιτική μου άπέη;χε. Ό έλληνικός 

λαός ζητεί νά άλλάξει ή κατάσταση άναμονής, διότι δέν 

μπορεί νά τήν δικαιολογήσει. Ούτε καί έγώ μπορώ νά τήν 

δικαιολογήσω στόν έλληνικό λαό. 

;;Πρέπει, λοιπόν, νά τελειώνομε καί νά μfiς πεί ή Εύρω

παϊκή Κοινότης έάν μfiς θέλει ή όχι. ~Εάν μfiς θέλει, τότε 

νά άφήσει τίς λεπτομέρειες καί νά προχωρήσει στίς μεγά

λες γραμμές. 

ιι Ή καθυστέρηση στήν ένταξή μας σημειώθηκε, διόtι 

λανθασμένα ή έλληνική αίτηση συνεδέθη μέ τήν αίτηση 

τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας. ·Αλλά ή 'Ελλάς έχει 

ίστορία δεκάξι έτών συνδέσεως τής οίκονομίας της μέ τήν 

οlκονομία τής Κοινότητος καί πρός τούτοις τά προβλήμα

τά μας εlναι καί γνωστά στήν Κοινότητα καί μικρά. 

ιιΚαί ή 'Ισπανία καί ή Πορτογαλία έδήλωσαν δτι δέν 

άποβλέπουν στήν σύνδεση τών περιπτώσεών των μέ τήν 

έλληνική. 'Η Commission δέχθηκε τήν άποσύνδεση τών 
περιπτώσεων όπως καί όλα τά άλλα Κράτη-μέλη. Σχετικά, 

πρό τριών μηνών έπισκέφθηκα τήν Commission, εlχα συ
νομιλίες καί μέ τόν κ. Τζένκινς καί συνήντησα πρωθυ

πουργούς ώρισμένων χωρών τής Κοινότητος καί κατόπιν 

αύτών τών έπισκέψεων δέν ύπήρχε πιά πρόβλημα συνδέ

σεως τών τριών περιπτώσεων. 

ιι' Υπήρχε καί ένα άλλο θέμα πού προεβάλλετο: τών 

lταλικών καί γαλλικών άργοτικών προϊόντων. 'Εξήγησα 

στόν κ. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν ότι τά περισσότερα άπό τά 
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άγροτικά μας προϊ6ντα δtν ε{ ναι άνταγωνιστικά μέ τά γαλ

λικά άλλά συμπληρωματικά, π. χ. δ καπν6ς, τ6 βαμβάκι, οί 

σταφίδες. Μ6νο μερικά φροϋτα καί λαχανικά έχουν κάποια 

σύμπτωση. Δέν νομίζω, δμως, δτι αunj μπορεί νά βλάψει 

τήν Γαλλία καί τήν 'Ιταλία. Καί lδού γιατί: ένώ τά άγροτι

κά προϊ6ντα ε{ναι θέμα 10-15.000.000 δολλαρίων, τ6 έμπο
ρικ6 μας ίσοζύγιο έναντι αuτών τών δύο χωρών έχει έλ

λειμμα γιά μiiς πάνω άπ6 700.000.000 δολλάρια. Είδικώτε
ρα μέ τήν 'Ιταλία 413.000.000. 

» 'Αλλά άσχέτως καί πέραν τών άριθμών ύπάρχει τ6 
μεγαλύτερο θέμα τής εύρωπαϊκής άλληλεγγύης. 'Όλοι 

συμφωνουμε δτι θέλομε νά δημιουργήσαμε μία ένωμένη 

Εuρώπη γιατί ή ένωση της έξασφαλίζει τ6 μέλλον της καί 

θά άποτελεί ένα παράδειγμα γιά τ6ν ύπ6λοιπο κ6σμο. 

»Καί δ κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν καί έσείς έδηλώσατε δτι 

δέν ύπάρχει πρ6βλημα άγροτικών προϊ6ντων. Νομίζω δτι 
καί άλλα Κράτη έχουν συμφέρον νά ένταχθή ή 'Ε1λάς 

στήν Κοιν6τητα άκριβώς γι' αuτ6 τ6 ζήτημα τών μεσογει

ακών άγροτικών προϊ6ντων. Ή όρθή πολιτική ε{ναι δτι 

καί ή 'Ιταλία καί ή Γαλλία έχουν κάθε συμφέρον νά ίδοϋν 

τήν 'Ελλάδα μέσα στήν Κοιν6τητα γιά τ6 έργο τής άναθε

ωρήσεως τής κοινοτικής άγροτικής πολιτικής. 

ιιΓενικώτερο, δμως, άποτέλεσμα ε{ναι δτι γιά δύο χρ6-

νια τώρα, άφ' δτου ύπέβαλα τήν αίτηση γιά τήν πλήρη 

ένταξη τής χώρας μου, ή ένταξη αuτή καθυστερεί. 
)) wοπως έδήλωσα καί στούς άλλους πρωθυπουργούς 

τών χωρών-μελών τής Κοιν6τητος μέ τούς δποίους συνο

μίλησα, πρέπει νά έπιταχύνομε τ6νρυθμ6 τών διαπραγμα

τεύσεων. 'Απ6 πλευρiiς μας ύποβάλαμε ένα χρονοδιά

γραμμα. Πρέπει, πρ6 τών θερινών διακοπών, vά μiiς κάνουν 

τίς άντιπροτάσεις των δι6τι έμείς έχομε ι'fδη ύποβάλει τίς 

προτάσεις μας καί περιμέναμε τίς άπαντήσεις των, ώστε 

μέχρι τέλους του 1978 vά έχει τελειώσει ή διαπραγμάτευσις 
γιά νά μπορέσομε μέχρι τέλους του1979 νά έχομε συμπλη

ρώσει τίς ύπ6λοιπες διαδικασίες γιά τήν ένταξή μας. Τ6 

χρονοδιάγραμμά μας έ'yινε, δπως γνωρίζετε, δεκτ6 άπ6 

δλες τίς Κυβερνήσεις τής Κοιν6τητος. 

ιιΠαρακαλώ τ6ν κ. Άντρε6ττι νά βοηθήσει γιά τήν 

έφαρμογή του χρονοδιαγράμματος. Γνωρίζω τήν ίταλική 

θέση. Καί τ6ν παρακαλώ γιά ταχεία ένέργεια. 

ιι 'Επιθυμώ νά σημειώσω δ τι οί προσπάθειές μας γιά τήν ~ 

ένταξή μας στήν Εuρωπαϊκή Κοιν6τητα δέν όφείλονται σέ 

λ6γους οΙκονομικούς ι'f κοινωνικούς. Οί λ6γοι γιά τούς 

δποίους άσκώ τήν πολιτική αuτή έπί είκοσι χρ6νια ε{ναι 

έθνικοί, δηλαδή νά σταθεροποιήσω τήν θέση τής 'Ελλά

δος μέσα στήν Δύση. 'Εάν δένε{ χα αuτ6ν τ6ν στ6χο δέν θά 

ε{χα λ6γους νά καταβάλω προσπάθειες γιά τήν ένταξη τής 

'Ελλάδος. Ύπ6 αuτ6 τ6 πρίσμα τ6 αίτημά μας πρέπει νά 

ε{ναι συμπαθές σ' δλες τίς Κυβερνήσεις τής Κοιν6τητος, 

έπειδή πιστεύω στίς δυνατ6τητες καί στ6 μέλλον τής Εu

ρώπης. 'Η εuρωπαϊκή μου πολιτική βασίζεται στήν πίστη 

μου στήν Εuρώπη καί στήν έπιδίωξή μου νά ίδώ τήν 'Ελλά

δα έντεταγμένη σέ μιά ένωμένη Εuρώπη. 

ιιΖητώ άπ6 τ6ν κ. 'Α vτρε6ττι νά ε{ ναι δ πρώτος πού θά 

μέ βοηθήσει, χωρίς έπιφυλάξεις. 
ιιΣυχνά, δταν δμιλώ στήν Βουλή περί τής έντάξεώς μας 

στήν Εuρωπαϊκή Κοιν6τητα, συναντώ δυσκολίες λ6γω τών 

καθυστερήσεων, γιατί αuτές οί καθυστερήσεις μοϋ δημι

ουργοϋν άντίθετα έπιχειρήματα καί δίδουν τήν έντύπωση 
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δτι έμπαιζόμεθα. 'Ομιλώ περί τού έλευθέρου κόσμου, περί 

τής ένωμένης Εύρώπης καί μέ έρωτούν: καί τί κάνει ή ένω

μένη Εύρώπη γιά μάς; Αύτή τήν πολιτική μου τήν έπλή

ρωσα κατά τίς τελευταίες έκλογές. 

ιιΠαρακαλώ, λοιπόν, τόν κ. Ά ντρεόττι νά άvαλάβει τό 

προβάδισμα στήν ύποστήριξη τού αΙτήματός μας γιά τήν 

έπίσπευση τής έντάξεως μου. ΗΕχομε κοινή μοίρα σ' αύτή 

τήν περιοχή τού κόσμου καί μέ τήν ένταξή μας θά σταθε

ροποιηθούν καί θά ένισχυθούν τά κοινά μας συμφέροντα. 

Θά σταθεροποιηθή καί ή δημοκρατία. Θά μπορέσουμε νά 

συνεργαστούμε καί γενικώς νά συμβάλομε στήν προώθηση 

τών κοινών μας στόχων. 

ιι Η Εχει κανένα σχόλιο δ κ. Ά ντρεόττι; 

»Τζ. 'Αντρεόττι: Ευχαριστώ τόν ΗΕλληνα πρωθυπουρ

γό γιά τήν επίσκεψή του καί τήν εκθεση πού μίiς εκανε. 

'Εκτιμοuμε πολύ τά δσα μίiς εΙπε καί είδικώτερα τήν ύπο

γράμμισή του δτι πρέπει νά βάλομε πάνω άπό δλα τά ίδεώ

δη καί δχι τά οίκονομικά συμφέροντα. 

»'Επί τοu χρονοδιαγράμματος επαναλαμβάνομε τήν ευ

νοϊκή μας τοποθέτηση. Πρέπει νά εργαστοuμε εντατικά 

γιά νά είμαστε ετοιμοι μέχρι του τέλους του ετους. 

)) 'Επί των άγροτικών ζητημάτων τά αίτήματά μας δέν 
εΙναι συνδεδεμένα μέ τήν ενταξη τής 'Ελλάδος. Τά αίτή

ματά μας άποτελοuν θέμα δικαιοσύνης στήν κατανομή τών 

πόρων τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος. Καί τό ί:ργο αυτό θέ

λομε νά τό επιτελέσαμε μαζί μέ τήν 'Ελλάδα, διότι μόνοι 

μας δέν μποροuμε. 

»Κ. Καραμανλής: 'Εκτιμώ αύτή τήν δήλωση καί θά σάς 

παρακαλέσω νά γίνετε συνήγοροι τού έλληνικού αΙτήμα

τος καί θά κερδίσαμε τήν νίκη μαζί. 

ιι 'Η γνώμη μου ε{ ναι δτι ή Εύρώπη δέν πηγαίνει καλά. 

'Ασχολούμεθα μέ τάμικρά ζητήματα καί όχιμέ τάμεγάλα. 

Είμαστε μακριά άπό τό πνεύμα τών ίδρυτών τής Εύρώπης. 

Ά ντί νά προοδεύομε, όπισθοχωρούμε. 'Αποτέλεσμα τού

του εlναι δτι έχομε τά γνωστά προβλήματα, γιατί τά προ

βλήματα αύτά εlναι τό άποτέλεσμα καί όχι ή αΙτία τής 

εύρωπαϊκής κρίσεως. Καί τά προβλήματα αύτά δέν μπο

ρούν νά λυθούν μέσα στά στενά έθνικά πλαίσια. Τά προ

βλήματα αύτά εlναι άποτέλεσμα τής μή διευρύνσεως καί 

μή ένώσεως τής Εύρώπης. 

ιιΠιστεύω στήν ένωση τής Εύρώπης. Η Αλλο θέμα εlναι 

ποία θά εlναι ή μορφή αύτής τής ένώσεως. Χρειαζόμαστε 

νά πάρομε θαρραλέες πρωτοβουλίες γιά πιό δυναμικές άν

τιμετωπίσεις τών προβλημάτων. Άλλοιώς, ή κατάσταση 

στήν Εύρώπη θά χειροτερεύσει. Άπό άπόψεως πληθυ

σμού, οΙκονομίας καί τεχνολογίας ή Εύρώπη εlναι πιό 
Ισχυρή άπό τήν Σοβιετική ΗΕνωση. 'Αλλά δέν είμαστε 

ένωjιένοι. 

ιιΤά έπί μέρους ζητήματα μπορούν νά διευθετηθούν. Τό 

θέμα εlναι νά προστατεύσαμε τούς δημοκρατικούς θεσμούς 

καί τήν άνεξαρτησία μας. Ή οΙκονομία έρχεται σέ τρίτη 

θέση. 'Εάν έπιλύσομε τά προβλήματα τής στενωτέρας συ

νεργασίας μας, τά άλλα προβλήματα θά εfJρουν τήν λύση 

τους. 

ιιΕlμαι άπαισιόδοξος καί άπογοητευμένος, διότι δέν 

βλέπω λύσεις καί καμμιά προσπάθεια. 'Ε χάσαμε τήν εΙκό

να τής Εύρώπης. 'Ασχολούμαστε μέ μικρά προβλήματα. 

'Εάν άναλάβομε τολμηρές πρωτοβουλίες θά βρεθούν αύ

τομάτως οί λύσεις. 

ιιΠώς βλέπετε τό μέλλον τής Εύρώπης κ. πρόεδρε; 

Τζ. 'Αντρεόττι: 'Η διάγνωσή σας είναι άρκετά άκρι

βής .• ο ενθουσιασμός γιά τήν Ευρώπη εχει πέσει. Η Ε να 
άπό τά βασικά ελαττώματα εΙναι ή ίδιαιτέρα προσοχή πού 

δόθηκε στά άγροτικά ζητήματα μέ σχετική εγκατάλειψη 

των liλλων ζητημάτων. 'Από κοινωνικής πλευρίiς βλέπομε 

δτι τά προβλήματα μεταξύ πτωχών καί πλουσίων μέσα 

στήν Κοίνότητα ί:χουν ενταθή. 

»Διαπιστώνομε, δμως, δτι ή πολιτική συνεργασία ση

μειώνει κάποια πρόοδο. Βλέπομε δτι άντιμετωπίζεται ή ρε

αλιστική άντιμετώπιση των εθνικών προβλημάτων κάθε 

χώρας ώς προβλημάτων τής Κοινότητος καί αυτό άποτελεί 

θετική εξέλιξη. Στήν εξέλιξη αυτή άποδίδομε καί τήν άπά

λειψη των διαφορών μεταξύ χωρών-μελών τής Κοινότητος, 

δπως π.χ. μεταξύ τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας. 

»'Επιδιώκαμε τήν διεύρυνση τής Κοινότητος μαζί μέ 

τήν άναζωογόνηση του ίδανικοu της. Πρέπει νά εκπαιδεύ

σαμε τούς λαούς μας νά άντιμετωπίζουν τά προβλήματα 

δχι μέ τό στενώτερο εθνικό συμφέρον άλλά μέ τό πνεuμα 

τής Κοινότητος. ΗΗδη βλέπομε &να αυξανόμενο ενδιαφέ

ρον τής νεολαίας, δπως π.χ. εκδηλώνεται στό θέμα του 

Ευρωπαϊκοί> Κοινοβουλίου, τά μέλη του δποίου θά εκλέ

γονται μέ καθολική (κοινοτική) εκλογή. 

>>Τό κοινοτικό αυτό πνεuμα θά μίiς παράσχει τήν δυνα

τότητα νά προγραμματίζαμε επί κοινών γραμμών σέ θέματα 

δπως εΙναι ή βιομηχανική πρόοδος καί ή άνεργία, θέματα, 

δηλαδή, πού άφοροuν δλόκληρη τήν Κοινότητα. 'Η εξέ

λιξη τής Κοινότητος θά εξαρτηθή άπό τήν ενίσχυση τής 

πολιτικής συνεργασίας. 

»Κ. Καραμανλής: Θά ήθελα νά μπορούσα νά συμμερί

ζομαι τήν αΙσιοδοξία σας. Άλλά ή Εύρώπη δέν κατάφερε 

άκόμη νά κάμει τήν fJπαρξή της αlσθητή. Αύτό μπορεί νά 

γίνει. 'Αλλά, γιά τήν ώρα, λείπει ή άποφασιστικότης καί ή 

πρόοδος εlναι σιγανή. 

ιιΔέν είμαστε άκόμη πλήρες μέλος τής Κοινότητος. 

Άλλά καί άπό τήν τωρινή μας θέση λέγομε δτι ο{ μεσο

γειακές χώρες πρέπει νά πιέσουν πρός τήν κατεύθυνση τής 

στενωτέρας εύρωπαϊκής συνεργασίας, διότι ε{ναι άσθενέ

στερες καί μέσα σέ μιά ένωμένη Εύρώπη θά εϋρουν τήν 

δυνατότητα νά προωθήσουν τά συμφέροντά τους. 

ιι 'Επιθυμείτε νά δμιλήσομε έπί άλλων θεμάτων; 

>>Τζ. 'Αντρεόττι: Θά ήθελα νά ί:χω τήν εκτίμησή σας /;πί 

των σχέσεων μέ τήν Τουρκία, δοθέντος δτι καί ή ·Ελλάς 

καί ή Τουρκία εΙναι μέλη του ΝΑΤΟ καί διότι προσφάτως 

είχατε τήν συνάντηση του Μοντραί, μέ τόν Τοuρκο πρω

θυπουργό. 

»Κ. Καραμανλής: Οί διαφορές έδημιουργήθησαν άπό 

τήν Τουρκία. Δέν τό λέω γιά νά κατηγορήσω τήν Τουρκία. 

Τό γεγονός, δμως, εlναι δτι καί εΙς τήν Κύπρο καί εlς τό 

ΑΙγαίο ή Τουρκία εlναι έκείνη πού έπιδιώκει μεταβολή τού 

status quo. 
ιι VΕχω άποδείξει ένεργά δτι πιστεύω σέ συνεργασία τών 

δύο λαών. ΗΟταν ύπέγραψα τίς Συνθήκες γιά τήν άνεξαρ

τησία τής Κύπρου έθεσα κατά μέρος τόν παλαιό πόθο τής 
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ένώσεως τής Κύπρου μέ τήν 'Ελλάδα. Καί ό πόθος αύτός 

tβασίζετο στό γεγονός δτι τά 80% τού πληθυσμού ε[ναι 
έλληνικός μέ 18% μόνον τού πληθυσμού τής Κύπρου τουρ
κικό, καθώς καί εlς τό δτι ή Κύπρος καί ή Έλλάς έχουν 

τήν ίδια μακραίωνα παράδοση, γλώσσα καί θρησκεία. Εl

χα τό θάρρος νά παραμερίσω αύτό τό όνειρο καί γι ' αύτόν 
τόν λόγο στήν χώρα μου μέ χαρακτηρίζουν προδότη. 'Αλ

λά fίθελα νά άποκαταστήσω καλές σχέσεις μέ τήν Τουρκία 

καί νά άποφύγω τήν σύγκρουση. 

ιι Ή Κύπρος άνέπτυξε τόν βίο της ώς άνεξάρτητη πολι

τεία, μέχρις δτου έξεδηλώθη τό πραξικόπημα τών συντα

γματαρχών, τό όποίο έστρέφετο κατά τού Μακαρίου καί 

όχι κατά τών Τούρκων. ΗΟμως, μέ τήν εύκαιρία αύτού τού 

πραξικοπήματος ή Τουρκία έκανε άπόβαση στήν Κύπρο 

ώς μία τών έγγυητριών δυνάμεων τού κυπριακού Κράτους, 

δηλώνοντας δτι ή "Αγκυρα έπιθυμεί νά άποκαταστήσει 

τήν νομιμότητα τών Συνθηκών πού ίδρυσαν τό κyπριακό 

Κράτος. Τρείς μέρες, δμως, άργότερα ή νομιμότης άπεκα

τεστάθη καί στήν 'Ελλάδα, μέ τήν έπάνοδό μου, καί στήν 

Κύπρο, μέ τήν άνάληψη τής έξουσίας άπό τόν κ. Κληρίδη, 

ώς έκπρόσωπο τού προέδρου Μακαρίου. 

ιιΚατόπιν τούτου, οί Τούρκοι θά έπρεπε νά φύγουν άπό 

τήν Κύπρο, έφ' δσον, δηλαδή, ό σκοπός γιά τόν δποίον 

έδήλωσαν δτι έκαναν τήν άπόβασή των έπετεύχθη. 'Αλλά, 

όχι μόνον δέν έφυγαν, άντιθέτως, καθ' τ] ν στιγμήν έγένον

το οί συνομιλίες τής Γενεύης, οί Τούρκοι έκαναν καί δευτέ

ρα έπιχείρηση καί κατέλαβαν τά 40% τής Κύπρου. Συγκε
κριμένα, κατά τίς συνομιλίες τής Γενεύης μι'iς έδωσαν τε

λεσίγραφο μέ τά τουρκικά αΙτήματα. Οί'άντιπροσωπείες 

τής 'Ελλάδος καί τής Κύπρου έζήτησαν 24 ώρες γιά νά 
άπαντήσουν. 'Αντί νά τίς δώσουν οί Τούρκοι, έξαπέλυσαν 
δευτέρα έπίθεση έναντίον τής Κύπρου. 

ιι 'Εάν ή πρώτη τουρκική άπόβαση ε[ χε κάποια δικαιο

λογία ή δεύτερη δέν ε[χε άπολύτως καμμία. 

ιι 'Ερώτησα τόν κ. Ντεμιρέλ γιατί έκάνατε δεύτερη άπό

βαση. Μού εlπε: Έρωτήστε τόν κ. Έτσεβίτ. Έρώτησα 

τόν κ. Έτσεβίτ. Μού ε[πε: Έρωτήστε τούς στρατηγούς. 

'Αποτέλεσμα ε[ ναι δτι τά 18% τού πληθυσμού τής Κύπρου 
καταλαμβάνουν τώρα τά 40% τού tδάφους καί έχουν δημι

ουργήσει 200.000 'Ελληνοκυπρίους πρόσφυγες. Εlναι σάν 
νά ύπήρχαν 30.000.000 περίπου πρόσφυγες 'Ιταλοί. 'Η κα
τάσταση αύτή εlναι άπαράδεκτη γιά όποιοδήποτε λογικό 

άνθρωπο. 

ιι 'Η 'Ελλάς θά εlχε τό δικαίωμα νά ζητήσει τήνάποκα

τάσταση τών πραγμάτων σύμφωνα μέ τίς Συνθήκες τής Ζυ

ρίχης καί τού Λονδίνου. Μολαταύτα δέχθηκε νά tξετάσει 

τίς τουρκικές προτάσεις περί άλλαγής τού status quo τής 
νήσου. 'Έτσι, άρχισε μία διαδικασία διακοινοτικών συνο

μιλιών ύπό τήν alγίδα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Οί Τούρ

κοι εlναι έκείνοι οί δποίοι θά έπρεπε νά προβούν σέ συγ

κεκριμένες προτάσεις, άφού έχουν στρατό κατοχής στήν 

Κύπρο καί άφού θέλουν τήν άλλαγή τού status quo. 'Αλλά 
3 !1 χρόνια τώρα δέν έχουν κάνει προτάσεις. Τόν 'Ιανουά

ριο τού 1978 εlπαν έπί τέλους τόν κ. Βαλντχάιμ, κατά τήν 
έπίσκεψή του στήν Τουρκία, δτι θά τού ύπέβαλαν προτά

σεις σέ δέκα μέρες. "Ηδη, έχει λήξει καί δ Μάρτιος καί 

προτάσεις δέν ύπάρχουν άκόμα. 

ιιΚαί τώρα ή άμερικανική Κυβέρνηση πού εlχε έπιβά

λει έμπάργκο στήν παράδοση δπλισμού στήν Τουρκία, 

προτείνει νά άρθεί άν καί τουρκικές προτάσεις δέν έχουν 

ύποβληθεί καί ούτε, βεβαίως, σημειώθηκε πρόοδος στό 

Κυπριακό, ή όποία άποτελούσε τήν προϋπόθεση πού έθεσε 

τό άμερικανικό Κογκρέσσο γιά τήv άρση τού έμπάργκο. 

"Ετσι τό ζήτημα έχει περιπλακεί &κόμη περισσότερο. Δέν 

θέλω νά άναμιχθώ στό άμερικανικό αύτό πρόβλημα, άλλά 

ή άρση τού έμπάργκο θά δυσκολέψει τά πράγματα &κόμη 

περισσότερο. 

ιιΓιά χρόνια τώρα οί Τούρκοι έπεδίωκαν τήν δημιουρ

γία δμοσπονδιακού Κράτους στήν Κύπρο. Οί 'Ελληνοκύ

πριοι τελικά τό έδέχθηκαν. 'Επίσης οί 'Ελληνοκύπριοι 

έδέχθηκαν τό τουρκικό αίτημα γιά κεντρική Κυβέρνηση 

μέ χαλαρές έξουσίες. Έζήτησαν, δμως, δπως τό κατεχό

μενο άπό τούς Τούρκους τμήμα τού κυπριακού έδάφους νά 

έχει κάποια σχέση μέ τόν άριθμό τού τουρκοκυπριακού 

πληθυσμού. Καί έδέχθησαν τό τμήμα αύτό νά άνέρχεται 

μέχρι 25%. ' 
ιιΚατόπι ν τών άνωτέρω ή λύση τού προβλήματος φαί

νεται εύκολη, έφ' δσον, δηλαδή, οί γενικές γραμμές τών 

τουρκικών έπιδιώξεων έχουν γίνει δεκτές άπό έλληνοκυ

πριακής πλευρι'iς. 'Ως έκ τούτου, δέν μπορώ νά καταλάβω 

πώς σκέπτονται οί Τούρκοι, διότι, έκτός άπό τά δσα άναφέ

ραμε, ή τουρκική Κυβέρνηση δαπαν{i τεράστια ποσά γιά 

τήν Κύπρο, καταδικάζεται συνεχώς άπό διεθνείς 6ργανι

σμούς καί έχει δημιουργήσει γιά τόν έαυτό της καί έσωτε

ρικό πρόβλημα. "Ολα αύτά θά έλύοντο έάν οί Τούρκοι 

έδέχοvτο νά διαπραγματευθούν. 

»Συμφωνήσαμε μέ τόν κ. 'Ετσεβίτ στό Μοντραί δτι τό 

Κυπριακό πρέπει νά έξετασθεί μεταξύ τών δύο Κοινοτή

των. Δέν μπορούμε νά έπιβάλομε λύσεις έστω καί άν συμ

φωνούσαμε μεταξύ μας, έφ' δσον ή Κύπρος είναι άνεξάρ

τητη χώρα. Τό λογικό εlναι οι' Τουρκοκύπριοι νά κάνουν 

προτάσεις καί ή 'Αθήνα καί ή "Αγκυρα νά βοηθήσουν μέ 

συμβουλές. 

ιι "Ετσι δπως έχουν τά πράγματα δέν μπορώ νά καταλά

βω πώς δ κ. Κάρτερ θά παρουσιασθεί στό Κογκρέσσο καί 

θά ζητήσει τήν άρση τού έμπάργκο. Οί Τούρκοι θά μπορού

σαν νά βοηθήσουν τόν κ. Κάρτερ &κόμη καί άρχίζοντας 

ένα διάλογο. Εlμαι τής γνώμης δτι, δπως τώρα έχει τό 

ζήτημα, θά περιπλακεί &κόμη περισσότερο. 

ιιΘά κάνω δ, τι μπορώ γιά νά βοηθήσω στήν έξεύρεση 

λύσεως. 'Αλλά πρέπει βεβαίως νά ύπάρχουν λογικές προτά

σεις. Τό κλειδί βρίσκεται στά χέρια τώv Τούρκων. 
ιιΣτό ΑΙγαίο οί Τούρκοι έχουν έγείρει τό θέμα τής ύφα

λοκρηπίδος. Είχαμε άνάλογο πρόβλημα μέ τήν 'Ιταλία. Τό 

έλύσαμε. 'Ε κάναμε δ, τι κάνουν δλες οί χώρες. Συζητήσαμε 

μέ ήρεμία έπί τ(ί βάσει τού διεθνούς δικαίου. 
ιι' Υπάρχουν συνθήκες οί δ ποίες έχουν ρυθμίσει τό θέ

μα τού Αlγαίου. Είπαμε στούς Τούρκους δτι θά έξετάζαμε 

τίς άπόψεις τους. Τούς είπαμε δτι, έάν δέν μπορέσαμε νά 

συμφωνήσομε, νά παραπέμψομε τό θέμα στό Διεθνές Δικα

στήριο τής Χάγης. 'Ο κ. Ντεμιρέλ δέχθηκε τήν διαδικασία 

αύτή. 'Ο κ. 'Ετσεβίτ, ώς άντιπολίτευσις, διεφώνησε καί 

τόν άπεκάλεσε προδότη. 'Ο κ. Ντεμιρέλ άνήρεσε τότε τήν 

συμφωνία. Καί, δταν τού έστειλα τούς 'Έλληνες έμπειρο

γνώμονες, δέν δέχθηκε συζήτηση. Συγκεκριμένα, τό 1975 
συναντηθήκαμε μέ τόν κ. Ντεμιρέλ στίς Βρυξέλλες καί 

ύπογράψαμε κοινό άνακοινωθέν γιά τήν διαδικασία πού 

έξήγησα. "Οταν, δέκα μέρες άργότερα, έστειλα τούς έμ-
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πειρογνώμονές μου στήν "Αγκυρα γιά τήν ύπογραφή τοv 

συνυποσχετικοv, δέν δέχθηκε νά προχωρήσαμε σ· αύτή 

τήν κατεύθυνση. VΟταν παρατηρήσαμε δτι ή διαδικασία 

εlναι σύμφωνη μέ τό άvακοινωθέν τό δποίο ύπέγραψε, προέ

βαλε δτι τόν έμπαίξαμε καί δέν ήξερε τί ήταν τό κείμενο 

πού ύπέγραψε. Είναι πράγματα γιά πρωθυπουργό; 

ι> Ή πρότασή μου τώρα εlναι, δπως τήν παρουσίασα 

στόν κ. 'Ετσεβίτ: 

ι>/. Νά άρχίσομε μέ τούς Τούρκους σοβαρό καί συνεπή 

διάλογο μέ βάση τό διεθνές δίκαιο καί τήν διεθνή πρακτι

κή. 62 Κράτη ένεργοvν ήδη κατά τόν τρόπο αύτό. 

»2. Κατά τόν διάλογο νά μ ή γίνουν έκατέρωθεν προκλή
σεις. 

»3. v Ο, τι δέν μπορέσει νά διευθετηθεί μέ τόν διάλογο νά 

παραπεμφθεί στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης ή σέ διε

θνή διαιτησία. 

»Σημειώστε δτι έμείς δέν ζητάμε .τίποτε άπό τήν Τουρ

κία. Οί Τοvρκοι ζητοvν. Καί δμως διαφωνοvν μέ τήν διαδι
κασία. Σείς, κύριε πρόεδρε, στήν θέση μου τί θά έκάνατε; 

ι>Οί ΤοίJρκοι μtiς λέγουν δτι θέλουν πολιτική λύση. 

Δηλαδή λύση έπιβολής τών άπόψεων τοv δυνατοτέρου. 

'Αλλά τό θέμα εlναι νομικό, τεχνικό καί έπιστημονικό. 

Πώς θά τό λύσομε μόνο διά τής πολιτικής δδοv; Εlπα στόν 

κ. • Ετσεβίτ δτι ή διαδικασία πού προτείναμε τόν βοηθεί, 
διότι όποια καί νά εlναι ή λύση πού μεταξύ μας θά βρίσκα

με θά δημιουργοvσε έσωτερικά προβλήματα, γιατί δέν θά 

ήταν άπόλυτα ίκανοποιητική γιά κανένα άπό τούς δύο. 
Μολαταvτα δέν ύπάρχει άκόμη τουρκική άπάντηση έπί τής 

προτάσεώς μου. 

ιιΚαί τό ζήτημα, λοιπόν, τοv Αlγαίου έξαρτtiται άπό 

τουρκική ένέργεια. 

»Τζ. 'Αντρεόττι: Σίiς εύχαριστω γιά τήν πλήρη αύτή 

ένημέρωση καί έλπίζομε δτι θά μπορέσει νά βρεθεί λύση 

των θεμάτων αύτών μέσα στό μεσογειακό πλαίσιο. 

»Κ. Καραμανλής: Πάντως πρέπει νά σtiς δηλώσω ότι 

δέν δέχομαι προκλήσεις καί ταπεινώσεις ούτε γιά μένα ού

τε γιά τόν έλληνικό λαόι>50• 

Εύθύς μετά τήν έπάνοδό του άπό τήν όκταήμερη 
περιοδεία του στή Δυτική Εύρώπη, στίς 6 'Απριλίου, 
ό Κ. Καραμανλής εκαμε, στό άεροδρόμιο του 'Ελ

ληνικοu, τίς άκόλουθες δηλώσεις: 

«Μέ τό ταξίδι μου αύτό ώλοκλήρωσα τάς έπαφ'άς 
μου μέ τούς ήγέτας τής Εύρώπης, μέ τήν όποία μiiς 

συνδέουν πολλαπλοί δεσμοί καί μέ τήι' όποία έπιθυ

μουμε νά συνδεθουμε στενότερα, διά τής όργανικής 

έντάξεως τής χώρας μας στήν Ήνωμέvη Εύρώπη. 
"Οπως γνωρίζετε, βασικός στόχος του ταξιδίου μου 
ήταν ή έπιτάχυνση τής έvτάξεως τής χώρας μας στήν 

'Ηνωμένη Εύρώπη, έντάξεως ή όποία έχει μεγάλη 
σημασία διά τό μέλλον τής χώρας μας. 'Ημπορώ νά 

πώ - καί αύτό άλλωστε προκύπτει καί άπό τάς ύπευ

θύνους δηλώσεις τών συνομιλητών μου - δτι εύρή

κα στό θέμα αύτό πλήρη κατανόηση, εlς τρόπον 

ώστε νά ύπάρχη όχι άπλώς ή έλπίς, άλλά ή βεβαιό

τητα δτι έντός διετίας ή 'Ελλάς θά είναι δέκατον 

μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. Έπωφελήθην, 

βέβαια, τής εύκαιρίας νά ένημερώσω τούς συνομιλη

τάς μου καί γιά τά άλλα θέματα, τά όποία ένδιαφέ

ρουν τήν 'Ελλάδα, κυρίως γιά τίς έλληνοτουρκικές 

διαφορές καί γιά τίς έξελίξεις του Κυπριακου. Καί 

νομίζω δτι καί στά θέματα αύτά εύρήκα κατανόηση 

γιά τό λόγο δτι δλοι εύρέθησαν εiς τήν άνάγκη νά 

δεχθουν δτι οι' θέσεις, τίς όποίες ύποστηρίζει ή 'Ελ

λάς, είναι όρθές, δίκαιες καί έντιμες». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ 

Στό διάστημα των πενήντα ημερών πού θά μεσολαβήσουν άπό τήν όλιγοήμερη περιοδεία του στή 
δυτική Εύρώπη ώς τήν επίσκεψή του στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, δ Κ. Καραμανλής θά άναπτύξει σύνtονη 
δραστηριότητα πρός πολλές κατευθύνσεις, στό πεδίο τόσο τής εξωτερικής δσο καί τής εσωτερικής 

πολιτικής. 

Στόν εξωτερικό τομέα θά άπαιτηθεί νά άντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στό επίπεδο των σχέσεων 

τής 'Ελλάδος μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί τήν Τουρκία καί νά εντείνει τίς διαπραγματευτικές 

συνομιλίες μέ τούς εταίρους τής ΕΟΚ καί τοϋ ΝΑΤΟ, ενω θά παραμένει επιτακτικά παρόν καί τό 

άνεπίλυτο πρόβλημα τής Κύπρου. 'Η άντίδραση στήν άπόφαση τής άμερικανικής Κυβερνήσεως νά <'iρει 

τό εμπάργκο σέ βάρος τής Τουρκίας, η άντιμετώπιση τής εξακολουθητικά προκλητικής στάσεως τής 

Υ Αγκυρας, η άνάγκη γιά συνεχή επαγρύπνηση προκειμένου νά επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή δλοκλή

ρωση των διαβουλεύσεων γιά τήν ενταξη στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, η εύόδωση τοϋ διαλόγου γιά 

επανένταξη στό ΝΑΤΟ, δ δποίος εισερχόταν σέ κρίσιμη φάση, η άναζήτηση, τέλος, άπό κοινοί> μέ τήν 

ελληνοκυπριακή ηγεσία, τρόπων γιά τήν παράκαμψη του άδιεξόδου, δπου περιέρχονταν εκ νέου οί 

διακοινοτικές συνομιλίες, άποτελοuν τά μείζονα θέματα πού κλήθηκε μεταξύ 'Απριλίου καί Μαίου νά 
χειριστεί η ελληνική Κυβέρνηση. Παρά τίς γενικότερες συναρτήσεις πού άπειλοuσαν νά παραβλάψουν 

τή θετική εξέλιξη των εκκρεμών αύτ&ν ζητημάτων, μεμονωμένα, δ Κ. Καραμανλής θά επιδείξει σέ κάθε 

περίπτωση τή γνώριμη άποφασιστικότητά του, συνδυασμένη μέ σύνεση καί μέ αίσθημα εύθύνης. 

Στόν τομέα τής εσωτερικής πολιτικής, παράλληλα μέ τήν προώθηση του νομοθετικοϋ εργου, εκδη

λωνόταν άδιάπτωτα η φροντίδα τής Κυβερνήσεως γιά τήν άποδοτική εφαρμογή των οικονομικών μέτρων 

πού ε{ χ αν πρόσφατα εξαγγελθεί. 'Η φροντίδα αύτή συνεχόταν καί μέ τήν κατάλληλη προσαρμογή των 

παραγωγικών φορέων στό νέο πλαίσιο πού διέγραφε η ενσωμάτωση στήν Εύρώπη των εννέα καί η 

δυνατότητα γιά τήν άνάληψη εποικοδομητικοί> ρόλου μεταξύ τής κοινοτικής Εύρώπης καί των άγορών 

- iδιαίτερα- τής άνατολικής Μεσογείου καί τής Μέσης 'Ανατολής. 

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

Τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ άνακοινώνει έπίσημα 

τήν άπόφαση τής άμερικανικής Κυβερνήσεως νά 

άρει τό έμπάργκο καί νά έγκρίνει τή χορήγηση στήν 

Τουρκία, γιά τό οίκονομικό ετος 1979, συνολικής 
βοήθειας 225 έκατ. δολλαρίων (175 έκατ. χαμηλότο
κων μακρόχρονων δανείων). Παράλληλα, διατυπώ

νει τήν πρόθεση νά άναδιαπραγματευτεί τήν άμερι

κανοτουρκική Συμφωνία 'Αμυντικής Συνεργασίας, 

μέ σκοπό τήν άποφυγή πολυετοϋς δεσμεύσεώς της 

άπέναντι στήν Τουρκία -έφόσον ή ίσχύς τής Συμ

φωνίας εlναι τετραετής. Στή σχετική άνακοίνωσή 

της, ή Κυβέρνηση τής Ούάσιγκτων έπιχειροϋσε νά 

καθησυχάσει τήν έλληνοτουρκική πλευρά μέ τή χο-

ρήγηση ποσοϋ 5 έκατ. δολλαρίων ώς βοήθεια πρός 
τούς Κύπριους πρόσφυγες καί, κυρίως, τή διαβεβαί

ωση δτι θά άνανεώσει τίς προσπάθειες καί τίς ένέρ

γειές της γιά «όριστική καί δίκαιη λύση τοϋ προβλή

ματος τής Κύπρου». 

'Η πρόθεση τοϋ προέδρου Κάρτερ ε{ χε κοινο

ποιηθεί προφορικά στήν έλληνική πλευρά μέσω τοϋ 

'Αμερικανοϋ πρεσβευτή στήν 'Αθήνα, Μάκ Κλό

σκυ, ό όποίος μετέδωσε τήν είδηση στόν άναπληρω

τή ύπουργό τ&ν 'Εξωτερικών, Ε. 'Αβέρωφ, στίς 31 
Μαρτίου. 'Ως αίτιολογία γιά τήν ύπαναχώρηση τής 

Ούάσιγκτων πρόβαλε τήν άναποτελεσματικότητα 

-δπως άπεδείχθη- τοϋ μέτρου, τή δυσάρεστη 

τροπή των άμερικανοτουρκικ&ν σχέσεων καί τήν 

έξασθένηση τής ΝΑ πτέρυγας τοϋ ΝΑΤΟ σέ έποχή 
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έντάσεως τών σοβιετικών έξοπλισμών, τήν κακή, τέ

λος, οικονομική κατάσταση τfjς Τουρκίας. Παράλ

ληλα, έξέφρασε τήν πεποίθηση δτι ή έφαρμογή τfjς 

άποφάσεως δέν θά όδηγήσει στή διατάραξη τfjς 

ισορροπίας των δυνάμεων, ένώ, άντίθετα, χάρις στήν 

άποκατάσταση τfjς άμερικανοτουρκικfjς συνεργασί

ας, θά ένισχυθοuν οί πιθανότητες γιά τή δίκαιη έπί

λυση του κυπριακοu ζητήματος. Ό Ε. 'Αβέρωφ 

εσπευσε άμέσως νά άντιτείνει δτι ό ψυχολογικός άν

τίκτυπος στήν 'Ελλάδα θά ε{ ναι δυσμενής, ή άπειλή 

κατά τών έλληνικών νησιών ούσιαστική καί, πρό

σθεσε, δτι ή πρακτική έφαρμογή τfjς άρσεως του 

έμπάργκο θά άνατρέψει τήν ισορροπία των δυνάμεων 

καί θά κινδυνεύσει νά όδηγήσει σέ νέα φάση άντα

γωνισμοu έξοπλισμών μέ τήν Τουρκία. 'Η άνακοί

νωση τfjς άμερικανικfjς Κυβερνήσεως, κατέληξε, θά 

όφειλε νά συνοδεύεται άπό τήν έπανάληψη ή τήν 

άναφορά στό περιεχόμενο τfjς άπόρρητης έπιστολfjς 

πού ε{ χε ό Χ. Κίσινγκερ άπευθύνει στόν Δ. Μπίτσιο, 

στίς lO 'Απριλίου 1976, διαβεβαιώνοντάς τον γιά τήν 
«ένεργό άντίθεση τών ΗΠΑ σέ προκλητικές πράξεις 

στήν περιοχή τοu Αιγαίου>>. 

Θά έπακολουθήσει, στίς 2 'Απριλίου, παραμονή 
τfjς έπίσημης έξαγγελίας τfjς άμερικανικfjς άποφά

σεως -καί ένώ ε{χαν ήδη δοθεί πρόσθετες διευκρινή

σεις άπό τό σύμβουλο τfjς άμερικανικfjς πρεσβείας, 

Τ. Μπάρμπις, στό γενικό διευθυντή τοu ύπουργείου 

'Εξωτερικών, Ι. Τζούνη-, νέα συνάντηση τοu Ε. 

'Αβέρωφ μέ τόν 'Αμερικανό πρέσβη: 

«Χθές, 2αν 'Απριλίου, Κυριάκήν, εκάλεσα εiς τήν εν 

Κηφισίςι οiκίαν μου τόν πρεσβευτήν των 'Ηνωμένων Πο

λιτειών κ. Μάκ Κλόσκυ. Ήλθε περί ώραv 22.00 καί εμεινε 
περί τά 50 λεπτά τής ώρας. 

»Του είπον δτι μετά τάς πρώτας άντιδράσεις μου, τάς 

δποίας καί του είχα άνακοινώσει εiς τό ύπουργείον των 

'Εξωτερικών, δταν μου είχεν άνακοινώσει τί επρόκειτο νά 

ζητήση άπό τό Κογκρέσσον δ πρόεδρος Κάρτερ, είχα νά 

προσθέσω καί αλλα τινά. Τοuτο, διότι εν τφ μεταξύ άφ' 

ένός είχαν ώριμάσει περισσότερον αί προσωπικαί μου άν

τιδράσεις, άφ, έτέρου, διότι είχα άκούσει άντιδράσεις αλ

λων συμπατριωτών μου. 'Ως πρός τάς τελευταίας προσέθε

σα ( άνακριβώς) δτι είχα κατακλυσθή άπό τάς επαρχίας άπό 
τηλεφωνήματα βουλευτών του κόμματός μου, οί δποίοι 

άπό παντοu μετέδιδαν δτι είχεν άποτόμως καί πολύ αύξηθή 

τό άντιαμερικανικόν ρεuμα. 

»·Υπό τάς συνθήκας αύτάς ώφειλα πρώτον, νά τόν ενη

μερώσω σχετικώς, δεύτερον, νά τόν παρακαλέσω νά ύπεν

θυμίση εiς τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ τί είχα συστήσει νά 

γίνη μαζί μέ τήν άνακοίνωσιν καί τρίτον, νά ερωτήσω του

το: πρίν λάβουν τάς άποφάσεις αύτάς είχαν τουλάχιστον 

εξασφαλίσει δτι συγχρόνως θά εγίνοντο λογικαί προτά

σεις διά τήν επίλυσιν του Κυπριακοί>; 

>>·Ο κ. Μάκ Κλόσκυ άπήντησεν εμφανώς πολύ στενα

χωρημένος δτι άντελαμβανόταν τάς άντιδράσεις μου, άλλά 

ήλπιζε τελικώς δτι θά έγίνοντο άντιληπτά άπό τούς 'Έλ

ληνες τά αίτια αύτής τής άποφάσεως καί δτι αύτά δέν θά 

εβλαπταν καθόλου τά συμφέροντα τής ·Ελλάδος καί θά 

διηυκόλυναν τήν λύσιν του Κυπριακοί>. Μέ περισσοτέραν 

στεναχωρίαν είπεν δτι δέν είχαν λάβει ύποσχέσεις περί 

ύποβολής προτάσεων διά τό Κυπριακόν, δτι είχε γίνει λό

γος περί αύτών εiς τήν τελευταίαν συνάντησιν 'Αμερικα

νών-' Ετσεβίτ εiς τήν v Αγκυραν καί δτι, εξ δσων δ ίδιος 

εγνώριζεν, έθεώρει πιθανόν δτι θά εγίνοντο προτάσεις. Εiς 

σχετικήν έρώτησίν μου άπήντησεν δτι δέν έγνώριζεν έάν 

θά ήσαν ίκανοποιητικαί. 

>>Του είπον δτι τώρα πλέον μία ζημία εγινεν, δτι οί 

κηρύσσοντες τόν άντιαμερικανισμόν φαίνονται νά εδικαι

ώθησαν καί ένισχύθησαν επιχειρήματά των ήθικής καί 

πολιτικής φύσεως. 'Ότι οί άσκοuντες φιλοδυτικήν πολιτι

κήν ύποχωροuν καί δυσκόλως εύρίσκουν επιχειρήματα 

παρουσιάσιμα είς τήν κοινήν γνώμην. Του είπον δτι ή δύ

ναμις καί τό κuρος τών έν 'Ελλάδι φιλοδυτικών ήτο μεγά

λο, άλλ' δτι δέν ήτο άνεξάντλητον καί δέν μποροuσε νά 

άνθέξη εiς σειράν κτυπημάτων. v Αν τοuτο συνέβαινε, αί 

συνέπειαι διά τήν Δύσιν καί iδιαιτέρως διά τάς ΗΠΑ θά 

ήσαν βαρύταται καί, δπως τά βλέπουμε οί φιλοδυτικοί, κα

καί καί διά τήν ·Ελλάδα. Εiς τήν περίπτωσιν αύτήν θά 

έκινδύνευαν νά καταργηθοuν άμέσως δλαι αί έν 'Ελλάδι 

άμερικανικαί βάσεις. 'Ότι δμως τό κακόν δύναται νά διορ

θωθή αν αί εξελίξεις είναι καλαί. v Αν π. χ., έπετρέπετο νά 

ύποθέσωμεν δτι ή Τουρκία θά ύπέβαλλε προτάσεις περί 

κατοχής του 20% τής Κύπρου, τότε άσφαλώς καί Κύπριοι 
καί 'Έλληνες θά ελεγαν δτι όρθώς ήρθη τό εμπάργκο. 

'Επανέλαβα τά άνάλογα διά τάς χορηγίας δπλισμοu, δι' 

ίσομερή περίπου μεταχείρησιν είς τάς παροχάς, διά τόν φό

βον τόν δποίον εχομεν ώς πρός τάς άπειλουμένας νήσους, 

τά δποία του είχα πεί καί είς τό ύπουργείον 'Εξωτερικών. 

>>'Εν κατακλείδι, τόν πα ρε κάλεσα νά μεταδώση τούς 

άνωτέρω φόβους μου εiς τήν Ούάσιγκτων καί νά έρωτήση 

έκ μέρους μου αν ύπήρχεν ύπόσχεσις έγκαίρου ύποβολής 

λογικών προτάσεων διά τό Κυπριακόν. 

)) 'Υπεσχέθη νά τό κάνη καί γενικώς εδειξε πλήρη συμ
πάθειαν διά τάς θέσεις μου». 

·Η άπάντηση του 'Αμερικανοί) πρέσβη στά έρω

τήματα του Ε. 'Αβέρωφ δόθηκε ϋστερα άπό σχετική 

έπικοινωνία μέ τήν Ούάσιγκτων, μετά όκτώ ήμέρες: 

«1. Ή συνάντησις ελαβε χώραν είς τό γραφείον του 
ΥΕΘΑ τi) αίτήσει του πρεσβευτοί> τών ΗΠΑ, ίνα ούτος 

άπαντήση έπί σημείων τά δποία δ κ. 'Αβέρωφ είχε θίξει 

κατά τήν συνάντησίν των τής Κυριακής 2.4. 78 εiς Κ ηφισι
άν. Παρόντες ήσαν δ διευθυντής του ύπουργείου 'Εξωτε

ρικών κ. Τζούνης, δ σύμβουλος τής άμερικανικής πρε

σβείας κ. Μπάρμπις, δ ύπασπιστής του ύπουργοu 'Εθνικής 

'Αμύνης άντιπλοίαρχος κ. Δρίκος καί δ γραμματεύς του 

ύπουργείου 'Εξωτερικών κ. Τριανταφυλλίδης. 

»Εiς τήν άρχήν δ κ. Μάκ Κλόσκυ είπεν δτι είς άπάντη

σιν των άνωτέρω σημείων του έστάλη επειγόντως άπόσπα

σμα τής καταθέσεως πού θά εκαμε τήν ίδίαν ήμέραν δ 

ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Βάνς ένώπιον τής 'Επιτροπής 

'Εξωτερικών 'Υποθέσεων του Κογκρέσσου. 'Εζήτησε νά 

τό άναγνώση. 

»2. Μετά τήν άνάγνωσιν, παρετήρησεν δτι ενα εκ τών 
σημείων πού είχε εiδικώτερα έπισημάνει δ κ. 'Αβέρωφ 
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(έπανάληψις έγγυήσεων διά στρατιωτικάς ένεργείας εiς 

Αiγαίον) έκαλύπτετο τώρα καλλίτερα παρά ι'iν ε{χε μνημο

νευθή άλλοϋ, διότι τοϋτο α) έγένετο άπό τόν άρμόδιον 

ύπουργόν ένώπιον 'Επιτροπής τοϋ Κογκρέσσου, β) άπετέ

λει έπανάληψιν δηλώσεως Κίσινγκερ πρός Μπίτσιον. 

»Προσέθεσεν δτι καί αί διαβεβαιώσεις των προηγουμέ

νων παραγράφων, προσεπάθουν νά άποδείξουν δτι η πολι

τική των ΗΠΑ ijθελε νά ε{ναι iσομερως φιλική εναντι 

'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

»3. ' Ως πρός τό έρώτημα πού ό κ. 'Αβέρωφ ε{χε διατυ

πώσει τήν παρελθοϋσα Κυριακή, ό ' Αμερικανός πρέσβυς 

εfπεν δτι ό κ. Κρίστοφερ δέν άπέσπασε ύποσχέσεις άπό 

τήν τουρκική πλευρά διά τό Κυπριακόν. Κατέστησεν δμως 

σαφές δτι θά ύπάρξη σκληρή μάχη εiς τό Κογκρέσσον καί 

δτι ή άμερικανική Κυβέρνησις άναμένει έποικοδομητικάς 

τουρκικάς ένεργείας. Αί ΗΠΑ δέν εχουν λεπτομερείας των 

τουρκικων προτάσεων, πιστεύουν δμως δτι ή Τουρκία εΙ

ναι ετοιμη νά ύποβάλη προτάσεις καλλιτέρας άπ ' δ,τι εiς 

τό παρελθόν. Δέν γνωρίζουν τόν χρόνον ύποβολής των 

προτάσεων, άλλά πιστεύουν δτι θά ύποβληθοϋν συντόμως. 

))4. 'Όσον ιiφορa συμπληρωματικάς στρατιωτικάς προ
μηθείας τής Τουρκίας βάσει τοϋ πίνακος Κίσινγκερ

Τσαγλαγιαγκίλ, ό κ. Μάκ Κλόσκυ έπεβεβαίωσε δτι ή 

Τουρκία μπορεί νά άγοράση ύλικά πού άναγράφονται εiς 

τόν πίνακα. Παρετήρησεν δμως δτι δένε{ ναι βέβαιος δτι τά 

tδια ύλικά θά είναι τώρα διαθέσιμα. 

))5. Διά τήν έπαναδιαπραγμάτευσιν τής τουρκικής DCA 
δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο ώς πρός τί μορφή θά λάβη. Τό 

tδιον καί διά τήν έλληνική DCA. Θά πρέπει αί δύο πλευραί 
νά συζητήσουν ποίος θά πάρη τήν πρωτοβουλία καί πως θά 

προχωρήσουν. 

))6. Διά τό δάνειον των 50 έκατ . πρός τήν Τουρκίαν, ό 

'Αμερικανός πρέσβυς ε{πεν δτι δέν εχουν φθάσει εiς τάς 

λεπτομερείας άλλά άντιλαμβάνεται δτι θά ε{ναι παρόμοιον 

μέ αuτό πού έδόθη είς τήν Πορτογαλίαν, δηλαδή δεκαετές 

μέ έπιτόκιον 8%+, ένω νομίζει δτι άνάλογον δάνειον, προ

σφάτως δοθέν εi.ς τήν 'Ελλάδα, ήτο καλλιτέρων δρων. Τό 

δάνειον αuτό, είπεν, θά μποροϋσε νά ε{χε γίνει καί διαρ-

κοϋντος τοϋ Ι:μπάργκο. . 
))7. ' Ο κ. ' Αβέρωφ ηuχαρίστησε διά τάς δοθείσας διευ

κρινήσεις καί είπεν δτι μερικαί άπό αuτάς, ώς π. χ. η δήλω

σις διά τό Αiγαίον, θά βοηθήση εiς τήν άντιμετώπισιν των 

άντιδράσεων, αί όποίαι θά σημειωθοϋν εiς τό έσωτερικόν. 

' Ως πρός αuτάς ό κ. ' Αβέρωφ άνεφέρθη εtς δσα είχεν ει πει 

εiς τόν κ. πρέσβυν τήν έσπέραν τής Κυριακής 2ας ' Απρι

λίου, άναπτύξας αuτά Ι:κ νέου. 

)) ' Εν συνεχείq. ηuχήθη δπως αί τουρκικαί προτάσεις 
διά τό Κυπριακόν γίνουν τό ταχύτερον καί δπως ε{ναι ίκα

νοποιητικαί. 

))Κατέληξεν λέγων δτι δσον άφορά τήν παροχήν όπλι

σμοϋ εiς τήν Τουρκίαν σημασία εχει ή αuστηρά Ι:φαρμογή 

τής άρχής τής μή άνατροπής τής ισορροπίας δυνάμεων 

μεταξύ των δύο χωρων. 

))8. ' Ο κ. Μάκ Κλόσκυ παρεκάλεσεν δπως δ,τι λεχθή 

δημοσίq. άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν περί τουρκικων 

προθέσεων εiς τό Κυπριακόν, μή άποδοθή εi.ς τούς ' Αμε

ρικανούς καί l'jρώτησεν ι'iν θά ύπάρξη κυβερνητική δήλω

σις. ' Ο κ. ύπουργός άπήντησεν δτι Ι:πίστευεν δτι θά 

ύπήρχε δημοσία δήλωσις έκ μέρους τής Κυβερνήσεωςι)5 1 • 

'Ήδη, στίς 3 ·Απριλίου, ό Ε. 'Αβέρωφ είχε κάμει 
τήν άκόλουθη δημόσια δήλωση: 

«Δέν νομίζω δτι είVαι όρθό καί δίκαιο νά προταθεί &ρ

ση τοϋ έμπάργκο πρίν γίνουν τουλάχιστον οί λογικές προ

τάσεις, τίς όποίες ύποσχέθηκε η τουρκική πλευρά νά ύπο

βάλει πρός τόν γενικό γραμματέα τοϋ ΟΗΕ γιά τήν διευθέ

τηση τοϋ Κυπριακοϋ)). 

'Ο ίδιος ό πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλης, εύθύς 

μετά τήν επάνοδο άπό τήν ολιγοήμερη περιοδεία του 

στή Δυτική Εύρώπη καί τήν 'Ιταλία, δήλωσε άπερί

φραστα: 

«'Η άμερικανική Κυβέρνησις έχει τό δικαίωμα νά 

ρυθμίζει τίς σχέσεις της μέ τήν Τουρκία κατά τήν 

κρίσιν της. Δέν μπορεί όμως νά τό κάνει κατά τρόπο 

πού νά βλάπτει τά συμφέροντα τής 'Ελλάδος καί τής 

Κύπρου. Εlδικώτερα ώς πρός τό Κυπριακό, ή έλλει

ψις σταθερής καί συνεποvς πολιτικής άπό μέρους 

τής 'Αμερικής περιέπλεξε τό πρόβλημα χειρότερα 

άντί νά διευκολύνει τήν λύση του. 

»Πάντως, καί άνεξαρτήτως τοv τρόπου μέ τόν 

όποίο θά διαμορφωθεί ή πολιτική τής άμερικανικής 

Κυβερνήσεως, ή 'Ελλάς είναι άποφασισμένη καί 
{κανή νά προστατεύσει τά έθνικά της συμφέροντω>. 

Παράλληλα, ό _ ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Π . 

Παπαληγούρας, ό όποίος είχε συνοδεύσει τόν πρω

θυπουργό κατά τή μετάβασή του στό εξωτερικό, 

εκαμε τήν άκόλουθη επεξηγηματική δήλωση: 

«Πέραν τής γνωστής δηλώσεως τοϋ κ. ύπουργοϋ ' Εθνι

κής ' Αμύνης, ή έλληνική Κυβέρνησις κατέστησε κατ' 

έπανάληψιν σαφή πρός τάς Ήνωμένας Πολιτείας τήν θέ

σιν της, ύπό τό πνεϋμα των σημερινων δηλώσεων τοϋ κ. 

πρωθυπουργοϋ . Τοϋτο έγένετο καί πρό καί μετά τήν άνα

κοίνωσιν τής προθέσεως τής άμερικανικής Κυβερνήσεως 

νά προτείνη τήν άρση τοϋ Ι:μπάργκω). 

' Η άπόφαση τοϋ προέδρου Κάρτερ νά άρει τό 

εμπάργκο σέ βάρος της Τουρκίας προκάλεσε ζωηρές 

άντιδράσεις καί στόν εύρύτερο χώρο της κοινης 

γνώμης στήν 'Ελλάδα, ένώ οί εκπρόσωποι δλων τών 

πολιτικών κομμάτων θά καταγγείλουν, σέ όξύ τόνο, 

τήν άμερικανική παλινωδία, ώς άδικαιολόγητη. 

'Εν& άνταλλάσσονταν οί άπόψεις αύτές σέ επί
πεδο διακυβερνητικό, τέθηκε σέ εφαρμογή ή προ
βλεπόμενη διαδικασία άκροάσεων άπό τήν επιτροπή 

Διεθνών Σχέσεων της άμερικανικης Βουλης, μέ τήν 

πρωτοφανη στά χρονικά τοϋ Σώματος, ταυτόχρονη 

εμφάνιση των ύπουργών 'Εξωτερικών καί 'Αμύνης, 

τοϋ άρχηγοϋ τοϋ άμερικανικοϋ Γενικοϋ 'ΕΠιτελείου, 
στρατηγοϋ Ντ. Τζόουνς, καθώς καί τών ύφυπουργών 

' Εξωτερικών καί ' Αμύνης, Κρίστοφερ καί Σιένα, 

καί άλλων άνώτατων άξιωματούχων τών δύο ύπουρ

γείων. Ό Σ. Βάνς ύποστήριξε δτι ή Κυβέρνηση δέν 

συνδέει τό εμπάργκο μέ τό Κυπριακό, διότι, άκριβώς, 
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ή άρση του πρώτου θά διευκολύνει τίς διαπραγμα

τεύσεις γιά τήν έξεύρεση λύσεως στό δεύτερο. 'Η 

διατήρηση του έμπάργκο -ύποστήριξε- περιστέλ

λει τή δυνατότητα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών νά 

διαδραματίσουν εναν έποικοδομητικό μεσολαβητικό 

ρόλο. Σέ έρώτηση άν άναμένει κάτι θετικό άπό τήν 

τουρκική πλευρά, άπάντησε Ο:τι στό προσεχές δε
καήμερο θά ύποβληθοuν άπό τούς Τουρκοκυπρίους 

νέες προτάσεις πού θά άποτελοuν συγκεκριμένη 

έξέλιξη σέ σχέση μέ τίς προτάσεις τών διακοινοτι

κών του 1977. Ή κατάθεση, τέλος, του Σ. Βάνς 

έπαναλάμβανε τήν παράγραφο τής έπιστολής Κί

σινγκερ γιά ένεργή άντίθεση τών ΗΠΑ σέ προκλη

τικές πράξεις στήν περιοχή του Αίγαίου. 'Ανάλογες 

άπόψεις ύποστήριξαν δ Χ. Μπράουν, ύπουργός 'Α

μύνης, καί δ άρχηγός του Γενικοί> 'Επιτελείου, έπι

σείοντας μέ ίδιαίτερη εμφαση τούς κινδύνους πού 

δημιουργεί, τόσο γιά τή ΝΑ πτέρυγα τής Συμμαχίας, 

όσο καί γι' αύτά τά άμυντικά συμφέροντα τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών, ή παράταση τής έφαρμογής 

τών μέτρων κατά τής Τουρκίας . 

'Η έπιτροπή Διεθνών Σχέσεων τής Βουλής, κα

θώς καί ή άντίστοιχη τής Γερουσίας τών ·Ηνωμένων 

Πολιτειών, όφείλουν νά εχουν ύποβάλει τίς είσηγή

σεις τους, τό άργότερο ώς τίς 15 Μαίου, στίς aντί
στοιχες δλομέλειες, οί δποίες καί θά κληθοuν τελικά 

νά άποφασίσουν52 . 

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

Μέ έπιστολή πρός τόν πρόεδρο τής Δημοκρατί

ας, άντίγραφο τής δποίας κοινοποιεί καί στόν πρω

θυπουργό, Κ. Καραμανλή, δ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 

Α. Παπανδρέου, ζητεί τή σύγκληση συσκέψεως τών 

aρχηγών των πολιτικών κομμάτων, μέ σκοπό τήν 

αμοιβαία ένημέρωση καί ανταλλαγή άπόψεων πάνω 

σέ κρίσιμα έθνικά θέματα: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Απευθύνομαι στόν 'Α νώτα το ~Άρχοντα τής χώρας, 

γιατί κατέχομαι άπό βαθύτατη άνησυχία γιά τίς έθνικές 

ζημίες καί τούς μεγάλους έθνικούς κινδύνους πού πηγά

ζουν άπό τήν πολιτική πού άκολούθησε καί άκολουθεί ή 

Κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας . τίς πρώτες άνησυχίες 

μου τίς εlχα έκφράσει μέ έπιστολή μου πρός τόν πρωθυ

πουργό στίς 2 'Οκτώβρη 1975, τήν όποία καί Σdς κοινο
ποίησα. 'Επισήμανα τότε τήν προαποβατική καί άποβατι

κή προδοσία τής Κύπρου καί διαπίστωσα μιάν άλυσίδα 

"τετελεσμένων γεγονότων" κατά τήν μεταπολιτευτική πε

ρίοδο 1974-1975, γεγονότων πού δδηγοϋσαν τή χώρα στό 
τραγικό δίλημμα άνάμεσα σέ μιά έθνικά άπαράδεκτη συν

θηκολόγηση καί σ' εναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Δέν πα

ρέλειψα τότε νά έκφράσω τήν άπορία μου, γιατί ό πρωθυ

πουργός τής χώρας, ένώ άντιμετωπίζαμε τήν άνοικτή πλη

γή τοϋ Κυπριακοϋ, άνοιξε τόν Γενάρη τοϋ 1975 καί δεύτε
ρο έθνικό θέμα, δηλαδή, τό άνύπαρκτο "ζήτημα Αίγαίου". 

VΕκτοτε, ένώ δ πρωθυπουργός άρκέστηκε στίς άόριστες 

καί χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο "ένημερώσεις" τής 

'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας, προσπάθησα νά συμβάλω, 

στό μέτρο πού μοϋ έπέτρεπε ό ρόλος μου στό Κοινοβούλιο, 

στήν άντιμετώπιση τών κινδύνων πού άπειλοϋσαν καί 

άπειλοϋν τό ί:θνος. Μέ aυχνές καί ί:γκαιρες δηλώσεις προ
σπάθησα νά έπισημάνω καί τούς κινδύνους καί τίς ζημιογό

νες πράξεις η παραλείψεις τής Κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, 

μέ σειρά έκκλήσεων -πού δλες άπορρίφθηκαν, προσπά

θησα νά συμβάλω στή σφυρηλάτηση τfjς τόσο άπαραίτη
της έθνικής ενότητας τίς κρίσιμες ώρες πού διέρχεται ή 

χώρα μας. 

»α. Στίς 11 Αυγούστου 1976, δηλαδή, μετά τήν παραβί
αση τών ύποθαλάσσιων ελληνοτουρκικών συνόρων, ζήτη

σα τή σύγκληση σύσκεψης πολιτικών άρχηγών. 

»β. Στίς 17 Σεπτέμβρη 1976, δηλαδή μετά τήν παραβία
ση καί τών έναερίων ελληνοτουρκικών συνόρων άπό πο

λεμικά άεροσκάφη, ζήτησα τή διαμόρφωση μιdς έθνικής 

άμυντικής πολιτικής, πού η θά άπέτρεπε τόν πόλεμο η, σέ 

περίπτωση έπίθεσης άπό τήν Τουρκία, θά έξασφάλιζε τή 

νίκη. Αυτή ή έθνική άμυντική πολιτική στηριζόταν καί 

στηρίζεται σέ στρατηγική καί τακτική σχεδίαση χωρίς τή 

συμμετοχή τών ΗΠΑ καί τοϋ ΝΑΤΟ, πού ύποστήριζαν καί 

ύποστηρίζουν τήν Τουρκία στίς άνομες διεκδικήσεις της 

σέ βάρος τής χώρας μας. 

»γ. Στίς 21 'Οκτώβρη 1976 άναγκάστηκα νά καταθέσω 
στή Βουλή "Δήλωση διαχωρισμοϋ τών ίστορικών μας ευ

θυνών". 

»δ. 'Ύστερα άπό τήν άρνηση τής Κυβέρνησης νά ένη

μερώσει πλήρως καί γνήσια τήν 'Εθνική μας 'Αντιπρο- . 

σωπεία πάνω στίς δυσμενείς έξελίξεις τών έθνικών μας θε

μάτων, ζήτησα τήν σύγκληση τής Βουλής "κεκλεισμένων 

τών θυρών" τόν Φλεβάρη τοϋ 1977. Κατά τή συνεδρίαση 
έκείνη διατύπωσα μέ ύπευθυνότητα τά πορίσματα τεκμη

ριωμένης ί:ρευνας πού κατέληγαν σέ δέκα καταγγελίες γιά 

τό Κυπριακό καί άλλες δέκα γιά τό Αίγαίο συγκεκριμένων 

ύποχωρήσεων καί παραχωρήσεων τής Κυβέρνησης μπρο

στά στίς άλυσιδωτές πράξεις δλοκλήρωσης τών "τετελε- ~ 

σμένων γεγονότων", πού άρχισαν τόν Αύγουστο τοϋ 1974 
στήν Κύπρο καί τό Αίγαίο, καί συνεχίστηκαν χωρίς κανέ

να έθνικό άντάλλαγμα η εύλογη έξήγηση. 

»Μ' αυτές τίς τεκμηριωμένες καταγγελίες άποδεικνύ

ονταν δτι ή Κύπρος καί τό Αίγαίο, μέ τήν πάροδο τοϋ 

χρόνου, δδηγοϋνται σέ μιά de facto διχοτόμηση, είτε χω
ροταξική, είτε πολιτική μέ "συγκυριαρχία" η "συνεκμε

τάλλευση", έάν δχι καί τά δυό μαζί. Μέ Ιστορικό δέος 

διαπιστώναμε δτι δλη αυτή ή διαδικασία παγιοποίησης σέ 

πρώτη φάση καί νομιμοποίησης σέ δεύτερη φάση τών αυ

θαίρετων πράξεων βίας ένός "συμμάχου", μέλους τοϋ 

ΝΑΤΟ, ένάντια στήν 'Ελλάδα, εlχε τήν έμπιστευτική 

ί:γκριση τοϋ "πολιτικοϋ ΝΑΤΟ". 'Αναφέρομαι στόν 

"μηχανισμό πολιτικών διαβουλεύσεων" πού διαμορφώθη

κε στίς 13.12.1956, πού καταγγείλαμε στή Βουλή στίς 17 
Μάρτη 1978. Αυτός δ μηχανισμός λειτουργεί σέ τρία έπί
πεδα, μέ συνάρτηση πρός άνάλογ!l έπίπεδα τής ΕΟΚ. 

»1. Τό άνώτατο έπίπεδο τής Διάσκεψης τών άρχηγών 
Κρατών-μελώντοϋ ΝΑΤΟ, δπου π. χ. ήρθε τό Μάη τοϋ 1975 
γιά "έπίλυση" καί τό άνύπαρκτο rος τότε θέμα τοϋ Αίγαίου, 

μετά τήν τελεσιγραφική διατύπωση εξι έπίσημων τουρκι-
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κών διεκδικήσεων άπό τόν πρωθυπουργό τής Τουρκίας 

στίς 19.5.1975. 
»2. Τό ένδιάμεσο έπίπεδο τών ύπουργών 'Εξωτερικών, 

εϊτε συλλογικά καί τακτικά στό Συμβούλιο ύπουργών τοϋ 

ΝΑΤΟ ή Ευρώπης, εϊτε προσωπικά καί έμπρακτα, κατά τίς 

γνωστές συναντήσεις Τσαγλαγιαγκίλ-Μπιτσίου. Σ' αυτά 

τά πλαίσια ελαβαν χώρα διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες, 

δπωσδήποτε "διαβουλεύσεις", πάνω στίς "διαφορές" πού 

δ πρωθυπουργός εlχε άναγνωρίσει στίς Βρυξέλλες, ,τόσο 

στή Διάσκεψη όσο καί στήν έλληνοτουρκική συνάντηση 

κορυφής. 

»3. Τό κατώτερο έπίπεδο τών διπλωματικών ή είδικών 
άντιπροσώπων τών δύο χωρών γιά τίς 'Άίγαιακές διενέ

ξεις" σέ πολλούς γύρους άντίστοιχους πρός τούς άνύ

παρκτους εξι γύρους των κυπριακών διακοινοτικών συνο

μιλιών. 

»Μετά τή μοιραία, κατά τή γνώμη μου, πρώτη έλληνο

τουρκική συνάντηση πρωθυπουργών στίς Βρυξέλλες καί 

τίς μυστικές άποφάσεις τής Διάσκεψης έκεί, έκδηλώθηκε ή 

μεσολαβητική προσπάθεια τής ΕΟΚ στό 'Ελσίνκι γιά μιά 

"Συνολική Συμφωνία" (Package Deal) πάνω σέ δ λες τίς έλ
ληνοτουρκικές διαφορές . Ήταν φαίνεται ή ρητή προϋπό

θεση ενταξης τής χώρας μας στήν ΕΟΚ, όπως καταγγείλα

με στήν είδική συνεδρίαση τής Βουλής τής 14 Γενάρη 
1977, όταν δηλαδή άποσύραμε τόν έκπρόσωπό μας άπό τή 
μικτή Κοινοβουλευτική 'Επιτροπή 'Ελλάδας καί ΕΟΚ. 

'Έτσι, ή χώρα μας βρέθηκε σ' ενα πλέγμα: 

»α. Προεκλογικά μέν, διαβουλεύσεων η δεσμεύσεων 

γιά τή "Συνολική Συμφωνία" (Package Deal), πού άφοροϋν 
τό σύνολο τών έθνικών μας θεμάτων -Κύπρος, Αίγαίο, 

ΝΑΤΟ καί ΕΟΚ. 

»β. Μετεκλογικά δέ, πιέσεων γιά ύλοποίηση τοϋ περιε

χομένου τών διαβουλεύσεων η συμφωνιών, πού κατέληξαν 

στή δεύτερη συνάντηση τών πρωθυπουργών τής ·Ελλάδας 

καί τής Τουρκίας στό Μοντραί στίς 10 Μάρτη 1978. 
»Εlναι γνωστές οί προσπάθειες πού κατέβαλα γιά νά 

άποτραπεί ή συνάντηση αυτή, έπισημαίνοντας σέ έπανει

λημμένες δηλώσεις μου τίς άναπότρεπτα ζημιογόνες συνέ

πειες πού θά ε{ χε γιά τή χώρα μας. Ήταν δλοφάνερο πώς 

μέ τή συνάντηση αυτή ή Τουρκία, πέρα άπ' τήν πάγια 

έπιδίωξή της νά πετύχει έλληνική ύποχώρηση άναφορικά 

μέ τίς συγκεκριμένες διεκδικήσεις της σέ βάρος τοϋ έθνι

κοϋ μας χώρου, άπέβλεπε έπίσης καί στή δημιουργία τοϋ 

άπαραίτητου έξωτερικοϋ κλίματος, πού θά εδινε τήν άνα

μενόμενη δικαιολογία στίς ΗΠΑ γιά τήν άρση τοϋ έμπάρ

γκο . νΗδη, ένώ δ 'Έλληνας πρωθυπουργός βρισκόταν ξα

νά σέ ταξίδι, σέ νέες διαβουλεύσεις, δ πρόεδρος τών ΗΠΑ 

πήρε τήν άπόφαση νά προτείνει στό Κογκρέσσο τήν άρση 

τοϋ έμπάργκο. Καί εlναι πραγματικά άπαράδεκτη ή σιωπή 

τής Κυβέρνησης καί ίδιαίτερα τοϋ πρωθυπουργοϋ σ' αυτή 

τήν τόσο δυσοίωνη έξέλιξη γιά τήν πορεία τοϋ έθνικοϋ 

θέματος. Εlναι σαφές ότι έπιταχύνονται ο{ διεργασίες, ο{ 

διαβουλεύσεις καί οί πιέσεις, πού, κάτω από τήν καθοδή

γηση τοϋ ΝΑΤΟ καί τής ΕΟΚ, δδηγοϋν στή νομιμοποίηση 

πράξεων βίας τής Τουρκίας, στή συρρίκνωση τοϋ • Ελλη

νισμοϋ καί στήν παραχώρηση κυριαρχικών έθνικών δι

καιωμάτων. 'Όλα αυτά λαβαίνουν χώρα "κεκλεισμένων 

τών θυρών" , στό παρασκήνιο, χωρίς νά γνωρίζει τίποτα 

ουσιαστικά δ έλληνικός λαός ή ή 'Εθνική του 'Αντιπρο-

σωπεία. Καί εlναι αυτό καί άντισυνταγματικό, κατά τήν 

άποψή μου, καί έθνικά άπαράδεκτο. 

»Γι' αυτούς τούς λόγους, ζητώ από Σάς νά συγκαλέσετε 

ύπό τήν προεδρία Σας, σύσκεψη τών άρχηγών τών πολιτι
κών κομμάτων τής χώρας, ώστε ολοι μας, πληροφορημένοι 

ύπεύθυνα γιά τήν πορεία τών γεγονότων, νά άναλάβουμε 

τίς ιστορικές μας ευθύνες άπέναντι στό εθνος καί τό λαό\>. 

Σέ άπάντηση, δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κ. 

Τσάτσος, άπηύθυνε στόν πρόεδρο τοϋ ΠΑΣΟΚ τήν 

άκόλουθη έπιστολή: 

«Κύριε άρχηγέ τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, 

»WΕλαβα τήν έπιστολή σας τής 7ης 'Απριλίου, τής 

δποίας άντίγραφο κοινοποιήσατε καί στόν κ. πρωθυπουρ

γό. 

»Κατά τήν έπικοινωνία μου μέ τόν κ. πρωθυπουργό μοϋ 

δόθηκε ή διαβεβαίωση ότι ο{ κατά τόν Κανονισμό τής 

Βουλής άρχηγοί τών κομμάτων θά ένημερωθοϋν άπό αυτόν 

προσωπικώς δπόταν τό ζητήσουν. νΕτσι θά εχετε τήν ύπεύ

θυνη πληροφόρηση πού ζητάτε άπό τό άρμοδιώτερο πρό

σωπο καί θά εχετε καί τήν ευκαιρία νά διατυπώσετε καί τίς 

δικές σας άπόψεις γιά τά θέματα έξωτερικής πολιτικής τής 

χώρας. 

»Αuτονοείται ότι τό γεγονός ότι δέν άπαντώ έπί τής 

οόσίας τής έπιστολής σας δέν σημαίνει ότι υιοθετώ τίς 
άπόψεις πού περιέχει. Σημαίνει άttλώς ότι ο{ χειρισμοί 

έξωτερικής πολιτικής έπί θεμάτων πού βρίσκονται έν έξε
λίξει εlναι εργον τής Κυβερνήσεως καί τής 'Εθνικής 'Αν

τιπροσωπείας, άπό τήν έμπιστοσύνη τής δποίας ή Κυβέρ

νηση άντλεί τ.ήν δύναμη καί τήν άρμοδιότητα τών πολιτι

κών χειρισμών. 

»' Οφείλω όμως έξ άλλου νά σάς δμολογήσω ότι οί κα
τά τής Κυβερνήσεως καί ίδί~ τοϋ Προέδρου της αίτιάσεις 

σας, άλλοτε άμέσως, άλλοτε έμμέσως, άλλά πάντως σαφέ

στατα, δέν δδηγοϋν πρός μίαν έπί ύψηλοϋ έπιπέδου συζή

τηση, ή όποία ώς πpοϋπόθεση εχει τήν άμοιβαία άναγνώ
ριση καλής πίστεως καί πατριωτικών προθέσεων. 

»Κατηγορίες αότής τής εκτασης, στίς δποίες προσδώ

σατε έκ προοιμίων τήν πλέον δυνατή δημοσιότητα, προδι

κάζουν τήν άποτυχία τής συσκέψεως πού ζητάτε. 

»Τό Σύνταγμα μέ εταξε φύλακα τοϋ κλίματος τής μετρι
οπαθείας καί τής πραότητος, πού άποτελεί τόν πρωταρχι

κό, τόν άπαραίτητο όρο γιά νά εόδdκιμήσει στόν τόπο μας 

μιά άληθινή δημοκρατία. Δέν θά ijθελα, άνοίγοντας ενα 

νέο στίβο συγκρούσεων, νά έλθω σέ άντίθεση μέ τήν έκπλή

ρωση αότοϋ τοϋ χρέους μου. 

»Κατά ταϋτα, δοθέντος δτι δ τόνος τής έπιστολής, άλλά 

πρό παντός δ τόνος τής μεταγενέστερης δημοσίας δηλώ

σεως πού περιέχει τήν οόσία τής έπιστολής σας, τρέπει τόν 

διάλογο πρός άλλες κατευθύνσεις, δέν νομίζω δτι ή σύ

σκεψις τήν όποία ζητήσατε θ' άποβεί χρήσιμη». 

Σέ άπάντησή του, δ Α. Παπανδρέου, άφοϋ έκφρά

σει λύπη γιά τήν άρνηση τοϋ 1τροέδρου τής Δημο

κρατίας νά συγκαλέσει σύσκεψη τ&ν πολιτικών άρ

χηγ&ν, θά διευκρινήσει δτι, άνεξάρτητα άπό τή ριζι

κή διαφωνία του μέ τόν τρόπο χειρισμοϋ τ&ν θεμά

των τής έξωτερικής πολιτικής άπό τήν Κυβέρνηση, 
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δέν εθεσε ύπό άμφισβήτηση τίς προθέσεις τοϋ πρω

θυπουργοϋ53. 

8 ΑΟΡΙΛΙΟΥ 1978 

Στήν Κοπεγχάγη, στή διάρκεια τών έργασιών τοϋ 

Συμβουλίου κορυφής τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας, 

έπιβεβαιώνεται ή σύμφωνη γνώμη τών έννέα Κρα

τών-μελών γιά τήν έπίσπευση τών διαπραγματεύσε

ων καί τήν ταχεία ενταξη τής 'Ελλάδος -σύμφωνα 

μέ τίς ύποσχέσεις πού εχουν μεμονωμένα παρασχεθεί 

στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή. 

'Ήδη, έξάλλου, οί διαπραγματεύσεις μεταξύ τών 

δύο άντιπροσωπιών στό πλαίσιο τής Συνδιασκέψεως 

Κοινότητας-' Ελλάδος, σέ έπίπεδο ύπουργών καί 

άναπληρωτών, είχαν πάρει έντατικότερο ρυθμό. Τό 

άντικείμενο τών συναντήσεων έντοπιζόταν, στή φά

ση αύτή, στήν παρουσίαση άπό τά δύο μέρη θέσεων, 

έπί τών προτάσεων πού είχαν διατυπωθεί άπό κάθε 

πλευρά καί κιiλυπταν, στή μεγαλύτερη δυνατή εκτα
ση, τό εύρος τών ύπό διαπραγμάτευση είδικότερων 

τομέων. 'Ενόψει καί τής άνάγκης νά έπισπευσθεί ή 

όλη διαδικασία, εγινε εκδηλη ή προσπάθεια τών δύο 

μερών νά συμπληρώσουν καί νά προσαρμόσουν κα

τάλληλα τίς προτάσεις στό στάδιο τής έπεξεργασίας 
τους σέ ύπηρεσιακό έπίπεδο η έπίπεδο ύπουργών καί 

νά άποβλέψουν στή σύγκλιση τών άπόψεών τους, 

rοστε ή Συνδιάσκεψη σέ έπίπεδο ύπουργών νά μή 

χρειαστεί νά έπιλύσει μείζονος έκτάσεως θέματα. 

Πράγματι, ή τελευταία αύτή, στή σύνοδο τής 3ης 

'Απριλίου καί σέ μία άμέσως έπόμενη πού θά συγ

κληθεί στίς 26 'Ιουνίου, θά καταλήξει σέ καταρχήν 
συμφωνία σχετικά μέ τήν τελωνειακή ενωση στόν 

τομέα τής βιομηχανίας, τίς έξωτερικές σχέσεις τής 

Κοινότητας, τήν κίνηση κεφαλαίων, τήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα 'Άνθρακα καί Χάλυβα καί τήν Εύρωπαϊ

κή Κοινότητα 'Ατομικής Ένέργειας54 . 

10-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό 

σχέδιο Νόμου «περί καταστολής τής τρομοκρατίας», 

τό όποίο συντάχθηκε μετά τήν έκδήλωση, καί στήν 

'Ελλάδα, τών συμπτωμάτων τοϋ διεθνοϋς αύτοϋ φαι

νομένου. 

'Η κατάρτιση τοϋ νομοσχεδίου άκολούθησε χρο

νικά τίς αύστηρές δηλώσεις τοϋ Κ. Καραμανλή μετά 

άπό κύμα βομβιστικών έκδηλώσεων πού σημειώθηκε 

στήν πρωτεύουσα. 'Ο πρωθυπουργός τόνισε άρχικά 

στούς άρμόδιους ύπουργούς, ότι «ή 'Ελλάς ύπήρξεν 

νησίδα ήσυχίας καί γαλήνης σ' δλο τόν κόσμο, πρά

γμα πού πρέπει νά διαφυλαχθψ>, ένώ στή συνεδρίαση 

τής Κυβερνητικής 'Επιτροπής, στίς 20 Μαρτίου, 
συνέστησε τή λήψη άποτελεσματικών μέτρων ίκα

νών νά άναστείλουν τήν έπέκταση τοϋ διεθνοϋς κύ-

ματος τής βίας στήν 'Ελλάδα55 . Μετά τήν έκδήλωση, 

έξάλλου, άρνητικών άντιδράσεων άπό τήν πλευρά 

τής άντιπολιτεύσεως άπέναντι στήν κυβερνητική 

πρωτοβουλία νά είσαγάγει είδικό νομοσχέδιο γιά ψή

φιση στή Βουλή, ό πρωθυπουργός είχε κάμει, στίς 24 
Μαρτίου, τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Τό θέμα τής προλήψεως ή τής καταστολής του 

κύματος βίας πού συνταράσσει τόν κόσμο, δέν ήμπο

ρεί νά ε{ναι θέμα κομματικής άντιδικίας. Εlναι θέμα 

προστασίας τών δημοκρατικών μας θεσμών καί τής 

γαλήνης του τόπου. Καί νομίζω δτι έπ' αύτου δέν 

έπιτρέπεται νά ύπάρχουν διαφωνίες. 'Εκείνο πού 

μπορεί καί πρέπει νά συζητηθή ε{ναι ή διαμόρφωση 

τών κατά τής τρομοκρατίας μέτρων κατά τρόπο άπο

κλείοντα τόν κίνδυνο τής καταχρήσεως αύτών είς 

βάρος τής έλευθερίας τών πολιτών. 

»Εlναι συνεπώς άπαράδεκτη ή προσπάθεια δημα

γωγικής έκμεταλλεύσεως ένός θέματος, έπί τής άρ

χής του δποίου θά ώφειλαν νά εύρεθουν σύμφωνοι 

ολοι οί παράγοντες τής δημοσίας μας ζωής. Εlναι 

πάντως καιρός νά άντιληφθουν, έκείνοι οί δποίοι έν 

δνόματι δήθεν τής δημοκρατίας ένθαρρύνουν τίς πά

σης φύσεως άναρχικές έκδηλώσεις, δτι ή Κυβέρνη

ση ε{ναι ύποχρεωμένη καί άποφασισμένη νά προ

στατεύση τή γαλήνη καί τήν άσφάλεια του λαου 

μας». 

Στή διάρκεια τής συζητήσεως τοϋ νομοσχεδίου 

στή Βουλή διαπιστώθηκε ή σύμπτωση τών άπόψεων 

τής Κυβερνήσεως καί τής άντιπολιτεύσεως πάνω 

στήν άνάγκη γιά τήν πάταξη τής τρομοκρατίας ή 

ριζική διαφωνία, ίδίως άπό τήν πλευρά τής άξιωμα
τικής άντιπολιτεύσεως, έντοπίστηκε στόν τρόπο πού 

έπιλέχτηκε, μέ βάση τό νομοσχέδιο, γιά τήν πάταξή 

της. 

'Ο είσηγητής τής Πλειοψηφίας, Α. Κατσαούνης, 

ύποστήριξε ότι τό ύπό ψήφιση νομοσχέδιο έπιδιώκει 

νά έξοπλίσει τό Κράτος, προκειμένου νά μήν είναι 
ερμαιο όποιασδήποτε τρομοκρατικής δμάδας. 'Εφό

σον ό κίνδυνος τής τρομοκρατίας δέν είναι δυνατό νά 

άντιμετωπιστεί μόνο μέ τόν Ποινικό Κώδικα, ή θέ

σπιση ένός είδικοϋ ποινικοί> νόμου είναι άναγκαία. 

Τό νομοσχέδιο δέν είσάγεται σέ έκπλήρωση όποι

ασδήποτε διεθνοϋς ύποχρεώσεως πού πηγάζει άπό 

τήν Εύρωπαϊκή Σύμβαση, γιά τήν όποία εγινε λόγος 

στόν τύπο. 'Η Εύρωπαϊκή Σύμβαση άπλώς καταξιώ

νει ήθικά καί δικαιώνει τό νομοσχέδιο. 'Ο ίσχυρι

σμός ότι ύπάρχουν έν ίσχύι διατάξεις πού έπιτρέ

πουν τήν άποτελεσματική άντιμετώπιση τής κατα

στάσεως είναι μόνον ώραίο σχήμα, άλλά όχι καί 

πραγματικότης . Τό δεύτερο έπιχείρημα, δηλαδή ό φό

βος τών αύθαιρεσιών, είναι άστήρικτο. 'Αναλόγους 

φόβους είχε έκφράσει ή άντιπολίτευση καί κατά τήν 

ψήφιση τοϋ νόμου 633 (άρθρο 20) καί 410 (άρθρο 5), 
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ή έφαρμογή τών δποίων κατέδειξε δτι ύπfjρξαν 

άβάσιμοι. 

'Η θέση τfjς άξιωματικfjς άντιπολιτεύσεως ύπfjρ

ξε άπόλυτα άρνητική άπέναντι στό ύπό συζήτηση 

νομοσχέδιο. Σύμφωνα μέ τήν aποψη του είσηγητfj 

τfjς μειοψηφίας, Σ. 'Αλεξανδρfj, έφόσον δέν προσ

διορίζεται είδικά καί συγκεκριμένα ή άντικειμενική 

ύπόσταση του έγκλήματος, δέν εlναι δυνατό νά γίνει 

νόμος. Τό νομοσχέδιο, άκόμη, τείνει νά πλήξει τό 

λαϊκό κίνημα καί νά καλλιεργήσει τή φοβία μέ τή 

λήψη μέτρων άστυνομικών. Τό νομοσχέδιο, κατέλη

ξε, άποτελεί κίνδυνο γιά τίς δημοκρατικές έλευθερίες 

του έλληνικου λαου. 

'Η aποψη του άρχηγοu τfjς ΕΔΗΚ, I. Ζίγδη, 
ύπfjρξε διαφορετική: 

«Γιά νά θωρακισθοϋμε έναντίον τής διεθνοϋς άπειλής 

τής τρομοκρατίας θά πρέπει νά κυρώσουμε τή συμφωνία 

τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης. ' Από τήν κύρωσή της αύτή 

ε πρεπε νά άρχίση ή Κυβέρνηση. 'Ο Ισχυρισμός τής 'Αρι

στεράς δτι τό πρόβλημα καλύπτεται άπό τόν ποινικό νόμο 

δέν εΙναι σωστός . Ή νομοθεσία μας δέν εΙναι άρκετή . Τό 

νομοσχέδιο, δμως, πού συζητάμε ε{ναι άπορριπτέο, διότι 

πρώτα άπ' δλα δέν δίνει τόν όρισμό περί τρομοκρατίας, 

ένώ τό ι'ίρθρο 5 τοϋ νομοσχεδίου μάς έπαναφέρει στή νομι
κή κατασκευή τοϋ Γ' Ψηφίσματος. Γι' αύτό ή Κυβέρνηση 

πρέπει νά άποσύρη τό ι'ίρθρο αύτό καί όλόκληρο τό νομο

σχέδιο έπίσης». 

τίς αίτιάσεις καί έπιφυλάξεις τfjς άντιπολιτεύ

σεως άντέκρουσαν δ άντιπρόεδρος τfjς Κυβερνήσε

ως, Κ. Παπακωνσταντίνου, δ ύπουργός Δικαιοσύνης, 

Γ. Σταμάτης, καί δ δεύτερος είσηγητής τfjς πλειο

ψηφίας, Λ. Μιχαήλ. 'Ο τελευταίος ύπογράμμισε δτι 

τά έγκλήματα πού άναφέρονται στό aρθρο Ι του νο

μοσχεδίου εχει διεθνώς άναγνωριστεί δτι άποτελοuν 

ίδιαίτερο κίνδυνο γιά τή σύγχρονη κοινωνία. Στίς 27 
'Οκτωβρίου 1977, τά Κράτη-μέλη του Συμβουλίου 
τfjς Εύρώπης ύπέγραψαν είς τό Στρασβοuργο διεθνfj 

σύμβαση περί καταστολfjς τfjς τρομοκρατίας. 'Η 

σύμβαση αύτή εχει ώς σκοπό νά διευκολύνει τήν 

εκδοση δσων διαπράττουν συγκεκριμένες άξιόποινες 

πράξεις, όρθώς κρίνοντας δτι ή άδυναμία έκδόσεως 

διευκολύνει τή διάπραξη τών άδικημάτων. 'Η μομ

φή, έξάλλου, δτι δέν καθορίζεται ή εννοια τfjς τρο
μοκρατίας εlναι άβάσιμη διότι, δπως ε{ναι εύνόητο, 

δέν εΙ ναι δυνατό νά καθοριστεί λεπτομερώς ή εννοια 

τfjς τρομοκρατίας -άφήνεται στό δικαστή ή εύχέ

ρεια νά καθορίσει αν οί πράξεις πού φέρονται ύπό 

τήν κρίση του έμπίπτουν στό νόμο . Τήν ίδια aποψη 

ύποστήριξε καί δ ύπουργός Δικαιοσύνης Γ. Σταμά

της : στή Γερμανία καί στήν 'Ιταλία, δπου ψηφίστη

καν πρόσφατα άνάλογοι νόμοι «δέν προσδιορίζεται 

ή άντικειμενική ύπόσταση του έγκλήματος τfjς τρο

μοκρατίας» καί «δέν εlναι, aλλωστε, ή πρώτη φορά 

πού ώρισμένες νομικές εννοιες δέν μποροuν νά 

προσδιορισθοuν είς μίαν φράσιν του ποινικοί> νόμου, 

άλλά άφήνονται νά προσδιορισθοuν άπό τή νομολο

γία τών δικαστηρίων καί άπό τούς θεωρητικούς του 

Δικαίου>> . Καί δ ύπουργός Δικαιοσύνης κατέληξε μέ 

τήν ύπογράμμιση τfjς κυρίως πολιτικfjς πλευρaς του 

θέματος: 

«Τό κλίμα τό όποίο έχει διαμοj:S(ρωθή έν 'Ελλάδι ύπέ

βαλε στήν Κυβέρνηση νά σκεφθή δτι πρέπει νά λάβη τό 

συντομώτερο μέτρα γιά νά μπορέση νά προλαμβάνη έφε

ξής παρόμοια κρούσματα γιά τή δημιουργία εύρυτέρου 

κλίματος βίας καί τρομοκρατίας. Καί άνέκυπτε άπό τή με

λέτη τοϋ κλίματος ή ύποχρέωση καί εύθύνη τής Κυβερνή

σεως νά έμπεδώση στό λαό ενα αίσθημα άσφαλείας γιά νά 

έξασφαλίσουμε στόν τόπο αύτό, δπως κατ' έπανάληψη 

έδήλωσα, τήν τάξη, τήν ήσυχία, τήν εύνομία καί πρό 

παντός τή δημοκρατία, τής όποίας τήν στέρηση ύπέστημεν 

στό παρελθόν καί τήν όποία έπληρώσαμε, δπως γνωρίζετε 

ολοι, μέ άδράν άμοιβήν» . 

Κατά τήν καταρχήν ψήφιση, ύπέρ του νομοσχε

δίου τάχθηκαν οί βουλευτές τfjς ΝΔ καί τfjς ΕΠ καί 

έναντίον δλα τά άλλα κόμματα τfjς άντιπολιτεύσεως. 

'Αξιομνημόνευτη ε{ναι ή έπιδεικτ~κή άποχή άπό τήν 
όνομαστική ψηφοφορία κορυφαίων στελεχών τfjς 

άντιπολιτεύσεως -δπως οί Γ. Μαuρος, Η . 'Ηλιου, I. 
Ζίγδης, Α. Κανελλόπουλος καί Κ. Μητσοτάκης. 

'Απουσίασαν άπό τήν κατ' άρθρο συζήτηση οί βου

λευτές του ΚΚΕ (έξ.), ένώ κατά τήν τελική ψήφιση 

του νομοσχεδίου, στίς 20 'Απριλίου, άποχώρησαν 
τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ. Τό τελικό κείμενο, μετά τήν 

ψήφισή του, ελαβε άριθμό νόμου 774/4.5.78 μέ τόν 
τίτλο «περί καταστολfjς τfjς τρομοκρατίας καί προ

στασίας του δημοκρατικοί> πολιτεύματος»s6. 

'Οπωσδήποτε, δ όξύς τόνος τών σχετικών συζη

τήσεων στό Κοινοβούλιο καί οί εντονες, μέχρις 

ύπερβολfjς, μομφές του άντιπολιτευτικου τύπου κατά 

τfjς Κυβερνήσεως, μέ άφορμή τό περιεχόμενο του 

νομοσχεδίου γιά τήν πάταξη τfjς τρομοκρατίας, 

θεωρήθηκαν άπό τήν συμπολίτευση ώς σύμπτωμα 

ίδιαίτερα άνησυχητικό. Στίς 11 'Απριλίου, μετά τό 
τέλος τfjς συνεδριάσεως του Ύπουργικδ Συμβου

λίου, δ ίδιος δ πρωθυπουργός αίσθάνθηκε τήν 

άνάγκη νά κάμει τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Ή χώρα είσήλθε σέ κρίσιμη καί άποφασιστική 

καμπή. Καί εlvαι έvτελώς άδικαιολόγητη ή προσπά

θεια δημιουργίας όξύτητος, τώρα πού περισσότερο 

άπό κάθε άλλη φορά χρειάζεται δ τόπος σωφροσύνη 

καί ύπευθυvότητα». 

Εlναι, τέλος, άξιοσημείωτο δτι ή προπαρασκευή 

καί ψήφιση του νομοσχεδίου συνέπεσε μέ τήν περίο

δο τfjς δμηρίας του » Αλντο Μόρο. Τό τηλεγράφημα 

του Κ. Καραμανλfj, εύθύς μετά τήν άναγγελία τfjς 

συλλήψεώς του, έιcφράζει χαρακτηριστικά τή γενικό-
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τερη άνησυχία πού διακατείχε τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό άπέναντι στό έντεινόμενο κύμα τής τρομο

κρατίας στήν Εύρώπη: 

« 'Επιθυμώ νά σaς έκφράσω τή συμπάθειά μου γιά 
τήν έγκληματική έvέργεια κατά τοv κ. n Αλντο Μό

ρο, τόν όποίο γνωρίζω προσωπικώς καί έιcτιμώ βαθύ

τατα. 'Εκφράζω τήν άγανάκτησή μου, πού συμμερί

ζεται όλόκληρος δ έλληνικός λαός, γιά τό κvμα βίας, 

πού συνταράσσει τόν κόσμον καί άπειλεί, έκτός τών 

aλλων, νά κλονίση τούς δημοκρατικούς μας θε
σμούς. 'Η καταστολή τfjς τρομοκρατίας άποτελεί 

πλέον καθήκον όχι μόνο τών Κυβερνήσεων, άλλά 

καί δλων τών έλευθέρων πολιτών. Εύχομαι τήν τd

χείαν άπελευθέρωση του κ. Μόρο καί τήν άποκατά

σταση τfjς γαλήνης στή χώρα σας>>57 • 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

'Η άπόφαση τής έλληνικής Κυβερνήσεως νά 

άναβάλει, έξαιτίας τής άπρόβλεπτης τροπής τοϋ θέ

ματος τοϋ έμπάργκο, τήν προγραμματισμένη συνάν

τηση μεταξύ τών γενικών γραμματέων τών ύπουρ

γείων 'Εξωτερικών 'Ελλάδος καί Τουρκίας προκα

λεί τήν άντίδραση τοϋ Μ π. 'Ετσεβίτ, δ δποίος καί 

διαβιβάζει τίς άπόψεις του, μέσω τοϋ Τούρκου πρέ

σβη στήν 'Αθήνα, στό γενικό γραμματέα τοϋ ύπουρ

γείου ' Εξωτερικών, Β. Θεοδωρόπουλο. 

Είδικότερα, δ Τοϋρκος πρωθυπουργός έκφράζει 

τή λύπη του γιά τήν άπόφαση τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως νά άναβάλει τήν ήδη προγραμματισμένη 

συνάντηση καί διατυπώνει τήν <'iποψη ότι η άπόφα

ση αύτή λόγω έξελίξεων σχετικών μέ τήν <'iρση τοϋ 

έμπάργκο δέν βρίσκεται σέ άρμονία μέ τή δήλωση 

πού εγινε καί τίς διαβεβαιώσεις πού τοϋ δόθηκαν άπό 

τόν Κ. Καραμανλή στό Μοντραί. 'Η άπόφαση τής 

άναβολής άλλοιώνει τό εύνοϊκό κλίμα τοϋ διαλόγου 

πού εΙ χε άποκατασταθεί μεταξύ τών δύο χωρών. n Αν, 

τελικά, ή έλληνική Κυβέρνηση δέ\ι άναθεωρήσει τήν 
άπόφασή της, όπως έλπίζει, δέν κρίνει ότι ένδείκνυ

ται ή άπό κοινοϋ άνακοίνωση τής άναβολής, δεδομέ

νου ότι ή τουρκική Κυβέρνηση δέν έπιθυμεί νά συμ

μεριστεί τήν εύθύνη τής σχετικής άποφάσεως. 

Αύθημερόν, δ Κ. Καραμανλής διεβίβασε προφο

ρικά στόν Τοϋρκο πρέσβη -μέσω τοϋ Π. Μολυβιά

τη- τίς άκόλουθες παρατηρήσεις: 

«1. Miiς έκπλήσσει δ τρόπος άντιδράσεώς των είς 
τήν πρότασή μας περί άναβολfjς τfjς συναντήσεως 

τών δύο γενικών γραμματέων τών ύπουργείων 'Εξω

τερικών. Πιστεύουμε εlλικρινώς δτι, aν έπραγματο

ποιείτο μέσα στό σημερινό κλίμα, θά είχε άρνητικά 

μάλλον παρά θετικά άποτελέσματα. Καί ζητούμε τήν 

άναβολή μέ τήν έλπίδα δτι τό κλίμα θά βελτιωθεί 

έτσι d5στε νά }ξασφαλισθεί ή όμαλή συνέχεια του 

διαλόγου, πράγμα πού άποτελεί καί τήν έπιδίωξή 

μας. 

>>2. Δέν είναι άπολύτως άκριβfj αvτά πού ένθυμεί
ται δ κ. 'Ετσεβίτ δτι του εlπε δ κ. Καραμανλής εlς τό 

Μοντραί σχετικά μέ τό έμπάργκο. 

>>Σέ κάποια στιγμή τfjς συναντήσεώς των, δ κ. 

'Ετσεβίτ διετύπωσε παράπονο είς τόν κ. Καραμανλή 

γιά τήν δράση του tλληνικοv lobby στήν 'Αμερική. 
Ό κ. Καραμανλής άπήντησε δτι ή tλληνική Κυβέρ

νησις ούτε έπηρεάζει, ούτε κατευθύνει αvτό τό Jobby 
καί προσέθεσε δτι, δπως εlχε πεί παλαιότερα καί 
στήν Βουλή, ή tλληνική Κυβέρνησις θεωρεί τό έμ

πάργκο ώς έσωτερικό θέμα τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών, είς τό όποίο δέν έχει aμεσον άνάμειξη. 
>>3. Μέ κατάπληξη καί δυσφορία σημειώνουμε δτι 

δσα εlπε σήμερα δ κ. Τεζέλ εlς τόν κ. Θεοδωρόπου

λο, περί τών δήθεν λεχθέντων μεταξύ τών κ.κ. 

Έτσεβίτ καί Καραμανλή είς τό Μοντραί περί έμ

πάργκο δημοσιεύονται στήν σημερινή "Μιλιέτ" καί 

"Χουριέτ". Θεωρούμε τήν διαρροή αvτή ώς σοβαρό

τατο γεγονός, τό δ ποίο άναγκαστικά θά μaς καταστή

σει έπιφυλακτικούς γιά τό μέλλον, ίδία έάν έπανα

ληφθεί>>58. 

'Ο Τοϋρκος πρεσβευτής, ένόψει τών σοβαρών 

συνεπειών άπό τή διαρροή, άνέλαβε νά ένημερώσει 

σχετικά τήν n Αγκυρα. 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, κηρύσσει 

τήν εναρξη τών έργασιών τοϋ Πανελλήνιου Συνε

δρίου τής ΠΑΣΕΓΕΣ, μέ σκοπό τήν ένημέρωση τοϋ 

άγροτικοϋ κόσμου πάνω στά θέματα πού συνδέονται 

μέ τήν έπικείμενη ενταξη τής 'Ελλάδος στίς Εύρω
παϊκές Κοινότητες. 

'Εγκαινιάζοντας τίς έργασίες τοϋ Συνεδρίου, δ 

πρόεδρος τής ΠΑΣΕΓΕΣ, Η. Χρονόπουλος, άφοϋ 

χαιρέτισε τήν παρουσία τοϋ Κ. Καραμανλή, ώς έν

δεικτική τοϋ άμέριστου ένδιαφέροντός του γιά τούς 

'Έλληνες άγρότες, άναφέρθηκε στίς προσπάθειες 

πού εχουν καταβληθεί γιά τήν εγκαιρη ένημέρωσή 

τους πάνω στίς έπιπτώσεις τής έντάξεως, καθώς καί 

γιά τή συμμετοχή έκπροσώπων τοϋ έλληνικοϋ συνε

ταιριστικοϋ κινήματος στά άρμόδια κοινοτικά όργα

να. 'Η προσπάθεια αύτή -κατέληξε- θά πρέπει νά 

ένταθεί επειτα άπό τήν έπιτυχία πού σημείωσαν οί 

πρόσφατες ένέργειες τοϋ κ. προέδρου τής Κυβερνή

σεως πρός τήν ήγεσία τής ΕΟΚ καί τών χωρών-με

λών της, γιά τήν έπιτάχυνση τών σχετικών μέ τήν 

ενταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ διαπραγματεύσεων καί 

τήν συντόμευση τοϋ χρόνου πραγματοποιήσεώς της. 

Κηρύσσοντας τήν εναρξη τών έργασιών τοϋ Συ

νεδρίου, δ ϊδιος δ πρωθυπουργός έκφώνησε βαρυ

σήμαντη δμιλία: 
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«Κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς εύχαριστώ γιατί μου δώσατε σήμερα τήν εύ

καιρία νά έπικοινωvήσω μέ τούς έκπροσώπους του 

άγροτικου κόσμου καί νά τούς ένημερώσω γιά ένα 

θέμα πού έχει μεγάλη σημασία γιά τό μέλλον του 

τόπου μας καί ίδιαίτερα γιά τήν τάξη τών άγροτών. 

'Επιθυμώ νά τούς πώ ώρισμένες μεγάλες άλήθειες, 

τίς δποίες θά πρέπει νά έχουν σάν δδηγό σέ δλες 

τους τίς άποφάσεις καί νά τίς μεταφέρουν καί στήν 

τελευταία γωνιά τής 'Ελλάδος. 

»Τό θέμα τής έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 

'Αγορά εlναι τόσο σαφές άπό άπόψεως ώφελημάτων 

γιά τούς άγρότες μας, ώστε δέν έπρεπε νά παρίσταται 

άνάγκη νά διαφωτισθουν έπ' αύτου. ~·Αλλά δυστυ

χώς καί τό θέμα αύτό, δπως δλα τά θέματα τής δημο

σίας μας ζωής, έγινε 'άντικείμενο άνεπίτρεπτης δη

μαγωγίας γι ' αύτό καί παρίσταται άνάγκη νά διαφω
τισθουν δλοι δτι ή ένταξη τής χώρας μας στήν Κοινή 
'Αγορά θά προσδιορίση γιά πολλούς αίώνας τό μέλ

λον αύτου του τόπου καί δ τι προπαντός θά εύεργετή

ση τούς "Ελληνας άγρότες, ο{ δποίοι πράγματι εlναι 

άδικημένοι άπό τή φύση. 

»Ή ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά θά 
έξουδετερώση τά μειονεκτήματα τά δποία χαρακτη

ρίζουν μονίμως τήν άγροτική μας οίκονομία καί πού 

όφείλονται κυρίως στόν μικρό καί άγονο γεωργικό 

κλήρο. 

))Κύριοι, 

)) 'Όταν πρίν άπό είκοσι σχεδόν χρόνια, ώς πρω
θυπουργός καί τότε τής 'Ελλάδος, άπεφάσισα τήν 

σύνδεση τής χώρας μας μέ τήν Εύρωπαϊκή ΟΙκονο

μική Κοινότητα, έπαιρνα κατά βάση μία πολιτική 

άπόφαση, γιατί δδηγουσα τήν χώρα μέσω μιiiς στα

θερής οίκονομικής διαδικασίας στήν μεγάλη οίκο

γένεια τών εύρωπαϊκών δημοκρατιών. 

)) 'Ο δρόμος τής συνδέσεως ήταν τήν έποχή έκεί
νη δ πιό πρόσφορος, γιατί ή οίκονομία τής χώρας 

μας καί είδικώτερα ή βιομηχανία δέν μπορουσε ν' 

άντιπετωπίση τίς ύποχρεώσεις πού θά δημιουργουσε 

ή άμεση ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή ΟίκονομιΚcή 

Κοινότητα. Εlχε άνάγκη μιiiς σχετικά μακρiiς, μετα

βατικής περιόδου γιά τήν προσαρμογή της. 

)) Άπό τήν άλλη δμως πλευρά ήταν έπιτακτική 
καί άμεση ή άνάγκη τής δημιουργίας εύνοϊκών 

προϋποθέσεων γιά τήν διάθεση τών άγροτικών μας 
προϊόντων στήν μεγάλη ένιαία Εύρωπαϊκή 'Αγορά, 

πού δημιουργήθηκε μέ τήν fδρυση τής Εύρωπαϊκής 

Οίκονομικής Κοινότητος. 

»Ή έλληνική γεωργία δέν θά μπορουσε ν' άνα

πτυχθή καί τό είσόδημα του 'Έλληνος άγρότη δέν θά 

μπορουσε νά βελτιωθij ούσιαστικά έξω άπό τήν Κοι

νή 'Αγορά. Γι' αύτό καί έζήτησα καί έπέτυχα έκτοτε 

εύνοϊκό καθεστώς γιά τά έλληνικά άγροτικά προϊόν

τα καί ίση μεταχείριση μέ τά κοινοτικά, πού θά έπι-

τυγχάνετο μέ τήν έναρμόνιση τής άγροτικής πολιτι

κής τής 'Ελλάδος καί τής κοινής άγροτικής πολιτι

κής τής Κοινότητος. 

)) Ή έπιβολή τής δικτατορίας στήν χώρα μας εl
χεν σάν άποτέλεσμα ν' άναστείλει ή Κοινότης τίς 

συζητήσεις γιά τήν γεωργική έναρμόνιση -πού εl

χαν έν τφ μεταξύ προχωρήσει σέ ίκανοποιητικό βα

θμό-καί νά παγώση τήν Συμφωνία Συνδέσεως. 

)) ΗΕτσι ή ίσορροπία τής Συμφωνίας άνετράπη, 
γιατί, ένώ στά βιομηχανικά προϊόντα προχωρουσε ή 

τελωνειακή ένωση, στήν γεωργία δέν εlχε σημειωθή 

ή έπιθυμητή πρόοδος. 

)) "Οταν μέ τήν άποκατάσταση τών δημοκρατικών 
θεσμών, δ έλληνικός λαός μου άνέθεσε καί πάλι τήν 

διακυβέρνηση τής χώρας, άνάμεσα στά τόσα άλλα 

προβλήματα πού έκληρονόμησα καί έπρεπε ν' άντι

μετωπίσω ήταν καί τό πρόβλημα τών σχέσεών μας μέ 

τίς Εύpωπαϊκές Οίκονομικές Κοινότητες. 

>>Άλλά μεταξύ τών έτών 1967 καί 1975 ο{ συνθή
κες εlχαν άλλάξει ριζικά τόσο στήν Κοινότητα, πού 
εlχε ήδη διευρυνθή μέ τήν προσθήκη τριών νέων με

λών, δσο καί στήν 'Ελλάδα. 

)) "Υσ,τερα άπό μελέτη τής καταστάσεως έπείσθην 

δτι ή Συμφωνία Συνδέσεως δέν έπαρκουσε πλέον γιά 

τήν έξυπηρέτηση τών γενικωτέρων συμφερόντων τής 
χώρας καί εlδικώτερα τών συμφερόντων τών 'Ελλή

νων άγροτών καί άπεφάσισα νά ζητήσω τήν έναρξη 

διαπραγματεύσεων γιά τήν ένταξή μας στίς Εύρω
παϊκές Κοινότητες. 

»Μέ τήν άπόφασή μου αύτή, πού έχει έγκρίνει ή 

μεγάλη πλειοψηφία του έλληνικου λαου, καί μέ τήν 

ένταξή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, έγκαινιά
ζεται μία καινούργια καί μεγάλη περίοδος στήν 

{στορία τής χώρας μας. 

)) 'Η προσχώρησή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότη
τες, πού άποδεικνύει τήν πίστη του έλληνικου λαου 

καί τής ήγεσίας του στήν ίδέα τής 'Ηνωμένης Εύρώ

πης, άποτελεί μία πολιτική έπιλογή άποφασιστικής 

σημασίας γιά τό μέλλον τής χώρας. 

)) 'Αποτελεί τήν άπάvτηση του λαου μας στήν πρό
σκληση τών ίδρυτών τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων 

γιά τήν δημιουργία μιiiς 'Ενωμένης Εύρώπης. Γιατί 

ή διαδικασία τής εύρωftαϊκής ένοποιήσεως έχει άρ

χίσει καί ύπό τήν πίεση τών πραγμάτων θά δλοκλη

ρωθή. 

»Στήν πολιτική, κάθε άπόφαση δέν άρκεί μόνο νά 

εlναι σωστή. Πρέπει νά λαμβάνεται καί τήν κατάλ

ληλη στιγμή. Καί πιστεύω δτι ή ώρα γιά τήν πορεία 

του λαου μας πρός τήν Δυτική Εύρώπη έχει σημάνει 

καί δτι κάθε καθυστέρηση θά μπορουσε νά μiiς στοι

χίση άκριβά. Πιστεύω άκόμη δτι ή ύπεύθυνη καί έγ

καιρη άνταπόκρισή μας στήν {στορική πρόκληση 

πού άντιμετωπίζουμε, μπορεί ν' άποτελέση τήν 

άπαρχή μιiiς καινούργιας μεγάλης έποχής, γιά λαμ-
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πρά πολιτιστικά καί οlκονομικα επιτεύγματα του 

λαου μας σέ κλίμακα διεθνfj. 

>>Θά προσπαθήσω νά σiiς tκθέσω σύντομα γιατί ή 

ένταξή μας στίς Εvρωπαϊκές Κοινότητες tξυπηρετεί 
πολλαπλά τά συμφέροντα του λαου μας. 

>>Πρώτον, όπως εlπα, στήν Δυτική Εvρώπη πρα

γματοποιουνται στήν tποχή μας tξελίξεις, πού προε

τοιμάζουν σταθερά τήν μεταμόρφωση τών σημερι

νών οlκονομικών κοινοτήτων σέ πολιτικούς όργα

νισμούς. Ή πολιτική ένοποίηση τfjς Δυτικfjς Εvρώ

πης εύρίσκεται αναμφισβήτητα στόν δρόμο τfjς πρα

γματοποιήσεως, παρά τήν βραδύτητα μέ τήν όποία 

συντελείται καί τίς άναπόφευκτες δυσχέρειες πού 

ύπάρχουν σέ κάθε δημοκρατική διαδικασία. Εlναι αv~ 

τονόητο δτι ή χώρα μας δέν μπορεί ν' άπουσιάζη 

άπό τήν 'Ηνωμένη Εvρώπη, γιατί δέν μπορεί νά ζή

ση, ν, άναπτυχθfj καί νά εvημερήση aπομονωμένη. 

>>Μέ τήν έγκαιρη συμμετοχή μας στήν 'Ενωμένη 

Εvρώπη, πού ήδη διαμορφώνεται, θά περιφρουρή

σουμε πιό aποτελεσματικά τά συμφέροντα καί τήν 

άνεξαρτησία τfjς χώρας. Γιατί εlναι φανερό ότι ή 

tθνική μας ανεξαρτησία tξασφαλίζεται aποτελεσμα
τικά μόνο μέ τήν iσότιμη συμμετοχή σέ μιά Ισχυρή 

δμάδα tλευθέρων, άνεξαρτήτων καί δημοκρατικών 
λαών. λαών, μέ τούς όποίους μiiς συνδέει μακρά 

παράδοση ίστορικών, πολιτιστικών, πολιτικών καί 

οlκονομικών δεσμών καί όχι μέ τήν δfjθεν "άνεξάρ

τητη πολιτική", πού όδηγεί στήν aπομόνωση, τόν 

οiκονομικό μαρασμό καί σέ aστάθμητους tξωτερι

κούς κινδύνους. 
>>Ή ένταξη τfjς χώρας μας στήν 'Ενωμένη Εv

ρώπη θά τήν άπαλλάξη άπό όποιεσδήποτε tξαρτή

σεις, γιατί θά τήν καταστήση iσότιμη μέ τίς μεγάλες 

εvρωπαϊκές χώρες, δεδομένου ότι θά έχη lσοδύναμη 

μέ αvτές ψfjφο. 

>>Δεύτερον, μέ τήνσυμμετοχή μας στήν 'Ενωμένη 

Εvρώπη κατοχυρώνεται ή λειτουργία καί tξασφαλί
ζεται ή σταθερότης τών δημοκρατικών θεσμών, γιατί 

όλη ή θεσμική δομή τών Εvρωπαϊκών Κοινοτήτων 

προϋποθέτει τήν λειτουργία στίς χώρες-μέλη πολι

τευμάτων δημοκρατικών. Καί έπροτάθη μάλιστα 

στήν πρόσφατη συνάvτηση τών aρχηγών τών Κυ
βερνήσεων τών tννέα χωρών στήν Κοπεγχάγη, νά 

ύπογραφfj διακήρυξη γιά τήν κατοχύρωση τών δη

μοκρατικών θεσμών στίς χώρες- μέλη τfjς Κοινότη

τος, είς τρόπον ώστε νά μήν εlναι δυνατόν ν' άπο

τολμηθfj όποιοδήποτε πραξικόπημα κατά τfjς δημο

κρατίας. Γιατί αvτοί πού θά τό aποτολμήσουν, θά 

γνωρίζουν δτι τήν έπομένη θά άποβληθουν άπό τήν 

Κοινότητα. 

>>'Αλλά tκτός άπό τούς ίστορικούς, πολιτιστι

κούς καί πολιτικούς λόγους, ή ένταξή μας στίς Εv

ρωπαϊκές Κοινότητες tπιβάλλεται καί γιά λόγους 

καθαρά οίκονομικούς. 

>>Στόν ένια ίο οiκονομικό χώρο 260 έκατομμυρίων 
κατοίκων μέ ύψηλό εiσόδημα, τά έλληνικά βιομηχα

νικά καί άγροτικά προϊόντα θά μπορουν νά βρίσκουν 

aνετα διέξοδο, γιατί θά κυκλοφορουν έλεύθερα χω
ρίς aδειες καί περιορισμούς, χωρίς δασμούς καί εlδι

κές εΙσφορές. Καί θά προστατεύωνται άπό τά μονο

πώλια μέ εiδικές διατάξεις τfjς Συνθήκης τfjς Ρώμης, 
πού tξασφαλίζουν τόν tντός τfjς Κοινότητος tλεύθε

ρον aνταγωνισμό. Καί τό τονίζω αvτό, γιατί γύρω καί 

άπό αvτό τό θέμα aσκείται μία παραπλανητική δη

μαγωγία. Μόνο στήν Κοινή 'Αγορά, τήν όποία μι

μούμενοι καί έμείς έθεσπίσαμε εlδικό νόμο, προστα

τεύεται ό tλεύθερος aνταγωνισμός άπό τά μονοπώλια. 

>>Θά έχουμε τήν δυνατότητα, μέ βάση τήν tλεύθε

ρη συνεργασία τfjς ίδιωτικfjς οiκονομίας, νά tπωφε

ληθουμε άπό τό ύψηλό τεχνολογικό καί όργανωτικό 

tπίπεδο τών συνεταίρων μας καί άπό τήν δυνατότητα 

εvνοϊκώτερτjς χρηματοδοτήσεως νέων έπενδύσεων 
στήν βιομηχανία καί τήν γεωργία. 

>>'Ιδιαίτερα οί άγρότες μας καί οί κάτοικοι τfjς 

ύπαίθρου θά ώφεληθουν άπό τήν ένταξη περισσότε

ρο άπό όλους τούς άλλους, γιά τούς έξfjς λόγους: 

>>Πρώτον, ή Συνθήκη τfjς Ρώμης δίδει προτεραιό
τητα στήν έξασφάλιση ίκανοποιητικου εlσοδήματος 

στούς άγρότες καί στήν aνύψωση του βιοτικου tπιπέ

δου τών tργαζομένων στήν γfj. 

>>Γιά τήν έπιτυχία αvτου του σκοπου tφαρμόζεται 

ή κοινή άγροτική πολιτική, πού στηρίζει τιμές 

άγροτικών προϊόντων πολύ ύψηλότερες άπό τίς διε

θνείς τιμές καί πάντως ύψηλότερες άπό τίς δικές μας. 
»0{ δαπάνες γιά τήν στήριξη του εiσοδήματος 

τών άγροτών τfjς Κοινότητος διατίθενται άπό τόν 

κοινοτικό προϋπολογισμό, πού έχει τεράστιους πό

ρους σέ σύγκριση μέ τόν προϋπολογισμό μας, πού 

έχει κατ' άνάγκην περιωρισμένες δυνατότητες. 

'Αρκεί νά λεχθfj ότι ό κοινοτικός προϋπολογισμός 

άνέρχεται σέ 15 δισεκατομμύρια δολλάρια, έκ τών 
δποίων τά 11 δισεκατομμύρια διατίθενται γιά τήν 
προστασία τών άγροτών. Καί μείς, έντασσόμενοι 

στήν Κοινή 'Αγορά, θά διεκδικήσουμε εvα σημαντι

κό γιά τήν γεωργία μας μέρος, άπό αvτά 11 δισεκα
τομμύρια. 

»Δεύτερον, τά έλληνικά άγροτικά προϊόντα θά 

μπορουν νά διατίθενται στίς χώρες τfjς Κοινότητος 

προνομιακά στίς ύψηλές κοινοτικές τιμές, έλεύθερα, 

χωρίς περιορισμούς, χωρίς δασμούς ή aντισταθμι

στικές είσφορές. 

»Φυσικά, θά έχουμε τήν δυνατότητα παράλληλα 

νά tξάγωμε τά άγροτικά μας προϊόντα καί σέ δποια

δήποτε aλλη χώρα, aν βρίσκουμε πιό συμφέροντες 

όρους. Μάλιστα τό Γεωργικό Κοινοτικό Ταμείο σέ 

πολλές περιπτώσεις tπιδοτεί τίς tξαγωγές στίς Τρί

τες χώρες. 

»Τρίτον, ή Κοινότης δέν έπιδιώκει τήν βελτίωση 
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τού βιοτικού επιπέδου τών άγροτών μόνο μέ τίς ύψη

λές τιμές στηρίξεως. 'Επιδιώκει τήν μόνιμη καί στα

θερή αϋξηση τού άγροτικού είσοδήματος μέ τήν 

βελτίωση τής παραγωγικότητος στήν γεωργία, πού 

μόνη αvτή επιτυγχάνει τήν όργανική αϋξηση τού 

άτομικού είσοδήματος τών άγροτών. 

;;Γιά τόν σκοπό αvτό τό Γεωργικό Ταμείο τής 

Κοινότητος χρηματοδοτεί έργα γεωργικής άναπτύ

ξεως, ώς καί άναδιαρθρώσεως τής γεωργικής παρα

γωγής, σέ καλλιέργειες πού δίδουν μεγαλύτερο είσό

δημα στόν άγρότη. 

;;τέταρτον, παράλληλα μέ τήν πολιτική περιφε

ρειακής άναπτύξεως τής Κυβερνήσεως, τό Κοινοτι

κό Ταμείο Περιφερειακής 'Αναπτύξεως συμμετέχει 

στήν χρηματοδότηση έργων ύποδομής καί βιομηχα

νικής καί γεωργικής άναπτύξεως στίς καθυστερημέ

νες περιοχές. Τά έργα αvτά θά βοηθήσουν στήν άνά

πτυξη τής ύπαίθρου, θά δώσουν εργασία στόν πλεονά

ζοντα άγροτικό πληθυσμό καί θά συμβάλουν στήν 

aνοδο τού βιοτικού επιπέδου. 

;;Γιά τήν πραγματοποίηση τών άνωτέρω σκοπών 

- τήν ενίσχυση δηλαδή τής έλληνικής γεωργίας 

-θά διατίθενται κατά τούς ύπολογισμούς τής ίδιας 

τής Κοινότητος γύρω στά 450 έκατομμύρια δολλάρια 
ετησίως, τά όποία καί θά μπορεί νά αvξάνωνται κατά 

τήν διαδρομή τού χρόνου. 

;;Ε{ναι φανερό, άπό δσα σiiς εlπα, δτι τά γενικώ

τερα συμφέροντα τής χώρας, εθνικά, πολιτικά καί 

οίκονομικά, προστατεύονται πλήρως μόνο μέ τήν 

ένταξη τής χώρας μας στήν 'Ηνωμένη Εvρώπη. 

'Εκείνοι πού άντιτίθενται στήν ένταξη, προσποιούν

ται δτι άγνοούν αvτές τίς άλήθειες- γιατί σκοπός τους 

δέν εlναι ή προστασία, δέν εlναι ή τύχη τών άγροτών, 

άλλά ή άποκοπή τής 'Ελλάδος άπό τήν δημοκρατική 

Εvρώπη. 

;;0{ άλήθειες αvτές επιβεβαιώνονται aλλωστε καί 

άπό τό γεγονός δτι ή 'Ισπανία καί ή Πορτογαλία, 

πού βρίσκονται στίς ίδιες περίπου μέ μiiς συνθήκες, 

έπιμόνως επιδιώκουν τήν ένταξή τους στήν Εvρω

παϊκή Κοινότητα. Γιατί γνωρίζουν δτι οί χώρες μέ 

ύψηλό ποσοστό άγροτικού πληθυσμού, μόνο μέσα 

στήν Κοινή 'Αγορά, στήν 'Ηνωμένη Εvρώπη, θά 

λύσουν τά προβλήματά τους. 

;;Εlναι αvτονόητο δτι, γιά νά μπορέσουμε νά άξι

οποιήσουμε τίς μεγάλες δυνατότητες πού δημιουργεί 

γιά τόν τόπο μας καί είδικώς γιά τούς άγρότες ή έν

ταξη στήν Κοινή 'Αγορά, θά πρέπει δλοι νά έντεί

νουμε τίς προσπάθειές μας. Γιατί, τόσο οί διαπραγμα

τεύσεις, δσο καί ή έν συνεχείςι προσαρμογή κατά τήν 

μεταβατική περίοδο θά ε{ναι επίπονες, δπως ε{ναι 

έπίπονη κάθε προσπάθεια προσαρμογής. 'Αλλά ή 

προσαρμογή εlναι ό Ισχυρότερος νόμος τής ζωής καί 

δποιος δέν συμμορφώνεται μέ αvτόν δέν μπορεί νά 

επιβιώση . 

;;Δέν εlναι άρκετό νά μiiς παρασχεθούν ο{ δυνατό

τητες, δέν εlναι άρκετό νά έξασφαλίσουμε τά μέσα. 

Θά πρέπει νά ύποβληθούμε σέ κόπους είς τρόπον 

ώστε, δσο τό δυνατό ταχύτερα, νά άξιοποιήσουμε τίς 

δυνατότητες αvτές. Κι αvτό δέν εlναι έργο τών Εv
ρωπαίων, εlναι έργο δικό μας, εlναι έργο τών 'Ελλή

νων άγροτών καί τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

;;Πρέπει άπό τώρα καί χωρίς νά χάσουμε χρόνο, 

νά έργασθούμε σκληρά γιά τήν προετοιμασία μας. 

;Πό Κράτος έχει προγραμματίσει καί θά έξασφα

λίση σέ στενή συνεργασία μέ τούς συνεταιρισμούς 

τήν άπαραίτητη ύποδομή. Πρέπει δμως πρό παντός 

ο{ ίδιοι οι' άγρότες, άπαλλαγμένοι άπό δημαγωγικές 

έπιρροές, νά προσπαθήσουν νά βελτιώσουν τήν ποιό

τητα καί τήν άνταγωνιστικότητα τών προϊόντων 

τους. 

;;Πρέπει νά μοχθήσουν, γιά νά μπορέσουν νά 

προσαρμοσθούν έγκαιρα στίς νέες συνθήκες παρα

γωγής καί έμπορίας τών άγροτικών μας προϊόντων. 

Γιατί "τά καλά κόποις κτώνται". 

;; 'Όπως γνωρίζετε, τούς τελευταίους μήνες άνέ
λαβα μία έκτεταμένη έκστρατεία γιά τήν έπιτάχυνση 

τής διαδικασίας τής έντάξεως τής χώρας μας στήν 

Κοινή 'Αγορά. 'Όλοι ol συνομιλητές μου, διακε
κριμένοι ήγέτες Εvρωπαίοι, δημοσίςι διακήρυξαν 

-διαψεύδοντας έτσι τά ύποπτα παραμύθια πού κυ

κλοφορούν μερικοί στόν τόπο μας- πρώτον, δτι δέν 

συνδέουν τήν ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 

'Αγορά μέ όποιοδήποτε aJ,λo θέμα καί δεύτερον, δτι 

υiοθετούν κατ' άρχήν τό έλληνικό χρονοδιάγραμμα, 

πού προβλέπει τήν ένταξη μέσα σέ δύο χρόνια. 'Εάν 

αvτά τά έλεγα έγώ, θά ήτο δυνατόν νά άμφισβητη

θούν oi θέσεις αvτές τών Εvρωπαίων ήγετών. 'Αλλά, 
δπως γνωρίζετε, τούς έκάλεσα, καί μαζί μέ μένα τά 

διεκήρυξαν αvτά δημοσίςι. Διατί θά πρέπει νά δεχώ

μεθα δτι ψεύδονται έκείνοι πού δέν έχουν άνάγκη 

άπό τίς ψήφους σας καί δέν ψεύδονται έκείνοι πού 

σiiς δημαγωγούν, διά νά κατακτήσουν τήν ψήφον 

σας. 

;;Καί νομίζω δτι ύστερα άπό τήν προσπάθεια αv

τή, φθάνουμε στήν δικαίωση μιiiς πολιτικής, τήν 

όποία πρίν 18 χρόνια έγκαινίασα. Καί τήν όποία 
έφήρμοσα μέ έπιμονή καί συνέπεια. Μιiiς πολιτικής, . 
ή όποία, δπως εlπα πολλές φορές - καί γνωρίζετε 

δ τι δέν εlμαι έπιρρεπής σέ ύπερβολές - θ' άλλάξη 

τήν μοίραν τού τόπου μας. Μιiiς πολιτικής πού θά 

έξασφαλίζη τήν έθνική μας άνεξαρτησία, θά κατο
χυρώνη τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς καί θά 

προάγη οΙκονομικά καί κοινωνικά τήν χώρα μας. 

Γνωρίζετε δτι έχω δυστυχώς μακράν θητείαν εlς τήν 

πολιτική καί συνεπώς μακράν πείρα ν. "Α ν δέν ήμου

να πεπεισμένος δτι ή ένταξη τής 'Ελλάδος στήν 

Κοινή 'Αγορά θά προσδιορίζη - δπως εlπα καί 

προηγουμένως - διά μακράν περίοδον τό μέλλον 
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του έθνους καί aν δέν έπίστευα δτι έκείνοι οί δποίοι 

κυρίως θά εύεργετηθουν, εlναι οί "Ελληνες άγρότες, 

μέ τούς δποίους -συγχωρείστε με νά τό ύπομνήσω 

καί πάλι - ψυχικά συνδέομαι, aν δέν έπίστευα σ> 

αύτά, δέν θά έπέμενα έπί 18 χρόνια άγωνιζόμενος, γιά 
νά φθάσω έκεί πού φθάσαμε σήμερα. 

» 'Η γενιά μας θά φέρη βαρύτατες εύθύνες άπέ
ναντι τών γενεών του μέλλοντος, έάν δέν άξιοποιήση 

τήν ίστορική εύκαιρία πού μiiς προσφέρεται. 

))Μέ τήν βεβαιότητα δτι τό συνέδριο αύτό, δπως 

εlπε καί ό κ. πρόεδρος, θά άποτελέση τήν άφiτηρία 
μιiiς παναγροτικijς κινητοποιήσεως γιά τήν πραγμα

τοποίηση τών σκοπών πού έπιδιώκουμε, κηρύσσω 

τήν έναρξη του Συνεδρίου σας καί σiiς εύχαριστώ)), 

Μετά τόν πρωθυπουργό, δ ύπουργός άνευ Χαρτο

φυλακίου έπί τ&ν σχέσεων μετά τ&ν Εuρωπαϊκ&ν 

Κοινοτήτων, Γ. Κοντογεώργης, έξέθεσε άναλυτικά 

τίς βασικές άρχές πού προσδιορίζουν τήν Κοινή 

'Αγροτική Πολιτική τής ΕΟΚ, έν& δ ύπουργός Γε

ωργίας, Α. Ταλιαδοuρος, άναφέρθηκε έκτενέστερα 

σέ είδικότερα θέματα πού άπασχολοuν τούς "Ελλη

νες άγρότες: 

<Πά κύρια θέματα πού άπασχολοϋν τούς "Ελληνες άγρό~ 

τες, κ:αί ίσως κ:αί κάθε άγρότη ε{ναι: 

I. Οί διαμορφούμενες τιμές τών άγροτικ:ών προϊόντων 
σέ ίκ:ανοποιητικ:ά έπίπεδα στά χέρια των παραγωγών. 

2. 'Η έξασφάλιση τής διαθέσεως τών άγροτικ:ών προϊ
όντων. 

3. 'Η άποφυγή τής έκ:μεταλλεύσεως τόσο των παραγω
γών δσον κ:αί τών καταναλωτών άπό τήν μεσολάβηση των 

τρίτων μεσαζόντων κατά τή διαδικασία τής παραγωγής μέ

χρι τής καταναλώσεως. 

Ε{ναι άναμφισβήτητο, κατά τη γνώμη μου, δτι, μέ τήν 

ενταξή μας στήν Εύρωπαϊκ:ή Κοινότητα, έξασφαλίζεται δ 

σωστός προσανατολισμός γιά τήν άνάπτυξη τής έλληνι

κ:ής οίκ:ονομίας. 

·Ο πρωθυπουργός κ:. Κωνσταντίνος Καραμανλής, μέ τη 

χθεσινή του δμιλία σέ σί'iς, εδωσε τήν άπάντηση κατά τρό

πο σαφή κ:αί κατηγορηματικό, δπως συνηθίζει, στό ερώτη

μα άν θά όφεληθεί δ "Ελληνας άγρότης άπό τήν ενταξη 

στίς Εύρωπαϊκ:ές Κοινότητες . 

Παρά ταϋτα, θά επαναλάβω κ:ι έγώ δτι είδικ:ώτερα στόν 

άγροτικ:ό τομέα: 

α) οι "Ελληνες άγρότες θά εχουν άμεσες ώφέλειες ώς 

πρός τήν τιμή των άγροτικ:ών προϊόντων, γιατί οι τιμές, 

αύτών, γιά τά περισσότερα είδη, θά ε{ναι ύψηλότερες στήν 

Κοινή Εύρωπαϊκ:ή 'Αγορά. 

β) Τά γεωργικά μας προϊόντα θά εχουν μία καταναλω

τική άγορά 270.000.000 κατοίκων. 

γ) 'Από τήν άλλη μεριά δέν πρόκειται νά περιοριστεί ή 

άγορά πρός τίς τρίτες χώρες (άνατολικ:ά, άραβικ:ά Κράτη 

κ:.λ.π.). 'Αντιθέτως, θά διευκολυνθεί ή διεύρυνσή της μέ 

τίς επιδοτήσεις έξαγωγής πού προβλέπουν οι κοινοτικοί 

κανονισμοί γιά τίς εξαγωγές στίς τρίτες χώρες. Δέν άντα

ποκ:ρίνονται λοιπόν στήν άλήθεια τά λεγόμενα δτι οί εξα-

γωγές μας πρός τίς τρίτες χώρες κ:αί μάλιστα τίς άνατολι

κ:ές θά περιοριστοϋν. 

δ) Θά ijθελα νά πληροφορήσω τούς κυρίους συνέδρους 

δτι, κατά το_ύς τελευταίους ύπολογισμούς τής 'Επιτροπής 

τής ΕΟΚ, τό Εύρωπαϊκ:ό Γεωργικό Ταμείο, θά χρηματοδο

τεί τόν έλληνικ:ό άγροτικ:ό τομέα μέ σημαντικά ποσά. Πι

στεύω, δτι ή χρηματοδότηση αύτή θά ε{ ναι τής τάξεως τών 

700.000.000 δολλαρίων έτησίως. Βεβαίως θά ύπάρχει κ:αί 
έλληνικ:ή είσφορά πρός τά κοινοτικά ταμεία πού θά είναι 

άρκ:ετά μεγάλη. 

Δέν άναφέρομαι στίς άλλες οίκ:ονομικ:ές ένισχύσεις, 
γιά τίς δποίες δμίλησε δ κ:. Κοντογεώργης. 

Τό νά πάρουμε τό μερίδιό μας δμως άπό τό κοινοτικό 

ταμείο δέν άποτελεί αύτοσκ:οπό. • Η τελική μας έπιδίωξη 
ε{ναι νά βελτιώσουμε σταθερά τό οίκ:ονομικ:ό κ:αί πολιτι

στικό μας έπίπεδο. 

Αύτά τά όλίγα γιά τήν ώφέλεια τών άγροτών. 

Καί τώρα είσέρχονται στό θέμα: τί κάνει τό έλληνικ:ό 

Κράτος κ:αί είδικ:ώτερα τό ύπουργείο Γεωργίας μόνο του 

κ:αί σέ συνεργασία μέ τίς συνεταιριστικές σας όργανώσεις 

κ:αί τούς όργανισμούς πού έποπτεύονται άπό αύτό, ωστε νά 

έτοιμάσει τήν ύποδομή κ:αί τίς διαρθρωτικές θεσμικές με

ταβολές στόν άγροτικ:ό τομέα. 

ι. 'Οργάνωση των ύπηρεσιών 

Κατ' άρχάς ή Κυβέρνηση, μέ τίς ύπηρεσίες της κ:αί μέ 

τήν συμμετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερομένων τάξεων, 

μελετώντας τά προβλήματα πού άνακ:ύπτουν σέ κάθε τομέα 

άπό τήν προσχώρησή μας, προσπαθεί νά δώσει τίς καλλί

τερες λύσεις. Καί αύτό βέβαια ίσχύει ίδιαίτερα γιά τό γε

ωργικό τομέα μιά κ:αί αύτός δ τομέας εχει κυρίαρχη θέση 

στήν έθνικ:ή μας οίκ:ονομία, ένώ παράλληλα ή Κοινή Γε

ωργική Πολιτική τής ΕΟΚ εΙναι ή σημαντικότερη άπό τίς 

έφαρμοζόμενες κοινές πολιτικές των Εύρωπαϊκ:ών Κοινοτή

των. 

Στό ύπουργείο Γεωργίας, ή άρμοδία 'Υπηρεσία Σχέσε

ων' Ελλάδος- Εύρωπαϊκ:ών Κοινοτήτων ίδρύθηκ:ε πρίν ενα 

χρόνο περίπου κ:αί στελεχώθηκε μέ ίκ:ανά, εμπειρα κ:αί κ:α

τηρτισμένα στελέχη διαφόρων είδικ:οτήτων. Τά στελέχη 

αύτά εχουν άρίστη γνώση των έλληνικ:ών προβλημάτων 

κ:αί παράλληλα πλήρη έξοικ:είωση μέ τόν εύρωπαϊκ:ό χώρο. 

2. ~Εργα ύποδομής τής γεωργίας 

"Οταν λέμε ύποδομή τής γεωργίας έννοοϋμε δλα εκείνα 

τά μέτρα κ:αί μέσα πού ε{ναι άναγκ:αία γιά τήν άνάπτυξή 

της. Ύπό τήν εύρεία αύτή εννοια, ύποδομή τής γεωργίας 

άποτελοϋν κ:αί τά θεσμικά κ:αί τά όργανωτικ:ά μέτρα, δπως 

κ:αί ή όργάνωση τών ύπηρεσιών. 

Στό κεφάλαιο αύτό τής δμιλίας μου θά σί'iς άναπτύξω τά 

εργα ύποδομής έκ:είνα πού άπαιτοϋνται γιά τήν έφαρμογή 

τών κοινοτικών κανονισμών κ:αί μηχανισμών. 

Τά εργα αύτά συμπεριελήφθησαν σέ μιά είδικ:ή μελέτη
πλαίσιο πού εξεπόνησε ή 'Υπηρεσία Σχέσεων Έλλάδος

Εύρωπαϊκ:ών Κοινοτήτων κ:αί χρησίμευσε ώς δδηγός γιά 

τη διαμόρφωση τοϋ προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων 

τοϋ 1978 στόν άγροτικ:ό τομέα. Τά εργα ύποδομής άπο

τελοϋν άναγκ:αία προϋπόθεση γιά τη βελτίωση τής άντα

γωνιστικ:ότητας των προϊόντων μας κ:αί γιά τήν κ:αλλιτέρα 
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άξιοποίηση των φυσικων γεωργικων πόρων. 'Αλλά ή κα

τασκευή παρομοίων i:ργων, δπως έλαιοδεξαμενές, συσκευ

αστήρια όπωροκηπευτικων, νωπων κ.λ.π., πού λεπτομερως 

θά σ aς άναφέρω, δέν άρχίζει τώρα. Εύτυχως εδω καί πολλά 

χρόνια, είτε μέ τήν πρωτοβουλία των συνεταιριστικων μας 

όργανώσεων, κυρίως στήν Μακεδονία, είτε μέ τήν ίδιωτική 

πρωτοβουλία, άρχισε ή κατασκευή τους καί ijδη ύπάρχει 

ενας άξιόλογος έξοπλισμός πού διευκολύνει πάρα πολύ 

τήν προσπάθεια προσαρμογής μας πρός τίς συνθήκες πού 

θά δημιουργηθοϋν μέ τήν ενταξή μας στήν ΕΟΚ. Αύτός δ 

ύπάρχων έξοπλισμός μας διευκολύνει σήμερα τίς έξαγωγές 

των προϊόντων μας στίς χωρες τής ΕΟΚ η τρίτες χωρες. 

Στό πρόγραμμα- των Δημοσίων 'Επενδύσεων i:χουν πε

ριληφθεί νέα εργα συνολικοί> προϋπολογισμοί> 2.800.000.000 
δρχ. Φυσικά, ή προτεινομένη οίκονομική ένίσχυση γιά 

τούς φορείς πού θά έκτελέσουν έκτιμaται σέ μικρότερα 

ποσά (900.000.000 δρχ.) καί θά βαρύνει τίς πιστώσεις τοϋ 
προγράμματος Δημοσίων ·Επενδύσεων. 

3. Θεσμικά καί όργανωτικά μέτρα 

~Εχει προχωρήσει σημαντικά ή μελέτη γιά τή δημι

ουργία των άπαραιτήτων φορέων πού θά έφαρμόσουν τούς 

μηχανισμούς τής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, δπως εΙ

ναι οί φορείς γιά: α) τίς παρεμβάσεις β) τίς έπιδοτήσεις 

έξαγωγων, γ) τήν έπιβολή άντισταθμιστικων είσφορων στά 

είσαγόμενα άπό τρίτες χωρες προϊόντα, δ) τήν πληροφό

ρηση γιά τίς τιμές καί τίς συνθήκες διαθέσεως των άγροτι

κων προϊόντων, ε) τόν καθορισμό των άντιπροσωπευτικων 

άγορων παραγωγής καί είσαγωγής, στ) τήν όργάνωση ποι

οτικοί> έλέγχου, τής τυποποιήσεως κ.λ.π. 

Οί φορείς αύτοί θά πρέπει νά i:χουν δημιουργηθεί καί 

όργανωθεί πρίν άπό τήν προσχώρησή μας, rοστε νά είμα

στε σέ θέση νά έφαρμόσουμε τούς κανονισμούς τής ΕΟΚ 

άπό τήν πρώτη ήμέρα τής προσχωρήσεώς μας. 

Γιά τήν πλαισίωση μέ τό κατάλληλο προσωπικό των 

φορέων αύτων, δπως έπίσης καί δλων των άλλων φορέων 

πού θά έμπλακοϋν στήν έφαρμογή τής κοινfjς γεωργικής 

πολιτικής, εχει άρχίσει σειρά ένημερωτικων καί έκπαιδευ

τικων σεμιναρίων. Ή έκπαίδευση αύτή συμπληρώνεται μέ 

τήν έντατική έκμάθηση ξένων γλωσσων άπό τά στελέχη 

των δημοσίων ύπηρεσιων καί όργανισμων, rοστε νά εlναι 

σέ θέση νά κατανοοϋν τά κοινοτικά κείμενα εύχερως καί 

νά έκπροσωποϋν τήν χώρα μας άποτελεσματικά στά διά

φορα κοινοτικά συλλογικά όργανα. 

Πέραν άπό τήν δημιουργία νέων φορέων μέ τήν συμμε

τοχή καί των όργανωμένων παραγωγικων τάξεων, άπαραι

τήτων γιά τήν έφαρμογή τής Κοινής Γεωργικής Πολιτι

κής, μελετάται δ ρόλος κάθε ύφισταμένου σήμερα φορέα 

στίς διαδικασίες τής παραγωγής καί άξιοποιήσεως των γε

ωργικων μας προϊόντων καί γενικώτερα τής άγροτικής μας 

άναπτύξεως, μέ στόχο τήν εναρμόνιση καί τόν συντονισμό 

των δραστηριοτήτων του στίς συνθήκες πού δημιουργοϋν

ται άπό τήν προσχώρησή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

'Αναφέρομαι σέ δύο άπό τούς τελευταίους θεσμούς πού 

υίοθέτησε ήδη ή Κυβέρνηση. 'Ο πρωτος εlναι: Τό Οίκο

νομικό Συμβούλιο Οίκονομικής καί Κοινωνικής Πολιτι

κής, στό όποίο μετέχουν ένεργά οί άγρότες μέ 14 έκπρο
σώπους των σ' ενα σύνολο μέ 53 μέλη. 

'Όπως θά ξέρετε, τό όργανο αύτό εΙναι δμοιο μέ τό 

άντίστοιχο όργανο των Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων, θά είση

γείται τά ένδεικνυόμενα μέτρα γιά τή σύμμετρη οίκονομι

κή καί κοινωνική άνάπτυξη τής χώρας μας. 

'Ο δεύτερος θεσμός εΙ ναι: Τό Συμβούλιο Συνεταιριστι

κής Πολιτικής πού θεσπίζεται μέ τό νέο Νόμο «περί 

συνεταιρισμων» γιά νά είσηγείται τά άναγκαία μέτρα γιά 

τήν άνάπτυξη τοϋ συνεταιριστικοί> κινήματος στή χώρα 

μας. Τό πόσο σημαντικός εlναι δ θεσμός αύτός μπορείτε 

μόνοι σας νά τό έκτιμήσετε. 

• Αναφέρω έπίσης τή δημιουργία, σέ σύντομο χρόνο, 
ένός δικτύου τοπικων άγορων γιά τά γεωργικά προϊόντα, 

πού θά συμβάλει άναμφισβήτητα πολύ άποτελεσματικά 

στήν έξυγίανση τοϋ κυκλώματος τής έμπορίας των άγροτι

κων μας προϊόντων. 

Σύμφωνα μέ τό χρονοδιάγραμμα, οί πρωτες άπό τίς 

άγορές αύτές θά λειτουργήσουν μέσα στό 1979, τό σύνολο 
δέ αύτων θά λειτουργήσουν μέχρι καί τοϋ ετους 1981. 

4. Νομοθετικά μέτρα 

-Νόμος ύπ' άριθμ. 674/1-9-77 «Περί άναδασμοϋ τής γής 
καί μεγεθύνσεως των γεωργικων έκμεταλλεύσεων καί άλ

λων τινων διατάξεων». 

Μέ τόν άνωτέρω ψηφισθέντα νόμο έπιδιώκεται ή έντα

τικοποίηση των έκουσίων καί ύποχρεωτικων άναδασμων 

τής γής, καθώς έπίσης καί ή μεγέθυνση των γεωργικων 

έκμεταλλεύσεων, σέ συνδυασμό μέ τήν έφαρμογή διαφό

ρων έγγειοδιαρθρωτικων μέτρων (χορήγηση βιωσίμου κλή

ρου, άγορά εκτάσεων άπό τούς αύτοκαλλιεργητές μέ δά

νεια τής ΑΤΕ, διάθεση άξιοποιηθεισων έκτάσεων τοϋ Δη

μοσίου σέ αύτοκαλλιεργητές, παραχώρηση άποστραγγι

ζομένων έκτάσεων καί παραχώρηση γαιων Λεσινίου). 

-Βασικές νέες διατάξεις καί καινοτομίες τοϋ σχεδίου

Νόμου «περί γεωργικων συνεταιρισμων» 

'Η προοδευτική έξέλιξη τοϋ γεωργικοί> συνεργατισμοί> 

καί ή έμπειρία τής εξηκονταετίας, ή όποία διέρρευσε κάτω 

άπό τήν ίσχύ τοϋ Νόμου 602/1915 «περί συνεταιρισμων», 
κατέστησαν άπαραίτητο τόν έκσυγχρονισμό τής συνεται

ριστικής νομοθεσίας μέ σκοπό τήν συστηματική άντιμε

τώπιση των συγχρόνων προβλημάτων των γεωργικων συ

νεταιρισμων, τήν μέσφ αύτων ένίσχυση τής γεωργίας αύ

τοϋ τοϋ τόσο σημαντικοί> τομέα τής έθνικής οίκονομίας, 

καθώς καί τήν προσαρμογή τους στίς άρχές πού διέπουν 

τήν συνεταιριστική κίνηση στίς χωρες τής ΕΟΚ. 

Κύρια χαρακτηριστικά τοϋ σχεδίου Νόμου εΙναι τό φι

λελεύθερο καί δημοκρατικό πνεϋμα πού διέπει δλες τίς 

διατάξεις. 

Διά τοϋ σχεδίου αύτοϋ έπιδιώκονται: 

I) Ή διεύρυνση των δραστηριοτήτων των γεωργικων 
συνεταιρισμων σέ δλους τούς τομείς, rοστε νά διαδραματί

σουν τόν κύριο ρόλο σέ δλο τό κύκλωμα των γεωργικων 

προϊόντων, άπό τοϋ σταδίου τής παραγωγής μέχρι τοϋ 

σταδίου τής καταναλώσεως. ~Ετσι οί συνεταιρισμοί θά κα

ταστοϋν οί φορείς όργανώσεως των γεωργων σέ ίσχυρές 

μονάδες παραγωγής, διακινήσεως, έμπορίας καί μεταποιή

σεως των προϊόντων τους, καθώς καί οί φορείς διαδόσεως 

των τεχνολογικων καί έπιστημονιων επιτευγμάτων. στή 

γεωργία. 
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2) • Η δημιουργία ύγιοϋς άνταγωνισμοϋ καί ή άπομά
κρυνση των ένδιαμέσων κερδοσκόπων μεταξύ παραγωγής 

καί καταναλώσεως, άποβλέποντας ετσι στήν διαμόρφωση 

ίκανοποιητικών τιμών στόν παραγωγό καί στόν καταναλω

τή, μέ δλα τά ευεργετικά έπακόλουθα στόν κοινωνικό καί 

οίκονbμικό τομέα τοϋ Κράτους. 

3) ·Ο περιορισμός τής κρατικής έποπτείας στά άπολύ
τως άναγκαία δρια καί κυρίως ή άλλαγή τοϋ χαρακτήρα 

της άπό παρεμβατικοί> ή έλεγκτικοϋ, σέ ύποβοηθητικό καί 

προστατευτικό. 

4) ·Η δημιουργία ίδίων συνεταιριστικών κεφαλαίων μέ 
τήν μέθοδο τής σταδιακής αυτοχρηματοδοτήσεως. 

5) ·Η άπλούστευση τοϋ συστήματος όργανώσεως καί 
λειτουργίας τών συνεταιρισμών καί τών διαδικασιών διοι

κήσεώς των. 

6) • Η παροχή οΙκονομικών ένισχύσεων άπό τό Κράτος 
καί φορολογικών άπαλλαγών, άτελειών κ.λ.π., οί όποίες 

δέν σκοποϋν στήν προνομιακή μεταχείριση, άλλά στήν 

άναγνώριση τής Ιδιομορφίας τών σχέσεων συνεταιρισμοί> 

καί μελών καί τών δυσμεν!Ον δρων, κάτω άπό τούς όποίους 

βρίσκονται οί γεωργικοί συνεταιρισμοί. 

7) Δέν θά θίγεται τό ύγιές έμπόριο, γιατί θά έξασφαλί
ζονται ίσοι δροι μεταχειρίσεως καi των δύο, προκειμένου 

περί έπεκτάσεως τής δραστηριότητος τών συνεταιρισμών 

πρός τρίτους μή συνεταιρισμένους . 

- Σχέδιο Νόμου «περί άξιοποιήσεως τών έγκαταλε

λειμμένων έκτάσεων» . 

Μέ τό νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται δτι δλες οί γεωρ

γικές έκτάσεις πού δέν καλλιεργοϋνται, ώς καί οί κτηνο

τροφικές πού δέν έκμεταλλεύονται συστηματικά γιά διά

στημα μεγαλύτερο άπό 4 χρόνια, θά κηρυχθοϋν έγκαταλε
λειμμένες καί θά διατίθενται άπό τό Δημόσιο σέ άγρότες ή 

κτηνοτρόφους, είτε μέ άναγκαστική μίσθωση είτε όριστι

κά, γιά τό σκοπό τής άξιοποιήσεώς τους, άπό τούς <ρυσι

κούς φορείς τους καί γιά τήν μεγέθυνση τοϋ γεωργικοί> ή 

κτηνοτροφικοί> κλήρου. Δέν θά ύπόκεινται στίς διατάξεις 
τοϋ Νόμου οί έκτάσεις τών άγροτών πού θά άπουσιάζουν 

λόγφ έργασίας στό έξωτερικό . 

-«Περί ρυθμίσεως όφειλών έκ παραχωρηθέντων κλή

ρων είς άκτήμονας καλλιεργητάς καί κτηνοτρόφους». 

Προβλέπεται, μέ τό άνωτέρω νομοσχέδιο, δτι τοϋ λοι

ποί>, οί είσπράξεις άπό όφειλές τιμήματος κλήρων πού πα

ραχωρήθηκαν ή θά παραχωροϋνται σύμφωνα μέ τίς διατά

ξεις τής έποικιστικής νομοθεσίας ώς καί είσπράξεις άπό 

παραχωρήσεις, ή έκποιήσεις, κατά τήν αυτή νομοθεσία, θά 

κατατίθενται σέ είδικό λογαριασμό πού θά τηρείται στήν 

ΑΤΕ γιά τήν χορήγηση χαμηλοτόκων δανείων πρός έξα

γοράν κτημάτων άπό άγρότες αυτοκαλλιεργητές, διότι 

κρίθηκε σκόπιμο καί άναγκαίο τά ποσά αυτά νά δια

τίθενται καί πάλι σέ άγρότες ώς δάνεια γιά τήν άγορά 

γαιών μέ τό σκοπό τήν μεγέθυνση τών γεωργικών έκμεταλ

λεύσεων. 

'Επί πλέον, γιά τόν ίδιο σκοπό, ή Κυβέρνηση άποφά

σισε τήν χρηματοδότηση τοϋ είδικοϋ τούτου λογαριασμοί> 

τής ΑΤΕ μέ ποσό ϋψους I Υ2 εως 2 δισεκ. περίπου δραχμών. 
Μέ τά λαμβανόμεν!l διά τοϋ άνωτέρω νομοσχεδίου μέ

τρα, μποροϋν οί κληροϋχοι <'iνετα νά έξοφλήσουν τήν 

όφειλή τους, ή όποία περιορίζεται μόνο στήν προβλεπομέ

νη άπό τήν έποικιστική νομοθεσία είς τό l/3 τής άξίας τοϋ 
κλήρου, κατά τόν χρόνο τής παραχωρήσεως είς τούς όφει

λέτες γεωργούς καί κτηνοτρόφους χωρίς έπιβαρύνσεις . 

~Ετσι, καί αυτοί θά άπαλλαγοϋν άπό τίς έπιβαρύνσεις καί, 

τό κυριώτερο, θά δοθεί ή ευκαιρία καί στούς άλλους άγρό

τες νά άγοράσουν χωράφια ή νά μεγαλώσουν τόν κλήρο 

τους. 

5. ·Η έναρμόνιση τής γεωργικής μας νομοθεσίας 

ΗΟπως θά άκούσετε άπό τούς είδικούς όμιλητές, δλα 

σχεδόν τά προϊόντα καλύπτονται άπό τήν κοινή όργάνωση 

τής ευρωπαϊκής άγορaς. Γιά τό καθένα άπό αυτά ίσχύουν 

κανονισμοί καί άλλες κοινοτικές πράξεις πού άποτελοϋν 

τό , λεγόμενο παράγωγο δίκαιο. 

Αυτό τό παράγωγο δίκαιο, πού άνέρχεται σέ πολλές 

χιλιάδες σελίδες , εχει ταξινομηθεί σέ φακέλλους κατά 

προϊόν ή όμάδες προϊόντων καί μελετaται άπό γλωσσομα

θείς έπιστήμονες τής 'Υπηρεσίας ΕΟΚ καί παράλληλα μέ 

τό ίσχϋον έλληνικόν δίκαιον. 

"Ετσι έντοπίζονται τά σημεία γιά τά όποία θά χρεια

σθεί έναρμόνιση τής έλληνικής νομοθεσίας πρός τήν 

κοινοτική νομοθεσία. 'Ακολούθως προετοιμάζονται τά 

άναγκαία νομοθετήματα. 

Ε{ναι μιά έργασία έξαιρετικά πολύπλοκος, ή όποία θά 

πρέπει νά τελειώσει μέχρι τό 1980, όπότε προβλέπεται νά 
γίνει ή χώρα μας πλήρες μέλος τής ΕΟΚ»59 • 

Στή διάρκεια του Συνεδρίου άνώτατα κυβερνητι

κά καί συνδικαλιστικά στελέχη άναφέρθηκαν στίς 

κύριες παραμέτρους τής Κοινής 'Αγροτικής Πολι

τικής τής ΕΟΚ καί στίς διαφαινόμενες έφαρμογές 

της στήν περίπτωση τής ·Ελλάδος, καθώς καί στήν 

άνάγκη τής κατάλληλης προετοιμασίας άπό τήν 

πλευρά τής τελευταίας . Μετά τή λήξη, τέλος, των 

έργασι&ν του διατυπώθηκαν άπό τίς στήλες του τό

που καί τά άκόλουθα γενικά πορίσματα: 

- ·Η Κοινή 'Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) δέν 

άποβλέπει μόνο στήν ικανοποίηση των άμέσων εί

σοδημάτων καί άναγκ&ν των παραγωγών μέ τίς ύψη

λές τιμές άσφαλείας. 'Η ΚΑΠ εχει στόχους μακρο

πρόθεσμους καί έπιδιώκει τήν οργανική έξυγίανση 

τής άγροτικής οίκονομίας, γιατί μόνον ετσι έξασφα
λίζεται, κατά τρόπο μόνιμο καί σταθερό, ύψηλό 

είσόδημα γιά τούς άπασχολοuμενους στήν ύπαιθρο. 

-Χρηματοδότηση άπό FEOGA μέ ποσό τής τά
ξεως 700 έκατ . δολλ. έτησίως στό πρόγραμμα Δημο

σίων ' Επενδύσεων εχουν περιληφθεί νέα εργα συνο

λικου προϋπολογισμου 2,8 δισεκατ. δρχ. γιά βελτίω
ση τής άγροτικής ύποδομής, θεσμικά καί οργανωτικά 

μέτρα γιά προσαρμογή στίς προδιαγραφές τής ΕΟΚ. 

- Γιά τά προϊόντα βαμβάκι, σταφίδες, βρώσιμες 

έλιές, δρισμένα δευτερεύοντα οπωροκηπευτικά καί 

πατάτες, αίγοπρόβειο κρέας, δέν ύπάρχει ΚΑΠ. Εύ

νοϊκές προοπτικές διαγράφονται γιά τά τευτλα, κα

πνό, καθώς καί γιά τά περισσότερα οπωροκηπευτικά, 
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λάδι, καλαμπόκι, ρύζι, κρασί καί σκληρό σιτάρι . 

'Εξαιρουνται τά μfjλα καί τά άχλάδια. Τα κτηνοτρο

φικά προϊόντα, άντίθετα, θά άντιμετωπίσουν δυσκο

λίες . 

- Θά πρέπει νά ύπάρχει εγκαιρος καί μεθοδικός 

προγραμματισμός άναπτυξιακών εργων. 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

'Ο πρέσβης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών στήν 

'Αθήνα εγχειρίζει στόν Κ. Καραμανλή έπιστολή του 

προέδρου Κάρτερ μέ ήμερομηνία 6ης 'Απριλίου πού 

άφορα στό άνοιχτό ήδη θέμα τfjς άρσεως του έμπάρ

γκο σέ βάρος τfjς Τουρκίας: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Παρεκάλεσα τόν πρέσβυ κ . Μάκ Κλόσκυ νά σaς έπι

δώση τό παρόν μήνυμα καί νά σaς διαβιβάση τούς πλέον 

έξόχους προσωπικούς μου χαιρετισμούς . 

»ΕΙμαι εύτυχής διότι άνήρ τοu iδικοu του άναστήματος 

καί ικανότητος θά άντιπροσωπεύση τάς 'Ηνωμένας Πολι

τείας εiς περίοδον καθ' ijν άμφότερα τά ~θνη μας προσπα

θοuν νά λύσουν ενα σύμπλεγμα διεθνών προβλημάτων, ε{

δικώτερα έκείνων τής 'Ανατολικής Μεσογείου . ·Η άπο

κατάστασις τής δημοκρατίας σας εiς τήν • Ελλάδα καί ή 
ένίσχυσις τiiΊν δημοκρατικών θεσμών σας άπό τό 1974 εΙναι 
πηγή ικανοποιήσεως καί εύεξίας δι ' δλόκληρον τόν δυτι

κόν κόσμον. ΕΙμαι ένήμερος του ίστορικοu ρόλου τόν 

δποίον διεδραματίσατε είς τήν διαδικασίαν αύτήν . Γνωρί

ζω δτι δ ρόλος αύτός θά συνεχισθή, καθώς ή · Ελλάς ει

σέρχεται εiς τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, μία όντότητα τής 

δποίας συμμεριζόμεθα τά iδεώδη καί τάς βλέψεις . 

»Διανύσαμε μεγάλην άπόστασιν κατά τά τελευταία χρό

νια πρός τήν κατεύθυνσιν τής βελτιώσεως τiiΊν σχέσεων 

μεταξύ των δύο χωρών μας. 'Η πρόοδος αύτή πρέπει νά 

έξακολουθήση. Μόνον δι ' iσχυρiiΊν σχέσεων μεταξύ τiiΊν 

• Ηνωμένων Πολιτειών καί τής • Ελλάδος, βασιζομένων έπί 
του άμοιβαίου σεβασμοί) καί εμπιστοσύνης, δυνάμεθα νά 

άνταπεξέλθωμεν εiς τάς προκλήσεις τάς δποίας άντιμετω

πίζουμε. Είς τήν προσπάθεια ν αύτή ν σaς έγγυiiΊμαι τήν πλή

ρη συνεργασία μου. 

)) 'Από τάς άρχάς τής θητείας τής Κυβερνήσεως αύτή ς, 
έπιστεύσαμε δτι μέ καλήν θέλησιν, συνεχείς προσπαθείας 

καί συνεργασίαν μέ τούς φίλους μας, θά ήδυνάμεθα νά επι

τύχωμεν μίαν δικαίαν λύσιν των προβλημάτων, πού εχουν 

άποτελέσει πληγήν διά τήν ' Ανατολικήν Μεσόγειον. 

))Θά ~χετε, τήν στιγμήν αύτήν, πληροφορηθή τάς εiση

γήσεις, τάς δποίας ή Κυβέρνησίς μου θά ύποβάλη εiς τό 

Κογκρέσσον. Θά ήθελα νά σaς διαβεβαιώσω δτι αί άποφά

σεις αύταί έλήφθησαν κατόπιν τής πλέον προσεκτικής 

εξετάσεως δλων τiiΊν στοιχείων τής πολιτικής μας είς τήν 

'Ανατολικήν Μεσόγειον. Διά τοu προγράμματος αύτοu 

έλπίζομεν νά έπιτύχωμεν μερικούς βασικούς στόχους . 

'Επιθυμοuμε νά ένισχύσωμε τάς διμερείς σχέσεις μας καί 

μέ τήν ·Ελλάδα καί μέ τήν Τουρκία . Πρέπει νά έργασθiiΊμε 

πρός τήν κατεύθυνσιν τfjς ενισχύσεως τής Νοτίας Πτέρυ

γος τοu ΝΑΤΟ, στηρίζοντες οϋτω τά συμμαχικά συμφέ

ροντα άσφαλείας εiς τήν περιοχήν. Συγχρόνως, έπιθυμοu-

με νά διευκολύνωμε μία δικαίαν λύσιν του κυπριακοu προ

βλήματος, πράγμα τό δποίον τραγικiiΊς μάς διέφυγε γιά πο

λύ μακράν περίοδον. Πιστεύουμε δτι ή στιγμή εΙναι ώρι

μος διά νά πετύχωμεν αύτούς τούς στόχους πρέπει τώρα νά 

έργασθiiΊμε μαζί διά νά έξασφαλίσωμε τήν πραγματοποίη

σίν των, διότι αί συνέπεια ι τής άποτυχίας θά ~σαν άνυπολό
γιστοι δι' δλους μας. 

))Κατανοώ τάς δυσκόλους άποφάσεις, αί δποίαι εύρί

σκονται ένώπιόν μας, εάν πρόκειται νά ύπάρξη μία δικαία 

διευθέτησις τοu Κυπριακοu καί μία λύσις τiiΊν διαφορών 

μεταξύ Τουρκίας καί ·Ελλάδος. 

)) 'Εμείς, εiς τάς Ή νωμένας Πολιτείας, είμεθα ί\τοιμοι 
νά πράξωμεν δ,τιδήποτε δυνάμεθα διά νά βοηθήσωμεν. 
Πρέπει ολοι νά έπιμείνωμεν είς τάς προσπαθείας μας διά 

τήν έπιδίωξιν νέας καταστάσεως εiς τήν 'Ανατολικήν Με

σόγειον, ή όποία νά εΙναι σύμφωνος μέ τάς έπιθυμίας καί 

τά αίτήματα τiiΊν λαών τής περιοχής καί εiς τήν δποίαν νά 

δυνάμεθα νά στηρίζωμεν δ εlς τόν άλλον ώς φίλοι . 

))Κατά τούς- προσεχείς μήνας ή 'Ελλάς θά εχη νά δια

δραματίση ~ενα αύξανόμενον ρόλον εiς τήν 'Ανατολικήν 

Μεσόγειον καί τήν Εύρώπην, ΕΙμαι εύτυχής γνωρίζων δτι 

θά ήγηθήτε αύτiiΊν τiiΊν προσπαθειών, καθ' ijν στιγμήν ή 

πολιτική έπιδεξιότης καί ή σωφροσύνη θά χρειασθοuν πο

λύ. ·Η συμβουλή σας θά εΙναι εύπρόσδεκτη δι' εμέ καί 

έλπίζω δτι θά μοu δίδετε τάς άπόψεις σας άνά πάσαν στι

γμήν καί καθ' οίονδήποτε τρόπον θά έκρίνατε κατάλλη

λον. 

)) ·Ο πρέσβυς κ . Μάκ Κλόσκυ χαίρει τής άπολύτου έμ

πιστοσύνης μου καί θά θελήση νά έργασθή δσο τό δυνατόν 

πλησιέστερα μαζί σας έφ ' δλων των προβλημάτων τά 

όποία μάς άπασχολοuν. 'Ελπίζω δτι θά συμμερισθήτε μέ 

τόν πρέσβυ τάς σκέψεις σας έπί του τρόπου, καθ' δν αί 

χiiΊραι μας δύνανται νά συνεργασθοuν καλύτερον. Προ

σβλέπω νά σάς συναντήσω καί πάλιν εiς τήν Ούάσιγκτων 

τόν Μάιον. 

»Μέ θερμοτάτους χαιρετισμούς καί τάς καλλιτέρας 

προσωπικάς εύχάρ). 

'Επακολούθησε, μεταξύ του 'Έλληνα πρωθυ

πουργου καί του 'Αμερικανου διπλωμάτη, ή άκό

λουθη συνομιλία : 

«'Ο κ. πρωθυπουργός έδέχθη σήμερα στό Πολιτικό 

Γραφείο τόν νέο 'Αμερικανό πρέσβυ κ. Μάκ Κλόσκυ. 

))Μετά τίς τυπικές φιλοφρονήσεις δ 'Αμερικανός πρέ

σβυς έπέδωσε στόν κ. πρωθυπουργό τό συνημμένο μήνυμα 

τοu προέδρου Κάρτερ . 

)) ·Ο κ. πρωθυπουργός εΙπε δτι πολλές φορές στήν ίστο
ρία διαπράττονται σφάλματα είτε άπό κακή πρόθεση, είτε 

άπό κακή έκτίμηση . Στήν περίπτωση τής • Ελλάδος καί 
τής 'Αμερικής τά σφάλματα διεπράχθησαν όχι διότι 

ύπήρχε ή κακή πρόθεσις άπό πλευράς άμερικανικής, άλλά 

λόγω κακής εκτιμήσεως τής καταστάσεως. 

))Εiς τήν προσπάθειά της νά ρυθμίσει τίς σχέσεις της μέ 

τήν Τουρκία, ή 'Αμερική ένέδωσε στήν έκβιαστική πολι

τική τής Τουρκίας, πρaγμα τό όποίο άπετέλεσε σφάλμα 

όχι μόνο γιατί δίδεται ετσι ή έντύπωσις δτι . άδικείται ή 

άγνοείται ή · Ελλάς, άλλά καί διότι φοβούμεθα δτι ή Τουρ

κία άντί νά λογικευθεί θά άποθρασυνθεί, εφ' δσον θά πι-
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στεύσει δτι η πολιτική τοϋ έκβιασμοϋ άποδίδει. ~ Ετσι πι

στεύουμε δτι όχι μόνο δέν θά προωθηθεί η λύσις τοϋ Κυ

πριακοϋ καί των διμερών προβλημάτων μας μέ τήν Τουρ

κία, άλλά δτι άντιθέτως εlναι πιθανό νά όδηγηθοϋμε σέ 

γενικώτερη έπιδείνωση τής καταστάσεως. 

»Τό έπίκεντρο των προβλημάτων μας εlναι τό Κυπρια

κό. 'Από τίς δύο τουρκικές έπιθέσεις στήν Κύπρο τό 1974 
δημιουργήθηκε, όχι μόνο ή σημερινή κατάστασις στήν νή

σο, άλλά καί έν συνεχεί~ τά προβλήματα τοϋ Αiγαίου, τοϋ 

ΝΑΤΟ, τών άμερικανικών βάσεων στήν Τουρκία, τοϋ έμ

πάργκο, κ.λ.π. Καί εlναι όδυνηρό νά διαπιστώνει κανείς 

δτι, ένώ ή λύσις τοϋ Κυπριακοϋ ε{ ναι εϋκολη καί στά χέρια 

τών Τούρκων, οί Τοϋρκοι δέν τήν άποδέχονται, μέ συνέ

πεια νά παραμένουν αλυτα δλα αυτά τά προβλήματα πού θά 

εϋρισκαν τήν λύση τους μέ τήν ρύθμιση τοϋ Κυπριακοϋ. 

Πράγματι, ή έλληvική πλευρά εχει πάρει στό Κυπριακό 

θέσεις πού ίκανοποιοϋν δλα σχεδόν τά αίτήματα τής 

Τουρκίας (διζωνικό, όμοσπονδία, κεντρική Κυβέρνηση μέ 

χαλαρές έξουσίες καί εδαφος ύπό τουρκοκυπριακό ελεγχο 

μέχρις 25%). Καίε{ ναι άδύνατον νά άντιληφθεί κανείς πώς 
λειτουργεί τό μυαλό των Τούρκων, οί όποίοι άρνοϋνται 

τήν λύση αυτή πού, άφ' ένός μέν θά τούς ίκανοποιοϋσε στό 

Κυπριακό, άφ' έτέρου δέ θά άπήλλασσε καί τούς Τούρκους 

καί έμaς καί τούς συμμάχους άπό δλα τά άλλα προβλήμα

τα. 

»'Ήδη, η άμερικανική Κυβέρνησις, καίτοι ύπάρχει ή 

λύσις αυτή τοϋ Κυπριακοϋ, άπεφάσισε νά άρει τό έμπάρ

γκο , χωρίς όχι μόνο νά εχει σημειωθεί πρόοδος στήν ρύ

θμιση τοϋ Κυπριακοϋ, άλλά χωρίς καν οί Τοϋρκοι νά 

εχουν ύποβάλει τίς προτάσεις πού ύπεσχέθησαν. 'Η άπό

φαση αυτή άποτελεί σφάλμα, γιατί, δπως πιστεύουμε, τό 

άποτέλεσμά της δέν θά εlναι νά λογικευθεί άλλά νά ένθαρ

ρυνθεί στήν άδιαλλαξία της ή Τουρκία. ·Η συνέπεια θά 

ε{ ναι δτι δέν θά ύπάρξει πρόοδος οϋτε γιά τήν έπίλυση τοϋ 

Κυπριακοϋ, οϋτε γιά τήν ρύθμιση τών προβλημάτων τοϋ 

Αiγαίου . Τοϋτο μaς δημιουργεί σοβαρές άνησυχίες, έφ' 

δσον μάλιστα ή αρσις τοϋ έμπάργκο μπορεί νά άνατρέψει 

εiς βάρος τής • Ελλάδος τόν σημερινό συσχετισμό στρατι
ωτικών δυνάμεων μεταξύ τών δύο χωρών. 

»'Ο κ . Μάκ Κλόσκυ ευχαριστεί τόν κ. πρωθυπουργό, 

διότι τοϋ έξέθεσε τίς άπόψεις του καί λέγει έν συνεχεί~ δτι 
δέν θά έπιθυμοϋσε νά σχολιάσει τόν χαρακτηρισμό τής 

τουρκικής πολιτικής ώς έκβιαστικής, άλλά πρέπει νά δια

βεβαιώσει δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν ύποκύπτουν σέ 

έκβιασμούς, οϋτε άπό τήν Τουρκία, οϋτε άπό όποιονδήπο

τε αλλο. ' Η άπόφαση τοϋ προέδρου Κάρτερ δέν πρέπει νά 

θεωρείται ώς ύποχώρησις στόν έκβιασμό, άλλά ε{ ναι άποτέ

λεσμα τής έπιθυμίας τών ' Ηνωμένων Πολιτειών νά σπά

σουν τό άδιέξοδο , μέσα στό όποίο εlχαν άποτελματωθεί τά 

προβλήματα έπί τόσα χρόνια. Μπορεί ή άπόφασις αυτή νά 

μήν ήταν η καλύτερη δυνατή, άλλά όφείλεται σ' αυτή τήν 

πρόθεση τών 'Αμερικανών. Καί θά πρέπει νά δοθεί ή ευ

καιρία γιά νά άποδειχθεί στήν πράξη άν αυτή ή πρωτοβου

λία μπορεί νά άποδώσει. Γι' αυτό έλπίζει δτι οί τουρκοκυ

πριακές προτάσεις, αν δέν ίκανοποιοϋν πλήρως δλα τά αi

τήματα τών 'Ελληνοκυπρίων δέν θά άπορριφθοϋν άμέσως 

καί χωρίς μελέτη . 

» ' Ο κ. πρωθυπουργός έκφράζει καί έκείνος τήν έλπίδα 

δτι οί προτάσεις θά εlναι λογικές, οϋτως ωστε νά μπορεί νά 

θεωρηθοϋν ώς βάσις γιά τήν έπανάληψη τοϋ διακοινοτικοϋ 

διαλόγου. Παρατηρεί έν συνεχεί~ δτι μεταξύ τών έπιχει
ρημάτων πού έχρησιμοποιήθησαν κατά τήν συζήτηση 

στήν 'Επιτροπή τής Βουλής ήταν καί τό δτι ή Τουρκία 

άπεμακρύνετο άπό τήν Δύση ή θά εκλεινε τίς άμερικανικές 

βάσεις αν δέν ijρετο τό έμπάργκο, πράγμα πού &σφαλώς 
δημιουργεί τήν έντύπωση δτι ή άμερικανική Κυβέρνησις 

ένέδωσε στόν τουρκικό έκβιασμό . Αυτός εlναι καί ό λόγος 

γιά τόν όποίο ύπήρξε λάθος ή άπόφασις τής admίnίstra

tίon. Τό κλειδί γιά τήν λύση δλων τών προβλημάτων ε{ ναι 

νά πεισθεί ή Τουρκία δτι οί έκβιάσεις δέν άποδίδουν. 'Από 

τήν στιγμή πού θά συμβεί τοϋτο εlναι βέβαιο δτι ή Τουρκία 

θά λογικευθεί καί θά άποδεχθεί λύσεις ίκανοποιητικές γιά 

δλους. 

>>Τερματίζων τήν συζήτηση, ό κ . πρωθυπουργός έζήτη

σε άπό τόν 'Αμερικανό πρέσβυ νά διαβιβάσει στόν πρόε

δρο Κάρτερ τούς χαιρετισμούς του καί τίς ευχαριστίες του 

γιά τήν έπιστολή πού τοϋ άπέστειλε>>. 

τέλος, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε, στίς 18 
'Απριλίου, τήν άκόλουθη έπιστολή , ώς άπάντηση, 

στόν πρόεδρο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

>>Σiiς εύχαριστώ θερμώς γιά τήν έπιστολή πού μου 

στείλατε μέ τόν πρέσβυ κ:. Μάκ: Κλόσκ:υ καί γιά τά 

κ:ολακ:ευτικ:ά σας λόγια γιά τό πρόσωπό μου. 

»'Εκτιμώ κ:αί συμμερίζομαι τίς σκέψεις σας γιά 

τήν άνάγκ:η σταθερών σχέσεων φιλίας κ:αί συνεργα

σίας μεταξύ τής 'Ελλάδος κ:αί τών Ήνωμένων Πο

λιτειών. Σχέσεων πού νά στηρίζονται στήν μακρά 

παράδοση τών πολλαπλών δεσμών πού συνδέουν 

τούς δύο λαούς μας κ:αί στήν άμοιβαία έμπιστοσύνη. 

Καί σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε ότι δχι μόνον πι

στεύω στήν άνάγκ:η αύτή, άλλά κ:αί προσεπάθησα 

έπιμόνως νά διαλύσω τήν πικρία πού προεκ:άλεσαν 

σφάλματα κ:αί παρεξηγήσεις του παρελθόντος. Καί 

ήμπορώ νά πώ ότι τά τελευταία δύο χρόνια έσημειώ

θη σημαντική βελτίωσις πρός τήν κατεύθυνση αύτή. 

»Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, ότι ή έμπιστοσύνη πού 

διέπει τάς σχέσεις μας έπιβάλλει είλικ:ριvfj άνταλλα

γή άπόψεων πάνω στά προβλήματα πού μiiς άπασχο

λουν. Γιά τόν λόγο αύτό δέν θά επρεπε νά σiiς άπο

κ:ρύψω ότι μέ λύπη μου διαπιστώνω ότι διαφέρουν οι' 

έκ:τιμήσεις μας ώς πρός τήν άπόφαση τής Κυβερνή

σεώς σας νά ζητήσει άπό τό Κογκρέσσο τήν άρση 

του έμπάργκ:ο έπί τής Τουρκίας. Καί θά ήθελα, κύριε 

πρόεδρε, νά πιστεύσετε ότι ή θέση μας έπί του θέμα

τος αύτου δέν έμπνέεται ούτε άπό πρόθεση άναμίξε

ως στά έσωτερικ:ά πράγματα τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών, ούτε άπό έχθρότητα πρός τήν Τουρκία, μέ τήν 

δποία είλικ:ρινώς έπιθυμουμε νά άποκ:αταστήσουμε 

καλές σχέσεις. 'Ημπορεί, όμως, ή άπόφασις αύτή νά 

εχει έπιβλαβείς έπιπτώσεις στά συμφέροντα τής 

'Ελλάδος. 

>Πόσο άπό τίς δημόσιες, όσο κ:αί άπό τίς έμπι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



190 ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΚΥΒΕΡΝΗτΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

στευτικές άνακοινώσεις τής άμερικανικής Κυβερνή

σεις προκύπτει ότι ή Τουρκία ούδεμίαν άνέλαβε 

δέσμευση γιά τήν άποκατάσταση τής είρήνης στήν 

περιοχή μας εναντι τής iiρσεως τού έμπάργκο. Είναι 

φυσικό ύπό τάς συvθήκας αύτάς νά πιστεύσει ή 

Τουρκία ότι άποδίδει ή πολιτική τών άπειλώv πού 

άκολούθησε καί νά καταστεί συνεπώς περισσότερον 

άδιάλλακτη. Καί στήν άδιαλλαξία της αύτή νά έν

θαρρυνθεί καί άπό τό γεγονός ότι ήμπορεί διά τής 

iiρσεως τού έμπάργκο νά ένισχυθεί ή στρατιωτική 

της ι'σχύς είς βάρος τής 'Ελλάδος. Συνέπεια αύτού 

θά ήταν: 

;;α. Νά καταστεί δυσχερέστερη iiν όχι άδύvατη ή 

λύση τού Κυπριακού. Καί αύτό έπιβεβαιώνεται ifδη 

άπό τίς τελευταίες τουρκικές προτάσεις, οί όποίες 

καθ ' όλες τίς ένδείξεις όδηγούν τό θέμα σέ άδιέξοδο. 

;ψ. Νά περιπλακούν έπικίνδυνα οί έλληvοτουρ

κικές διαφορές στό Αίγαίο. 

;;Είμαι βέβαιος, κύριε πρόεδρε, ότι ή Κυβέρνησίς 

σας στόν χειρισμό τής όλης καταστάσεως θά συνε

κτιμήσει καί τούς κινδύνους αύτούς ποv προκαλούν 

τίς άνησυχίες μας. 

;;Φοβούμαι, κvριε πρόεδρε, ότι iiν δημιουργηθεί 

στόv έλληνικό λαό ή έντύπωσις ότι οί 'Ηνωμένες 

Πολιτείες όδηγούνται σέ μιά έκλογή μεταξύ 'Ελλά

δος καί Τουρκίας είς βάρος τής χώρας μου, θά δυ

σχερανθεί όχι μόνον ή προσπάθειά μου νά έπαναφέ

ρω τίς σχέσεις τών δvο χωρών μας στήν παλαιά τους 

έγκαρδιότητα, άλλά καί ή προσπάθειά μου νά σταθε

ροποιήσω τήν θέση τής 'Ελλάδος στοvς κόλπους 

τής Συμμαχίας. 

;; τίς άπόψεις μου γιά τήv άντιμετώπιση τώv προ
βλημάτων τής περιοχής μας είχα τήν εύκαιρία νά τίς 

έκθέσω, έν λεπτομερείg, τόσο στόνκ. Βάνς, κατά τήν 

έπίσκεψή του στήν 'Αθήνα, όσο καί στόv πρέσβυ κ. 

Μάκ Κλόσκυ. Καί έλπίζω ότι θά €χετε ένημερωθεί 

έπ ' αύτών. 

;;Σiiς παρακαλώ νά βεβαιωθείτε, κύριε πρόεδρε, 

ότι πιστεύω βαθύτατα όχι άπλώς στήν χρησιμότητα 

άλλά στήν άναγκαιότητα τής φιλίας καί τής στενής 

συνεργασίας μεταξύ τών δύο λαών μας. Γι ' αύτό καί 
εϋχομαι εlλικρινώς τό μέλλον νά διαψεύσει τούς φό

βους μου καί τίς άνησυχίες μου καί νά άποδείξει ότι 

οί ίδικές σας έκτιμήσεις ήσαν όρθότερες άπό τίς ίδι

κές μοω;60• 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

Μετά τή λήξη τών εργασιών του Ύπουργικοu 

Συμβουλίου ύπό τήν προεδρία τοu πρωθυπουργοu, 

εκδίδεται ή άκόλουθη επίσημη άνακοίνωση: 

«Ύπό τήν προεδρία τοu πρωθυπουργοί> κ. Καραμανλij 

συνijλθε χθές τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, μέ πλήρη σύνθε

ση. 'ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τά μέλη επί των αποτε-

λεσμάτωv του προσφάτου ταξιδιοu του στίς τέσσερις ευ

ρωπαϊκές πρωτεύουσες καί άνεφέρθη ιδιαιτέρως στήν επι

τευχθείσα άποφασιστική πρόοδο στόν τομέα τijς ΕΟΚ. 

»'Επίσης ενημέρωσε τό 'Υπουργικό Συμβούλιο έπί τijς 

εξωτερικijς καταστάσεως δπως εχει διαμορφωθεί. 

«'Εξ άλλου, ό πρωθυπουργός τόνισε δτι, δπως εlχε 

προαναγγείλει, δταν επεδίωξε τήν επίσπευση των εκλογών, 

ή χώρα ε{σijλθε ε{ς κρίσιμον καί αποφασιστική καμπή καί 

ε{ναι έντελώς αδικαιολόγητος ή προσπάθεια δημιουργίας 

όξύτητος τώρα πού περισσότερο άπό κάθε ι'iλλη φορά 

χρειάζεται ό τόπος σωφροσύνη καί ύπευθυνότητα. 

>>'Εν συνεχεία, ό πρωθυπουργός κατετόπισε τό 'Υ πουρ

γικό Συμβούλιο έπί της έσωτερικijς καταστάσεως καί συνέ

στησε στούς ύπουργούς τήν αϋξηση στό μέγιστον δυνατόν 

τijς άποδοτικότητος τijς Κυβερνήσεως. 'Επέστησε δέ τήν 

προσοχή τους στόν συντονισμό τών ένεργειών τους». 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές παρατηρήσεις, ή 

άναφορά του πρωθυπουργοί) σέ προσπάθειες δημι

ουργίας όξύτητας είχε, είδικότερα, σχέση μέ τίς δη

λώσεις του Α. Παπανδρέου καί τίς άντιδράσεις γιά 

τό νομοσχέδιο περί καταστολής τής τρομοκρατίας. 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

'Η Κυβέρνηση διατυπώνει τά «Προκαταρκτικά 

του Προγράματος Οίκονομικής καί Κοινωνικής 'Α

ναπτύξεως 1978 -1982)), ή συζήτηση καί ψήφιση των 
δποίων άπό τή Βουλή θά δλοκληρωθεί μετά τήν παρέ

λευση δώδεκα μηνών. 

Κατά τή σχετική συζήτηση, ό Ε. Κοθρής, είση

γητής τής ΝΔ, χαρακτηρίζοντας τό νομοσχέδιο ώς 

τό σημαντικότερο τής παρούσας Βουλής, ύποστήρι

ξε δτι οί διατάξεις του δέν άποβλέπουν στόν προσδι

ορισμό συγκεκριμένων μέτρων γιά τήν άντιμετώπιση 

των προβλημάτων, άλλά του γενικοί) πλαισίου τής 

πολιτικής καί τής στρατηγικής, μέσω τής όποίας θά 

άναπτυχθεί καί μέ τήν όποία θά επιτευχθεί ή εφαρ

μογή τους σέ δλους τούς τομείς τής οίκονομικής καί 

κοινωνικής άναπτύξεως. 

Πρώτος βασικός προσανατολισμός του νέου προ

γράμματος είναι ή προστασία τής δημοκρατίας καί 

τής εδαφικής άκεραιότητος τής χώρας, καθώς καί ή 

διατήρηση τής εθνικής μας ταυτότητας. Γιά τήν 

πραγματοποίηση των καίριων αύτών προσανατολι

σμών, όρίζεται ώς στόχος ή ενεργότερη συμμετοχή 

των πολιτών στή διαδικασία γιά τή διαμόρφωση καί 

τήν εφαρμογή των άποφάσεων, ή ενίσχυση τής 

άμυντικής ίκανότητας τής χώρας καί ή πολύπλευρη 

διεθνής συνεργασία. 'Ως δεύτερος βασικός προσα

νατολισμός επιλέγεται ή εφαρμογή πολιτικής πού θά 

συμβάλει στή διατήρηση τής δημογραφικής ευρω

στίας, άπαραίτητης γιά τήν εθνική ύπόσταση καί ώς 

τρίτος ή δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων μέ 

δλες τίς χώρες, μέ τρόπο ίκανό νά συνδράμει στήν 

καλλιέργεια κλίματος ύφέσεως καί είρήνης στά 
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πλαίσια του ΟΗΕ. Στόν οικονομικό τομέα κύριος 

στόχος ε{ναι ή έπίτευξη ταχύρρυθμης πορείας ωστε 

νά έξασφαλιστεί τόσο ή οικονομική καί κοινωνική 
ισορροπία οσο καί οί προϋποθέσεις γιά αύτοδύναμη 

άνάπτυξη. Στό ίδιο πλαίσιο εντάσσεται καί ή επιδίω

ξη γιά πλήρη άπασχόληση. Ή φροντίδα γιά τήν 

άνάπτυξη τών κοινωνικών ύπηρεσιών άποτελεί έπί

σης βασική επιδίωξη καί άποβλέπει στήν ίκανοποί

ηση άναγκών τών οικονομικά άσθενεστέρων πολι

τών, μέ σκοπό νά άποτελέσουν όχι άπλά μέσα άλλά 

μορφές συμπαραστάσεως του κοινωνικοί) συνόλου 

πρός τό l:iτομο καί τήν οίκογένεια. 

Τό δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τή στρα

τηγική γιά τήν προώθηση τών κύριων επιδιώξεων 

καί προσανατολισμών πού προσδιορίζουν τό εθνικό, 

οίκονομικό, κοινωνικό καί πολιτιστικό μέλλον. 

Οί βασικές κατευθύνσεις τής πολιτικής πού θά 

άκολουθηθεί γιά τήν προώθηση τής οικονομικής 

. άναπτύξεως, εντοπίζονται στήν ενταξη τής χώρας 
στήν ΕΟΚ, τήν ένθάρρυνση τής ίδιωτικής πρωτο

βουλίας μέσα στά πλαίσια μιας σύγχρονης μικτής 

οίκονομίας, τή βελτίωση τής τεχνολογίας, άπαραί

τητης γιά τήν αϋξηση τής παραγωγικότητας καί τή 

βελτίωση τής οργανώσεως, τόσο στόν ίδιωτικό οσο 

καί στό δημόσιο τομέα, προκειμένου νά εξασφαλι

στεί ή άνταγωνιστικότητα τής ελληνικής οικονομίας 

καί νά ενισχυθεί ή θέση της στή διεθνή άγορά. 'Ο 

ίδιωτικός τομέας τής οίκονομίας προβλέπεται οτι θά 

φέρει τό κύριο βάρος τής άναπτυξιακής προσπάθει

ας θά πρέπει, κατά συνέπεια, νά του παρασχεθεί κά

θε λογική καί δυνατή ένθάρρυνση καί ύποστήριξη. 

Στή συνέχεια, ό είσηγητής τής πλειοψηφίας άνά

φέρθηκε στά έπιτεύγματα τής έλληνικής οίκονομίας 

καί έπεσήμανε τό γεγονός οτι, στά τελευταία 25 χρό
νια, ό όγκος τής παραγωγής σχεδόν τετραπλασιά

στηκε καί τό κατά κεφαλή άκαθάριστο έθνικό προϊ

όν ύπερτριπλασιάστηκε, γιά νά έγγίσει τό 1977 τά 
2.800 δολ. 'Επίσης, έπεσήμανε τήν καταπολέμηση 
τής άνεργίας καί τής ύποαπασχολήσεως, τή βελτίω

ση στή σύνθεση τής παραγωγής καί τών έξαγωγών, 

μέ τήν ταχύρρυθμη άνοδική πορεία τής μεταποιήσε

ως, καθώς καί τήν πρόσφατη ταχεία αϋξηση τών 

εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, τή μεγάλη, τέ

λος, αϋξηση τών άποταμιεύσεων καί τών έπενδύσεων 

πού συνετέλεσε καί στήν ούσιαστική βελτίωση τής 

βασικής ύποδομής τής οίκονομίας. 

'Ο Ε. Κοθρής άναφέρθηκε άκόμη στή βελτίωση, 

στή διανομή του εισοδήματος χάρις στήν αϋξηση 

του μεριδίου τών μισθωτών στό έθνικό εισόδημα καί 

τή μείωση τής άνεργίας καί τής ύποαπασχολήσεως, 

τήν πληρέστερη άσφαλιστική κό.λυψη, τή βελτίωση 

τών κοινωνικών ύπηρεσιών κάί τή χορήγηση στεγα

στικών δανείων. 

·Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας δέν παρέλειψε νά 

άναφερθεί καί στίς δυσλειτουργίες καί τά προβλήμα

τα τής έλληνικής οίκονομίας. 'Ιδιαίτερα ύπογράμ

μισε τίς άδυναμίες στή σύνθεση τών έπενδύσεων καί 

τίς διαρθρωτικές άδυναμίες στή μεταποίηση καί τή 

γεωργία, τό ελλειμμα του έμπορικου ίσοζυγίου καί 

τίς άνεπάρκειες του χρηματοδοτικοί) πιστωτικοί) συ

στήματος, τής οργανωτικής δομής καί τών μεθόδων 

διοικήσεως στό δημόσιο καί τόν ίδιωτικό τομέα. 'Η 

μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμοί) καί οικονομικών 

δραστηριοτήτων γύρω άπό τήν πρωτεύουσα καί, σέ 

μικρότερο βαθμό, στή Θεσσαλονίκη, ε{ναι ή κυριό

τερη αίτία- ύποστήριξε- γιά τή δημιουργία σο

βαρών λειτουργικών προβλημάτων, τήν ύποβάθμιση 

τής ποιότητας τής ζωής καί τήν έκτεταμένη φθορά 

στό περιβάλλον. 'Εξάλλου, παρά τή σημαντική πρό

οδο κατά τά τελευταία 25 χρόνια, δ άγροτικός πλη
θυσμός έξακολουθεί νά εχει χαμηλό κατά κεφαλή 

εισόδημα, σέ σύγκριση μέ τούς άπασχολούμενους σέ 

l:iλλους τομείς τής οίκονομίας, ένώ ή εντονη άνισό

τητα μεταξύ τών διαφόρων γεωργικών περιοχών δέν 

εχει έκλείψει. 

Στή συνέχεια τής όμιλίας του, δ είσηγητής τής 

πλειοψηφίας ε{πε οτι, στό διάστημα πού μεσολάβη

σε άπό τήν πρώτη κατάΘεση του νομοσχεδίου, ή Κυ

βέρνηση προχώρησε στή λήψη μέτρων, τά όποία, 

σύμφωνα μέ τούς στόχους πού εχουν καθοριστεί στά 
πλαίσια τής εφαρμογής του, έντοπίζονται κατά το

μείς ώς έξής: 

Ι. Γεωργία 

Κατά τή διάρκεια αuτή τοϋ προγράμματος βασική έπι

δίωξη τής άγροτικής πολιτικής πού άσκήθηκε, ήταν ή 
προετοιμασία τοϋ τομέα γιά τήν έφαρμογή τής Κοινής 

'Αγροτικής Πολιτικής. 

Στά πλαίσια αuτά προωθήθηκε: 

α. 'Η σταδιακή προσαρμογή τοϋ έπιπέδου τιμών παρα

γωγου πρός τίς άντίστοιχες θεσμοθετημένες τιμές τής Κοι

νότητας. 

β. 'Η σταδιακή προσαρμογή τών έπιδοτήσεων καί γε

νικότερα τών οικονομικών ένισχύσεων πρός τίς κοινοτι

κές. 

γ. 'Η έπεξεργασία νόμου- πλαισίου, δ δποίος θά ρυθ

μίζει τή δημιουργία διοικητικής καί οργανωτικής ύπο

δομής γιά τή λειτουργία τών άγορών. Συγκεκριμένα δ νό

μος -πλαίσιο, δ δποίος βρίσκεται ετοιμος σέ θεσμικά κεί

μενα καί δ δποίος θά προωθηθεί μετά τήν ύπογραφή τής 

έντάξεως άπό τή χώρα μας προβλέπει: τή δημιουργία 

'Υπηρεσίας Διαχειρίσεως τών άγορών τών γεωργικών 

προϊόντων, καθορισμό των άντιπροσωπευτικών άγορών, 

δημιουργία 'Υπηρεσίας Στατιστικής Πληροφορήσεων στό 

ύπουργείο Γεωργίας, έπέκταση τής τυποποιήσεως καί του 

ποιοτικου έλέγχου στά διακινούμενα άγροτικά προϊόντα. 

δ. Νομοθετική προσαρμογή όλου του νομικου πλαισίου 

πού άφορα τά γεωργικά προϊόντα καί γενικότερα τή γεωρ

γική πολιτική. 
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ε. 'Η προώθηση τής έκτελέσεως των εργων ύποδομής 

πού εχουν προταθεί άπό τό πρόγραμμα. 

Παράλληλα, προωθήθηκαν νομοσχέδια καί ένισχύθη

καν δρ~στηριότητες προβλεπόμενες άπό τό πρόγραμμα. 

Είδικότερα: 

Βρίσκονται στή Βουλή τά νομοσχέδια: 

α . Περί γεωργικών συνεταιρισμών (V, 1.2.2.) 
β. Περί έγκαταλειμμένων γαιών (V. l.l.2.) 
Δευτερεύοντα νομοσχέδια πού ψηφίστηκαν στό ι978 : 

ι. ' Αναθέσεις μελέτης σφαγείων βιομηχανικοί) τύπου. 

2. Ρυθμίσεις όφειλών παραχωρηθέντων κλήρων σέ 

άκτήμονες. 

3. Ρυθμίσεις άποστραγγιστικών γαιών (τριχωνίδας 

κ.λ.π.). 

4. Παροχής οίκονομικής βοηθείας γιά τούς πληγέντες 
άγρότες άπό τά εργα Πολυφύτου καί Μόρνου. 

2. Βιομηχανία 

Τό νέο καθεστώς γιά τά κίνητρα, έκτός τίς εύεργετι

κές έπιπτώσεις πού άναμένεται νά εχει (περιφερειακή άνά

πτυξη), ύλοποιεί τίς βασικές καταστάσεις των προκα

ταρκτικών γιά τή βελτίωση τής συνδέσεως καί του προ

σανατολισμοί) τής παραγωγής. 'Εξάλλου δ νέος νόμος γιά 

τήν κεφαλαιαγορά, έκτός τή σημασία του γιά τό νομισμα

τοπιστωτικό σύστημα ύλοποιεί ενα άπό τά βασικά στοιχεία 

των κατευθύνσεων γιά τήν έξυγίανση τής χρηματοδοτικής 

διαρθρώσεως. 

3. Χρηματοπιστωτικός τομέας 

Καταρτίστηκε καί άνακοινώθηκε εγκαιρα άπό τό ύπουρ

γείο Συντονισμοί) νομισματικοπιστωτικό πρόγραμμα πού 

άποτελεί δδηγό γιά τίς έμπορικές τράπεζες. Βρίσκεται σέ 

έξέλιξη ή λεπτομερής μελέτη του τραπεζικοί) συστήματος, 

μέ σκοπό τήν έναρμόνισή του πρός τό κοινοτικό καθε

στώς, δπου χρειάζεται καί γενικότερα τήν αϋξηση τής άν

ταγωνιστικότητας καί τής άποτελεσματικότητάς του. 

'Επετράπη ή μερική τοποθέτηση των διαθεσίμων 

άσφαλιστικών Ταμείων στή χρηματαγορά. 

4. Περιφερειακή άνάπτυξη 

Τό νέο καθεστώς κινήτρων, έκτός τή σημασία του γιά 

τή βιομηχανική άνάπτυξη πού άναφέρθηκε πιό πάνω, άπα

βλέπει βασικά στήν ένθάρρυνση τής περιφερειακής άνα

πτύξεως. 

Παράλληλα, μόλις πρόσφατα πάρθηκαν άποφάσεις γιά 

τήν προώθηση του χωροταξικοί) τής ' Ελλάδος καί γιά τή 

δημιουργία περιφερειακών πόλων άναπτύξεως. 

5. οικιστικό περιβάλλον 

ι. Μείωση συντελεστών δομήσεως . 

2. Προώθηση νομοθετημάτων γιά βελτίωση πολεοδο
μικής νομοθεσίας. 'Ετοιμάζεται έπίσης νομοσχέδιο περί 

οίκιστικών περιοχών. 

3. 'Ανάπτυξη του πρασίνου. 
4. 'Οργάνωση καί ελεγχος τής άναπτύξεως τής παρα

θεριστικής κατοικίας. 

5. Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας πεζών. 

6. Δημόσια οίκονομικά 

·Η άναμόρφωση τής φορολογικής νομοθεσίας μέ στό

χους τή βελτίωση τής συνθέσεως των έσόδων καί τήν κα

ταπολέμηση τής φοροδιαφυγής, ή προετοιμασία του έδά

φους γιά τήν είσαγωγή του φόρου προστιθεμένης άξίας καί 

γενικά τήν έναρμόνιση μέ τό κοινωνικό καθεστώς, ή άνα

μόρφωση του καθεστώτος_ των κινήτρων, άποτέλεσαν με

ρικά άπό τά βασικά στοιχεία τής δημοσιονομικής πολιτι

κής πού ύλοποιοuν βασικές κατευθύνσεις τών προκαταρ

κτικών. 

'Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας ύΠενθύμισε, στή 
συνέχεια, τίς βασικές διακηρύξεις του Κ. Καραμαν

λή, σύμφωνα μέ τίς όποιες «ή Νέα Δημοκρατία χα

ράσσει τό οίκονομικό καί κοινωνικό της πρόγραμμα 

σάν ενα έφικτό συνδυασμό τής έλευθέρας οίκονομίας 

καί του Κράτους τής εύημερίας», καθώς καί τήν κα

ταστατική διακήρυξη του κόμματος τής πλειοψηφί

ας, σύμφωνα μέ τήν όποία «ή έλευθέρα οίκονομία, 

στήν όποία πιστεύει, δέν ήμπορει νά άποκλείσει τήν 

διεύρυνσιν του οίκονομικου τομέα, τόν όποιον έλέγ

χει τό Κράτος καί ή ίδιωτική πρωτοβουλία δέν ήμ

πορει νά εϋρη τήν δικαίωσή της χωρίς τήν παράλλη

λον συμμετοχή τ&ν εύρυτέρων λαϊκών τάξεων είς 

τήν κατανομήν του έθνικου προϊόντος», γιά νά κατα

λήξει μέ τήν άκόλουθη διαπίστωση: 

«w Αν πραγματικά ένδιαφερόμαστε γιά τήν οίκονομική 
άνάπτυξη τής χώρας καί τό έθνικό μας συμφέρον, όφεί

λουμε νά ψηφίσουμε τό νομοσχέδιο αύτό μέ τή σκέψη δτι 

δέν ύπάρχει διαφορά στόχων μεταξύ άντιπολιτεύσεως καί 

Κυβερνήσεως, άλλά διqφορά στρατηγικής γιά τήν έπιτυ

χία κοινά άποδεκτών στόχων· liν μάλιστα ληφθεί ύπόψη τό 

γεγονός δτι μία μικρή χώρα, δπως είναι ή 'Ελλάδα, όφεί

λει νά προχωρεί μέ σύνεση καί προσοχή στόν τομέα τής 

οίκονομίας, έφόσον δέν είναι σέ θέση νά μεταβάλλει τίς 
διεθνείς συνθήκες κατά τρόπο πού θά τήν Ικανοποιεί άπο

λύτως καί μάλιστα δταν ή διεθνής οικονομική ζωή κατα

τρύχεται άπό κρίση καί άβεβαιότητα». 

'Ο κύριος είσηγητής τής μειοψηφίας, Μ. Δρεττά

κης, έντόπισε τήν άντίθεση του ΠΑΣΟΚ στά άκό

λουθα κυρίως σημεια: Μή συμμετοχή τ&ν έκπροσώ

πων τ&ν παραγωγικών τάξεων στούς στρατηγικούς 

προσανατολισμούς τής Κυβερνήσεως, συγκεκριμένα 

τήν ενταξη τής χώρας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, 
ή όποία ερχεται σέ άντίθεση μέ τούς έπόμενους στό

χους του προγράμματος, δπως τή διατήρηση τής 

έθνικής άνεξαρτησίας καί τήν προστασία τής έδαφι

κής άκεραιότητας τής χώρας άντίθεση άνάμεσα 

στούς στόχους καί τά μέσα πού έξαγγέλλονται, δπως 

ύπογραμμίζεται άπό τήν άντιμετώπιση των θεμάτων 

τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, τής 'Ανωτάτης Παι

δείας καί, άκόμη, τής φοροδιαφυγής. Καί άσκησε 

άκόμη κριτική του κυβερνητικοί) εργου μέ άφορμή 

τό ρυθμό άναπτύξεως τής έθνικής οίκονομίας, τόν 
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πληθωρισμό καί τό ίσοζύγιο πληρωμών, τίς έπενδύ

σεις καί τήν κατανάλωση, ύπογραμμίζοντας καί τίς 

γενικότερες άδυναμίες στόν τομέα τής Παιδείας καί 

τής 'Υγείας. Μέ βάση τίς παρατηρήσεις αύτές, ό έκ

πρόσωπος τοϋ ΠΑΣΟΚ δήλωσε δτι ή άξιωματική 

άντιπολίτευση θά καταψηφίσει τά «προκαταρκτικά 

τοϋ προγράμματος Κοινωνικής καί Οίκονομικής 

'Αναπτύξεως 1978-1982»61 • 

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

'Ο ύπουργός Συντονισμοϋ Γ. Ράλλης έγκαινίασε 

στήν περιοχή τής Κοζάνης τό έργοστάσιο άμιάντου 

πού κατασκευάζει ή ΕΤΒΑ. Τό εργο άποτελεί τό 

πρώτο μιας σειράς βιομηχανικών συγκροτημάτων, 

τά όποία ίδρύονται άπό τήν ΕΤΒΑ καί τήν ΕΛΕΒΜΕ 

καί τών όποίων τό ϋψος έπενδύσεων άνέρχεται σέ 

700 έκατ. δολλάρια. 'Η πραγματοποίηση τών μεγά
λων αύτών έπενδύσεων - τόνισε- πείθει δτι ή έλ

ληνική οίκονομία βρίσκεται σέ καλό σημείο, έφό

σον οί νέες έπενδύσεις εΙναι τό καλύτερο φάρμακο 

γιά τήν άντιμετώπιση τοϋ στάσιμου πληθωρισμοϋ. 

Τό άπόγευμα, ό Γ. Ράλλης θεμελίωσε τό συνεται

ριστικό βιομηχανικό συγκρότημα πού οίκοδομοϋν 

στόν Κολυνδρό oi άγρότες τής περιοχής καί, μέ τήν 
εύκαιρία αύτή, ύπογράμμισε τά τεράστια ώφέλη πού 

θά άποκομίσει δ άγροτικός πληθυσμός άπό τήν εν

ταξη στήν ΕΟΚ. νΑν τό 1977, ε{πε, ήμαστε μέσα 
στήν Κοινή 'Αγορά, τό άγροτικό είσόδημα θά ήταν 

κατά 20% μεγαλύτερο άπό αύτό πού πέτύχαν oi άγρό
τες τόν περασμένο χρόνο. 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ άφορμή τό ύπό έξέλιξη 

θέμα τής ύποβολής τουρκοκυπριακών προτάσεων 

στό γενικό γραμματέα τοϋ ΟΗΕ, εκαμε τήν άκόλου

θη δήλωση : 

«'Η Κυβέρνηση δέν έχει λάβει έπισήμως γνώση 

τών τουρκοιωπριακών προτάσεων. 'Εκείνο δμως τό 

δποίο γνωρίζω εlναι δτι, δταν δ κ. Βαλντχάιμ έπε

σκέφθη τήν 'Αθήνα τόν περασμένο 'Ιανουάριο, 

είχαμε καταλήξει στό συμπέρασμα δτι δέν εlναι 
άρκετό οί προτάσεις αύτές νά εlναι συγκεκριμένες 
άλλά πρέπει καί νά άποτελούν βάση γιά τήν έπανά

ληψη διακοινοτικού διαλόγου, δυναμένου νά δδηγή

ση σέ δίκαιη λύση τού προβλήματος. Πιστεύω δτι δ 

Βαλντχάιμ μέ τήν πείρα πού έχει έπί τού θέματος καί 

τήν άνεξαρτησία πού διαθέτει, δέν θά παραλείψη νά 

έξασφαλίση τίς άναγκαίες αύτές προϋποθέσεις. 

'Αλλά καί ή τουρκική πλευρά, έάν οί προτάσεις δέν 

πληρούν τίς προϋποθέσεις αύτές, θά πρέπει νά τίς 

βελτιώση γιά νά καταστήση δυνατή τήν έπανάληψη 

τού διαλόγοω>. 

'Η ύποβολή τών τουρκοκυπριακών προτάσεων 

στό γενικό γραμματέα τοϋ ΟΗΕ ε{χε γίνει στή Βιέν

νη, στίς 13 'Απριλίου. Oi Τουρκοκύπριοι έκπρόσω
ποι ε{χαν καταβάλει κάθε προσπάθεια γιά νά έκ

μαιεύσουν άπό τήν πλευρά του μιά- πρώτη εστω -
θετική άποτίμησή τους. 'Ο Κ. Βαλντχάιμ δμως 

έξαρχής άρνήθηκε είτε νά έκφραστεί θετικά είτε νά 
προτείνει τήν έπανάληψη τών διακοινοτικών συνο

μιλιών μέ βάση τίς τουρκοκυπριακές προτάσεις, ένώ, 

σέ δηλώσεις του άπό τή Ρόδο, καθ' δδόν πρός τήν 

Κύπρο, εΙχε έπισημάνει δτι τίποτε δέν θά άποφασι

ζόταν ή θά άνακοινωνόταν προτοϋ συζητήσει τό 

περιεχόμενό τους μέ τόν πρόεδρο τής Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

'Αλλ' ήδη, προτοϋ δ Κύπριος πρόεδρος καταδι

κάσει όριστικά καί άμετάκλητα τίς τουρκικές προτά

σεις, ώς έντελώς άπαράδεκτες καί άνίκανες νά προ

σφέρουν δποιαδήποτε βάση γιά παραπέρα διαπρα

γματεύσεις, έπισημαινόταν στή Λευκωσία ή aρνηση 

τής τουρκοκυπριακής πλευρaς (α) νά άποδεχτεί τήν 

πλήρη άποκατάσταση τών άνθρώπινων δικαιωμάτων 

γιά τούς 'Ελληνοκυπρίους, (β) νά έπιτρέψει τήν 

έλευθερία έπικοινωνίας, μετακινήσεως, έγκαταστά

σεως καί έργασίας, (γ) νά προτείνει συγκεκριμένη 

λύση γιά τό θέμα, τής 'Αμμοχώστου καί (δ) νά κάμει 

σοβαρές προτάσεις πάνω στό έδαφικό62 • 

Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές καί ένόψει τής συ

ναντήσεώς του μέ τό γενικό γραμματέα τοϋ ΟΗΕ, δ 

πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας ύπέβαλε στόν 

Κ. Καραμανλή τίς άκόλουθες σκέψεις: 

«I. Ξεκινώ άπό τήν διαπίστωση δτι οί τουρκοκυπριακές 
προτάσεις ε{ ναι τόσο κακές καί στά τρία σημεία τους: συν

ταγματικό, έδαφικό καί καθεστώς 'Αμμοχώστου, ώστε 

πραγματικά δένε{ ναι δυνατό νά περιμένει κανείς βελτίωση 

τέτοια πού εστω νά έγγίσουν δρια, πού θάτ_αν δυνατό νά 

δεχθεί ή Ι:λληνοκυπριακή πλευρά, χωρίς πραγματικά νά 

διακινδυνεύει τό μέλλον τοu κυπριακοu Έλληνισμοu. 

»2. Καί άπό τήν διατύπωση των προτάσεων καί άπό τήν 
δλη οtκονομία τους καί άπό τόν τρόπο πού προβλήθηκαν 

άπό τήν τουρκική πλευρά, προκύπτει τό άσφαλές συμπέ

ρασμα, δτι οί προτάσεις εντάσσονται σ, ~να γενικώτερο 

άμερικανοτουρκικό σενάριο μέ στόχο τήν άρση του έμ

πάργκο. 

»3. 'Η Ι:λληνοκυπριακή πλευρά βρίσκεται στό έξή ς δί
λημμα. Νά τίς άπορρίψει, άποκαλuπτοντας στήν διεθνή 

κοινή γνώμη τήν άρνητικότητά τους, δπόταν θά ύπήρχε 

μέν μιά πιθανότητα νά διατηρηθεί τό έμπάργκο, άλλά θά 

κινδύνευε νά κατηγορηθεί ώς άδιάλλακτη, ή νά δεχθεί νά 

άρχίσει συνομιλίες, δπόταν τό έμπάργκο θά ήρετο καί θά 

πιστωνόταν ή Ι:λληνοκυπριακή πλευρά μέ ~να άκόμα, άμ

φίβολης άξίας καί διάρκειας, πιστοποιητικό καλής συμπε

ριφοράς. 'Αλλά καί ταυτόχρονα θά υ{οθετοuσε ώς βάση 

λύσης τίς άπαράδεκτες τουρκικές προτάσεις, άπό τό πλαί

σιο των δποίων δέν θά εlναι δυνατόν νά ξεφύγει πλέον μέ 
δλες τίς όφθαλμοφανείς καταστρεπτικές συνέπειες. 'Εν 
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όψει των άνωτέρω προκρίνω τήν έξης πολιτική: 

»α. Νά πείσω τόν κ. Βαλντχάιμ νά μ ή συγκαλέσει συνο

μιλίες. Θά τοϋ έξηγήσω πόσον άπαράδεκτες εΙ ναι ο{ προτά

σεις. Θά τονίσω δτι άκόμη καί άν βελτιωθοϋν 100%, καί 
πάλιν μικρό ποσοστό προσφύγων θά γύριζε. Θά διευκρινί

σω, έπίσης, δτι ή συνταγματική δομή εΙναι τέτοια στήν 

φιλοσοφία της, πού πραγματικά νά μήν ε{ναι έπιδεκτική 

βελτίωσης. v Αν δ Βαλντχάιμ πεισθεί, τότε ή έλληνοκυπρι

ακή πλευρά βγαίνει άπό τήν δύσκολη θέση. 

»β. v Αν δ Βαλντχάιμ προχωρήσει στή σύγκληση δια

κοινοτικών συνομιλιών, θά άρνηθώ νά συμμετάσχω, φρον

τίζοντας νά διαφωτίσουμε τήν κοινή γνώμη γιά τό περιεχό

μενο τών τουρκικών προτάσεων. Σημειώνω δτι ijδη δ διε

θνής τύπος τίς θεωρεί άκατάλληλες. 

»γ. 'Υπάρχει άκόμη καί ή έξης έναλλακτική γραμμή. 

v Α ν δ Βαλντχάιμ συγκαλέσει συνομιλίες, θά πω δτι διαφω

νώ καί θά άποκαλύψω δημόσια τίς τουρκοκυπριακές προτά

σεις. Ταυτόχρονα, δμως, θά πω δτι πρίν δριστικοποιήσω 

τήν άπόρριψη της πρόσκλησης γιά συνομιλίες, θά ζητήσω 

νά συναντηθώ προσωπικά μέ τούς προέδρους ij πρωθυ
πουργούς των πέντε μονίμων μελών τοϋ Συμβουλίου 

'Ασφαλείας. VH, μιά άλλη άπόχρωση της ίδέας μου, θά 
ζητήσω νά συναντηθώ μόνο μέ τόν κ. Κάρτερ. 'Αποκλίνω 

μiϊλλον πρός τήν πρώτη φόρμουλα, γιατί ετσι θά εχει καί ή 

Γαλλία γνώμη καί ή Σοβιετική ΠΕνωση θά άναγκασθεί νά 

πάρει θέση. 'Υπάρχει βεβαίως τό ένδεχόμενο ή διαδικασία 

αύτή νά δδηγήσει καί πάλι σέ σύσταση γιά διακοινοτικές 

συνομιλίες . VΕχει, δμως, τό πλεονέκτημα δτι, μέ τή διαδι

κασία αύτή, ένεργοποιείται ή κοινή γνώμη, άποφεύγεται 

ίσως ή άρση τοϋ έμπάργκο καί άποφεύγεται, άκόμη, ή κα

τηγορία δτι μονολεκτικά άπορρίψαμε τήν πρόσκληση τοϋ 

γενικοϋ γραμματέα γιά σύγκληση διακοινοτικών συνομι

λιών. 

»4. Θέλω νά έπαναλάβω δτι τήν στάση μου, δπως τήν 
έξέθεσα, τήν προσδιορίζει ή άπόλυτη πεποίθησή μου δτι οί 
Τοϋρκοι δέν άποβλέπουν σέ λύση ij τουλάχιστον σέ λύση 
πού νά μήν εθετε σέ πραγματικό κίνδυνο τό μέλλον τοϋ 

κυπριακοϋ • Ελληνισμοu: Καί, έπίσης, ή πεποίθησή μου 
δτι, άν άκολουθηθεί άλλη δδός, ή περαιτέρω πορεία θά 

ε{ ναι καταστρεπτική, άφοϋ, μεταξύ άλλων, θά εχουμε έμείς 

ο{ ϊδιοι έγκαταλείψει δλα τά έρείσματά μας . 

»5. τέλος, δ βουλευτής Μπραδημος μοϋ τόνισε δτι 

έπείγει, τήν Τετάρτη , 19 'Απριλίου, νά εχει κάποιαν έπί
σημη δήλωση της κυπριακης Κυβέρνησης, μέ τήν όποία 

νά καταγγέλλονται δημόσια οί τουρκικές προτάσεις. Καί 

αύτό γιατί τήν ίδια μέρα, αύτός μαζί μέ τούς Σαρμπάνη καί 

VΗγκλετον, καταθέτει στό Κογκρέσσο γιά τό θέμα άρσης 

τοϋ έμπάργκο. 'Εξ άλλου, τήν ίδια γνώμη μiiς διατύπωσε 

καί στέλεχος τών "New York Times" , πού πρόσθεσε δτι τό 
γεγονός καί μόνο τής εναρξης διακοινοτικών συνομιλιών 

θά άποτελοϋσε "είσοδο" γιά την άρση τοϋ έμπάργκο. Κατά 
συνέπεια, προτίθεμαι αuριο νά κάνω κάποια δήλωση, έπι

βοηθητική τής προσπάθειας των ' Ελληνοαμερικανών φί

λων μας». 

·Ο Κ. Καραμανλής &στειλε αύθημερόν τήν παρα

κάτω άπάντηση : 

«1. 'Όπως σiiς εlναι γνωστό, παγία εlναι ή πολι-

τική τής Κυβερνήσεώς μου, γιά τήν όποία έχομε 

συμφωνήσει, ότι ή πρωτοβουλία τών χειρισμών άνή

κει στήν κυπριακή Κυβέρνηση, στήν όποία συμπαρί

σταται πλήρως ή έλληνική Κυβέρνηση. 

»Κατά συνέπειαν καί ή θέσις πού θά λάβετε έναν

τι τών προτάσεων, πού κομίζει δ κ. Βαλντχάιμ, άνή

κει στήν κυπριακή Κυβέρνηση. Ν Αν τίς κρίνετε άπα

ράδεκτες γιά τήν έναρξη του διακοινοτικοί] διαλό

γου, θά πρέπει πρώτα νά προσπαθήσετε νά πείσετε 

τόν κ. Βαλντχάιμ νά άναλάβει αύτός τήν εύθύνη νά 

τίς χαρακτηρίσει ώς άκατάλληλες νά άποτελέσουν 

τήν βάση γιά τήν έναρξη διαλόγου. 

»2. Σέ περίπτωση πού δ κ. Βαλντχάιμ δέν πεισθεί, 

νομίζω θά ήταν σκόπιμο νά του πείτε, ότι, κατ' άρ

χήν, τίς θεωρείτε άκατάλληλες. Καί θά του διευκριvή

σετε ότι θά του δώσετε έπισήμως τήν άπάντησή σας 

έγγράφως τήν έπομένη. Τοuτο, γιά νά μή δοθεί ή 

έντύπωση ότι τίς άπορρίψατε πρίν τίς μελετήσετε. 

»3. Θά ήταν σκόπιμο ή έγγραφη άπάντηση πού θά 
δοθεί στόν Κ. Βαλντχάιμ, νά εlναι καλά τεκμηριωμέ

νη, έτσι ώστε νά άποδεικνύει γιατί οί τουρκοκυπρια

κές προτάσεις δέν μποροuν ν' άποτελέσουν βάση 

συζητήσεως. 

''Νά έτοιμασθεί δέ ταυτόχρονα καί ένα περιεκτι
κό κείμενο κατάλληλο γιά τήν δημοσιότητα, ώστε νά 

ένημερωθοuν καί οί φίλοι μας καί τά μέσα ένημερώ
σεωρ,63. 

Τελικά, δ γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, σέ έπί

σημη άνακοίνωσή του, στίς 2 Μαίου, δήλωσε δτι ή 
l;λληνοκυπριακή πλευρά &κρινε τίς τουρκικές προτά

σεις μη άποδεκτές ώς βάση γιά τήν έπανέναρξη των 

διαπραγματευτικών συνομιλιών. Προφανώς, τόνιζε ή 

άνακοίνωση , ύπάρχει διάσταση στίς θέσεις των δύο 

πλευρών σχετικά μέ τίς προϋποθέσεις γιά τήν έπανέ

ναρξη των συνομιλιών καί, κάτω άπό αύτές τίς συνθή
κες, θά συνεχίσει τίς διαβουλεύσεις, στό πλαίσιο τής 

άποστολ ή ς του γιά τήν παροχή καλών ύπη ρε σι& ν, μέ 

σκοπό νά διευκρινιστοuν οί θέσεις τής κάθε πλευρiiς. 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

Ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) πραγμα

τοποιείται στό ύπουργείο Συγκοινωνιών εύρεία σύ

σκεψη μέ άντικείμενο τό κυκλοφοριακό πρόβλημα 

τής πρωτεύουσας, καθώς καί τά είδικότερα θέματα 

των άστικ&ν συγκοινωνιών, του ύπογείου σιδηροδρό

μου-μετρό καί του νέου διεθνοuς άεροδρομίου τ&ν 

Σπάτων. 

Στή σύσκεψη πήραν μέρος δ άντιπρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως, Κ. Παπακωνσταντίνου, οί ύπουργοί 

Συντονισμοί), Συγκοινωνιών καί Δημοσίας Τάξεως, δ 

ύπουργός καί δ ύφυπουργός Δημοσίων 'Έργων, κα

θώς καί άνώτεροι ύπηρεσιακοί παράγοντες. 
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Πάσχα στή Ρόδο. 
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Μετά τό τέλος της συσκέψεως, δ Κ. Καραμανλης 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Δέν κουράστηκα, άλλά θά κουραστώ. Εlναι 

πολλά τά προβλήματα καί θέλουν στό σύνολό τους 

άντιμετώπιση. 'Υπάρχει πρόβλημα ένός γενικού, εύ

ρυτέρου προγράμματος γιά νά καταστfj δυνατό νά 

σωθfj ή 'Αθήνα. "Οπως ξέρετε εlναι ή μόνη πόλη 

στόν κόσμο, ή δποία έκτίσθη aνευ σχεδίου. 

» Τό άρχικό σχέδιο τfjς 'Αθήνας ήταν τό σχέδιο 
του Κλεάνθη, τό δποίο προέβλεπε μιά πόλη γιά 

100.000 κατοίκους. Ή 'Αθήνα έγινε 3.000.000 aνευ 
σχεδίου. Θά ήταν μιά λύση νά γκρεμιστfj κατά τό 

fiμισυ, άλλά εlναι άδύνατο. Καί δεδομένου ότι δέν 

μπορούμε νά τήν ξανακάνουμε, θά πρέπει νά δούμε 

τούλάχιστον πώς · θά τή σώσουμε. 

»'Εξετάσαμε δλα τά προβλήματα τά δποία έχουν 
σχέση μέ τό μέλλον τfjς 'Αθήνας. Θά γίνουν άλλε

πάλληλες συσκέψεις είς τρόπον ωστε νά έμφανισθfj 

ένα δλοκληρωμένο πρόγραμμα καί γιά τό μετρό καί 

γιά τά άεροδρόμια καί τά συγκοινωνιακά κ.λ.π.Ι>. 

Σέ έρώτηση δημοσιογράφων, άν θά έπαναληφθεί 

ή σύσκεψη τήν έπομένη έβδομάδα, δ πρωθυπουργός 

άπάντησε: 

«'Η γνώμη μου εlναι δ τι, γιά νά λυθούν τά προ

βλήματα αύτά, θά χρειασθούν άλλεπάλληλες συσκέ

ψεις καί άρκετός χρόνος γιά νά καταλήξουμε σέ δρι

στικές άποφάσεις;λ 

Καί, άπευθυνόμενος πρός τούς δημοσιογράφους, 

είπε άκόμη: 

«"Οταν γράφετε γιά τήν κατάσταση τfjς 'Αθήνας, 

παραλείπετε νά &να φέρετε ότι, έάν δέν εlχα προλάβει 

νά κάνω αύτά πού έκανα κατά τήν 8ετία, δπως τήν 

vδρευσή της μέσφ 'Υλίκης, τήν διάνοιξη νέων λεω
φόρων καί τήν άνακατασκεvή δλων τών παλαιών, τό 

σύστημα τών στοών καί τήν άποχέτευσή της μέ τό 

έργο τού Κερατσινίου καί τόσα aλλα, ή πρωτεύουσα 

θά ήταν άκατοίκητη. Γράφετε μόνο γι ' αύτά πού πρέ
πει νά γίνουν, καί ξεχνάτε αύτά πού έγιναν. 

>;Πάντως καί αύτά πού χρειάζεται νά γίνουν, θά 

γίνουν». 

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

'Η Εύρωπαϊκή 'Επιτροπή παρουσιάζει τήν εκ

θεσή της μέ άντικείμενο τίς έπιπτώσεις άπό τή διεύ

ρυνση της Κοινότητας. 

Τό κείμενο της έκθέσεως προετοιμαζόταν άπό 

τόν 'Οκτώβριο τοϋ 1977 καί ή έπικείμενη δλοκλή
ρωση της συντάξεώς του είχε συντελέσει άνασταλτι

κά στήν πρόοδο τ&ν διαπραγματεύσεων γιά τήν εν

ταξη της ·Ελλάδος. Διαφωτιστική είναι έκτενής πε-

ρίληψη πού εχει συνταχθεί άπό τόν Γ. Κοντογεώργη, 

μέ τήν προσθήκη καί δρισμένων παρατηρήσεων: 

«Τό γενικό τμήμα τής 'Εκθέσεως συνοδiύεται άπό δύο 

τμήματα, στά όποία άναλύονται ο{ οίκονομικές καί οί θε

σμικές έπιπτώσεις τής διευρύνσεως. 

» • Η ~Εκθεση έπισημαίνει ότι οί ύποψήφιες χώρες 

εχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές άναπτύξεως, έν 

τούτοις καί οί τρείς ύστεροϋν σέ οίκονομική άνάπτυξη, έν 

συγκρίσει μέ τήν Κοινότητα τών έννέα καί κατά συνέπεια 

ή συμμετοχή τους στήν Κοινότητα θά διευρύνη τίς περιο

χές καί θά αύξήση τούς τομείς πού άντιμετωπίζουν δυσκο

λίες στήν Κοινότητα. Ή έκτίμηση αύτή έπιβάλλει τή λή

ψη μέτρων πρίν καί μετά τήν προσχώρηση, ώστε νά έξα

σφαλισθή ότι οϋτε οί αντικειμενικοί σκοποί τής Κοινότη

τος, οϋτε ή άνάπτυξη τών τριών νέων χωρών θά τεθοϋν σέ 

κίνδυνο. 

»Ή προοπτική τής διευρύνσεως έπιβάλλει ώς πρωταρ
χικό στόχο τήν άνάπτυξη τής άναγκαίας πολιτικής μέ σει

ρά μέτρων, πού θά έξασφαλίσουν μία ρωμαλέα άνάπτυξη 

τής Κοινότητος, από τήν όποία έξαρτaται, σέ μεγάλο βα

θμό, ή έπίλυση τών προβλημάτων πού συνδέονται μέ τή 

διεύρυνση . 

»Παράλληλα, ή ενταξη στήν Κοινότητα τών τριών νέων 

χωρών, πρέπει νά προετοιμασθή καταλλήλως καί νά διευ

κολυνθή μέ είδικά περιφερειακά μέτρα, περιλαμβανομένης 

καί τής δημοσιονομικής βοηθείας, τά όποία πρέπει νά 

ληφθοϋν πρίν καί μετά τήν προσχώρηση. Τά μέτρα όμως 

αύτά δέν θά πρέπει νά θέτουν σέ κίνδυνο τή συνοχή τής 

Κοινότητος, αλλά άντιθέτως θά πρέπει νά τήν ένισχύουν. 

)) 'Εν τούτοις τονίζεται στήν 'Έκθεση δτι ή δημοσιονο
μική προσέγγιση τοϋ θέματος θά ε{ναι άνευ άξίας άν δέν 

άποτελέση τμήμα μιάς όλοκληρωμένης οΙκονομικής, βιο

μηχανικής, γεωργικής, κοινωνικής καί περιφερειακής πο

λιτικής, μόνο μέ τήν όποία μπορεί ν' άντιμετωπισθοϋν θε

τικά οί συνέπειες τής διευρύνσεως καί νά έξασφαλισθή ή 

συνοχή τής Κοινής 'Αγοράς. 

)) ·Η »Εκθεση άναφέρεται κατόπιν στά προβλήματα γιά 
κάθε ύποψήφια χώρα καί στίς έπιπτώσεις τής διευρύνσεως 

στή γεωργία καί στή βιομηχανία, στόν κοινωνικό καί πε

ριφερειακό τομέα καί στό ένεργειακό πρόβλημα. 

»τέλος, ή »Εκθεση άναφέρει δτι ή διεύρυνση θά ένισχύ

ση τό διεθνή ρόλο τής Κοινότητος κυρίως στή Μεσόγειο, 

τήν 'Αφρική καί τή Λατινική ' Αμερική, έπισημαίνει δμως 

δτι ή άνάπτυξη τής έξωτερικής πολιτικής τής διηυρυμένης 

Κοινότητος προϋποθέτει τήν ένίσχυση τής συνοχής τών 

μελών της. Καί αύτό δέν μπορεί νά έπιτευχθή παρά μόνο άν 

οί Κυβερνήσεις έντείνουν ταυτόχρονατή συνεργασία τους 

σέ δλα τά θέματα έξωτερικής πολιτικής. ·Η ένίσχυση αύ

τής τής άλληλεγγύης ύπογραμμίζει τή σημασία τής πολιc 

τικής συνεργασίας γιά τίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, ή όποία 

παραμένει ό βασικός πυρήνας, από τόν όποίο άναπτύσ

σεται ή Εύρωπαϊκή "Ενωση. 

))' Αναφερομένη ή 'Έκθεση στή Μεσόγειο, δπου ή διεύ
ρυνση θά &χη τίς πιό βαθιές έπιπτώσεις, θίγει είδικώς τό 

θέμα τής Τουρκίας καί τονίζει δτι ή διεύρυνση δέν θά πρέ

πει ν, άποτελέση έμπόδιο στήν πορεία πού εχει χαραχθή 

άπό τή Συμφωνία Συνδέσεως μέ τήν Τουρκία. ' Αντιθέτως, 

πρέπει νά ίσχυροποιήση τούς ύφισταμένους δεσμούς μέ 
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τήν Τουρκία καί νά tπεκτείνη καί νά tνισχύση τή μεταξύ 

τους συνεργασία. 

»Γιά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, ή όποία 

πρέπει νά εχη ενα καθαρά εκτακτο χαρακτήρα, ή nΕκθεση 

προτείνει περίοδο πέντε εως δέκα έτών, άνάλογα μέ τήν 

εκταση καί τή φύση τών προβλημάτων κάθε τομέως καί 

ίκανή νά προσφέρη λύσεις στά εiδικώτερα προβλήματα 

κάθε χώρας . 

»n Αν ή διάρκεια ε{ναι μακροτέρα τών πέντε έτών θά 
πρέπει νά διαιρεθfj σέ δύο στάδια, άλλά στήν περίπτωση 

αύτή ή μετάβαση άπό τό πρώτο στό δεύτερο στάδιο θά 
έξαρτdται άπό τήν έκπλήρωση ώρισμένων προϋποθέσεων 

καί άπό τήν έφαρμογή ώρισμένων προγραμμάτων . 

»Γιά τή συμμετοχή τών νέων χωρών στά θεσμικά όργα

να τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων ή nΕκθεση άκολουθεί τό 

ύπόδειγμα πού εγινέ δεκτό στήν προηγουμένη διεύρυνση 
καί έπισημαίνει δτι ή διαδικασία λήψεως άποφάσεων, πού 

Γijδη άντιμετωπίζει δυσκολίες στήν Κοινότητα τών έννέα, 

θά γίνει άκόμα πιό δύσκολη μέ δώδεκα μέλη καί ή Κοινό

της θά περιέλθη σέ στασιμότητα καί θά βρεθfj σέ &διέξοδο, 
άν δέ βελτιωθfj τό καθf:στώς λειτουργίας της, άκόμη καί μέ 
προσαρμογή των Συνθηκών. 

»Στήν Κοινότητα τών δώδε~α θά πρέπει κατά τή λήψη 

άποφάσεων νά γίνεται κατά κανόνα χρήση τής άρχfjς τής 

πλειοψηφίας, σέ λίγες περιπτώσεις χρήση τής ηύξημένης 

πλειοψηφίας καί περιορισμός τών περιπτώσεων τής δμο

φωνίας. Παράλληλα, πρέπει νά ένισχυθουν οί έκτελεστι

κές άρμοδιότητες τής Εύρωπαϊκfjς 'Επιτροπής, τής 'Εκτε

λεστικής 'Εξουσίας τής Κοινότητος. 

»'Η άντιμετώπιση τών προβλημάτων πού θά δημιουργή

ση ή διηυρυμένη Κοινότης, λόγω τής διαφοροποιήσεως 

> τής πολιτικής, οiκονομικfjς καί κοινωνικής καταστάσεώς 
της, μπορεί νά γίνη μέ τήν έφαρμογή τών άρχων του νομι

κου συστήματός της, πού προβλέπουν μέν τήν έφαρμογή 

τής δμοιομορφίας του κοινοτικου νόμου, άλλά καί τήν άρ

χή τής μή δυσμενοϋς διακρίσεως, ή όποία καθιστa δυνατό 
στά θεσμικά όργανα, κατά τήν υίοθέτηση τών νομικών κα

νόνων, νά λάβουν ύπόψη τίς διαφορές καταστάσεως, στά 

διάφορα Κράτη-μέλη . 

>>'Ως πρός τίς οiκονομικές έπιπτώσεις, ή nΕκθεση τής 

'Επιτροπής, άφου άναλύει κατά τομείς τήν κατάσταση σέ 

κάθε χώρα, προχωρεί στήν έκτίμηση τών προβλημάτων 

πού δημιουργεί, δπως καί των έπιπτώσεων πού θά εχη ή 

διεύρυνση στήν Κοινότητα . 

>>Εiδικότερα γιά τίς δημοσιονομικές έπιπτώσεις σέ βά

ρος του κοινοτικου προϋπολογισμου, ή nΕκθεση, άφου 

ύπογραμμίζει τίς δυσκολίες πού παρουσιάζει ή tκτίμηση 

αύτή καί τήν &βεβαιότητα ώς πρός τήν άκρίβεια τών στα

τιστικών, ύπολογίζει δτι μετά τήν άφαίρεση άπό τίς δαπά

νες του κοινοτικου προϋπολογισμου στίς τρείς χώρες, των 

εiσφορών τους στούς ίδίους πόρους τής Κοινότητος καί μέ 

βάση ύπολογισμου τή διάρθρωση καί τό ϋψος των δαπα

νών του κοινοτικου προϋπολογισμου του ετους 1978, πού 
άνερχόταν σέ 12.500 περίπου εκατομμύρια ευρωπαϊκές νο
μισματικές μονάδες καί μέ τίς τότε έφαρμοζόμενες κοινο

τικές πολιτικές, χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις, ή καθαρή 

μεταφορά κοινοτικών πόρων θά άνερχόταν συνολικά καί 

γιά τίς τρείς χώρες σέ I .000 περίπου εκατομμύρια ΕΝΜ, 
κατά χώρα δέ, σέ 400 περίπου εκατομμύρια ΕΝΜ γιά τήν 

'Ελλάδα, σέ 200-300 εκατομμύρια ΕΝΜ γιά τήν 'Ισπανία 
καί σέ 200-400 εκατομμύρια ΕΝΜ γιά τήν Πορτογαλία . 

»Κατά τήν nΕκθεση τής 'Επιτροπής, τά άνώτερα δρια 

τών ποσών αuτών θ' άντιπροσώπευαν γιά τήν 'Ελλάδα πο

σοστό 2,30% του άκαθαρίστου έγχωρίου προϊόντος, γιά 
τήν Πορτογαλία 2,50% καί γιά τήν ·Ισπανία 0,40%. 

>>Καί ή nΕκθεση καταλήγει: 

>>·Η πρόκληση τής διευρύνσεως τής Κοινότητος μπορεί 

καί πρέπει ν' άποτελέση τήν άπαρχή μιdς νέας κοινοτικής 

ώθήσεως πρός τούς στόχους πού εθεσαν οί πατέρες των 

Συνθηκών. 

' >>'Αλλά τό έγχείρημα αύτό μπορεί νά έπιτύχη μόνο μέ 
τήν ένίσχυση τής συνοχής τής Κοινότητος, κυρίως μέσφ 

της ίσχυροποιήσεως των μηχανισμών λήψεως άποφάσεων, 
, μέ τή δημιουργία καί ίσχυροποίηση των κοινοτικών πολι
τικών, μέ τήν καθιέρωση μιdς φιλόδοξης περιφερειακής 

πολιτικής, μέ τήν άνάπτυξη μιdς τολμηρής κοινωνικής 

πολιτικής έπί κοινοτικής κλίμακος καί μέ τήν έξασφάλιση 

πόρων καί κυρίως δημοσιονομικών πόρων, άναλόγων μέ 

τούς άντικειμενικούς αύτούς σκοπούς. 

»Μέ αύτές τίς προϋποθέσεις ή Κοινότης μπορεί καί πρέ

πει νά δώση θετική άπάντηση στίς τρείς νέες χώρες πού 

θέλουν νά γίνουν μέλη τής Κοινότητος, μιdς Κοινότητος 

όχι στατικής άλλά πού πρέπει νά προχωρή έμπρός. 

»Στήν nΕκθεσή της αuτή γιά τήν διεύρυνση ή 'Επιτρο

πή των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων ουδέν άναφέρει περί δμα

δοποιήσεως των διαπραγματεύσεων η περί συγχρονισμου 

των προσχωρήσεων των τριών ύποψηφίων χωρών η περί 

άλλων σκέψεων, στίς δποίες κατά καιρούς ώρισμένα Κρά

τη-μέλη άναφέρονταν. 

»Δέν περιέχει έπίσης στοιχεία πού κατά τόν ενα η τόν 

άλλο τρόπο θά μπορουσαν νά εχουν έπίπτωση στήν πορεία 

των διαπραγματεύσεών μας η στή μετέπειτα θέση μας μέσα 

στήν Κοινότητα καί σ' αύτό εύρίσκεται σέ άρμονία μέ τ' 

άποτελέσματα τών συζητήσεων πού εΙχε δ πρωθυπουργός 

Κ. Καραμανλής μέ τήν Εύρωπαϊκή 'Επιτροπή, λίγους μή

νες πρίν παρουσιασθfj ή nΕκθεσή της»64 • 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

'Ο ύπουργός Συντονισμοί), Γ. Ράλλης, άνακοι

νώνει καί νέα θεσμικά μέτρα τής Κυβερνήσεως γιά 

την άναμόρφωση των άσφαλιστικων όργανισμων, τη 

βελτίωση των παρεχομένων συντάξεων καί την άντι

μετώπιση γενικότερων θεμάτων κοινωνικής άσφαλί

σεως. Μέ τά μέτρα αυτά, χωρίς νά αυξάνονται οί έρ
γοδοτικές είσφορές γιά τό ΙΚΑ καί μέ μόνη την &να

προσαρμογή των είσφορων των άσφαλισμένων στά 

έπίπεδα των αυξανομένων συντάξεων στά ύπόλοιπα 
ταμεία, έπιτυγχάνεται ουσιώδης βελτίωση των συντά

ξεων τοϋ ΙΚΑ, πού φθάνει μέχρι 50%, τοu ' ΤΣΑ κατά 
30%, ύπερδιπλασιασμός των συντάξεων των ύγειο
νομικων έντός 5ετίας, των έμπόρων κατά 30% κ.λ.π., 
καθιερώνεται άναδρομικά άπό 31.3.78 δ θεσμός τής 
35ετίας γιά τη συνταξιοδότηση των &σφαλισμένων 

του ΙΚΑ, ίδρύεται 'Ενιαίος 'Οργανισμός 'Επικου

ρικής 'ΑσφαλΓσέως, στόν όποίο θά ύπαχθοuν οί νέες 
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όμάδες έργαζομένων πού έπιθυμοuν καί άντιμετωπί

ζεται ή ρύθμιση τής διαδοχικής άσφαλίσεως καί τής 

άναγνωρίσεως τής στρατιωτικής θητείας μέ καταβο

λή άναλόγων είσφορών. 

Μετά τή σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του ύπουρ

γοu Συντονισμοί\, ό ύπουργός 'Εργασίας, Κ. Λά

σκαρης, δήλωσε δτι τά μέτρα άποτελοuν εκφραση 

συνεπείας πρός τίς προγραμματικές διακηρύξεις τής 

Κυβερνήσεως δσον άφορα τήν κοινωνική πολιτική 

καί είδικά τήν ένίσχυση τών άσθενεστέρων οίκο

νομικά τάξεων. 'Επίσης έξήρε τό πνεuμα συνεργα

σίας μεταξύ Κυβερνήσεως καί ΓΣΕΕ, πού έπικρά

τησε σέ δλη τήν περίοδο έπεξεργασίας τών σχετικών 

άποφάσεων. 

'Εξάλλου, ό πρόεδρος τής ΓΣΕΕ Ν. Παπαγεωρ

γίου τόνισε δτι τά μέτρα άποτελοuν μεγάλο σταθμό 

στήν κοινωνική άσφάλιση, τόν πρώτο ουσιαστικά 

μετά τή δημιουργία του ΙΚΑ. Ειδικότερα, προβλέ

πουν γιά πρώτη φορά τήν αuτόματη άναπροσαρμογή 

τών συντάξεων καί έξασφαλίζουν τό είσόδημα τών 

συνταξιούχων. 

τέλος, ό γενικός γραμματέας τής ΓΣΕΕ, Χρ. Κα

ρακίτσος, ε{πε δτι ή νέα ρύθμιση αuτή άποτελεί συνέ

χεια τών διαπραγματεύσεων πού κατέληξαν στήν 
ύπογραφή τής νέας συλλογικής συμβάσεως έργασίας 

καί δίνει λύσεις στά θεσμικά αίτήματα πού ε{ χε ύπο

βάλει τότε ή ΓΣΕΕ. 

Μέ τήν ευκαιρία έξάλλου νεώτερης δηλώσεώς 

του γιά τήν κυβερνητική πολιτική στόν τομέα τών 

Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ό ύπουργός 'Εργασίας 

τόνισε δτι «δίνει συγκεκριμένες καί άμεσες λύσεις σέ 

μακροχρόνια αίτήματα, πού οί συγκυρίες δέν ε{χαν 

έπιτρέψει μέχρι σήμερα τήν έπίλυσή τους»· καί 

περιέγραψε τά βασικά χαρακτηριστικά τών νέων 

μέτρων ώς έξής: 

Αϋξηση τών συντάξεων μέ Ιδιαίτερη μέριμνα γιά τά 

κατώτερα δριά τους. Θεσμική δυναμική συσχέτιση καί έξέ

λιξη εiσφορών καί παροχών, οοστε νά γίνουν αύτοδύναμοι 

οί άσφαλιστικοί φορείς. Δέν θίγεται άπό τήν έφαρμογή 

τους δ κρατικός προϋπολογισμός. Δέν έπηρεάζεται ή οίκο

νομική δομή τών άσφαλιστικών φορέων - τουναντίον, 

έξασφαλίζεται ή έπιβίωση καί ή άνασυγκρότηση των προ

βληματικών Ταμείων. 

ΕΙναι μέτρα πού ένισχύουν τήν κυβερνητική πολιτική 

λιτότητας καίπεριορίζουν τίς πληθωριστικές τάσεις, άφοϋ 

εισπράττονται αύξημένες εiσφορές γιά νά δοθοϋν βελ τιωμέ

νες συντάξεις, ίδιαίτερα στούς χαμηλοσυνταξιούχους, οί 
δ ποίοι δέν προκαλοϋν τήν ύπερκατανάλωση. Ειδικά γιά τό 

ΙΚΑ δέν έπιβάλλεται καμιά νέα αϋξηση είσφορών. 

Τά μέτρα αύτά ε{ναι άποτέλεσμα άπόλυτης συμφωνίας 

των συνδικαλιστικών όργανώσεων πού εχουν σχέση μέ τά 

άσφαλιστικά Ταμεία. 'Επιδιώκεται διοικητική καί διαχει

ριστική άναμόρφωση καί άναδιάρθρωση των άσφαλιστι

κών φορέων καί άξιοποίηση των άποθεματικών καί τής 

περιουσίας των άσφαλιστικών όργανισμών. 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

Σέ άπάντηση σχετικοί\ δημοσιογραφικοί\ έρωτή

ματος, ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, άφοu παρα

τήρησε δτι καταδίκασε κατ' έπανάληψη μέ λόγια 

καί πράξεις τό πραξικόπημα τής 21ης 'Απριλίου, 

πρόσθεσε: 

«'Εκείνο πού θά μπορούσα νά πώ σήμερα ε{ ναι 

δτι δ έλληνικός λαός δέν πρέπει νά λησμονεί καί τά 

αίτια πού δδήyησαν στό πραξικόπημω>. 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 
\ 

Μετά άπό συζήτηση στή Βουλή, έπικυρώθηκε ή 

άπό 3.2.1977 σύμβαση δανείου «'Έργον 'Αποχετεύ
σεως Θεσσαλονίκης καί Βόλου» μεταξύ του έλλη

νικοu Κράτους καί τής Διεθνοuς Τραπέζης 'Ανα

συγκροτήσεως καί 'Αναπτύξεως. 

'Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας, Γ. Διακόπουλος, 

κατά τή συζήτηση του Νομοσχεδίου ε{πε δτι ή Κυ

βέρνηση, στήν προσπάθειά της νά έξασφαλίσει μιά 

καλύτερη ζωή στόν έλληνικό λαό, μεριμνά οχι μόνο 

γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη του τόπου άλλά καί γιά 

τή δημιουργία μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. 

Πρός αuτή τήν κατεύθυνση λαμβάνει μέτρα γιά τήν 

άποφυγή τής μολύνσεως του περιβάλλοντος καί, 

δπως ε{ναι γνωστό, μία άπό τίς κινδυνοδέστερες 

μορφές της ε{ναι ή μόλυνση τών γλυκών καί θαλάσ

σιων ύδάτων άπό τά άπόβλητα. 

Προκειμένου νά έξευρεθοuν τά χρήματα γιά τήν 

κατασκευή εργων έξίσου πολυδάπανων ε{ναι έπιβε

βλημένη ή προσφυγή στό δανεισμό, έσωτερικό καί 

έξωτεpικό. Μέ τό σκοπό αuτό ή Κυβέρνηση προσέ
φυγε στή Διεθνή Τράπεζα 'Αναπτύξεως καί 'Ανα
συγκροτήσεως καί συνήψε δάνειο 36 εκατομμυρίων 
δολλαρίων, rοστε νά χρηματοδοτηθεί μερικά τό εργο 

τής Θεσσαλονίκης καί τό άντίστοιχο του Βόλου. 'Η 

παρουσίαση τής Δiεθνοί\ς Τράπεζας ώς κακοποιοί\ 

όργανισμοί\ ή ώς άμερικανοκίνητου μηχανισμοί\ δέν 

άνταποκρίνεται στά πραγματικά δεδομένα: ή Διεθνής 

Τράπεζα ύπόκειται στή γενική άρμοδιότητα καί εμ

πνευση του ΟΗΕ καί προέρχεται άπό τίς συμβολές 

περισσοτέρων Κρατών, περίπου 130, καί εχει σκοπό 
νά βοηθήσει τίς άναπτυσσόμενες χώρες. 

'Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Δ. Πιτσιώρης, 

ύποστήριξε δτι έπιβάλλεται ή έπανιεράρχηση τών 

στόχων μιας ίσόρροπης καί ίσόμετρης άναπτύξεως 

δλου του έλλαδικου χώρου. Τό δίλημμα «Προστασία 

του περιβάλλοντος ή βιομηχανική άνάπτυξψ> εΙναι 
έσφαλμένο· ή προγραμματισμένη ϊδρυση, έγκατά

σταση καί διασπορά βιομηχανιών καί βιομηχανικών 

περιοχών, εΙναι δυνατή μέ τήν άξιοποίηση τών προό

δων τής έπιστήμης καί τής τεχνικής, σέ συνδυασμό 

πάντοτε μέ τήν προστασία του περιβάλλοντος65 • 
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25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ- I ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1978 

• Ο Κ. Καραμανλής διέρχεται τίς ήμέρες τοϋ Πά
σχα στή Ρόδο. 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

·Η Χριστίνα 'Ωνάση, μέ έπιστολή πού άπευθύνει 

στόν Κ. Καραμανλή, άνακοινώνει τήν εναρξη τής 

δραστηριότητας τοϋ • Ιδρύματος «'Αλέξανδρος Σ. 

'Ωνάσης», σέ έκτέλεση τής διαθήκης τοϋ πατέρα 

της, 'Αριστοτέλη 'Ωνάση : 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Εύρίσκομαι στήν εύχάριστη θέση νά σiiς γνωρίσω ότι 

μετά τό πέρας όλων των διαδικασιών πού ήταν άπαραίτη
τες γιά τήν σύσταση καί λειτουργία τοϋ ·Ιδρύματος"' Αλέ

ξανδρος Σ. 'Ωνάσης" σύμφωνα μέ τήν διαθήκη τοϋ πατέρα 

μου, τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ ·Ιδρύματος, στή συνε

δρίασή του τής 14ης τρέχοντος, πήρε τήν άπόφαση νά άρ

χίση τίς δραστηριότητές του μέ τά ~ξής: 

»α) Νά άνεγείρη πρότυπο καρδιοθωρακικό καί καρδιο

χειρουργικό Κέντρο στήν 'Αθήνα, στή Λεωφόρο Συγγροϋ, 

μή κερδοσκοπικοί) σκοποϋ, γιά τήν κάλυψη ~νός μεγάλου 

κενοϋ σ· αύτό τό σπουδαίο χώρο τής {ατρικfjς περιθάλψε

ως στήν 'Ελλάδα. 

»Οί σχετικές μελέτες γιά τήν άνέγερση καί λειτουργία 

τοϋ Κέντρου συντάσσονται άπό ε{δικούς όργανισμούς διε

θνοϋς κύρους καί τό Κέντρο θά εΙ ναι σέ στενή συνεργασία 

μέ τά μεγάλα άνάλογα νοσοκομεία τοϋ έξωτερικοϋ . 
>>·Η άξία τής κατασκευής, μόνο, καί τοϋ έξοπλισμοϋ 

τοϋ Κέντρου ύπολογίζεται σέ περισσότερα άπό 25 ~κατομ
μύρια δολλάρια ΗΠΑ. 

»β) Νά προκηρύξη δύο παγκόσμια βραβεία πού θά άπο

νέμονται άπό διεθνή έπιτροπή, στήν • Ελλάδα, κάθε χρόνο 
καί θά άφοροϋν: Τό ~να, τήν βράβευση τής καλύτερης 

συμβολής τής χρονιάς στόν άγ&να γιά τά άνθρώπινα δι

καιώματα. Τό άλλο, θά άπονέμεται στήν καλύτερη συμβο

λή τής χρονιάς, γιά τήν άντιμετώπιση του ο{κολογικοϋ 

προβλήματος τής σύγχρονης ζωής. Τό κάθε βραβείο θά 

εΙναι άξίας 100.000 δολλαρίων ΗΠΑ. 
»γ) Νά συστήση έπιτροπή ύποτροφι&ν γιά μεταπτυχια

κές σπουδές καί &ρευνες σέ 'Έλληνες έπιστήμονες. Τό άρ

χικό ποσό πού θά διατεθή θά ε{ ναι 300.000 δολλάρια ΗΠΑ, 
άνανεούμενο . 

»δ) Δίέθεσε τό ποσό των 350.000 δολλαρίων ΗΠΑ γιά 
τήν ένίσχυση των ~λληνικ&ν κοινοτήτων καί σχολείων 

τής ' Αργεντινής καί Ούρο!>γουάης. 

»ε) 'Ενίσχυσε ο{κονομικά διάφορα ίδρύματα τοϋ έξω

τερικοϋ, όπως τόν 'Ερυθρό Σταυρό τοϋ Μονακό, τό Ameri
can Hospital Παρισίων καί τό Νοσοκομείο Myasthenia 
Gravis τής Νέας 'Υόρκης. 

»στ) Νά συμβάλη στήν έκδήλωση τής UNESCO γιά τά 
2.300 χρόνια άπό τόν θάνατο τοϋ ' Αριστοτέλη . 

»'Εθεώρησα καθήκον μου νά ένημερώσω, πρίν άπ' 

όλους, Σiiς, κύριε πρόεδρε, γιά τίς πρώτες αύτές άποφάσεις 

του ·Ιδρύματος, μέ τήν διαβεβαίωση ότι ο{ δραστηριότη

τές του θά συνεχισθοϋν καί τήν έλπίδα ότι θά συναντήσουν 

τήν συμπαράσταση τής Κυβερνήσεώς Σας»66 • 

2 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1978 

·Η έλληνική Κυβέρνηση, μέ άνακοίνωσή της, 

κατηγορεί τόν Τοϋρκο πρωθυπουργό, Μπ. Έτσεβίτ, 

γιά προκλητική άδιαλλαξία καί γιά δημιουργία άδι

καιολόγητης καί ϋπο7tτης όξύτητας. 

·Η άνακοίνωση έκδόθηκε μέ άφορμή τή δήλωση 

τοϋ Τούρκου πρωθυπουργοϋ ένόψει τής ψηφοφορίας 

στήν 'Επιτροπή 'Εξωτερικών Σχέσεων τής άμερι

κανικής Βουλής γιά τήν ι'iρση τοϋ έμπάργκο σέ βά

ρος τής 'Άγκυρας. Συγκεκριμένα, δ Μπ. Έτσεβίτ 

κατηγόρησε τήν κυπριακή Κυβέρνηση δτι άπορρί

πτει χωρίς διάλογο τίς τουρκοκυπριακές προτάσεις, 

ίσχυρίστηκε δτι τό μόνο πού ένδιαφέρει τήν κυπρια

κή -άλλά καί τήν έλληνική - Κυβέρνηση είναι ή 

διατήρηση τοϋ έμπάργκο καί ή έξασθένηση τής 

Τουρκίας καί οχι ή έπίλυση τοϋ Κυπριακοϋ, ύποστή

ριξε δτι δ γενικός γραμματέας τοϋ ΟΗΕ είναι ύπο

χρεωμένος νά άποφασίσει τήν επανάληψη των δια

κοινοτικών συνομιλιών, μέ βάση τίς τουρκοκυπρια

κές προτάσεις καί άδιαφορώντας γιά τίς άντιδράσεις 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως, καί διακήρυξε δτι «ή 

πλέον έποικοδομητική δδός γιά τούς • Ελληνοκυ
πρίους θά ήταν νά έξηγήσουν τίς άντιρρήσεις τους 

στίς τουρκικές προτάσεις, στά πλαίσια διασκέψεως 

μέ Τούρκους έπισήμους καί έκπροσώπους τοϋ ΟΗΕ». 

τέλος, ίσχυρίστηκε δτι ο{ • Ελληνοκύπριοι θά έξα

κολουθήσουν νά έμποδίζουν τίς διαπραγματεύσεις 

γιά τήν,J<.ύπρο, έφόσον συνεχίζεται τό έμπάργκο καί 

δτι ή άπόφαση γιά τόν τερματισμό του άποτελεί θέμα 

πού ένδιαφέρει τήν Ούάσιγκτων, τήν ~ Αγκυρα καί 

δλους τούς ι'iλλους συμμάχους τοϋ ΝΑΤΟ. 

Τό κείμενο τής έλληνικής άνακοινώσεως είναι τό 

άκόλουθο: 

«Ή ~λληνική Κυβέρνηση λυπείται γιά τίς δηλώσεις 

τοϋ κ. ' Ετσεβίτ. 'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός παραμορφώ

νει τήν πραγματικότητα σ' όλα τά θέματα πού άφοροϋν τίς 

σχέσεις των δύο χωρών μας . Καί έπιρρίπτει τίς {δικές του 

εύθύνες γιά τήν &λλειψη προόδου στήν διευθέτηση των 

θεμάτων αύτ&ν στήν ~λληνική πλευρά. 

»Οί δηλώσεις αύτές διαπνέονται άπό προκλητική άδι

αλλαξία καί άποβλέπουν, άγνωστο γιά ποίους λόγους, 

στήν δημιουργία όξύτητας». 

Μέ τήν άφορμή, έξάλλου, νέας δηλώσεως τοϋ 
Μπ. 'Ετσεβίτ, στό Λονδίνο, στίς 15 Μαίου, δτι ή 
χώρα του δέν κινδυνεύει πλέον άπό τή Σοβιετική 

'Ένωση, άλλά άπό τήν 'Ελλάδα, καί μάλιστα δτι 

χαράσσεται νέα τουρκική άμυντική πολιτική, δ 

ύπουργός των 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλης, εκαμε στίς 
16 Μαίου τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Μέ έκπλήσσει ή δήλωσις τοϋ Τούρκου πρωθυπουργοί) 

ότι ή χώρα του δέν κινδυνεύει πλέον άπό τήν Ρωσία, άλλά 

άπό τήν ·Ελλάδα. ·Από τήν δήλωσιν αύτή, άν εΙ ναι άλη-
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θής, θά μποροίίσε νά συμπεράνη κανείς δτι ή Τουρκία έπι

διώκει τήν Ciρσιν του έμπάργκο, οχ ι διά νά άμυνθή κατά των 

άντιπάλων του ΝΑΤΟ, άλλά διά νά λύση τίς διαφορές της 

μέ τήν · Ελλάδα. 

>>'Αλλά ή ·Ελλάς δέν άπειλεί τήν Τουρκία· τό ό:ντίθετο 

συμβαίνει, δπως άποδεικνύουν τά γεγονότα. 

))Ή 'Ελλάς έπρότεινε στήν Τουρκία είρηνικές διαδι

κασίες γιά τήν έπίλυσιν τών διαφορών μας, οί δποίες, 

δμως, άπερρίφθησαν. 'Όπως άπερρίφθη καί ή έλληνική 

πρότασις γιά τήν σύναψιν συμφώνου μή έπιθέσεως καί 

άμοιβαίου έλέγχου τών έξοπλισμών. Ποιός λοιπόν είναι δ 

ό:πειλών καί ποιός δ άπειλούμενος;)). 

3 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

·Η 'Επιτροπή 'Εξωτερικών· Υποθέσεων τfiς Γε

ρουσίας, μέ 18 ψήφους ύπέρ καί 17 εναντίον, εγκρί
νει τήν άρση του εμπάργκο σέ βάρος τής Τουρκίας. 

'Αντίθετα, στίς 11 Μαίου, ή 'Επιτροπή Διεθνών 
Σχέσεων τής Βουλής, μέ ψήφους 8 εναντι 4, θά άπορ
ρίψει τήν άρση του εμπάργκο. 

·Η εξέλιξη τής σχετικής διαδικασίας, πού &να

κινήθηκε μέ πρωτοβουλία τής άμερικανικfjς Κυβερ

νήσεως, προκαλεί τήν εκδηλη δυσαρέσκεια του 

προέδρου Κάρτερ καί τήν εντονη άντίδραση της 

'Άγκυρας. 

3-5 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τή Βόννη καί 

εχει μακρές συνομιλίες μέ τόν πρόεδρο Β. Σέελ, τόν 

καγκελλάριο Χ. Σμίτ καί τόν άντικαγκελλάριο Χ. 

Ντ. Γκένσερ. 

· Η συνομιλία του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) μέ τόν 

πρόεδρ-ο τής ' Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας εγινε 

στίς 5 Μαίου, έπομένη τής άπονομfjς του Βραβείου 
Καρλομάγνου: 

«Στήν άρχή τής συναντήσεως δ πρόεδρος Σέελ έξέφρα

σε τή μεγάλη χαρά του γιά τήν άπονομή του βραβείου 

Καρλομάγνου στόν κ. πρωθυπουργό. Παρετήρησε δτι δ κ. 

πρωθυπουργός ό:σφαλώς γνωρίζει τήν λίστα των βραβευ

θέντων, στήν όποία καί δ ίδιος δ πρόεδρος άνήκει σάν πιό 

πρόσφατο μέλος. Θεωρεί δέ τήν διάκριση αύτή ώς τήν πιό 

τιμητική πού του εχει γίνει ποτέ καί τήν πιό σημαντική γιά 

&να πολιτικό. Προσέθεσε δτι χαίρεται, διότι σ ' αύτήν τήν 

λίστα δ κ. πρωθυπουργός καί δ πρόεδρος είναι δ εvας δί

πλα στόν Ciλλο. 

))Προσέθεσε &.κόμη δτι ή βράβευσις τοίί κ. πρωθυπουρ

γοίί εχει τό μεγάλο πλεονέκτημα δτι δέν εγινε μόνον δι' 

δσα δ κ. πρωθυπουργός &κανε είς τό παρελθόν, άλλά κυρίως 

δι ' δσα τώρα πράττει καί δι' δσα άναμένομεν όλοι είς τό 

μέλλον άπό αύτόν. 

>>' Απαντών δ κ. πρωθυπουργός εύχαρίστησε γιά τά κα
λά λόγια καθώς καί γιά τό μήνυμα τής προτεραίας. «Ή 

τιμή πού μοίJ έγένετω>, είπε, «άποτελεί άναγνώριση τής 

πίστεως πού έχω καί έκτιμώ lδιαιτέρως, δ πως σίiς έτηλεγρά

φησα, δτι συμπεριελήφθη ν σ' αύτή ν τήv λίστα, στήν 

δποία δ ίδιος κατέχει έξέχουσα θέση. Αύτό μέ κάνει πε

ρισσότερο ύπερήφαvο. "Οπως εlπα καί εiς τόv δήμαρχο 

του ΝΑαχεv, ή τιμή πού μοίJ έγέvετο ε[vαι μεγαλύτερη άπό 

τή συμβολή μου, άλλά μικρότερη άπό τήv πίστη μου. Δέv 

ξέρω aν προλάβατε vά διαβάσετε τόv λόγο μου. Θά σaς 

παρακαλούσα vά τό κάνετε δταv έχετε καιρό καί νά μοίJ 

γνωρίσετε τίς παρατηρήσεις σας». 

>>·Ο πρόεδρος Σέελ άπάντησε δτι έδιάβασε τίς περικο

πές του λόγου πού έδημοσιεύθησαν στόν τύπο. 

))Ό κ. πρωθυπουργός παρετήρησε δτι ε{πε πράγματα 

πού κατά τήν γνώμην του συμπίπτουν μέ τίς άπόψεις του 

προέδρου Σέελ, δπως προέκυψε καί στήν τελευταία συνάν

τησίν των. Βέβαιον είναι δτι ή &νωσις τής Εύρώπης άποτε

λεί ίστορικήν άναγκαιότητα καί δσον τό γρηγορώτερον 

πραγματοποιηθεί, τόσον τό καλλίτερον, διότι έάν καθυ

στερήσει μπορεί κάποια μέρα ή εvωσις νά καταστεί άδύνα

τος. Είναι δυνατόν είς ώρισμένες χώρες ή δημοκρατία νά 

εχει κλονισθεί τόσο ίσχυρά, rοστε νά μήν είναι δυνατόν νά 

πραγματοποιηθεί ή &νωσις. 'Η εύρωπαϊκή εvωσις πρέπει 

νά γίνει σταδιακά καί μέ προγραμματισμόν καί οχι κάτω 

άπό ψυχολογία πανικοίί. 'Απαντών δ πρόεδρος Σέελ είπε 

δτι δυστυχώς οί Εύρωπαίοι, δταν δέν εύρίσκονται ύπό πίε

σιν, παραμελοίίν τίς προσπάθειες γιά τήν &νωση. Μόνον 

ύπό πίεσιν μέχρι σήμερα &χουν κινηθεί πρός τήν κατεύ

θυνση αύτή . 'Έχετε πολύ δίκιο, προσέθεσε, δταν λέτε δτι 

θά &πρεπε ή εvωση νά γίνει σταδιακά καί προγραμματισμέ

να καί μέ άποφασιστικά βήματα. 

>>·Η παγκόσμιος έξέλιξις δείχνει σέ μaς τούς Εύρωπαί

ους τί χάσαμε μέχρι σήμερα. Είναι δυσάρεστο νά βλέπει 

κανείς νά δημιουργοίίνται πολιτικά παγκόσμια προβλήμα

τα, είς τά όποία θά μπορούσαμε νά &χουμε άποφασιστικό 

λόγο καί νά μήν είμαστε σέ θέση νά τά άντιμετωπίσουμε 

καλλίτερα. Τοίίτο άφορα καί ζητήματα άσφαλείας, δπως 

π. χ. &να νέο σύστημα δπλισμοίί, γιά τό όποίο οί • Ηνωμένες 
Πολιτείες καί ή Σοβιετική "Ενωση συζητοίίν, ένώ οί Εύ

ρωπαίοι βρίσκονται στήν άγχώδη κατάσταση νά μήν είναι 

σέ θέση νά ποίίν μέ μία φωνή κάτι. 

>> • Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι συμφωνεί άπόλυ
τα. Είς τήν χθεσινή του δμιλία μάλιστα ώμίλησε γιά μία 

'Ατλαντική Εύρώπη, συνεργαζομένην μέ τίς ΗΠΑ άλλά 

άνεξάρτητη άπό αύτές. Θά πρέπει νά είναι άνεξάρτητη 

γιατί άλλοιώς θά &χει τό αίσθημα τής άνασφαλείας. 

'Ελπίζει δτι αύτή ή εvωσις θά πραγματοποιηθεί, διότι, 

δπως λένε οί "Ελληνες, ή άνάγκη είναι δυνατώτερη άπό 

τήν σοφία. 

)) 'Ύστερα ό:πό μίαν σύντομον συζήτησιν περί άρχαίας 

έλληνικής φιλοσοφίας, δ πρόεδρος Σέελ είπε δτι &χει τήν 

εντύπωση, δταν έξετάζει κανείς τήν σημερινή πολιτική κα

τάσταση, δτι ύπάρχουν σ' αύτήν στοιχεία μακροπροθέ

σμου προγραμματισμοί). Αύτό τό βλέπει στίς έξελίξεις 

στήν ' Αφρική καί στήν άνησυχητική κατάσταση στό 

'Αφγανιστάν. Χαίρομαι, προσέθεσε, πού ή γείτων σας 

Τουρκία, κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψιν είδημόνων άπό 

τήν Σοβιετική 'Ένωση έτήρησε στάση πίστεως πρός τήν 

Συμμαχία. 

>> • Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι δέν θCiθελε νά χρη

σιμοποιήσει τήν στιγμή αύτή γιά νά μιλήσει γιά τίς έλλη-
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νοτουρκικές σχέσεις, άλλά εχει τήν έντύπωση δτι ή Τουρ

κία παρέμεινε μέν πιστή στή Συμμαχία άλλά άπειλεί, κάνει 

δηλώσεις καί γενικώς προκαλεί δυσκολίες. 'Η Τουρκία 

εχει τό κλειδί στά χέρια της καί θά μποροϋσε νά λύσει τά 

προβλήματα σέ 24 ώρες αν δείξει μετριοπάθεια. Οί θέσεις 
τής έλληνικής Κυβερνήσεως ίκανοποιοϋν τά αiτήματα τής 

Τουρκίας. 'Η τουρκική πλευρά δμως άκολουθεί έσφαλμέ

νη στάση. Ν Αν π.χ. εfχε κάνει λογικές προτάσεις στό Κυ

πριακό, καί τίς ΗΠΑ θά διηυκόλυνε στό θέμα τοϋ έμπάρ

γκο καί τήν 'Ελλάδα θά βοηθοϋσε νά έπανέλθει στό ΝΑ

ΤΟ, καί θά άπηλλάσσετο άπό τίς δαπάνες τής Κύπρου, πού 

ύπερβαίνουν τό δισεκατομμύριο δολλάρια, ένώ οί Τοϋρκοι 

δέν εχουν νά φiiνε. Τό κλειδί εΙ ναι στήν "Αγκυρα, αν οί 

Τουρκοι τηρήσουν λογική στάση. 

»'Απαντώ ν ό, πρόεδρος Σέελ εΙπε δτι τήν προσεχή 

έβδομάδα ό πρωθυπουργός τής Τουρκίας, έρχόμενος στή 

Γερμανία, θά έπισκεφθεί καί τόν ίδιο καί ίσως νά εχει λο

γικές προτάσεις. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός παρεκάλεσε τόν πρόεδρο Σέελ νά 

κάμει πρός τόν Έτσεβίτ φιλικές συστάσεις γιά νά δείξει 

μετριοπάθεια. 'Ο ίδιος δ κ. πρωθυπουργός έπιθυμεί νά λύ

σει τά προβλήματα. "Χαρακτηριστικόν τής περιέργου στά

σεως τής Τουρκίας ε{ναι τό έξής: άφού εμείς δέν ζητούμε 

τίποτα άπό τήν Τουρκία καί ή Τουρκία ε{ναι εκείνη πού 

ζητά, θά μπορούσε ή 'Ελλάς άπλάίς νά πεί ότι δέν ύπάρχει 

θέμα. Τότε οί Τούρκοι θaπρεπε νά ζητήσουν νά προσφύ

γουν στό Διεθνές Δικαστήριο ή στήν διαιτησία. Παρά ταύ

τα εγώ εlμαι εκείνος πού πρότεινα: ( I) Διεξαγωγή συνεπούς 
διαλόγου, (2) Κατά τήν διάρκεια τού διαλόγου άποφυγή 
προκλήσεων, (3) 'Εάν δ διάλογος δέν καταλήξει σέ συμφω
νία, προσφυγή είς τό Διεθνές Δικαστήριο ή στήν διαιτησία. 

Οί Τούρκοι άπαντούν ότι πρόκειται περί πολιτικού θέμα

τος καί θά πρέπει νά τό λύσουμε μεταξύ μας. Μ' αύτό ε{ναι 

αύθαιρεσία. Ν Α ν δύο δέν συμφωνούν πάνε στήν διαιτησία. 

62 χώρες τό έχουν κάνει, μεταξύ τάίν δποίων καί ή 'Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία, ή 'Αγγλία, ή Γαλλία κ.λ.π. Αύτοί 

θaπρεπε νά τό προτείνουν καί άντ ' αύτάίν τό προτείνω έγώ 

καί δέν τό δέχονται. Εlναι χαρακτηριστικό τής νοοτροπίας 

τους. 

»Στήν 'Ελλάδα μέ κατηγορούν ότι ε{μαι πολύ μετριο

παθής. Μού λένε ότι έχω τήν Σύμβαση τής Γενεύης πού 

προστατεύει τά δικαιώματά μου. Γιατί έπιδιώκω λοιπόν τή 

συνομιλία; "Α ν οί Τούρκοι θέλουν κάτι dς πάνε στό δικα

στήριο ... Άλλά δέν θέλω νά συζητήσω δυσάρεστα θέματα 
μαζί σας". 

»' Απαντών, δ πρόεδρος Σέελ εΙπε: Χαίρομαι διότι ή 
σημερινή συνομιλία μας άποτελεί εύτυχή σύμπτωση, άφου 

τήν προσεχή έβδομάδα θά μιλήσω μέ τόν 'Ετσεβίτ. Γνωρί

ζετε πόσο μiiς ένδιαφέρει νά συμβάλουμε εiς τήν διευθέτη

ση τών διαφορών δύο φίλων καί συμμάχων χωρών, ώστε ή 

κάθε μία νά άναλάβει καί πάλι τό ρόλο της. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι τήν έπίλυση τών 

διαφορών τήν αίσθάνεται σάν άνάγκη. Ν Αν ή άλλη πλευρά 

δείξει λίγη κατανόηση, τότε τά προβλήματα λύθηκαν. Πα

ρακαλεί τόν πρόεδρο νά δώσει στόν Τουρκο πρωθυπουργό 

μιά φιλική συμβουλή γιά μετριοπάθεια. Τέλος, εύχαριστεί 

τόν πρόεδρο Σέελ γιά τήν συμπαράσταση τής χώρας του 

στήν προσπάθεια τής 'Ελλάδος γιά ενταξη είς τήν Κοινό

τητα. "Μέ τήν ένταξη", κατέληξε, "θά ύπάρξει καί ή δι-

καίωσις τού βραβείου πού μού άπενεμήθη"»67 • 

'Ιδιαίτερα ουσιαστικό περιεχόμενο είχε ή συ

νάντηση καί ή συνομιλία τοϋ Κ. Καραμανλή μέ τόν 

Γερμανό δμόλογό του, Χ. Σμίτ, στίς 3 Μαίου. Τό 
σχετικό πρακτικό άναφέρει: 

»'Ο κ. Σμίτ άνοίγει τήν συζήτηση λέγοντας δτι, άπό 

τήν Ιη 'Ιουλίου τοϋ τρέχοντος ετους, άναλαμβάνει τήν 

προεδρία τής Εύρωπαϊκής οικονομικής Κοινότητος ή 

Γερμανία. Κατά τήν περίοδο τής γερμανικής προεδρίας θά 

καλυφθουν δ λα τά θέματα τής έντάξεως τής ' Ελλάδος. 'Εν 
συνεχεί~ θά έπακολουθήσει ή προεδρία τής Γαλλίας. 

'Έτσι, τό θέμα τής 'Ελλάδος θά τελειώσει ύπό τήν προε

δρία του Σμίτ καί του Ζισκάρ. Οί δύο αύτοί φίλοι τής ' Ελ

λάδος θά προωθήσουν τό θέμα τής έντάξεως εις τρόπον 

ώστε μέ τήν γερμανική προεδρία νά τερματισθεί ή ούσια

στική διαπραγμάτευσις, στίς άρχές τής γαλλικής προεδρί

ας νά ύπογραφουν τά κείμενα τής συμφωνίας, στό ύπόλοι

πον του ετους νά γίνει ή επικύρωσις άπό τά κοινοβούλια 

καί ή πλήρης ενταξις νά πραγματοποιηθεί στίς άρχές του 

1980. 
>>'Ο κ. πρωθυπουργός έκφράζει τήν ίκανοποίησή του 

γιά τίς διαβεβαιώσεις τοϋ καγκελλαρίου έπί τοϋ χρονοδια

γράμματος ~ύτοϋ πού άποτελεί καί τήν επιδίωξη τής 'Ελλά
δος. 

' >>'Εν συνεχείg, ό κ. καγκελλάριος συγχαίρει tόν κ. 

πρωθυπουργό γιά τό βραβείο Καρλομάγνου καί έκφράζει 

τήν λύπη του διότι δέν εΙναι δυνατόν νά παραστεί λόγω 

τής έπισκέψεως Μπρέζνιεφ. Τό βραβείο θά δείξει στήν 

κοινή γνώμη δτι ή 'Ελλάς θεωρείται ήδη μέλος τής 

Εύρώπης. 

»Κατόπιν, δ κ. Σμίτ παρακαλεί τόν κ. πρωθυπουργό νά 

τόν ενημερώσει έπί τών εσωτερικών καί εξωτερικών προ

βλημάτων τής ·Ελλάδος. 

)) • ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι, γενικά, ή εσωτερική 
κατάστασις ε{ναι καλή. 'Υπάρχει οικονομική καί πολιτι

κή σταθερότης. Τό εθνικό εισόδημα αύξάνεται κατά 5%, ή 
άνεργία εΙ ναι I% καί οί έπενδύσεις αύξήθηκαν κατά 7%-
8%, καίτοι ή σύνθεσίς των δένεΙ ναι πολύ ύγιής. Τό άδύνα
το σημείο εΙναι ό πληθωρισμός, ό δποίος άνήλθε είς 12%. 
Τουτο όφείλεται: 

»α. στήν εiσοδηματική πολιτική τής Κυβερνήσεως πού 

κατέστη άναγκαία γιά τήν άπόδοση κοινωνικής δικαιοσύ

νης, ϋστερα άπό τήν συμπίεση εiσοδημάτων επί δικτατο

ρίας καί 

»β. στόν εiσαγόμενο πληθωρισμό, λόγφ του μεγάλου 

ϋψους τών εισαγωγών. 

>>·Υπάρχει έξ άλλου σχετική κοινωνική γαλήνη στήν 

'Ελλάδα καί γενικώς, έν συγκρίσει μάλιστα μέ άλλες χώ

ρες, ή έσωτερική κατάσταση ε{ναι καλή. 

»·Υπάρχουν δμως δύσκολα εξωτερικά προβλήματα πού 

ξεκινουν κυρίως άπό τήν διένεξη μέ τήν Τουρκία. Ή διέ

νεξη αύτή εχει δύο όψεις: τό Κυπριακό καί τό Αiγαίο. 

'Από τής έπιστροφής μου στήν · Ελλάδα, προσπαθώ νά 

βρώ είρηνικές καί λογικές λύσεις άλλά δέν τό έπέτυχα. Δέν 

θέλω νά δημιουργήσω τήν έντύπωση δτι κατηγορώ τήν 

Τουρκία, άλλά άν ε{χε ή Τουρκία κάποια κατανόηση καί 
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άν έκτιμουσε σωστά τά συμφέροντά της, τά προβλήματα 

αυτά θά ήταν εϋκολο νά λυθουν. 

»'Η ίστορία τουΚυπριακου εΙ ναι γνωστή. Οί Τουρκοι 

στήνΚύπρο δέν διέπραξαν άπλώς σq)άλμα άλλά εγκλημα. 
Καί σήμερα θά μπορουσαν νά δεχθουν λύση, ή όποία θά 

άπήλλασσε δλους μας από δλα τά προβλήματα. Διότι ή 

ελληνοκυπριακή πλευρά εχει υίοθετήσει θέσεις πού 

ίκανοποιουν δλα σχεδόν τά αίτήματα τής Τουρκίας. 

'Αποδέχον'tαι δηλαδή οί 'Ελληνοκύπριοι διζωνική όμο

σπονδία, κεντρική Κυβέρνηση μέ χαλαρές έξουσίες καί 

ποσοστόν έδάφους 25% γιά τούς Τούρκους, ένώ διαθέ
τουν 18% του πληθυσμου. "Αν απεδέχοντο αυτές τίς λύ
σεις οί Τουρκοι άφ' ενός μέν θά ίκανοποιουσαν τίς 

έπιδιώξεις τους στήν Κύπρο, αφ' ετέρου δέ θά άπηλ

λάσσοντο από τήν διεθνή καταδίκη καί άπό τίς τεράστιες 

δαπάνες πού καταβάλλουν γιά τήν Κύπρο καί ταυτοχρόνως 

θά όμαλοποιουντο οί σχέσεις μέ τήν 'Ελλάδα, τήν 

'Αμερική καί τήν Συμμαχία. Είλικρινώς, διερωτώμαι πώς 

λειτουργεί τό μυαλό των Τούρκων δταν άρνουνται αυτή 

τήν λύcrη. 
»Τελικώς, ϋστερα άπό τριάμισυ χρόνια ύπέβαλαν τίς 

προτάσεις τους. Γιά κάθε λογικό άνθρωπο, εΙναι προφανές 

δτι οί προτάσεις αυτές δέν όδηγουν σέ λύση. Πιστεύω δτι 

οίΤουρκοι διαπράττουν σφάλμα είς βάρος καί των δικών 

τους συμφερόντων. Οί προτάσεις αυτές, σέ γενικές γραμ

μές, προβλέπουν δτι οί Τουρκοι θά κρατήσουν τό 35% του 
έδάφους, επιστρέφουν δηλαδή έκτός τής νεκρaς ζώνης πού 

δέν τούς άvήκει μόνο τό Ι% του έδάφους, πράγμα πού έπι

τρέπει τήν επιστροφή μόνο 5.000 προσφύγων από τούς 
170.000. 

»'Επί του συνταγματικου, οί προτάσεις προβλέπουν 

πολίτευμα πού ε{ναι άδύνατο νά λειτουργήσει. Δέν πρόκει

ται οϋτε γιά όμοσπονδία, οϋτε γιά συνομοσπονδία, άλλά 

γιά δύο χωριστά Κράτη. 'Η συμμετοχή τών δύο κοινοτή

των εΙναί ίσότιμη σέ δλα τά δργανα, χωρίς νά ύπάρχει 
διαιτησία σέ κανένα, ετσι ωστε νά δημιουργείται πλήρες 

&διέξοδο. 

»'Ο κ. Σμίτ παρατηρεί δτι, άνεξαρτήτως του περιε

χομένου των, ύπάρχει τό γεγονός δτι ο{ Τουρκοι ύπέβαλαν 

προτάσεις, πράγμα πού άρνουντο έπί τριάμισυ χρόνια. 

'Ασφαλώς, οί προτάσεις αυτές δέν αποτελουν τίς τελικές 

θέσεις των Τούρκων, - άλλά προορίζονται γιά 1\ναρξη 

διαλόγου. Τό ίδιο συνέβη πρόσφατα μέ έμάς καί τούς 

Ρώσους. Μάς ύπέβαλαν ενα απαράδεκτο κείμενο, έπ' 

ευκαιρία τής έπισκέψεως Μπρέζνιεφ, έκείνοι δέ βρήκαν 

απαράδεκτο τό κείμενο πού τούς ύποβάλαμε έμείς. 'Αλλά, 

ϋστερα από συζήτηση των δύο κειμένων, καταλήξαμε σέ 

συμφωνία. Θά ήταν ίσως χρήσιμο νά ύποβ.άλει τίς πρ~
τάσεις της καί ή ελληνική πλευρά γιά νά αρχίσει ετσι ή 

συζήτηση. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός απαντά δτι οί τουρκικές προτά

σεις ξεκινουν άπό πολύ ύψηλά γιά νά άποτελέσουν βάση 

συνομιλιών. "Στό Μοντραί ε{χα έκφράσει τήν εvχή στόν κ. 

'Ετσεβίτ, άφοί5 του διευκρίνησα δτι δέν χειρίζομαι έγώ τό 

Κυπριακό,. νά ύποβληθοvν λογικές προτάσεις, δπότε θά 

μποροvσε νά βοηθήσει καί ή έλληνική Κυβέρνηση. Δυ

στυχως, δέν είσαιωύσθηκα καί οί Τοίiρκοι δημιουργοίiν 

τώρα άδυναμία συζητήσεως, ένω ήταν στό χέρι τους νά 

λύσουν τό πρόβλημα άμέσως". 

»'Ο κ. Σμίτ έρωτά έάν μπορεί ή ελληνική Κυβέρνηση 

νά κάνει άντιπροτάσεις. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι ή ελληνική Κυ

βέρνηση δέν χειρίζεται τό Κυπριακό, οϋτε εΙναι δυνατόν 

νά συζητήσει άπ' ευθείας μέ τήν 'Άγκυρα, διότι, καί άν 

άκόμη έξευρίσκετο λύση, ή 'Ελλάς οϋτε τήν πρόθεση, 

οϋτε τήν δυνατότητα θά είχε νά τήν επιβάλει έπί των 

Κυπρίων. 

»'Ο κ. Σμίτ παρατηρεί δτι εΙ ναι απίθανο οί Τουρκοι νά 

κάνουν καί δεύτερες προτάσεις . καί έρωτά έάν, έφόσον ή 

'Ελλάς δέν μπορεί νά κάνει άντιπρcίτάσεις, θά μπορου

σε νά τίς κάνει, ίσως, ενας τρίτος στενός φίλος τής 'Ελ

λάδος. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι δ κ. Βαλντχάιμ μέ χθε

σινές δηλώσεις του αρνείται μέν νά συγκαλέσει διακοινο

τικές, λόγω τής μεγάλης διαφοράς άπόψεων μεταξύ των 

δύο πλευρών, άλλά άφήνει τήν πόρτα άνοικτή γιά συνέχι

ση των διαβουλεύσεων .• ο κ. πρωθυπουργός θά ένθαρρύ
νει τόν κ. Βαλντχάιμ στήν προσπάθεiά του αυτή, πιστεύει 
δέ δτι δ κ. Σμίτ θά προσφέρει μεγάλη ύπηρεσία έάν πείσει 

τούς Τούρκους νά δείξουν κατανόηση. 

»'Όσον άφορά τήν συνάντησή του μέ τόν κ. Έτσεβίτ, 

δ κ. πρωθυπουργός λέγει δτι γενικώς ήταν καλή. Διεπι

στώθη καί από τίς δύο πλευρές επιθυμία γιά έξεύρεση ει

ρηνικών λύσεων. Κανείς δέν άνέλαβε δεσμεύσεις καί οϋτε 

τηρήθηκ11ν πρακτικά, γι' αυτό καί ύπήρξε μιά είλικρινής 

έξήγησις. Διαπιστώσαμε δτι εχουμε διαφορετικές έκτιμή

σεις, τόσον έπί τής ουσίας, δσο καί έπί τής διαδικασίας. 

Πρότεινα νά μελετήσουμε τίς άπόψεις μας γιά νά είμαστε 

καλύτερα προετοιμασμένοι γιά τήν επόμενη συνάντησή 

μας καί συνεφωνήθη νά συναντηθουν οί γενικοί γραμμα

τείς των ύπουργείων 'Εξωτερικών πρός τόν σκοπό αυτό. 

Λόγω δμως τής ύποθέσεως του έμπάργκο δημιουργήθηκε 

κλίμα, μέσα στό όποίο ή συνάντηση των γενικών γραμμα

τέων μπορουσε νά βλάψει μάλλον παρά νά <όφελήσει. Γιά 

τόν λόγο αυτό έζήτησα νά άναβληθεί καί πρότεινα νά 

έκδώσουμε κοινή άνακοίνωση πού νά άποδίδει τήν άναβο

λή σέ τεχνικούς λόγους. 'Αντί οί Τουρκοι νά δείξουν κα

τανόηση έπ' αυτου, άρνήθηκαν τήν εκδοση κοινής άνα

κοινώσεως καί κατήγγειλαν τήν 'Ελλάδα ώς ύπεύθυνη γιά 

τήν άναβολή καί ώς έπιδιώκουσα άλλους σκοπούς. Έν 

τούτοις, ή 'Ελλάς δέν διέκοψε τόν διάλογο, άπλώς ζήτησε 

άναβολή τής συναντήσεως των γενικών γραμματέων. 

»'Ο κ. Σμίτ έρωτά έάν δ κ. Καραμανλής του έπιτρέπει 

νά πεί στόν κ. 'Ετσεβίτ δτι δ κ. Καραμανλής ε{ ναι ετοιμος 

νά συνεχίσει τόν διάλογο, καί δτι ή νέα συνάντηση μπορεί 

νά γίνει στήν Ουάσιγκτων, έπ' ευκαιρία τής Συνόδου του 

ΝΑΤΟ. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός συμφωνεί, χωρίς βεβαίως Vά δο

θεί δημοσιότης. 'Η 'Ελλάς έπιθυμεί πράγματι τήν συνέχι

ση ενός σοβαρου καί ύπευθύνου διαλόγου, χωρίς προκλή

σεις καί όξείες δηλώσεις, τίς όποίες δ κ. 'Ετσεβίτ κάνει 

δυστυχώς σχεδόν καθημερινώς. 

» Ό κ. Σμίτ λέγει έπ' αυτου δτι δ κ. Έτσεβίτ ε{ ναι 
'Ανατολίτης καί, έν συνεχεί~, παρατηρεί δτι τό έμπάργκο 

άπασχολεί τήν Τουρκία έπί δύο χρόνια, στήν διάρκεια των 

όποίων ή Τουρκία δχι μόνο δέν ύποχώρησε, άλλά 1\γινε πιό 

σκληρή καί ταυτοχρόνως άρχισε νά φλερτάρει μέ τήν Ρω

σία. Θά πω στόν κ. 'Ετσεβίτ, άλλά δχι δημοσί~, δτι θεωρώ 
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Συνάντηση μέ τήν πολιτική ήyεσία τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. 

Χ. Σμίτ καί Χ. Ντ. Γκένσερ (ι'iνω) · ό πρ6εδρος Σέελ (κάτω). 
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τό έμπάργκο ώς λάθος τής Γερουσίας. Τό φλέρτ μέ τήν 

Ρωσία δένεΙ ναι βέβαια σοβαρό, άλλά σιγά-σιγά άρχίζει νά 

άποκτa σημασία καί νά έμπεδώνεται στήν κοινή γνώμη, 

δ πως συνέβη καί στήν ' Ελλάδα μέ τήν άποχώρηση άπό τό 

ΝΑΤΟ. Καί μπορεί νά άποκτήσει σημασία, άφοu ή Τουρ

κία στήν πράξη στρατοκρατείται καί δ στρατός εχει μεγά

λη δύναμη . Οί στρατηγοί εΙναι ίδιοι παντοu καί έκείνο πού 

θέλουν εΙναι χρυσάφι στίς έπωμίδες τους καί πολλά δπλα. 

Αύτά τά δπλα θά ψάξουν νά τά βρουν άπ ' δπου μποροuν. 

·· Τό φλέρτ μέ τήν Μόσχα μπορεί νά εΙναι ενας τακτικός 
έλιγμός, άλλά μπορεί νά άποκτήσει σοβαρά σημασία. ·Η 

κατάσταση στήν περιοχή εΙ ναι άνησυχαστική . 'Ο Σαντάτ 

εμεινε μόνος του μέ τίς είρηνικές του προθέσεις, ενώ ή 

κατάσταση στήν ' Ανατολική Μεσόγειο δίνει τήν δυνατό

τητα διεισδύσεως στήν Ρωσία. 'Επί πλέον, υπάρχει καί ό 

κίνδυνος συμμετοχής του ίταλικοu Κομμουνιστικοί) κόμ

ματος στήν Κυβέρνηση . 'Εν όψει αύτής τής καταστάσεως 

στήν Μεσόγειο, επιθυμοuμε ζωηρώς νά εξευρεθοuν λύσεις 

στά έλληνοτουρκικά προβλήματα . Θά ijθελα νά σaς παρα

καλέσω νά μέ θεωρείτε ώς φίλο σας πού εΙ ναι πρόθυμος νά 

διαβιβάζει τίς άπόψεις σας πρός δποιαδήποτε πλευρά. Θέ

λω, έπίσης, νά τονίσω δτι ή Κυβέρνηση καί ή χώρα μου 

επιδιώκουν τήν ενίσχυση τών φιλικών σχέσεων μέ τήν 

'Ελλάδα. Γι ' αύτό, Cίλλωστε, δέν χρειάστηκε νά μιλήσου

με διά μακρών γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρω

παϊκή Οίκονομική Κοινότητα. Τήν θεωροuμε αύτονόητη. 

»'Ο κ . Σμίτ επαναλαμβάνει τίς ζωηρές άνησυχίες πού 

τοu προκαλεί ή κατάσταση στήν Μεσόγειο, υπογραμμίζει 

τήν σημασία πού άποδίδει ή Γερμανία στίς σχέσεις της μέ 

τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία καί εκφράζει καί πάλι τήν 

εύχή δτι κάποτε θά βρεθοuν λύσεις στά έλληνοτουρκικά 

προβλήματα . 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι συμμερίζεται άπολύτως 

τίς άνησυχίες του κ. Σμίτ, τίς δποίες μάλιστα ή 'Ελλάς, 

λόγφ τής θέσεώς της, αίσθάνεται έντονώτερα ίσως άπό τήν 

Γερμανία. "Γιά τό συμφέρον τής Έλλάδος, τής Τουρκίας, 

τής Συμμαχίας καί τής Εύρώπης αίσθάνομαι τ7jν άνάγκη νά 

βρεθοίJν λύσεις. Αύτό άλλωστε τό άπέδειξα έμπράκτως καί 

παλαιότερα, άλλά καί πρόσφατα, δταν δύο φορές άπέτρεψα 

τόν πολεμο. 'Εάν παραμένω στήν πολιτική vστερα άπό μιά 

μακρά σταδιοδρομία, τό κάνω μόνο γιά δύο λόγους: πρώ

τον, γιά νά λύσω τίς διαφορές μας μέ τήν Τουρκία καί 

δεύτερον, γιά νά έντάξω δριστικώς τήν χώρα μου στήν 

Δύση". 

>>'Ο κ. Σμίτ εκφράζει τήν έκτίμησή του γιά δσα λέγει δ 

κ . πρωθυπουργός καί ρωτά liν μπορεί νά τά άνακοινώσει 

στόν κ . 'Ετσεβίτ. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός συμφωνεί, δεδομένου δτι αύτή 

εΙναι ή γνωστή πολιτική του . Θά ήταν χρήσιμο, λέγει δ κ. 

πρωθυπουργός, εάν επί πλέον δ κ. Σμίτ εδιδε καλές συμ

βουλές στόν κ. Έτσεβίτ, κυρίως, ώς πρός τήν διαδικασία 

πού εχει προτείνει ή 'Ελλάς γιά τήν ρύθμιση του θέματος 

τής υφαλοκρηπίδος. 

»Στό θέμα, έπίσης, τών σχέσεών μας μέ τό ΝΑΤΟ οί 

Τοuρκοι παρεμβάλλουν προσκόμματα, τά όποία μπορεί νά 

μaς δδηγήσουν σέ άνάκληση τής προτάσεώς μας γιά τήν 

δημιουργία είδικής σχέσεως . 

>>'Ο κ. Σμίτ, υπόσχεται δτι θά συζητήσει τά θέματα 

αύτά μέ τόν κ . Έτσεβίτ . 

>>'Από σημείωμα, τό δποίον συνέταξε κ. Ρούφους μετά 

συνομιλίαν κ . πρωθυπουργοί) μέ καγκελλάριον προκύπτει 

δτι, όμιλών περί Κυπριακοu, καγκελλάριος παρετήρησεν 

δτι επί ετη 'Έλληνες εζήτουν προτάσεις έκ μέρους 

Τουρκίας, ·τώρα δέ, δτε Τοuρκοι υπέβαλον προτάσεις, 
'Έλληνες άρνοuνται διαπραγματευθοuν . Καί Γερμανοί 

ευρέθησαν άντιμέτωποι ένός τελείως άπαραδέκτου άρχι

κοu σχεδίου κοινοu άνακοινωθέντος εκ μέρους Σοβιετι

κών, άλλά συνεχής υποβολή άντιπροτάσεων ώδήγησε δύο 

πλευράς κατάρτισιν ίκανοποιητικοu κοινοu άνακοινω

θέντος. 

»Κύριος πρωθυπουργός άπήντησεν δτι τουρκικαί προ

τάσεις εκκινοuν άπό άπαραδέκτους θέσεις δι' ' Ελληνοκυ

πρίους. Καγκελλάριος ή ρώτησε διατί 'Ελλάς δέν υποβάλ

λει ίδία προτάσεις. Κύριος πρωθυπουργός άνέπτυξεν άπό

ψεις περί του δτι Κύπρος κυρίαρχον Κράτος καί δτι ίδιος 

μπορεί άπλώς κάμει συστάσεις καί όχι επηρεάσει. Καγ

κελλάριος παρετήρησεν δτι μετά θάνατον Μακαρίου θά 

ήτο εύκολώτερον διά κ. πρωθυπουργόν άσκήσει έπιρροήν . 
Κύριος πρωθυπουργός άνεφέρθη δήλωσιν Βαλντχάιμ δτι 

θέσεις δύο μερών άπέχουν πολύ άπό άλλήλας καί δτι συνε

χίσει προσπαθείας του. 

»Λόγου γενομένου περί καταστάσεως Μ. ' Ανατολής 

καί ' Αφγανιστάν, καγκελλάριος άνεφέρθη θέσιν Τουρκί

ας , ρόλον δποίον παίζει εμπάργκο ψυχολογίαν Τούρκων 

καί φόβους του δτι Τουρκία, εφ ' δσον διατηρηθεί εμπάρ

γκο, θά εΙ χε ίσως μεγαλυτέραν εφεσιν δι' ενα φλέρτ μέ 

Σοβιετικήν ~Ενωσιν. Κύριος πρωθυπουργός παρετήρησεν 

δτι Τουρκία δέν πρόκειται κάμει φλέρτ μέ ΕΣΣΔ καί δτι 

άπλώς άπειλεί δτι έγκαταλείψει Δύσιν, διά νά προσπορίζε

ται όφέλη . 'Όλον θέμα θά εληγεν, έάν Δύσις ήτο διατεθει

μένη δείξει Τουρκίαν δτι δέν πρόκειται τήν εμποδίσει εγ

καταλείψει Συμμαχίαν. Καγκελλάριος άντείπεν δτι στρα

τηγοί χρειάζονται δπλα, χρήματα καί δόξαν καί liν δέν τά 
εϋρουν είς μίαν πλευράν θά τά άναζητήσουν liλλην. Τοuτο 

μπορεί νά όδηγήσει εστω καί άλλαγήν νοοτροΠίας, επι

στροφή δέ είς παλαιοτέρας ίδέας θά εΙ ναι τότε δυσχερεστά

τη. Παράδειγμα εστω άποχώρησις 'Ελλάδος άπό ΝΑΤΟ. 

'Ελλάς ζητεί σήμερον επάνοδόν της, ούδείς δέ προηγουμέ

νως θά ήδύνατο φαντασθεί μέ πόσας δυσχερείας θά συνεδέ

ετο τοuτο»68 • 

·Ο ϊδιος ό Κ. Καραμανλής, εύθύς μετά τή συνο

μιλία του μέ τόν Χ. Σμίτ, εκαμε πρός τούς δημοσιο

γράφους τήν άιcόλουθη δήλωση: 

«'Η έπίσκεψή μου στήν Γερμανία αύτή τήν φορά 

δέν εlναι έντελώς πολιτική. Εlναι μiiλλον πανηγυρι

κή. 'Οφείλεται στήν τιμή πού μου έκανε ή πόλις του 

Ν Α αχ εν νά μου άπονείμη τό βραβείο του Καρλομά

γνου. 'Η το φυσικό, έν τούτοις, έφ' όσον περνώ άπό 

τήν Βόννη, νά συναντηθώ μέ τόν καyκελλάριο κ. 

Σμίτ καί τόν άντικαγκελλάριο κ. Γκένσερ. Καί ήτο 

έπίσης φυσικό, έφ' όσον συναντηθήκαμε, νά άνταλ

λάξουμε τίς σκέψεις μας τόσον έπί γενικών, όσον καί 

έπί είδικών θεμάτων τά δ ποία ένδιαφέρουν τήν 'Ελ

λάδα. 'Ως πρός τά τελευταία αύτά, ένημέρωσα τόν κ. 

Σμίτ yιά τίς έξελίξεις τών έλληνοτουρκικών σχέσεων 
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καί τό Κυπριακό. Ό κ. Σμίτ έξ aλλου μέ διαβεβαίω

σε δτι ή Κυβέρνησή του οχι μόνον υποστηρίζει τήν 

ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά, άλλά καί 

υιΌθετεί τό χρονοδιάγραμμα, τό όποίο vπέβαλε ή έλ

ληνική Κυβέρνηση. Καί αvτό εχει ίδιαίτερη σημα

σία, δεδομένου δτι τόν προσεχή 'Ιούλιο άναλαμβάνει 

τήν προεδρία τής ΕΟΚ ή Γερμανία. Ή συνομιλία 

vπήρξε, ώς συνήθως, έγκάρδια καί χρήσιμη». 

Οί συνομιλίες του Κ. Καραμανλή καί, είδικότε

ρα, ή άναφορά στά προβλήματα πού συνέχονται μέ 

τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις εμελλαν νά εχουν , ώς 
συνέχεια, τήν έκδήλωση ένεργου ένδιαφέροντος άπό 

τόν Χ. Σμίτ γιά τήν προώθηση τής έξομαλύνσεως 

τών έλληνοτουρκικών διαφορών. Τά άποτελέσματα 

τών ένεργειών του δ Γερμανός καγκελλάριος θά έκ

θέσει σέ έμπιστευτική έπιστολή του πρός τόν Κ. Κα

ραμανλή, στίς 14 'Ιουνίου: 

«Μέ ίκανοποίησε πολύ τό γεγονός δτι, μέ τήν Σύνοδο 

τοu Βορειοατλαντικοί> Συμφώνου στήν Οόάσιγκτων, μiiς 

δόθηκε ή ευκαρία νά συνεχίσουμε τήν εμπιστευτική καί 

ουσιαστική άνταλλαγή άπόψεων πού είχαμε μέ τίς επισκέ

ψεις σας στήν Βόννη τόν 'Ιανουάριο καί Μάιο. 

»'Επιθυμώ, στήν συνέχεια τής συνομιλίας μας στήν ου

άσιγκτων, νά σiiς άνακοινώσω επί πλέον τά έξής: Μετά 

άπό δική σας παρότρυνση, κατά τίς συνομιλίες μου στήν 

Οι':ιάσιγκτων μέ τόν πρωθυπουργό Έτσεβίτ, τοu μίλησα 

έπιτακτικά γιά μία συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο Κυπρια

νοu . Βασικά δ πρωθυπουργός Έτσεβίτ δέν άντιτίθεται σέ 

μιά συνάντηση μέ τόν πρόεδρο Κυπριανοu· πιστεύει πάν

τως δτι μιά τέτοια συνομιλία τότε μόνο θά μποροuσε νά 

ε{ναι χρήσιμη έάν παίρνατε καί σείς μέρος, κ. πρωθυ

πουργέ, καί δ ήγέτης τής τουρκοκυπριακής εθνότητος, 

Ντενκτάς. Πρέπει νά σiiς δ μολογήσω δτι ή άντίδραση αυτή 

τοu Τούρκου πρωθυπουργοί> δέν μέ εξέπληξε. 

»Θά επιθυμοuσα νά άνακοινώνατε τήν πρόταση καί 

στόν πρόεδρο Κυπριανοu. 'Όπως ξέρετε, στήν Νέα Ύ όρ

κη συνομίλησα καί μέ τόν Κύπριο πρόεδρο. ·Η συνομιλία 

ύπήρξε, δπως σiiς πληροφόρησα, άντικειμενική καί διεξή

χθη σέ άπόλυτα ίκανοποιητική άτμόσφαιρα. Πάντως, ο{ 

δηλώσεις πού εκανε δημοσία δ πρόεδρος Κυπριανοu στήν 

συνέχεια τών συνομιλιών μας, δέν ύπήρξαν σύμφωνες μέ 

αυτή. 

»' Η διεξαγωγή τ& ν έργασιών τής Συνόδου τοu Βορειο
ατλαντικοί> Συμφώνου προσωπικά μέ ευχαρίστησε πολύ. 

Στήν έπιτυχία αυτή συνετέλεσε σέ μεγάλο βαθμό ή εποικο

δομητική στάση πού τηρήσατε έσείς, κύριε πρωθυπουργέ, 

κατά τήν Σύνοδο. 

»Ή άνάληψη τής προεδρίας των "'Εννέα" άπό τήν 

'Ομοσπονδιακή Γερμανία τό έπόμενο έξάμηνο θά μiiς δώ

σει έπί πλέον ευκαιρία, καί ε{μαι βέβαιος, γιά νά συνεχί

σουμε καί νά έμβαθύνουμε τήν άνταλλαγή τών άπόψεών 

μας». 

Ή άπάντηση του Κ. Καραμανλή : 

«Σιiς εvχαριστώ πολύ γιά τήν έπιστολή σας τής 

14ης τρέχοντος. 

»'Επιθυμώ νά σιiς έκφράσω καί έγώ τήν βαθειά 

μου ίκανοποίηση γιά τήν ευκαιρία πού μιiς δόθηκε 

νά συνεχίσουμε στήν ΟVάσιγκτων τήν χρήσιμη άν

ταλλαγή άπόψεων πάνω σέ θέματα πού ένδιαφέρουν 

τίς δύο χώρες μας. Εlμαι πεπεισμένος δτι οί συχνές 

αvτές έπαφές μας δέν συμβάλλουν μόνο στήν καλύ

τερη κατανόηση τών άπόψεών μας, άλλά καί εlναι 

χρησιμότατες γιά τήν προώθηση τών θεμάτων κοι

νου ένδιαφέροντος. 

>>'Εκτιμώ ίδιαίτερα τό συνεχές ένδιαφέρον σας 

γιά τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώρα μου μέ 

τήν γείτονα Τουρκία. 

>>Είδικώτερα, δσον άφοριi τήν ίδέα μιιiς συναντή

σεως μεταξύ του κ. Κυπριανου καί έμου άφ' ένός καί 

τοv κ. 'Ετσεβίτ καί κ. Ντενκτάς άφ' έτέρου, θά ήθε

λα νά σιiς πληροφορήσω δτι ό κ. Κυπριανού εχει 

ήδη έκφράσει τήν άντίθεσή του. 

>>'Ανεξαρτήτως δμως τής θέσεως αvτής του Κυ
πρίου προέδρου, θά πρέπει νά σιiς όμολογήσω δτι 

καί έγώ προσωπικά εχω σοβαρές έπιφυλάξεις γιά τήν 

χρησιμότητα τής συναντήσεως αvτής. Ή έκτίμησίς 

μου εlναι δτι εlναι τόση ή άπόστασις τών έκατέρω

θεν άπόψεων όiστε αύτή τήν στιγμή νά μήν vπάρχουν 

πιθανότητες προόδου γιά τήν ρύθμιση τοv Κυπρια

κού. 'Υπό τίς συνθήκες αvτές, ή τετραμερής αύτή 

συνάντησις θά μετέβαλλε άναπόφευκτα τό Κυπριακό 

σέ άπ, εvθείας έλληνοτουρκική διένεξη, θά προσέ

θετε ένα άκόμη πρόβλημα στά τόσα διμερή ζητήματα 

πού ήδη vπάρχουν μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας, 
θά ώξυνε άκόμη περισσότερο τήν άτμόσφαιρα μετα
ξύ τών χωρών καί θά καθ_!στοvσε τελικά άκόμη πιό 
δύσκολη τήν έπίλυση τών καθαρώς διμερών έλληνο

τουρκικών προβλημάτων. Αύτή δυστυχώς vπήρξε ή 

πικρή πείρα του παρελθόντος κάθε φορά πού τό Κυ

πριακό μετεβάλλετο σέ έλληνοτουρκικό πρόβλημα. 

>>Γιά δλους αvτούς τούς λόγους έξακολουθώ νά 
πιστεύω δτι εlναι πάντοτε όρθή ή πολιτική τής Κυ

βερνήσεώς μου έπί του θέματος αvτοv, πολιτική, δη

λαδή, διαχωρισμου του Κυπριακού άπό τά διμερή 

έλληνοτουρκικά ζητήματα. 

>Πό ζήτημα, aλλωστε, πού μιiς άπασχολεί δέν 

ε[ ναι θέμα τόσο διαδικασίας δσο θέμα οvσίας. Η Α ν 

c δηλαδή θελήσουν φί Τούρκοι νά παρουσιάσουν προ

τάσεις πού νά άνοίγουν πραγματικά τόν δρόμο γιά 

τήν λύση του Κυπριακου, εlμαι βέβαιος δτι δέν θά 

vπάρξει δυσκολία γιά τήν έπανάληψη τών διακοινο
τικών διαπραγματεύσεων. Σ' αvτήν, aλλωστε, τήν 

περίπτωση θά μοv έδίδετο καί μένα ή δυνατότης νά 

άσκήσω τήν δποια έπιρροή διαθέτω στήν Κυβέρνη

ση τής Αευκωσίας. 

>>Πιστεύω, έξ aλλου, κύριε καγκελλάριε, δτι αύτή 

ή κατάστασις του Κυπριακού δέν θά πρέπει νά άπο

θαρρύνει τήν προσπάθεια γιά τήν προώθηση τής ρυ

θμίσεως τών έλληνοτουρκικών προβλημάτων. 'Α ν-
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τιθέτως, aν έπιτύχουμε τόν σκοπό αύτό, εlναι πιθανό 

τό καλύτερο κλίμα πού θά δημουργηθεί τότε στίς 

tλληνοτουρκικές σχέσεις νά έπηρεάσει θετικά καί 

τίς έξελίξεις του Κυπριακού. 

»Σiiς ε{ναι γνωστή ή πρότασις πού άπό καιρό έχω 

κάνει στήν Τουρκία γιά τήν λύση του προβλήματος 

τής ύφαλοκρηπίδος. Νά άρχίσουμε δηλαδή ενα 

σοβαρό καί συνεπή διάλογο, νά άποφύγουμε τίς 

προκλήσεις tκατέρωθεν κατά τήν διάρκεια του δια

λόγου καί, τέλος, aν αύτός δ διάλογος δέν άποδώσει 

άποτελέσματα, νά προσφύγουμε άπό κοινοί) είτε στό 

δικαστήριο τής Χάγης, είτε σέ διεθνή διαιτησία. Τήν 

διαδικασία αύτή, aν δέν άπατώμαι, άκολουθήσατε 
καί σείς στίς διαφορές πού είχατε μέ τούς γείτονές 

σας. 

))Ε{μαι πεπεισμένος δτι, άπό τήν στιγμή πού ή 

'Άγκυρα θά έδέχετο τήν πρότασή μου, δέν θά έλύετο 

άπλώς ενα διαδικαστικό θέμα, άλλά θά έπαυε καί 

ούσιαστικά νά άποτελεί ή ύφαλοκρηπίς ενα όξύ 

πρόβλημα στίς σχέσεις τών δύο χωρών. Θά γινόταν 

πιό εύκολη καί ή ρύθμισις τών λοιπών θεμάτων. 

))Στό σημείο αύτό πιστεύω δτι θά προσφέρατε μιά 

πολύτιμη συμβολή στήν άποκατάσταση τών tλληνο

τουρκικών σχέσεων, έάν έκρίνατε δτι σiiς ε{ναι δυ

νατόν, κατά τόν τρόπο πού σείς θεωρείτε κατάλληλο, 

νά βοηθήσετε στήν άποδοχή τής προτάσεώς μου αύ

τής άπό τήν Κυβέρνηση τής ΝΑγκυρας. 

)) 'Επιθυμώ, τέλος, νά σiiς βεβαιώσω, κύριε καγ

κελλάριε, δτι άποβλέπω καί έγώ μέ ίδιαίτερη lκα

νοποίηση στήν άνάληψη τής προεδρίας τής Εύρω

παϊκής Κοινότητος άπό τήν χώρα σας τόν προσεχή 

μήνα. Τό γεγονός αύτό θά μiiς δώσει άσφαλώς τήν 

εύκαιρία νά πυκνώσουμε περισσότερο τίς έπαφές μας 

καί τήν άνταλλαγή άπόψεων. Γνωρίζω, έξ άλλου, 

vστερα άπό τίς συζητήσεις μας, δτι θά καταβάλ

λετε κάθε προσπάθεια diστε ή προεδρία σας νά 

άποβεί δ τελευταίος ούσιαστικά σταθμός τής μακρiiς 

πορείας τής χώρας μου πρός τήν Εύρώπη, πορείας 

πού, δπως ξέρετε, τήν ξεκίνησα πρίν άπό 16 δλό
κληρα χρόνια. Καί γιά τίς προσπάθειές σας αύτές θά 

ijθελα άπό τώρα νά σiiς έκφράσω τήν βαθειά μου 

έκτίμησφ)69• 

4 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

Σέ επίσημη τελετή στό Δημαρχείο τοϋ 'Άαχεν, 

άπονέμεται στόν Κ. Καραμανλή τό Βραβείο Καρλο

μάγνου γιά τίς σταθερές καί άοκνες προσπάθειές του 

μέ στόχο τήν ενοποίηση τής Εύρώπης, τήν όποία δέν 

άποβλέπει μόνο σάν προϋπόθεση γιά τήν εξασφά

λιση ένός καλοϋ μέλλοντος τοϋ λαοϋ της, άλλά καί 

σάν μοναδική δυνατότητα γιά τήν εξασφάλιση καί 

τήν έδραίωση τής δημοκρατίας. 

Στήν τελετή τής άπονομής ήταν παρόντες ό Γ. 
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Τελετή άποvομής στό Δημαρχείο τοv Υ Ααχεv. Ό Κ. Καραμανλής στό βήμα. 
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'Έρτλ, ύπουργός Γεωργίας, ώς έκπρόσωπος τής 

'Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως, ό δήμαρχος τοϋ 

"Ααχεν, Κ. Μαλαγκρέ, δΖ. Ρέυ, πρώην πρόεδρος τής 

'Εκτελεστικής 'Επιτροπής της ΕΟΚ, δ όποίος εΙχε 

τιμηθεί μέ τό ίδιο βραβείο, δ πρόεδρος τοϋ δικαστη

ρίου τής ΕΟΚ, ο{ άντιπρόεδροι τοϋ Εύρωπαϊκοϋ 

Κοινοβουλίου, τής Εύρωπαϊκής Τραπέζης 'Επεν

δύσεων καί τοϋ Εύρωπαϊκοϋ 'Ελεγκτικοϋ Συνεδρίου, 

δ άρχηγός των 'Ενόπλων Δυνάμεων Κεντρικής Εύρώ

πης, στρατηγός Σοϋλ τζε, δ πρόεδρος της 'Ομοσπον

διακής Βουλής, δόκτωρ Κάρστενς, liλλα μέλη τής 

Κυβερνήσεως, ξένοι διπλωμάτες, ό γενικός γραμματέ

ας τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης Γκ. "Ακκερμαν. 

Παρών στήν τελετή ήταν καί ό 'Έλληνας ύπουργός 

των Έξωτερικων, Π. Παπαληγούρας. 

Πρωτος ελαβε τό λόγο δ δήμαρχος τής ίστορικής 

πόλεως: 

«Στά 40 αύτά χρόνια πολιτικοί\ ϊ;ργου, δ πρωθυπουργός 
κ. Καραμανλής δέν σταθεροποίησε τήν χώρα του μόνο έσω

τερικά, δέν δημιούργησε μόνο στενούς διεθνείς δεσμούς, 

άλλά συνεχώς ζητοοοε καί προωθοuσε τήν πραγματοποίη

ση τής ίδέας τής ·Ενωμένης Εύρώπης μέ τή συμμετοχή τής 

'Ελλάδος. 

» ·Η εύθύτητα τών δημοκρατικών του άρχών καί των 
πολιτειακών του πεποιθήσεων, η εμπρακτη πίστη στήν 

άναγκαιότητα τής ·Ενώσεως τής Εύρώπης, γιά χάρη τής 

δποίας δέν δίστασε, στίς τελευταίες έκλογές του Νοεμ

βρίου, νά διακινδυνεύσέι αύτή τήν πολιτική του ϋπαρξη, 
τόν χαρακτηρίζουν σάν μία άπό τίς σημαντικότερες έλπί

δες τής Εύρώπης. 

»Σείς, κύριε πρωθυπουργέ, τό διατυπώσατε πάλι ώς 

έξής σέ μία προσφώνησή σας πρός τόν πρόεδρο Ζισκάρ 

ντ · ·Εστέν. Πρέπει νά €χουμε τόλμη καί σταθερότητα, σύ
νεση καί διορατικότητα, γιά νά προχωρήσουμε στήν οίκο

δόμηση τής Εύρώπης, πού ζητοuν οί λαοί μας, τής 

Εύρώπης πού δέν ε{ναι άπλώς άφηρημένος γεωγραφικός 

δρος, άλλά ζώσα καί δημιουργική πραγματικότητα, τής 

Εύρώπης πού ένσωματώνει πέρα άπό τά στενά έθνικά σύ

νορα, μία φιλοσοφία καί ί\ναν τρόπο ζωής, πού μπορεί, 

δταν ένωθεί, νά ε{ναι πρωτοπόρος τής σκέψεως καί τής 

προόδου. Σ· αύτό τό €ργο θέλει, στό μέτρο τών δυνατο

τήτων της, νά συμβάλει καί η ·Ελλάς . • Ως έκ τούτου τό 
Διευθυντήριο τής 'Εταιρείας γιά τήν άπονομή τοu διεθνοuς 

βραβείου Καρλομάγνου τής πόλεως "Ααχεν, άποφάσισε 

δμόφωνα νά σaς άπονείμει τό βραβείο αύτό, γιά το ετος 
1978)). 

Τήν προσφώνηση άκολούθησε ή έπίδοση στόν 

Κ. Καραμανλή, άπό τό δήμαρχο τοϋ "Ααχεν, τοϋ 

Βραβείου, με τήν ταινία καί τά διάσημα. 

·Ο Κ. Καραμανλής έκφώνησε, στή συνέχεια, 

βαρυσήμαντη δμιλία: 

«Σfiς έκφράζω τίς πιό θερμές εύχαριστίες μου γιά 

όσα είπατε γιά τήν πατρίδα μου καί γιά μένα προσω

πικά. 

»Εύχαριστώ έπίσης τόν όμοσπονδιακόν ύπουρ-

γόν κ. "Ερτλ καθώς καί τόν παλαιό μου φίλο κ. Ρέυ 

γιά τούς φιλόφρονας λόγους τους, μολονότι φοβοϋ

μαι ότι οί λόγοι ύπήρξαν ύπέρτεροι τών έργων μου. 

» 'Οφείλω όμως ίδιάιτέρως νά εύχαριστήσω τήν 
έπιτροπή άπονομής τοϋ βραβείου, γιά τήν έξαιρετι

κή τιμή πού μοϋ έκανε, νά μέ περιλάβη στόν κύκλο 

τών διακεκριμένων έκείνων Εύρωπαίων πού συνέλα

βαν καί προώθησαν τό Ιδανικό τής ·Ηνωμένης Εύ

ρώπης. Καί εlναι μιά εύτυχής γιά μένα σύμπτωσις τό 

γεγονός ότι άκολουθώ στόν κύκλο αύτό τόν πρόεδρο 

τής χώρας σας κ. Σέελ, γιά τόν όποίο τρέφω βαθυτά

τη έκτίμηση. 

»Εlμαι βέβαιος ότι ή ύψηλή τιμή πού μοϋ άπενε

μήθη σήμερα, δέν άναφέρεται μόνο στό πρόσωπό 

μου, άλλά καί στό έλληνικό έθνος, πού χάρισε στήν 

Εύρώπη τό όνομά του καί πού έπί πολλούς αίώνες 

προσέφερε τόν λόγο καί τό πνεϋμα του σέ όλους τούς 

λαούς της. 

)>"Εχει Ιδιαίτερη σημασία, κύριε δήμαρχε, τό γε

γονός ότι αύτός ό έορτασμός, πού γίνεται γιά νά 

έξαρθή ή 'Ιδέα τής ·Ηνωμένης Εύρώπης, γίνεται 

στήν ώρα ία καί ίστορική πόλη σας. 'Εδώ, δ που πρίν 

άπό 11 αίώνες ενας κορυφαίος τής ίστορίας, ό Καρ
λομάγνος, έστησε τήν πρωτεύουσα μιfiς αύτοκρατο

ρίας, πού έκάλυπτε όλες σχεδόν τίς έκτάσεις τής ση

μερινής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 

)) Τήν έπίσημη αύτή ώρα καί προτοϋ άναπτύξω τίς 
σκέψεις μου πάνω σ,τό κύριο θέμα τής όμιλίας μου, 

αΙσθάνομαι τό χρέος νά &ποτίσω φόρο τιμής στούς 

πρωτοπόρους έκείνους, πού πρίν άπό 30 χρόνια άνέ
λαβαν τήν σταυροφορία γιά τήν ενωση τής Εύρώπης. 

))Χρειάστηκαν έκατόμβες άνθρωπίνων ύπάρξεων, 

κόκκαλα έκατομμυρίων νεκρών σπαρμένα σέ όλες 

τίς χώρες τής Εύρώπης, γιά νά συνειδητοποιήσουν 

οί Εύρωπαίοι τήν ταυτότητά τους, τίς κοινές τους 

ρίζες καί τήν κοινή τους άποστολή. 

))Στήν άρχή οί φωτισμένοι ήταν λίγοι. Σήμερα 

έγιναν πολλοί καί κάθε χρόνος πού περνά γίνονται 

περισσότεροι. Καί θά μποροϋσε νά λεχθή ότι ή 'Ιδέα 

κατακτά ταχύτερα τούς λαούς μας άπ' δ, τι τήν ήγε

σία τους. 

)) 'Αποτελεί, νομίζω, κοινοτοπία νά συζ ητοϋμε 

γιά τήν σκοπιμότητα τής ένώσεως τής Εύρώπης, πού 

έγινε ήδη συνείδηση στούς λαούς μας. Μπορεί νά 

ύπάρχουν διαφορές άπόψεων ώς πρός τήν μορφή, 

τήν έκταση καί τόν ρυθμό τής ένώσεως. Δέν μπορεί 

όμως νά ύπάρξη λογική άντίρρηση γιά τήν ενωση 

αύτή καθ' έαυτή, πού εlναι ζήτημα ζωής καί θανάτου 

γιά τήν "Ήπειρό μας. 

))Εlναι έξ άλλου γνωστό ότι ή έννοια τής ένώσεως 

-κάθε ένώσεως- ταυτίζεται σχεδόν μέ τήν έννοια 

τής δυνάμεως. Καί τήν άλήθεια αύτή τήν έπιβεβαιώ

νουν άπειρα παραδείγματα άπό τήν Ρώμη, πού μέ τήν 

ενωσή της ύπέταξε τήν διηρημένη Έλλάδα, ώς τήν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 209 

'Αμερική καί τήν Γερμανία, πού καί αύτές μέ τήν 

ένοποίησή τους άπέκτησαν μοναδική ίσχύ. Έάν οί 

άρχαΊες έλληνικές πόλεις εlχαν άκούσει τόν 'Ισο

κράτη, πού σέ δλη του τή ζωή τίς συνεβούλευε νά 

ένωθοί5ν, θά ήταν dλλη ή έξέλιξη τοί5 Έλληνισμοί5 

καί ή πορεία τής 'Ιστορίας. 

'''Η Εύρώπη, πού μέχρι τών άρχών τοί5 αίώνα μας 

κυριαρχοί5σε ύπό διάφορες μορφές στόν κόσμο, 

βρίσκεται σήμερα σέ παρακμή· καί θά εlχε χάσει τήν 

έλευθερία της, έάν δέν εlχε τήν άλληλεγγύη τής 

'Αμερικής. 'Ήδη γιά νά έπιζήση, θά πρέπει νά 

ένωθή. Καί νά μετατρέψη τό τεράστιο δυναμικό πού 

διαθέτει σέ δύναμη πολιτική, οίκονομική καί ήθική. 

''Γιά νά έκτιμηθή δμως καλύτερα ή σημασία τής 

ένώσεως τής Εύρώπης, θά πρέπει νά θεωρηθή στά 

πλαίσια τής σημεριvfjς πραγματικότητος. Ή άνθρω

πότης περνii σήμερα μιά κρίσιμη μεταβατική περίο

δο, πού τήν χαρακτηρίζει καθολική καί έντονη άνη

συχία. 'Ανησυχία πού έκδηλώνεται ύπό διάφορες 

μορφές, άπό τό ίiγχος μέχρι καί τήν βία. Γιατί δ 

ίiνθρωπος τής έποχής μας θέλει νά άπομακρυνθή άπό 

ένα τρόπο ζωής καί άναζητεΊ καινούργιο. 

''Ή άγωνιώδης αύτή άναζήτηση άποτελεΊ αύτή 
,καθ' έαυτή μιά δύναμη, πού δέν μπορεΊ νά άγνοηθή. 

'Εάν κατά τά προσεχή χρόνια ύπάρξη πολιτική καί 

πνευματική ήγεσία ίκανή νά τήν χειραγωγήση, μπο

ρεΊ ή δύναμη αύτή νά άποβή δημιουργική. 

''Καί τήν ήγεσία αύτή μόνον ή Εύρώπη μπορεΊ νά 

τήν δώση. Γιατί δχι μόνον έχει μεγάλη πολιτιστική 

παράδοση, άλλά καί γιατί θά έμπνέεται άπό τήν άνα

ζήτηση ένός ίδανικοί5: Τήν δημιουργία δηλαδή μιiiς 

μεγάλης Κοινότητος, πού θά συνδυάζη τήνέλευθερία 

μέ τήν τάξη καί τήν τάξη μέ τήν κοινωνική δικαιο

σύνη. Γιατί χωρίς τάξη δέν μπορεΊ νά ύπάρξη 
έλευθερία, δπως δέν μπορεΊ νά ύπάρξη τάξη, χωρίς 
κοινωνική δικαιοσύνη. Μιiiς Κοινότητος πού θά ζή 

είρηνικά, καί θά προάγεται πολιτιστικά. Καί θά 

διαθέτη τούς πόρους της γιά τήν ' βελτίωση τής 
ποιότητος τής ζωής, άντί νά ύποθάλπη τήν βουλιμία 

καί τό συβαριτισμό τών πολιτών της. 

''Καί ίσως μέ αύτά πού σiiς εlπα νά δημιουργήσω 

τήν έντύπωση δτι ύπερβάλλω καί δτι κατέχομαι άπό 

μεσογειακό ένθουσιασμό. 'Η έντύπωση δμως αύτή 

θά εlναι έσφαλμένη. Γιατί άπό πεποίθηση εlμαι όπα
δός τοί5 μέτρου, πού άποτελεΊ τήv βάση τής φιλοσο

φίας του 'Αριστοτέλη. Δέν άγνοώ δμως καί τόν 

Πλάτωνα, πού μiiς διδάσκει δτι, γιά νά πραγματοποι

ηθοί5ν μεγάλα έργα, χρειάζεται καί δραματισμός. 

Προσωπικά πιστεύω στίς μεγάλες δυνατότητες καί 

συνεπώς στόν ίστορικό ρόλο τής Εύρώπης. Γι ' αύτό 
καί άγωνίστηκα έπί 18 χρόνια νά έντάξω τήν χώρα 
μου στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Καί εlμαι εύτυχής, 

γιατί δ άγώνας μου αύτός προβλέπεται νά δικαιωθή 

μέσα στά προσεχή δύο χρόνια. 

"Γνωρίζω τίς δυσκολίες, ούσιαστικές καί διαδι

καστικές. "Οπως γνωρίζω καί τά προβλήματα πού 

άντιμετωπίζει σήμερα ή Εύρώπη· προβλήματα πολι

τικά, οίκονομικά, κοινωνικά. Γνωρίζω δμως έπίσης 

δτι τά προβλήματα αύτά δέν δικαιολογοί5ν τήν 

καθυστέρηση τής ένοποιήσεως τής Εύρώπης, δπως 

μερικοί πιστεύουν. 'Αντιθέτως έπιβάλλουν τήν έπι

τάχυνσή της. Γιατί εlναι προβλήματα πού δέν μπορεΊ 

νά λυθοί5ν στά στενά έθνικά πλαίσια έκάστης χώρας, 

άλλά μόνο στά εύρύτερα πλαίσια μιiiς 'Ηνωμένης 

Εύρώπης. 

'''Υπάρχουν, βέβαια, παντοί5 καί πάντοτε οί σκε
πτικισταί, οί δύσπιστοι, άκόμα καί οί άντιδραστικοί. 

v Αλλοι άντιδροί5ν, γιατί έμπνέονται άπό ξεπερασμέ

νους έθνηcισμούς καί προτάσσουν τά μικροσυμφέ

ροντα άπό τούς μεγάλους σκοπούς τής 'Ενώσεως. 

'Ασχολοί5νται δηλαδή τόσο μέ τά δένδρα, ώστε νά 

χάνουν τή θέα τοί5 δάσους. v Αλλοι άντιδροί5ν, γιατί 

θέλουν τήν Εύρώπη κατακερματισμένη καί άδύναμη, 

γιά νάναι εvκολη λεία τοί5 κομj.ωυνισμοί5. v Αλλοι 

πάλι ύποστηρίζουν δτι τά έθνη πού θά συμπήξουν 

τήν Κοινότητα, θά χάσουν τήν προσωπικότητά τους, 

δτι δλοι έμεΊς οί ΕύρωπαΊοι θά χάσωμε τόν έθνικό 

μας πολιτισμό καί θά γίνουμε μιά μάζα χωρίς φυ

σιογνωμία καί χαρακτήρα. 

''Εlναι θλιβερό φαινόμενο νά βλέπουμε άνθρώ
πους πού νά μήν έχουν έμπιστοσύνη στόν έαυτό τους 

καί στήν ράτσα τους. Κανένας λαός μέ ίστορική συ

νείδηση, φορέας ένός πολύχρονου πολιτισμοί5, δέν 

άπορροφiiται άπό άλλους, δσο πολυπληθέστεροι καί 

πλουσιότεροι καί ίiν εlναι. . 
'''Η 'Ηνωμένη Εύρώπη θά εlναι μιά Πολιτεία 

δημοκρατικά ώργανφμένη. Καί δπως σκοπός κάθε 

άληθινής δημοκρατίaς εlναι ή άνάπτυξη τών άρετών 
τοί5 πολίτου, έτσι καί ή διαφύλαξη καί ή άνάπτυξη 
τών έθνικών χαρακτηριστικών κάθε λαοί5 θάναι μέσα 

στούς σκοπούς τής Κοινότητος. 
,,Qί άνησυχίες αύτών τών σκεπτικιστών όφείλον

ται προφανώς σέ σύγχυση. Παρασυρμένοι άπό τίς 

διαφορές τής έπιφανείας, δέν βλέπουν τήν ένότητα 

τοί5 βάθους. Αησμονοί5ν τήν κοινή πολιτιστική μας 

παράδοση. Τήν συγγένεια τών ήθών μας. Καί τήν 

ταυτότητα τών μορφών τής σκέψεώς μας. Αησμονοί5ν 

μέ ίiλλα λόγια τόν εύρωπαϊκό πολιτισμό, πού εlναι 
σύνθεσις τοί5 έλληνικοί5, τοί5 ρωμαϊκοί5 καί τοί5 χρι

στιανικοί) πνεύματος. Μιά σύνθεσις, στήν όποία τό 

έλληνικό πνεί5μα είσέφερε τήν ίδέα τής έλευθερίας, 

τής άλήθειας καί τής όμορφιiiς. Τό ρωμαϊκό πνεί5μα, 

τήν ίδέα τοί5 Κράτους καί τοί5 δικαίου καί δ χριστια

νισμός τήν πίστη καί τήν άγάπη. 

'''Επάνω σ' αύτόν τόν κοινό πολιτισμό θά οίκο
δομήσουμε τήν εύρωπαϊκή Συμπολιτεία. Πού θά κα

τοχυρώνη τήν άσφάλεια τών λαών μας καί τούς δη

μοκρατικούς μας θεσμούς. Καί έπί πλέον θά έπιτα-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



210 ΠΟΛ ΥΕΠΙΠΕΔΗ ΚΥΒΕΡΝΗτΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Α 

χύνη τήν ύλική καί ήθική πρόοδο τής Εύρώπης. 

>>'Ο σχηματισμός μιiiς 'Ηνωμένης Εύρώπης πι

στεύω δτι θά είναι τό μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός 

του αlώνα μας. "Ενα γεγονός πού θά έπηρεάση τήν 

μοίρα τής ήπείρου μας, aλλά καί τήν πορεία τής 

aνθρωπότητας. Γιατί θά έξισορροπήση τόν συσχε

τισμό δυνάμεων στόν κόσμο, θά κατοχυρώση τήν 

ανεξαρτησία τής Εύρώπης, θά συμβάλη στήν έμ

πέδωση τής παγκόσμιας τάξης καί εlρήvης. 

>>Ή πρόοδος τής έπιστήμης, ή τεράστια καί δα

πανηρά aνάπτυξη τών τεχνικών μέσων καί δυστυχώς 

καί τών μέσων καταστροφής, στερεί aπό τίς μικρό

τερες χώρες τήν δυνατότητα νά παρακολουθήσουν 

τήν πρόοδο πού σημειώνεται σέ δλους τούς τομείς. 

'Έτσι ή δύναμη περιέρχεται aποκλειστικά στίς με

γάλες aνθρώπινες κοινότητες, μέ τό μοιραίο aποτέ

λεσμα νά δημιουρyfjται σχέση έξαρτήσεως τών 

μικρών aπό τούς μεγάλους. 

>>Μπροστά στούς τεράστιους ογκους προβλημά

των πού σχηματίστηκαν, δλοι οί λαοί τής Εύρώπης, 

aκόμα καί οί πιό πολυάριθμοι είναι μικροί καί αδύ

ναμοι. Καί δέvύπάρχει παρά μιά λύσις, γιά νά βγουν 

aπό τήν μειονεκτική αύτή κατάσταση. Νά συγκρο

τήσουν καί αύτοί μιά μεγάλη ένότητα, lσοδύναμη μέ 

τούς aλλους μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς του 

σημερινου κόσμου. Μόνον ετσι θά μετάσχουν στήν 

γενική πρόοδο καί θά κατοχυρώσουν τήν aσφάλεια 

τής Εύρώπης. 

>>Ή Εύρώπη ύπερτερεί aσφαλώς aπό τήν Σοβιε

τική 'Ένωση σέ πληθυσμό καί σέ μέσα οlκονομικά. 

Καί δέν ύστερεί aπό αύτήν σέ τεχνολογική πρόοδο. 

'Εάν μέ τήν lfνωσή της aξιοποιήση τίς δυνατότητες 

αύτές, θά καταστή αύτοδύναμη aπό πάσης aπόψεως 

καί θά μπορεί τότε aντί νά έξαρτiiται, νά συνεργάζε

ται εlλικρινά καί iσότιμα μέ τήν 'Αμερική. 

>>Ή Ήνωμένη Εύρώπη, δπως είπα, θά εχη γνήσιο 

δημοκρατικό χαρακτήρα. Μέ τήν δημοκρατική δομή 

καί λειτουργία της θά έδραιώση καί τά δημοκρατικά 

καθεστώτα τών καθέκαστα χωρών. Γιατί ε{ναι φανε

ρό δτι ή δημοκρατία, πού περνii έπικίνδυνη κρίση 

αύτή τήν ώρα, εχει avάγκη προσαρμογής στίς συνθή

κες τής έποχής μας. Καί είναι χαρακτηριστικό τής 

κρίσεως αύτής τό γεγονός δτι aπό τά 150 Κράτη πού 
ύπάρχουν στόν κόσμο, μόνο 19 εχουν πραγματική 
δημοκρατία. 'Αλλά καί σ' αύτά δοκιμάζονται σκλη

ρά οί δημοκρατικοί θεσμοί. 

>>Ή οlκονομική καί κοινωνική κρίση πού περνii 
ή Εύρώπη σήμερα ε{vαι aποτέλεσμα τής κρίσεως τών 

δημοκρατικών της θεσμών, πού ύπονομεύονται aπό 

τήν κατάχρηση τι]ς έλευθερίας καί τόν εύδαιμονι
σμό. Ή Εύρώπη μέ τήν lfνωσή της μπορεί νά aνα

μορφώση τούς δημοκρατικούς της θεσμούς καί νά 

τούς περισώση. Γιατί μπορεί νά πέση ή δημοκρατία 

σέ μιά μεμονωμένη χώρα, δέν μπορεί δμως νά πέση 

στήν 'Ενωμένη Εύρώπη. Καί αύτός είναι lfνας πρό

σθετος λόγος πού συνηγορεί γιά τήν έπιτάχυνση τής 

ένοποιήσεως τής Εύρώπης. Γιατί, aν καθυστερήση 

ύπέρμετρα ή ένοποίηση καί έν τφ μεταξύ κλονισθή ή 

δημοκρατία σέ ώρισμένες χώρες, τότε τό ονειρο τής 

'Ενωμένης Εύρώπης θά σβήση όριστικά. 

>>Ε{ναι, πάντως, ένθαρρυντικό τό γεγονός, δτι 
κατά τόν έρχόμενο χρόνο θά έκλεγή τό Εύρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Μέσα σ' αύτό θά πλαστή μιά καινούρ

για νοοτροπία, πού θά προωθήση ταχύτερα τήν δια

δικασία τής ένώσεως. 'Εκλογείς καί έκλεγόμενοι θά 

νοιώσουν τούς έαυτούς των Εύρωπαίους. Δέν θά 

συλλάβουν μόνο μέ τήν ψυχρή λογική, aλλά θά αl

σθανθουν μέ τήν ψυχή τους δτι ε{ναι πολίτες τής 

'Ενωμένης Εύρώπης. 

»Ή πολιτειακή δομή τής 'Ενωμένης Εύρώπης θά 

πρέπει, κατά τήν γνώμη μου, νά στηριχθή σταδιακά 

σέ δύο aντιπροσωπευτικά σώματα. Τό lfνα θά aπαρτί

ζεται aπό τούς aντιπροσώπους, πού κατ, αναλογία 

μέ τόν πληθυσμό της θά στέλνη κάθε χώρα. Τό δεύ

τερο, aπό ενα ίσο aριθμό aντιπροσώπων έκάστης 

πολιτείας. Μέ τόν τρόπο αύτό θά συνδυάζεται κατά 

τό δυνατόν ή lσότης μέ τήν δικαιοσύνη, πού δύσκο

λα συμπίπτουν. Γιατί, δπως λέει ό 'Αριστοτέλης, ή 

ίσότης μεταξύ aνίσων καί ή aνισότης μεταξύ ίσων, 

καταλήγει σέ aδικία. 

»Παράλληλα μέ τά aντιπροσωπευτικά σώματα θά 

πρέπει νά προσδιοριστή ή δομή καί νά προωθηθή ή 

όργάνωση τής 'Εκτελεστικής 'Εξουσίας τής Συμ

πολιτείας. Καί αύτό θά ε{ναι δυσκολώτερο, γιατί πέ

ρα aπό τό πρόβλημα τής συνθέσεώς της, ύπάρχει καί 

τό θέμα τής έκτάσεως τών έξουσιών της. Πάντως, aν 

δέν ε{ναι παράλληλη καί ή ένίσχυση τής 'Εκτελε

στικής 'Εξουσίας, μπορεί νά μήν aξιοποιηθή τό εργο 

τών aντιπροσωπευτικών σωμάτων καί νά προκλη

θουν aπογοητεύσεις. 

»Αύτονόητον ε{ναι δτι γιά νά καταστή δυνατή ή 

aσκηση ένιαίας πολιτικής στόν πολιτικό, οίκονομι

κό καί aμυντικό τομέα, θά χρειασθή νά έκχωρήσουν 

δλα τά Κράτη lfνα μέρος aπό τίς έξουσίες τους στήν 

Εύρωπαϊκή Συμπολιτεία. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Μπορεί μερικές aπό τίς σκέψεις πού σiiς έξέθε
σα νά εύρίσκωνται aκόμα στό στάδιο τών δραματι

σμών. Ε{ναι δμως δραματισμοί πού ή δύναμη τών 

πραγμάτων, ή κοινότης τών συμφερόντων καί ή κοι

νότης τών κινδύνων πού μiiς aπειλουν, θά μεταβά
λουν σταδιακά σέ πραγματικότητες. Βαδίζουμε ήδη 

έπάνω σ' αύτό τόν δρόμο καί εχουμε κάνει aρκετά 

καί έλπιδοφόρα βήματα. Δέν εχουμε aλλη έκλογή 

aπό του νά βαδίσουμε τόν ίδιο δρόμο ώς τό τέλος 

ώσπου τό δραμα νά συμπέση πλήρως μέ τήν ίστορι

κή πραγματικότητα. 

»'Όπως έτόνισα καί στήν aρχή τής όμιλίας μου, 
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ή ένωση τών λαών τής Εύρώπης θά ε{ ναι τό μεγαλύτε

ρο έπίτευγμα στήν lστορία τής ήπείρου μας. Καί θά 

εlναι ένας μεγάλος σταθμός στήν παγκόσμια lστο

ρία. Εlναι ένα έργο πού θά ύπηρετήση τήν έλευθερία, 

τήν είρήνη καί τήν πρόοδο δχι μόνον τών Εύρωπαί

ων, άλλά καί δλων τών λαών τής γής. Μπορεί ol 
άντιδραστικοί νά τό πολεμήσουν. Μπορεί ol σκεπτι
κισταί νά τό έπιβραδύνουν. Δέν μποροvν δμως νά τό 

ματαιώσουν, γιατί άποτελεί lστορική άναγκαιότητα. 

Πιστεύω δτι καί στήν περίπτωση τής ένώσεως τής 

Εύρώπης, θά lσχύσουν αύτά πού έλεγε δ μοναρχικός 
Σατωμπριάν γιά τήν δημοκρατία: -Μπορείς νά τήν 

καταπολεμήσης. Μπορείς νά τήν καθυστερήσης. 

Άλλά δ, τι καί νά κάνη ς, δ, τι καί νά πής, ή νίκη ή 

τελική θaναι δική τηρ>. 

Στή διάρκεια τής τελετής ε{χαν έπίσης λάβει τό 

λόγο, πρίν &.πό τόν Κ. Καραμανλή, δ Γ. ~Ερτλ, ώς 

έιcπρόσωπος τής ·Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως, ιcαί 

ό Ζ. Ρέυ, ώς έιcπρόσωπος των τιμημένων στό παρελ

θόν μέ τήν &.πονομή τοϋ Βραβείου. ·Ο πρώτος, &.φοϋ 

μετέφερε τό θερμό χαιρετισμό τής Κυβερνήσεώς του, 

τόνισε : 

«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ Καραμανλή, 

»'Αξιότιμοι κυρίες καί κύριοι, 

»Κατ' ciρχήν θέλω νά σaς μεταφέρω, κύριε πρωθυπουρ

γέ, τόν θερμό χαιρετισμό τής 'Ομοσπονδιακής Κυβερνή

σεως καί νά σaς συγχαρώ θερμότατα γιά τήν ciπονομή τοϋ 

Διεθνοϋς Βραβείου τοϋ Καρλομάγνου. 

«Ή ciπονομή λαμβάνει χώραν έδώ στήν αίθουσα 

στέψεων τοϋ Δημαρχείου τοϋ ~ Ααχεν, τής πόλεως δπου 

διέμενε ό Καρλομάγνος καί μετέπειτα πόλεως, δπου έστέ

φοντο οί Γερμανοί βασιλείς. Δηλαδή σέ ~δαφος, ciπό δπου 

άρχισε μιά φορά στό παρελθόν ή προσπάθεια τής ένώσεως 

λαών καί Κρατών τοϋ χριστιανικοϋ εύρωπαϊκοϋ πολι

τισμοϋ. 

»Μέ σaς, κύριε πρωθυπουργέ, ~γινε ή γέφυρα πρός τήν 

·Ελλάδα, τό λίκνον τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμοϋ καί κυρί

ως τήν πατρίδα τής δημοκρατίας. Δηλαδή έκείνης τής 

μορφής τοϋ πολιτεύματος, άλλά καί τοϋ τρόπου ζωής, στόν 

όποίον στηρίζεται ό έλεύθερος κόσμος γιά τήν προστασία 

τής έλευθερίας τοϋ &τόμου καθώς καί των λαών. 

»Ή ciρχαία 'Ελλάς, λοιπόν, μdς χάρισε τήν δημοκρα

τία. 'Η δημοκρατία δμως δέν πραγματοποιείται μόνο μέ 

έξωτερικότητες καί μέ λόγια. 'Όποιος δραστηριοποιείται 

σήμερα, άσχετα σέ ποιό έπίπεδο, σάν δημοκρατικός πολι

τικός, πρέπει νά ciνταποκρίνεται στήν ~ννοια καί τήν έντο

λή πού περιλαμβάνει ή έλληνική λέξις "πολιτική": δηλα

δή νά ciναλίσκεται γιά τό κοινό καλό, μέ έπίκεντρο τόν 

κάθε πολίτη, σεβόμενος τά ciνθρώπινα δικαιώματα καί 

ciντιτιθέμενος σέ ίδεολογίες πού περιφρονοϋν τόν άνθρωπο. 

»Καί &κόμη ί\να παράδειγμα μdς ~χει δώσει ή ciρχαία 

'Ελλάδα, πού λίγο-πολύ ήταν μιά ί\νωση αύτονόμων πόλε

ων: τήν δύναμη πού υπάρχει στήν ενωση, μέ τήν όποία 

δύναμη μπορεί κανείς ν ' ciντισταθή σέ υπεροχή καί πιέσεις 

ciπό ~ξω . Τό παράδειγμα αύτό πρέπει νά ciκολουθήση ή 

Εύρώπη έν όψει μιdς ciπειλητικής πολώσεως τής ίσχύος, 

άν θέλουμε ή είρήνη νά διατηρηθή δχι μόνον στήν γηραιά 

μας ijπειρο, άλλά σέ δλη τήν γη. 

»0{ υλικές ζημίες, τίς όποίες προκάλεσαν στούς έαυ
τούς τους οί λαοί τής Εύρώπης, μέ τήν καταστρεπτική 

αύτοεξόντωση τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ξεπερά

στηκαν καταπληκτικά γρήγορα. Αύτό δμως, ciπό τό όποίο 

ή Εύρώπη ciπέχει &κόμη πολύ, ε{ναι ή έπανάκτηση τής 

{στορικής καί πολιτικής της ταυτότητος, τής αύτοπεποι

θήσεώς της ~ναντι τών μεγάλων Δυνάμεων, πού θά βασί

ζεται στήν ciλληλεγγύη, στήν έξισορρόπηση δικαιωμάτων 

καί υποχρεώσεων. 

»0{ πρόμαχοι τής πρώτης στιγμής, τά γνωστά όνόματα 
των όποίων δέν χρειάζεται ν' ciπαριθμήσω, ~βαλαν, βασιζό

μενοι στό προσωπικό τους κϋρος, τά θεμέλια γιά μιά ήνωμέ

νη Εύρώπη . Καθήκον τής σημερινής γενιάς τών πολιτικών 

ε{ναι, πάνω στά θεμέλια αύτά νά χτίσουν, νά ένισχύσουν 

καί νά διευρύνουν τό κτήριο τής 'Ενώσεως. 

»~Ας θυμηθοϋμε λίγο τόν εύρωπαϊκό ένθουσιασμό στό 

τέλος τοϋ '50 καί τίς ciρχές τοϋ '60. Τότε πού έπρόκειτο ή 
ίδέα νά έφαρμοσθή στήν πράξη έπελέγη ή γεωργία σάν 

κινητήριος δύναμις τής ένσωματώσεως. Πολύ ciπέχω ciπό 

τοϋ νά βλέπω σ' αύτό τήν έπιβράβευση τοϋ γεγονότος δτι 

ή γεωργία ήταν έκείνη πού υπήρχε ciπό τήν ciρχή τής ciν

θρωπότητος. ·Η ciπόφαση βασίστηκε περισσότερο σέ 

συγκεκριμένα, καθαρά πολιτικά καί οίκονομικά συμφέ

ροντα. 'Η εύρωπαϊκή γεωργία σήκωσε τό βάρος τής ciπο

στολής της. Σάν παλαιός υπουργός Γεωργίας μπορώ έπι

προσθέτως νά διαπιστώσω σήμερα: ή κοινή γεωργική πο

λιτική ε{ ναι ί\νας σύνδεσμος πού συγκρατεί τήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα ένωμένη. 

» Έπιτρέψατέ μου νά συνεχίσω μέ μιά παραβολή ciπό 
τήν γεωργία: τό πολλά υποσχόμενο βλαστάρι Εύρώπη, 

έκτεθημένο ciπό μερικά χρόνια στό σκληρό κλίμα μιdς 

παγκόσμιας υφέσεως καί ciπειλούμενο ciπό τά ζιζάνια ένός 

ξεπερασμένου έθνικοϋ έγωισμοϋ~ πάσχει ciπό δυσχέρειες 

ciναπτύξεως. Πρέπει νά βελτιωθή τό κλίμα, νά έξουδετερω
θοϋν τά ζιζάνια καί νά τοϋ δοθοϋν νέες θρεπτικές ούσίες. 

»Γ' αύτό τό λόγο θάπρεπε ο{ κάτοικοι τών χωρών τής 

Κοινότητος νά ciναρωτιώνται συνεχώς ποϋ θά βρισκόμα

σταν χωρίς τήν Κοινότητα σήμερα. Τότε θά πρέπει να ξα

ναβροϋμε τήν σύνεση γιά νά καταλάβουμε δτι ή εύημερία, 

τό δίκαιο καί ή έλευθερία καί σέ μtiς δέν ε{ναι αύτονόητα 

καί δτι σέ πολλά άλλα μέρη τής γής έκατομμύρια άνθρω

ποι ζητοϋν έλευθερία. Πρέπει νά κοιτάξουμε τούς άλλους 
λαούς, ο{ όποίοι, ϋστερα ciπό μιά θλιβερή φάση τής {στο

ρίας τους, ξαναβρήκαν τόν δρόμο τής δημοκρατίας. Γιά 

τόν λόγο αύτό ~χουν σαφή ciντίληψη τί άξία ~χει μιά πολι

τικά ένωμένη, οίκονομικά ίσχυρή καί φροντίζουσα γιά τήν 

ciσφάλειά της Εύρώπη . 

»'Εκπρόσωπος ένός τέτοιου λαοϋ στέκεται στό πρόσω

πό σας έμπρός μας, κύριε πρωθυπουργέ. Τόν μεγάλο πολι

τικό καί Εύρωπαίο σμίλεψαν έπίσης καί κυρίως ο{ έμπει

ρίες τής δικτατορίας, τοϋ πολέμου, τής κατοχής καί τοϋ 

στρατιωτικοϋ καθεστώτος. 'Αφήσατε πίσω σας τήν ciπειλή 

μιtiς ένόπλου ρήξεως μέ τόν γείτονα, καθώς καί πολλά χρό

νια πολιτικοϋ ciσύλου. 0{ έλπίδες, πού συνδέετε γιά τό 
καλό τοϋ λαοϋ σας μέ τήν ~νταξη, πρέπει νά ciποτελέσουν 

γιά τά παλαιά μέλη ένθάρρυνση καί υποχρέωση. 

»~Αν ή Εύρώπη δέν πρέπει νά μείνη μόνον ίδέα, liν δέν 
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'Η άποvομή του βραβείου Καρλομάγvου άποτέλεσε άvαγvώριση τής προσφοράς 

του Κ. Καραμανλή στήv προαγωγή τής εvρωπαϊκής ίδέας. 
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πρέπει νά μείνη μόνον δραμα, τότε πρέπει νά έξισώσουμε 

τήν πληθώρα των διαφόρων συμφερόντων κάνοντας ετσι 

ενα καλό κομμάτι καθημερινής πολιτικής δουλειάς. 

»'Αξιότιμε κύριε Καραμανλή, σέ παλαιότερες έποχές 

υπουργείας σας είχατε άναγνωρίσει τήν σημασίά των δη

μοσίων εργων καί δή τής βελτιώσεως τής υποδομής. Γι' 

αύτόν τόν λόγο προετοιμάζετε σήμερα τήν γεωργία τής 
χώρας σας μ. ενα έντυπωσιακό πρόγραμμα υποδομής γιά 

τήν ενταξή της στήν Κοινότητα. 

»Αύτός εΙναι δ ρεαλισμός, δ δποίος πρέπει νά συνδέε

ται μέ ιδεαλισμό αν θέλουμε νά δημιουργήσουμε καί νά 
θεμελιώσουμε μία Εύρώπη μέ εύημερία γιά δλους. 

»Σ' αύτήν τήν Κοινότητα, δπου δλοι οί έταίροι εΙναι 

ίσοι καί εχουν ίσα δικαιώματα, θά πρέπει νά υπερασπιστου

με τό δίκαιο καί τήν έλευθερία πρός τά μέσα καί πρός τά 

εξω. 'Η Εύρώπη, λοιπόν, χρειάζεται άσφάλεια, γι' αύτό 

δέν πρέπει νά γίνη ή Μεσόγειος πάλι θάλασσα των παρο

χθίων Κρατών της. Καί άφου, ώς γνωστόν, ο{ θάλασσες δέν 

χωρίζουν, άλλά ένώνουν, κρατά ή Εύρώπη ετοιμα γιά τήν 

'Ελλάδα τόν σοβαρό ρόλο του συνδέσμου πρός μία περιο

χή, μέ τήν δ ποία ή 'Ελλάς ήταν έπί αί&νες συνδεδεμένη μέ 

στενούς δεσμούς φιλίας καί συνεργασίας». 

Καί άφοϋ, έπωφελήθηκε άπό τήν εύκαιρία γιά νά 

άναφερθεί συνοπτικά στά τρέχοντα προβλήματα πού 

άντιμετωπίζει ή Εύρωπαϊκή Κοινότητα, δ Γ. 'Έρτλ 

κατέληξε, άπευθυνόμενος στόν Κ. Καραμανλή: 

»'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ Καραμανλή. Σάς εύχα

ριστουμε δλοι γιά τό εργο σας, γιά τό όποίο τιμάσθε σήμε

ρα. ·Η Εύρώπη χρειάζεται πολιτικούς άνδρες πού τής έμ

πνέουν πίστη καί τής δίνουν νέες παρωτρύνσεις. 

»Οί καλλίτερές μας εύχές άπευθύνονται σέ σας καί στόν 

έλληνικό λαό μετά τήν έπιστροφή του στήν δημοκρατία

στόν δρόμο του πρός τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα». 

τέλος, δ Ζ. Ρέυ, εχοντας συμμετάσχει ένεργά καί 

δ ίδιος στή διαδικασία γιά τή σύνδεση τής 'Ελλάδος 

μέ τήν ΕΟΚ, ε{πε τά άκόλουθα: 

«'Αποτελεί παράδοση αύτή ς τής ώραίας τελετής, ενας 

άπό τούς παλαιούς βραβευθέντες μέ τό Βραβείο Καρλο

μάγνου νά χαιρετίζει τόν τιμώμενο τής ήμέρας. Δεδομένου 

δτι πρίν άπό δέκα χρόνια τιμήθηκα όχι τόσο έγώ, δσο 

δλόκληρη ή 'Επιτροπή τής δποίας προήδρευα, θά ηθελα 

νά υπογραμμίσω άποκλειστικά τήν εύρωπαϊκή πλευρά τής 

σταδιοδρομίας σας. 

»Ζητ&ντας μου νά λάβω τόν λόγο μου σήμερα, οί όργα

νωτές αύτής τής ήμέρας μου εκαναν όχι μόνο μιά μεγάλη 

τιμή άλλά μου εδωσαν καί μιά μεγάλη χαρά. Σίγουρα θά 

θυμήθηκαν δτι κατά τά ετη 1959-1961 υπήρξα δ tν όνόματι 
τής 'Επιτροπής διαπραγματευτής τής Συμφωνίας πού υπο

γράφηκε στήν 'Αθήνα τό 1961. 
»ΕΙναι άξέχαστες άναμνήσεις. ~Ήδη άπό τήν άνοιξη 

του 1959 ή έλληνική Κυβέρνηση υπό τήν προεδρία του κ. 
Καραμανλή εΙ χε άποφασίσει -πρίν άπό σχεδόν 20 χρόνια, 
τήν έπαύριο τής άποτυχίας των διαπραγματεύσεων γιά τήν 

δημιουργία μιας Ζώνης 'Ελευθέρων Συναλλαγών- νά 

άποτανθεί στήν Κοινότητα καί νά τής ζητήσει νά τήν 

δεχθεί ώς συνδεδεμένο μέλος βάσει του άρθρου 238 τής 
Συνθήκης τής Ρώμης. Ήταν ενα τολμηρό βήμα έκ μέρους 

των έλληνικ&ν άρχων, πού εΙχαν πρώτες καί πρίν άπό πολ

λούς άλλους καταλάβει τήν σημασία τής υπό διάπλαση 

Κοινότητος καί τό συμφέρον τής ·Ελλάδος νά συνδέσει 

τήν τύχη της μέ τήν δική της. 

»0{ διαπραγματεύσεις αύτές δέν υπήρξαν εϋκολες. Γιά 
τήν Κοινότητα ήταν οί πρώτες αύτου του είδους καί επρεπε 

νά καθορίσει τήν στενή συνεργασία πού καθιερώθηκε 

στήν συνέχεια μεταξύ τής 'Επιτροπής καί του Συμβουλίου. 

'Εκ μέρους τής 'Ελλάδος οί διαπραγματεύσεις διεξήχθη

σαν τόσο μέ άρμοδιότητα δσο καί μέ έπιμονή άπό μία γερή 

άντιπροσωπεία υπό τήν αiγίδα του κ. Ι. Πεσμαζόγλου, 

πληρεξουσίου υπουργου καί υποδιοικητου τής Τραπέζης 

τής ·Ελλάδος. 'Η κοινή θέληση των 2 πλευρών έπέτρεψε 
νά παραμεριστουν τά έμπόδια, καί στίς 11 'Ιουλίου 1961, 
κάτω άπό εναν λαμπερό ήλιο καί σέ μιά σημαιοστολισμέ

νη 'Αθήνα, παραβρεθήκαμε στή Βουλή στήν πανηγυρική 

υπογραφή τής Συμφωνίας. 'Έλλην ρήτωρ ήταν δ άντιπρό

εδρος κ. Κανελλόπουλος έκ μέρους τής Κοινότητος, δ πρό

εδρος του Συμβουλίου, κ. Λούντβιχ ~Ερχαρτ, πού μίλησε 

στά γερμανικά· άλλά δ πρόεδρος τής έπιτροπής καθηγητής 

Χαλστάιν, τέλειος γνώστης τής άρχαίας έλληνικής, προκά

λεσε αίσθηση έκφωνώντας τόν λόγο του σέ νέα έλληyικά. 

Τό βράδυ, δ πρωθυπουργός κ. Καραμανλής εδωσε μία δεξί

ωση στόν ·Ιππόδρομο του Φαλήρου. Ήταν μία άξέχαστη 

βραδυά. ·Ο ούρανός ήταν υπέροχος, φωτισμένη ή 'Ακρό

πολις ελαμπε στό βάθος, δ ένθουσιασμός ήταν γενικός, καί 

έπιφορτισμένος νά μιλήσω έν όνόματι τής Κοινότητος μπό

ρεσα νά π& δτι ή 11η 'Ιουλίου 1961 ήταν μιά μεγάλη ήμέρα 
γιά τή Δύση, μιά μεγάλη ήμέρα γιά τήν έλευθερία. 

»Θά χρειαζόταν πολύς χρόνος γιά νά διηγηθώ τήν 

ίστορία τής συνδέσεώς μας. 'Έγινε μεγάλη πρόοδος. "Α λ

λα προβλήματα, δπως π. χ. τής άγροτικής συναρμογής, δέν 

εΙχαν λυθεί τελείως, δταν τό 1967 ήρθε άναπάντεχα ή δι
κτατορία. 

»'Η γενναιότης του λαου κατά τούς δύσκολους αύτούς 

χρόνους ήταν άξιοσημείωτη. Τό ενοιωσα κάπως δταν δ 

φίλος μου δ Πεσμαζόγλου μέ εΙχε καλέσει τό 1972 στήν 
'Αθήνα γιά νά μιλήσουμε γιά τά προβλήματα τής Κοινό

τητος. ·Η άντίσταση, ή έλπίδα γιά τήν έπάνοδο τής πολι

τικής έλευθερίας ποτέ δέν χάθηκαν. Αύτό τόν καιρό ενας 

άνδρας εμενε άπτόητος στό έξωτερικό, ενα~ άνδρας πού 

ένσάρκωνε τήν έλπίδα, τήν σωτηρία, τό μέλλον, δ άνδρας 

πού τιμουμε σήμερα. 

»'Ο φίλος μου πρέσβυς Παίνσγκεν, πρέσβυς τής • Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας στήν 'Αθήνα, 

μου εγραψε γιά νά μου ξαναπεριγράψει τίς μέρες τής πτώ

σεως τής δικτατορίας. Διαβάζω άπό τό γράμμα του: 

»"Ποιός άπό έμάς δέν θυμάται μιά καλοκαιρινή βραδυά 

στήν 'Αθήνα: δ κόσμος άγαλλιά. Οί τύραννοι άπογυμνώ

θηκαν άπό τή δύναμή τους, έξουδετερώθηκαν άπό τήν άγά

πη ένός λαου γιά τήν έλευθερία του. ~Άνθρωποι τραγου

δουν καί χορεύουν στούς δρόμους. Αύτοκίνητα κορνά

ρουν, ή κυκλοφορία μπλοκάρεται. Θά έπικρατήσει τό χά

ος; Θά άφήσουν ο{ άνθρωποι άχαλίνωτη τήν άγανάκτησή 

τους γιά τήν άδικία πού υπέστησαν; Θά διαδεχθεί ή έκδί

κηση καί ή άσυδοσία τήν βία καί τήν ντροπή; Αίφνίδια 

στρέφονται τά πρόσωπα καί τά φώτα πρός ενα γεγονός πού 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



214 ΠΟΛ ΥΕΠΙΠΕΔΗ ΚΥΒΕΡΝΗτΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Α 

τώρα κυριαρχει της σκηνής. 'Ένας άνδρας γυρίζει μετά 

άπό ενδεκαετή άπουσία στήν πατρίδα του, κατά κυριο

λεξία στηριζόμενος στήν εμπιστοσύνη του λαου. Βλέ

πουμε τό πρόσωπο του άνδρός, αναγνωρίζουμε τήν 

σύμπνοιά του μέ τόν λαό καί ξέρουμε ότι ή Εύρώπη 

ξανακέρδισε τήν δημοκρατία, τήν άρχαιότερη δημοκρατία 

της". 

»Τώρα βρισκόμαστε μπρός σέ μιά νέα φάση. Ή 'Ελ

λάς ζήτησε τήν ενταξή της. στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

·Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής θεμελίωσε τήν άπόφασή 

του ώς εξής: Διάβάζω άπό τήν δήλωσή του: 
»'Έlμαι άπόλυτα πεπεισμένος καί τό επαναλαμβάνω 

γιά μιά άκόμη φορά. Μόνο μέ τήν συνένωση τών οίκονο

μικών καί πνευματικών δυνάμεων τής Εύρώπης μπορουμε 

νά ελπίζουμε ότι θά δουμε τήv επιβίωση τής ελευθερίας καί 

τής δημοκρατίας στόν πλανήτη μας. 'Η Εύρώπη μέ τήν 

μακραίωνη καί πολύτιμη πνευματική παράδοσή της μaς 

προσφέρει τήν βεβαιότητα τής ίσορροπίας. Σέ εναν κόσμο 

τρομακτικών μεγεθών άντιπροσωπεύει τό μέτρον. Πρέπει 

νά είμαστε θαρραλέοι, πολύ θαρραλέοι, γιά νά στερεώσου

με τά θεμέλια τής ελευθερίας καί νά κάνουμε σαφές ότι 

εlναι πηγή άνθρώπινης εύτυχίας καί σέ ύπερκρατικό επί

πεδο". 

»Δέν μου άνήκει νά κάνω άνάλυση των διαπραγματεύ

σεων. 'Ασφαλώς δένεΙ ναι εi5κολες καί θά άπαιτήσουν άκό

μη κάποιο χρόνο· άλλά καί oi δύο πλευρές &χουν μεγάλη 
εμπειρία των προβλημάτων. Οί Έλληνες φίλοι μας εΙναι 

εδω καί περίπου 20 χρόνια συνδεδεμένοι μέ τήν Κοινότη
τα. Τά προβλήματα τής τελωνειακής ενώσεως εχουν ρυ

θμισθεί ήδη κατά τό μεγαλύτερο μέρος. Τά άλλα εΙ ναι δυ

σκολώτερα άλλά όχι άλυτα. WΕτσι μπορουμε νά πιθανολο~ 

γήσουμε ότι ή καινούργια συμφωνία θά ύπογραφεί κατά 

τήν διάρκεια αύτου ή του επόμενου χρόνου. ΕΙμαι βέβαιος 

ότι oi διαπραγματευτές καί άπό τίς δύο πλευρές θά κάνουν 
τίς άπαραίτητες παραχωρήσεις γιά νά επιτύχουν αύτό τό 

άποτέλεσμα. Μετά θά ελθει ή φάση τής επικυριί)σεως στά 

10 κοινοβούλιά μας. Αύτό μου δίνει τήν εύκαιρία τελειώ
νοντας τήν όμιλία μου νά μιλήσω γιά τίς φροντίδες, γιά τίς 

όποίες άκούει κανείς καμμιά φορά εδ& καί εκεί στήν Κοινό
τητα, γιά τίς δυσκολίες, άκόμη καί γιά τούς κινδύνους τής 

διευρύνσεως τής Κοινότητος. Μέ &ξι μέλη ή ζωή ποτέ δέν 

ήταν εύκολη· μέ εννέα μέλη ή ζωή εγινε πιό δύσκολη· όσα 

προβλήματα, όπως ή κοινή βιομηχανική πολιτική, ή νομι

σματική πολιτική, καί στό σύνολό της ή οίκονομική καί 

νομισματική ενωση, δέν . εχουν άκόμη λυθεί. Ήρθε πρά

γματι ή ώρα νά γίνουν δεκτά στήν Κοινότητα τρία και

νούργια μέλη; 

»Σ' αύτό τό σημείο πρέπει νά γίνουν δύο παρατηρή

σεις. Πρώτον: ύποσχεθήκαμε στήν 'Ελλάδα έδώ καί πολλά 

χρόνια, τήν &νταξή της. Αύτό εχει ήδη καταγραφεί στό 

dρθρο 70 τής συμφωνίας μας του 1961. Τώρα εφθασε ή 
στιγμή γιά νά μεταβάλουμε τήν ύποσχεσή μας σέ πράξη, 

καί ε{ναι καθήκον μας νά βοηθήσουμε τούς 'Έλληνες νά 

λύσουν τά προβλήματά τους. 

>>Δεύτερον: τά μέσα εξαρτώνται άπό μάς, ε{ ναι στήν διά

θεσή μας. 

»Ή άπ' εύθείας εκλογή του Κοινοβουλίου μας, πού 

επιτέλους θά γίνει τόν επόμενο χρόνο, θά δώσει βεβαίως 

μιάν ίσχυρή rοθηση στήν ενοποίηση τής Εύρώπης. ~Ενα 

άπ' εύθείας εκλεγμένο Κοινοβούλιο θά άποτελέσει άναμ

φίβολα μία πραγματική κινητήριο δύναμη γιά τήν συναρ

μογή τής Κοινότητος. 'Αλλά, καί αύτό εΙναι σημαντικό, 

πρέπει νά καταργήσουμε τήν λήψη τών άποφάσεων του 

Συμβουλίου μέ όμοφωνία καί νά γυρίσουμε στήν κανονική 

πρακτική πού προβλέπουν οί συμφωνίες. 

>>'Η 'Επιτροπή τό εΙ χε πεί στό Συμβούλιο ήδη τό l 969, 
όταν ύπέβαλε τήν εκθεσή της γιά τήν διεύρυνση καί τήν 

ενταξη τής 'Αγγλίας. 'Η διεύρυνση άπαιτεί τόν πλήρη 

σεβασμό τών διατάξεων των συμφωνιών, είχαμε πεί. Οί 

άρχηγοί τών Κρατών καί Κυβερνήσεών μας, πού συνήλθαν 
τό 1974 στό Παρίσι, τό άνεγνώρισαν έπίσημα Ό καιρός 
γιά τήν λήψη αποφάσεων μέ πλειοψηφία εχει τώρα φθάσει. 

Αύτό σημαίνει ότι θά τεθεί τέρμα στήν βραδύτητα καί στήν 

ακινητοποίηση του Συμβουλίου στήν Κοινότητα. Ό 

ύπουργός κ. Σιμόνε, ώς πρόεδρος του Συμβουλίου, παρου

σίασε πρόσφατα τό θέμα κατά λαμπρό τρόπο. 'Η ενταξη 

τής 'Ελλάδος δέν θά μάς φέρει δυσχέρανση άλλά πολύ 

περισσότερο μία πραγματική εύκαιρία νά εκσυγχρονί

σουμε τήν Κοινότητά μας καί νά προσαρμόσουμε τούς 

θεσμούς μας στίς άπαιτήσεις μιaς Κοινότητος 300 εκατομ~ 
μυρίων άνθρώπων περίπου. Αύτό έξαρτaται άπό μaς. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Δέν θά ε{ναι μόνο τιμή, θά ε{ναι εύχαρίστηση γιά μaς 

νά ύποδεχουμε προσεχώς τήν χώρα σας στήν Κοινότητα. 

))Είμαστε βέβαιοι, ότι τό δνομά σας στό μέλλον θά μεί

νει συνδεδεμένο μέ τά όνόματα έκείνων πού συμμάζεψαν 

καί οίκοδόμησαν τήν ήπειρό μας, καί πού τόσο συχνά τιμή

σαμε έδώ στό "Ααχεν. Μέ θαυμασμό, μέ εύγνωμοσύνψ. 

'Ο πρόεδρος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, 

Β . Σέελ, σέ συγχαρητήριο τηλεγράφημα πρός τόν Κ. 
Καραμανλή, έξέφρασε τή λύπη γιά τήν άδυναμία του 

νά παραστεί στήν τελετή άπονομής του Βραβείου 

έξαιτίας τής ύποχρεώσεώς του νά ύποδεχτεί τήν ίδια 

ήμέρα, στή Βόννη, τόν Λεονίντ Μπρέζνιεφ· καί 

ύπογράμμισε, στή συνέχεια: 

«Τό Βραβείο του w Ααχεν άπονέμεται αύτό τόν χρόνο σ' 

~ναν 'Έλληνα πολιτικό καί δημόσιο άνδρα, ό δποίος εχει 
προσφέρει πολλές ύπηρεσίες γιά τήν Εύρώπη. 'Από πολύ 

καιρό, κύριε πρωθυπουργέ, εχετε ταχθεί ύπέρ τής ίδέας τής 

εύρωπαϊκής ενότητος. 'Επίσης, ή άποκάτασταση καί ή 

σταθεροποίηση τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα, πού σέ 

μεγάλο βαθμό εΙναι προσωπικό σας εργο, ήταν μιά συμβο

λή γιά τήν ενοποίηση τής Εύρώπης. 

>>'Η πολιτική aπόφαση γιά τήν είσδοχή τής 'Ελλάδος 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα στρέφει τίς προσπάθειές σας 

νά συνδέσετε στενά καί διακαώς τήν ·Ελλάδα μέ τά άλλα 

Κράτη τής έλεύθερης Εύρώπης, γιά τό καλό όλων μας)). 

Τή λύπη γιά τήν άπουσία του, γιά τήν ίδια αίτία, 
έξέφρασε καί δ άντικαγκελλάριος καί ύπουργός τrον 

'Εξωτερικών, Χ. Ν τ. Γκένσερ, καταλήγοντας: 

«Μέ ίδιαίτερη χαρά διαπιστώνω δτι ή διάκριση &γινε 

σ' &να δημόσιο άνδρα, πού πάντα εΙχε ταχθεί ύπέρ τής 

ενότητας τής Εύρώπης καί του όποίου ή δραστηριότητα 

ύπέρ τής εύρωπαϊκής ίδέας εγινε αίσθητή πολύ πέρα aπό 
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τα σύνορα τής 'Ελλάδος. Θεωρείτε σάν ενα άπό τά πρω

ταρχικά καθήκοντά σας τό νά ενσωματώσετε τήν 'Ελλάδα 

στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 'Η εκπλήρωση τής tδέας αυ

τής βρίσκεται πολύ κοντά. Μέ τήν εi:σοδο τής 'Ελλάδος 

στόν κύκλο τών εννέα χωρών τής Κοινότητος ύπογραμμί

ζεται συμβολικά καί ή άποφασιστική σημασία τής χώρας 

σας στή δημιουργία του δυτικοu πολιτισμοu». 

τέλος δ πρόεδρος τής 'Εκτελεστικής τής ΕΟΚ, 

Ρ. Τζένκινς, σέ,,συγχαρητήριο μήνυμά του τόνισε: 

«Τό 1972, σάν πολίτης μιας χώρας ετοιμης νά ένωθεί μέ 
τήν ΕΟΚ τιμήθηκα μέ τήν άπονομή αυτοu του διακεκριμέ

νου Βραβείου. 'Έξι χρόνια μετά τό γεγονός αυτό σaς άπευ

θύνω τόν χαιρετισμό μου, σάν τόν ήγέτη μιας χώρας, ή 

όποία πρόκειται νά γίνει μέλος τής Κοινότητας καί χαιρε

τίζω τίς ύπηρεσίες σας πρός τόν έλληνικό λαό καί τήν 

άφοσίωσή σας στήν tδέα τής ευρωπαϊκής ένότητας, καθώς 

καί γιά τήν άπονομή του Βραβείου Καρλομάγνοω>. 

'Εξάλλου, άπό τό Λουξεμβοuργο, δ γενικός 

γραμματέας τής 'Ενώσεως Εύρωπαίων δημοσιογρά

φων, Π. Βίτς, εστειλε στόν Κ. Καραμανλή τό άκό

λουθο τηλεγράφημα: 

«Ή 'Ένωση τών Ευρωπαίων δημοσιογράφων άπευθύ

νει στήν έξοχότητά σας θερμά συγχαρητήρια γιά τήν άπο

νο μ ή του Βραβείου Καρλομάγνου, πού πράγματι σaς άξί

ζει, σάν ενα συνειδητό καί άφοσιωμένο Ευρωπαίο. 

»'Η ύποστήριξη τής 'Ενώσεώς μας ε{ναι δεδομένη, 

στόν κοινό άγώνα γιά τήν όλοκλήρωση τής ευρωπαϊκής 

ένότητας». 

'Η άπονομή το Βραβείου του "Ααχεν στόν Κ. 

Καραμανλή, εδωσε τήν άφορμή στή διατύπωση εύ

νοϊκ&ν σχολίων, μέ άναφορά στήν 'Ελλάδα καί τόν 

τιμώμενο ήγέτη της, άπό τά μέσα ένημερώσεως καί 

τό γερμανικό ήμερήσιο τύπο. 'Ο ραδιοφωνικός 

σταθμός τής Κολωνίας μετέδωσε είδικό σχόλιο του 

διευθυντή τής έλληνικής έκπομπής, Γκ. Βάλτερ 

Χάιερ, δ δποίος, άφοu έπισήμανε δτι μέ τήν έκλογή 

αύτοu του πολιτικου, ή άρμόδια έπιτροπή μπορεί νά 

ε{ ναι σίγουρη δτι άνταποκρίνεται στά αίσθήματα τής 

εύρωπαϊκής δημόσιας γνώμης, άναφέρθηκε στά στοι

χεία τής πολιτικής του Κ. Καραμανλή πού προσδί

νουν εύρωπαϊκή διάσταση στό εργο του, καθώς καί 

στή συμβολή του γιά τή μετάβαση τής 'Ελλάδος άπό 

τή στρατιωτική δικτατορία στόν δμαλό κοινοβου

λευτικό βίο, καταλήγοντας μέ τήν έπισήμανση τής 

ίδιαίτερης «αίγλης» πού διαθέτει δ 'Έλληνας πρωθυ

πουργός ώς ή κορυφαία πολιτική προσωπικότητα 

τής χώρας του. 

Χαρακτηριστική ήταν άκόμη ή άναφορά στό γε

γονός τής βραβεύσεως του Κ. Καραμανλή άπό τόν 

τηλεοπτικό σχολιαστή Α. φόν Μπένθαϊμ, δ δποίος, 

άφοu τόνισε δτι έντυπωσίασε ή δύναμη έμβαθύνσεως 

του 'Έλληνα πολιτικοu στήν ίστορία του εύρωπαϊκοu 

πνεύματος, ύπογράμμισε: 

«'Η έπίδοση του Βραβείου του Καρλομάγνου στόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό κ. Καραμανλή, ύπήρξε μία άναζω

ογονητική, άλλά καί πολιτικά εξυπνη, καθοριστικής ση

μασίας άπόφαση του προεδρείου τής πόλεως του "Ααχεν. 

'Αναζωογονητική γιά τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, ό όποί

ος καί θέλει νά συνεχίσει νά δρα καθοριστικά στήν πολιτι

κή ζωή. Τό Βραβείο του Καρλομάγνου τόν συνέδεσε προ

φανώς άναπόσπαστα μέ τήν ευρωπαϊκή πολιτική. 

»'Η άπονο μ ή του Βραβείου Καρλομάγνου στόν Κ. Κα

ραμανλή ήταν θαρραλέα (άπόφαση) έπίσης, έπειδή, μέ τόν 

τρόπο αυτό, δυσχεραίνεται τουλάχιστον ή προσφυγή όρι

σμένων πολιτικών ήγετών χωρών τής Ευρωπαϊκής Κοινό

τητας σέ δλο καί νέες επιφυλάξεις άπέναντι στήν έλληνι

κή ενταξη»70 • 

5-6 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπίσημη έπί

σκεψη στήν 'Ελβετία. 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός, κατά τήν άφιξή του 

στήν 'Ελβετία, εγινε έπίσημα δεκτός στό άεροδρό

μιο τής Ζυρίχης, άπ' δπου καί κατευθύνθηκε, στή 

συνέχεια, στή Βέρνη. Τό ίδιο άπόγευμα, συναντήθη

κε μέ τόν πρόεδρο τής 'Ελβετικής Συνομοσπονδίας, 

Β. Ρίτσαρντ, παρουσία τ&ν ύπουργ&ν 'Εξωτερικών 

τ&ν δύο χωρών, Π. Παπαληγούρα καί Π. 'Ωμπέρ: 

Β. Ρίτσαρντ: Χαιρετίζω τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό Κ. 

Καραμανλή, στό πρόσωπο του όποίου άναγνωρίζουμε τόν 

θερμό καί έπίμονο έκπρόσωπο τής δημοκρατίας . 'Όλοι 

σεβόμαστε τό πρόσωπό σας καί τόν σεβασμό αυτό τόν 

βρίσκετε σ' δλη τήν Δυτική Ευρώπη. "Εκφραση του σε

βασμοί) αυτοu άποτελεί ή άπονομή σέ σaς του Βραβείου 

του Καρλομάγνου, γιά τήν όποία σaς συγχαίρουμε. 

»Παρακολουθήσαμε τίς διαπραγματεύσεις σας μέ τούς 

έταίρους τής ευρωπαϊκής ένότητας. Γνωρίζουμε τίς δυ

σκολίες τίς όποίες συναντάτε καί τίς προσπάθειές σας νά 

τίς ύπερνικήσετε. 

Κ. Καραμανλής: Εlμαι εlλιιφινώς εύτυχής πού βρίσκο

μαι στήν 'Ελβετία, όπου αlσθάνομαι σάν τό σπίτι μου, καί 

μάλιστα &κόμη περισσότερο, άφου σέ δύσκολες στιγμές 

μου δώσατε τήν φιλοξενία σας. 

»Σι'iς εύχαριστώ θερμά, γιατί μέ τήν πρόσκλησή σας 

μπόρεσα νά έπισκεφθώ τή χώρα σας, όπου έχουμε χρήσι

μες συνομιλίες μέ τήν Κυβέρνησή σας. Προβλήματα δέν 

ύπάρχουν μεταξύ τών δύο χωρών. 'Υπάρχουν μόνο δυνατό

τες μεγαλύτερης έξελίξεως τών σχέσεών μας. Καί ε{ναι 

καθήκον καί τών δύο Κυβερνήσεων νά άξιοποιήσουν τίς 

σχέσεις αύτές. 

»Ή τιμή πού μου δόθηκε στό "Α αχ εν άποτελεί άνα

γνώριση τής βαθειι'iς πίστεώς μου στό μέλλον τής Εύρώ

πης. Πραγματικά άπό 18 χρόνια πολεμώ ύπέρ τής ένοποιή
σεως τής Εύρώπης καί γιά τήν τοποθέτηση τής χώρας μου 

στήν Εύρώπη. 'Ελπίζω σέ δύο χρόνια ή χώρα μου νά έχει 

ένταχθεί ώς πλήρες μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας. 

»Πώς θέλετε νά άρχίσουμε τή συζήτησή μας; 

Β. Ρίτσαρντ: 'Υπάρχουν δύο θέματα: Τών άτλαντικών 
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σχέσεων και της 'Ανατολικής Μεσογείου. Θά θελήσετε 

βέβαια νά μaς μιλήσετε καί γιά τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, 

yιά τήν όποία εχετε τόσο ένδιαφέρον. Τό θέμα αύτό μaς 

ένδιαφέρει καί έμaς . Σaς παρακαλώ νά άρχίσετε μέ αύτό. 

Κ. Καραμανλής : Συμφωνώ. 

11Θά άρχίσουμε μέ τήν άνασκόπηση αύτοί5 τοί5 θέματος, 

στό όποίο ή 'Ελλάδα έχει lμπλακεί περισσότερο άπ' ό,τι 

ή 'Ελβετία. 'Αλλά προτοί5 κάνω αύτή τήν άνασκόπηση θά 

ηθελα νά σiiς πώ δύο λέξεις γιά τήν κατάσταση στήν χώρα 

μου. 

11Είμαστε μία άπό τίς λίγες χώρες στήν Εύρώπη μέ τέ

τοια σταθερότητα. ~Εχουμε Κυβέρνηση που διαθέτει άνε

τη πλειοψηφία καί ή χώρα κυβερνάται άνετα. 'Επικρατεί 

σχετική κοινωνική γαλήνη, καί λέω σχετική όταν συγκρί
νω μέ άλλες χώρες πλήv τfίς Έλβετίας, ή όποία εlναι ένα 
παράδειγμα πού εlναι δύσκολο νά άκολουθήσουμε. 

11 'Η οΙκονομία τfίς χώρας βρίσκεται σέ σχετικά καλή 

κατάσταση. Καί λέω σχετικά, διότι πρέπει νά λαμβάνεται 

ύπόψη ή οΙκονομική κρίση στήν Εύρώπη. 

11 'Η ασξηση τοί5 εΙσοδήματος τά τελευταία τρία χρόνια 

άνέρχεται σέ 5% τό χρόνο. Ί-ί άνεργία εlναι πολύ χαμηλή: 
1 μέ 2%. Οί lπεvδύσεις αύξάνονται σχετικά καλά: 7-8% τό 
χρόνο. Μόνο άδύvατο σημείο δ πληθωρισμός: γύρω στά 

12%. Καί αύτό δφείλεται στό γεγονός ότι ημουν ύποχρεω
μένος νά κάνω σημαντικές παραχωρήσεις πρός τούς lργά

τες καί τούς άγρότες, γιατί κατά τή διάρκεια τfίς δικτατο

ρίας τά εΙσοδήματά τους εlχαν συμπιεσθεί πολύ καί έπρεπε 

νά άποκαταστασθεί ή δικαιοσύνη. 

11Σέ σχέση, λοιπόν, μέ τήv κατάσταση σέ άλλες χώρες 

οί συνθήκες στήν Έλλάδα μποροίJν νά θεωρηθοί5ν καλές. 

11 ν Ε χουμε όμως πολλά καί δύσκολα lξωτερικά προβλή

ματα: Διμερή μέ τήν Τουρκία, καί τό Κυπριακό. Τά προβλή

ματα αύτά εlχαν lπιπτώσεις καί σέ άλλους τομείς: στό 

ΝΑΤΟ, καί στίς σχέσεις τών δύο χωρών μέ τίς ΗΠΑ καί 

γενικώτερα σέ όλες τίς lξωτερικές μας σχέσεις. Είσαστε 

lνήμεροι η θέλετε lνημέρωση; Πάντως άφετηρία τής διενέ

ξεως ύπήρξε τό Κυπριακό. 

Β. Ρίτσαρντ: Δέν εlμαι πλήρως ένήμερος, άλλά τό θέμα 

θά μπορεί νά συζητηθεί αϋριο μεταξύ των δύο υπουργών 

' Εξωτερικών. 

Κ. Καραμανλής: Δέν θέλω νά κατηγορώ τήν Τουρκία 

όταν βρίσκομαι σέ ξένη χώρα. 'Αλλά όλα τά θέματα τά 

άνοιξαν οί ΤοίJρκοι . 'Εκείνοι εlναι πού ζητοί5ν άπό τήν 

Έλλάδα, lμείς δέν ζητοί5με τίποτα. Τούς εlπα ότι θά μπο

ρούσαμε νά άρχίσουμε διάλογο καί, lάν δ διάλογος αύτός 

δέν άποδώσει, νά πiiμε στό Διεθνές Δικαστήριο η σέ διαι

τησία. 'Αλλά δέν τό δέχονται. Βρισκόμασrε λοιπόν σέ 

&διέξοδο παρά τή θέλησή μας. 

11Συνάντησα τόν κ. 'Ετσεβίτ στό Μοντραί, όπου είχαμε 

άνετη συζήτηση καί όπου καί οί δύο δείξαμε θέληση νά 

λύσουμε τά προβλήματά μας. 'Αλλά τά λόγια πρέπει νά 

ύλοποιοί5νται σέ πράξεις. Τότε ήρθαν οί τουρκοκυπριακές 

προτάσεις, πού συνδέονται μέ τό lμπάργκο, όσον άφορii 

τόν άμερικανικό δπλισμό πρός τήν Τουρκία. Οί προτάσεις 

αύτές ήταν έντελώς άπαράδεκτες. Χαρακτηριστικές τής 

τουρκικής άδιαλλαξίας. Εlναι άπαράδεκτες γιά τούς 'Ελ

ληνοκυπρίους. 

11Οί 'Ελληνοκύπριοι άποτελοί5ν τό 80% τοί5 πληθυσμοί5 
τής Κύπρου καί οί Τουρκοκύπριοι τό 18%. Αύτά τά 18% θά 
lλέγχουν κατά τίς τουρκοκυπριακές προτάσεις τό 35% τοί5 
lδάφους. Βάσει αύτών τώv προτάσεων άπό 170.000 "Ελλη
νας πρόσφυγας μόνον 25.000 μποροίJν νά lπιστρέψουν στίς 
έστίες τους. 'ΑΛλά οί προτάσεις άποτελοί5ν καί συνταγμα
τικό τραγέλαφο. Προβλέπουν τήν ίδρυση δύο ξεχωριστών 

Κρατών .. Γι ' αύτό λοιπόν οστε δμοσπονδιακό Κράτος προ
βλέπεται, οστε συνομοσπονδία, άλλά δύο χωριστά Κράτη 

χωρίς μεταξύ τους διαιτητή. Τά δύο αύτά Κράτη θά έχουν 

ξεχωριστό στρατό, ξεχωριστό νόμισμα, ξεχωριστά άερο

δρόμια. 

11Οί Τουρκοκύπριοι θά μποροί5σαν νά εlχαν δεχτεί τίς 

έλληνοκυπριακές προτάσεις, οί δποίες θά εlχαν δώσει 

λύση στό πρόβλημα. Συγκεκριμένα οί 'Ελληνοκύπριοι 

πρότειναν τά 18% τοί5 πληθυσμοί5, δηλαδή ol Τουρκο

κύπριοι νά κατέχουν έδαφος 25% τοί5 Κράτους, τό Κράτος 

νά εlναι δμοσπονδιακό καί μέ κεντρική Κυβέρνηση χαλα

ρών lξουσιών. 'Η λύση ήταν εσκολη. Γιατί ol προτάσεις 
αύτές ίκανοποιοί5ν τά τουρκικά αΙτήματα. 'Αντί γι' αύτό 

όμως ol Τουρκοκύπριοι lπρότειναν πράγματα πού δδηγοίJν 
σέ άδιέξοδο. Γι' αύτό καί δ γενικός γραμματέας τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών δέν μπορεί νά άναλάβει πρωτοβουλία 

γιά τήν lπανέναρξη τοί5 διαλόγου. 

11Γιά τήν ύφαλοκρηπίδα τοί5Αiγαίου ή 'Ελλάδα άναγκά
σθηκε νά προσφύγει μονομερώς στό Διεθνές Δικαστήριο 

τfίς Χάγης. Πρίν δέκα ήμέρες ol Τοί5ρκοι έπρεπε νά εlχαν 
κάνει τίς άντιπροτάσεις τους. Ά ντί γι ' αύτό άρνήθηκαν 
νά άναγνωρίσουν τήν άρμοδιότητα τοί5 Δικαστηρίου καί 

άπέδειξαν έτσι τήν άδιαλλαξία τους. Αύτά ε{ ναι τά άποτελέ
σματα τοί5 Μοντραί. 

11Είμαστε άποφασισμένοι όμως νά συνεχlσουμε τίς 

προσπάθειες. Αύτό ε{ ναι πρός τό συμφέρον τοί5 ΝΑΤΟ, τής 

Εύρώπης καί εlδικώτερα τfίς εΙρήνης. Είμαστε άποφασι

σμένοι νά υίοθετήσουμε λογικές θέσεις, άλλά χρειάζεται 

καί κάποια κατανόηση. Γιά νά ύπάρξει διάλογος χρειάζον

ται δύο. 
11Αύτή ή διένεξη lπηρέασε καί τίς σχέσεις μας μέ τό 

ΝΑΤΟ. Μετά άπό τήν τουρκική εΙσβολή στήν Κύπρο 

άναγκάσθηκα νά βγάλω τήν Έλλάδα άπό τό στρατιωτικό 

σκέλος τοί5 ΝΑΤΟ, γιατί μέλος τής δργανώσεως αύτής 

έκανε μία lπιθετική lνέργεια. Θέλησα νά συγκαλέσω τό 

Συμβούλιο τοί5 ΝΑ ΤΟ άλλά μοί5 άπάντησαν ότι βρίσκονται 

σέ διακοπές. τί μποροί5σα νά κάνω αύτή τήν στιγμή; νΗ 

πόλεμο, δηλαδή νά στείλω στρατό στήν Κύπρο όπως έκανε 

ή Τουρκία, η νά άποτραβηχθώ άπό τό στρατιωτικό σκέλος 

τοί5 ΝΑΤΟ σέ ένδειξη τής δυσαρεσκείας μας. 'Επέλεξα τήν 
δλιγότερο lπίπονο λύση γιά όλους μας. 

11Πιστεύω στήν. 'Ατλαντική Συμμαχία, γι ' αύτό καί 
έκανα προτάσεις γιά τή δημιουργία εΙδικών σχέσεων τής 

χώρας μου μέ τή Συμμαχία καί εlπα ότι, όταν lκλεlψουν ol 
λόγοι γιά τούς δποίους άποσύρθηκε ή Έλλάδα άπό τό 

στρατιωτικό σκέλος τής Συμμαχίας, θά lπιστρέψουμε στό 

ΝΑΤΟ. Γιά λόγους άμυντικούς ηθελα νά ύπάρχει γέφυρα · 

πού νά lπιτρέπει τήν lπάνοδό μας στό ΝΑΤΟ. Πρότεινα οί 
εΙδικές σχέσεις μας μέ τό ΝΑΤΟ νά έχουν δριστικοποιηθεί 

μέχρι τό τέλος του καλοκαιριοί5. 'Ελπίζω οί σχετικές προ

τάσεις μας νά έχουν γίνει δεκτές μέχρι τότε, γιατί αύτό 

εlναι γιά τό συμφέρον τοί5 Ιδίου τοί5 ΝΑ ΤΟ. Γι' αύτό λοι-
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πόν οί σχέσεις μας μέ τήν 6ργάνωση αύτή θά μποροuσαν 

νά καθορίζονται άπό τά τρία άκόλουθα σημεία: 

ιι/. Πλήρη άποχώρηση. 

ιι2. Δημιουργία γέφυρας. 

ιι3. 'Επάνοδος στό στρατιωτικό σκέλος, δταν έκλεί

ψουν οί λόγοι γιά τούς δποίους άποχωρίσαμε άπό αύτό. 

ιι Τά σημεία αύτά τά άνnλαμβάνονται καί ο{ 'Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

>Πό Κυπριακό συνδέεται έπίσης μέ τήν άπαγόρευση 

παροχής άμερικανικών δπλων στήν Τουρκία. Ol Τοvρκοι 
θά μποροuσαν νά άπαλλαγοuν άπό αύτό τό έμπάργκο μέσα 

σέ 24 ώρες, άπό τίς δαπάνες πού τούς προκαλεί τό Κυπρια
κό (2 δισεκατομμύρια δολλάρια), άπό τίς διαφορές τους μέ 
τήν ·Ελλάδα, άπό τίς καταδίκες τών διαφόρων διεθνών 6ρ

γανισμών. Θά μποροuσαν νά άπαλλαγοuν άπό δλα αύτά, 

έάν γίνονταν λογικές τουρκοκυπριακές προτάσεις. Τό Κυ

πριακό δέν ένέπλεξε μόνον τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις 

άλλά δλόκληρη τή Συμμαχία, άκόμη καί τίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες, στά έσωτερικά τους. 

>>Εύχομαι αύτά πού δέν μπόρεσαν μέχρι σήμερα νά γl

νουν νά μπορέσουν μία ήμέρα νά πραγματοποιηθοuν. 

>>Αύτά ε{ χα νά σiiς πώ γιά τά θέματα τοuτα. Θέλετε άκό

μα άλλες διευκρινήσεις; 

Β. Ρίτσαρντ: Σaς εύχαριστώ γιά τήν εκθεση τών έλλη

νικών όψεων. ΕΙναι κατανοητές. Είσαστε άνθρωπος πού 

μπορεί νά βρεί λύσεις. 

>>'Εκείνο πού κυρίως μaς ένδιαφέρει εΙ ναι ή συνεργα

σία σας μέ τήν Εύρώπη. 

Κ. Καραμανλής: Σ· αύτό τό θέμα θά σiiς παρακαλέσω 

νά διαβάσετε τόν λόγο μου στό Ν Α αχ εν γιά τό παρόν καί τό 

μέλλον τής Εύρώπης, δπως έγώ τούλάχιστον τό βλέπω. 'Η 

Εύρώπη διέρχεται κρίση. Οlκονομική καί κοινωνική κρί

ση πού άπολήγει σέ κρίση πολιτική. Δηλαδή κρίση τών 

δημοκρατικών θεσμών της. Πιστεύω δτι μέ τήν σταδιακή 

ένωση τής Εύρώπης δλα αύτά τά προβλήματα μποροuν νά 

λυθοuν. 'Εάν δέν προωθηθεί ή ένωση τής Εύρώπης θά 

έχουμε έπιδείνωση τής καταστάσεως. 

>Πήι;, ένωση τής Εύρώπης τήν χρειαζόμαστε γιά τρείς 

λόγους: 

>>I. Τά προβλήματα δέν μποροuν νά άποκλεισθοuν μέσα 
στά στενά έθνικά πλαίσια. Τή λύση τους θά τή βροvν σέ 

εύρύτερο πεδίο. 

>>2. Μόνο μέ τήν ένωση τής Εύρώπης μποροuμε νά σώ
σουμε τή δημοκρατία. Μέ τήν ένωση αύτή μποροvμε νά 

προσαρμόσουμε τή δημοκρατία στίς παροuσες συνθήκες. 

·Η δημοκρατία μπορεί νά πέσει σέ μία δεδομένη χώρα 

άλλά δέν μπορεί νά χαθεί σέ μιά ·Ενωμένη Εύρώπη. 

>>3. ·Ο τρίτος καί σημαντικώτερος λόγος ε{ναι δτι ή 

Εύρώπη μέ τήν ένωσή της μπορεί νά προστατέψει τήν 

άσφάλειά της ή τήν άvεξαρτησία της. Σήμερα ή Εύρώπη 

έξαρτiiται άπό τίς Ήvωμένες Πολιτείες. 'Ηνωμένες Πολι

τείες καί Εύρώπη μποροuν σήμερα μόλις νά έξισωθοvν σέ 
δύναμη μέ τή Σοβιετική "Ενωση. Έάν μία μέρα ο{ 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες ποuν δτι δέν ένδιαφέρονται γιά τήν Εύρώπη, 

οί Εύρωπαί0ι θά παραδοθοuμε κατ· ούσίαν μέ ένα τελεσί

γραφο. Πρέπει λοιπόν νά γίνουμε αύτόνομοι. Διαθέτουμε 

περισσότερα μέσα άπό τή Σοβιετική 'Ένωση. Τήν αύτονο-

μία αύτή τήν βλέπω βέβαια σέ συνεργασία μέ τίς 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες. Μέ τή δημιουργία τής Εύρώπης θά ύπάρξει 

μία μεγάλη δύναμη σταθεροποιητική μεταξύ 'Ηνωμένων 

Πολιτειών καί Σοβιετικής 'Ενώσεως. 

>>Αύτοί ε{ναι οί λόγοι γιά τούς δποίους πιστεύω άκρα

δάντως στήν άνάγκη τής ένώσεως τής Εύρώπης καί γι' 

αύτό θέλω νά τοποθετήσω τή χώρα μου μέσα στά πλαίσια 

μιiiς ένωμένης Εύρώπης. 

>>Πρέπει νά πώ δτι δέν ε{μαι ίκανοποιημένος μέ τήν 

πcρεlα τής ένώσεως τής Εύρώπης. 

>>Βεβαίως, τά σιγανά βήματα τά δποία κάνουμε ε{ναι 

καλύτερα άπό τό τίποτα. Πιστεύω δτι, έάν ή παροuσα κατά

σταση στήν Εύρώπη έπιδεινωθεί, θά βρεθοuμε στήν άνάγκη 

νά προχωρήσουμε μέ ταχύτερο ρυθμό, γιατί, δπως ε{πε δ 

Εύριπίδης, ή άνάγκη ε{ναι Ισχυρότερη καί άπό τήν σοφία. 

>>0{ Εύρωπαίοι πρέπει νά καταλάβουν δτι γιά νά σωθεί 
ή δημοκρατία πρέπει νά ένωθοuμε. Δέν προσβλέπω, βέ

βαια, σέ μιά έσωστρεφή ·Ηνωμένη Εύρώπη. Θά πρέπει νά 

ε{ ναι άνοιχτή ίδιαίτερα πρός τίς δημοκρατικές χώρες. Δια
πιστώνω δτι ο{ εύρωπαϊκοί λαοί ε{ναι πιό ώριμοι άπό τίς 

Κυβερνήσεις τους στό θέμα τής εύρωπαϊκής ένώσεως. Οί 

Κυβερνήσεις ένεργοuν μέ βάση ύπολογισμούς -ο{ λαοί 

κατευθύνονται άπό τό ένστικτό τους. ·Η σωρεία τών προ

βλημάτων καί ή θέληση τών λαών θά άναγκάσουν τlς Κυ

βερνήσεις νά κινηθοuν ταχύτερα. 

>>Ν Ε χω τοποθετήσει τήν χώρα μου μέσα σ' αύτή τήν 

προσπάθεια. 

Β. Ρίτσαρντ: 'Υπάρχει καί ή έπιθυμία τής οικονομικής 

ένότητας τής Εύρώπης. 

Κ. Καραμανλής: 'Αποδίδω μεγαλύτερη σημασία σiή 
διαφύλαξη τής δημοκρατίας καί στήν άσφάλεια τής Εύρώ

πης. • Η Εύρώπη θά δημιουργηθεί άπό δημοκρατικές καί 
μόνον χώρες. Πιστεύω δτι θά έπρεπε νά γίνει μία δήλωση 

δτι δχι μόνο οί δημοκρατίες θά μετέχουν τής 'Ηνωμένης 

Εύρώπης άλλά καί δτι, δταν ένα μέλος αύτής πάψει νά 

ε{ναι δημοκρατία, θά άποβάλλεται. Μία τέτοια δήλωί:Υη θά 
άποθαρρύνει τήν άνατροπή τής δημοκρατίας. 

π. Ώμπέρ: ΝΕχουμε καί έμείς d.πόψεις νά σaς θέσουμε 

στό θέμα τής ένώσεως τής Εύρώπης. 

Κ. Καραμανλής: Αόγω τής θέσεώς σας μπορείτε νά μι

λiiτε μέ τρόπο άπροκατάληπτο καί άντικειμενικό. 

Π. 'Ωμπέρ: Σaς εύχαριστοuμε γιά τήν d.νάλυση των 

ελληνοτουρκικών θεμάτων. Σ' αύτά άπλώς σημειώνουμε, 

γιατί δέν μποροuμε νά πάρουμε θέση . Σaς εύχαριστοuμε 

έπίσης γιά τήν ένημέρωση γιά τά άλλα θέματα, τήν όποίαν 

έκτιμοuμε. 

Κ. Καραμανλής: Θά σiiς άφήσω ένα ύπόμνημα γιά τά 

έλληνοτουρκικά θέματα καί τό Κυπριακό καί θά σiiς παρα

καλέσω νά τό μελετήσετε καί νά τό έλέγξετε. 

Π. 'Ωμπέρ: Οί ελληνοτουρκικές σχέσεις καί τό Κυπρι

ακό μάς ένδιαφέρουν δχι μόνο d.πό τήν άποψη τοu ΝΑΤΟ, 

άλλά γιατί έμπλέκονται καί μέ τό Συμβούλιο τής Εύρώπης. 

Στό Συμβούλιο τής Εύρώπης εχουμε παρέμβει μέ τρόπο 

πολύ δραστήριο -καλέσαμε τόν κ. Ρεβερντέν γιά νά προ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



218 ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΚΥΒΕΡΝΗτΙΚΉ ΔΡΑΣτΗΡΙΟΠΠΑ 

σπαθήσει νά βρεί μία λύση καί του ζητήσαμε νά πάει στήν 

'Αθήνα, στήν "Αγκυρα καί τήν Λευκωσία. 

»'Όσον &.φορa τό θέμα τής Εuρωπαϊκής Κοινότητας ή 

·Ελλάδα μέ τήν εισδοχή της θά μετάσχει αυτομάτως καί 

στήν Εύρωπαϊκή Ζώνη 'Ελευθέρων Συναλλαγών, στήν 

όποία καί έμείς μετέχουμε ώς μέλος τής ΕΖΕΣ. Γι' αuτό 

λοιπόν ένδιαφερόμαστε γιά τήν εισδοχή σας στήν Εuρω

παϊκή Κοινότητα κατά άμεσο τρόπο. Είμαστε καί έμείς 

Εύρωπαίοι. Θέλουμε νά ξέρουμε τί συμβαίνει τριγύρω μας. 

Οί προσπάθειές μας καί οί έπιτυχίες σας, ή μεγάλη αuτή 

ελληνική ύπόθεση μaς ένδιαφέρει πάρα πολύ καί σaς εuχό

μαστε καλή έπιτυχία. 'Ενδιαφέρει δλες τίς δημοκρατίες. 

Β. Ρίτσαρντ: Παρακολουθουμε τίς προσπάθειές σας γιά 

τήν εισδοχή σας στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα μέ ζωηρό 

ένδιαφέρον. Έκτιμουμε πλήρως τήν πολιτική σημασία 

τής έντάξεώς σας. Ή εικόνα τής Εύρώπης θά όλοκληρω

θεί μέ τή συμμετοχή του λίκνου τής δημοκρατίας. 

Κ. Καραμανλής: 'Εμείς άνακαλύψαμε τή δημοκρατία, 

έσείς δμως τήν έφαρμόζετε καλύτερα άπό έμaς. 

Β . Ρίτσαρντ: Παρά τά έμπόδια έπιθυμουμε τήν πραγμα
τοποίηση τής ενώσεως τής Εύρώπης. Δέν θέλουμε νά δώ

σουμε τήν έντύπωση δτι ή οuδετερότητά μας μπορεί νά 

σταματήσει τήν ενοποίηση τής Εuρώπης . Παρά τήν ουδε

τερότητα αuτή βοηθήσαμε τήν ενοποίηση μέ τήν συμφω

νία &.νταλλαγών του 1972. Δέν πρόκειται μόνο γιά οικονο
μική συμφωνία, άλλά συμφωνία μέ τήν όποία σταδιακά ή 

·Ελβετία θά προσεγγίσει τήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα. 

Προσβλέπουμε πρός τήν ή μέρα κατά τήν όποίαν ή • Ελλά
δα θά καταλέγεται μεταξύ των χωρών, μέ τίς όποίες συνερ

γαζόμαστε γι' αuτό τόν σκοπό . Ή συμφωνία μας αuτή 

συμβάλλει στήν συμπλήρωση τής εuρωπαϊκής εικόνας. 

»"Εχουμε έπίσης συνάψει σειρά συμπληρωματικών 

συμφωνιών πού &.φορουν σέ διαφόρους οικονομικούς το

μείς. 'Η ενταξη τής 'Ελλάδας καθώς καί τής 'Ισπανίας καί 

τής Πορτογαλίας όλοκληρώνει τήν ενότητα του εuρωπαϊ
κου χώρου . 

»Ή εισδοχή σας στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα θά 

έπηρεάσει τίς διμερείς μας σχέσεις . Οί σχέσεις τής 'Ελβε

τίας μέ τήν · Ελλάδα θά διέπονται πιά &.πό το καθεστώς των 
σχέσεων τής ' Ελβετίας μέ τήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα. 

Κ. Καραμανλής : Δέν lχω τό δικαίωμα νά κάνω παρατη

ρήσεις γιά τήν πολιτική τής χώρας σας. Άλλά νομίζω δτι 

δ προσανατολισμός σας ε{ ναι όρθός. Δέν μπορεί ή • Ελβε
τία, δσο καλή καί άν εlναι ή οlκονομική της κατάσταση, 

νά εlναι άδιάφορη γιά τήν οίκονομική έξέλιξη στήν Εύρώ

πη. 'Η έξέλιξη τής Εύρώπης θά έπηρεάσει τήν 'Ελβετία. 

Ή έξάρτηση τής μιίiς χώρας άπό τήν άλλη εlναι τόσο 

μεγάλη πού καμμία δέν μπορεί νά ζεί άπομονωμένη σέ στε

γανά διαμερίσματα. Χαίρομαι που άκούω δτι θέλετε νά 

ένισχύσετε τήν οίκονομική σας συνεργασία μέ τήν ύπό

λοιπη Εύρώπη. 

11 ' Υπάρχουν καί άλλα προβλήματα. Τών σχέσεων 

Ά νατολής-Δύσεως, του άφοπλισμου. "Εχουν ήδη περάσει 

30 χρόνια συζητήσεων γιά τόν άφοπλισμό καί τό άποτέλε
σμα εlναι δτι, οί έξοπλισμοί άντί νά μειωθουν lχουν τρια

κονταπλασιασθεί. Στήν προσεχή είδική Σύνοδο τής Γενι-

κής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά άκούσουμε 

καί άλλους λόγους γιά τόν άφοπλισμό. "Ολοι θά πουν δτι 

εlναι διατεθειμένοι νά άφοπλισθουν άλλά κανείς δέν θά τό 

κάνει. 

11Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές, άπό τό τέλος του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου, lγιναν 155 πόλεμοι καί έμφύλιοι 
πόλεμοι. 'Η εlρήνη λοιπόν βρίσκεται πάντοτε σέ άστά

θ~_ω. 
11Σίiς εύχαριστώ γιά τήν εύκαιρία πού είχαμε νά άνταλ

λάξουμε τίς σκέψεις μας. 

11Οί δύο ύπουργοί μας 'Εξωτερικών θά συνεχίσουν τήν 
συζήτηση αύριο. 

11Διαπιστώνουμε καί πάλι δτι προβλήματα μεταξύ μας 

δέν ύπάρχουν. 

Ρ. Ζόλ: Πράγματι δέν ύπάρχουν προβλήματα μεταξύ 

τών δύο χωρών μας &.λλά ή προσπάθεια τής 'Ελλάδας νά 

μπεί στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα δημιουργεί νέο πλέγμα 

σχέσεων μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 'Ελβετίας. 

Κ. Καραμανλής: Καί οί δύο χώρες μας lχουν έλεύθερες 

οlκονομίες. 'Αλλά στίς έμπορικές μας σχέσεις ή χώρα μου 

εlναι παθητική: 280 έκατομμύρια δολλαρίων εlσαγωγών 
άπό τήν ·Ελβετία lναντι 62 έκατομμυρίων δολλαρίων έξα
γωγών πρός αύτή. Σίiς παρακαλώ νά κάνετε δ, τι μπορείτε, 

μέσα στά πλαίσια βέβαια τής έλiύθερης οίκονομίας γιά νά 
βελτιώσετε αύτή τήν κατάσταση. 

Ρ . Ζόλ: "Εχομε έπίγνωση αuτου. 'Αλλά πρέπει νά λά

βουμε ύπ' δψη μας τήν πλήρη οικονομική ε{κόνα, δηλαδή, 
τίς ελβετικές έπενδύσεις στήν ' Ελλάδα καί τούς άδηλους 
πόρους. 'Εξάλλου είμαστε παθητικοί εναντι τής Εuρωπαϊ

κής Κοινότητας, τής όποίας θά γίνετε μέλη . 

Κ. Καραμανλής: Καί lναντι τής Εύρωπαϊκής Κοινότη

τας είμαστε παθητικοί. "Ετσι άντί ή Εύρωπαϊκή Κοινότη

τα νά βοηθάει τήν 'Ελλάδα ή 'Ελλάδα βοηθάει τήν Εύρω

παϊκή Κοινότητα. 

11Πολύ μέ ένδιαφέρουν ο{ έλβετικές έπενδύσεις στήν 

'Ελλάδα γιατί εlναι άπαλλαγμένες άπό πολιτικές έπιρροές. 

Πάντως σίiς έπαναλαμβάνω δτι στήν 'Ελλάδα lχουμε καί 

σταθερότητα καί συνταγματική κατοχύρωση τών έπενδύ

σεων. Στά πλαίσια αύτά θέλω δσο μπορώ νά σίiς βοηθήσω. 

Ρ. Ζόλ: ' Η 'Ελβετία μπορεί νά βοηθήσει τήν ·Ελλάδα 

στήν βιομηχανοποίηση τών ελβετικών προϊόντων. Γνωρί

ζω πόσο σταθερή ε{ναι ή οικονομία σας. Θά ήθελα νά συ

ζητήσω &.κόμη περισσότερο τό θέμα των ελβετικών έπενδύ

σεων στήν ·Ελλάδα. 

Κ. Καραμανλής : Νομίζω δτι δέν ύπάρχουν δρια στήν 
οlκονομική συνεργασία, δταν οί λαοί καί οί Κυβερνήσεις 

εlναι άποφασισμένοι νά τήν προωθήσουν11. 

·Ο "Ελληνας πρωθυπουργός καί δ ·Ελβετός πρό

εδρος ε{χαν τήν εύκαιρία νά άνταλλάξουν θερμούς 

λόγους καί στή διάρκεια του έπίσημου γεύματος 

πρός τιμή του πρώτου. Μετά, έξάλλου, τόν τερματι

σμό τών συνομιλιών τους, οί δύο ήγέτες εκαμαν, δια

δοχικά, τίς παρακάτω δηλώσεις: 

Κ. Καραμανλής: Μέ τόν πρόεδρο είχαμε τήν εύκαιρία 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΕΛΒΕΤΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ 219 

γιά μιά φιλική καί έγκάρδια συνομιλία πού άνταποκρίνεται 

στίς φιλικές σχέσεις τών δύο χωρών. Είχαμε τήν εύκαιρία 

έπίσης νά άνταλλάξουμε σκέψεις έπί γενικών καί ε/δικών 

θεμάτων καίε{ χα τήν εύκαιρία νά ένημερώσω τόν πρόεδρο 

γιά τά εlδικά θέματα πού άπασχολοίίν τήν 'Ελλάδα καί νά 

άκούσω τίς άπόψεις τfίς έλβετικfίς Κυβερνήσεως στά διά

φορα διεθνfί προβλήματα. 'Απόψεις πού έχουν lδιαίτερο 

ένδιαφέρον, διότι ή 'Ελβετία λόγω τfίς lδιοτύπου θέσεως 

πού κατέχει στήν διεθvfί ζωή έχει άπροκάλυπτες καί άντι

κειμενικές άπόψεις. Συζητήσαμε τό θέμα τοίί άφοπλισμοίί, 

γιά τό δποίο πρόκειται νά γίνη προσεχώς εlδική συνέλευ
ση τοίί ΟΗΕ. Συζητήσαμε γιά τό θέμα τfίς ένοποιήσεως τfίς 

Εύρ(/;πης, γιά τό δποίο ή 'Ελβετία έχει εlδικό ένδιαφέρον, 
παρ' ότι δέν μετέχει στήν Κοινή 'Αγορά. Μέ τήν εύκαιρία 

διεπίστωσα ότι ε{ναι ζωηρή ή έπιθυμία τfίς 'Ελβετίας νά 

ένταχθfί ή χώρα μας στήν Κοινή 'Αγορά. Οί δύο ύπουργοί 

τών 'Εξωτερικών θά συνεχίσουν αύριο τίς συνομιλίες τους 

γιά εlδικά διμερfί θέματα 'Καί θά έξετάσουν τή δυνατότητα 

διευρύνσεως τfίς συνεργασίας τών δύο χωρών καί έπ' αύ

τοίί διαπιστώσαμε ότι ύπάρχει ή έπιθυμία νά διευρυνθοίίν 
ο{ σχέσεις τfίς συνεργασίας τών χωρών μας. Μέ τήν εύκαι

ρία αύτή διεπίστωσα, έξ άλλου, ότι ο{ 'Ελβετοί άγαποίίν 
όχι μόνο τήν άρχαία, άλλά καί τή σύγχρονη 'Ελλάδα καί 

αύτό τό έπιβεβαίωσαν μέ τήν τιμητική πρόσκληση τήν 

δποία μοίί έκαναν. 

Β . Ρίτσαρντ: 'Επιβεβαιώνω δτι ήταν συνομιλία μεταξύ 
άντιπροσώπων φίλων Κρατών, τά όποία δέν ~χουν μεταξύ 

τους προβλήματα. Ήταν ευχάριστο νά άκούσω δτι ύπάρ

χουν διμερή θέματα, ώς π.χ. τό θέμα των έπενδύσεων ή ή 
ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ πού τήν ·Ελβετία ένδιαφέ

ρουν liμεσα ή ~μμεσα, λόγω των σχέσεών της μέ τήν Κοινή 

'Αγορά. Εlμαι βέβαιος δτι καί στό μέλον θά διεξάγωνται 

παρόμοιες ευχάριστες συνομιλίες 71 • 

Μετά τήν δλοκλήρωση τής συνομιλίας του 'Έλ

ληνα πρωθυπουργοί) μέ τόν πρόεδρο τής ·Ελβετικής 

Συνομοσπονδίας, οι ύπουργοί τών 'Εξωτερικών τών 

δύο Κρατών, σέ νέα συνάντησή τους, έξέτασαν είδι

κότερα θέματα ίδιαίτερου διμεροuς ή εύρύτερου διε

θνοuς ένδιαφέροντος. 

Στή διάρκεια, τέλος, του έπίσημου δείπνου πού 

παρατέθηκε πρός τιμή του, τό ίδιο βράδυ, δ Κ. Κα

ραμανλής, σέ άπάντηση τών θερμών λόγων του 

προέδρου τής ·Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ε{χε τήν 

εύκαιρία νά άναπτύξει τίς έλληνικές θέσεις σέ σχέση 

μέ τά γενικότερα προβλήματα τής είρήνης καί της 

δημοκρατίας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

))Θά fίθελα νά έκφράσω πρώτα άπό όλα τήν χαρά 

μου, γιατί βρίσκομαι σήμερα στό τόσο γνώριμο γιά 

μένα έλβετικό έδαφος -στήν όμορφη αύτή χώρα 

πού έχει καταστή τό συνώνυμο τής τάξεως καί τής 

έλευθερίας. Καί θά fίθελα άκόμη νά σaς εύχαριστή

σω γιά τήν θερμή σας φιλοξενία καί τά καλά σας 

λόγια, τόσο γιά μένα προσωπικά, όσο καί πρό παν

τός γιά τήν πατρίδα μου, τήν 'Ελλάδα. 

))Τά λόγια αύτά έμπνέονται άσφαλώς άπό τήν 

κοινή πολιτιστική παράδοση, πού άποτελεί καί τόν 

στερεώτερο δεσμό μεταξύ τών δύο χωρών μας. Προ

του άκόμη ή 'Ελλάς άποκτήση τήν άνεξαρτησία της 

καί ή 'Ελβετία τήν δριστική πολιτειακή μορφή της, 

αύτή ή κοινή πολιτιστική κληρονομία έπενεργουσε 

θετικά καί στόν πολιτικό τομέα. 'Από τή μιά μεριά 

ύπήρξε ή δράση τών 'Ελβετών φιλελλήνων, μέ πρω

τοπόρο τόν 'Εϋνάρδο καί άπό τήν άλλη του Καποδί

στρια, πού συνέβαλε ένεργά στή θεμελίωση τής έλ

βετικής άνεξαρτησίας καί ούδετερότητος. Τήν,πίστη 

σας στίς άξίες πού συγκροτουν αύτή τήν κληρονομία 

τήν βλέπομε νά έκδηλώνεται καί σήμερα στόν στα

θερό προσανατολισμό τής 'Ελβετίας πρός κάθε τί 

πού συνδέεται μέ τόν άθρωπισμό καί τήν εlρήvη. 

)) 'Αποτελεί, ΠΙJάγματι, μέσα στόν σημερινό κό
σμο ή 'Ελβετία ύπόδειγμα εύνομουμένης καί εύημε

ρούσης Πολιτείας. Καί δέν μπορεί παρά ν' άποδοθή 

στήν έξοχη πολιτικήν ώριμότητα του λαου σας τό 
γεγονός ότι κατώρθωσε νά δημιουργήση τή μόνη 

Πολιτεία πού ένθυμίζει τήν 'Αθηναϊκή Δημοκρατία 

στίς καλές της ήμέρες. 

)) 'Όπως γνωρίζετε, κατά τά τελευταία χρόνια ή 
χώρα μου έδοκιμάσθη άπό μιά τυραννία, πού μaς 

έκληροδότησε όξύτατα έσωτερικά καί έξωτερικά 

προβλήματα. Μετά τήν άποκατάσταση τών έλευθέ

ρων θεσμών έπιδοθήκαμε μέ άποφασιστικότητα όχι 

μόνο στήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων αύτών, 

άλλά καί στή δημιουργία μιaς Πολιτείας πού νά έμ

πνέεται άπό τά lδανικά τής εiρήνης καί τής δημο

κρατίας. 

))Γιατί οί δύο αύτές έννοιες συνυφαίνονται καί 

άλληλοσυμπληρώνοvται. Ν Α ν ή εlρήνη, έσωτερική 

καί έξωτερική, εlναι άπαραίτητη γιά νά έπιδοθή δ 

λαός άπερίσπαστος στό δημιουργικό του έργο, ή δη

μοκρατία εlναι τό μόνο πολίτευμα πού του προσφέ

ρει τίς άξίες έκείνες, στίς δποίες έδραιώvεται ή πολι
τική καί πολιτιστική του άνάπτυξη. 

))Μιά τέτοια σύγχρονη καί δημιουργική δημο

κρατία προσπαθουμε νά θεμελιώσουμε στήν 'Ελλά

δα. Μιά δημοκρατία δηλαδή πού νά συνδυάζη τήν 

έλευθερία μέ τήν πρόοδο καί τήν τάξη. Ή όρθοφρο

σύνη του έλληνικου λαου, ένισχυμένη καί άπό τίς 

όδυνηρές έμπειρίες του παρελθόντος, μaς έπιτρέπει 

νά αlσιοδοξουμε γιά τό μέλλον. 

))Κύριε πρόεδρε, 

))Αύτό πού lσχύει γιά τίς έθνικές κοινωνίες, Ισχύ

ει κατ' άναλογίαν καί γιά τίς διεθνείς. Καί έδώ χρειά

ζεται ή έλευθερία νά συνδυάζεται μέ τήν διεθνή τάξη. 

'Αλλοιώς, οί διενέξεις, πού πολλαπλασιάζονται 
στήν έποχή μας, μπορουν νά πάρουν διαστάσεις κα

ταστροφικές. 

))Γι ' αύτόν τόν λόγο ή 'Ελλάς έχει ταχθή άνεπι
φύλακτα ύπέρ τής εlρηνικής έπιλύσεως τών διεθνών 
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διαφορών. Καί γι ' αύτό έπίσης παρέχει πλήρη ύπο
στήριξη στήν έλβετική πρόταση (που έγινε στά 

πλαίσια τής Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί Συ

νεργασία στήν Εύρώπη) γιά τήν άνάπτυξη ένός ύπο

χρεωτικου συστήματος συνδιαλλαγής καί δικαστι

κής ρυθμίσεως τών διαφορών. 'Η 'Ελλάς πέραν τών 

γενικών έχει καί εiδικούς λόγους νά ύποστηρίξη τήν 

πρωτοβουλίαν αύτή, λόγω τής γνωστής διενέξεώς 

της μέ τήν Τουρκία. Καί θά ηvχετο όπως καί ή τελευ

ταία αύτή υίοθετήση άνάλογη πολιτική. 

))Στή μεγάλη αύτή προσπάθεια γιά τήν έπικράτη

ση τής νομιμότητος στίς διεθνείς σχέσεις εlναι 

άναγκαία ή συσπείρωση όλων τών δυνάμεων πού 

έχουν συγγενείς iδεολογικούς προσανατολισμούς. 

Ή Εύρωπαϊκή Κοινότης μέ τήν προοπτική τής πο

λιτικής της ένοποιήσεως θ' άποτελέση κατά τήν 

γνώμη μου ένα μεγάλο βήμα πρός τήν κατεύθυνση 

αύτή. 

)>Καί γι ' αύτό άκριβώς ύποστηρίζομε ότι ή αύρι
ανή Εύρώπη, ή ένωμένη Εύρώπη, δέν θά πρέπει νά 

εlναι έσωστρεφής, άλλά έξωστρεφής. Θά πρέπει δη

λαδή νά άναπτύξη τίς σχέσεις της -οiκονομικές, 

κοινωνικές καί πολιτιστικές- μέ τόν ύπόλοιπο εύ

ρωπαϊκό χώρο καί iδίως μέ έκείνον, όπου έπικρατουν 

οί ϊδιες ήθικές καί πολιτικές άξίες. 

)>Δέν πρέπει έξ άλλου νά λησμονουμε ότι ή πρα

γματική έλευθερία καί ή άληθινή δημοκρατία έχουν 

περιορισθή σήμερα σ' ένα πολύ μικρό τμήμα του 

πλανήτου μας, πού περιλαμβάνει εύτυχώς καί τίς δυό 

μας χώρες. Αύτά τά άγαθά έχουμε καθήκον νομίζω 

άπέναντι τής ίστορίας, άλλά καί του έαυτου μας, νά 

τά διαφυλάξουμε, μέ τήν έλπίδα ότι κάποτε δ κύκλος 

τών έθνών πού τά νέμεται θά διευρυνθή, γιά νά τά 

καταστήση άσφαλέστερα». 

'Ο έλβετικός τύπος άφιέρωσε έκτεταμένα σχόλια 

στήν προσωπικότητα καί τό εργο του 'Έλληνα πρω

θυπουργου, έξαίροντας ίδιαίτερα τήν εύρωπαϊκή διά

σταση τής πολιτικής του. 'Η έφημερίδα <<Die Welt
woche» (4.5.) δημοσίευσε άρθρο τής 'Ελισάβετ Τζερ
μιί'i μέ τόν τίτλο «Εύρωπαίος» μέ άναφορά στήν κα

θοριστική παρουσία του Κ. Καραμανλή στόν έλλη

νικό πολιτικό βίο των τελευταίων δεκαετιών: «Οί 

ίστορικοί θά τόν χαρακτηρίσουν μελλοντικά σάν 

ενα έκ πεποιθήσεως Εύρωπαίο». Σέ άρθρο τής έφη

μερίδας «Der Bund» (5.5.) μέ τόν τίτλο «Σύμβολο τής 
άναγεννώμενης δημοκρατίας», έξαίρεται ό καίριος 

ρόλος του στήν κρίσιμη περίοδο τής μεταβάσεως 

άπό τήν 7ετή δικτατορία στή δημοκρατία καί άναλύ

εται ή έξωτερική καί έσωτερική πολιτική του: «Στήν 

'Ελλάδα παρατηρείται σήμερα πολιτική σταθερότη

τα καί άνάρρωση τής οίκονομίας, ή όποία έπιτρέπει 

τήν έπίλυση των κοινωνικών προβλημάτων του λα

ου». τέλος, ή έφημερίδα «24 Heures» (5.5.), σέ άρθρο 

του Γκουίντο Όλιβέρι μέ τίτλο «Ή Έλλάς του Κα

ραμανλή», ύπογραμμίζει ότι «ό 'Έλληνας πολιτικός 

εχει συνδέσει τ' όνομά του μέ τά σπουδαιότερα γε

γονότα τής χώρας του, κατά τή διάρκεια ένός τετάρ

του αίώνα, συμπεριλαμβανομένων καί των δσων δια

δραματίσθηκαν κατά τή διάρκεια τής αύτοεξορίας 

του στό Παρίσι». 

Κατά τήν έπιστροφή του άπό τή Γερμανία καί 

τήν 'Ελβετία, σέ άπάντηση έρωτήματος των δημο

σιογράφων, άν ε{ναι ίκανοποιημένος άπό τά άποτελέ

σματα του σύντομου ταξιδιου του, ό Κ. Καραμανλής 

έπεσήμανε: 

«'Εγώ άσφαλώς εlμαι. 'Ελπίζω νά εlσθε καί σείς. 

Πρώτον, διότι αύτό πού έγινε στό v Ααχεν ύπήρξε μιά 

τιμή καί μιά προβολή τής 'Ελλάδος καί συγχρόνως 

έπιβεβαιώθηκε έκεί ή βούληση τής Εύρώπης νά πε

ριλάβη τή χώρα μας στούς κόλπους της. Καί δεύτε

ρον, διότι μου έδόθη καί πάλι ή εύκαιρία νά ένημε

ρώσω τούς συνομιλητάς μου γιά τά προβλήματα τά 

όποία άπασχολουν τήν χώρα μας. 

»Καί έπειδή συνεχώς γίνεται συζήτηση περί έκ

στρατείας διαφωτίσεως, πρέπει νά σaς πώ ότι άποτε

λεσματικώτερη διαφώτιση εlναι αύτή τήν όποία κά

νει δ ύπεύθυνος πρωθυπουργός σέ άνώτατο έπίπεδο, 

σέ έπίπεδο κορυφής. Διότι ένημερώνει άπευθείας 

έκείνους, οί δποίοι καθορίζουν τήν πολιτική τής χώ

ρας των, έπί τών προβλημάτων πού άπασχολουν τήν 

χώρα μας». 

9 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

~ετά τήν άναγγελία του τραγικου θανάτου του 

» Αλντο ~όρο ό Κ. Καραμανλής άπέστειλε στόν 

'Ιταλό πρωθυπουργό, Τζ. 'Αντρεόττι, συλλυπητήριο 

τηλεγράφημα: 

«'Επιθυμώ νά σaς έκφράσω τά βαθύτατα συλλυ

πητήριά μου γιά τόν τραγικό θάνατο του προέδρου 

Μόρο. 

)>'Ο έλληνικός λαός αiσθάνεται άγανάκτηση γιά 

τό άπεχθές αύτό έγκλημα καί εύχεται εiλικρινώς τήν 

άποκατάσταση τής γαλήνης στή χώρα σας». 

10 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

·Ορκίζονται ώς ύπουργοί Συντονισμου καί Οίκο

νομικών, άντίστοιχα, οί βουλευτές Κ. ~ητσοτάκης 

καί Α. Κανελλόπουλος. ~έ τήν εϊσοδό τους στήν 

Κυβέρνηση, γίνεται μερική άνασύνθεση του Ύπουρ

γικου Συμβουλίου μέ τήν παράλληλη όρκωμοσία του 

Γ. Ράλλη, ώς ύπουργου 'Εξωτερικών, καί του Ι. 

~πούτου, ώς ύπουργου Γεωργίας. Πρίν άπό τήν όρ

κωμοσία των νέων ύπουργών, ό Κ. Καραμανλής δέ

χτηκε τόν Π. Παπαληγούρα καί τόν Α. Ταλιαδουρο, 

άποχωρουντες ύπουργούς 'Εξωτερικών καί Γεωργί-
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ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗτΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Ή είσοδος του Κ. Μητσοτάκη καί του Α. Κανελλόπουλου στήν Κυβέρνηση έπιβεβαίωσε 
τή διεύρυνση του ίδεολοyικου φάσματος τής ΝΔ. Ή όρκωμοσία, άπό κοινου 

μέ τούς Γ. Ράλλη καί Ι. Μπουτο, σέ νέα ύπουρyικά καθήκοντα. 
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ας, τούς όποίους καί εύχαρίστησε γιά τή δυνατότητα 

πού τοu εδωσαν νά πετύχει τή διεύρυνση τής Κυβερ

νήσεως. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό Κ. Μητσοτάκης εκαμε 

τήν άκόλουθη κοινή δήλωση μέ τόν, έπίσης βουλευ

τή του κόμματος τών Νεοφιλελευθέρων, Π. Βαρδινο

γιάννη: 

«'Η πολιτική κατάσταση, δπως διαμορφώθηκε μετά τίς 

έκ:λογές τής 20ής Νοεμβρίου I 977 κ:αί είδικ:ώτερα οί λυπη
ρές διαλυτικές έξελίξεις στόν χώρο του Κέντρου, έπιβε
βαίωσαν τήν όρθότητα τής άπόψεως, πού μέ συνέπεια ύπο

στηρίξαμε Ί'jδη άπό τήν έποχή τής δικτατορίας, δτι έπι

βάλλεται ή συσπείρωση δλων τών κεντρώων δυνάμεων ύπό 

τήν ήγεσία του κ:. Κωνστ. Καραμανλή. 

»'Αποτελεί καθήκον δλων μας νά βοηθήσουμε τόν πρό

εδρο τής Κυβερνήσεως στήν άντιμετώπιση τών κρισίμων 

έξωτερικ:ών προβλημάτων κ:αί στή διατήρηση κ:αί στερέω

ση τών δημοκρατικών μας θεσμών στό έσωτερικ:ό. Αuτό 

ε{ναι τό νόημα τής πολιτικής άποφάσεως πού πήραμε». 

'Εξάλλου, δ Α. Κανελλόπουλος δήλωσε: 

«'Ανταποκρινόμενος στήν πρόσκληση του πρωθυ

πουργου, θεώρησα ύποχρέωσή μου νά προσφέρω τίς ύπη

ρεσίες μου στήν πατρίδα. Κατά τίς κρίσιμες αuτές στιγμές, 

ε{ναι χρέος μας νά συσπειρωθουμε γύρω άπό τήν ήγεσία 

του προέδρου τής Κυβερνήσεως κ:. Καραμανλή κ:αί νά συ

νενώσουμε τίς δυνάμεις μας, στά πλαίσια τής Νέας Δημο

κρατίας πού καλύπτει τόν εuρύτερο κ:αί ύγιέστερο χώρο 

τής πολιτικής μας ζωής». 

'Η προσχώρηση τών τριών διακεκριμένων κεν

τρώων στελεχών συνέβαλε στήν ύλοποίηση τής έπι

διώξεως του Κ. Καραμανλή νά συνδυάσει τήν έξα

σφάλιση τής άρραγοuς συνοχής καί τής ίδεολογικής 

συνέπειας τής Νέας Δημοκρατίας μέ τόν προσεται

ρισμό τών δυνάμεων του φιλελεύθερου κεντρώου 

χώρου. Συγκεκριμένα, στίς άρχές Μαρτίου, είχε το

νίσει σέ δμιλία του πρός τήν 65μελή Διοικοuσα 

'Ε πι τροπή του κόμματος δτι «1] παράταξίς μας καλύ
πτει τό μεγαλύτερο καί ύγιέστερο χώρο τής πολιτι

κής μας ζωής, καί του χώρου του παραδοσιακου Κέν

τρου συμπεριλαμβανομένου». 

'Η διεύρυνση τής κυβερνητικής παρατάξεως 

πρός τήν κατεύθυνση του παραδοσιακοί) Κέντρου 

εδωσε τήν άφορμή στή διατύπωση ποικίλων σχολί

ων, έπιδοκιμαστικών ή έπικριτικών, άνάλογα μέ τόν 

πολιτικό προσανατολισμό τών σχολιαστών, στό πε

δίο τόσο του έσωτερικοu δσο καί του διεθνοuς τύπου· 

χαρακτηριστική, άπό τήν τελευταία αύτή αποψη εί

ναι ή άνταπόκριση τής εγκυρης βρετανικής έπιθεω

ρήσεως «Economist», δπου μεταξύ aλλων ύπογραμ
μίζεται: 

Μέ τήν διεύρυνση τής Κυβερνήσεώς του, στήν όποία 

περιέλαβε δύο ίκ:ανούς πολιτικούς τής άντιπολιτεύσεως, δ 

πρωθυπουργός κ:. Καραμανλής ένίσχυσε τό συντηρητικό 

του στρατόπεδο μέ τήν προσέλευση νέων ταλέντων, έπεξέ

τεινε τήν πολιτική του βάση πρός τό Κέντρο, πρόσφερε σέ 

ενα μέρος έκ:λογέων (τεθλιμμένων ύποστηρικ:τών τής 

ΕΔΗΚ πού πεθαίνει), μία άξιόπιστη έναλλακ:τικ:ή λύση, 

άντί στροφής του πρός τήν μαρξιστική 'Αριστερά. 

'Αμφότεροι, οί κ:. κ:. Μητσοτάκης κ:αί Κανελλόπουλος, 

ε{ναι διακεκριμένοι οίκ:ονομολόγοι κ:αί σάν σταθεροί ύπο

στηρικ:τές τής οίκ:ονομικ:ής όρθοδοξίας θά τονώσουν τήν 

έξασθενημένη έμπιστοσύνη των έπιχειρηματιών. 

Τό σπουδαιότερο, δμως, ε{ναι δτι, μέ τήν παραχώρηση 

βασικών ύπουργείων σέ δύο άνδρες του φιλελεύθερου 

στρατοπέδου, δ κ:. Καραμανλής εκ:ανε σημαντικό άνοιγμα 

πρός τό Κέντρο· γεγονός πού θά βοηθήσει στήν άντίκ:ρου

ση τών κατηγοριών τής άριστερής άντιπολιτεύσεως δτι ή 

Κυβέρνηση κινείται φανερά πρός τά δεξιά72 • 

11 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται τό 'Υπουργικό Συμβούλιο σέ πλήρη σύνθεση. 

'Αρχικά, δ πρωθυπουργός έξέφρασε τή χαρά του, 

διότι έπίλεκτα στελέχη του πολιτικοί) κόσμου, ό κ. 

Μητσοτάκης καί δ Α. Κανελλόπουλος, μετέχουν 

ήδη στήν Κυβέρνηση. 'Η συμμετοχή τους, είπε, δέν 

άποτελεί μόνον ένίσχυση τής Κυβερνήσεως, άλλά 

καί διεύρυνση τής βάσεως τής Νέας Δημοκρατίας. 

Στή συνέχεια, δ πρωθυπουργός ένημέρωσε τό 

'Υπουργικό Συμβούλιο γιά τήν έσωτερική καί έξω

τερική κατάσταση τής χώρας. 'Η κατάσταση έξε

λίσσεται δμαλά καί, πέρα άπό τήν πολιτική σταθερό

τητα, ύπάρχει τάξη καί κοινωνική γαλήνη. Πρόσθε- · 
σε δμως δτι τόν τελευταίο καιρό έπιδιώκεται άπό 

ώρισμένους κύκλους πρόκληση πολιτικής όξύτητας: 
χαρακτηριστικές είναι οί βίαιες άντιδράσεις πού έκ

δηλώθηκαν μέ άφορμή τή διεύρυνση τής Κυβερνή

σεως. Τήν προσπάθεια όμως αύτή -εύτυχώς- δέν 

παρακολουθεί δ λαός, μέ έξαίρεση δρισμένες πολι

τικοποιημένες δμάδες πού προσπαθοuν κατά καιρούς 

νά προκαλέσουν κοινωνική άναταραχή. Σ' ό,τι άφο

ρα, έξάλλου, τήν έξωτερική πολιτική τής χώρας, δ 

Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε ίδιαίτερα στίς έλληνο

τουρκικές σχέσεις καί τό Κυπριακό, θέματα πού δι

έρχονται κρίσιμη φάση· καί τόνισε δτι ή Κυβέρνη

ση, μέ ψυχραιμία καί άποφασιστικότητα, προχωρεί 

στίς ένέργειες πού έπιβάλλει τό έθνικό συμφέρον. 

τέλος, δ πρωθυπουργός εδωσε δδηγίες στούς 

ύπουργούς γιά τήν προώθηση του κυβερνητικοί) ερ

γου καί συνέστησε συντονισμένη άντιμετώπιση τών 

προβλημάτων, ένώ, παράλληλα, τόνισε καί τήν 

άνάγκη τής ένημερώσεως του λαοu γιά τό συντελού

μενο σημαντικό κυβερνητικό εργο. 

11 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τή Διοίκηση τής 

ΓΣΕΕ, τήν όποία καί διαβεβαιώνει δτι πολύ σύντομα 
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θά ύλοποιηθοuν τά άσφαλιστικά μέτρα πού έξαγγέλ

θηκαν άπό τήν Κυβέρνηση. 'Ήδη, εδωσε έντολή 

στούς άρμόδιους ύπουργούς νά προχωρήσουν άμέ

σως στίς διαδικασίες πού άπαιτοuνται γιά τήν προώ

θηση τών σχετικών νομοσχεδίων, στά όποία περι

λαμβάνονται καί μέτρα σχετικά μέ τό ΤΕΒΕ. 

Στό πλαίσιο τών πρωθυπουργικών έντολών εγι

ναν συσκέψεις στό ύπουργείο Συντονισμοί) ύπό τήν 

προεδρία του Κ. Μητσοτάκη καί μέ τή συμμετοχή 

συναρμοδίων ύπουργών καί άμεσα ένδιαφερόμενων 

συνδικαλιστικών φορέων. 

16 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

Ύπό τήν προεδρία του Κ.Καραμανλή συνέρχε

ται ή οικονομική 'Επιτροπή καί άποφασίζει τή λή

ψη σειρaς μέτρων, μέ σκοπό τήν τιθάσευση του πλη

θωρισμοu, πού ε{ναι τό πρώτο πρόβλημα τής έλληνι

κής οίκονομίας, εστω καί χωρίς άκόμη νά ε{ναι 

ίδιαίτερα όξύ, καί τή βελτίωση τής παραγωγικότητας 

πού θά έπιδιωχθεί μέ τήν αϋξηση τών παραγωγικών 

έπενδύσεων καί άλλες θεσμικές μεταβολές. 

Στή σύσκεψη μετείχαν δ άντιπρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως Κ. Παπακωνσταντίνου, οί ύπουργοί Συν

τονισμοu, Οίκονομικών, Γεωργίας, 'Εμπορίου, Βιο

μηχανίας, 'Εργασίας, οί ύφυπουργοί Συντονισμοu, δ 

διοικητής τής Τραπέζης 'Ελλάδος καί δ οικονομι

κός σύμβουλος του πρωθυπουργοί) Γ. Δράκος. 

Μετά τό τέλος τής συσκέψεως δ πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως εκανε τήν έξής δήλωση: 

«'Ε κάναμε μιά εvρεία άνασκόπηση τής οiκονο

μικής καταστάσεως καί διαπιστώσαμε ότι ή οΙκονο

μία μας έξελίσσεται κατά τρόπο ίκανοποιητικό. 

'Υπάρχουν, βέβαια, τά προβλήματα πού μfiς δημι

ουργεί ή διεθνής οΙκονομική κρίση, καθώς καί έκεί

να πού δημιουργοvν διάφορες κοινωνικές δμάδες καί 

έννοώ τή συνεχή προβολή άκαίρων η καί ύπερβολι

κών αΙτημάτων. Τά προβλήματα, βέβαια, αvτά μπο

ροvν εύκολα να άντιμετωπισθοvν αν όλες οί παραγω

γικές τάξεις κατανοήσουν ότι τό συμφέρον τους έπι

βάλλει νά συνεργάζονται μέ τήν Κυβέρνηση καί νά 

συμμορφώνονται μέ τήν κυβερνητική πολιτική». 

Σέ έρώτηση άν θά ύπάρξουν άλλαγές στήν οίκο

νομική πολιτική, δ Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Δέν νομίζω ότι θά ύπάρξουν θεαματικές άλλα

γές. 'Όπως εlπα καί άλλοτε, καί ή καλύτερη πολιτι

κή έπιδέχεται βελτιώσεις καί προπαντός άπαιτεί συ

νεχή προσαρμογή στίς έσωτερικές καί έξωτερικές 
έξελίξεις. Καί νά εlστε βέβαιοι ότι αvτά θά γίνουν». 

Έξάλλου, ή κυβερνητική άνακοίνωση πού έκδό

θηκε άναφέρει τά έξής : 

«Συνήλθε χθές ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου κ. 

Κ. Καραμανλή ή οικονομική 'Επιτροπή, ή όποία προέβη 

σέ άνασκόπηση τής οίκονομικής καταστάσεως τής χώρας. 

'Όπως άποδεικνύεται άπό τά στατιστικά στοιχεία, τά βα
σικά οικονομικά μεγέθη έξελίσσονται κατά τρόπο ίκανο

ποιητικό καί ή οικονομία εύρίσκεται ύπό τόν άπόλυτο 

1\λεγχο των οικονομικών άρχων. 'Ιδιαίτερη 1\μφαση δίδε

ται στόν άποτελεσματικό καί κατά προτεραιότητα 1\λεγχο 

τών πληθωριστικών πιέσεων σέ συνδυασμό πρός τήν ταχύ

τερη δυνατή προώθηση τής οικονομικής δραστηριότητας 

καί τών παραγωγικών έπενδύσεων. Γιά τήν άντιμετώπιση 

του στόχου αύτου δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 1\δωσε 

συγκεκριμένες δδηγίες. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή, στό 

πλαίσιο τής άσκούμενης ijδη οίκονομικής πολιτικής, με

λετάται σειρά συνολικών μέτρων πλήρους σταθεροποιή

σεως τής οικονομίας, σέ συνδυασμό πρός τήν προώθηση 

τής άναπτύξεως, τά όποία θά άνακοινωθουν τό συντομότε

ρο δυνατόν. 

»·Η λήψη καί ή έφαρμογή τών μέτρων αύτών θά γίνει 

μετά προηγούμενες συνεννοήσεις μέ τίς παραγωγικές τά

ξεις καί τίς όργανώσεις τών έργαζομένων. 'Αρχή τής Κμ

βερνήσεως εΙναι ή θεσμοποίηση τής συνεργασίας αύτής 

σ' δλες τίς βαθμίδες. 

»Ή είλικρινής καί συστηματική συνεργασία Κράτους 

καί κοινωνικών δμάδων, καθώς καί τών κοινωνικών δμά
δων μεταξύ τους, εΙναι ή προϋπόθεση γιά τήν ύπερπήδηση 

τών δποιωνδήποτε δυσχερειών, τόν έπιβαλλόμενο αύτοπε

ριορισμό τών άξιώσεων καί τή διαμόρφωση ύγιους καί 

δυναμικής οίκονομίας πού εΙναι σήμερα ύπό τίς γνωστές 

έξωτερικές συνθήκες περισσότερο παρά ποτέ άναγκαίω>. 

18 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

Μετά άπό όγδόντα χρόνια λειτουργίας καταργεί

ται ή 'Επιτροπή του Διεθνοuς Οίκονομικοu 'Ελέγ

χου. ·Η σύστασή της, εύθύς μετά τόν τερματισμό του 

άτυχου Έλληνοτουρκικοu πολέμου τοu 1897, ε{χε 
συνυφανθεί μέ τήν περιστολή τής πλήρους άσκήσε

ως τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τής χώρας καί τήν 

έπιβεβαίωση όρισμένης μορφής έξαρτήσεώς της άπό 

τό έξωτερικό, στό οίκονομικό άλλά κα:ί τό πολιτικό 
πεδίο. 

18-22 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

Συζητείται στή Βουλή τό σχέδιο Νόμου «περί κυ

ρώσεως τής έν 'Αθήναις τήν 24 Μαίου 1977 ύπογρα
φείσης Συμφωνίας μεταξύ τής ·Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας "περί δριο

θετήσεως τών ζωνών τής ύφαλοκρηπίδος τών άνη

κουσών είς εκαστον τών δύο Κρατών"». 

'Η είσηγήτρια τής πλειοψηφίας Α. Μαντζουλί

νου άναφέρθηκε στή Σύμβαση τής Γενεύης του 1949, 
πού περιέλαβε καί τή ρύθμιση τής καταστάσεως τών 

θαλασσών. 'Η ένιαία άντιμετώπιση τοu θέματος τοu 

δικαίου τής θάλασσας προβλέπεται νά γίνει μέ μιά 

νέα διεθνή σύμβαση πού έπεξεργάζεται ή «Γ' Διά

σκεψη του Δικαίου τής θαλάσσης» άπό τό 1974. 
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Τό σημερινό καθεστώς τ&ν θαλασσών χαρακτη

ρίζεται άπό τρείς κατευθύνσεις : (1) 'Επιστημονική 
ερευνα καί δια-iήρηση ζώντων πόρων τής άνοικτής 
θαλάσσης (2) άποστρατικοποίηση των ώκεαν&ν, βά
σει α) τής διεθνοuς συμβάσεως τής 7 Δεκεμβρίου 
1970 γιά τήν άπαγόρευση έγκαταστάσεως πυρηνικών 
όπλων καί άλλων όπλων μαζικής καταστροφής στό 

βυθό των θαλασσών, των ώκεαν&ν και τό ύπέδαφος 

ύποθαλασσίων περιοχών καί β) τής Διακηρύξεως τής 

Γενικής Συνελεύσεως 'Ηνωμένων 'Εθνών τής 17 
Δεκεμβρίου 1970· (3) έπεκτατισμός τ&ν χωρικών ύδά
των γιά λόγους στρατιωτικούς καί οικονομικούς πού 

έκδηλώθηκε (α) μέ τήν αύξηση του εuρους τής αιγια

λίτιδας ζώνης άπό 6 σέ 12 ν.μ., (β) μέ τήν ιδέα τής 
οικονομικής ζώνης των 200 ν.μ. καί (γ) μέ τήν άνα
γνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων πάνω στήν ύφα

λοκρηπίδα. 

'Η διεθνής σύμβαση «περί ύφαλοκρηπίδος» του 

1958, πού έπικύρωσε καί ή 'Ελλάδα, άναγνώρισε νέ
ους κανόνες δικαίου, ijτοι : α) τό θαλάσσιο βυθό καί 

τό ύπέδαφος ύποθαλασσίων περιοχών πού γειτονεύ

ουν μέ τήν άκτή, άλλά πέραν τής αιγιαλίτιδας ζώνης 

μέχρι βάθους 200 μέτρων καί πέραν του δρίου των 
200 μέτρων, έφόσον εΙναι δυνατή ή έκμετάλλευση 
του φυσικοί) πλούτου τής θαλασσίας περιοχής καί β) 

τό θαλάσσιο βυθό καί τό ύπέδαφος ύποθαλασσίων 

περιοχών πού συνδέεται μέ τίς άκτές των νησιών. Ή 

έλληνική θέση ότι τά νησιά εχουν δική τους ύφαλο

κρηπίδα εχει ώς νομικό ερεισμα τή διεθνή σύμβαση 

του 1958 καί ή θέση αύτή ένισχύθηκε μέ τήν άπόφα
ση του Διεθνοuς Δικαστηρίου τό 1969, σχετικά μέ 
τήν δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας στή Βόρεια Θά

λασσα στή διαφορά μεταξύ τής 'Ομοσπονδιακής 

Γερμανίας, άφενός, καί τής Βρετανίας, τής Νορβη

γίας, τής Δανίας καί τής 'Ολλανδίας άφετέρου. ' Η 

Συμφωνία 'Ελλάδος-' Ιταλίας γιά τήν δριοθέτηση 

τής ύφαλοκρηπίδας τους, τήν κύρωση τής δποίας 

άφορα τό ύπό κρίση νομοσχέδιο, άνταποκρίνεται 

πλήρως στήν πρόβλεψη τής διεθνοuς συμβάσεως 

(άρθρο 6 παρ. 1). 'Όπως έκτίθεται στό προοίμιο καί 
τό άρθρο 1 τής Συμφωνίας, ή 'Ελλάς καί ή 'Ιταλία 
έφάρμοσαν ώς μέθοδο δριοθετήσεων τ&ν ζωνών τής 

ύφαλοκρηπίδας τους τήν άρχή τής μέσης γραμμής 

πού προβλέπει ή διεθνής σύμβαση καί πού εχει υίο

θετήσει καί ή διεθνής πρακτική. Πέρα άπό αύτά, ή 

Συμφωνία 'Ελλάδος- 'Ιταλίας άποτελεί άναμφισβή

τητα μία έλληνική έπιτυχία διότι: 

1. ' Εφαρμόστηκαν οί κανόνες τής διεθνοuς συμ
βάσεως τής Γενεύης γιά τήν ύφαλοκρηπίδα. 

2. Καθιερώθηκε ώς κριτήριο, ώς μέθοδος γιά τήν 
δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας ή μέση γραμμή, πού 

προβλέπει ή διεθνής σύμβαση του 1958 γιά τήν περί
πτωση πού δέν ύπάρχει συμφωνία καί πού εχει υίοθε

τήσει ή διεθνής πρακτική. 

3. 'Αναγνωρίστηκε ότι τά νησιά εχουν δική τους 
ύφαλοκρηπίδα άκόμα καί στήν περίπτωση πού βρί

σκονται άπέναντι σέ ήπειρωτικές άκτές καί οχι άπέ

ναντι σέ άλλα νησιά. 

4. 'Όπου τεχνικοί λόγοι έπέβαλαν άποκλίσεις 
άπό τή μέση γραμμή, λόγω εύθυγραμμίσεως τής 

γραμμής βάσεως, άναγνωρίστηκαν πάντοτε άνταλλά

γματα. 

5. Παραμερίστηκαν καί τά γεωλογικά κριτήρια 
κατά τή χάραξη τής δριογραμμής, σύμφωνα μέ τήν 

έλληνική θέση δτι τά δικαιώματα πάνω στήν ύφαλο

κρηπίδα στηρίζονται σέ νομικούς κανόνες καί οχι σέ 

γεωμορφολογικές tδιότητες του βυθοu. Συμπερασμα

τικά, κατέληξε ή εισηγήτρια τής πλειοψηφίας, ή ύπό 

κρίση συμφωνία Έλλάδος-Ίταλίας εΙναι άπόλυτα 

συμφέρουσα, διότι ρυθμίζει μέ δίκαιο τρόπο τίς σχέ

σεις μας μέ τήν 'Ιταλία, παραμερίζει κάθε αιτία προ

στριβής στό θέμα τής ύφαλοκρηπίδας, δημιουργεί 

προηγούμενο ύπέρ των άπόψεών μας καί, τέλος, άπα

τελεί άπόδειξη τής πρακτικής πού θά ε{ναι δυνατόν 

νά έπικαλεσθεί ή 'Ελλάδα στήν περίπτωση δικαστι

κής έπιλύσεως τής έ~ληνοτουρκικής διαφοράς γιά 

τήν ύφαλοκρηπίδα τdu Αιγαίου. 

Τό λόγο ελαβε, στή συνέχεια, δ εισηγητής τής 

μειοψηφίας, Ε. Βερυβάκης, δ δποίος, άφοu τόνισε 

δτι τό θέμα έξαντλήθηκε νομικά μέ τήν ένδελεχή 

άνάπτυξη τής εισηγήτριας τής πλειοψηφίας, ύποστή
ριξε δτι έντούτοις τά θέματα τής ύφαλοκρηπίδας εΙ
ναι γενικότερα, διότι άφοροϋν τήν ύφήλιο δλόκλη

ρη, τούλάχιστο δση περιβρέχεται άπό θάλασσα. Τό 

γεγονός τοuτο έπιβάλλει τήν προσοχή καί τό ένδια

φέρον δλων ωστε νά μήν διaπραχθεί κανένα λάθος, 
δεδομένου μάλιστα ότι άφορα οχι μόνο προβλήματα 

σημερινά, άλλά ένδεχομένως καί προβλήματα του 

μέλλοντος. 'Επιπλέον, ή ύπό κύρωση σύμβαση ε{ναι 

ένδεχόμενο νά άποτελέσει βάση καί πρότυπο καί σέ 

άλλες περιπτώσεις, συγκεκριμένα μέ τήν Τουρκία. 

Θά οφειλε νά ύπάρχει δπωσδήποτε μνεία δτι στήν 

ύφαλοκρηπίδα εχει ληφθεί ύπόψη καί ή νησιωτική 

ύφαλοκρηπίδα καί τ&ν δικών μας νησιών καί τής 

'Ιταλίας. 

'Ο άρμόδιος, τέλος, γιά τήν ύπογραφή τής Συμβά

σεως ύφυπουργός τ&ν 'Εξωτερικών Α. Ζαίμης ύπο

γράμμισε, μεταξύ άλλων: 

«'Υπάρχουν πέντε άρχαί, αί δποίαι δέν άναγράφονται 

μέν στή Σύμβαση, άλλά ενας μελετητής έμβριθής θά τίς 

άντελαμβάνετο άπό τάς άρχάς τοϋ κειμένου. ' Η πρώτη άρ

χή εlναι ή τής μέσης γραμμής. 'Η δεύτερη ε{ ναι δτι εχει 

ληφθεί ώς άφετηρία uπολογισμοϋ γιά τή μέση γραμμή ή 

φυσική άκτή των νήσων. 'Η 'Ιταλία δέν εχει νήσους, διότι 

ή Σικελία δέν θεωρείται νήσος, άλλά προέκταση της ήπει

ρωτικής χώρας. Συνεπώς ή δεύτερη άρχή, ή όποία άμέσως 

φαίνεται, ε{ ναι δτι ή άπόσταση τής μέσης γραμμής υπολο

γίζεται άπό τά νησιά τής 'Ελλάδος καί οχ ι άπό τήν ή πει-
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ρωτική 'Ελλάδα. Βεβαίως, αυτό ίσχύει δπου ύπάρχουν νη

σιά. 'Η τρίτη άρχή ε{ναι δτι, δπου διά τεχνικούς λόγους 

χρειάζεται νά γίνουν άποκλίσεις, ήμπορεί νά γίνη. Αυτό 

στηρίζεται σέ μιά γενική άρχή, πού έφηρμόσθη σέ δ λες τίς 

συμφωνίες πού εχουν γίνει μέχρι σήμερα, 61 τόν άριθμό. 
'Η τετάρτη άρχή ε{ να. ι της ένότητος των κοιτασμάτων καί 

ή πέμπτη άρχή ε{ ναι ή της διαδικασίας έπιλύσεως των δια

φορών - σέ περίπτωση ύπάρξεως διαφορών γενικά - σχε

τικών μέ τά θέματα πού ρυθμίζει ή Σύμβαση». 

Καί κατέληξε: 

«Μέ τή Σύμβαση αυτή τακτοποιείται τό θέμα μέ τήν 

, Ιταλία. WΕτσι ή • Ελλάς δέν θά εχη προστριβές σχετικώς 
μέ τό χώρο, δ πως άλλωστε καί ή 'Ιταλία. Καί, τέλος, πολύ 

σοβαρό γιά τήν 'Ελλάδα, δτι ύπάρχει' μιά πρακτική πλέον 
έλληνική, ώς πρός τό πώς λύουμε τίς διαφορές έν περιπτώ

σει προστριβών στό θέμα της ύφαλοκρηπίδος. Καί αυτό 

μίiς ε{ ναι χρήσιμο δι· άλλα γειτονικά Κράτη». 

Τό νομοσχέδιο ψηφίστηκε στό σύνολο στή Συνε

δρίαση ΠΕ' τfjς Βουλής, στίς 22 Μαίου 197873. 

19 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

'Ο πρόεδρος τfjς Κυπριακής Δημοκρατίας έπισκέ

πτεται καί άνταλλάσσει άπόψεις μέ τόν Κ. Καραμαν

λή στή διάρκεια είδικοu γεύματος έργασίας. 

Μετά τήν εξοδό τους άπό τήν πρωθυπουργική κα

τοικία, δ Κ. Καραμανλής εκανε πρός τούς δημοσιο

γράφους τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Κατ' άρχήν έπιθυμώ νά έκφράσω τή χαρά μου 

yιά τήν παρουσία του κ. προέδρου στήν 'Αθήνα. Μέ 

τόν κ. πρόεδρο κάναμε μία άνασκόπηση τοv Κυπρι

ακού καί καταλήξαμέ στίς έξής διαπιστώσεις: 

»Πρώτον, δτι τό έθvικό μας θέμα περνii μία κρί

σιμη φάση καί δτι έmβάλλεται δμοψυχία έθνική καί 

στήν Κύπρο καί στήν Έλλάδα. 

~>Δεύτερον, δτι δ άγών θά συνεχισθfί έως δτου 

βρεθή μία δικαία λύσις τοv Κυπριακού. 

»Τρίτον, δ τι συμπίπτουν οί άπόψεις τών δύο Κυ

βερνήσεων, δσον άφορii τόν περαιτέρω χειρισμόν 

του έθνικοv θέματος. 

~>Εlναι περιττό vά σiiς πώ δτι ή συνομιλία μας 

ύπήρξε έyκάρδια διότι, πέραν τών aλλων, μέ τόν κ. 
πρόεδρο μiiς συνδέει παλαιά προσωπική φιλία». 

'Εξάλλου, δ πρόεδρος τfίς Κύπρου, Σ π. Κυπρια
νοu δήλωσε τά έξfjς: 

«Θέλω νά έκφράσω τήν χαρά μου, γιατί μου δόθηκε ή 

ευκαιρία αυτης της συνομιλίας μέ τόν πρόεδρο της έλλη

νικfiς Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, δ δποίος τόσα πολλά 

εχει προσφέρει στήν κυπριακή ύπόθεση -καί έξακολου

θεί νά προσφέρη, τόσο πολύ εχει άγαπήσει τήν Κύπρο 

καί τόσο ζωηρό ε{ναι τό ένδιαφέρον του γιά τήν Κύπρο καί 

τήν έθνική της ύπόθεση. 

»Θέλω νά έκφράσω καί πάλι τήν ευγνωμοσύνη του κυ-

πριακου 'Ελληνισμου γιά τό άδιάπτωτο ένδιαφέρον του κ. 

Καραμανλή γιά τήν Κύπρο καί γιά τήν πολύπλευρη συμ

παράσταση καί βοήθεια. 'Η 'Ελλάς ε{ ναι τό κύριο στήρι

γμα της Κύπρου στόν δύσκολο άγώνα της γιά φυσική καί 

έθνική έπιβίωση καί δικαίωση . 

»UΟπως ε{πε δ κ. πρωθυπουργός, ε\:μεθα άπόλυτα σύμ

φωνοι ώς πρός τόν χειρισμό του θέματος. • ο άγώνας θά 
συνεχισθfi μέχρις δτου έξασφαλίσουμε τίς προϋποθέσεις 
γιά δικαίωση της Κύπρου. Τό κυπριακό πρόβλημα περνa 

μιά κρίσιμη φάση, μετά τίς τελευταίες έξελίξεις. Τώρα εiς 
τήν Νέαν 'Υόρκη θά εχουμε διάφορες έπαφές μέ τήν ευ

καιρία της έκεί παρουσίας μας θά είμεθα σέ στενή έπαφή 

καί σέ συνεχή συνεργασία. Μέ τή στενή αυτή συνεργασία 

εχω τήν πεποίθηση δτι θά προωθουμε σταθερά τήν ύπόθε

ση της Κύπρου πρός τή δικαίωσή της». 

22 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

Ψηφίζεται άπό τή Βουλή όμόφωνα τό σχέδιο Νό

μου «περί καταργήσεως του Ν.Δ. 1004/1971 περί δη
μοσιογραφικοί> έπαγγέλματος». 

'Ο είσηγητής της πλειοψηφίας Δ. Βουδούρης 

παρατηρειδτι πρόκειται γιά νομοσχέδιο μέ ενα μόνο 

<'iρθρο, τό όποίο καταργεί τό Ν.Δ. 1004/71 πού τέθη
κε σέ ίσχύ άπό τή δικτατορία, προκειμένου νά περι

σταλεί ή έλευθερία του λόγου καί νά φιμωθεί δ τύ

πος. WΗδη, μετά τήν κατάργηση του περί Τύπου Νό

μου τfjς δικτατορίας, ή Κυβέρνηση συνέταξε τό ύπό 

κρίση νομοθέτημα χωρίς δμως νά παραλείψει νά δια

τηρήσει σέ ίσχύ όρισμένες εύεργετικές διατάξεις 
ύπέρ τών έργαζομένων στόν τύπο. Παράλληλα, ή 

Κυβέρνηση θά θεωρήσει σκόπιμο νά είσαγάγει νέο 

νομοθέτημα πού νά ρυθμίζει τά θέματα του δημοσιο

γραφικοί> έπαγγέλματος καί προτιμa νά άφήσει έντε

λώς έλεύθερη τή δημιουργία τών συνθηκών μέσα στό 

δημοσιογραφικό χώρο, μέ μόνο περιορισμό τή συ

νείδηση τών άνθρώπων πού διακονοuν σ' αύτόν. 

Ό είσηγητής τfίς μειοψηφίας Κ. Νικολάου έπι

κρότησε τήν κατάθεση του νομοσχεδίου στή Βουλή, 

τόσο γιατί πρόκειται γιά κατάργηση ένός χουντικοί> 

νομοθετήματος, δσο καί άκόμη γιατί κάθε νόμος πε

ρί δημοσιογραφικοί> έπαγγέλματος ε{ναι περιοριστι

κός τfjς έλευθερίας τών δημοσιογράφων74• 

23 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

'Ο Κ. Τσερνιένκο, άναπληρωματικό μέλος του 

Πολιτικοί> Γραφείου τfjς Κεντρικής 'Επιτροπής του 

ΚΚΣΕ, έκπρόσωπος του τελευταίου στό l Οο Συνέ
δριο του ΚΚΕ, έπισκέπτεται, μέ τή συνοδεία του Σο

βιετικοί> πρεσβευτή στήν 'Αθήνα, τόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργό. Στή διάρκεια tfjς συνομιλίας πού 

άκολούθησε διαπιστώθηκε ή κοινή έπιθυμία γιά τή 

βελτίωση τών σχέσεων μεταξύ τών Κρατών. 
Είδικό σημείωμα πάνω στίς άπόψεις πού άνταλλά

χθηκαν άναφέρει τά έξfjς: 
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«'Ο κ. πρωθυπουργός δέχθηκε σήμερα άπό 10.30 μέχρι 
τίς 11.40 στό Πολιτικό Γραφείο τόν κ. Τσερνιένκο, άνα
πληρωματικό μέλος του Πολιτικοu Γραφείου τής Κεντρι

κής 'Επιτροπής του ΚΚΣΕ, συνοδευόμενο άπό τόν εδω 

πρέσβυ τής Σοβιετικής • Ενώσεως κ. Ούνταλ τσώφ. 
»'Ο κ .. Τσερνιένκο διεβίβασε, κατ' άρχήν, στόν κ. 

πρωθυπουργό τούς είλικρινείς χαιρετισμούς του κ. Μπρέζ

νιεφ, καθώς καί εύχές γιά τήν προσωπική υγεία καί επιτυ

χία του εργου του κ. πρωθυπουργοί). 

»'Ο κ . πρωθυπουργός εύχαριστεί γιά τό μήνυμα καί 

παρατηρεί δτι παλαιότερα ε{χε επιδιώξει συνάντηση μέ 

τόν κ . Μπρέζνιεφ στό 'Ελσίνκι άλλά δέν υπήρξε aνταπό

κριση άπό τήν Μόσχα. 

»'Ο κ . Τσερνιένκο λέγει εν συνεχείq. τά έξή ς πού του 

άνέθεσαν, δπως εΙπε, νά εκθέσει στόν κ. πρωθυπουργό οί 

σύντροφοί του στήν Μόσχα: 

»α. Διμερείς σχέσεις 

»0{ έλληνοσοβιετικές σχέσεις εχουν βαθειές ρίζες στό 
παρελθόν καί εΙναι σήμερα καλές. Αύτό τό παρελθόν επη

ρεάζει τήν γραμμή τής Ρωσίας εναντι τής 'Ελλάδος . Είς 

τόν σημείον περί Σοβιετικής 'Ενώσεως τών τελευταίων 

προγραμματικών δηλώσεων του κ. πρωθυπουργοί) άνταπο

κρίθηκε δ κ. Μπρέζνιεφ πού ε{πε δτι οί σχέσεις μέ τήν 

'Ελλάδα ε{ ναι καλές καί επιδροuν σαφώς επί τών σχέσεων 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως μέ τήν Εύρώπη. 

»Τελευταία σημειώθηκε πρόοδος στόν οίκονομικό καί 

πολιτικό τομέα, υπάρχουν δμως περαιτέρω περιθώρια συ

νεργασίας καί ή σοβιετική πλευρά εΙναι ετοιμη νά εργα

σθεί πρός αύτή τήν κατεύθυνση . Προσεχώς θά επισκεφθεί 

τήν Μόσχα δ υπουργός 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί 

"κανείς δέν μaς άπαγορεύει νά άνεβάσουμε τό επίπεδο των 

επισκέψεων" . ' Από τήν άνάλυση τών σχέσεών μας προκύ

πτει δτι δέν εχουμε νά μοιράσουμε τίποτα καί δτι συγχρό

νως συνεχίζουμε τίς καλές ίστορικές μας σχέσεις σέ δλους 

τούς τομείς: πολιτικό, οίκονομικό καί πολιτιστικό. Βρισκό

μαστε στήν άρχή ένός καλοu δρόμου. 

»β. Διεθνής κατάστασις 

I. Ή τελευταία συνάντησις Μπρέζνιεφ-Βάνς ήταν εν
διαφέρουσα καί ξεπεράστηκαν ώρισμένα τεχνητά εμπόδια 

σχετικά μέ τά SAL Τ. 

»2. Στήν είδική Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γιά τόν 
άφοπλισμό ή Σοβιετική 'Ένωση θά υποστηρίξει τήν πρό

τασή της γιά τήν σύγκληση διασκέψεως γιά τόν aφοπλι

σμό στόν πυρηνικό τομέα. 'Επίσης, ή Σοβιετική 'Ένωση 

εΙναι πρόθυμη νά μήν αύξήσει τίς δυνάμεις της στήν Εύ

ρώπη ε π' άμοιβαιότητι. 

» Ό κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι τό θέμα ε{ναι νά 

μειωθοuν οί δυνάμεις. 

»'Ο κ . Τσερνιένκο συμφωνεί. 

»3. Μεσόγειος : Θέσις τής Μόσχας ε{ναι δτι πρέπει νά 

άπομακρυνθοuν ο{ στόλοι πdύ διαθέτουν πυρηνικά δπλα. 
>>4. Μέση 'Ανατολή: Ε{ναι κατάλληλη ή στιγμή γιά 

έπανασύγκληση τής Διασκέψεως τής Γενεύης, δπου θά 

μπορεί νά άκουσθεί ή φωνή των εύρωπαϊκών Κρατών. 

>>5. Κύπρος: Δέν άλλαξε ή γνωστή στάση τής Σοβιετι

κής ' Ενώσεως. Ή Κύπρος πρέπει νά ε{ ναι κυρίαρχο Κρά

τος καί νά aπολαμβάνει δλων των κυριαρχικών δικαιωμά

των . Τά πρόσφατα δημοσιεύματα εφημερίδων (δηλώσεις 

Ούγκάρκωφ στήν "Αγκυρα) ήταν άνακριβή καί άντιδρά-

σαμε άμέσως, δπως καλώς γνωρίζει δ κ. Κυπριανου. 'Η 

κατάστασις στήν Κύπρο βεβαίως περιπλέκεται καί πρέπει 

νά υποστηρίζουμε τήν εξεύρεση λύσεως. "Ισως θά ήταν 

χρήσιμη μιά εύρύτερη διάσκεψις, άλλά τό σημαντικώτερο 

εΙναι νά λυθεί τό πρόβλημα είρηνικά, χωρίς νά ξαναχυθεί 

αίμα. 

>>Καταλήγων, έπαναλαμβάνει δτι ή Σοβιετική 'Ένωση 

θέλει νά βασισθοuν οί σχέσεις της μέ τήν 'Ελλάδα σέ 

υψηλό έπίπεδο έμπιστοσύνης καί νά γνωρίζει ή 'Ελλάς δτι 

ή Σοβιετική 'Ένωση δέν εχει κανενός είδους άξίωση άπέ

ναντι τής " Ελλάδος . Θέλει μόνο νά είμαστε φίλοι καί νά 

εξαντλήσουμε τά υπάρχοντα περιθώρια συνεργασίας σέ 

δλους τούς τομείς. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός συμφωνεί μέ τήν διαπίστωση δτι 

ο{ σχέσεις μας ε{ ναι καλές καί δηλώνει δτι καί ή 'Ελλάς 

επιθυμεί νά τίς άναπτύξουμε περισσότερο, δπου υπάρχουν 
δυνατότητες. ' Αναφέρεται εν συνεχείq. στήν {στορία τών 

έλληνορωσικών σχέσεων γιά νά καταλήξει δτι τά φιλικά 

αισθήματα του έλληνικου λαου πρός τόν ρωσικό λαό στη

ρίζονται σέ ίστορικά γεγονότα. Αύτά τά αίσθήματα υπάρ

χουν πάντοτε, καίτοι στό παρελθόν έσημειώθησαν πικρίες 

καί δυσάρεστα γεγονότα . Συμφωνεί επίσης δτι υπάρχουν 

δυνατότητες περαιτέρω άναπτύξεως τής συνεργασίας σέ 

πολλούς τομείς καί δτι πρέπει νά μελετηθοuν γιά νά ση

μειωθεί πρόοδος. 

>> I. Ύ π ο στηρίζουμε σταθερά πολιτική υφέσεως, άνα
πτύσσουμε σχέσεις μέ δλους τούς λαούς χωρίς προκαταλή

ψεις καί προσπαθοuμε ίδιαιτέρως νά δημιουργήσουμε κλί

μα υφέσεως στά Βαλκάνια . 

>>2. 'Υποστηρίζουμε τήν μείωση των πυρηνικών εξο
πλισμών άλλά έπιθυμοuμε ταυτοχρόνως καί τήν μείωση 

των συμβατικών έξοπλισμών. 

>>'Ο πυρηνικός πόλεμος ε{ναι άπίθανος, ενω γίνονται 

πολλοί τοπικοί πόλεμοι μέ συμβατικά δπλα. Οί σκοποί 

αύτοί μπορεί νά επιτευχθουν αν διαλυθεί τό κλίμα άμοι

βαίας δυσπιστίας, πράγμα γιά τό όποίο χρειάζετqι είλικρί

νεια καί θάρρος . 'Εμείς, ώς μικρή χώρα, προσπαθοuμε στό 

μέτρο τών δυνάμεών μας νά δημιουργήσουμε κλίμα έμπι

στοσύνης . 

>>3. Κυπριακό : • Ο κ. πρωθυπουργός άναπτύσσει δι' 

όλίγων τό ίστορικό του Κυπριακου, γιά νά καταλήξει δτι 

οί Τοuρκοι όχι μόνο τό εδημιούργησαν μέ τήν είσβολή 

τους, άλλά καί εύθύνονται γιά τήν παρατασή του, άφοu 

άρνοuνται νά δεχθοuν μιά δίκαιη καί λογική λύση. Τήν 

λύση αύτή προσφέρουν οί Κύπριοι, διότι ο{ θέσεις πού 

υίοθέτησαν ίκανοποιουν δλα τά λογικά αίτήματα τών 

Τούρκων . 'Η Τουρκία επί τέσσερα χρόνια ήρνείτο νά κά

νει προτάσεις, δταν δέ τελικώς τίς υπέβαλε, τίς διαμόρφω

σε κατά τρόπο πού δέν όδηγοuν σέ λύση . (Ό κ. πρωθυ

πουργός άναλύει τίς τελευταίες τουρκικές προτάσεις). 

>> · Η λύση έξαρτaται άπό τούς Τούρκους, ο{ όποίο ι εΙ

ναι καί υπεύθυνοι γιά τό σημερινό άδιέξοδο. 

»'Ως πρός τήν παλαιά πρόταση τής Μόσχας γιά τήν 

σύγκληση εύρυτέρας διασκέψεως, έμείς μέν τήν άποδεχθή

καμε, άλλά οί Τοuρκοι τήν εχουν άπορρίψει καίεΙ ναι έπο

μένως ματαία. 

»4. Αίγαίο: 'Ο κ. πρωθυπουργός άναπτύσσει δι' όλίγων 
τά προβλήματα του Αίγαίου καί άναφέρεται στίς προτά

σεις πού εχει κάνει ή 'Ελλάς γιά τήν λύση τους καί καταλή-
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γει δτι καί τά προβλήματα αuτά τά δημιούργησε ή Τουρ

κία, διότι ή 'Ελλάς δέν ζητεί τίποτα άπό τήν Τουρκία στό 

ΑΙγαίο καί εΙναι ύπέρ τfjς διατηρήσεως του status quo. 
>>'Ο κ. πρωθυπουργός δέν έπιθυμεί νά κάνει ύποδείξεις 

γιά τήν πολιτική τfjς Σοβιετικής 'Ενώσεως, άλλά πιστεύει 

δτι ή Σοβιετική 'Ένωση θά μπορουσε, ώς μεγάλη δύναμις, 

νά δώσει χρήσιμες συμβουλές στήν Τουρκία καί πάντως νά 

άποφεύγει ένέργειες πού ένθαρρύνουν τήν Τουρκία. 'Υπάρ

χει αuτή ή έντύπωση στόν έλληνικό λαό, στόν όποίο δημι

ουργουνται αίσθήματα πικρίας . Αuτά λέγονται ώς άπλfj 

διαπίστωσις καί όχι ύπό τήν μορφή διαμαρτυρίας . 

))Καταλήγων ό κ. πρωθυπουργός, έπαναλαμβάνει δτι ή 

έλληνική Κυβέρνησις εΙναι πρόθυμη γιά διεύρυνση τfjς 

συνεργασίας καί γιά τήν έξέταση συγκεκριμένων τομέων, 

στούς όποίους μπορεί νά έπιτευχθεί αuτό. Παρακαλεί, τέ

λος, τόν κ. Τσερνιένκο νά διαβιβάσει στόν κ. Μπρέζνιεφ 

τούς θερμούς χαιρετισμούς του, εuχές γιά τήν προσωπική 

του ύγεία καί τήν διαβεβαίωση δτι ή 'Ελλάς έπιθυμεί νά 

διατηρήσει φιλικές σχέσεις μέ τήν Σοβιετική 'Ένωση καί 

νά τίς άναπτύξει περαιτέρω, δπου ύπάρχουν δυνατότητες. 

>>'Ο κ. Τσερνιένκο λέγει δτι σέ δ λα τά σχολεία τfjς 

Ρωσίας διδάσκεται ή ιστορία τfjς 'Αρχαίας ·Ελλάδος καί 

ή άτμόσφαιρα γιά τήν 'Ελλάδα εΙναι πολύ καλή ''δπως θά 

πεισθείτε δταν έπισκεφθείτε τήν χώρα μας" . 

>>Τό θέμα του Αίγαίου εΙναι άρκετά λεπτό, π. χ. τό θέμα 

τfjς έπεκτάσεως τών χωρικών ύδάτων, άλλά καί του έναε

ρίου χώρου ένδιαφέρει όχι μόνο τήν 'Ελλάδα καί τήν 

Τουρκία, άλλά καί τήν Σοβιετική "Ενωση καί άλλες χώ

ρες. Θά ήταν προτιμώτερο νά μή γίνει αuτή ή έπέκτασις . 

Δέν εΙναι πρός τό συμφέρον μας νά άνατραπεί τό status 
quo. 

>> ' Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι καί ή ' Ελλάg_ εΙ ναι 

ύπέρ του status quo. 'Ως πρός τά χωρικά ϋδατα, άποτελεί 

δικαίωμα τfjς 'Ελλάδος νά τά έπεκτείνει. Δέν τό επραξε 

μέχρι τώρα γιά νά μή χειροτερεύσει τήν κατάσταση , άλλά 

αuτό δέν σημαίνει δτι παραιτείται του δικαιώματος αuτου . 

>>'Ο κ . Τσερνιένκο λέγει δτι ή 'Ελλάς μπορεί νά ύπο
λογίζει σταθερά δτι ή Σοβιετική 'Ένωση εΙναι ύπέρ τfjς 

είρήνης στό Αίγαίο, τfjς κατανοήσεως μεταξύ 'Ελλάδος 

καί Τουρκίας καί τfjς έπιλύσεως τών προβλημάτων διά δι

απραγματεύσεων. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι αuτό άκριβώς έπιδιώ

κει καί ή ' Ελλάς. ' Η έλληνική Κυβέρνηση όχι μόνον άπέ

τρεψε δύο φορές τόν πόλεμο, άλλά, άφ' ένός μέν εχει προ

τείνει διαδικασία ρυθμίσεως του θέματος τfjς ύφαλοκρη

πίδος (τήν όποία καί περιγράφει), άφ ' έτέρου δέ πρότεινε 

στήν Τουρκία τήν σύναψη Συμφώνου μή έπιθέσεως καί 

έλέyχου τών έξοπλισμών. Δέν ύπάρχει δμως άνταπόκρισις 

έκ μέρους τών Τούρκων, τούς όποίους έπαναλαμβάνει δτι 

δέν πρέπει νά ένθαρρύνουν οι Ρώσοι. 

>>'Ο κ. Τσερνιένκο έκφράζει τήν ικανοποίησή του γιά 

τίς έλληνικές ίδέες καί προτάσεις σχετικά μέ τό Αίγαίο, οί 

όποίες συμπίπτουν μέ τήν πολιτική τfjς χώρας του . 'Εν 

συνεχεί~ λέγει δτι θέλει νά δηλώσει ύπεύθυνα δτι ή έντύ

πωση περί ύποστηρίξεως τfjς Τουρκίας άπό τήν Σοβιετική 

'Ένωση εΙναι έσφαλμένη . Δέν γίνεται καμμιά είδική μετα

χείριση τfjς Τουρκίας . Ή στάση μας άπέναντί της εΙναι 

ϊση καί κανονική δπως πρός δλες τίς χώρες . Οί έντυπώσεις 

αuτές δημιουργουνται άπό τόν τύπο, άλλά καί άπό πρωτο-

βουλίες καί ένέργειες τών Τούρκων. τέτοιες πρωτοβουλίες 

μπορουν νά πάρουν καί άλλες χώρες. 'Η Σοβιετική "Ενω

ση άπλώς άνταποκρίνεται χωρίς προκαταλήψεις. 

))Ό κ. πρωθυπουργός κλείνει τήν συζήτηση λέγων δτι 

ή 'Ελλάς δέν θέλει νά 'εΙ ναι ή Ρωσία οϋτε ύπέρ τfjς 'Ελ

λάδος, οϋτε ύπέρ τfjς Τουρκίας, άλλά άπλώς νά ύποστη

ρίζει τό δίκαtον))75 • 

24 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

Βαρύνουσα σημασία εχει νά άξιοποιηθουν σωστά 

οί μακρόχρονες εύνοϊκές προοπτικές άναπτύξεως τών 

διεθνών οίκονομικών σχέσεων τής 'Ελλάδος καί νά 

μεγιστοποιηθεί ή συμβολή του έξωτερικου τομέα 

στήν δλη άναπτυξιακή διαδικασία, τόνισε δ διοικη

τής τής 'Εθνικής Τραπέζης Α. 'Αγγελόπουλος, μι

λώντας στή γενική συνέλευση τών μετόχων του 

'Ιδρύματος. 

'Ο διοικητής άναφέρθηκε στή νέα έξωτερική οι

κονομική πολιτική πού πρίν τέσσερα χρόνια χάραξε 

δ Κ. Καραμανλής καί ή όποία περιλαμβάνει έπί

σπευση τής έντάξεως στήν ΕΟΚ, βελτίωση τών σχέ

σεων μέ τούς βαλκανικούς γείτονες καί αϋξουσα δι

είσδυση στίς άνα~τυσσόμενες άγορές τών χωρών του 

άραβικου κόσμού. Μέσα άπό τό τρίπτυχο αύτό άπα

δεικνύεται τό συγκριτικό πλεονέκτημα πού προσδί

δει στήν 'Ελλάδα ή γεωγραφική της θέση σάν φυσι

κής γέφυρας άνάμεσα στή βιομηχανική Εύρώπη καί 

τίς άναπτυσσόμενες χώρες τής άνατολικής λεκάνης 

τής Μεσογείου. Παράλληλα, δημιουργουνται προϋ

ποθέσεις γιά πιό εύέλικτη καί πιό δυναμική έξωτερι

κή πολιτική τής 'Ελλάδος πού νά μπορεί νά άμβλύ

νει δυσμενείς έπιπτώσεις άπό τυχόν άνεπιθύμητες 

έξελίξεις στίς οίκονομίες τών παραδοσιακών έμπο

ρικών της έταίρων. Προϋποθέσεις, τίς όποίες ένισχύ

ουν οί δυνατότητες γιά μεγαλύτερη συνεργασία καί 

μέ νέες άγορές, δiτως ή άσιατική καί ίδιαίτερα οί 
άγορές τής ~Απω 'Ανατολής, δπως έπιβεβαιώνει τό 

ένδιαφέρον πού έκδηλώνεται τελευταία άπό τούς ίδι

ους τούς παράγοντες τής περιοχής. 

Τά μέχρι τώρα άποτελέσματα- κατέληξε- άπό 

τήν έφαρμογή τής έξωτερικής οίκονομικής μας πο

λιτικής ε{ναι πράγματι ένθαρρυντικά. Είδικότερα 

άναφέρονται: 

1. ·Η αϋξηση τής συμμετοχής τών έξαγωγών 
πρός τίς άραβικές χώρες, στό σύνολο τών i:λληνικών 

έξαγωγών, άπό 8% του 1973 σέ 20% τό 1977. 
2. 'Η άνάληψη άπό έλληνικές τεχνικές έταιρίες 

τής έκτελέσεως εργων στίς ίδιες αύτές χώρες συνο

λικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης πέντε περίπου 

δισεκατομμυρίων δολλαρίων . 

3. 'Η μόνιμη θαλάσσια διασύνδεση μέ τή Συρία 
γιά έμπορευματικές μεταφορές. 

4. 'Η προώθηση σχημάτων συνεργασίας 'Ελλή
νων καί ξένων κεφαλαιούχων καί έπιχειρηματιών. 
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Οί προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ • Ελ
λάδος καί ΝΑΤΟ καταλήγουν σέ καταρχήν συμφω

νία, γνωστή ώς «συμφωνία Ντάβου- Χαίηγκ»- άπό 

τό ονομα των κύριων συνομιλητών. Οί δύο πλευρές 

άποδέχτηκαν τήν έπανένταξη καί ϊδρυση του SEV
ENATAF καί, κατόπιν, τή ρύθμιση liλλων θεμάτων 
καί, παράλληλα, τή θέση των ~λληνικ&ν ένόπλων 

δυνάμεων ύπό έθνική διοίκηση σέ καιρό εiρήνης καί 

ύπό τήν άντίστοιχη του άνώτατου συμμαχικοί) διοι

κητή Εuρώπης (SACEUR) σέ περίοδο πολέμου. 
Είδικότερα, ό άνώτατος συμμαχικός διοικητής 

Εuρώπης (SACEUR) άποδεχόταν τό κείμενο τ&ν 12 
θεμάτων μέ τίς έλληνικές θέσεις σέ iσάριθμους το

μείς liμυνας ύπό τόν όρο ότι ή ~λληνική πλευρά θά 

συγκατένευε στίς τροποποιήσεις πού ε{χε προτείνει 

γιά τά θέματα άεράμυνας (θέμα 6) καί ναυτικών διευ
θετήσεων (θέμα 9), οί όποίες καί δέν διαφοροποιου
σαν τίς έλληνικές θέσεις. 

Οί διαπραγματεύσεις εΙχαν έγκαινιαστεί μέ τή 

συνάντηση τ&ν δύο στρατηγών στίς 19 Δεκεμβρίου 
1977, όπότε καί άνακοίνωσε ό Χαίηγκ στόν άρχηγό 
του ΓΕΕΘΑ ότι, άπό τό καλοκαίρι του 1979, Τοϊ>ρκοι 
θά άναλάβουν τή διοίκηση τ&ν LSE - GA Τ AF μέ 
ύποδιοικητές 'Αμερικανούς στρατηγούς. Σέ άνακοί

νωση τής Συμμαχίας, στίς 30 Δεκεμβρίου 1977, κα
θώς καί στίς γραπτές όδηγίες του SACEUR (5-1-78) 
καί του διοικητή τ&ν συμμαχικών δυyάμεων Νοτίου 

Εuρώπης (CINCSOuτH) (19-1-78), καθοριζόταν δτι 
οί άρμοδιότη:rες τ&ν LSE - GAT AF θά συνέπιπταν 
μέ τίς τρέχουσες ει'Jθύνες των τουρκικών χεpσαίων -
άεροπορικ&ν δυνάμεων, έν& οί ναυτικές διευθετή

σεις δέν θά έπιβάλλονταν; Στίς 18 Φεβρουαρίου 
1978, ή Όμάς 'Ανοικτής Συνθέσεως (OEG) εδωσε 
στήν έλληνική πλευρά τά θέματα των διαπραγματεύ
σεων, δώδεκα άπό τά όποία θά συζητούνταν στό 

στρατιωτικό έπίπεδο. Στίς 15 Μαρτίου, ό στρατηγός 
Ντάβος άπέκλεισε τή συζήτηση του Δόγματος Δυνά

μεων 'Επιχειρήσεων (τFC) κατά τίς διαπραγματεύ

σεις καί, παράλληλα, συμφωνήθηκε δτι τά θέματα θά 

άντιμετωπίζονταν άπό κοινοί> (Package deal). 
'Η συνοπτική διατύπωση τ&ν κυρίων σημείων 

τής συμφωνίας Ντάβου - Χαίηγκ εχει ώς έξής: 

«'Η Συμφωνία καλύπτει τάς απαντήσεις έπί τών &ρωτη

μάτων τής παραγράφου -C- του καταλόγου θεμάτων τής 

OEG (τεχνικοστρατιωτικών). 

» I. Θέμα 4ον: 
»α. 'Αποστολή: 

>>'Η αποστολή τών έλληνικών ένόπλων δυνάμεων εΙναι 

ή, άπό κοινοί) μετά συμμαχικών δυνάμεων καί έπί τij βάσει 

συμπεφωνημένων επιχειρησιακών σχεδίων, άμυνα του 

χερσαίου, θαλασσίου καί έναερίου χώρου, διά τήν dμυναν 

του όποίου ήσαν όπεύθυνοι πρό τοu Αuγούστου 1974. 

»β. ·Ορισμός - Κατηγορία ι - ·Ετοιμότης Δυνάμεων: 
>>'Ο δρισμός τών δυνάμεων ώς Assigned, Earmarked καί 

other forces, αi κατηγορίαι καί ή έτοιμότης τών έλληνικών 
ένόπλων δυνάμεων, θά καθορίζεται σύμφωνα μέ τά συμπε

φωνημένα κείμενα τοu ΝΑΤΟ. 

»2. Θέμα 5ον: 
>>'Η 'Ελλάς άποδέχεται τά γενικά σχέδια άμύνης του 

ΝΑΤΟ ώς βάσιν λεπτομεροuς σχεδιάσεως καί θά συμμετέ

χη πλήρως είς δλην τήν σχεδίασιν, συμφώνως πρός τό 

ΓΕΣΑ του AFSOUTH καί ετερα βασικά εγγραφα σχεδιά
σεως τής Συμμαχίας, τροποποιούμενα διά νά έμφανίζουν 

τάς νέας διευθετήσεις είς τήν δομήν διοικήσεως τής ΝΑ 

πτέρυγος. 

»3. Θέμα 6ον: 
»α. At έλληνικαί ένοπλοι δυνάμεις θά παραμείνουν έν 

είρήνιJ όπό έλληνικήν έθνικήν διοίκησιν, έκτός ώρισμέ

νων δυνάμεων άεραμύνης, α{ όποία ι θά τεθοuν όπό τήν έπι

χειρησιακήν διοίκησιν του SACEUR άπό του καιροu τής 
είρήνης, ένώ δ επιχειρησιακός έλεγχος θά άσκείται άπό 

τόν 'Έλληνα διοικητήν τοu νέου SEVENATAF. 
»β. Ai εuθύναι του COMSEVENATAF δσον άφορα εiς 

τήν εγκαιρον προειδοποίησιν, τάς δραστηριότητας άεραμύ

νης καί τάς τακτικάς έπιθετικάς άεροπορικάς έπtχειρή
σεις, θά έκτείνο:ίνται είς τάς περιοχάς, διά τάς δποίας ή 28 
ΤΑΔ, ήτο όπεύθυνος πρό του Αuγούστου του 1977. 

>>Αί δραστηριότητες αεραμύνης έντός αuτής τής περιο

χής θά έκτελοuνται σύμφωνα μέ τήν δδηγίαν του SHAPE 
περί ένιαίας άεραμύνης του ΝΑΤΟ είς τήν Εuρώπην (ΝΑ

τΙΝΑD). 

»γ. ·Η έγκαιρος προειδοποίησις καί αί πληροφορίαι 

CROSETELL θά γίνωνται σύμφωνα μέ τό ΝΑτΙΝΑD. 

))4. Θέμα ?ον: 
»Ή 'Ελλάς εΙναι έτοίμη νά άνταποκριθή καταλλήλως 

καί έγκαίρως είς οίανδήποτε κρίσιμον κατάστασιν, σύμ

φωνα μέ τίς iσχύουσες διαδικασίες ΝΑΤΟ. 

»5. Θέμα 8ον: 

»α. Τά έθνικά μέτρα συναγερμοu θά εuθυγραμμισθοuν 

μέ τό σύστημα συναγερμοί) ΝΑΤΟ. 

»β. • Η μεταβίβασις τής έπιχειρησιακής διοικήσεως 
τών όπό έθνικήν διοίκησιν έλληνικών δυνάμεων θά γίνεται 

μέ τήν κήρυξιν ένισχυμένου συναγερμοί), σύμφωνα μέ τό 

MC 67 I 3, έκτός έάν ή κατάστασις όπαγορεύει μεταβίβασιν 
ένωρίτερον, δπότε ή 'Ελλάς θά άποφασίση έγκαίρως. 

»Υ. 'Η ' Ελλάς αποδέχεται τόν δρισμόν του Ν Α ΤΟ περί 

έπιχειρησιακής διοικήσεως καί έπιχειρησιακοu έλέγχου 

ώς δρίζεται εiς τό MC 57 {73 (Διορθωτικόν 4). 

»6. Θέμα 9ον: 
»α. Δημιουργοuνται δύο νέα συμμαχικά στρατηγεία 

στρατοu καί αεροπορίας είς τήν Λάρισαν, ώς LAND
SOUTHCENT καί SEVENATAF, iσότιμα μέ τά άντίστοι
χα Σμύρνης, όπαγόμενα εiς AFSOUTH καί AIRSOUTH. 

»β . Ai άρμοδιότητες διοικήσεως καί έλέγχου τώνστρα
τηγείων τούτων θά εΙναι δμοιες μέ τά άντίστοιχα στρατη

γεία είς τήν Ν. περιοχήν. 

))γ . Αί διευθετήσεις ναυτικής διοικήσεως δέν έπηρεά

ζονται έκ τής άναδιοργανώσεως τής Ν. πτέρυγος είς τήν 

ξηράν καί τόν άέρα. 
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»Ούχ ήττον ή ·Ελλάς θά συνεχίση νά συνεργάζεται είς 

τήν άναζήτησιν λύσεων είς τάς άπό μακρου ύφισταμένας 

δογματικάς διαφοράς έπί τής διοικήσεως καί έλέγχου τών 

ναυτικών δυνάμεων, συμφώνως μέ τάς διαδικασίας του 

ΝΑΤΟ, αί δποίαι έφαρμόζονται είς πλήθος έκκρεμούντων 

θ~μάτων ΝΑΤΟ. 
»'Εν τφ μεταξύ δ COMEDEAST θά έξακολουθήση νά 

ένεργή συμφώνως μέ τά MC 36/ 2, 38/3 καί 38/ 4. 

»7. Θέμα ιοον: 
»α. 'Η χρήσις του έλληνικου χερσαίου, θαλασσίου καί 

έναερίου χώρου διέπεται άπό τήν έθνικήν νομοθεσίαν καί 

άπό τά διεθνώς ίσχύοντα . 'Εφ' όσον ή 'Ελλάς δέν μετέχει 

άσκήσεων, ή χρήσις θά διέπεται δμοίως άπό τήν έθνικήν 

νομοθεσίαν καί τά διεθνώς ίσχύοντα. 

»β. Διά τήν κίνησιν τής πολυεθνους δυνάμεως (AMF) ή 
καί άλλων διά σκοπούς άσκήσεων, θά ίσχύουν έθνικοί καί 

διεθνείς νόμοι καί κανονισμοί καί σχετικαί συμφωνίαι καί 

διαδικασίαι ΝΑΤΟ. 

»8. Θέμα ι ι ον: 

»Αί διευθετήσεις δι' άνάπτυξιν δυνάμεων άμέσου άντι

δράσεως καί έξωτερικών ένισχύσεων είς την ' Ελλάδα θά 

ε{ναι γενικώς αί αύταί όπως καί διά τά άλλα Κράτη τής Ν. 

περιοχής. 

»9. Θέμα ι2ον : 

» · Η ·Ελλάς προτίθεται νά συμμετέχη εύρέως είς την 

άνταλλαγήν πληροφοριών, έντός του ΝΑΤΟ, όπως καθο

ρίζεται είς τά σχετικά κείμενα τής Συμμαχίας. 

»ιΟ. Θέμα ι3ον: 

»α . ·Η · Ελλάς μετέχει ήδη πλήρως είς τό ένια ίον σύ

στημα έπικοινωνιών ΝΑΤΟ καί προτίθεται νά συνεργασθή 

πλήρως καί είς τό μέλλον. 

»β. Τά κυκλώματα άεραμύνης του NADGE καί όλα τά 
άλλα κυκλώματα θά έπανδρωθουν καί θά λειτουργήσουν, 

δπως άπαιτείται διά σκοπούς ΝΑΤΟ. 

»ι I. Θέμα ι 4ον: 

» ' Η ·Ελλάς θά συμμετέχη είς τό πρόγραμμα τών άσκή

σεων ΝΑΤΟ είς τό πλαίσιον τών νέων διευθετήσεων διοική

σεως τών χερσαίων καί άεροπορικών δυνάμεων. 

»ι 2. Θέμα ι 5ον: 

»α. ·Η · Ελλάς θά συμμετέχη πλήρως καί θά συνεργάζε

ται είς τό πρόγραμμα ύποδομής ΝΑΤΟ. 

»β. Αί έγκαταστάσεις ύποδομής κοινής χρηματοδοτή

σεως ΝΑΤΟ θά διατίθενται δι' όλους τούς σκοπούς, διά 

τούς δποίους έχρηματοδοτήθησαν. 

»γ. ·Η χρηματοδότησις τών έγκεκριμένων ~ργων ύπο

δομής ΝΑΤΟ είς τήν ·Ελλάδα, θά πρέπει νά ύποστηριχθή 

πλήρως διά νά έπιτευχθή ή ταχυτέρα δυνατή έκτέλεσις τών 

έγκεκριμένων εργων ώστε νά κερδηθή δ άπωλεσθείς χρό

νος». 

Μετά τή θετική εκβαση των συνομιλιών, δ στρα

τηγός Χαίηγκ προβλέπεται νά ύποβάλει είσήγηση 

γιά τήν όριστική άποδοχή τής συμφωνίας πρός τό 

Διεθνές Στρατιωτικό 'Επιτελείο του ΝΑΤΟ, τό 

όποίο, στή συνέχεια, θά προωθήσει τό ζήτημα στή 

Στρατιωτική 'Επιτροπή. 

Σύμφωνα μέ τήν προβλεπόμενη διαδικασία, ή 

'Επιτροπή, άφοu άξιολογήσει τά πορίσματα των συ
νομιλιών, θά ύποβάλει τά συμπεράσματά της στά άρ

μόδια πολιτικά όργανα τής Συμμαχίας ('Επιτροπή 

' Αμυντικής Σχεδιάσεως καί ·Ομάδα 'Ανοικτής Συμ

μετοχής, δπου μετέχουν δλες οί χώρες έκτός άπό τήν 

·Ελλάδα καί τή Γαλλία). Οί τελικές διαπραγματεύ

σεις θά άποτελέσουν τό καταληκτήριο στάδιο άφοu 

θά εχει μελετηθεί τό δλο θέμα καί άπό τά πολιτικά 

αύτά όργανα τής Συμμαχίας. 

Τόσο στήν τελική αύτή φάση δσο καί στά ένδιά

μεσα διαπραγματευτικά στάδια πού διανύθηκαν, άνέ

κυψαν, δπως άναμενόταν, δυσκολίες ύπό τήν πίεση 

τής v Αγκυρας. 'Οπωσδήποτε, στή διάρκεια των 

προκαταρκτικών διαπραγματεύσεων Χαίηγκ - Ντά

βου, καθώς καί τ&ν διερευνητικών συνομιλιών μετα

ξύ των ι'iμεσων συνεργατών τους, εγινε εκδηλη άπό τή 
συμμαχική πλευρά ή διάθεση γιά συνεννόηση . Ταυ

τόχρονα, δμως, έκδηλώθηκε μετά άπό τουρκική εί

σήγηση, καί ή τάση γιά τήν πρόβλεψη νέας ρυθμί

σεως στόν τομέα των θαλάσσιων περιοχών του Αί

γαίου, μέ άντικείμενο τόν περιορισμό του έπιχειρη

σιακου έλέγχου του συμμαχικοί) ναυτικοί) διοικητή 

περιοχής 'Ανατολικής Μεσογείου - πού είναι δ 

UΕλληνας Α/ΓΕΝ -, ή όποία καί κρίθηκε άπαρά
δεκτη άπό τήν έλληνική πλευρά76 • 
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'Από τίς 27 Μα ίου ώς τίς 5 'Ιουνίου, ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τίς ·Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 
συμμετέσχε στή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συναντήθηκε στό Λευκό Οίκο μέ τόν πρόεδρο Κάρτερ καί 

συνομίλησε μέ κορυφαίους παράγοντες τής άμερικανικής δημόσιας ζωής καί, άκόμη, άγόρευσε άπό τό 

βήμα τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Παράλληλα, είχε έπαφές μέ τό γενικό γραμμα

τέα του ΟΗΕ καί τούς ήγέτες τών συμμαχικών Κρατών, μέ έκπροσώπους κορυφαίων μέσων μαζικής 

ένημερώσεως καί ήγετικά στελέχη καί μέλη τής έλληνικής όμογένειας. 

'Η παρουσία του 'Έλληνα πρωθυπουργοί> στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες συνέπεσε μέ τήν άνακίνηση 

θεμάτων ζωτικοί> έθνικου ένδιαφέροντος. Πέρα, πράγματι, άπό τήν προγραμματισμένη συμμετοχή του 

στίς συνόδους τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας καί του ΟΗΕ καί παράλληλα μέ τίς συναντήσεις του μέ 

κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες, χρειάστηκε νά συμβάλει δραστικά στή βραχυπρόθεσμη άντιμετώ
πιση κρίσιμων καταστάσεων. Τό κυπριακό ζήτημα, τό θέμα τής άρσεως του έμπάργκο σέ βάρος τής 

Τουρκίας, οί διμερείς διαφορές μέ τήν ~ Αγκυρα στό Αίγαίο καί, άκόμη, ή έξέλιξη τών διαπραγματευτι

κών έπαφών γιά τήν ενταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ καί ή έπαναδιαπραγμάτευση τής θέσεώς της στούς 

κόλπους τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας, άποτέλεσαν άντικείμενο όχι μόνο γιά τήν παροχή ύπεύθυνης 

ένημερώσεως Κυβερνήσεων καί διεθνών όργανισμών, άλλά καί γιά τήν προώθηση τών έθνικών θέσεων ή 

τήν άποτροπή, άπροσδόκητων σέ όρισμένες περιπτώσεις, δυσάρεστων έξελίξεων. 

27 ΜΑ·Ι·ΟΥ \978 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του μέ προορισμό τίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες, δ Κ. Καραμανλής άπάντησε 

στίς έρωτήσεις τ&ν δημοσιογράφων ώς έξής: 

- Είσθε αiσιόδοξος, κύριε πρόεδρε, γιά τό ταξίδι σας 

στήν 'Αμερική; 

ιιΟϋτε αlσιόδοξος, ούτε άπαισιόδοξος. Πάντως δέν έχω 

λόγους νά άνησυχώ. Διότι οί θέσεις πού ύποστηρίζουμε 

ε{ναι λογικές καί δίκαιες. Καί θά τίς ύποστηρίξουμε μέ 

σταθερότητα καί ψυχραιμίω>. 

- η άναμένετε άπό τήν συνάντησή σας μέ τόν κ. 

Έτσεβίτ; 

ιιΔέν μπορώ νά κάνω προβλέψεις. Φοβοuμαι, δμως, δτι 

οί καθημερινές καί προκλητικές δηλώσέις του Τούρκου πρω

θυπουργοu δέν διευκολύνουν τόν διάλογο. Πάντως έμείς θά 

προσέλθουμε σ' αύτόν μέ καλή θέληση». 

- Ό κ. 'Ετζεβίτ έπανέλαβε στίς Βρυξέλλες δτι ή 

Τουρκία άπειλείται άπό τήν 'Ελλάδα. η ί\χετε νά πήτε γιά 

τή δήλωση αύτή; 

ιιΔέν εlναι σοβαρά αύτά. Θά μποροuσε νά λεχθij δτι ή 

Έλλάς έχει τό αίσθημα δτι άπειλείται άπό τήν Τουρκία. 

Θά μποροuσε ίσως νά λεχθij δτι τό αίσθημα αύτό, τό δ ποίο 

ύπάρχει tκατέρωθεν, άφείλεται σέ άμοιβαία δυσπιστία. 

- Δέν θά μaς πήτε τίποτε άλλο, κύριε πρόεδρε; 

ιιΑύτή τή στιγμή δχι. Εlναι γνωστό, άλλωστε, δτι στά 

έξωτερικά θέματα δηλώσεις πού γίνονται γιά έσωτερική 

κατανάλωση, βλάπτουν άντί νά ώφελήσουν». 

Εύθύς, έξάλλου, μετά τήν ι'iφιξή του στή Νέα 

Ύόρκη, δ Κ. Καραμανλής άπηύθυνε μήνυμα στήν 

έλληνοαμερικανική δμογένεια: 

«'Αγαπητοί δμογενεiς, 

»Σάς άπευθύνω μήνυμα άγάπης καί έκτιμήσεως. 

Άλλά καί τίς θερμές εύχαριστίες τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως καί τοv έλληνικοv λαοv γιά τήν συμ

βολή σας στήν άντιμετώπιση τών σημερινών δυσκό

λων περιστάσεων. Γράφουμε σήμερα άπό κοινού τήν 

καινούργια μας ι'στορία. Ή προσφορά τών δμογε

νών στήν προσπάθεια αύτή ε{ναι πολύτιμη. Εlναι 

χαρακτηριστικόν τοv 'Ελληνισμού, δτι οι' άγώνες 

του ύπηρετοvν πάντοτε τά ίδανικά τής έλευθερίας 

καί τής δικαιοσύνης. Αύτό σάς παρέχει τήν εύχέρεια 
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νά εlσθε καλοί "Ελληνες καί ταυτόχρονα νά εlσθε 

διακεκριμένοι καί νομιμόφρονες πολίτες τών 'Ηνω

μένων Πολιτειών τής 'Αμερικής- τής χώρας πού ή 

παγκόσμια ήθιΚή άκτινοβολία της έξαρτiiται σέ μεγά
λο βαθμό άπό τήν συνεπή ύποστήριξη τών ίδανικών 

τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης, γιά τά δποία 

άγωνίζεται καί σήμερα δ 'Ελληνισμός. 

»Στή μεγάλη αύτή έλληνική, άλλά καί παναν

θρώπινη προσπάθεια, πιστεύω ότι δλόκληρο τό 

έθνος ένωμένο θά φανή άξιο τής ίστορίας του καί 

τών σημερινών περιστάσεων. Καί ότι ή έλληνική 

δμογένεια τής 'Αμερικής, ένωμένη καί αύτή, θά έξα

κολουθήση νά δίνη ένα άνεπιφύλακτο παρόν. 

»Στήν πεποίθησή μου αύτή στηρίζω τίς έλπίδες 

· Καί τήν αlσιοδοξία μου γιά ένα λαμπρότερο έλληνι

κό μέλλον καί γιά τήν έλληνική συμβολή στήν δη

μιουργία ένός καλύτερου κόσμου, πού θά βασίζεται 

στά Ιδανικά τής έλευθερίας, τής δικαιοσύνης καί τής 

εiρήνης»77• 

28 ΜΑΙΟΥ 1978 

Τήν ήμέρα τfjς άφίξεως τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοϋ στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσιεύεται 

άποκλειστική συνέντευξη πού ε{χε παραχωρήσει 

στόν άνταποκριτή τfjς έφημερίδας «New York 
Times», Νίκολας Γκαίητζ: 

- Πώς αiσθάνεσθε γιά τήν πολιτική τής Κυβερνήσεως 

Κάρτερ εναντι τής 'Ελλάδος; Πιστεύετε, δπως πολλοί 

'Έλληνες, δτι ή Κυβέρνηση Κάρτερ εuνοεί τήν Τουρκία 

εiς βάρος τής ' Ελλάδος; 

<ιΔέν πιστεύω δτι ή &μερικανική Κυβέρνηση θέλει νά 

&δική τήν 'Ελλάδα. Τήν &δικεί δμως ι'iθελά της, έν τfί 

προσπαθείq της νά προστατεύση τά συμφέροντά της στήν 

Τουρκία. Αύτό κατά τήν γνώμη μου όφείλεται σέ έσφαλμέ

νη έκτίμηση ώρισμένων πραγματικών καταστάσεωνιι. 

- Ποιά ε{ναι ή άντίδρασή σας στήν κατηγορία τοϋ 

Τούρκου πρωθυπουργοϋ δτι ή ' Ελλάς καί ή Κύπρος δέν 

θέλουν τήν λύση τοϋ Κυπριακοϋ, γιά νά μήν άρθή τό έμ

πάργκο; 

ιιΑύτό δέν εlναι &ληθές, διότι έπί τέσσερα χρόνια ή 

τουρκική πλευρά, &πό τήν δ ποία καί έξαρτiiται ή λύση τοiί 

Κυπριακοiί, ήρνείτο νά ύποβάλη προτάσεις. Καί δταν τε

λικά τίς ύπέβαλε, δέν ήσαν άpκετά λογικές ώστε νά διευ
κολύνουν τήν λύση τοiί Κυπριακοiί. "Οσον &φορa τό 

έμπάργκο, τήν τύχη του θά τήν κρίνη τό Κογκρέσσο, τό 

δποίο καί τό έπέβαλε ώς aποδοκιμασία τής εlσβολής τής 

Τουρκίας στήν Κύπρο καί γιά νά βοηθήση σέ μιά λύση τοiί 

Κυπριακοiί. 'Εκείνο πού θά μποροiίσα νά πώ εlναι δτι &πό 

τήν ίδια τήν Τουρκία έξαρτaται νά aπαλλαγή τόσο &πό τό 

έμπάργκο, δσο καί &πό τίς ι'iλλες συνέπειες πού εlχε ή 

εlσβολή της στήν Κύπρο, ι'iν άπεδέχετο μιά δίκαιη λύση 

τοiί Κυπριακοiί. Καί μιά τέτοια λύση ύπάρχει, δεδομένου 

δτι ή έλληνοκυπριακή πλευρά λαμβάνει θέσεις πού ίκανο-

ποιοiίν δλα τά λογικά αiτήματα τών Τούρκων, περιλαμβα

νομένου καί τοiί βασικοiί περί διζωνικής δμοσπονδίας. 

ιιΑύτό πού θέλω νά τονίσω ε{ναι δτι μία λύσις τοiί Κυ

πριακού θά ώδηγοiίσε αύτόματα στήν έπάνοδο τής 'Ελλά

δος στό ΝΑΤΟ, στήν ι'iρση τοiί έμπάργκο έναντι τής Τουρ

κίας καί θά &πήλλασσε τίς Ήνωμένες Πολιτείες καί τήν 

Συμμαχία &πό τίς γνωστές έπιπτώσεις πού εlχε ή κυπριακή 

τραγωδία καί γιά τήν Δύσηιι. 

- Θά έπιστρέψη ή · Ελλάς στήν στρατιωτική πτέρυγα 

τοϋ ΝΑΤΟ, έν δσφ έσείς θά ήγείσθε τής χώρας; Ύπό ποί

ους δ ρους θά γίνη ποτέ ή ·Ελλάς πλήρες μέλος, δπως πρίν 

ή θά χρειασθή νά δημιουργηθή μία εiδική σχέση; 

«"Οπως κατ' έπανάληψη έδήλωσα, ή 'Ελλάς εlναι 

ύπέρ τής Συμμαχίας· &ναγκάσθηκε δμως νά &ποχωρήση 

&πό τό στρατιωτικό της σκέλος, δταν ένα μέλος αύτής κατέ

λαβε τά 40% τοiί έδάφους τής Κύπρου. 
>> 'Εδήλωσα, όμως, έκτοτε δτι ή ·Ελλάς θά έπανέλθη 

πλήρως στήν Συμμαχία, δταν θά άρθοiίν τά αίτια πού τήν 

&νάγκασαν νά &ποχωρήση. 'Εν τφ μεταξύ δμως - καί 

αύτό έπιβεβαιώνει τήν πίστη μας στήν Συμμαχία- ή 'Ελ

λάς έπρότεινε τήν δημιουργία εlδικής σχέσεως. Βάσει τής 

σχέσεως αύτής ή 'Ελλάς θά ταυτίζεται πλήρως μέ τήν 

Συμμαχία σέ περίπτωση κινδύνου γενικής συρράξεως, ένώ 
έν καιρφ εlρήνης θά συνεργάζεται μέ τήν Συμμαχία καί 

στόν στρατιωτικό τομέα, διατηρώντας ή ίδια τήν διοίκηση 

τών ένόπλων της δυνάμεων>>. 

- Κυττώντας πίσω, θεωρείτε πάντοτε δτι ήταν σωστή ή 

άπόφασή σας νά άποσυρθήτε άπό τό στρατιωτικό σκέλος 

τοϋ ΝΑΤΟ; 

ιιΔέν ήταν άπλώς δικαιολογημένη, &λλά ήταν &ναγ

καία. ·Η όργή τοiί έλληνικοiί καί τοiί κυπριακοiί λαοiί ήταν 

τόσο lσχυρή έκείνη τήν έποχή, ώστε ή έναλλακτική λύση 

τής aποχωρήσεως θά ήταν δ πόλεμος. 

~Ο κ. 'Ετσεβίτ έδήλωσε δτι ή Τουρκία δέν άπειλείται 

πλέον άπό τήν Ρωσία, άλλά άπό τήν ·Ελλάδα, ή όποία 

έξοπλίζεται. 

ιιΘά μποροiίσε νά λεχθή δτι συμβαίνει τό aντίθετο. 

Πάντως δ lσχυρισμός αύτός ε{ ναι έντελώς &βάσιμος. ·Η 

'Ελλάς εlλικρινώς έπιθυμεί τήν aποκατάσταση τής έλλη

νοτουρκικής συνεργασίας· δέν διεκδικεί τίποτα &πό τήν 

Τουρκία - άντιθέτως δλες ο{ διεκδικήσεις έρχονται &πό 

τήν ι'iλλη κατεύθυνση - καί δέν έχει έπιθετικές διαθέσεις 

έναντίον τής Τουρκίας. Ή 'Ελλάς ύποχρεώθηκε νά ένι

σχύση τήν ι'iμυνά της μετά τήν εlσβολή τής Τουρκίας στήν 

Κύπρο. Ή έπιθυμία μας νά σταματήσουμε τόν aνταγωνι

σμό τών έξοπλισμών μέ τήν Τουρκία έπιβεβαιώθηκε άπό 

τό γεγονός ότι ή 'Ελλάς τόν 'Απρίλιο τοiί 1976 έπρότεινε 
στήν Τουρκία τήν ύπογραφή συμφώνου μή έπιθέσεως καί 

&μοιβαίου έλέγχου τών έξοπλισμών. Τήν πρόταση αύτή, 
ένώ κατ' &ρχήν τήν &πεδέχθη ή τότε τουρκική Κυβέρνη

ση, ύπαναχωροiίσα έν συνεχείq, τήν &πέρριψειι. 

- Συναντηθήκατε μέ τόν κ. Έτσεβίτ στό Μοντραί. 

Νομίζετε δτι μπορείτε νά φθάσετε σέ μία συμφωνία μαζί 

του γιά τό Αiγαίο; 
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'Υποδοχή άπό τήv δμογέvεια. 
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<<Δέν νομίζω δτι ύπάρχει πρόβλημα πού νά μήν έχη τή 

λύση του. Φτάνει νά ύπάρχη λογική καί καλή πίστη. Ή 

'Ελλάς, κατεχομένη άπό τό πνευμα αύτό, έπρότεινε στήν 

Τουρκία, είδικώτερα γιά τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος, δια

δικασίες διεθνώς καθιερωμένες. Καί συγκεκριμένως έπρό

τεινε: 

ιια. Νά άρχίση ένας συνεπής καί σοβαρός διάλογος. 

ιιβ. Κατά τήν διάρκεια του διαλόγου αύτου νά άποφεύ

γωνται έκατέρωθεν προκλήσεις. 

ιιγ. v Α ν δ διάλογος δέν δώση άποτέλεσμα, νά προσφύ

γουμε άπό κοινου στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης ή σέ 

διεθνή διαιτησία. 

ιιΑύτή ε{ναι ή διαδικασία πού άκολουθουν δλα τά Κρά

τη του κόσμου πού έχουν παρόμοιες διαφορές. Αυπουμαι 

νά πώ ότι ή πρόταση αύτή τής 'Ελλάδος δέν έγινε μέχρι 

στιγμής άποδεκτή άπό τήν Τουρκίαιι. 

-Πιστεύετε δτι ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία μποροίJν νά 

ξαναγίνουν σύμμαχοι; 

«Μπορώ νά σάς βεβαιώσω ότι άν ξεπεράσουμε, δπως 

έλπίζω, τίς σημερινές δυσκολίες, ή άποκατάσταση τής έλ

ληνοτουρκικής συνεργασίας θά εlναι εύκολη. Κι αύτό για

τί άμφότεροι οί λαοί μας τήν έπιθυμουν καί γνωρίζουν δτι 

ή συνεργασία αύτή δέν εlναι άπλώς χρήσιμη, άλλά εlναι 

άναγκαίαιι. 

- Έάν συναντηθήτε μέ τόν κ . Έτσεβίτ στήν Ούάσιγ

κτων, θά διαπραγματευθήτε καί τό Κυπριακό; 

«Δέν νομίζω· γιατί τήνάρμοδιότητα καί τήν εύθύνη γιά 

τήν διαχείριση του θέματος αύτου τήν έχει ή κυπριακή 

Κυβέρνηση. 'Ο πρόεδρος τής Κύπρου θά εύρίσκεται στίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες κατά τήν ίδια περίοδο μέ μάς καί, 

όπως δήλωσε, ε{ ναι πρόθυμος νά συναντήση τόν κ. 'Ετσε

βίτ καί νά συζητήση μαζί του τό πρόβλημαιι. 

- 'Η είσοδος τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά άπο

τελεί τόν θεμέλιο λίθο τής έξωτερικής σας πολιτικής. Για

τί πιστεύετε δτι εlναι τόσο σημαντικό γιά τήν 'Ελλάδα νά 

γίνη μέλος τής Κοινής 'Αγορaς; 

«Τήν ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή Άγορά τήν 

έπιδιώκω, διότι πιστεύω στήν ένωση τής Εύρώπης, πού ύπό 

τήν πίεση τών πραγμάτων θά πραγματοποιηθή. "Οταν ή 

'Ελλάς ένταχθή όργαvικά στήν Ήνωμένη Εύρώπη, θά 

ένισχύση τήν έθνική της άνεξαρτησία, θά κατοχυρώση 

τούς δημοκρατικούς της θεσμούς καί θά έπιταχύνη τήν οΙ

κονομική καί κοινωνική της άνάπτυξηιι. 

- Διατηρείτε έγκάρδιες σχέσεις μέ κομμουνιστικές 

χώρες, άλλά στήν πραγματικότητα δέν άναπτύξατε τίς σχέ

σεις σας στόν βαθμό πού θά περίμενε κανείς έν όψει τών 

διαφορών σας μέ τόν κύριο σύμμαχό σας, τήν ' Αμερική . 

Γιατί; 

«'Η 'Ελλάς άνέπτυξε τίς σχέσεις της μέ τίς άνατολικές 

χώρες κατά τρόπο φυσιολογικό καί ύπό τήν μορφή πού τό 

κάνουν όλες οί εύρωπαϊκές χώρες. Δέν τό έκανε άπό άντί

δραση κατά τής 'Αμερικής, ούτε μέ πρόθεση νά έκβιάση 

τήν Ούάσιγκτων. 'Η 'Ελλάς έπιθυμεί νά ξαναβρουν οί σχέ

σεις της μέ τήν Άμερικ,ή τήν παλαιά τους έγκαρδιότητα. 

Αύτό όμως δέν έξαρτάται μόνο άπό τήν 'Ελλάδα, άλλά καί 

άπό τήν 'Αμερική. 

- Πώς έμφανίζεται σήμερα ή γενική κατάσταση στήν 

χώρα σας; 

« Έν σχέσει μέ άλλες χώρες, άρκετά καλή. Ή 'Ελλάς 

έχει πολιτική σταθερότητα, μέ μονοκομματική Κυβέρνη

ση καί διαθέτουσα άνετη πλειοψηφία στήν Βουλή. VΕχου

με κοινωνική γαλήνη, άποφεύγοντας τή βία πού ταλαιπω

ρεί τόσες άλλες χώρες. 'Η οlκονομία της, παρά τήν διεθνή 

κρίση καί τίς ύψηλές άμυντικές δαπάνες, έξελίσσεται ίκα

νοποιητικά. 'Ο μέσος όρος αύξήσεως του έθνικου εΙσοδή

ματος κατά τά τελευταία τρία χρόνια ε{ ναι 5%, τών δέ έπεν
δύσεων 8%. Ή άνεργία εlναι 1% καί δ προϋπολογισμός 
ίσοσκελισμένος. 'Αδύνατο σημείο τής οίκονομίας μας 

ε{ναι δ πληθωρισμός, δ δποίος κυμαίνεται γύρω στό 12%. 

- Γιατί δέν προετοιμάζετε διάδοχό σας, δπως τό εκανε 

δ Ντέ Γκώλ μέ τόν Πομπιντου; Προτίθεσθε νά τό κάνετε; 

«Κατ · άρχήν δέν έπείγομαι νά άποχωρήσω άπό τήν 

ένεργό πολιτική. "Οταν δμως θά έπιστή δ χρόνος γιά τήν 

διαδοχή μου, θά λ'ειτουργήση ή δημοκρατική διαδικασία 
πού άκολουθείται σέ δλες τίς χώρες τής Εύρώπης. Τό κόμ

μα θά έκλέξη τόν νέο άρχηγό του. Καί μπορώ νά σάς βε

βαιώσω δτι αύτό θά γίνη χωρίς νά διαταραχθή ή συνοχή 

του. Γιατί δλα τά στελέχη του γνωρίζουν δτι ή ένότης τής 

Νέας Δημοκρατίας άποτελεί έθνική άνάγκηιι. 

- τί σχεδιάζετε νά κάνετε, δταν άποσυρθήτε άπό τήν 

ένεργό πολιτική; Θά γράψετε μήπως τά άπομνημονεύματά 

σας; 

«Θά έπιθυμουσα πολύ νά γίνω Κιγκινάτος. Δέν διαθέτω 

δμως άγρόκτημα. "Οσον άφορά τά άπομνημονεύματά μου 

εlμαι διστακτικός. Κάποιος πολιτικός πού τόν ρώτησα άν 

θά γράψη άπομνημονεύματα άπήντησε: "VΟχι. Γιατί δέν 

έχω τίποτα νά κρύψω". 'Εννοουσε μ· αύτό δ τι συνήθως οί 

άνθρωποι γράφουν τά άπομνημονεύματά τους, γιά νά έξω

ραίσουν τήν ίστορία τουςιι78. 

29 ΜΑΙΟΥ 1978 

Πρώτη ήμέρα τής παραμονής του στήν Ούά

σιγκτων, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τήν έπίσκεψη 

του γενικοu γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς, μέ τόν 

όποίο καί εΙχε μακρά συνομιλία: 

«I. Ό γενικός γραμματεύς τής Β. 'Ατλαντικής Συμμα
χίας κ. Γ. Λούνς έπεσκέφθη σήμερον τήν πρωίαν καί 

rοραν 10 π. μ. τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως . 'Ο κ . Λούνς 

συνοδεύετο ύπό του άναπληρωτου γενικου γραμματέως κ. 

Πετρινιάνι, ύπό του διευθυντου του Γραφείου του κ . Βάν 

Κάμπεν, ύπό του κ. Κίνγκ καί τής προσωπικής του βοηθου 

δίδος Μπόργκμαν. 0{ δύο τελευταίοι έκράτησαν σημειώ
σεις. 'Από έλληνικής πλευρaς παρίσταντο είς τήν συνομι

λίαν ο{ κ . κ. Ε. Λαγaκος καί Π. Μολυβιάτης. 

»2. 'Ο κ . Λούνς, στήν άρχή τής συνομιλίας, άνεφέρθη 

στήν πρόσφατη συνάντησίν του στίς Βρυξέλλες μέ τόν 
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Τοϋρκο πρωθυπουργό κ. 'Ετσεβίτ καί έξέφρασε τr)ν άνη

συχία πού τοϋ έμπνέει ή στάσις τής Τουρκίας εναντι τοϋ 

ΝΑΤΟ καί ή πολιτική προσεγγίσεως πρός τr)ν Ρωσίαν. 'Η 

Τουpκία κατηγορεί την Δύσιν δτι εστρεψε την ράχιν καί 
δείχνει άδιαφορίαν διά την οίκονομικr)ν καί άμυντικr)ν της 

κατάστα~ιν. Ή θέσις τοϋ κ. Έτσεβίτ δέν ε{ναι πολιτικώς 
ίσχυρά καί διά τόν λόγον αυτόν δ τελευταίος έπιζητεί κά

ποιαν έπιτυχίαν ίδίως στό θέμα τοϋ έμπάργκο. 'Ο κ. πρόε

δρος παρεμβαίνει διά νά παρατηρr)ση δτι ένδιαφέρεται νά 

πληροφορηθή διά τό τί σκέπτεται ή Συμμαχία καί όχι τίς 

άπόψεις καί έπιδιώξεις τοϋ κ. Έτσεβίτ, οί όποίες ε{ναι 

άλλωστε γνωστές. 'Εάν δ πρωθυπουργός τής Τουρκίας εΙ

χε προτείνει μιά λογική λύση στό Κυπριακόν, ή 'Ελλάς θά 

έπέστρεφε στό ΝΑΤΟ, τό έμπάργκο δέν θά εΙχε λόγον 

ύπάρξεως καί ή Τουρκία δέν θά άπειλείτο άπό οίκονομικη 

καταστροφr)ν. 'Αλλά δέν τό εκαμεν. 

»3. 'Ο κ. Λούνς' διαβεβαιώνει τόν κ. πρόεδρο δτι ύπέ

δειξεν είς τόν κ. Έτσεβίτ νά κάμη "μιά χειρονομία", ή 

όποία νά βαίνη πέραν των γνωστών προτάσεών του έπί τοϋ 

Κυπριακοϋ, μέ άλλα λόγια, νά προτείνη "κάτι καλλίτε

ρον". 'Η τουρκική θέσις εΙ ναι δτι οί γνωστές προτάσεις 

δέν ε{ναι "λύσις" άλλά βάσις διά τr)ν άρχr)ν των διαπρα

γματεύσεων. 

»'Ο κ. πρόεδρος παρατηρεί δτι αυτά δένεΙ ναι σοβαρά 
πράγματα καί έναπόκειται άπολύτως είς τόν κ. 'Ετσεβίτ νά 

κάμη λογικάς προτάσεις. ΕΙ ναι, προσθέτει, άδιανόητον καί 

άπαράδεκτον νά καλήται ή 'Ελλάς "νά πληρώση" τόν κα

τευνασμόν τής Τουρκίας καί νά διασώση τόν κ. 'Ετσεβίτ, 

τοϋ όποίου ή νοοτροπία ε{ ναι έπικίνδυνος. 'Ο κ. Λούνς 

συμφωνεί. 'Ο κ. πρόεδρος παρατηρεί δτι δλοι συμφωνοϋν 

άλλά δέν βοηθοϋν. Προσθέτει δτι θά μποροϋσε καί δ ίδιος 

νά κάμη τό ίδιο, δηλαδή νά κλείση τίς άμερικανικές βάσεις 

καί νά στ ραφή πρός την Μόσχα. 'Η 'Ελλάς ήναγκάσθη νά 

άποχωρr)ση άπό τό ΝΑΤΟ διά τούς γνωστούς λόγους καί 

τώρα προσπαθεί νά άποκαταστήση μιά γέφυρα μέ την Συμ

μαχία χωρίς όποιαδήποτε άνταλλάγματα. Καθ' δσον άφο

ρά τό έμπάργκο δέν ε{ναι δυνατόν νά ύπάρχουν σοβαροί 

άνθρωποι στό ΝΑΤΟ, ο{ όποίοι νά πιστεύουν δτι δ πρωθυ

πουργός τής 'Ελλάδος θά ήταν ποτέ δυνατόν νά συνηγορr)

ση καθ' οίονδr)ποτε τρόπον διά την άρσιν του. 'Ελπίζει νά 

μην άναγκασθή νά κάμη δ, τι καί δ Έτσεβίτ, δ όποίος εΙ ναι 

άκαταλόγιστος. 'Εκφράζει κατάπληξιν πώς ε{ναι δυνατόν 

νά εγι νεν άκόμη καί σκέψις εiς τό Ν Α ΤΟ δτι ή ' Ελλάς θά 
συνυπέγραφεν άνακοινωθέν πού θά περιελάμβανεν ευχήν 

διά την άρσιν τοϋ έμπάργκο. 

»'Ο Λούνς διαβεβαιώνει τόν κ. πρόεδρον δτι εΙ χε ήδη 

τονίσει είς τόν κ. Έτσεβίτ δτι τέτοιο ένδεχόμενον πρέπει 

νά άποκλείεται. Έξάλλου δ στρατηγός Χαίηγκ εκαμε συ

στάσεις μετριοπαθείας είς τόν κ. 'Ετσεβίτ κατά τήν συνάν

τησίν του είς Βρυξέλλες. Πληροφορείται δτι ύπό άνάλο

γον πνεϋμα ώμίλησε στόν Τοϋρκον πρωθυπουργόν καί δ 
εiς ν Αγκυρα πρέσβυς των ΗΠΑ, νομίζει δέ δτι τό άμερικα

νικόν "message" εγινεν άντιληπτόν. 
»4. 'Ο κ. πρόεδρος παρατηρεί δτι δ πρωθυπουργός τής 

Τουρκίας εκαμε πολλές καί προκλητικές δηλώσεις, μεταξύ 

τών όποίων καί δτι ή χώρα του άπειλείται δήθεν άπό τr)ν 
'Ελλάδα. 'Εξάλλου ή τουρκική πλευρά καταβάλλει προ

σπάθειες διά νά παρεμποδίση την όμαλr)ν έξέλιξιν των δι
απραγματεύσεων διά την είδικr)ν σχέσιν τής ·Ελλάδος μέ 

τό ΝΑΤΟ. Τό ίδιο κάμει καί είς τήν Κοινήν 'Αγορά. Πρέ

πει τό ΝΑΤΟ νά μάς πή έάν θέλη ή όχι την είδικr)ν σχέσιν, 

ή όποία δέν εΙναι δυνατόν νά έξαρτάται άπό τήν καλήν 
θέλησιν τής Τουρκίας. Καθ' δσον άφορά τό άνακοινωθέν 

τής άτλαντικής συνόδου ή 'Ελλάς έπ' ουδενί λόγφ θά δε

χθή ό,τιδr)ποτε θίγει τά έλληνικά συμφέροντα καί συγκε

κριμένως τό έμπάργκο. Παρακαλεί τόν κ. Λούνς νά κάμη 

τοϋτο σαφές είς δλους τούς άρχηγούς Κρατών καί Κυβερ

νήσεων πού μετέχουν τής συνόδου κορυφής. 

»5. • Ο κ. Λούνς άνεφέρθη καί πάλιν εiς τr)ν συνάντησίν 
του μέ τόν κ. Έτσεβίτ στίς Βρυξέλλες, κατά τr)ν όποίαν 
έπέμεινεν δπως δ Τοϋρκος πρωθυπουργός παράσχη τουλά

χιστον "ένδείξεις" (indications) περί ένδεχομένωy τουρκι
κών παραχωρήσεων μετά τήν άρσιν τοϋ έμπάργκο. 'Ο κ. 

Έτσεβίτ άπr)ντησε δτι θά "σκεφθή μετά την άρσιν τοϋ 

έμπάργκο" καί άπέφυγεν νά παράσχη όποιαδr)ποτε ενδει

ξιν σχετικώς πρός τό περιεχόμενον καί τr)ν εκτασιν των 

ένδεχομένων αυτων παραχωρήσεων .• ο κ. πρωθυπουργός 
παρατηρεί δτι δέν ήλθε έδώ διά νά διαπραγματευθή τό Κυ

πριακό άλλά δτι βεβαίως θά ή το χρr)σιμον καί ευκταίον νά 

παρείχεν τώρα δ κ. 'Ετσεβίτ αυτές τίς ένδείξεις, δπερ δμως 

άποφεύγει. ·Ο κ. Λούνς συμφωνεί. 

»'Ο κ . πρόεδρος λέγει είς τόν κ. Λούνς δτι θά πρέπει 

νά εχη ύπ' όψιν του δτι έάν ή Τουρκία έπιμείνη νά περι

ληφθή είς τό άνακοινωθέν παράγραφος περί έμπάργκο θά 

άντιδράση έντόνως. 

»6. τέλος, δ κ. πρόεδρος ύπογραμμίζει δτι έάν δ γενικός 
γραμματεύς καί οί σύμμαχοι δέν βοηθήσουν διά την προώ

θησιν τής εiδικής σχέσεως, ή • Ελλάς θά άποσύρη τίς προ
τάσεις της καί "θά χαθi'j" διά τr)ν Συμμαχία. • Ο κ. Λούνς 

διαβεβαιώνει τόν κ. πρόεδρον δτι κατανοεί πλήρως τr)ν 

θέσιν μας»79 • 

Τήν ϊδια ήμέρα, πραγματοποιείται στήν Ούάσιγ

κτων, στόν έπίσημο ξενώνα «Blair House», συνάντη
ση καί δίωρη - περίπου - συνομιλία τών πρωθυ

πουργών ·Ελλάδος καί Τουρκίας, Κ. Καραμανλή καί 

Μπ. Έτσεβίτ. Ή συνάντηση δρίστηκε μετά &.πό 

πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή, δ δποίος, παράλ

ληλα, ζήτησε νά μή δοθεί δημοσιότητα, ώστε οί δύο 

πρωθυπουργοί νά ~-χουν τή δυνατότητα νά συνδια

λε-χθοuν &.περίσπαστοι &.πό τήν παρουσία δημοσιο
γράφων. Τό περιε-χόμενο τής συνομιλίας- σύμφωνα 

μέ τό σ-χετικό πρακτικό - ε{ναι τό &.κόλουθο: 

«Παρόντες άπό έλληνικής πλευράς δ πρωθυπουργός κ. 

Καραμανλής, δ γενικός γραμματεύς ύπουργείου 'Εξωτερι

κών κ. Θεοδωρόπουλος καί δ γενικός διευθυντής τοϋ Πο

λιτικοϋ Γραφείου τοϋ πρωθυπουργοϋ κ. Μολυβιάτης. 'Από 

τουρκικής πλευράς δ πρωθυπουργός κ. 'Ετσεβίτ, δ γενικός 

γραμματεύς ύπουργείου 'Εξωτερικών κ. 'Ελεκντάγκ καί δ 

γενικός διευθυντής ύπουργείου 'Εξωτερικών γιά τίς έλλη

νικές ύποθέσεις κ. Τουλουμέν. 

>>·Ο ~Ελλην πρωθυπουργός ύπενθυμίζει δτι στό Μον

τραί εΙ χε άνοίξει αυτός τη συζήτηση καί καλεί τόν Τοϋρκο 

πρωθυπουργό αυτή τη φορά νά μιλήσει πρώτος αυτός. 

>>·Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός λέει δτί θά είχαμε νά συ

ζητήσουμε ουσιαστικά θέματα άν εΙχε πραγματοποιηθεί ή 
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συνάντηση τών γενικών γραμματέων. 'Ατυχώς δέν εγινε 

καί αύτό μaς άπεγοήτευσε βαθειά. Προσπαθήσαμε νά μήν 

τό δείξομε δημοσία. 'Ελπίζομε δμως δτι θά συνεχίσομε μέ 

τόν μηχανισμόν αύτόν. 'Επίσης μaς άπεγοήτευσε τό γεγο

νός δτι ή έλληνική Κυβέρνηση καί δ κ. Καραμανλής προ

σωπικώς ελαβε θέση υπέρ τής διατηρήσεως τοϋ έμπάργκο. 

Τό γεγονός αύτό προκάλεσε άπογοήτευση στήν τουρκική 

κοινή γνώμη. 'Εν πάση δμως περιπτώσει δέν ε{ναι ή στι

γμή γιά νά μεμφόμεθα δ ενας τόν άλλο. 

»Ό 'Έλληνας πρωθυπουργός παρατηρεί δτι καί αύτός 

θά ε{ χε νά διατυπώσει παράπονα καί μάλιστα περισσότερα. 

>>'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός σημειώνει δτι υπάρχει καί 

ή χθεσινή συνέντευξη τοϋ κ. Καραμανλή στούς <Πimes» 

τής Νέας 'Υόρκης. 

>>'Ο κ. Μολυβιάτης διευκρινίζει δτι δέν ήταν τό πλήρες 

κείμενο. 

>>'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός συνεχίζει δτι δπως καί άν 

εχει τό πρaγμα δυσκολεύεται νά κατανοήσει μιά τέτοια 

προσπέλαση τών προβλημάτων, γιατί δ κ. Καραμανλής λέ

ει δτι ε{ναι άνάγκη νά ρυθμισθεί τό Κυπριακό πρίν ρυθμι

σθοϋν τά έλληνοτουρκικά προβλήματα. 

>>'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι τούναντίον 

έκείνος διαχωρίζει τά θέματα. 

>>'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός συνεχίζει δτι δ κ. Καρα

μανλής ε{πε δτι άν δέν λυθεί τό Κυπριακό, δέν πρέπει νά 

άρθεί τό έμπάργκο, καί έπίσης, άν δέν λυθεί τό Κυπριακό, 

ή 'Ελλάς δέν γυρίζει πίσω στό ΝΑΤΟ. 

>>'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι αύτό τό 

όποίον ε{πε ε{ ναι δτι δ λα αύτά τά θέματα, καί τοϋ έμπάργκο 

καί τοϋ ΝΑΤΟ καί ή γαλήνη σ' δλη τήν περιοχή, έξαρ

τώνται άπό τήν Τουρκία, ή όποία μπορεί νά δώσει μιά 

λογική λύση στό Κυπριακό. 

>>'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός λέει δτι ή Κυβέρνησή του 

ένήργησε δπως άκριβώς ε{ χε πεί δ ίδιος στό Μοντραί. Πα

ρώτρυνε τούς Τουρκοκυπρίους νά υποβάλουν προτάσεις. 

Καί δ κ. Ντενκτάς έδήλωσε δτι δέν πρόκειται περί άκάμ

πτων προτάσεων, άλλά περί διαπραγματευτικών θέσεων 

πού ε{ ναι έλαστικές. Παρά ταϋτα δέν μποροϋμε νά πείσομε 

τούς 'Ελληνοκυπρίους νά καθήσουν στό τραπέζι τών δια

πραγματεύσεων. w Αν δμως δέν καθήσουν στό τραπέζι δέν 

εlναι δυνατή μιά λύση. 'Η τουρκική Κυβέρνηση ένεθάρ

ρυνε τούς Τουρκοκυπρίους νά πάρουν μιά πρωτοβουλία γιά 

τήν λύση. 'Η έλληνιιcή Κυβέρνηση νομίζει δτι δέν πρέπει 

νά έμπλακεί στό Κυπριακό, άλλά νομίζομε δτι κάπως πρέ

πει νά ένεργήσει. 

>>'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός λέει δτι μποροϋμε νά συζη

τήσομε τά διμερή θέματα άνεξαρτήτως τοϋ Κυπριακοϋ. Λό

γω τής φύσεώς των ή λόγω δυσκολιών συνεννοήσεως μπο

ρεί ή λύση τών προβλημάτων αύτών νά μήν προχωρεί καί 

νά καθυστερεί. Δέν σημαίνει δμως αύτό δτι δέν πρέπει νά 

προχωρήσομε στήν άναζήτηση λύσεων, ένώ παράλληλα 

θά άσκήσομε τήν έπιρροή μας γιά νά βροϋν οί Κύπριοι μιά 

λύση στό Κυπριακό. 

>>'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ή έλληνική 

Κυβέρνηση εlναι άπρόθυμη νά έμπλακεί σέ λύση τοϋ Κυ

πριακοϋ, παράλληλα δμως έμπλέκει σ' αύτό δλο τό ΝΑΤΟ. 

>>·Ο 'Έλλην πρωθυπουργός άντιλέγει δτι δέν έμπλέκει 

τό ΝΑΤΟ, γιατί δέν έζήτησε έκείνος τήν άνάμιξη τοϋ 

ΝΑΤΟ στό Κυπριακό. 

>>'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός λέει δτι δ κ. Καραμανλής 

ε{πε δτι άν δέν λυθεί τό Κυπριακό, δέν πρέπει νά άρθεί τό 

έμπάργκο. w Αρατά δύο θέματα ε{ναι κατ' αύτόν άλληλέν

δετα. w Άλλωστε, δταν δ πρόεδρος Κάρτερ ζήτησε τήν άρ

ση τοϋ έμπάργκο, ή 'Ελλάς άνέβαλε τήν συνάντηση τών 

γενικών γραμματέων. 'Ιδού πώς ε{ναι συνδεδεμένα μεταξύ 

τους αύτά τά θέματα. 

>>'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι, δταν συναν

τηθήκαμε στό Μοντραί διαπιστώσαμε δτι υπήρχε άμοιβαία 

δυσπιστία έκατέρωθεν. Κατωρθώσαμε τότε νά διαλύσομε 

τό κλίμα έκείνο καί νά δημιουργήσαμε ενα νέο κλίμα. 

'Επηκολούθησε ή πρόταση Κάρτερ γιά τήν άρση τοϋ έμ

π!iργκο, πράγμα πού δημιούργησε στήν 'Ελλάδα καί στήν 

Κύπρο μιά δ~σάρεστη άτμόσφαιρα. Γι • αύτό τό λόγο πα
ρεκάλεσα τότε γιά μιά άναβολή τής συναντήσεως τών γε

νικών γραμματέων, γιατί μιά τέτοια συνάντηση χρειάζεται 

τό κατάλληλο κλίμα. 'Ε νόμιζα δτι ή συνάντηση στήν άτμό

σφαιρα έκείνη δέν θά εδινε άποτέλεσμα. Έζήτησα τήν 

άναβολή, όχι τήν ματαίωση τής συναντήσεως. Ένωχλή

θηκα δέ γιατί δ κ. Έτσεβίτ έξεδήλωσε τήν δυσφορία του 

κατά τόν τρόπο πού τό εκανε. Δέν εlναι, δπως είπαμε, ή 

στιγμή νά άναζητήσομε εύθύνη. Τό θέμα εlναι νά δοϋμε 

πώς θά βροϋμε τρόπο νά συνεχίσομε τόν διάλογο. Θά εlχα 

νά συστήσω πρώτα άπό δλα γιά τήν πρώτη αύτή φάση, έφ' 

δσον άτυχώς συμπίπτει νά γίνεται στήν 'Αμερική, νά μήν 

όξύνομε περισσότερο τά πράγματα, διότι στό θέμα τοϋ έμ
πάργκο κατ' άνάγκην θά άντιδικήσομε. Τό κάνουμε δμως 

χωρίς νά δημιουργήσαμε όξύτητα, ετσι ώστε άνεξαρτήτως 

τής έκβάσεως τοϋ θέματος έμπάργκο νά μποροϋμε νά συνε

χίσομε τό διάλογο. Χωρίς νά μέ ρωτήσει προηγουμένως, ή 

'Επιτροπή τής Βουλής μέ προσεκάλεσε νά διατυπώσω τίς 

άπόψεις μου. 'Απήντησα δτι θά προτιμοϋσα νά μήν έμφα

νισθώ καί συνέστησα νά καλέσουν τόν κ. Κυπριανοϋ. ·Η 

'Επιτροπή τότε κάλεσε καί τόν κ. Ντενκτάς καί δ πρόε

δρός της εκανε δηλώσεις δτι μέ κάλεσε καί άρνήθηκα νά 

πάω. Κατόπιν αύτοϋ βρέθηκα υποχρεωμένος νά δεχθώ τήν 

πρόσκληση. Φρονώ δτι κακώς άκολουθοϋν αύτές τίς μεθό

δους οί 'Αμερικανοί. 'Εν πάση περιπτώσει θά πρέπει δ 

καθένας μας νά πάρει τήν θέση του, ετσι δμως πού νά μήν 

δημιουργηθεί όξύτης. Τό κλίμα πού δημιουργήθηκε ε{ναι 

ilδη δυσάρεστο, άς μή τό έπιδεινώσομε. w Ας δείξομε σω

φροσύνη, γιά νά μήν μεταβληθοϋμε σέ Σαντάτ καί Μπέ

γκιν .• ο καθένας άς υποστηρίξει τίς άπόψεις του άλλά 
χωρίς νά δημιουργεί καινούργια προβλήματα. 'Ανεξαρτή

τως τοϋ έμπάργκο, μποροϋμε νά έξαγγείλομε τή συνάντη

ση τών γενικών γραμματέων. Στό Μοντραί έξεθέσαμε πώς 

βλέπομε τά διάφορα προβλήματα. Τώρα ο{ γενικοί γραμ

ματείς άς συνεχίσουν. Αύτή τήν στιγμή οϋτε χρόνο διαθέ

τουμε, οuτε τό κλίμα ε{ναι κατάλληλο γιά νά συζητήσομε 

τήν ούσία. 

>>'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός συμφωνεί δτι δέν πρέπει 

νά καταστρέψαμε τήν άτμόσφαιρα τοϋ διαλόγου. Σκοπός 

μας ε{ ναι, δπως λέει μιά τουρκική παροιμία, νά φάμε σταφύ

λια, όχι νά ξυλοδαρθοϋμε μέ τόν άγροφύλακα. Στόχος μας 

δέν εlναι νά κερδίσομε πόντους δ ενας είς βάρος τοϋ άλ
λου, άλλά νά καλλιεργήσαμε τήν φιλία. 

>>'Ο ΠΕλλην πρωθυπουργός προσθέτει δτι άντιθέσεις 

υπάρχουν, άλλά δέν πρέπει νά δημιουργοϋμε δυσαρέσκειες 

καί πικρίες. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΕΤΣΕΒΠ 237 

»·Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός λέει δτι γι' αύτό τό λόγο, 

περιωρίστηκε μόνο στό νά έκφράσει άπογοήτευση γιά τή 

μή πραγματοποίηση τής συναντήσεως τών γενικών γραμ

ματέων. Καί γιά τό έμπάργκο δέν εΙπε τίποτε άλλο, παρά 

μόνον δτι δσο συνεχίζεται, τόσο θά συνεχίζεται καί ή άδι

άλλακτη στάση τών 'Ελληνοκυπρίων. Χαίρει πάντως δτι δ 

κ. Καραμανλής έπιθυμεί τήν συνέχιση τοϋ διαλόγου. 

»'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι θέλει νά βρεί 

λύσεις. Τό μέν Κυπριακό δέν τό έλέγχει, γιά τά διμερή 

δμως θέματα μπορεί νά πάρει άποφάσεις. 

»'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός λέει δτι άντικειμενικός 

σκοπός πρέπει νά εΙ ναι νά βρεθοϋν λύσεις. Γιά τήν συνάν

τηση τών γενικών γραμματέων λέει δτι, έφ' δσον δέν εΙ χε 

ματαιωθεί άλλά άναβληθεί, καλό θά ήταν τώρα νά λεχθεί 
κάτι τό νέο, τό έποικοδομητικό, δηλαδή συγκεκριμένα 

ήμερομηνία καί τόπος συναντήσεως. 

»'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός συμφωνεί καί προτείνει 4 
καί 5 'Ιουλίου στήν u Αγκυρα. 

» Ό Τοϋρκος πρωθυπουργός συμφωνεί. 
»Ό 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι δέν εχομε 

καιρό στή σημερινή συνάντηση νά έπαναλάβομε δσα εί

παμε στό Μοντραί. Οί γενικοί γραμματείς θά τά έξετάσουν. 

»'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός λέει δτι δ "Ελλην ύπουρ

γός 'Εξωτερικών εκανε πρό ήμερων δηλώσεις γιά τό δτι ή 

τουρκική Κυβέρνηση αίσθάνεται νά άπειλείται άπό τήν 

'Ελλάδ9-. Διευκρινίζει δτι οί "Ελληνες δημοσιογράφοι 

έρώτησαν τόν κ. Έτσεβίτ πρό ήμερών στίς Βρυξέλλες πά

νω στό θέμα αύτό .• ο ίδιος φρονεί δτι παρ' δλο πού ενα 
σύμφωνο μή έπιθέσεως μεταξύ συμμάχων άποτελεί άνωμα

λία, liν ή ·Ελλάς τό θέλει, ή Τουρκία εΙ ναι πρόθυμη νά τό 

συζητήσει σέ συνδυασμό μέ τά προβλήματα πού ύπάρχουν 

μεταξύ τών δύο χωρών. "Αν τό έπιθυμεί ή έλληνική πλευ

ρά, θά μποροϋσε νά έξετασθεί τό θέμα άπό τούς γενικούς 
γραμματείς. 

»'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι δέν εχει άν

τίρρηση, άλλά νά μή μνημονευθεί δημοσία. 

»·Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός συμφωνεί νά μήν γίνουν 

έπ' αύτοϋ δηλώσεις. 'Αλλά liν έρωτηθεί, θά πεί δτι τό 

σύμφωνο μή έπιθέσεως εΙναι κάτι πού μποροϋμε νά τό συζη

τήσομε. Δέν θά επρεπε νά δώσομε έντύπωση άρνητικότητος. 

»Ό 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι δέν εχει άν

τίρρηση. Τώρα πού θά βγοϋμε δέν θά κάνομε δηλώσεις. 

Δέν τοϋ άρέσει νά συζητεί γιά θέματα πού δένε{ ναι ώριμα, 

γιατί uστερα οί δημοσιογράφοι βγάζουν δ, τι θέλουν άπό τό 

κεφάλι τους. Σ' αύτό διαφέρομε μέ τόν κ. Έτσεβίτ. Θά 

βγάλομε μόνο ενα βραχύ άνακοινωθέν. 

»'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός παρατηρεί δτι δ Κ. Καρα

μανλής δέν εχει άνάγκη νά μιλάει πολύ, γιατί μιλοϋν πολύ 

δλοι οί 'Έλληνες σ' δλο τόν κόσμο, ένώ οί Τοϋρκοι δέν 

μιλοϋν. 

)) 'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός λέει δτι δ μέν κ. 'Ετσεβίτ 
μπορεί νά έλέγχει τή δική του γλώσσα, άλλά τήν γλώσσα 

τών ·Ελλήνων άπανταχοϋ τοϋ κόσμου δέν τήν έλέγχει δ κ. 

Καραμανλής. 

)) ·Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός σημειώνει δτι ύπέστη στίς 
Βρυξέλλες βομβαρδισμό άπό τούς "Ελληνες δημοσιογρά

φους. 

)) ·Ο "Ελλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι στίς Βρυ
ξέλλες δ κ. 'Ετσεβίt άνέμιξε καί τά θέματα τής έντάξεώς 

μας στήν ΕΟΚ καί τής συμμετοχής μας στό ΝΑΤΟ. Ό κ. 

Καραμανλής δέν έσχολίασε τό πράγμα δημοσία παρ' δλο 

πού θά ύπήρχε λόγος νά τό κάνει. Δέν τό επραξε γιατί 

έπιθυμία μας εΙ ναι νά συνεχίσομε τό διάλογο καί πρέπει νά 

τόν διευκολύνομε, καί δή άνεξαρτήτως τοϋ Κυπριακοϋ καί 

τοϋ έμπάργκο. Κάθε πλευρά βεβαίως θά ύποστηρίξει τίς 

άπόψεις μας. 'Αλλά κατά τρόπο μετριοπαθή καί όχι προ

κλητικό. Είτε άρθεί είτε δέν άρθεί τό έμπάργκο, έμείς πρέ

πει νά συνεχίσομε. 

)) 'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός παρατηρεί δτι είτε τό θέ
λουμε είτε όχι, οί σχέσεις μας θά έπηρεάζονται άπό τό δ, τι 

θά συμβαίνει στήν Κύπρο. Σείς θά επρεπε νά ένθαρρύνετε 

τούς 'Ελληνοκυπρίους σέ μιά λύση . 'Ο κ. Κυπριανοϋ πιέ

ζει νά τόν δεχθώ. Θά τό ήθελα, άλλά κατά τρόπο πού νά μ ή 

δημιουργήσει νέα προβλήματα. Δέν θέλει δ κ. Κυπριανοϋ 

νά συναντηθεί μέ τόν κ. Ντενκτάς άλλά μέ μένα. 'Αλλά δέν 

μπορώ νά τό κάνω. ΕΙμαι πρόθυμος νά τόν συναντήσω σέ 

μιά τετραμερή συνάντηση . Μόνο σ' αύτό τό πλαίσιο μπο

ρώ. Τώρα πού συμβαίνει νά είμαστε καί οί τέσσερις στίς 

ΗΠΑ μποροϋμε νά συναντηθοϋμε άνεπισήμως, όχι γιά 

διαπραγματεύσεις. ·Ο κ. Κυπριανοϋ ίσχυρίζεται δτι οί 

Τουρκοκύπριοι δέν παίρνουν άποφάσεις, άλλά ή" Αγκυρα. 

Συμμέριζόμαστε τίς πολιτικές εύθύνες μέ τούς Τουρκοκυ
πρίους, άλλά σεβόμενοι τίς δημοκρατικές άρχές δέν μπορώ 

νά τούς έπιβάλω δ,τιδήποτε. Μπορώ έλεύθερα καί δημό

σια νά προσπαθήσω νά ξεπεράσω ώρισμένες δυσκολίες 

μαζί τους. 'Αλλά δέν μπορώ νά τούς άγνοήσω καί νά καθή

σω έγώ άπέναντι στόν κ. Κυπριανοϋ. 'Αλλά άν βρεθοϋμε 

άνεπίσημα οί τέσσερις, δ κ. Κυπριανοϋ θά μπορεί νά μέ 

έρωτήσει δ,τι έπιθυμεί. 

)) 'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι εΙναι γεγο
νός δτι δ κ. Ντενκτάς έξαρτάtαι άπό τήν "Αγκυρα περισσό

τερο άπό δ, τι δ κ. Κυπριανοϋ άπό τήν 'Αθήνα. 'Υπήρξε 

σφάλμα δτι οί τουρκοκυπριακέςπροτάσεις ύπήρξαν τέτοι

ες πού δέν διευκολύνουν τόν ρόλο τοϋ 'Έλληνος πρωθυ

πουργοϋ. Δέν τίς άπεδοκίμασα μέν δημοσία, άλλά δέν μοϋ 

ε{ναι δυνατό νά κάνω συστάσεις στόν κ. Κυπριανοϋ νά τίς 

άποδεχθεί. 

)) 'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός φέρνει ώς παράδειγμα τήν 
πρόσφατη παραίτηση τοϋ Τουρκοκυπρίου "πρωθυπουρ

γοί)" κ. Κονούκ. Γιά νά μήν ύπάρξει κενό, δ κ. Έτσεβίτ 

εκανε ώρισμένες ύποδείξεις. Καί άμέσως δλα τά τουρκο
κυπριακά κόμματα τόν έπέκριναν δτι άναμιγνύεται στά 

έσωτερικά τους. ·Ο κ. Κυπριανοϋ λέει δτι οί Τουρκοκύ

πριοι προσφέρουν μόνον l% τοϋ έδάφους. 'Αλλά οί τουρ
κοκυπριακές προτάσεις δέν περιέχουν έδαφικά ποσοστά. 

Λένε μόνο δτι σέ εξ περιοχές εΙναι διατεθειμένοι οί Τουρ

κοκύπριοι νά συζητήσουν διευθετήσεις έδαφικές πού θά 

προέκυπταν άπό τίς διαπραγματεύσεις. Τό εκαναν γιά νά 

εχουν ενα διαπραγματευτικό περιθώριο. 'Ελέχθη έπίσης 

δημοσία δτι δέν ύπάρχει άντίρρηση νά έπιστρέψουν οί 

'Ελληνοκύπριοι στήν νεκρή ζώνη, ή όποία άντιπροσωπεύ

ει πάνω άπό 3% τοϋ έδάφους καί εΙναι σήμερα κλειστή 
στούς 'Ελληνοκυπρίους. 'Ελέχθη έπίσης δτι θά μποροϋν 

νά έπιστρέψουν στά Βαρώσια, τών δποίων ή άξία δέν μπο
ρεί vά άποτιμηθεί σέ ποσοστά. Τόσο έγώ δσο καί δ κ. 
Ντενκτάς είπαμε κατ' έπανάληψη δτι τό πολιτικό πλαίσιο 

τοϋ νέου κυπριακοϋ Κράτους έπιδέχεται συζήτηση . 'Η 

δμοσπονδιακή Κυβέρνηση μέ τίς τουρκοκυπριακές προτά-
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σεις διατηρεί 11 ή 12 σημαντικές άρμοδιότητες. 'Αλλά καί 
σ ' αυτό δέν είμαστε άκαμπτοι. ' Επιμένομε δμως σέ ώρισμέ

νες άρχές, πού συμφωνήθηκαν μεταξύ του Μακαρίου καί 

του Ντενκτάς . 

>>'Ο "Ελλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ε{λικρινώς 

πιστεύει δτι οί τουρκοκυπριακές προτάσεις δέν διευκολύ

νουν τήν λύση. Δέν δίνουν τήν έντύπωση δτι άνοίγουν 

δρόμο . 

>> ' Ο Τουρκος πρωθυπουργός λέει δτι ε{ ναι προτάσεις 

άνοιχτές γιά συζήτηση έκτός άπό τά θέματα άρχής. 

>>'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ετσι δπως 

ε{ ναι διατυπωμένες δέν άφήνουν περιθώριο συζητήσεως οϋ

τε γιά τό έδαφικό οϋτε γιά τό συνταγματικό. 

»·Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός σημειώνει δτι δ κ. Ντεν

κτάς εδωσε διευκρινήσεις γιά τίς προτάσεις του στήν Νέα 

'Υόρκη . v Αν δ κ. Κυπριανου δέν θέλει νά λάβει ύπ ' όψη 

του τίς διευκρινήσεις αυτές, τότε πρός τί νά μέ συναντήσει; 

'Εγώ δέν εχω άντίρρηση νά τόν δώ, άλλά δέν μπορώ νά 

άναλάβω τίς ευθύνες του κ. Ντενκτάς . Τώρα δμως πού βρι

σκόμαστε δλοι μαζί έδώ, άς έπωφεληθοϋμε τής ευκαιρίας 

νά συναντηθοϋμε . 

>>·Ο 'Έλλην πρωθυπουργός παρατηρεί δτι δέν θεωρεί 

τό τετραμερές σχήμα πρόσφορο γιά τήν προώθηση τοϋ 

θέματος. Πάντως δέν εχει συναντήσει τόν κ. Κυπριανου, δ 

δποίος βρίσκεται στό Σικάγο . 'Όπως δμως δ κ. Έτσεβίτ 

δέν μπορεί νά έπιβληθεί στόν κ. Ντενκτάς, άκόμη λιγώτερο 

μπορεί δ κ. Καραμανλής νά έπιβληθεί στόν κ. Κυπριανου. 

»'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός λέει δτι έπεβλήθη στόν κ. 

Ντενκτάς νά κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Χωρίς τήν 

παρότρυνση 'Ελλάδος καί Τουρκίας, οί Κύπριοι δέν μπο

ροϋν νά κάνουν πρόοδο. 'Ο κ. Κυπριανου συζητεί τό Κυ

πριακό μέ δλους τούς 'Αμερικανούς, δέν δέχεται δμως νά 

τό συζητήσει μέ τούς Τουρκοκυπρίους . Θά ήταν χρήσιμο 

άν δ κ . Καραμανλής τόν επειθε νά συναντηθουμε οί τέσσε

ρις . Δέν άρνουμαι νά τόν δώ, άλλά νά γίνει αυτό κατά 

τρόπο πού νά μήν φέρνει σέ δύσκολη θέση οϋτε τόν κ. 

Ντενκτάς οϋτε έμένα. 

>> ' Ο 'Έλλην πρωθυπουργός έπαναλαμβάνει δτι δ ρόλος 

του θά διευκολύνετο άν οί προτάσεις τοϋ εδιναν τέτοια 

δυνατότητα, δπως εlχε πεί καί στό Μοντραί. Δέν θά παρα

λείψω πάντως νά συστήσω μετριοπάθεια. 

>>'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός λέει δτι τό συνταγματικό 

πρόβλημα εlναι όντως περίπλοκο. 'Ο κ. Κυπριανου 

άντιλαμβάνεται τήν δμοσπονδία κατά τρόπο πού οί 

Τουρκοκύπριοι νά θεωροϋνται ώς μειονότης στό Κράτος. 

'Αλλά σέ ενα δμοσπονδιακό σύστημα δέν ύπάρχει πλειο

νότης καί μειονότης, άλλά δύο στοιχεία συστατικά τής 

δμοσπονδίας . 

>>'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός πα~ατηρεί δτι δπως ε{ ναι 

διατυπωμένες οί τουρκοκυπριακές προτάσεις ε{ ναι περίπου 

διχοτομικές καί καθιστουν δύσκολη τήν λειτουργία τής 

πολιτείας . 

»'Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός σημειώνει δτι έκείνοι βλέ

πουν τά πράγματα διαφορετικά. v Αν ή έλληνική πλευρά 

πείσει τήν τουρκική πλευρά, μπορουν μεταξύ τους νά 

βροϋν λύσεις. ' Αλλά οί βασικές άρχές πρέπει νά παραμεί

νουν σεβαστές. 

» Ό 'Έλλην πρωθυπουργός λέει δτι δέν ξέρει πώς θά 
άντιδράσει δ κ. Κυπριανοϋ, θά του κάνει δμως συστάσεις 

μετριοπαθείας . 'Επαναλαμβάνει πάντως δτι δέν βλέπει τήν 

δυνατότητα τετραμερους. Θά μεταφέρει πάντως τίς έντυ

πώσεις του στόν κ. Κυπριανου καί θά πεί πώς σκέπτεται δ 

κ. 'Ετσεβίτ. 

» · Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός παρακαλεί νά έξηγηθουν 
στόν κ. Κυπριανου οί λόγοι, γιά τούς δποίους δέν μπορεί 

νά τόν συναντήσει, γιατί δέν θέλει νά τόν προσβάλει. 

» ' Ο 'Έλλην πρωθυπουργός λέει δτι θά τό κάνει . Προ

σθέτει δτι, έπειδή πάντως θά άντιδικήσομε, θά πρέπει νά τό 

κάνομε κατά τρόπο πού νά μήν δυσκολέψαμε τά πράγματα. 

Καθένας μας νά έκθέσει βεβαίως τά έπιχειρήματά του , άλ

λά κατά τρόπο πού νά μάς έπιτρέψει κάποτε νά τά ξεχάσο

με. 

»·Ο Τοϋρκος πρωθυπουργός διερωτάται άν πρέπει νά 

καθορισθεί νέα συνάντηση μεταξύ πρωθυπουργών ή νά συ

ναντηθουν πρώτα οί γενικοί γραμματείς. 

>>'Ο "Ελλην πρωθυπουργός προτιμά νά συναντηθουν 

πρώτα οί γενικοί γραμματείς νά δουμε ποϋ βρισκόμαστε. 

Ό κ. Έτσεβίτ θέλει νά έξετάσομε άπ' ευθείας τήν ουσία 

των προβλημάτων. 'Εγώ λέω δτι πρέπει νά έξετάσομε πρώ

τα τή διαδικασία πού θά άκολουθήσομε. Οί γενικοί γραμ

ματείς θά έξετάσουν καί τίς δύο πτυχές καί θά μάς άναφέ

ρουν - πιστεύω δτι οί λύσεις δέν εlναι δύσκολες, άν προ

σπελάσομε τά προβλήματα λογικά. 

»Ό Τουρκος πρωθυπουργός συμφωνεί δτι οί δδηγίες 

θά δίδονται άπό τούς πρωθυπουργούς πρός τούς γενικούς 

γραμματείς γιά νά τούς δίνουν τήν πολιτική κατεύθυνσψ80 • 

Μετά τό τέλος τfjς συνομιλίας δόθηκε στή δημο

σιότητα κοινό &νακοινωθέν. 

«Οί πρωθυπουργοί 'Ελλάδος καί Τουρκίας συναντήθη

καν στήν Οόάσιγκτων στίς 29 Μαίου συνεχίζοντας τίς συ
νομιλίες τους στό Μοντραί. Οί δύο πρωθυπουργοί προέ

βησαν σέ ευρεία καί ειλικρινή άνταλλαγή άπόψεων έπί 

δλων τών θεμάτων κοινου ένδιαφέροντος . Έπανεβεβαίω

σαν τήν άμοιβαία έπιθυμία τους νά έξεύρουν ειρηνικές λύ
σεις στά διμερή προβλήματα πού εχουν άρνητικές έπιπτώ

σεις έπί τών σχέσεων τών δύο χωρών καί άπεφάσισαν νά 

συνεχισθή δ διάλογος μεταξύ των. Συνεφώνησαν δπως ή 

άναβληθείσα συνάντηση των γενικών γραμματέων των 

ύπουργείων 'Εξωτερικών των χωρών των πραγματοποι ηθή 

στήν v Αγκυρα στίς 4 καί 5 'Ιουλίου». 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

Συνέρχεται στήν Ούάσιγκτων τό Συμβούλιο τfjς 

Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σέ έπίπεδο &ρχηγών 

Κρατών καί πρωθυπουργών. Στή διάρκεια τfjς συνό

δου πfjρε τό λόγο καί δ πρωθυπουργός τfjς 'Ελλάδος, 

δ δποίος εΙπε τά έξfjς: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»0{ συναντήσεις μας σ' αύτή τήν ύψηλή στάθμη 
έγιναν πυκνότερες τά τελευταία χρόνια. Τό γεγονός 

αύτό όφείλεται προφανώς στήν διαπίστωση δτι, άπό 

τής lδρύσεως τής Συμμαχίας, συνετελέσθησαν ώρι

σμένες βασικές μεταβολές πού δικαιολογούν άνησυ

χίες γιά τό μέλλον. Μεταβολές στήν μορφή καί τήν 
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εκταση τών κινδύνων, στόν συσχετισμό τών δυνάμε

ων τών δύο συνασπισμών καί στήν πολιτική, τήν οί

κονομική καί τήν ψυχολογική κατάσταση πού έπι

κρατεί στήν Δύση. Πρίν άπό τριάντα χρόνια δέν έτί

θετο κάν θέμα νά έξηγήσει κανείς τούς λόγους ύπάρ

ξεως τής Συμμαχίας. Γιατί οι' λόγοι αύτοί ήταν φανε

ροί καί αύτονόητοι. Σήμερα, όμως, ή άνάγκη αύτή 

έμφανίζεται έπιτακτική καί φοβούμαι πώς ή άπάντη

ση πού δίνουμε στήν κοινή μας γνώμη δέν φαίνεται 

νά εlναι άρκετά πειστική. 

»Κάποτε έλέχθη πώς ή 'Ατλαντική Συμμαχία εl

ναι θύμα τής έπιτυχίας της. Καί νομίζω ότι ή διαπί

στωση αύτή άπεδείχθη όρθή. Πράγματι, δέν μπορεί 

κανείς νά άρνηθεί πώς ή Συμμαχία, παρά τίς άναμφι

σβήτητες άδυναμίες της, άπέτρεψε τήν έπικράτηση 

τοv κομμουνισμού στήν Δυτική Εύρώπη καί τήν 

συμφορά μιiiς νέας παγκόσμιας συρράξεως. Αύτή 

όμως ή έπιτυχία της, ένισχυμένη τόν τελευταίο και-

, ρό καί άπό τό κλίμα τής ύφέσεως, φυσικό ήταν νά 
δημιουργήσει στήν Δύση μιά ψευδαίσθηση άσφα

λείας, μέ συνέπειες πού εχουν τονισθεί κατά κόρο 

καί εlναι περιττό νά τίς έπαναλάβω. 

»Κατά τήν περυσινή μας συνάντηση εlχα τήν εύ

καιρία νά έπισημάνω ώρισμένες άδυναμίες πού έπη

ρεάζουν δυσμενώς τήν άποτελεσματικότητα καί τήν 

συνοχή τής Συμμαχίας. Θά τίς έπαναλάβω καί σήμε

ρα, γιατί εκτοτε όχι μόνο δέν περιωρίστηκαν άλλά 

ϊσως εγιναν καί όξύτερες. Εlχα μιλήσει τότε γιά τήν 

χαλάρωση τής άμυντικής προσπαθείας τών συμμά

χων, γιά τήν ελλειψη στενής συνεργασίας μεταξύ 

μας, πού εχει σάν άποτέλεσμα τήν οiκονομική καί 

κοινωνική κρίση πού πλήττει τόν έλεύθερο κόσμο, 

γιά τήν κατάχρηση τής έλευθερίας καί τόν εύδαιμο

νισμο πού πλήττει τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς. 
Εlχα καταλήξει, τότε, στό συμπέρασμα ότι άντιμε

τωπίζουμε μιά κρίση πολιτική καί ήθική καί εlχα 

διατυπώσει τήν άποψη ότι ή Συμμαχία εlναι σέ θέση 

νά ξεπεράσει αύτή τήν κρίση άν άξιοποιήσει τίς με

γάλες δυνατότητες πού διαθέτει . Καί πρό παντός άν 

θελήσει νά δώσει πιό ούσιαστικό περιεχόμενο στίς 

ήθικές άρχές πού άποτελοvν τό θεμέλιο τής Συμμα

χίας καί πού έκφράζονται στήν εiσαγωγή καί στά 

πρώτα άρθρα του 'Α τλαντικοv Συμφώνου. Γιατί δέν 

μπορούμε νά όμιλοvμε γιά τήν παγκόσμια τάξη καί 
είρήνη όταν δέν μπορούμε νά έξασφαλίσουμε είρήνη 

στούς κόλπους τής Συμμαχίας. Ή προσπάθεια πού 

θά χρειασθ~ί γιά νά μεταβληθούν σέ πράξη αύτά τά 
desiderata θά άπαιτήσει ρεαλισμό καί θάρρος άξίζει 
όμως άσφαλώς τόν κόπο νά άναληφθεί γιατί, χωρίς 

αύτή, ύπάρχει κίνδυνος νά κλονισθεί άκόμη περισσό

τερο τό κvρος τής Συμμαχίας καί ή έμπιστοσύνη τών 

λαών μας σ ' αύτή. 

;; 'Από όσες ένδείξεις διαθέτουμε καί άπό τήν πο
λύ ένδιαφέρουσα μελέτη πού εγι νε, μέ πρόταση του 

προέδρου Κάρτερ, στά πλαίσια τής Συμμαχίας μέ άν

τικείμενο τίς σχέσεις Ά νατολής - Δύσεως, προκύ

πτει ότι ή Σοβιετική "Ενωση δέν εχει οvτε τήν πρό

θεση οvτε καί συμφέρον νά έγκαταλείψει τήν πολιτι

κή τής ύφέσεως, τούλάχιστον μέσα στό προβλεπτό 

μέλλον. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει πώς θά παραλεί

ψει νά έπωφεληθεί άπό κάθε εύκαιρία, εϊτε γιά νά 

έντείνει τήν διαβρωτική της προσπάθεια στήν Εύ

ρώπη, εϊτε γιά νά έπεκτείνει τήν έπιρροή της στόν 

Τρίτο Κόσμο καί ίδιαίτερα σiήν 'Αφρική. Καί τά 
δύο αύτά ένδεχόμενα περικλείουν προφανείς κινδύ

νους γιά τήν Δύση καί έπιβάλλουν άδιάλειπτη έπα

. γρύπνηση έκ μέρους μας. Στόν άγώνα αύτό ή Σοβιε
τική "Ενωση πλεονεκτεί σέ ώρισμένους τομείς εναν

τι τής Δύσεως. Πέραν τών άλλων, εχει τό πλεονέ

κτημα τής ταχείας λήψεως άποφάσεων καί τής άμέ

σου έκτελέσεως αύτών. Καί έκμεταλλεύεται τό φυσι

κό φθόνο τών πτωχών κατά τών πλουσίων, καθώς καί 

τήν δυσπιστία τών ύπό άνάπτυξη χωρών πρός τήν 

Δύση. 

»Πιστεύω ότι, εστω καί άν οί Σοβιετικοί συμφω

νήσουν τελικά σέ ώρισμένους περιορισμούς τών πυ

ρηνικών όπλων, δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι θά έξα

κολουθήσουν νά άναπτύσσουν τίς συμβατικές τους 

δυνατότητες, όπως δείχνει ή μέχρι τώρα στάση τους 

στίς διαπραγματεύσεις τής Βιέννης. Προκύπτει, συ

νεπώς, έπιτακτική ή άνάγκη γιά τήν Δύση νά εlναι 
έτοιμη γιά κάθε ένδεχόμενο καί νά έντείνει τίς προ

σπάθειές της στόν συμβατικό τομέα, άν δέν θέλει νά 

βρεθεί μπροστά σέ όδυνηρές έκπλήξεις σέ ένα μέλ

λον πού μπορεί νά μήν εlναι πολύ άπομακρυσμένο. 

»ν Ας μ ή ξεχνiiμε πώς ή ύφεσιακή πολιτική πού 

άκολουθεί σήμερα ή Σοβιετική "Ενωση δέν άποτελεί 

γι' αύτή στόχο άλλά τακτική. Τήν τακτική όμως αύ

τή δέν θά διστάσει νά τήν μεταβάλει, έάν τό 

συμφέρον της καί οί δυνατότητές της τής τό έπιτρέ

ψουν. 

»Προτού τελειώσω, κύριε πρόεδρε, θά ήθελα νά 

προσθέσω λίγα λόγια σχετικά μέ δύο θέματα πού έν

διαφέρουν ίδιαίτερα τήν χώρα μου: τήν θέση της μέ

σα στήν Συμμαχία καί τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις. 

Ή Έλλάς πιστεύει στήν Συμμαχία. 'Αναγκάστηκε, 

όμως, νά άποχωρήσει dπό τό στρατιωτικό της σκέ
λος γιά τούς γνωστούς σέ όλους μας λόγους. VΗδη, 

όπως γνωρίζετε, άρχισαν διαπραγματεύσεις μεταξύ 

'Ελλήνων καί συμμάχων είδικών μέ σκοπό νά βρεθεί 

δ καλύτερος δυνατός τρόπος γιά μιά όμαλή καί άπα
δοτική συνεργασία τής χώρας μου μέ τήν Συμμαχία. 

Τήν συνεργασία αύτή, πού άπό τήν δική μας πλευρά 

τήν θέλουμε όσο τό δυνατόν στενότερη, τήν θεωρού

με σάν γέφυρα γιά τήν όλοκληρωτική έπιστροφή μας 

στήν Συμμαχία, εύθύς ώς έκλείψουν τά αϊτια πού έπέ

βαλαν τήν άποχώρησή μας. Οί διαπραγματεύσεις αύ

τές θά πρέπει νά άποβλέπουν άποκλειστικά καί μόνο 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



240 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣτΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΠΕΙΕΣ 

στήν ρύθμιση τών θεμάτων έκείνων πού προέκυψαν 

άπό τήν άποχώρησή μας άπό τήν 'Ενοποιημένη 

Στρατιωτική Διοίκηση. Θέματα άσχετα μέ τήν άπο

χώρησή μας, προβλήματα πού ύπήρχαν πολύ πρίν 

άπό τό 1974 καί πού ή Συμμαχία δέν κατώρθωσε άκό
μη νά έπιλύσει, δέν έχουν θέση στίς διαπραγματεύ

σεις αύτές. 'Εν τούτοις, παρατηρήσαμε μέ έκπληξη 

μιά τάση νά είσαχθοvν στίς διαπραγματεύσεις άσχε

τα μέ αύτές θέματα. Μιά τέτοια τάση εlναι τουλάχι

στον άκατανόητη, άφοv ή έπανασύνδεση τής 'Ελλά

δος μέ τήν Συμμαχία έξυπηρετεί τά συμφέροντα 

δλων μας. Υ Α ν αύτή ή τάση συνεχισθεί, τότε προβλέ

πω μέ λύπη μου δτι, παρ' δλη τήν καλή διάθεση πού 

ύπάρχει άπό τήν δική μας πλευρά, οί διαπραγματεύ

σεις θά όδηγηθοvν σέ άποτυχία καί ή χώρα μου θά 

τεθεί πρό διλημμάτων. 

»'Όσο άφορα τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις, κύ

ριε πρόεδρε, ή Κυβέρνησή μου είλικρινώς λυπaται 

γιατί τά τελευταία χρόνια έχουν διαταραχθεί. Δέν θά 

μιλήσω περί εύθυνών. Θά έπωφεληθώ, δμως, τής εύ

καιρίας γιά νά τονίσω, άλλη μιά φορά, δτι ή Κυβέρ

νησή μου πιστεύει στήν άνάγκη τής άποκαταστάσε

ως τής έλληνοτουρκικής φιλίας καί συνεργασίας. 

Καί τήν πίστη της αύτή τήν άπέδειξε έμπράκτως κα

τά τό παρελθόν. ΝΗδη έχουμε προτείνει καθιερωμέ

νες διαδικασίες γιά μιά δίκαιη καί λογική διευθέτη

ση τών διαφορών μας πρός τό συμφέρον όχι μόνο 

τών δύο χωρών μας, άλλά καί τής Συμμαχίας στό 

σύνολό της. Πιστεύω δτι ή πράξη θά άποδείξει δτι 
καί ή τουρκική Κυβέρνηση μέ τό ίδιο πνεvμα άντιμε

τωπίζει τήν διευθέτηση τών διαφορών μας. 

»Τελειώνοντας, έπιθυμώ νά έκφράσω τίς εύχαρι

στίες μου στήν Κυβέρνηση τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών γιά τήν φιλοξενία πού μaς παρέσχε καί γιά τήν 

άρτια όργάνωση τής παρούσης Συνόδοω>. 

Στή διάρκεια, έξάλλου, τής προπαρασκευαστικής 

φάσεως άλλά καί τών έργασιών τής Συνόδου, δ Κ. 

Καραμανλής, τά μέλη τής έλληνικής άντιπροσωπεί

ας καί οί διπλωματικοί έκπρόσωποι τής 'Ελλάδος 

κατέβαλαν σύντονες προσπάθειες, προκειμένου νά 

άποτραπεί άναφορά, στό κείμενο τοϋ τελικοϋ κοινοϋ 

άνακοινωθέντος, στή σκοπιμότητα aρσεως του έμ

πάργκο σέ βάρος τής Τουρκίας! Πράγματι, δύο 

περίπου έβδομάδες πρίν άπό τήν εναρξη τής Συνό
δου, ε{χε προβλεφθεί, στό πλαίσιο τής έπισκοπή

σεως τοϋ διεθνοϋς δρίζοντα καθώς καί τών σημαντι

κότερων θεμάτων πού άπασχολοϋν τή Συμμαχία άπό 

τό γενικό γραμματέα τοϋ όργανισμοϋ, ή άναφορά 

στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις καί στήν άνάγκη 

aρσεως τών περιορισμών στήν παροχή στρατιωτικοϋ 

ύλικοϋ στήν Τουρκία. 'Αρμόδια έπιτροπή ε{ χε άρχί

σει νά έπεξεργάζεται ενα πρώτο σχέδιο άνακοινω

θέντος, δπου περιέχονταν οί άκόλουθες παράγραφοι: 

«Οί σύμμαχοι εΙναι εύτυχείς μέ τήν πρόσφατη έξέλιξη 

των σχέσεων μεταξύ · Ελλάδος καί Τουρκίας, καθώς καί μέ 

τόν διάλογο ύψηλου έπιπέδου πού πραγματοποιήθηκε με

ταξύ των δύο χωρών, καί έξέφρασαν τήν έλπίδα δτι θά ση

μειωθουν νέα έποικοδομητικά βήματα, μέ σκοπό τήν έπί

λυση τών ύφισταμένων μεταξύ των δύο συμμάχων διαφο

ρών. 

»Οί σύμμαχοι έσημείωσαν μέ ίκανοποίηση τήν πρωτο

βουλία τής άμερικανικής Κυβερνήσεως πού άποβλέπει 

στήν dρση δλων των περιορισμών πού έμποδίζουν τόν 

έφοδιασμό τής Τουρκίας μέ άμυντικό ύλικό καί έξέφρασαν 
τήν έλπίδα δτι θά μπορέσει νά βρεθεί σύντομα λύση σ' 

αύτό τό πρόβλημα». 

Εύθύς μετά τή γνωστοποίηση τοϋ γεγονότος, ή 

έλληνική Κυβέρνηση άποδύθηκε σέ σειρά ένεργειών 

καί διαβημάτων μέ στόχο τήν άπάλειψη τής έπίμα

χης παραγράφου. Ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Γ. 
Ράλλης, τή χαρακτήρισε, πρός κάθε κατεύθυνση, ώς 

«άπαράδεκτψ>, έπισημαίνοντας δτι, άφενός, τό Κογ

κρέσσο ε{ναι κυρίαρχο καί δέν έπιτρέπεται σέ ξένα 

Κράτη νά έπιδιώκουν τόν έπηρεασμό του καί, άφετέ

ρου, ή 'Ελλάδα άδυνατεί, πολιτικά καί ήθικά, νά συ

νηγορήσει γιά τήν aρση τοϋ έμπάργκο πού τό ίδιο τό 

άμερικανικό Κογκρέσσο συνέδεσε εύθέως μέ τή λύ

ση τοϋ κυπριακοϋ ζητήματος. 

Τελικά, μεtά άπό διαδοχικές συζητήσεις καί σει

ρά προτάσεων καί άντιπροτάσεων πού συζητήθηκαν 

άπό πολυμερή όργανα τής Συμμαχίας, άλλά καί σέ 

έπίπεδο διμερών διπλωματικών έπαφών, εγινε δεκτή 

ή διατύπωση πού κατά βάση πρότεινε έναλλακτικά ή 

έλληνική πλευρά. 

Στό τελικό, πράγματι, κοινό άνακοινωθέν τής 

31ης Μαίου περιλήφθηκαν σχετικά οί άκόλουθες 

δύο παράγραφοι: 

« ... ( 12) Οί σύμμαχοι σημείωσαν μέ ίκανοποίηση τή συ

νάντηση τών πρωθυπουργών τής ·Ελλάδος καί τής Τουρ

κίας. 'Εξέφρασαν τήν έλπίδα δτι αύτός ό διάλογος γιά τά 

διμερή θέματα θά συμβάλει στήν έπίλυση τών διαφορών 

μεταξύ των δύο χωρών. 
»(13) Οί σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν τή σημασία πού 

άποδίδουν στήν ένίσχυση τής συνοχής καί τής άλληλεγγύ

ης ίδιαίτερα στήν νοτιοανατολική πτέρυγα. Διετύπωσαν 

τήν έλπίδα δτι τά ύφιστάμενα προβλήματα θά βρουν τή 

λύση τους καί δτι θά άποκατασταθεί πλήρης συνεργασία 

μεταξύ των μελών τής Συμμαχίας σέ δλους τούς τομείς του 

άμυντικου πεδίου». 

Σέ μεταγενέστερη ίδιωτική συνέντευξη, δ Κ. Κα

ραμανλής θά άναφέρει σχετικά τά άκόλουθα: 

«Τότε άντιμετώπισα μιά άπό τίς δυσκολώτερες 

στιγμές τής ζωής μου. Διότι εlχε προγραμματισθεί 

σ' αύτή τή Σύνοδο νά συμπεριληφθεί στό άνακοινω

θέν σύσταση πρός τό άμερικανικό Κογκρέσσο νά 

άρει τό έμπάργκο. "Οταν λοιπόν ξεκίνησα νά πάω 

στήν Ούάσιγκτων έγνώριζα δτι θά εlχα ν' άντιμετω-
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πίσω μιά δύσκολη κατάσταση. Γιατί θά εlχα τό δί
λημμα η νά συνυπογράψω τό άνακοινωθέν η νά άρ

νηθώ καί νά φύγω καί άπό τό πολιτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ. 

>~Στήν περίπτωση αύτή μέ βοήθησε πολύ δ Σμίτ 

μέ τόν Γκένσερ. Τή δεύτερη μέρα δέν πήγα στή Διά

σκεψη, άλλά είδοποίησα τόν Κάρτερ καί-τόν Σμίτ 

δτι: "ΝΑν έπιμείνετε σ' αύτό τό άνακοινωθέν, θά 

βρεθώ στήν άνάγκη vά προβάλω veto καί ν' άποχω
ρήσω άπό τή Σύνοδο καί άπό τό πολιτικό σκέλος του 

ΝΑ ΤΟ. Εlναι άδιανόητο, τούς εlπα, νά περιμένετε 

άπό "Ελληνα πρωθυπουργό νά ζητήσει άπό τό άμε

ρικανικό Κογκρέσσο τήν άρση του έμπάργκο άπό 

τήν Τουρκία". 'Επενέβη δ Σμίτ μέ τόν Κάρτερ, μέ 

άποτέλεσμα ν' άπαλειφθεί τελικά άπό τό άνακοι νω

θέν ή εύχή αύτή πρός τό άμερικανικό Κογκρέσσο. 

)) VΕγινε, δμως, τότε φανερό δτι ή άρση του έμ
πάργκο πού ε{ χε έπιβληθεί μετά τήν άποχώρησή μας 

άπό τό ΝΑΤΟ ήταν ζήτημα χρόνου, άφου ή Τουρκία 

μέ τό κλείσιμο τώνβάσεων έξεβίαζε πλέον τόσο τήν 

'Αμερική δσο καί τή Συμμαχία»sι. 

31 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1978 

Στό περιθώριο τής διασκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

ε-χει συνάντηση καί συνομιλία στόν Λευκό Ο{κο μέ 

τόν πρόεδρο Τζ. Κάρτερ. 'Η συνάντηση εΙ-χε όριστεί 

μετά άπό σ-χετική πρόσκληση του 'Αμερικανοu 

προέδρου πρός τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, μέ έπι

στολή του άπό ll Μαίου. 
Τό πρακτικό τής συνομιλίας τών δύο ήγετών πε

ριλαμβάνει τά έξής: 

«Παρέστησαν: 

»'Από έλληνικής πλευράς δ ύπουργός 'Εξωτερικών κ. 

Γ. Ράλλης, δ πρέσβυς τής 'Ελλάδος εΙς Ούάσιγκτων κ. Μ. 

'Αλεξανδράκης, δ γενικός διευθυντής Πολιτικών 'Υποθέ

σεων του ύπουργείου 'Εξωτερικών κ. Ι. Τζούνης, δ γενικός 

διευθυντής του Πολιτικου Γραφείου του κ. πρωθυπουργου 

κ. Π. Μολυβιάτης. 

»'Από άμερικανικής πλευράς δ άντιπρόεδρος Γουώλ

τερ Φ. Μονταίηλ, δ άναπληρωτής ύπουργός 'Εξωτερικών 

Γουώρεν Κρίστοφερ, δ άναπληρωτής βοηθός εΙς τόν πρόε

δρον διά θέματα 'Εθνικής 'Ασφαλείας Νταίηβιντ "Ααρον, 

δ σύμβουλος του ύπουργείου 'Εξωτερικών Μάθιου Νίμιτς, 

δ βοηθός ύπουργός 'Εξωτερικών διά Εύρωπαϊκάς 'Υ ποθέ

σεις Τζώρτζ Βέστ, στέλεχος Συμβουλίου 'Εθνικής 'Αμύ

νης Πώλ Χέντζ. 

»'Ο πρόεδρος Κάρτερ εύχαριστεί διά τήν έποικοδομη

τικήν στάσιν τής 'Ελλάδος κατά τήν τελευταίαν Σύνοδον 

Κορυφής του ΝΑΤΟ καί εκφράζει τήν ίκανοποίησίν του, 

διότι έξευρέθη διατύπωσις έπιτρέψασα τήν σύνταξιν του 
άνακοινωθέντος. 'Εκφράζει τήν χαράν του πού ύποδέχεται 

τόν πρωθυπουργόν Κ. Καραμανλήν είς τόν Λευκόν Οlκον 

καί τόν παρακαλεί νά άνοίξη τήν συζήτησιν θίγων τά θέ

ματα τής προτιμήσεώς του. Προσθέτει οτι δ ίδιος επιφυ

λάσσεται νά θίξη δύο η τρία σημεία. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός εύχαριστεί καί έκφράζει τήν ίκα

νοποίησίν του γιά τήν εύκαιρία πού του δίδεται νά άνταλλά

ξη σκέψεις μέ τόν πρόεδρον Κάρτερ. Λυπείται διότι στά 

τόσα προβλήματά του θά προσθέσωμεν καί ήμείς τά δικά 

μας. Θέλει νά πιστευθή οτι τά προβλήματα αύτά δέν τά 

δημιουργήσαμεν ήμείς. Τά έδημιούργησαν ο{ γείτονες. 

Δέν θέλει νά κατηγορήση τήν Τουρκία, θέλει ομως νά το

νίσει οτι ή 'Ελλάς δέν ζητά τίποτε. Οί Τουρκοι ζητουν. 

Καί όχι μόνον εδημιούργησαν τά προβλήματα, άλλά, μο

λονότι ύπάρχουν λύσεις, δέν τάς δέχονται. Διότι λύσεις 

ύπάρχουν. Δυστυχώς ομως δέν εύρίσκει κατανόηση. 'Ο 
ίδιος κάνει ο, τι ήμπορεί. Υίοθετεί θέσεις μετριοπαθείς είς 

βάρος τής δημοτικότητός του, διότι πιστεύει ότι τά προ

βλήματα πρέπει νά λυθουν όχι μόνον χάριν των δύο χωρών 

άλλά καί χάριν τής Συμμαχίας. ~Οπως εlπε, όμως, έν άρχij, 

δέν εύρίσκει κατανόηση. 'Επιθυμεί νά ύπογραμμίση οτι 

είς δύο περιπτώσεις άπέτρεψε τόν πόλεμον: 

»I. ~Οταν οί Τουρκοι εΙσέβαλαν εΙς τήν Κύπρον. "Εχει 
ύπ' όψιν του τήν δευτέραν στρατιωτικήν έπιχείρησιν πού 

λογικώς ήτο άνεξήγητος. Καί ήτο άνεξήγητος, διότι ή 
τουρκική εΙσβολή εΙς τήν Κύπρον eγινε μέ τήν πρόφασιν 

οτι ijθελαν νά άποκαταστήσουν τήν νομιμότητα. Τρείς ήμέ

ρες μετά τήν είσβολήν ή νομιμότης άπεκατεστάθη εΙς μέν 

τήν ' Ελλάδα έν τφ προσώπφ του, είς δέ τήν Κύπρον έν τφ 
προσώπφ του κ. Κληρίδη. Λογικώς ή Τουρκία θά eπρεπε 

κατόπιν τούτου νά άποσίφη τά στρατεύματά της άπό τήν 

Κύπρο. 'Αντί τούτου έξηκολούθησε νά τά ένισχύη καί 

μετ' όλίγον έξαπέλυσε τήν δευτέραν επιχείρησιν μέ τά 

γνωστά άποτελέσματα. Τό θέμα πού τίθεται σήμερα εΙναι 

οτι τό 18% του πληθυσμου κατέχει τό 40% του έδάφους καί 
ότι ύπάρχουν 200 χιλιάδες περίπου πρόσφυγες. Διά νά δώ
ση μίαν Ιδέαν του μεγέθους του προσφυγικου προβλήματος 

λέγει ότι τηρουμένων των άναλογιών τουτο θά μετεφράζε

το είς 80 εκατομμύρια πρόσφυγες, έάν εΙχε συμβεί εΙς τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας. 

»Δέν ύπάρχει λογικός άνθρωπος πού θά έδέχετο οτι ήμ

πορεί νά διατηρηθή ή κατάστασις αύτή. Πρέπει νά εύρεθή 

μία λύσις. Μολονότι ομως συζητουμε έπί τέσσερα χρόνια, 

δέν έχει έξευρεθή λύσις καί τουτο διότι μέχρι προσφάτως 

άκόμη οί Τουρκοι ήρνουντο νά προβουν εΙς προτάσεις. 
Τελευταίως διετύπωσαν προτάσεις, άλλά οί προτάσεις αύ

τές δέν δδηγουν εΙς λύσεις. 'Όλοι έκείνοι οί δποίοι τάς 

έμελέτησαν, οπως οί "Αγγλοι, οί Γερμανοί, οί Γάλλοι, πα

ραδέχονται οτι δέν δδηγουν είς λύσεις. 

»ΕΙναι βέβαιον οτι ή λύσις έξαρτάται άπό τήν Τουρκί

αν. Καί τουτο διά τόν λόγον οτι αύτοί κατέχουν τό νησί καί 

άπό αύτούς εξαρτάται νά δώσουν λύσεις. Τουτο δέ τόσον 

μάλλον οσο αί θέσεις πού υίοθετουν οί Κύπριοι δίνουν 

ίκανοποίησιν είς τά βασικά αΙτήματα τών Τούρκων. Οί 

Κύπριοι δέχονται Κράτος διζωνικό, δμοσπονδιακό καί 

Κυβέρνησιν με χαλαράς έξουσίας. Ζητουν εΙς άντάλλαγμα 
τό eδαφος πού κατέχουν οί Τουρκοι νά eχη κάποιαν άνα

λογίαν μέ τόν πληθυσμόν. Θά εδέχοντο μάλιστα νά φθά

σουν μέχρι καί τό 25%. Αί θέσεις αύταί ίκανοποιουν τά 
βασικά αΙτήματα τών Τούρκων. 

»Τό Κυπριακόν καί τό έμπάργκο συνεδέθησαν καί άπο

τελουν σήμερον πονοκέφαλον διά τήν 'Αμερικήν. Τό εμ

πάργκο δέν τό επέβαλεν ή 'Ελλάς, τό έπέβαλεν τό Κογ

κρέσσον. Καί όχι μόνον δέν τό έπεβάλαμεν ήμείς άλλά καί 
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άποδεχόμεθα δτι άποτελεί έσωτερικόν θέμα τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών καί είς τούς 'Αμερικανούς άπόκειται νά 

άποφασίσουν έν προκειμένφ. 'Οποιανδήποτε λύσιν δμως 

καί άν δώσουν πρέπει νά εχουν ύπ' όψιν τους δτι θά ύπάρ

ξουν έπιπτώσεις πολιτικές, ψυχολογικές, άμυντικές κ.λ.π. 

Καί αuτό δμως τό θέμα θά ημπορουσε νά λυθή άπό τήν 

Τουρκίαν. Διότι, άν έδέχοντο λογικήν λύσιν είς τό Κυπρι

ακόν, τήν έπομένην θά ηρετο τό έμπάργκο, ήμείς θά έπε

στρέφαμεν είς τό ΝΑΤΟ καί θά άπηλλάσσοντο δλοι του 

προβλήματος, καί ή άμερικανική Κυβέρνησις καί τό Κογ

κρέσσο καί ίδίως ή Τουρκία. ·Ο κ. πρωθυπουργός δέν κα

ταλαβαίνει γιατί πρέπει νά άγωνιζόμεθα δλοι γιά νά άπαλ

λαγή ή Τουρκία άπό τό έμπάργκο, έφ' δσον ε{ ναι στό χέρι 

της νά τό κάνη . 

»'Επαναλαμβάνει δτι τό θέμα ε{ναι έσωτερικόν καί δτι 

δ ιδιος δέν ημπορεί νά ύποδείξη λύσεις. 'Οφείλει δμως νά 

ειπη, δπως ε{πε καί στήν έπιστολήν του πρός τόν πρόεδρον 

Κάρτερ, δτι ή άρσις του έμπάργκο, δπως άποδεικνύεται καί 

άπό τάς τουρκικάς προτάσεις, θά δυσχεράνει τήν κατά

στασιν. 

»Αuτή ε{ναι ή ίδική του έκτίμησις. • Ο πρόεδρος ή μπο
ρεί νά εχη άλλη ν έκτίμησιν, έφ, δσον δμως του εκαμε τήν 

τιμήν νά του ζητήση τήν γνώμην του όφείλει νά έκθέση 

τάς άπόψεις του. 'Η άρσις του έμπάργκο ένδέχεται νά βο

ηθήση είς τήν βελ τίωσιν τών σχέσεων τής Τουρκίας μέ τήν 

'Αμερικήν. Εις τήν 'Ελλάδα δμως καί είς τήν Κύπρον θά 

δημιουργηθή πικρία καί θά ένισχυθή τό άντιαμερικανικόν 

αισθημα. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός θέλει νά άναφερθή δι' όλίγων είς 

τό Αίγαίον. Καί αuτό τό πρόβλημα τό έδημιούργησαν 6ί 
Τουρκοι. Διότι αuτοί ζητουν, όχι ήμείς. 'Ο κ. πρωθυπουρ

γός θά μπορουσε νά ύποστηρίξει τό status quo πού ίσχύει 
άπό 60 χρόνια καί νά μ ή δεχθή συζήτηση. Παρά ταυτα τήν 
έδέχθη. Συζητουμε τώρα τέσσερα χρόνια. Καταλήγομεν είς 

συμφωνίαν. Μετά 10 ήμέρας οί Τουρκοι ύπαναχωρουν. Θά 
άναφέρη ενα χαρακτηριστικό περιστατικό. Στίς 31 Μαίου 
1975 συνηντήθη είς τάς Βρυξέλλας μέ τόν κ. Ντεμιρέλ. 
Συνεφώνησαν δτι οί διαφορές μας μέ τήν Τουρκία επρεπε 

νά λυθουν είρηνικά, διά συνομιλιών καί δσον άφορα είδι

κώς είς τό Αίγαίον δτι ή διαφορά θά επρεπε νά παραπεμ

φθή είς τό Διεθνές Δικαστήριον τής Χάγης. 'Επί τών άνω

τέρω έξεδόθη άνακοινωθέν, τό δποίον ένέκριναν άμφότε
ροι. 'Όταν ήλθε ή στιγμή νά συναντηθουν οί έμπειρογνώ

μονες γιά νά καθορίσουν τούς δ ρους τής προσφυγής είς τό 

Διεθνές Δικαστήριον, δ κ. Ντεμιρέλ ύπαναχώρησεν ίσχυ

ρισθείς δτι έξηπατήθη διότι δέν έκατάλαβε τό άνακοινω

θέν. 

»Δευτέρα χαρακτηριστική περίπτωσις: 'Ολίγον άργό

τερα, διά νά δημιουργηθή κλίμα ύφέσεως, δ κ. πρωθυπουρ

γός έπρότεινε. νά συνάψωμεν μέ τήν Τουρκίαν σύμφωνον 

μή χρήσεως βίας. Οί Τουρκοι έδήλωσαν δτι άποδέχονται 

κατ' άρχήν τήν πρότασιν. 'Όταν δμως τούς έστάλη τό 

σχέδιον τής συμφωνίας, ηρνήθησαν άκόμη καί νά τό πα

ραλάβουν. Καί δταν ηρωτήθησαν γιατί, άπήντησαν δτι θά 

επρεπε πρώτα νά λυθουν τά προβλήματα καί επειτα νά συ

ναφθή τό σύμφωνον, πράγμα πού στερείται οίασδήποτε 

λογικής. 

>>Τελευταίως άκόμη δ κ. πρωθυπουργός έπρότεινε είς 

τόν κ. Έτσεβίτ μίαν λογικήν διαδικασίαν. Δηλαδή συνο-

μιλίες πρός έξεύρεσιν λύσεων. 'Αποφυγήν προκλήσεων 

κατά τήν διάρκειαν του διαλόγου καί έάν δ διάλογος δέν 

έπιτύχη, διαιτησίαν η προσφυγήν είς τό Διεθνές Δικαστή

ριον. Μέχρι τουδε οί Τουρκοι δέν έδέχθησαν τίς προτάσεις 

αuτές. Λέγουν δτι ή διαφορά θά επρεπε νά λυθή μέ πολιτι

κά κριτήρια. 'Ημείς δμως ύποστηρίζομεν δτι πρέπει νά 

ληφθουν ύπ' όψιν κριτήρια νομικά καί ή πρακτική πού 

ήκολούθησαν άλλα Κράτη είς παρομοίας περιπτώσεις. 

Πολιτικά κριτήρια σημαίνουν έν τελευταί~ άναλύσει βία 
καί αuτό δέν μπορουμε νά τό δεχθουμε .• ο κ. πρωθυπουρ
γός γνωρίζει μόνον τρείς τρόπους πρός λύσιν τών διαφο

ρών: Διάλογον, Διατησίαν η Πόλεμον. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός έρώτησε άκολούθως τόν πρόεδρο 

Κάρτερ τί θά εκανε έκείνος έάν θά ήταν στήν θέση του. 

>>'Ο πρόεδρος Κάρτερ του ε{πε δτι συνάντησε τόν κ. 

'Ετσεβίτ τό πρωί καί άντελήφθη δτι οί άπόψεις πού έξέθε

σε ήταν διαφορετικές άπό τίς δικές μας. Τό Αίγαίον συνε

ζητήθη έν συντομί~. ·Ο πρόεδρος πιστεύει δτι οί έλληνι

κές άπόψεις ε{ναι πολύ λογικαί καί θά ένθαρρύνη τήν 

Τουρκία νά δεχθή διάλογο χωρίς προκλήσεις. 

>>ΗΟσον άφορα τό έμπάργκο ύπάρχουν διαφορετικές 

άπόψεις μεταξύ ·Ελλάδος καί 'Αμερικής. Τό θέμα ε{ ναι 

δύσκολο γιά τήν άμερικανική Κυβέρνηση γιατί εχει άντί

κτυπο στίς σχέσεις μέ ·Ελλάδα, τής δποίας έκτιμουμε τήν 

φιλία. Είς δλας τάς προτάσεις μου πρός τό ' κογκρέσσο 
έτηρήσαμε ίσορροπίαν. Πάντως, έπειδή διαπιστώσαμε δτι 

καμμία πρόοδος δέν εγινε διαρκουντος του έμπάργκο, οϋτε 

εtς τάς τουρκοαμερικανικάς οϋτε είς τάς έλληνοαμερικα

νικάς, οuτε είς τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις, άποφασίσα

με νά είσηγηθουμε τήν άρση του. Τό έκάμαμε αuτό μέ κά

ποιο δισταγμό λόγω τών άνησυχιών πού έξέφρασεν ή · Ελ
λάς, πάντως, δμως, σέ δΛες τίς προτάσεις πρός τό Κογ

κρέσσο έλήφθη μέριμνα νά μήν διαταραχθή ή στρατιωτική 

ίσορροπία στό Αtγαίο καί αuτή ή μέριμνα θά συνεχισθi'j. 

>>'Ο πρόεδρος Κάρτερ προσθέτει δτι δ κ. 'Ετσεβίτ, τόν 

όποίο έγνώρισε γιά πρώτη φορά σήμερα, του φάνηκε πιό 

έποικοδομητικός άπό τόν κ. Ντεμιρέλ σχετικά μέ τό Κυ

πριακό. 'Ο κ. Κάρτερ έξέφρασε τήν έλπίδα μίας σοβαρής 

συζητήσεως (sustained meeting) ισως μεταξύ 'Ετσεβίτ -
Καραμανλή- Κυπριανου καί Ντενκτάς. Σάν άρχικές ένδεί

ξεις διαθέσεων, ζητήσαμε στούς Τούρκους νά μειώσουν 

τόν άριθμό του στρατου κατοχής τής Κύπρου, νά άνοίξουν 
τό άεροδρόμιο τής Λευκωσίας διά πολιτικάς πτήσεις άπό 

τά 'Ηνωμένα WΕθνη καί νά έπιτρέψουν τήν έπιστροφήν 

τών κατοίκων είς τά Βαρώσια. Εlπεν είς τόν κ. 'Ετσεβίτ δτι 

δ άριθμός τών τουρκικών στρατευμάτων ε{ναι ύπερβολικός 

καί δτι δλα αuτά πού έμνημόνευεν επρεπε νά πραγματο

ποιηθουν πρό τής έπιτεύξεως συμφωνίας μέ τούς • Ελληνο
κυπρίους . 

» Ό κ. Έτσεβίτ θεωρεί τίς πρόσφατες τουρκοκυπρια
κές προτάσεις σάν μία λογική βάση έκκινήσεως γιά μία 

διζωνική δμοσπονδία μέ κεντρική Κυβέρνηση μέ περιωρι

σμένη έξουσία. Μέ τήν πάροδο του χρόνου, πιστεύει δ κ. 
Έτσεβίτ, ή κεντρική Κυβέρνησις θά άναλάβη περισσότε

ρες έξουσίες. 'Επίσης θεωρεί δτι δέν θά ύπάρξουν περιο

ρισμοί στήν κίνηση προσώπων. Θά ύπάρξη δμως περιωρι
σμένη δυνατότης κτήσεως γαιών. 'Όσον άφορά τό έδαφι

κό, δ κ. 'Ετσεβίτ χωρίς νά χρησιμοποιήση χάρτη ν ύπέδει

ξεν δτι σέ εξι περιοχές ή Τουρκία ε{ναι διατεθειμένη νά 
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κάνη παραχωρήσεις, τι εκτασις τών δποίων θά καθορίζετο 

κατά τίς διαπραγματεύσεις. 'Η νεκρά ζώνη πάντως πού 

άντιστοιχεί στό 3% θά έπιστραφη άσυζητητί στούς 'Ελ
ληνοκυπρίους . 

»Τό ζήτημα ε{ναι, συνέχισε, πώς θά άρχίσουν οί συνο

μιλίες. Κατά τήν γνώμην του θά επρεπε νά ε{ ναι διμερείς μέ 

τούς Τούρκους γιά τό Αiγαίο καί τετραμερείς γιά τό Κυ

πριακό. 'Ο πρόεδρος Κάρτερ έρώτησε τόν κ. 'Ετσεβίτ έάν 

θά ηθελε νά συναντηθfi μέ Κυπριανου καί Ντενκτάς. 

'Ύστερα άπό συνεννόηση μέ τούς συμβούλους του δ κ. 

Έτσεβίτ άπήντησε δτιαύτό θά ήταν δύσκολο, θά l']δύνατο 

δμως νά δεχθη τετραμερη. τέλος, δ πρόεδρος Κάρτερ πα

ρατήρησε δτι δέν εχουν προκαθωρισμένες iδέες γιά τήν 

έπίλυση του Κυπριακου, άλλά θεωρουν δτι τό δλο πρό

βλημα καί iδίως τό έδαφικό καί τό πρόβλημα τών προσφύ

γων πρέπει νά άντιμετωπισθουν μέ σύμπνοια καί διά δια

πραγματεύσεων. Προσέθεσεν δτι άκόμη καί έάν άρθη τό 

έμπάργκο, θά φροντίσουν νά μή διαταραχθη τι ισορροπία . 

'Εάν χρειασθη καλοπροαίρετος τρίτος γιά νά μεσολαβή ση 

έπί του Κυπριακου, αύτός θά ε πρεπε νά ε{ναι τά ' Ηνωμένα 

'Έθνη. Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες ε{ ναι πρόθυμες νά βοηθή

σουν έάν κληθουν άπό 'Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο καί 

Ντενκτάς . 'Αλλά δέν θά ηθελαν νά παρέμβουν έναντίον 

της έπιθυμίας τών ένδιαφερομένων. 

»'Ο πρωθυπουργός κ . Καραμανλης παρατήρησε δτι 

έμείς διαχωρίζουμε τό Αiγαίο άπό τό Κυπριακό. 

»'Ο κ . Κάρτερ λέει δτι καί οί Τουρκοι τό ίδιο κάνουν. 

»'Ο κ. Καραμανλης άνταπαντα δτι οί Τουρκοι θά έπρο

τίμουν νά εχουν τό Κυπριακό ώς έλληνοτουρκικήν δια

φοριi, δ ϊδιος δμως τό άπέρριψε , διότι, δπως έξήγησε στόν 
κ. Έτσεβίτ εiς τό Μοντραί, (α) τι Κύπρος ε{ναι άνεξάρτητη 

χώρα καί (β) διότι καί έάν οί 'Έλληνες καί Τουρκοι έξεύ

ρισκαν λύση δέν εχει τρόπο νά τήν έπιβάλη. Του ε{πε συγ

κεκριμένα δτι θά μπορέση νά άσκήση έπιρροή στούς 'Ελ

ληνοκυπρίους ύπό τήν προϋπόθεση δτι θά ύπάρχουν λογι

κές τουρκοκυπριακές προτάσεις. 'Αλλά οί τουρκοκυπρια

κές προτάσεις της 13ης 'Απριλίου δέν βοηθουν. 'Αποδει

κνύουν τήν ελλειψη καλης θελήσεως έκ μέρους της Τουρ

κίας . 'Η Τουρκία ε κανε σφάλμα νά παρουσιάση αύτές τίς 

προτάσεις πρό της άρσεως του έμπάργκο διότι, η επρεπε νά 

κάνουν καλές προτάσεις η καθόλου . Θά μπορουσαν νά 

iσχυρισθουν δτι ύπό πίεσιν δέν κάμνουν προτάσεις. Δέν 

εκαμαν δμως οuτε τό ενα οuτε τό άλλο. 'Όπως ε{ ναι διατυ

πωμένες οί προτάσεις δέν δδηγουν εiς λύσεις . Στό έδαφικό 

προβλέπουν δτι τό 18% του πληθυσμου θά εχη τό 34% του 
έδάφους άντί του 40% πού κατέχουν σήμερα . 'Όσον άφορα 

τούς πρόσφυγες, άς δεχθουμε δτι θά έπιστρέψουν 30.000 
στήν ' Αμμόχωστο καί όχι 15.000 πού λέγομεν ήμείς. Οί 
άλλες 170.000 τί θά γίνουν; 

»'Όσον άφορα τό συνταγματικό, τό Κράτος δέν θά 

μπορέση νά λειτουργήση. Τό θέμα δέν ε{ναι έάν τό σύντα

γμα ε{ ναι καλό η κακό. 'Απλούστατα δέν μπορεί νά λει

τουργήση . 'Επιχειρείται συνταγματική διχοτόμησις. Ή 

κάθε κοινότης θά εχη δικό της στρατό, δικό της νόμισμα, 

θά εχη διεθνη προσωπικότητα, δ πρόεδρος θά εναλλάσσε

ται κάθε δύο χρόνια, σέ δλα τά κοινά δμοσπονδιακά όργα

να, τι συμμετοχή τών δύο κοινοτήτων θά ε{ ναι ϊση χωρίς νά 

ύπάρχη άνωτέρα βαθμίς ώς οίονεί διαιτητής γιά έπίλυση 

διαφορών. 'Όταν σημειωθη έμπλοκή πώς θά έπιλύωνται οί 

διαφορές; Τό σύνταγμα προβλέπει δημοψήφισμα άλλά καί 

αύτό άπό κάθε κοινότητα χωριστά. 

))Κατόπιν αύτών, κατέληξε δ κ. πρωθυπουργός, θά 

χρειασθη νά γίνουν νέες συστάσεις πρός τούς Τούρκους 

γιά νά βελτιώσουν τίς προτάσεις τους. v Αλλως, καί έάν 

άκόμη εύρεθη προσωρινή λύσις, θά εχωμεν έκ νέου προ

βλήματα αuριον. Εlναι, πράγματι, γνωστό δτι μερικές θεω

ρούμενες λύσεις δημιουργουν προβλήματα πολύ μεγαλύ

τερα στό μέλλον. Αύτό θά γινόταν έάν δεχόμαστε λύση μέ 

βάση τίς τουρκοκυπριακές προτάσεις . Θά έδημιουργείτο 

νέα ενταση καί ή 'Αμερική θά εύρεθη καί πάλι μπλεγμένη. 

Δέν πρέπει νά λησμονηται δτι μέ βάση τίς λογικές έλλη

νοκυπριακές προτάσεις ή Τουρκία άποκτα δ λα δσα έπί χρό

νια ζητουσε. 

)) 'Ο πρόεδρος Κάρτερ παραδέχεται δτι οί τουρκοκυ
πριακές προτάσεις δέν ε{ναι ίκανοποιητικές. Τό προτεινό

μενο σύνταγμα προφανώς δέν μπορεί νά λειτουργήση. 

'Επίσης, δ ρυθμός μειώσεως του στρατου κατοχης δέν εΙ

ναι ίκανοποιητικός . 

)) 'Ο Κ. Καραμανλης παρατηρεί δτι ό άριθμός του στρα
του δέν εχει σημασία. Καί μέ 10.000 στρατό τι Τουρκία 

μπορεί νά έλέγχη όλόκληρη τήν νησο. v Άλλωστε, οικονο

μικώς συμφέρει νά μειώσουν τόν στρατό. 'Η Κύπρος τ~ύς 

εχει μέχρι σήμερα κοστίσει 2 δισεκατομμύρια δολλάρια 
καί αύτό ε{ναι ενας λόγος της τουρκικης χρεωκοπίας . Εiς 

τόν κ . 'Ετσεβίτ ε{πεν δτι άπό κατακτηταί της Κύπρου θά 

έγίνοντο αiχμάλωτοί των. Καί εγιναν, διότι τι έσωτερική 

κατάστασις εiς τήν Τουρκίαν ε{ναι δυστυχώς πολύ κακή. 

»'Ο κ. Κάρτερ παρατηρεί δτι τι Τουρκία τό άντιλαμβά

νεται αύτό . Δέν θεωρεί τίς προτάσεις τους ώς τελικές καί 

άμετάβλητες. 'Ελπίζει δτι αί τουρκοκυπριακές προτάσε\ζ 

σχετικά μέ τό έδαφικό καί τό συνταγματικό έν συνδυασμφ 

καί μέ τό άνοιγμα του άεροδρομίου Λευκωσίας καί τά Βα

ρώσια ϊσως θά μπορουσαν νά άποτελέσουν βάσιν διαπρα

γματεύσεων. 

))'Εάν γίνουν οί διαπραγματεύσεις καί άποβουν άκαρ

πες τότε τι 'Ελλάς θά εχη νά κάνη δ,τι μπόρεσε. 

» Ό Κ. Καραμανλης άπαντα δτι, άν καί γνωρίζει δτι οί 
τουρκοκυπριακές προτάσεις δέν δδηγουν σέ λύση, θά ηu

χετο τήν εναρξη τών διαπραγματεύσεων. Φοβείται δμως 

δτι τι κυπριακή Κυβέρνησις δέν θά έδέχετο, διότι εχει πι

κράν πείραν τών 8 γύρων διαπραγματεύσεων. 'Ακόμη καί δ 

κ. Βαλντχάιμ ε{ναι αύτης της γνώμης. Θά ηuχετο οί Τουρ

κοι νά καταστήσουν τάς προτάσεις των διαπραγματευσί

μους. 'Εάν τό εκαμνον δέν θά έδίσταζε νά συστήση εiς 

τούς 'Ελληνοκυπρίους νά έπαναλάβουν τόν διάλογο . 

'Όπως εΙναι σήμερα οί προτάσεις, θεωρεί δτι δέν εχει δι
καίωμα νά συστήση διαπραγματεύσεις, όχι γιατί δέν εχει 

τό θάρρος, άλλά διότι δέν ύπάρχει λογική βάσις καί οί 

Κύπριοι θά του εϊπουν μέ τό δίκη ο τους νά μήν άνακατεύε

ται. Θά χάση ετσι τήν έπιρροή του χωρίς νά φέρη άποτέ

λεσμα. 

»'Ο κ . Κάρτερ παρατηρεί δτι δ κ. Κυπριανου εΙπεν εiς 

τόν κ. Βαλντχάιμ δτι δέν εΙναι διατεθειμένος νά δεχθη έπα

νάληψιν τών συνομιλιών. 'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι θά 

συναντηθη μέ τόν κ. Βαλντχάιμ καί θά έξετάση τί μπορεί 

νά κάμη . Διά νά μή δημιουργουνται δμως έσφαλμένες έν

τυπώσεις όφείλει νά πη δτι δέν εχει πολλάς έλπίδας .• ο 
πρόεδρος Κάρτερ έπανέρχεται καί ρωτα μεταξύ ποίων θά 
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επρεπε νά γίνη διπραγμάτευσις γιά τό Κυπριακό. Ό κ. 

Καραμανλής άπαντα μεταξύ 'Ετσεβίτ καί Κυπριανοu, διό

τι δ κ. 'Ετσεβίτ έλέγχει πλήρως τόν Ντενκτάς. 

» · Ο κ. Κάρτερ παρατηρεί δτι θά δημιουργηθή άδιέξο

δον, διότι οί Τοuρκοι δέν θά δεχθοuν δτι έλέγχουν τόν 

Ντενκτάς, ίσως δέ καί δ κ. Καραμανλής ύποτιμα τήν έπιρ

ροή του έπί τών 'Ελληνοκυπρίων. 

»'Ο κ. Καραμανλής έπισύρει τήν προσοχή τοu προέ

δρου Κάρτερ είς τό δτι ή παρουσία τοu τουρκικοί) στρατοu 
στήν Κύπρο δίδει είς τόν κ. Έτσεβίτ τό μέσον νά έλέγχη 

τόν κ. Ντενκτάς. 

»'Ο κ. Κάρτερ λέγει δτι δέν άμφισβητεί τά λεχθέντα 

άπό τόν κ. Καραμανλή, άλλά έπιδιώκει νά βρή τρόπο νά 

σπάση τό άδιέξοδο. Αύτή τήν στιγμή δέν βλέπει λύση. 

»Καραμανλής: Μόνον δ Έτσεβίτ μπορεί νά τό κάνη 

αύτό. 

»Κάρτερ: Μπορείτε καί έσείς νά βοηθήσετε. 

»Καραμανλής: ·Ο Έτσεβίτ εΙ ναι δ κατακτητής τής νή

σου. Δέν θέλει νά τόν κατηγορήση, διότι δέν θά ήταν σω

στό, πιστεύει δμως δτι ή λύσις δλων τών προβλημάτων 

εΙναι στά χέρια του. Μπορεί νά εχη δυσκολίες έσωτερικές 

άλλά δ ίδιος εχει μεγαλύτερες. 'Όταν εφθασε στήν 'Ελλά

δα ύπήρχε εντονο άντιδυτικό καί άντιαμερικανικό πνεuμα. 

Πολέμησε μέ τήν κοινή γνώμη διά νά τήν πείση δτι άνή

κομε είς τήν Δύση καί τό έπλήρωσε αύτό. ΕΙχε τό 1974 54% 
των ψήφων. Στίς τελευταίες έκλογές πήρε 42%. 'Εάν συνε

χισθή αύτή ή πικρία του έλληνικοu λαοu, δέν γνωρίζει έάν 

θά μπορέση νά έλέγξη τήν κατάσταση καί παρακαλεί τόν 

κ. Κάρτερ νά τό προσέξη αύτό . ·Αντιλαμβάνομαι δτι πρέ

πει νά συγκρατηθή ή Τουρκία στήν Δύση. 'Υπάρχει δμως 

κίνδυνος νά χαθή ή ·Ελλάς. Δέν τό λέγει αύτό ώς άπειλήν. 

'Εάν δμως χάση τήν δημοτικότητά του, θά έπακολουθήση 

χάος. 'Εάν άποτύχη ή πολιτική του, θά άναγκασθή νά 

άποσυρθή. Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι δέν λέγει πράγματα 

μόνον γιά νά δημιουργήση έντυπώσεις. 'Εκ χαρακτήρος 

κάνει περισσότερα άπό δσα λέγει. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός λέγει έν συνεχεί~ δτι δέν άπα

κλείεται οί έξελίξεις στήν ·Ελλάδα καί τήν Κύπρο νά μήν 

ένδιαφέρουν τήν 'Αμερική. · Ο πρόεδρος Κάρτερ διαβε

βαιοί δτι αύτό δέν συμβαίνει. · Ο κ. πρωθυπουργός έπιμένει 

δτι αύτό εΙ ναι δικαίωμα τής 'Αμερικής. ·Ο ίδιος δμως 

όφείλει νά τονίση δτι, έάν συνεχισθή ή σημερινή σύγχυση 

(comfusio), μπορεί μέν νά σώσουμε τήν Τουρκία αλλά θά 
άνοίξουμε άλλες πληγές. Γι' αύτό οί χειρισμοί θά πρέπει 
νά γίνουν μέ μεγάλη προσοχή rοστε νά μήν χαθοuν ούτε ή 

Τουρκία ούτε ή 'Ελλάς. 

>> • Ο πρόεδρος Κάρτερ λέγει δτι ή συνομιλία ήταν δια
φωτιστική γιά αύτόν, δέν ξέρει πάντως έάν προέκυψε πρό

οδος γιά τό Κυπριακό. Διαβεβαιώνει γιά τό εντονο (inten
se) ένδιαφέρον τών ΗΠΑ γιά τήν κατάστάση στήν • Ελλά
δα καί στήν Κύπρο. Ή administration καταναλίσκει πολύ 
χρόνο στήν άναζήτηση λύσεων των προβλημάτων αύτών 

χωρίς πάντως νά έπιχειρή νά αναμιγνύεται κατά τρόπον 

άκατάλληλον. Θά συνεχίση τήν προσπάθεια νά πείση τήν 

Τουρκία νά βελτιώση τίς τουρκοκυπριακές προτάσεις. 

Πάντως, θέλει δλους νά εχουν εύρεία άντίληψη μόνον καί 

μόνον γιά νά έπιτευχθοuν συνομιλίες. Τό θέμα του Αiγαίου 

εΙναι μεγάλης σημασίας, έκεί δμως άρχίζετε συνομιλίες 

παρ ' δλο πού δέν ξέρετε τήν εκβασή τους. Κατά τόν ίδιο 

τρόπο θά πρέπει καί γιά τήν Κύπρο νά άρχίσουν οί συνο

μιλίες. Παρ' δλο πού ο{ τουρκοκυπριακές προτάσεις εΙ ναι 

άνεπαρκείς, άποτελοuν κάποια βελτίωση τής σημερινής 

καταστάσεως. 

>>'Ο Κ. Καραμανλής λέγει δτι τά προβλήματα τοu Αi

γαίου καί τής Κύπρου εΙναι διαφορετικά, διότι στό Αίγαίο 

ή 'Ελλάς πρότεινε λογικές λύσεις. 'Αντί, λοιπόν, νά συγ

χέουμε τό Κυπριακό καί τό Αiγαίο liς προσπαθήσουμε νά 

λύσουμε ενα άπό αύτά πρώτο. 

>>·Ο Κ. Καραμανλής ζητεί καί πάλι νά δοθοuν συμβου

λές στόν κ. 'Ετσεβίτ νά δεχθή τήν έλληνική διαδικαστική 

πρόταση πού εΙ ναι διεθνώς καθιερωμένη. • Η διαιτησία 
συμφέρει καί πολιτικώς καί τίς δύο Κυβερνήσεις, διότι τίς 

καλύπτει έσωτερικώς εναντι τών κατηγοριών γιά δήθεν 

ύπερβολικές παραχωρήσεις. 

>>'Ο κ. Κάρτερ παρατηρεί δτι εχει τήν ίδια έπιρροή έπί 

τοu κ. Έτσεβίτ, δση καί έπί τοu Κ. Καραμανλή. 

» · Ο Κ. Καραμανλής άπαντα δτι, έάν ύπάρξουν λογικές 

προτάσεις, ό ίδιος θά εΙναι πρόθυμος νά τίς ύποστηρίξη 

καί νά άκολουθήση τάς συμβουλάς του προέδρου Κάρτερ. 

»Είς τό σημείον αύτό τερματίζεται ή συνομιλία, ή 

όποία διήρκησε έπί μίαν rοραν καί 10 λεπτά»82• 

Μέ τήν εύκαιρία μεταγενέστερης δημοσιογραφι

κfίς συνεντεύξεως, δ Κ. Καραμανλfίς θά συνοψίσει 

τίς έντυπώσεις του άπό τίς συνομιλίες του μέ τόν 

'Αμερικανό πρόεδρο, ώς έξης: 

«Γιά πρώτη φορά τόν εlχα συναντήσει στό Λον

δίνο. Ή συνάντησή μας αύτή ήταν βραχεία καί δέν 

μπορώ νά πώ δ τι ήταν έγκάρδια. Κατ· &ρχήν εlχα 

προδιατεθεί δυσμενώς &πό τό γεγονός δτι έπρότεινε 

νά συναντηθούμε γιά ένα τέταρτο, γιατί έπρεπε 

-δπως εlπε - νά δεί δλους τούς πρωθυπουργούς καί 

μεταξύ αύτών καί τόν Ντεμιρέλ. Καί εlς μέν τόν Ντε
μιρέλ έδωσε δέκα λεπτά καί σέ μένα θά έδινε δεκα

πέντε. Τού παρήγγειλα, λοιπόν, δτι ύπό αύτάς τάς 

συνθήκας μπορούμε νά συναντηθούμε, άλλά δέν 
μπορούμε νά συζητήσουμε· καί προσέθεσα δτι μπο

ρεί τούς άλλους πρωθυπουργούς νά τούς δεί έθιμοτυ

πικά, &φού δένε[ χε μ' αύτούς νά συζητήσει προβλή

ματα. Μέ μένα, δμως, καί μέ τόν Ντεμιρέλ εlχε νά 

συζητήσει σοβαρά προβλήματα. Μού &πάντησε δτι 

έν τψ μεταξύ πρέπει νά πάει καί στή Γενεύη γιά νά 

συναντήσει τόν ΥΑσσαντ τής Συρίας, πράγμα πού 

μού έδωσε τήν έντύπωση δτι δ πρόεδρος ήταν τουλά

χιστον έπιπόλαιος. 

»Παρά ταύτα, δταν συναντηθήκαμε, μείναμε μισή 

ώρα, μού φαίνεται, &ντί γιά 15 λεπτά, καί εlχα τήν 
εύκαιρία νά τού μιλήσω σύντομα γιά τά προβληματά 

μας. Σάν καινούργιος πρόεδρος έφαίνετο &πληροφό

ρητος γι ' αύτά. Εlχε, δμως, μαζί του τόν Κλίφορντ, 
παλιό διπλωμάτη καί εlδικό στά θέματα τού ΝΑ ΤΟ, 

δ δποίος παρενέβαινε στή συνομιλία μας. Καί έτσι, 

ένώ έγώ συζητούσα γιά τό Κυπριακό, δ Κλίφορντ 

έθεσε τό θέμα τής έπανόδου μας στό ΝΑ ΤΟ. 'Α ναγ

κάσθηκα ν ' &παντήσω κάπως &πότομα καί τούς εlπα: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣτΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ 247 

"Ξέρετε γιατί έφυγα άπό τό ΝΑ ΤΟ. Καί δέν εlσθε καί 

σείς άνεύθυνοι γιά τήν άπόφασή μου αύτή. Υ Α ν πρά

γματι θέλετε νά έπιστρέψω στή Συμμαχία δέν έχετε 

παρά νά συμβάλετε στή λύση του Κυπριακου". Γι' 

αύτό καί στό τέλος ή συζήτηση έληξε σέ κλίμα φα

νερής ψυχρότητας. 

»'Όταν συναντηθήκαμε στήν Ούάσιγκτων τό 

1978, παρουσία καί του άντιπροέδρου Μονταίηλ, ή 
συζήτησή μας ήταν πολύ φιλική. Κράτησε περίπου 

μιάμιση ώρα καί του έξέθεσα έκεί τά προβλήματα 
πού εlχα μέ τήν Τουρκία, μέ τό ΝΑΤΟ κ.λ.π. Μέ 

aκουσε μέ κατανόηση. Καί στό τέλος, γιά νά τόν 

άναγκάσω νά πάρει θέση, του εlπα: "Θά ήθελα νά 

σiiς κάνω ένα έρώτημα, σάν ένας άνθρωπος πού γυ

ρεύει μιά συμβουλή. 'Εάν εϊσασταν στή θέση τή δι

κή μου, τί διάφορο θά έκάνατε άπ' αύτό πού έκανα 

έγώ;" Σκέφτηκε άρκετή ώρα καί μετά μου εlπε: "τί

ποτα. 'Επείσθην δτι έχετε δίκηο"))83 • 

Μετά τή λήξη, έξάλλου, τής συνομιλίας τών δύο 

ήγετών έκδόθηκε ή άκόλουθη κοινή άνακοίνωση: 

«Ό πρόεδρος κ:. Κάρτερ κ:αί δ 'Έλλην πρωθυπουργός 

κ:. Καραμανλής συνηντήθησαν σήμερα είς τόν Λευκόν 0{
κ:ον επί μίαν οοραν διά νά συζητήσουν δλο τό φάσμα των θε

μάτων πού άφοροϋν είς τάς έλληνοαμερικ:ανικ:άς σχέσεις, 

τήν κατάστασιν είς τήν 'Ανατολικ:ήν Μεσόγειον κ:αί τό 

ΝΑΤΟ. 'Η συνάντησις μεταξύ τών δύο ήγετών ήτο θερμή 

κ:αί φιλική, τοϋ προέδρου επαινέσαντος τήν άποκ:ατάστα

σιν τών δημοκρατικών θεσμών στήν 'Ελλάδα ύπό τήν 

ήγεσίαν τοϋ πρωθυπουργοϋ. 

»'Ο πρόεδρος ετόνισε τήν ζωτικ:ήν σημασίαν τής δια

τηρήσεως τής είρήνης είς τήν 'Ανατολικ:ήν Μεσόγειον. 

'Ε τόνισε σχετικά τήν πεποίθησιν τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών δτι αί διαφοραί πού ύπάρχουν είς τήν περιοχήν θά 

πρέπει νά διευθετηθοϋν δι' είρηνικ:ών διαδικασιών. 'Ο πρό

εδρος επανέλαβε τήν άπόφασιν των 'Ηνωμένων Πολιτειών 

νά καταβάλουν μείζονας προσπαθείας διά νά προλάβουν 

οίανδήποτε ενέργειαν, ή όποία θά μποροϋσε νά διαταράξη 

τήν είρήνην είς τήν περιοχήν. 'Ο πρόεδρος εξέφρασεν 

επίσης τήν άφοσίωσίν του είς τούς ενισχυμένους δεσμούς 

μέ τήν 'Ελλάδα, μίαν παλαιά ν κ:αί σημαντικ:ήν σύμμαχον. 

»~Αν κ:αί αί εκτιμήσεις των διέφερον επί ώρισμένων 

σημείων, δ πρόεδρος κ:αί δ πρωθυπουργός συνεφώνησαν 

επί τής άνάγκ:ης νά συνεργασθοϋν μέ σκοπόν τήν προώθη

σιν τής είρήνης κ:αί τής άσφαλείας είς τήν 'Ανατολικ:ήν 

Μεσόγειον. 

»Παρόντες ήσαν επίσης κατά τήν συνάντησιν οί κ:. κ:. 

Γεώργιος Ράλλης, ύπουργός τών 'Εξωτερικών· Πέτρος 

Μολυβιάτης, γενικός διευθυντής τοϋ Πολιτικ:οϋ Γραφείου 

τοϋ πρωθυπουργοϋ· 'Ιωάννης Τζούνης, γενικός διευθυντής 

ύπουργείου 'Εξωτερικών- Μενέλαος 'Αλεξανδράκης, πρέ

σβυς τής 'Ελλάδος είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας Γουώλ

τερ Μονταίηλ· Γουώρεν Κρίστοφερ, ύφυπουργός 'Εξωτε

ρικών, Νταίηβιντ ~ Ααρον, άναπληρωτής σύμβουλος τοϋ 

προέδρου διά τάς ύποθέσεις 'Εθνικής 'Ασφαλείας, Μά

θιου Νίμιτς, σύμβουλος τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, 

Τζώρτζ Βέστ, άναπληρωτής ύφυπουργός 'Εξωτερικών διά 

τάς Εuρωπαϊκ:άς 'Υποθέσεις κ:αί Πώλ Χέντζ, μέλος τοϋ 

Γραφείου τοϋ Συμβουλίου 'Εθνικής 'Ασφαλείας». 

I ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντaται μέ τόν ίδιοκτήτη 

καί τά κορυφαία στελέχη τής έφημερίδας «Washin
gton Post» καί άπαντα σέ σειρά έρωτημάτων τους. 

- Πώς εκτιμάτε τίς προοπτικές τοϋ θέματος εμπάργκο 

στό Κογκ:ρέσσο; 

«Δέν μπορώ νά κάνω προβλέψεις. Δέν έχω άμεση άνά

μειξη στό θέμα. Θά συναντηθώ αύριο μέ μέλη τής 'Επι

τροπής Διεθνών Σχέσεων τής Βουλής, διότι προσεκλήθην. 

Τό έμπάργκο εlναι έσωτερικό θέμα τών ΗΠΑ. Τό aποτέλε

σμα τής ψηφοφορίας δμως θά έχη έπιπτώσεις στήν 'Ελλά

δα καί στήν Κύπρο. Καίτοι δέν έχω άμεση άνάμειξη, έχω 

ένδιαφέρον. Γιά προβλέψεις θά ρωτήσω αύριο τά μέλη του 

Κογκρέσσου. 

- η προέκυψε άπό τήν συνομιλία σας μέ τόν κ:. 

Έτσεβίτ; Πώς βλέπετε τό μέλλον τών σχέσεων 'Ελλάδος

Τουρκίας; 

«Ή έπιδίωξή μου εlναι νά έπιλύσω τίς διαφορές μας 
εlρηνικά. Δέν βρίσκω δμως aνταπόκριση. Δέν έχω συνομι

λητή. Στήν τελευταία συνάντηση μέ τόν κ. 'Ετσεβίτ δέν 

συζητήσαμε τήν ούσία τών προβλημάτων μας. Συμφωνή

σαμε κατόπιν εiσηγήσεώς μου νά συνεχίσωμε τό διάλογο 

ώστε νά διατηρηθή τό κατάλληλο κλίμα στίς σχέσεις με

ταξύ τών δύο χωρών. Δέν μπορώ νά προβλέψω τό μέλλον. 

Σaς βεβαιώ δμως δτι ol λύσεις τών προβλημάτων εlναι 
εύκολες. Δέν ύπάρχει πρόβλημα χωρίς τήν λύση του. ~Ε χω 

κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στούς Τούρκους γιά διευκό

λυνση λύσεως τών προβλημάτων. ~Ας έλπίσωμε δτι δ διά

λογος πού aρχίζει θά εlναι συνεπής. Λέγω συνεπής, διότι 

έχουν σημειωθή στό παρελθόν ύπαναχωρήσεις άπό τουρ

κικής πλευράς. 'Εάν δ διάλογος δέν aποδώση aποτελέ

σματα, τότε μποροvμε νά καταφύγωμε στό Διεθνές Δικα

στήριο ή σέ διεθνή διαιτησία. 'Υπάρχουν 3 τρόποι έπιλύ
σεως τών διαφορών: δ διάλογος, ή διαιτησία καί δ πόλε
μος. Γιά νά aποφύγωμε τόν πόλεμο προτείνω διάλογο ή 

διαιτησία. Μέχρι τώρα ol Τοuρκοι δέν aνταποκρlνονταω. 

- Είπατε δτι τό εμπάργκο εlναι εσωτερικό πρόβλημα 

τών ΗΠΑ κ:αί δτι δέν εχετε άνάμειξη. 'Εν τούτοις ματαιώ

σατε συνάντηση μέ τούς Τούρκους μόλις ή administration 
άνακ:οίνωσε τήν άπόφασή της γιά τήν άρση τοϋ εμπάργκο. 

«Δέν ύπήρξε ματαίωση άλλά aναβολή (ή όποία δέν εl
ναι άνάμειξη). 'Εάν εlχα σκοπό νά έπηρεάσω τό θέμα τοu 

έμπάργκο δέν θά aνέβαλα άλλά θά ματαίωνα τήν συνάντη

ση. Τό έμπάργκο συνδέεται μέ τό Κυπριακό. Μέ τόν κ. 

Έτσεβίτ συζητοuμε διμερή θέματω). 

- Ποιές θά εΙ ναι οί συνέπειες στήν 'Ελλάδα άν άρθή 

τό εμπάργκο: 

<ιΟί συνέπειες θά εlναι δυσάρεστες. Κυρίως άπό ψυχο

λογικής aπόψεως. Ό έλληνικός λαός θά ρωτήση: Τό έμ

πάργκο δέν έπεβλήθη άπό έμaς άλλά άπό τίς ΗΠΑ γιά 
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δρισμένο σκοπ6. 'Εξέλιπε δ σκοπ6ς; ν Α ν όχι, γιατί νά 

άρθή τ6 έμπάργκο; 'Οφείλεται έπομένως ή άρση του σέ 

εύνοια ύπέρ τής Τουρκίας. Βεβαίως, άπ ' δλα αύτά τά έρω

τήματα θά έπηρεασθή δυσμενώς ή πολιτική θέση τής Κυ

βερνήσεως μουιι. 

- Γιατί θά πληρώση ή Κυβέρνησή σας γι' αuτό; 

«Δι6τι δ λα6ς ζητii συνήθως εύθύνες άπ6 τ6ν κυβερνή

τη τουιι. 

- Ποιός θά έπωφεληθή πολιτικώς άπό τίς δυσάρεστες 

συνέπειες πού μνημονεύσατε; 

« 'Η 'Αριστερά. Δέν άντιλαμβάνομαι γιατί άσχολού

μεθα τ6σο πολύ μέ τ6 έμπάργκο πού ή Τουρκία εlναι σέ θέ

ση γά λύσει μέσα σέ 24 ώρες μέ λογική πολιτική στ6 
Κυπριακ6. Αύτ6 άκριβώς τ6 σημείο άνέπτυξα καί στή 
Σύνοδο τοίί ΝΑΤΟιι. 

- ' Εν τούτοις οί • Ελληνοκύπριοι ε{ ναι έκείνοι πού δέν 
δέχονται τώρα νά διαπραγματευθοuν. 

<ιΟί • Ελληνοκύπριοι διαπραγματευ6ντουσαν έπί 4 χρ6-

νια. 'Υπήρξαν 8 γύροι διαπραγματεύσεων. Γιά 4 χρ6νια οί 
Τουρκοκύπριοι δέν ύπέβαλαν ούτε κάν προτάσεις. Τώρα 

ύπ6 τήν πίεση τών ΗΠΑ καί τοίί έμπάργκο έκαναν προτά

σεις άπαράδεκτες γιά τούς Έλληνοκύπριουςιι. 

- Γιατί δέν έπιδιώξατε λύση του Κυπριακοί> δταν οί 

'Ελληνοκύπριοι εlχαν τόν ελεγχο' τοu νησιοu; Ποιά ήταν 

ή προσωπική σας συμβολή ώς τότε πρωθυπουργοί>; 

«νΕδωσα λύση. Μέ τίς συμφωνίες τής Ζυρίχης καί τοίί 

Λονδίνου έγκατέλειψα τήν ΗΕνωση πού ήταν έλληνικ6 

όνειρο καί έκανα άνεξάρτητη Κύπρο, άκριβώς γιά νά έξα

λείψω μιά μ6νιμη αiτία έντάσεως μέ τήν Τουρκία. Αύτ6 

εlναι άπ6δειξη τής μετριοπαθείας μου. Στήν ίστορία μου 
άν ύπάρξη ένα μελαν6 σημείο θά εlναι ή κατηγορία δτι 

άποδέχθηκα τήν άνεξαρτησία τής Κύπρου καί έγκατέλειψα 

τήν iδέα τής 'Ενώσεωςιι. 

- Οί τουρκοκυπριακές προτάσεις έδέχθηκαν πρόσφα

τα τίς εuλογίες του Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Συζητήσατε τό 

θέμα μαζί τους; 'Υπάρχει έν προκειμένφ βασική διαφορά 

έκτιμήσεως μεταξύ έλληνικής _πλευράς καί Σταίητ Ντη

πάρτμεντ. 

«Πράγματι ύπάρχει διαφορά έκτιμήσεως. νΕχω τήν έν

τύπωση δτι ή άμερικαvική Κυβέρνηση πιστεύει δτι ή έπα

νάληψη τοίί διαλ6γου θά διευκολύνη τήν άρση τοίί έμπάρ

γκοιι. 

- Θεωρείτε τήν άλλαγή τής στάσεως του Σταίητ Ντη

πάρτμεντ έπί του θέματος του έμπάργκο καί τήν θέση του 

έπί των ελληνοκυπριακών προτάσεων σάν άπόκλιση ύπέρ 

τής Τουρκίας; 

«Δέν νομίζω δτι οί ΗΠΑ έχουν πρ6θεση νά άδικήσουν 

τήν 'Ελλάδα, άλλά κάνουν δ, τι κάνουν γιά νά προστατέ

ψουν τά συμφέροντα τους. Νομίζω δμως δτι έκτιμοίίν λά

θος τά συμφέροντά τους. ν Α ν δοθή κακή λύση στ6 Κυπρι

ακ6 τ6τε θά ύπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες. 'Αναγνωρίζω 

στίς ΗΠΑ τ6 δικαίωμα νά προστατέψουν τά συμφέροντά 

τους. Νομίζω δμως δτι ή έκτίμηση τους γιά τά συμφέρρντα 

αύτά δέν εlναι σωστήιι. 

- Καί οί δύο πρωθυπουργοί έπισείουν στίς ΗΠΑ τό 

φάσμα τής 'Αριστεράς . • Ο 'Ετσεβίτ λέγει, lίν δέν άρθή τό 
έμπάργκο, θ' άναγκασθή νά βελτιώση τίς σχέσεις του μέ 
τήν Σοβιετική ΗΕνωση. 'Εσείς λέτε, lίν άρθή τό έμπάργκο, 

θά ώφεληθή ή 'Αριστερά. Πώς μποροuν οί ΗΠΑ νά 

έξισορροπήσουν τά συμφέροντά τους έν προκειμένφ; 

«'Υπάρχει μία βασική διαφορά. Ό Έτσεβίτ δηλώνει 
δτι άν δέν ίκανοποιηθή, θά πάη μέ τήν Σοβιετική ΗΕνωση 

καί θά κλείση τίς βάσεις. 'Εγώ δέν άσκησα πίεση ούτε 

έκβιασμ6. νΕχω δηλώσει δτι άνήκομε στή Δύση. νΕχω 

δμως καθήκον νά έπισημάνω τίς συνέπειες έπί τής Κυβερ
νήσεώς μου μιiiς άδικαιολογήτου άρσεως τοίί έμπάργκο. 
Τ6 κάνω όχι σάν άπειλή άλλά σάν έκτίμηση. Πάντως, 

δΠως σiiς εlπα, δ κ. 'Ετσεβίτ μπορεί νά μiiς άπαλλάξη άπ6 
τ6 έμπάργκο δίνοντας μιά λογική λύση στ6 Κυπριακ6ιι. 

- Ποιές θά ε{ ναι οί συνέπειες γιά τή • Ελλάδα lίν ή 
Τουρκία χαλαρώση τίς σχέσεις μέ τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ; 

«Ol συνέπειες θά εlναι δυσάρεστες τ6σο γιά τήν • Ελλά
δα δσο καί γιά τήν Συμμαχία. Δέν μπορείς δμως νά χρησι

μοποιής τοίίτο σάν άπειλή. τί θά γίνη άν ή 'Ελλάς χρησι

μοποιήση τήν ίδια τακτική; τί θά γίνη άν χαθή ή 'Ελλάς; 

Τ6τε ή Τουρκία θά εlναι άχρηστη γιά τήν Δύση. Τ6 θέμα ~ 

εlναι πώς θά μπορέσωμε νά μιλήσωμε λογικά. Σiiς διαβε

βαιώ πάντως δτι ή Τουρκία δέν πρ6κειται νά φύγη άπ6 τήν 
Δύσηιι. 

- νlσως ύπάρχει τάση στήν Τουρκία νά βελτιώση τίς 

σχέσεις της μέ τήν Σοβιετική 'Ένωση άνεξάρτητα άπό τό 
έμπάργκο. 

<ι Τούτο εlναι δυσάρεστο. ΗΟμως γιά νά τ6 άποφύγης δέν 

μπορείς νά κάνης κάθε είδους παραχωρήσεις. Πρέπει νά 

μπορούμε νά συζητούμε τά προβλήματά μας μέ τίς ΗΠΑ 

κατά τρ6πο λογικ6 καί χωρίς έκβιασμούςιι. 

- 'Ανησυχείτε γιά τήν αϋξηση τής σοβιετικής παρου

σίας στήν Μεσόγειο καί γιά τούς ρωσικούς έξοπλισμούς; 

<ιΤ6 θέμα βεβαίως προκαλεί σοβαρή άνησυχlα. Λlγα 

χρ6νια πρίν ή σοβιετική ναυτική παρουσία στή Μεσ6γειο 

ήταν άσήμαντη. Ή Δύση έχει άκ6μα ύπεροχή. Έν τού
τοις ύπάρχει πράγματι πρ6βλημαιι. 

- Ποιά εΙναι ή δύναμη τής Δεξιάς καί των στρατιωτι

κών στήν ·Ελλάδα. 

<<Δέν ύπάρχει άπειλή άπ6 τήν Δεξιά. Στίς τελευταίες 

έκλογές έλαβαν 6,5%. • Ο στρατ6ς πειθαρχεί καί εlναι άπο
λύτως νομιμ6φρων. Όλlγοι χουντικοί άπ6στρατοι πού 

φλυαροίίν στά καφενεία δέν θέτουν σοβαρ6 θέμαιι. 

-·Υπάρχει κίνδυνος πολέμου μέ τήν Τουρκία σήμίφα; 

«ΗΟταν γύρισα στήν 'Ελλάδα μέ τήν πτώση τής δικτα

τορίας άπέφυγα τ6ν π6λεμο εlς βάρος τής δημοτικ6τητ6ς 

μου καl τής άξιοπρεπείας τοίί έθνους. Ή 'Ελλάδα ήταν 
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τότε σέ έπιστράτευση. Ό λαός ζητοίίσε πόλεμο. Ά νέλαβα 

τήν εύθύνη νά μήν κάνω πόλεμο. Δέν μπορώ νά προβλέψω 

τό μέλλον. Κάνω κάθε τι το δυνατό γιά νά άποφευχθή, 
έκτός άν ή Τουρκία τόν έπιδιώξηι;. 

- 'Ο Μακάριος !:κανε βασικές παραχωρήσεις στό 

συνταγματικό καί στό έδαφικό. Τώρα οί Τουρκοκύπριοι 

παραχωροuν λίγο, άλλά λένε δτι ύπάρχει περιθώριο γιά 

διαπραγματεύσεις. Γιατί δέν έξακριβώνουν οί 'Ελληνοκύ

πριοι τήν γνησιότητα τών προθέσεών τους; 

«'Η διαφορά μεταξύ τών δύο μερών ε{ναι πολύ μεγάλη. 

('Ο κ. πρωθυπουργός περιγράφει τήν δημογραφική εi.κόνα 

τής νήσου καί τήν άνάγκη δπως εύρεθή τρόπος έπιλύσεως 

του προσφυγικοί) προβλήματος). Τό έδαφικό συνδέεται εύ

θέως μέ τούς πρόσφυγες. Στό συνταγματικό οί Τουρκοκύ

πριοι δημιουργοίίν σύστημα πού δέν λειτουργεί. v Α ν οί 
προτάσεις ήταν λογικές θά μποροίίσα νά άσκήσω κάποια 

έπιρροή έπί τών 'Ελληνοκυπρίων. Θεωρώ δμως τίς προτά

σεις αύτές άπαράδεκτες. Οί 'Ελληνοκύπριοι δέχθηκαν τήν 

διζωνική δμοσπονδία, ένιαία χαλαρή Κυβέρνηση καί 25% 
τοίί έδάφους γιά περίπου τό 18% τοίί πληθυσμοίί. Οί παρα
χωρήσεις αύτές ίκανοποιοίίν τά βασικά αlτήματα τών 

Τούρκων». 

- 'Εσείς δεχθήκατε 50% καί 50% στήν διακυβέρνηση 
τής νήσου, δταν άναγνωρίσατε δικαίωμα νeto του Τούρκου 

άντιπροέδρου στήν Συνθήκη τής Ζυρίχης. 

<ιVeto τοίί άντιπροέδρου ύπήρχε τότε μόνο γιά δρισμέ

να θέματα, δπως έξωτερική πολιτική καί άμυνα. 'Η ταν τοίί

το ρητή άπαίτηση τών Τούρκων. Ή άναλογία πάντως στή 

διακυβέρνηση ήταν 70%-30%. Τό σύστημα έκείνο μποροίί
σε νά λειτουργήση καλά. τγιναν δμως λάθηι;. 

- Είναι γνωστό δτι τό θέμα τοu Αi.γαίου είναι δυνητι

κώς περισσότερο έπικίνδυνο. Είναι ή λύση τοu θέματος 

Αίγαίου δμως εύκολώτερη άπό τήν λύση του Κυπριακοu; 

<ιvΕχετε δίκαιο καί στά δύο σημεία. Τά δύο αύτά θέματα 

ε{ναι χωρισμένα. Δέν μπορώ νά άποφασίσω έπί τοίί Κυπρι

ακοίί, διότι δέν θά έχω τρόπο νά έπιβάλω τήν λύση. 'Ο κ. 

'Ετσεβίτ ήθελε package deal. 'Αρνήθηκα καί διεχώρισα τά 
δύο θέματα. 'Εμείς μποροίίμε νά βοηθήσωμε τά μέρη. 

'Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θά κάνη τά πράγματα πιό 

δύσκολα. Ό κ. Έτσεβίτ έπέμεινε καί πάλι προτείνοντας 

τετραμερή πού σημαίνει καί πάλι έλληνοτουρκικό διάλο

γο. Πιστεύω δτι τό Κυπριακό θά πρέπει νά λυθή άπό τίς 

δύο κοινότητες. Γιά νά φθάσωμε σέ λύση χρειάζεται καλή 

θέληση ή δποία δέν νομίζω δτι ύπάρχεΙΙ>. 

- 'Η συνάντηση των γενικών γραμματέων πού άποφα-

σίσατε μέ τόν κ. Έτσεβίτ τί θέματα θά συζητήση; 

«Διμερή θέματα χωρίς δμως συγκεκριμένη άτζένται;. 

- Ποιά είναι ή πολιτική τοu ΝΑΤΟ γιά τήν 'Αφρική; 

«Δέν ύπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Ή 'Αφρική δέν 

ήταν θέμα κατά τήν τελευταία συνάντηση τοίί ΝΑ ΤΟ, δ πως 

θά έπρεπε νά ε{ναι. VΕγινε άπλώς συμπτωματική συζήτη

ση, ένώ θά έπρεπε νά ε{ναι τό κύριο θέμα. Δέν ύπήρξε 

άποτέλεσμα στή συζήτηση. Δέν μπορεί νά γίνη πολιτική 

κατ' αύτό τόν τρόπο. Πρέπει δμως νά ύπάρξη πολιτική γιά 

τήν 'Αφρική όχι μέ τήν έννοια τής έπεμβάσεως, άλλά μέ 

σκοπό νά έξουδετερώση τήν σοβιετική διείσδυση στήν 
'Αφρική;;. 

- η μποροuν νά ένδιαφέρουν τήν 'Ελλάδα οί έξελί

ξεις στό Ζαίρ; 

«'Η χώρα μου ε{ναι μέρος τής Εύρώπης. v Α ν ή 'Αφρι
κή τεθή ύπό σοβιετικό έλεγχο, τοίίτο θά δημιουργήσει, 

σοβαρά προβλήματα γιά τήν Εύρώπη;;. 

- Πώς κρίνετε τήν άμερικανική πολιτική Ι:ναντι τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως; 

<ιΔέν ύπάρχει μέχρι τώρα σταθερή πολιτική μέ προο

πτική. Δέν έπιθυμώ νά έπικρίνω τήν άμερικανική Κυβέρ

νηση. Ή χάραξη μιfiς πολιτικής έξαρτfiται καί άπό τήν 

άνταπόκριση τοίί έτέρου μέρους;;. 

- Ποιά είναι ή γνώμη σας γιά τό ~λληνικό lobby; Είναι 
τόσο σημαντικό γιά τά έθνικά σας συμφέροντα δσο τό , 
~βραϊκό lobby γιά τό 'Ισραήλ; 

«Δέν ύπάρχει σύγκριση. Τό έβραϊκό lobby ε{ναι πρα
γματικό Jobby. Οί 'Ελληνοαμερικάνοι δένε{ ναι δργανωμέ
νοι σέ lobby. Ε{χα πεί κάποτε στούς κ.κ. Φόρντ καί Κί
σινγκερ πού παρεπονοίίντο, δτι οί Έλληνοαμερικάνοι ε{

ναι 'Αμερικανοί πολίτες. VΑν αύτοί δέν μποροίίσαν νά 

τούς έλέγξουν πώς θά μποροίίσα έγώ;;;84 • 

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής παραχωρεί συνέντευξη στό 

μεγάλο άμερικ:ανικ:ό πρακτορείο εiδήσεων «United 
Press»: 

- Οί έπαφές σας στήν Ούάσιγκτων, περιλαμβανομέ

νων καί τών συνομιλιών σας μέ τόν Τοuρκο πρωθυπουργό 

κ. Έτσεβίτ, άνοιξαν καμμιά προοπτική γιά λύση του κυ

πριακοί) προβλήματος; 

<ιΤό Κυπριακό τό διαχειρίζεται ύπεύθυνα ή κυπριακή 

Κυβέρνηση, δ πρόεδρος τής δποίας βρίσκεται έδώ καί 

ζήτησε συνάντηση μέ τόν Τοίίρκο πρωθυπουργό. ·Η 

'Ελλάς παρέχει, δπως έχει καθήκον, τή συμπαράστασή 

της στήν Κύπρο καί ύπό τήν έννοιαν αύτή ένημέρωσα τούς 

συνομιλητές μου έπί τών άπόψεων τής Κυβερνήσεώς μου. 

;;Πάντως δέν νομίζω δτι δικαιολογείται αΙσιοδοξία γιά 

τήν λύση τοίί προβλήματος, έάν δέν βελτιωθοίίν ούσιαστι

κά οί προτάσεις, τίς δποίες ύπέβαλε ή Τουρκία γιά τήν 

διευθέτησή του. 

- Πιστεύετε δτι τό έμπάργκο πού έπεβλήθη στήν 

Τουρκία θά άρθή; 

«Δέν μπορώ, ούτε δικαιοίίμαι, νά κάνω προβλέψεις. 

Γνωρίζω δμως δτι ή άρση του έξαρτfiται έντελώς άπό τήν 

ίδια τήν Τουρκία. Γιατί, δ πως ε{πα καί σέ άλλη περίπτωση, 

ή Τουρκία Ίjμπορεί νά άπαλλαγή άμέσως άπό τό έμπάργκο, 

άν δεχθή μιά δίκαιη λύση τοίί Κυπριακοίί. Καί μιά τέτοια 

λύση ύπάρχει, δεδομένου δτι οί Κύπριοι λαμβάνουν θέσεις 
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πού ίκανοποιούν τά βασικά αlτήματα τών Τούρκων. Καί μέ 

τόν τρόπο αύτό δέν θά άπαλλαγή μόνο ή Τουρκία άπό τό 

έμπάργκο, άλλά θά άπαλλαγή καί ή 'Αμερική καί ή Συμ

μαχία καί ή 'Ελλάς άπό τίς έπιπτώσεις τής κυπριακής τρα

γωδίας;>. 

-Συζητήσατε μέ τόν κ. Έτσεβίτ τή διένεξή σας γιά 

τήν ύφαλοκρηπίδα καί τό ΑΙγαίο καί ποιές ε{ ναι οί έκατέ

ρωθεν θέσεις; 

«Δέν συζητήσαμε κατά τήν συνάντησή μας αυτη τά 

προβλήματα. Συμφωνήσαμε άπλώς νά συνεχίσουμε τό διά

λογο γιά τήν έξεύρεση είρηνικών λύσεων στίς διαφορές 

μας». 

>>'Ως πρός τό θέμα τής ι5φαλοκρηπίδος οί θέσεις μας 

μέχρι τής στιγμής αύτής εlναι, ώς γνωστό, έκ διαμέτρου 

άντίθετες. Οί Τούρκοι προτείνουν νά λύσουμε τή διαφορά 

μας μέ πολιτικά κριτήρια. 'Εμείς ι5ποστηρίζουμε δτι πρέ

πει νά λυθή σύμφωνα μέ τό Διεθνές Δίκαιο καί τή διεθνή 

πρακτική. Καί συγκεκριμένα: 

»α. Νά άρχίσουμε ένα σοβαρό καί συνεπή διάλογο. 

»β. Νά άποφύγουμε καί άπό τίς δυό πλευρές δποιαδήπο

τε πρόκληση κατά τήν διάρκεια τού διαλόγου. 

»γ. 'Εάν δ διάλογος δέν δώση άποτέλεσμα, νά προσφύ

γουμε άπό κοινού είτε στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης, 

είτε σέ διεθνή διαιτησία. 

» 'Εφ ' δσον διαφωνούμε στά θέματα τής ούσίας - γιατί 

άν δέν διαφωνούσαμε, δέν θά ι5πήρχε διένεξη- θά πρέπει, 

γιά νά άποφύγουμε τή ρήξη, νά συμφωνήσουμε τούλάχι

στον στό θέμα τής διαδικασίας. Καί νομίζω δτι ή διαδικα

σία πού προτείνουμε εlναι αύτή πού άκολουθούν δλες οί 

χώρες τού κόσμου πού έχουν παρόμοιες διαφορές». 

- Ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος καί δ Κεμάλ 'Ατατούρκ 
κατέβαλαν σκληρές προσπάθειες γιά νά δημιουργήσουν 

στενές σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας χάριν τfjς 

εύημερίας τii>ν δύο λαών καί τfjς εiρήνης τfjς περιοχfjς 

γενικώτερα . Σκοπεύετε νά συνεχίσετε αύτή τήν προσπά

θεια, παρά τίς σημερινές δυσκολίες; 

«Βεβαίως. Γιατί πιστεύω στήν άνάγκη τής άποκαταστά

σεως τής έλληνοτουρκικής συνεργασίας, καί τήν πίστη 

μου αύτή τήν άπέδειξα έμπράκτως, δταν μετά τήν άνακή

ρυξη τής άνεξαρτησίας τής Κύπρου έπισκέφθηκα έπισή

μως τήν "Αγκυρα. Γιά τήνάποκατάσταση δμωςαύτή χρειά

ζονται δύο .. Τό μέλλον θά δείξη άν ι5πάρχη, δπως τό εύχο
μαι, στήν "Αγκυρα, δ δεύτερος». 

- 'Η έλληνοαμερικανική άμυντική συμφωνία, πού 

προβλέπει στρατιωτική βοήθεια 700 έκατομμυρίων δολλα
ρίων εlς άντάλλαγμα τfjς χρήσεως στρατιωτικών βάσεων 

στήν 'Ελλάδα, εκκρεμεί άπό τό 1976. 'Υπάρχουν προοπτι
κές επικυρώσεώς της μετά τίς συμφωνίες σας έδii>; 

«Διά τής έλληνοαμερικανικής άμυντικής συμφωνίας 

δέν θέταμε κανένα άπολύτως οίκονομικόν δρον εlς άντάλ

λαγμα, γιά τή χορήγηση στρατιωτικών διευκολύνσεων 

στήν 'Αμερική. Γιατί mστεύουμε δτι ο{ βάσεις αύτές έξυ

πηρετοίJν κοινά άμυνnκά συμφέροντα. 'Επιδίωξή μας 

ήταν νά προσαρμόσουμε τό χαώδες καθεστώς τών βάσεων 

στίς σημερινές συνθήκες καί στά πλαίσια τών κυριαρχι-

κών μας δικαιωμάτων. Κατά τή διάρκεια δμως τών διαπρα

γματεύσεων αύτών συνήφθη ή άμερικανοτουρκική άμυντι

κή συμφωνία, διά τής δποίας ή 'Αμερική άνέλαβε τήν 

ι5ποχρέωση νά χορηγήση στήν Τουρκία στρατιωτική βοή

θεια ένός δισεκατομμυρίου δολλαρίων. Αύτός εlναι δ λό

γος πού έπιδιώξαμε καί έμείς άντίστοιχη στρατιωτική βοή

θεια. Γιά νά μήν άνατραπή δηλαδή, στήν κρίσιμη αύτή 

περίοδο, δ συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Τουρκίας. "Οπως γνωρίζετε, ή άμερικανοτουρκική συμ

φωνία τελεί ήδη ι5πό άναθεώρηση. Καί εlναι φυσικό νά 

άναμένουμε τήν έξέλιξη αύτή, γιά νά κρίνουμε άν ή τελική 

διαμόρφωση αύτής τής συμφωνίας θά έχη έπιπτώσεις στά 

έλληνικά συμφέροντα». 

- "Εχει προγραμματισθfj νά μιλήσετε στή διάσκεψη 
τii>ν 'Ηνωμένων 'Εθνών έπί του άφοπλισμου. "Ε χετε δποι

αδήποτε σχέδια ή σκέψεις πού θά μπορουσαν νά έπιφέρουν 
περιορισμό των έξοπλισμii>ν μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκί

ας καί μείωση τfjς έντάσεως μεταξύ τii>ν δύο χωρών; 

«Θά ήταν ι5ποκρισία νά μιλώ γιά άφοπλισμό καί νά μ ή 

θέλω νά τόν έφαρμόσω δ ίδιος. 'Η λύση τών διαφορών μας 

μέ τήν Τουρκία θά άπήλλασσε τούς δύο λαούς μας άπό τό 

βάρος τών έκτάκτων έξοπλισμών, δταν μάλιστα έχουν 

άνάγκη ~νά άναπτυχθούν οlκονομικά καί κοινωνικά. Συνε

πής πρός τίς σκέψεις αύτές πρότεινα τόν 'Απρίλιο τού 

1976 στήν Τουρκία νά συνάψουμε σύμφωνο μή έπιθέσεως 
καί άμοιβαίο έλεγχο τών έξοπλισμών. Ή τουρκική Κυ

βέρνηση, ένώ κατ' άρχήν άπεδέχθη τήν πρότασή μου, έν 

συνεχεί~ μετέβαλε γνώμη καf δέν έδέχθη κάν νά παραλάβη 

τό σχέδιο συμφωνίας πού τής στείλαμε. 'Η πρόταση αύτή 

lσχύει καί σήμερα καί πάντοτε». 

- "Εχετε διαπιστώσει διαφορά μεταξύ τii>ν άπόψεων 

τfjς Κυβερνήσεως καί τii>ν ήγετii>ν του Κογκρέσσου κατά 

τίς έπαφές σας στήν Ούάσιγκτων; Θεωρείτε μιά διάσταση 

άπόψεων ώς άποθαρρυντική γιά τό μέλλον του δυτικου 

κόσμου ή ώς εγγύηση δημοκρατικfjς βιωσιμότητος; 

«Εlναι γνωστό δτι πολλές φορές διαπιστώνεται διά

σταση άπόψεων μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τού Κογ

κρέσσου. Δέν θά ήθελα νά άναφερθώ σέ κανένα συγκεκρι

μένο θέμα, γιατί άσφαλώς δέν άποτελεί πρόθεσή μου νά 

άναμιχθώ στά έσωτερικά πράγματα τής άμερικανιf:ής πο

λιτικής. Γενικά δμως θά μπορούσα νά παρατηρήσω δτι ή 

διάσταση άπόψεων μεταξύ τής νομοθετικής καί τής έκτε
λεστικής έξουσίας εlναι φαινόμενο πού παρατηρείται σέ 

δλα τά δημοκρατικά πολιτεύματα. Στήν 'Αμερική, τό φαι

νόμενο αύτό παρουσιάζεται συχνότερa καί έντονώτερα, λό
γω τού άμερικανικού Συντάγματος, πού έπιβάλλει τόν πλή

ρη διαχωρισμό τών έξουσιών. 'Ως πρός τό δεύτερο σκέλος 

τής έρωτήσεώς σας, δέν νομίζω δτι εlναι δυνατόν νά δοθή 

μιά γενική άπάντηση. Πιστεύω δτι σέ κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση ή άπάντηση έξαρτiiται άπό rόν τρόπο μέ τόν 

δποίο ή ι5πεύθυνη πολιτική ήγεσία σέ κάθε δημοκρατική 

χώρα έφαρμόζει τούς δημοκρατικούς θεσμούς». 

- 'Η έλληνική άντιπολίτευση εχει ίσχυρισθfj δτι οί 

στενές σχέσεις μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες δένεΙ ναι άρκε

τές, γιά νά παράσχουν στήν • Ελλάδα προστασία έναντίον 
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αuτοu πού aποκαλεί τουρκικό επεκτατισμό. Συμφωνείτε μέ 

αuτή τήν liποψη καί εάν ναί, τήν συζητήσατε μέ 'Αμερικα

νούς επισήμους; τί ενέργειες μπορούν νά γίνουν γιά νά 

διορθωθή αuτή ή κατάσταση; 

«'Ύστερα άπό τήν τουρκική είσβολή στήν Κύπρο δη

μιουργήθηκε πράγματι ή έντύπωση στήν έλληνική κοινή 

γνώμη δ τι ή 'Ελλάς άπειλείται άπό τήν Τουρκία. Πάντως 

οί 'Ηνωμένες Πολιτείες άσφαλώς μπορούν νά συμβάλουν 

στήν διατήρηση τijς είρήνης καί τijς άσφάλειας στήν πε

ριοχή μας. Καί έχουν πρός τούτο άρκετά μέσα. 'Ένα άπό 

αύτά ε{ναι ή διατήρηση τού συσχετισμού τών δυνάμεων 

μεταξύ τijς 'Ελλάδος καί τijς Τουρκίας καί ή έγγύηση δτι 

τά δπλα πού χορηγούν στίς δύο χώρες, δέν θά χρησιμοποι

ηθούν έναντίον άλλήλων. "Αλλωστε, ό πρόεδρος Κάρτερ, 

μέ τόν όποίο ε{χα μιά πολύ χρήσιμη συνομιλία, μέ διαβε

βαίωσε δτι οί Ήνώμενες Πολιτείες δέν θά έπιτρέψουν τή 

διατάραξη τijς είρήνης στό Αίγαίοι;. 

- 'Η άντιπολίτευση στήν 'Ελλάδα iσχυρίζεται δτι ή 

θέση σας «aνήκομε στή Δύση» δυσχεραίνει τό χειρισμό 

τών έξωτερικών σας ύποθέσεων. 'Έχετε δποιαδήποτε aντί

θετα επιχειρήματα; 

«Είναι έσφαλμένη αύτή ή έκτίμηση γιά πολλούς λό

γους. Θά άρκεσθώ νά σiiς άναφέρω tνα καί μόνο. Εlναι 

αύτονόητο δτι, άν ή 'Ελλάς άκολουθήση τό δρόμο τού 

άδεσμεύτου, θά πολλαπλασιάση είς βάρος της τή δύναμη 

τijς Τουρκίας. 'Όπως θά τό πάθη καί ή Τουρκία, άν πρα

γματοποιήση τίς άπειλές πού χρησιμοποιεί τελευταία. 

"Αλλωστε, δταν λέγω (iτ:ι ή Έλλάς άνήκει στή Δύση, έν

νοώ τή δημοκρατική Δύση ύπό τήν εύρυτέρα της έννοια 

καί κατά άντιδιαστολή πρός τόν 'Ανατολικό Συνασπισμό 

καί τόν Τρίτο Κόσμο. "Ετσι, δηλαδή, δπως άνήκουν στήν 

Δύση ή 'Ολλανδία, ή Γαλλία, ή Σουηδία, ή 'Ελβετία 

κ.λ.π. Καί ή τοποθέτηση αύτή ύπαγορεύεται άπό τά πάγια 

συμφέροντα τijς 'Ελλάδος, τήν γεωγραφική της θέση καί 

τήν πολιτιστική της παράδοση. Γι' αύτό άλλωστε καί 

χρονολογείται άπό τήνστιγμή πού ή Έλλάς έγινε Κράτος 

άνεξάρτητοιι85 • 

Σέ άπάντηση τής παλαιάς προτάσεως τοu Κ. Κα

ραμανλή γιά τήν ύπογραφή διμεροuς έλληνοτουρκι

κοu συμφώνου μή έπιθέσεως, τήν όποία ό 'Έλληνας 

πρωθυπουργός έπανέλαβε μέ τήν εύκαιρία τής συ

νεντεύξεώς του, ό Μ π. 'Ετσεβίτ εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«Θά δεχόμαστε τήν iδέα ένός τέτοιου συμφώνου μ ή /;πι

θέσεως, liν καί θά πρέπει νά παραδεχθούμε δτι θά άποτελέ

ση κάποια aνωμαλία, λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι είμεθα 

δύο σύμμαχοι. 'Αλλ ' έάν ή ' Ελλάς νομίζη δτι τοuτο θά 

βοηθήση, βεβαίως θά ήμεθα διατεθειμένοι νά τό συζητή

σουμε. ΕΙναι εuνόητο, δμως, δτι θά συζητηθή έντός τών 

πλαισίων τών προβλημάτων. Διότι, χωρίς νά επιχειρήσου

με νά επιλύσουμε τά προβλήματα, τοuτο θά εΙναι liχρη

στο». 

'Όπως διαπίστωναν διπλωματικοί παρατηρητές 

τής άμερικανικής πρωτεύουσας, ή άντίδραση του 

Τούρκου πρωθυπουργοί) θά ήταν δύσκολο νά θεωρη

θεί σάν έλιγμός πού άποσκοπεί άφενός νά έμφανίσει 

τήν Τουρκία δτι άποδέχεται κάθε διαδικασία πού 

άποβλέπει στή διεθνή ϋφεση, καθώς καί δτι είναι 

διατεθειμένη νά έπιλύσει τά προβλήματα μέ τήν 

'Ελλάδα καί, άφετέρου, νά βοηθήσει τήν άμερικανι

κή Κυβέρνηση στή νέα προσπάθειά της νά πείσει τό 

Κογκρέσσο γιά τήν άρση του έμπάργκο μέ τή δημι

ουργία τής έντύπωσης δτι έπίκειται ή εναρξη του 

διαλόγου πού θά συμβάλει στήν έπίλυση των έλλη

νοτουρκικών προβλημάτων, καί του Κυπριακοu86• 

Τήν ίδια ή μέρα, έξάλλου, παραμονή τής συναντή

σεώς του μέ τόν 'Αμερικανό ύπουργό των 'Εξωτερι

κών, δ Κ. Καραμανλής είχε συνομιλία μέ τά μέλη τής 

'Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων παρουσία καί τής 

ήγεσίας του Κογκρέσσου. 'Η συνάντηση εγινε στό 

Μέγαρο στό Ραίημπουρν καί ό 'Έλληνας πρωθυ

πουργός, άφοu άρχικά άπάντησε στίς εισαγωγικές 

παρατηρήσεις του προέδρου τής 'Επιτροπής, Ζαμ

πλόσκι, άπάντησε σέ σειρά έρωτήσεων καί είχε τήν 

εύκαιρία νά κάμει σειρά παρατηρήσεων πάνω στίς 

σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί ΗΠΑ. Οί βασικές άπό 

τίς τελευταίες αύτές, συνοψίζονται στά έξής σημεία: 

«1. "Οτι, εν& δ έλληνικός λαός αίσθάνεται !\να στενό 
δεσμό μέ τόν αμερικανικό λαό, /;ν τούτοις οί πράξεις προ

σφάτων Κυβερνήσεων τών ΗΠΑ, τόσο μέ τό νά ύποστηρί

ζουν τήν έλληνική στρατιωτική δικτατορία δσο καί μέ τό 

νά παραλείπουν νά παρέχουν βοήθεια γιά τήν έπίλυση του 

κυπριακοί> προβλήματος, συνετέλεσαν στή δημιουργία 

πικρίας στόν έλληνικό λαό. 

»2. 'Η <'iρση του εμπάργκο τών δπλων πρός τήν Τουρ
κία θά μεγάλωνε τήν πικρία αuτή, θά ενεθάρρυνε τίς άρι

στερές κινήσεις στήν 'Ελλάδα καί θά έξασθένιζε σαφώς τή 

σημερινή Κυβέρνηση τής 'Ελλάδος. 

»3. Σέ άπάντηση /;ρωτήματος ίσχυριζομένου δτι κάποι
ος στήν άμερικανική Κυβέρνηση εΙπε, αuτή τήν έβδομάδα, 

δτι, σέ περίπτωση κατά τήν όποία τό έν λόγφ έμπάργκο τών 

δπλων εΙχεν άρθεί, δ πρωθυπουργός Καραμανλής δέν θά 

€κανε τήν τοιαύτην aρση !\να πολιτικό θέμα στήν ' Ελλάδα, 

εΙπε τά έξής: 

»Πρώτον, δτι οuδείς στήν άμερικανική Κυβέρνηση εΙ

ναι έξουσιοδοτημένος νά μιλa γιά λογαριασμό του. 

»Δεύτερον, δτι τό ζήτημα δέν θά ήταν κατά πόσον /;κεί

νος θά εκανε τήν τοιαύτην άρση του έμπάργκο ενα θέμα, 

άλλ ' δτι δ έλληνικός λαός θά τό €κανε. 'Η aρση του 

έμπάργκο των δπλων θά μπορούσε άκόμα καί νά ρίξει τήν 

Κυβέρνησή του καί νά προκαλέσει τήν παραίτησή του. 

»4. ' Η έλληνική Κυβέρνηση εκανε επανειλημμένες 

προσπάθειες καλής πίστεως γιά νά έξευρεθοuν λύσεις σέ 

προβλήματα μεταξύ τής Τουρκίας καί τής 'Ελλάδος, περι

λαμβανομένου του θέματος του Αiγαίου, πλήν δμως ή 

Τουρκία φάνηκε άπρόθυμη νά επιδιώξει τήν εξεύρεση τέ

τοιων λύσεων. 

>'>5. Οί προτάσεις τών Τουρκοκυπρίων άναφορικά μέ 
τήν Κύπρο εΙ ναι τόσο πτωχές ά\στε άποτελοuν μιά πραγμα

τική ϋβρη γιά τήν κοινή νοημοσύνη. 
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»6. Τό κλειδί γιά τήν επίλυση του θέματος του εμπάρ
γκο τών δπλων ε{ναι ή Κύπρος, ή δέ Τουρκία μπορεί νά 

επιλύσει τό πρόβλημα αυτό μέσα σέ 24 ώρες, προβαίνοντας 
στίς όρθές καί δίκαιες ενέργειες αναφορικά μέ τήν Κύπρο. 

»7. τέλος, ή Κυβέρνηση τής 'Ελλάδας επιδιώκει καλές 
σχέσεις μέ τήν Κυβέρνηση τής Τουρκίας καί μέ τίς 'Ηνω

μένες Πολιτείες>μ. 

Στόν κύκλο, τέλος, των ένημερωτικ&ν έπαφ&ν 

μεταξύ τfjς έλληνικfjς άντιπροσωπείας καί τfjς άμε

ρικανικfjς Κυβερνήσεως έντάσσεται καί ή συνάντη

ση, τήν 3lη Μαίου στό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, των 

ύφυπουργ&ν Νίμιτς καί 'Έουινγ μέ τούς πρέσβεις Β. 

Θεοδωρόπουλο καί Ι. Τζούνη, παρουσία καί του Μ. 

'Αλεξανδράκη. 

3 IOYNIOY 1978 

'Ο Κ. Καραμανλfjς εχει συνάντηση καί συνομι

λία μέ τόν 'Αμερικανό ύπουργό τ&ν 'Εξωτερικών, Σ. 

Βάνς. Τό πρακτικό τfjς συνομιλίας περιλαμβάνει τά 

έξfjς : 

«'Ο κ. Βάνς εκφράζει λύπη, διότι δέν παρέστη στή συ

νάντηση του κ. πρωθυπουργοί) μέ τόν κ. Κάρτερ στήν ΟΜ

σιγκτων, διότι ήταν ύποχρεωμένος νά βρίσκεται στή Νέα 

'Υόρκη. 

»·Ο κ. Καραμανλής λέει δτι ή συνάντησις διεξήχθη σέ 

πολύ καλή ατμόσφαιρα πού του εδωσε τήν ευκαιρία ν' 

αναπτύξη δλα τά προβλήματα πού μiiς άπασχολοuν. Νομί

ζει δτι συνήντησε κατανόηση . 'Εζήτησε πάντως νά δή στή 

Νέα • Υόρκη καί τόν κ. Βάνς, ίδίως διά νά του επισύρη τήν 
προσοχή στίς δυσκολίες πού προσπαθοuν νά παρεμβάλουν 

οί Τοuρκοι στίς σχέσεις μας μέ τό ΝΑΤΟ καί μέ τήν Κοινή 

'Αγορά. Εlναι γνωστόν, συνεχίζει δ κ. Καραμανλής, δτι 

εκείνος επιδιώκει τόν καθορισμό μιiiς είδικής σχέσεως τής 

·Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ, ή όποία σχέση θά χρησιμεύση σάν 

γέφυρα γιά τήν πλήρη επάνοδο τής 'Ελλάδος, διότι αυτό 

ε{ ναι τό συμφέρον καί τής χώρας μας άλλά καί τής Συμμα

χίας. 'Η επιστροφή αυτή άλλωστε συμφέρει καί τούς 

Τούρκους, διότι, άν ή 'Ελλάς άποκοπή, ή Τουρκία άπομο

νώνεται. 

»Τό θέμα αυτό συνεζητήθη από τούς είδικούς (στρατη

γοί Χαίηγκ καί Ντάβος), οί δποίοι κατέληξαν σέ μιά συμ

φωνία επί τών γενικών γραμμών. Οί Τοuρκοι δμως δημι

ουργοuν πάλι δυσκολίες. Γι' αυτό δ κ. πρωθυπουργός πα

ρακαλεί τόν κ. Βάνς νά ενεργή ση σταθερά πρός τήν "Α γ

κυρα, διότι, άν ή σχετικές διαπραγματεύσεις δέν ευοδο

θοuν, θά βρεθοuμε στήν άνάγκη νά αποσύρουμε τήν πρό

τασή μας, δπότε τό έπόμενο βήμα θά ήταν πλήρης αποχώ
ρησις τής· Ελλάδος άπό τό ΝΑΤΟ, πράγμα άσύμφορον γιά 

δλους. 

»·Ο κ. Καραμανλής εν συνεχεί~ άναπτύσσει λεπτομερέ

στερα τίς δυσκολίες πού προβάλλουν οί Τοuρκοι πού επι

ζητοuν νά λυθοuν τώρα, .δηλαδή πρό τής συνάψεως τής 

Συμφωνίας τής Είδικής Σχέσεως, προβλήματα πού χρονί

ζουν άπό πολλά ετη, πολύ πρό του 1974. Ό στρατηγός 
Χαίηγκ συμφωνεί μέ τήν liποψίν μας καί αντιλαμβάνεται 

δτι τά προϋπάρχοντα παλαιά προβλήματα πρέπει νά συζη-

τηθοuν μετά τήν επιστροφή μας στό στρατιωτικό σκέλος 

του ΝΑΤΟ. τέλος, ό κ. Καραμανλής παρατηρεί δτι μέ τό 

θέμα του ΝΑΤΟ εχει συχνότατα προβλήματα στό εσωτερι

κό, λόγφ τών συχνών γυμνασίων στήν περιοχή μας καί 

liλλων ναυτικών εκδηλώσεων καί επαναλαμβάνει δτι ή 

άμερικανική πλευρά πρέπει νά βοηθήση γιά τόν τερματι

σμό των διαπραγματεύσεων, διότι άλλιώς ή 'Ελλάς θά 

άναγκασθή νά άποσύρη τήν πρότασή της. 'Εξηγεί δτι ζη

τάει τήν αμερικανική παρέμβαση στήν "Αγκυρα, διότι τό 

θέμα ενδιαφέρει δλους. Προσθέτει - μέ τήν παράκληση 

νά μ ή παρεξηγηθή - δτι οί βάσεις στήν ·Ελλάδα συνδέ

ονται μέ τήν συμμετοχή τής χώρας στό ΝΑΤό καί τό άνα
φέρει αυτό γιά νά καταδείξη τό κοινό συμφέρον τής Συμ

μαχίας εν προκειμένφ .• ο κ. πρωθυπουργός άναφέρεται εν 
συνεχεί~ στά εμπόδια πού προσπαθοuν νά παρεμβάλουν οί 

Τοuρκοι στίς συνομιλίες γιά τήν ενταξη τής ·Ελλάδος 

στήν Κοινή 'Αγορά. Γνωρίζει δτι αυτό δέν εlναι θέμα τής 

'Αμερικής άλλά τό μνημονεύει σάν χαρακτηριστικό τής 

τουρκικής στάσεως. 

»Καί δλα αυτά, συνεχίζει ό κ. πρωθυπουργός, καθ' ήν 

στιγμήν ύπάρχουν λύσεις γιά τά διμερή έλληνοτουρκικά 

προβλήματα. Πράγματι, οί έλληνικές προτάσεις είρηνικών 

διαδικασιών, τίς δποίες δ κ. Καραμανλής άναπτύσσει λε

πτομερώς, άνοίγουν τό δρόμο γιά τήν εξεύρεση λύσεων. 

'Εξηγεί τά πλεονεκτήματα των έλληνικών προτάσεων καί 

εκφράζει τή γνώμη δτι μιά φιλική συμβουλή τών 'Αμερι

κανών πρός τήν "Αγκυρα θά μποροuσε ίσως νά συντελέση 

στό νά κατανοήσουν τό κοινό συμφέρον γιά τήν άποδοχή 

αυτων των είρηνικών διαδικασιών. 

>>'Ακολούθως, δ κ. πρωθυπουργός λέει δτι θά θίξη, πα

ρεμπιπτόντως μόνο, τό Κυπριακό, λόγω τής εμπλοκής του 

μέ τό εμπάργκο. Δημιουργείται, λέει, ή εντύπωση εδώ στίς 

• Ηνωμένες Πολιτείες, δτι ή έλληνική Κυβέρνηση άντιδρii 
ήπίως. Δέν άποδίδει ευθύνη στήν Administration γι' αυτή 
τή λανθασμένη εντύπωση . Τό πρόβλημα δμως ύπάρχει. 

'Εάν συνεχισθή ή προβολή αυτής τής άνακριβείας, δ κ. 

Καραμανλής, δ δποίος εχει μέν διαφορετική εκτίμηση στό 

θέμα τοu εμπάργκο από τήν Administration, εκφράζεται 
δμως μέ σοβαρότητα, μετριοπάθεια καί ύπευθυνότητα, θά 

άναγκασθή νά μεταβάλη τή στάση του. 'Εκφράζει ακολού

θως τήν liποψη δτι ή Τουρκία θά μποροuσε νά μiiς απαλλά

ξη δλους άπό τήν εμπλοκή αυτή του εμπάργκο εάν κατα

νοοuσε δτι πρέπει νά συμβάλη στήν εφεύρεση λογικών 

λύσεων. 

»·Ο κ. Βάνς ζητεί νά προβή σέ μερικά σχόλια: 

»α. 'Εν σχέσει μέ τό ΝΑΤΟ: Στάς 'Αθήνας εΙ χε πεί 

στόν κ. πρωθυπουργό δτι κατανοεί τήν θέση μας καί δτι θά 

ύποβοηθοuσε στήν όλοκλήρωση τών συνομιλιών. Δένε{ χε 

τώρα άντιληφθή δτι οί Τοuρκοι επιχειροuν νά "μπλοκά

ρουν" τήν συμφωνία καί άναλαμβάνει νά προβή σέ σχετι

κές συστάσεις πρός τήν "Αγκυρα. 

»β. 'Όσον αφορii τό εμπάργκο, παρατηρεί δτι δ ίδιος 

ουδέποτε περιέγραψε τή στάση τοu κ . Καραμανλή ώς "ά

διάφορη" καί στά έπόμενα hearings στά όποία θά κληθή νά 
καταθέση θά κρατήσει τήν ίδια στάση. 

»·Ο κ. Καραμανλής λέει δτι, δταν παρεπονέθη γιά τήν 

ό.νακριβή εντύπωση πού καλλιεργείται ώς πρός τήν στάση 
του στό θέμα εμπάργκο, δέν εννοοuσε τόν κ . Βάνς. 'Επω

φελείται τής ευκαιρίας γιά νά προσθέση δτι στήν 'Επιτρο-
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πή 'Εξωτερικών τής Βουλής επήγε διότι τόν εκάλεσε δ 

πρόεδρός της καί διότι δ κ. Ζαμπλόσκι είχε δηλώσει δη

μοσί~ δτι τόν είχε καλέσει καί είχε άρνηθή τήν πρόσκλη

ση. 'Αλλά άκόμη καί στήν 'Επιτροπή ενας βουλευτής είπε 

δτι μέλος τής Admίnίstratίon τόν είχε πληροφορήσει δτι δ 

κ. Καραμανλής δέν άντιτίθεται ζωηρώς στήν άρση τοϋ έμ

πάργκο. ·Ο κ. Καραμανλής τοϋ είχε άπαντήσει δτι καμία 

άλλη Κυβέρνηση δέν εχει τό δικαίωμα νά δμιλή γιά λογα

ριασμό του. 

))Πρός τήν 'Επιτροπή τής Βουλής, έπίσης, κατέστησε 

σαφές δτι δλοι άγωνιζόμεθα νά άπαλλάξουμε τήν Τουρκία 

άπό τό εμπάργκο, καθ' ην στιγμήν εκείνη μπορεί μόνη της 

ν' άπαλλαγή πλήρως καί άμέσως άπό αύτό έάν συντελέση 

στήν έξεύρεση λογικών λύσεων στά προβλήματά μας. Γι' 

αύτό άπορεί κανείς γιά τήν τουρκική στάση, ίδίως δταν 

είναι γνωστό δτι εχει τόσο μεγάλα έσωτερικά προβλήματα. 

)) • Ο κ. Βάνς έρωτα έάν έσημειώθη πρόοδος στήν πρό

σφατη συνάντηση τοϋ κ. Έτσεβίτ μέ τόν κ. Καραμανλή 

στήν Ούάσιγκτων. 

)) ·Ο κ. Καραμανλής άπαντα δτι ή συνάντηση δέν είχε 
ήμερησία διάταξη. Δέν εξετάσθη ή ούσία τών διαφορών. 

'Εξυπηρετήθηκε δμως δ σκοπός τής συνεχίσεως τοϋ δια

λόγου καί οί δύο πρωθυπουργοί εμειναν σύμφωνοι νά 

συναντηθοϋν στίς 4 'Ιουλίου οί δύο γενικοί γραμματείς 
των ύπουργείων 'Εξωτερικών · Ελλάδος -Τουρκίας γιά νά 

εξετάσουν μέχρι ποίου βαθμοϋ μποροϋν νά σμικρυνθοϋν ο{ 

ύπάρχουσες διαφορές. Αύτά σάν συνέχεια τής συναντή

σεως στό Μοντραί, δπου δ κ. Καραμανλής είχε προτείνει 

στόν κ. 'Ετσεβίτ νά μιλήσουν άνοικτά χωρίς Πρακτι

κά ωστε νά διατυπώσουν μέ ειλικρίνεια τίς εκατέρωθεν 

θέσεις. 

)) ' Ο κ. Καραμανλής έπανέρχεται στό γεγονός δτι, έάν 
οί Τοϋριωι δεχθοϋν τίς είρηνικές διαδικαστικές προτάσεις 

του, θά έπιτευχθή άσφαλώς βελτίωση συντόμως. 

))Σέ έρώτηση τοϋ κ. Βάνς ποιά είναι ή άντίδραση τοϋ κ. 

'Ετσεβίτ στίς προτάσεις αύτές, δ κ. Καραμανλής λέει δτι δ 

κ. Έτσεβίτ τοϋ είχε πεί δτι δυσχεραίνεται νά τίς δεχθή, 

διότι δταν τίς είχε δεχθή, δ κ. Ντεμιρέλ τόν είχε έπικρίνει. 

)) • Ο κ. Βάνς άναλαμβάνει νά μιλήση καταλλήλως καί 
διακριτικά πρός τόν κ. Έτσεβίτ επ · αύτοϋ. 

)) Ό κ. Καραμανλής παρατηρεί δτι πρέπει ο{ Τοϋρκοι 

ν ' άντιληφθοϋν δτι εχουν τώρα τήν εύκαιρία νά φθάσουν 

σέ λύσεις δσο χειρίζεται τά θέματα δ κ. Καραμανλής, δ 

δποίος δέν φοβάται τίς εύθύνες καί εχει τό θάρρος νά κα

θοδηγή τήν κοινή γνώμη πρός κατευθύνσεις σύμφωνες μέ 

τά πραγματικά εθνικά συμφέροντα καί ~χι μέ τίς έφήμερες 

έντυπώσεις. 

)) · Ο κ . Βάνς συμφωνεί δτι ή παροϋσα περίοδος είναι 

πρόσφορος. 

)) Ό κ. Καραμανλής παρατηρεί πάντως δτι δ κ. Έτσε
βίτ κατέχεται άπό τό "κόμπλεξ" τής 'Οθωμανικής Αύτο

κρατορίας. 

)) ·Ο κ. Βάνς άναφέρεται άκολούθως στό Κυπριακό. 

'Έχει τώρα έπαφές μέ τόν κ. Κυπριανοϋ, τόν κ. Βαλντχάιμ 

καί τήν τουρκική πλευρά καί έπιχειρεί νά έξεύρη διέξοδο 

γιά τήν άνανέωση τών συνομιλιών. ' Ο κ. Κυπριανοϋ επι

θυμεί νά συναντηθή μέ τόν κ. ' Ετσεβίτ. · Ο κ. Βαλντχάιμ 

έσκέφθη νά καλέση σέ κοινωνική συγκέντρωση αύριο Κυ

ριακή μέ πολλούς άλλους τόν κ. ' Ετσεβίτ καί τόν κ. Κυ-

πριανοϋ (σημείωσις συντάκτου: προφανώς καί τόν κ. 

Ντενκτάς) γιά νά δοθή ετσι μία εύκαιρία πρώτης έπαφής. 

)) ·Ο κ. Βάνς προτίθεται νά ύποστηρίξη αύτή τήν προ
σπάθεια τοϋ κ. Βαλντχάιμ καί έρωτα άν δύναται νά τήν 

ύποστηρίξη καί δ κ. Καραμανλής. • Ο κ. πρωθυπουργός 
άπαντα δτι ή πρότασις θά μποροϋσε νά είναι χρήσιμη καί 

θά τήν εξετάση, θά τήν εχη δέ ύπ' δψιν του στή συνάντησή 

του μέ τόν κ. Κυπριανοϋ. 

>>·Ο κ. Βάνς εύχαριστεί. 

)) 'Ο κ. Καραμανλής υπογραμμίζει δτι, άνεξαρτήτως αύ
τών, έκείνο πού εχει σημασία είναι ή ούσία των συνομιλι

ών, διότι άν οί Τουρκοκύπριοι δέν βελτιώσουν τίς προτά

σεις τους δέν διαφαίνεται πιθανότης προόδου. 

)) ·Ο κ. Βάνς συμφωνεί δτι είναι προφανές δτι ο{ τουρ
κοκυπριακές προτάσεις πρέπει νά τροποποιηθοϋν. Είναι 

βέβαιος, συνεχίζει, δτι ύπάρχουν στήν τουρκική πλευρά 

άρκετά περιθώρια έλαστικότητος πού δέν έκδηλώθηκαν 

στίς προτάσεις. 

)) Ό κ. Καραμανλής λέει δτι ο{ προτάσεις τής l3ης 
'Απριλίου ήταν σφάλμα καί καταδεικνύουν δτι οί Τοϋρκοι 

δέν έπιδιώκουν λύσιν. 

)) • Ο κ. Βάνς διαφωνεί λέγων δτι δ κ. 'Ετσεβίτ έπιθυμεί 

νά λύση τό Κυπριακό γιά νά άσχοληθή μέ τά έσφτερικά. 

)) ·Ο κ. Καραμανλή ς άπαντα δ τι άν ήθελε νά τά λύση θά 
μποροϋσε νά τό εκανε ύποβάλλοντας λογικές προτάσεις. 

. ο κ. πρωθυπουργός εΙ χε πράγματι επιστήσει τήν προσο
χή τοϋ κ. Έτσεβίτ δτι άπό κατακτητής τής Κύπρου θά 

μετεβάλλετο σέ αιχμάλωτο τής Κύπρου. 

)) • Ο κ. Βάνς λέει δτι θά συνεχίση τό ένδιαφέρον του γιά 

τά προβλήματα πού συνεζήτησαν. 

)) • Ο κ. Καραμανλής εύχαριστεί. Προσθέτει δτι μερικοί 
εχουν τήν γνώμη δτι ή 'Αμερική άδικεί τήν ' Ελλάδα ύπέρ 

τής Τουρκίας. ·Ο ίδιος νομίζει δτι δέν ύπάρχει τέτοια πρό

θεσις άλλ. δτι ύπάρχει κακή έκτίμησις συμφερόντων εκ 

μέρους τής 'Αμερικής καί συνιστά στόν κ. Βάνς νά άκο

λουθήση ισορροπημένο τρόπο άντιμετωπίσεως τών προ

βλημάτων τής περιοχής, διότι στήν • Ελλάδα δημιουργεί
ται πράγματι ή εντύπωσις δτι ή 'Ελλάς άδικείται. 

)) · Ο κ. Βάνς λέει δτι ή πρόθεσίς τους δέν είναι αύτή καί 
συμφωνεί μέ τήν παρατήρηση έξισορροπημένης άντιμε

τωπίσεως. 

))Πρό τής λήξεως τής συνομιλίας διεξάγεται σύντομη 

άνταλλαγή άπόψεων γιά τό τί θά άνακοινωθή στούς δημο

σιογράφους .• Η συνάντηση διήρκεσε μία rορα περίπου))88 • 

Τήν !δια ήμέρα τfjς συναντήσεώς του μέ τόν Σ. 

Βάνς, δ Κ. Καραμανλής παρακάθησε σέ γεuμα πρός 

τιμή του άπό τήν όργάνωση ΑΧΕΠΑ, στή διάρκεια 

του δποίου καί έκφώνησε τόν άκόλουθο λόγο: 

«Εύχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια. Σiiς παρακα

λώ vά πιστέψετε ότι δέν κάνω παρά μόνον τό καθή

κον μου, όπως τό καθήκον αύτό προσδιορίζεται άπό' 

τά πάγια συμφέροντα του έλληνικοίJ λαοίJ. 

))Πρώτα - πρώτα θά ήθελα νά εύχαριστήσω τό 

προεδρείο τfjς ΑΧΕΠΑ, γιατί μέ τήν πρόσκλησή του 

μοίJ έδωσε τήν εύκαιρία νά έπικοινωνήσω άπόψε μα
ζί σας καί δι ' ύμών μέ τόν άπόδημο έλληνισμό. 
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))Παρακαλώ νά βεβαιωθήτε δτι αίσθάνομαι άπόψε 

είλικρινή χαρά: γιατί βρίσκομαι μαζί σας. Αίσθάνο

μαι ύπερηφάνεια, διότι αί πρόοδοι τίς δποίες έπετελέ

σατε στόν τόπο αυτό επιβεβαιώνουν καί άποδεικνύ

ουν τόν δυναμισμό καί τίς άρετές τοϋ έλληνικοϋ 

lθνους. 'Εμείς πάντως εϊμαστε ύπερήφανοι γιά σάς. 

)) 'Αλλά άπό τήν πρόοδό σας αυτή επωφελήθη καί 
ή παλαιά σας πατρίδα, ή Έλλάς. Έπωφελήθη οίκο

νομικά, ύλικά καί πολιτικά. 'Επωφελήθηκε, γιατί 

στίς δύσκολες ώρες τοϋ παρελθόντος μέ τίς προσφο

ρές σας βοηθήσατε καί άνακουφίσατε τόν έλληνικό 

λαό. Καί γίνατε δ στενώτερος, δ σταθερώτερος σύν

δεσμος μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Αμερικής. Κινητο

ποιήσατε τίς δυνάμεις αυτής τής μεγάλης χώρας σέ 

κάθε στιγμή πού ή Έλλάς, περνώντας δύσκολες πε

ριστάσεις, είχε άνάγκη τής άμερικανικής συμπαρα

στάσεως. 

)) Υ Η δη ή 'χώρα μας, ή 'Ελλάς, μέ τόν μόχθο τοϋ 
έλληνικοϋ λαοϋ καί τήν δική σας συμπαράσταση 

μπήκε σέ μιά πορεία 'σταθερά. 
)) 'Όπως γνωρίζετε, μετά τήν δικτατορία - ή 

δποία όχι μόνο διέσυρε διεθνώς τήν χώρα μας, άλλά 

καί διέπραξε σφάλματα, τάς συνεπείας τών δποίων 

ζοϋμε άκόμη καί σήμερα - άποκατεστάθη μιά ύγιής 

δημοκρατία. 'Εντός αυτής τής ύγιοϋς δημοκρατίας 

προάγεται ή ζωή τοϋ lθνους σέ όλους τούς τομείς. 

))Αυτή τήν στιγμή, άγαπητοί μου φίλοι, ή κατά

σταση πού επικρατεί στήν χώρα μας τής έπιτρέπει νά 

εμφανίζεται πολύ καλύτερα άπό δ, τι οί περισσότερες 

χώρες τής Ευρώπης. ΥΕχουμε πρώτα- πρώτα πολιτι

κή σταθερότητα, τήν δποία ζηλεύουν δλες οί χώρες 

τής Ευρώπης. Υ Ε χουμε οίκο νομική πρόοδο καί οίκο

νομική σταθερότητα. Καί προπαντός lχουμε κοινω

νική γαλήνη. Μπορώ νά σάς βεβαιώσω δτι, όταν συ

ναντώ ξένους ήγέτες καί δμιλοϋν περί τών προβλημά

των καί τών δυσχερειών πού άντιμετωπίζουν, βλέπω 

νά ζηλεύουν οί ήγέτες τής Ευρώπης τήν 'Ελλάδα. 

'Όπως γνωρίζετε, άπό χαρακτήρος δέν εlμαι επιρρε

πής σέ ύπερβολές. Πράγματι, δμως, στόν τόπο μας 

επικρατεί μιά κατάσταση, ή δποία επιτρέπει αίσιο

δοξία γιά τό μέλλον αυτής τής χώρας. 

))Δυσψ~tιίς στόν εξωτερικό τομέα άντιμετωπί

ζουμε πολλά καί δύσκολα προβλήματα, γιά τά δποία 

δέν εϊμαστε εμείς ύπεύθυνοι. Τά προβλήματα αViά 

έδημιούργησαν οί γείτονές μας. 'Εννοώ τά προβλή

ματα εκείνα τά δποία ώδήγησαν στήν διένεξή μας μέ 

τήν Τουρκία, διένεξη ή δποία εξεδηλώθη στό θέμα 

τής Κύπρου καί στό Αίγαίο. 

))Είναι δυσάρεστο δτι εϊμαστε ύποχρεωμένοι νά 

άντιμετωπίζουμε αυτά τά έξωτερικά προβλήματα, τά 

δποία, aν δέν ύπήρχαν, ή πρόοδος ή δποία συντελεί

ται fίδη στόν τόπο μας θά ήταν μεγαλύτερη. 'Επανα

λαμβάνω, δμως, δτι όφείλουμε νά τά άντιμετωπίσου

με καί θά τά άντιμετωπίσουμε μέ άποφασιστικότητα. 

Καί lχω fίσυχη τήν συνείδηση, διότι γι' αυτά τά 

προβλήματα εVθύνεται μερικώς ή δικτατορία καί ευ

θύνεται δλοκληρωτικώς ή γείτων χώρα. 

))Γιατί τά προβλήματα αυτά, τά δποία μέ άπασχο

λοϋν άπό τήν ή μέρα πού γύρισα στήν 'Ελλάδα, κάνω 

δ, τι μπορώ γιά νά διευθετήσω κατά τρόπον είρηνικό. 

Καί αυτό επιβάλλει τό συμφέρον όλων μας. 

)>Αυποϋμαι νά πώ δτι δέν συναντώ κατανόηση. 

Διατυπώνω, δμως, τήν ελπίδα καί τήν ευχή δτι καθ' 

δδόν εκείνοι πού δημιουργοϋν τά προβλήματα, θά 

λογικευθοϋν καί θά βοηθήσουν στήν άνεύρεση τών 

λύσεων εκείνων, τίς δποίες lχουν συμφέρον νά επι

διώξουν καί νά εφαρμόσουν άμφότεροι οί λαοί. 

))Πάντως, οίαδήποτε καί aν εlναι ή εξέλιξη, εκεί

νο γιά τό δποίο μπορώ νά σάς βεβαιώσω εlναι δτι, 

άναζητών είρηνικάς λύσεις σ' αυτή τήν διένεξη, εl

μαι άποφασισμένος νά μήν επιτρέψω νά δημιουργη

θοϋν συνθήκες είς βάρος τής άσφάλειας καί τής τι

μής τοϋ εθvους. 

)) 'Επαναλαμβάνω δτι άντιμετώπισα τά προβλή
ματα αυτά μέ άποφασιστικότητα καί μετριοπάθεια. 

Ά νεζήτησα καί θά εξακολουθώ νά άναζητώ είρηνι

κές λύσεις, διότι αυτό επιβάλλει ή λογική. 'Αλλά τό 

άποτέλεσμα αυτό τών προσπαθειών δέν εξαρτάται μό

νο άπό εμάς, άλλά άπό τήν άνάλογη συμπεριφορά 

κυρίως τών άντιπάλων μας. 

)) 'Οφείλουμε, ενώ θά επιδιώκουμε τήν είρηνική 
διευθέτηση τών διαφορών μας, νά tπαγρυπνοϋμε καί 

νά ενισχύουμε τίς δυνάμεις μας σέ όλους τούς τομείς. 
'Εκείνο, δμως, τό δ ποίο θά χρειασθή προπαντός εί

ναι ή ένότης, τήν δποία θά πρέπει τόσον ήμείς στήν 

'Ελλάδα, δσο καί σείς στήν 'Αμερική, νά τήν lχου

με σάν είκόνα, σάν δδηγό συμπεριφοράς. Διότι ή 

δμόνοια ταυτίζεται μέ τήν δύναμη καί ή διχόνοια μέ 

τήν άδυναμία, πού δδηγεί σέ συμφορά. 

))Γι ' αυτό πιστεύ(l) ότι στίς δύσκολες αυτές περι
στάσεις πού άντιμετωπίζουμε, ή βασική, ή μεγαλύ

τερη άποφασιστική δύναμη θά εlναι ή ένότης τοϋ 

lθνους τόσο στήν 'Ελλάδα, όσο κα'ί στήν Άμερι
κψ)s9. 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Από τό βήμα τής Γενικής Συνελεύσεως του 

ΟΗΕ, δ Κ. Καραμανλής έκφωνεί βαρυσήμαντη δμι

λία μέ θέμα τόν άφοπλισμό: 

«Κύριε πρόεδρε, 

)) 'Επιθυμώ νά έκφράσω πρώτα άπό δ λα τή χαρά 
μου, γιατί στήν lκτακτη αυτή σύνοδο τής Γενικής 

Συνελεύσεως προεδρεύετε σείς, διακεκριμένος πολι

τικός μιάς χώρας, μέ τήν δποία ή 'Ελλάς συνδέεται 

μέ πατροπαράδοτη φιλία. Χαίρω επίσης, διότι μοϋ 

δίδεται ή ευκαιρία νά έκφράσω τήν εκτίμησή μου 

πρός τόν γενικό γραμματέα κ. Βαλντχάιμ τόσο γιά το 
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γενικό έργο πού έπιτελεί, δσο καί γιά τήν tiρτια όργά

νωση τής παρούσης συνόδου. 

»Κυρίες' καί κύριοι, 
)) 'Αποφασίσαμε τή σύγκληση αύτής τής είδικής 

συνόδου, γιά νά συζητήσουμε τό θέμα τού άφοπλι

σμού. 'Ένα θέμα πού έχει tiμεση σχέση μέ τά δύο 

μεγαλύτερα προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή άν

θρωπότης: τήν κατοχύρωση τής είρήνης καί τήν κα

ταπολέμηση τής άθλιότητος. Γιατί εlναι γνωστό δτι 

οί έξοπλισμοί όχι μόνον όδηγούν μοιραία σέ διε

θνείς συγκρούσεις, άλλά καί στερούν τήν άνθρωπό

τητα άπό ύλικά μέσα, πού θά ήσαν άρκετά γιά τήν 

άντιμετώπιση τής πείνας καί τής άρρώστιας σέ όλό

κληρο τόν κόσμο. 

))Παρ· δλη τήν άνεπάρκεια τών διεθνών στατι

στικών, εlναι βέβαιο δτι ή άνθρωπότης δαπανά κάθε 

χρόνο γύρω στά τετρακόσια δισεκατομμύρια δολλά

ρια γιά έξοπλισμούς. Αύτό σημαίνει πώς tiν κατορ

θώσουμε νά μειώσουμε σταδιακά τίς δαπάνες γιά 

τούς έξοπλισμούς κατά 10 η 15% τό χρόνο, ό κόσμος 
θά ε{χε στή διάθεσή του 40-60 δισεκατομμύρια δολλά
ρια γιά νά έπουλώση τίς πληγές πού μαστίζουν τήν 

άνθρωπότητα καί ίδιαίτερα τούς άναπτυσσόμενους 

λαούς. 

))Εlναι βέβαιο δτι κανένας λαός, άπαλλαγμένος 

άπό νοσηρές έπιρροές, δέν θέλει τόν πόλεμο. Καί 

αύτό εlναι φυσικό, γιατί, δπως λέει ό 'Ηρόδοτος, 

στόν πόλεμο οί γονείς θάβουν τά παιδιά τους, ένώ 

στήν εiρήνη τά παιδιά θάβουν τούς γονείς τους. Πα

ρά ταύτα καί παρά πiiσα λογική δέν κατέστη δυνατό 

νά έξοστρακισθή άπό τή διεθνή ζωή ό πόλεμος. 

'Από τήν έπαύριο τού τελευταίου πολέμου, πού έγινε 

δπως έλέχθη γιά νά θέση τέρμα στούς πολέμους, tiρ

χισε ή συζήτηση γιά τή λήψη μέτρων πού θά άπέ

τρεπαν μιά καινούργια συμφορά καί σάν πρώτο καί 

κυριώτερο έξ αύτών έθεωρήθη ό άφοπλισμός. Πέρα

σαν δμως έκτοτε 32 χρόνια. Καί όχι μόνο δέν μειώ
θηκαν οί έξοπλισμοί, άλλά δεκαπλασιάσθηκαν. 

)) ·Επιβάλλεται συνεπώς νά όμολογήσουμε μέ εi

λικρίνεια δτι οί προσπάθειές μας στόν τομέα αύτό 

δέν έχουν νά έπιδείξουν καμμιά έπιτυχία. Καί μέ τήν 

ίδια εiλικρίνεια πρέπει νά άναζητήσουμε τά αίτια 

τής άποτυχίας αύτής. Γιατί μόνον tiν συνειδητοποιή

σουμε τά βαθύτερα αίτια τής άποτυχίας μας, θά 

έχουμε κάποια έλπίδα νά φθάσουμε κάποτε σέ ενα 

θετικό άποτέλεσμα. 

))Πάντως, εlναι φανερό δτι ή άποτυχία μας όφεί

λεται τόσο στήν έλλειψη καλής πίστεως, δσο καί 

στήν άμοιβαία δυσπιστία. Όφείλεται δμως καί στό 

γεγονός δτι ή πολιτική σκέψη τού άνθρώπου, έν άν

τιθέσει πρός τήν έπιστημονική καί τεχνολογική πρό

οδο, παραμένει στάσιμη. Ν Α ν δια βάση κανείς τόν 

Θουκυδίδη, έχει μπροστά του τήν είκόνα καί τά προ

βλήματα τής σημερινής διεθνούς καταστάσεως καί 

tiν διαβάση τόν Πλάτωνα, έχει τήν είκόνα τών πολι

τικών προβλημάτων πού άντιμετωπίζει σήμερα ή κά

θε χώρα. 

))Πρέπει, συνεπώς, κάποτε νά συλλάβουμε κατά 

εναν καινούργιον τρόπον, κατά τρόπον πού νά προ

σαρμόζεται στίς συνθήκες τής έποχής μας, τά προ

βλήματα αύτά, tiν θέλουμε νά τά λύσουμε. 

))λέγεται δτι ό Μπριάν ε{ χε πεί κάποτε στήν Κοι

νωνία τών ·Εθνών δτι στό θέμα τού άφοπλισμού καί 

στό θέμα τής άσφάλειας ή δυσκολία έγκειται είς τό 

νά διακρίνουμε μεταξύ αίτίου καί αίτιατού. Ή προ

σωπική μου γνώμη ε{ναι δτι προηγείται ή άσφάλεια. 

Γιατί εlναι βέβαιο δτι κανένας δέν άποφασίζει νά 

άφοπλισθή, tiν δέν άποκτήση πρώτα τό αίσθημα τής 

άσφάλειας. 'Όπως εlναι βέβαιο δτι ή είρήνη δέν κα

τοχυρώνεται μέ τόν περιορισμό αύτόν καθ· έαυτόν 

τών έξοπλισμών. Γιατί πόλεμος μπορεί νά γίνη καί 

μέ πολλά, άλλά καί μέ λίγα δπλα. Ν Α ν θέλουμε συνε

πώς νά φθάσουμε κάποτε στή λύση τού προβλήματος 

τού άφοπλισμού, πρέπει νά φθάσουμε προηγουμένως 

σέ μιά πολύ πιό προχωρημένη μορφή όργανώσεως 

τής διεθνούς κοινωνίας, ή όποία καί μόνη θά μiiς 

άπαλλάξη άπό τόν φόβο, τή δυσπιστία καί τήν προ

κατάληψη, πού άποτελούν έμπόδια στόν γενικό άφο

πλισμό. 

))Γιά νά φθάσουμε σέ μιά τέτοια προχωρημένη 

όργάνωση τής διεθνούς κοινωνίας, πρέπει νά έξα
σφαλίσουμε σάν άπαραίτητες προϋποθέσεις: πρώ

τον, τόν σεβασμό άπό δλους τών άρχών τού Χάρτου 

καί τών άποφάσεων τών ·Ηνωμένων ·Εθνών καί δεύ

τερον, τή δυνατότητα τού όργανισμού νά έπιβάλλη 

τίς άποφάσεις αύτές μέ κυρώσεις. 

)>Γιά νά γίνουν δμως αύτά, θά πρέπει νά ένισχύ

σουμε τά μέσα καί τίς έξουσίες τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών καί αύτό εlναι τοσούτφ μάλλον άναγκαίο, 

καθ· δσον τά τελευταία χρόνια παρατηρείται μιά 

όπισθοδρόμηση στούς κανόνες τής διεθνούς συμπε

ριφοράς. ·Η διάβρωση τών κανόνων πού έμείς οί 

ίδιοι έθέσαμε, ή κυνική περιφρόνηση τών άποφάσε

ων τού ·Οργανισμού, ή βία καί ή αύθαιρεσία πού 

έμπνέονται άπό νοσηρούς σωβινισμούς, δίνουν τήν 

είκόναμιiiς διεθνούς άσυναρτησίας καί όδηγούν στό 

συμπέρασμα δτι χωρίς μέτρα τολμηρά δέν μπορούμε 

νά άναμένουμε τή βελτίωση τής διεθνούς ζωής. 

))Κατά συνέπεια, μόνο στά πλαίσια μιiiς διεθνούς 

κοινωνίας, πού έμπνέεται άλλά καί έφαρμόζει τίς 

ύψηλές άρχές τού Χάρτου, θά μπορέσουμε νά έμπε

δώσουμε τό αίσθημα άσφάλειας, νά προωθήσουμε 

τόν άφοπλισμό καί νά κατοχυρώσουμε τήν εlρήνη, 

πού άποτελεί τό μόνο αίτημα τών λαών μας. 

))Γιά δλους αύτούς τούς λόγους, πρέπει στήν πα

ρούσα έκτακτη σύνοδο τής Γενικής Συνελεύσεως νά 

καταβάλουμε ολοι μιά ίδιαίτερη προσπάθεια, γιά νά 

θέσουμε τούλάχιστον τίς βάσεις μιiiς νέας έκκινή-
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σεως. Δέν εlναι βεβαίως ρεαλιστικό νά περιμένη κα

νείς δτι θά γίνουν πάραυτα οί θεμελιώδεις έκείνες 

μεταβολές θεσμών καί νοοτροπίας, πού θά έπιτρέ

ψουν τήν έξέλιξη πού περιέγραψα παραπάνω. Παρά 

ταύτα θά πρέπει μέ σοβαρότητα καί υπευθυνότητα νά 

κάνουμε τήν προσπάθεια πού χρειάζεται, γιά νά 

προωθηθούν οί σκοποί τής έκτάκτου αύτής συνόδου. 

>>Κύριε πρόεδρε, 

>>'Η lfκτακτη σύνοδος lfχει fίδη ένώπιόν της άρκε

τά κείμενα έπί τών δποίων θά έργασθή. Χωρίς νά 

θέλω στό στάδιο αύτό νά υπεισέλθω σέ λεπτομέρειες, 
θά fίθελα νά έκθέσω σέ γενικές γραμμές τή στάση 

πού θά λάβη κατά τήν lfκτακτη αύτή σύνοδο ή χώρα 

μου. 

>>Πρώτον. "Οσον άφορii τίς άρχές, υποστηρίζου

με άποφασιστικά τήν ίδέα ένός γενικού καί πλήρους 

άφοπλισμού υπό αύστηρό καί άποτελεσματικό διε

θνή lfλεγχο. Ό άφοπλισμός αύτός θά lfπρεπε νά γίνη 

σέ παγκόσμια κλίμακα καί νά άφορii τόσο τά πυρη

νικά, δσο καί τά συμβατικά δπλα. Θά πρέπει δέ νά 

έφαρμοσθή ταυτόχρονα παντού. ΥΕχοντας αύτόν τόν 

άντικειμενικό σκοπό πρέπει νά άρχίσουμε δίνοντας 

προτεραιότητα στήν άνάσχεση τού συναγωνισμού 

τών έξοπλισμών - πυρηνικών καί συμβατικών -
συναγωνισμού πού lfρχεται νά έπαυξήση τήν υπάρ

χουσα lfλλειψη ίσορροπίας τών δυνάμεων καί πού 

άντιπροσωπεύει, δπως lfχω fίδη πεi, μιά άλόγιστη 

σπατάλη τών οίκονομικών πόρων τής άνθρωπότητας. 

>>'Εξυπακούεται δτι θά πρέπει νά άκολουθηθούν 
διαδικασίες τέτοιες, πού νά μήν τεθή σέ κίνδυνο ή 

άσφάλεια κάθε μεμονωμένης χώρας καί νά μήν άμ

φισβητηθή τό νόμιμο δικαίωμα τής άμύνης κάθε λα

ού. Ή άπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά άρχίση μιά 

σοβαρή συζήτηση περί άφοπλισμού, εlναι νά άπο

κτήσουν οί λαοί πεποίθηση στό σύστημα τής συλ

λογικής άμύνης. Τούτο σημαίνει δτι πρέπει νά lfχου

με τήν πολιτική έκείvη βούληση, πού θά μiiς έπιτρέ

ψη νά δδηγήσουμε τίς διεθνείς σχέσεις στά πλαίσια 

τής διεθνούς νομιμότητος. 

>> 'Η 'Ελλάς, προσηλωμένη πιστά στίς άρχές καί 
στά ίδεώδη τού Χάρτου, πού άποτελούν τή βάση τής 

έξωτερικής της πολιτικής, πιστεύει στήνάνάγκη τής 

ένισχύσεως τών διεθνών μηχανισμών γιά τήν εiρηνι

κή έπίλυση τών διαφορών, όχι μόνο τών σχετικών μέ 

τόν άφοπλισμό, άλλά καί έκείνων πού σχετίζονται μέ 

τή διατήρηση τής διεθνούς εiρήνης καί άσφαλείας. 

Κατά συνέπεια ή Έλλάς θά λάβη θέση εύνοϊκή υπέρ 

τών προτάσεων έκείνων πού άποσκοπούν στήν ένί

σχυση τών διεθνών διαδικασιών γιά τήν έπίλυση τών 

διαφορών, καθώς καί έκείνων πού άποσκοπούν στήν 

ένεργοποίηση δλων τών διατάξεων τού Χάρτου, 

συμπεριλαμβανομένου τού κεφαλαίου VII. 
>>Δεύτερον. 'Όσον άφορii τό πρόγραμμα δράσεως, 

τά μέτρα πού θά υίοθετηθούν θά πρέπει νά εlναι συγ-

κεκριμένα καί άποτελεσματικά, γιά νά φθάσουμε 

στόν τελικό στόχο τού άφοπλισμού σταδιακά μέν, 

άλλά χωρίς καθυστερήσεις καί κατά τρόπο Ισοζυγι

σμένο. 

>>Εlναι γνωστόν ότι τόν ρυθμό τού συναγωνισμοf5 

τών έξοπλισμών δίδουν συνήθως τά πιό προοδευμένα 

έκάστοτε δπλα, καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση 

αύτά εlναι τά πυρηνικά. Παρά ταύτα νομίζουμε δτι 

θά πρέπει νά έξετασθή παράλληλα τό θέμα τών συμ

βατικών έξοπλισμών. Γιατί, δσο ή iσορροπία τού 
τρόμου καθιστii άπίθανον ένα πυρηνικό πόλεμο, τό

σο πιθανώτερος γίνεται ένας πόλεμος μέ κλασικά 

δπλα, δπως άποδεικνύεται καί άπό τό γεγονός δτι 

άπό τή λήξη τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου lfγιναν 

δεκάδες τοπικοί πόλεμοι. Καί μεταξύ αύτών καί ή 

εiσβολή στήν Κύπρο, τό δράμα τής δποίας δυστυχώς 

συνεχίζεται. Καί συνεχίζετάι, γιατί παραμένουν άνε
κτέλεστες οί άλλεπάλληλες άποφάσεις αύτού τού 

'Οργανισμού. 

>>Αύτονόητο εlναι δτι θά πρέπει νά έπιταχυνθή ή 

προσπάθεια γιά τόν τερματισμό τού συναγωνισμού 

τών πυρηνικών έξοπλισμών καί τήν lfναρξη τής δια

δικασίας περιορισμού τών δπλων αύτού του είδους. 
>> Ύπό τό πνεύμα αύτό εύχόμεθα νά συναφθή τό 

ταχύτερο μεταξύ τών ΗΠΑ καί τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως μιά δλοκληρωμένη συμφωνία περιορι

σμού τών στρατηγικών δπλων. Θά εύχόμεθα έπίσης 

νά έπιταχυνθή ή σύναψη τής συμφωνίας γιά τήν πλή

ρη άπαγόρευση τών δοκιμών πυρηνικών δπλων. 

>>'Υποστηρίζουμε έπίσης τήν προσχώρηση δλων 
τών χωρών στή συμφωνία περί μή διαδόσεως τών 

πυρηνικών δ πλω ν, γιατί αύτό άποτελεί βασική προϋ

πόθεση γιά τή γενικώτερη μείωση τών έξοπλισμών. 

Εlναι δμως ούσιώδες νά δοθούν άπό τίς πυρηνικές 

δυνάμεις πρός τίς μή πυρηνικές χώρες έπαρκείς έγ

γυήσεις όχι μόνq γιά τήv άσφάλεια τών τελευταίων, 

άλλά καί γιά νά έξασφαλισθή δτι οί μή πυρηνικές 

χώρες θά μπορούν νά άποκτήσουν τήν τεχνολογία 

πού χρειάζεται, γιά τή χρησιμοποίηση τής άτομικής 

ένεργείας γιά είρηνικούς σκοπούς. Γιά τήν οiκονο

μία δλων τών χωρών καί ίδιαίτερα τών άναπτυσσομέ

νων, πού στερούνται άλλων ένεργειακών πηγών, αύ

τό παίζει ένα σημαντικώτατο ρόλο καί υπ' αύτή τήν 

lfννοια έρμηνεύουμε τή συμφωνία περί μ ή διαδόσεως 

τών πυρηνικών δπλων, τήν δποία καί έμείς lfχουμε 

έπικυρώσει. 

»Εlναι φυσικό δτι, μέσα σέ ένα τέτοιο πλαίσιο 

άφοπλιστικής προσπαθείας, δ αύστηρός καί άποτε

λεσματικός lfλεγχος τού άφοπλισμού άποτελεί στοι

χείο θεμελιώδες, γιά νά vπάρξη ή έγγύηση πώς δλα 
τά Κράτη θά έφαρμόσουν πιστά τίς υποχρεώσεις πού 

θά lfχουν άναλάβει. 

»Τρίτον. "Οσον άφορii τούς μηχανισμούς τού 

άφοπλισμού, πιστεύουμε δτι δ 'Οργανισμός τών 
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'Ηνωμένων 'Εθνών πρέπει νά άναλάβη ένα ρόλο πιό 

σημαντικό καί πιό έvεργητικό στήν προσπάθεια έπι

λύσεως του προβλήματος καί νά δημιουργήση τό 

πλαίσιο μέσα στό όποίο ή διεθνής κοινωνία θά συζη

τήση, θά διαπραγματευθή καί θά έφαρμόση τίς άπα

φάσεις περί άφοπλισμου. 

))Παρά τήν άξιόλογη προσπάθεια πού κατέβαλαν 

οί ύπάρχοντες θεσμοί καί εlδικώτερα ή συνδιάσκεψη 

τής έπιτροπής άφοπλισμου, μέ δυσκολία άνταποκρί

νονται πλέον στήν έκταση καί τή σημασία πού έχει 

πάρει τό πρόβλημα. Θά πρέπει συνεπώς μέ lδιαίτερη 

προσοχή νά έγκύψουμε στό κεφάλαιο αύτό τών μη

χανισμών, στό όποίο οί σκέψεις καί οί προτάσεις του 

προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας προσφέρουν 

ένα έξαιρετικά χρήσιμο πλαίσιο. Γιατί άντικειμενι

κός μας σκοπός θά πρέπει νά εlναι νά έξασφαλίσουμε 

τή συνεργασία όλων τών χωρών στό θέμα αύτό, γιά 

νά διευρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο τή βάση, 

πάνω στήν όποία θά διεξαχθή συζήτηση. Καί έν συ

νεχείf! θά πρέπει νά'έξετασθή τό aν θά προχωρήσου

με πάρα πέρα σέ aλλες εlδικές συνόδους τής Γενικής 

Συνελεύσεως η σέ μιά παγκόσμια διάσκεψη άφοπλι

σμου. 

)) 'Ιδιαίτερη έπίσης σημασία θά πρέπει νά άποδώ
σουμε στή μελέτη τών μεθόδων, μέ τίς όποίες οί πό

ροι θά έξοικονομουvται άπό τούς περιορισμούς τών 

έξοπλισμών, θά συγκεντρώνωνται καί θά διοχετεύ

ωνται έκεί όπου ύπάρχουν έπιτακτικώτερες άνθρώπι

νες άνάγκες, lδίως μεταξύ τών άναπτυσσομένων χω
ρών. Καί στό θέμα αύτό έπίσης οί προτάσεις τής 

Γαλλίας άξίζουν νά τύχουν τής άμέριστης προσοχής 

μας. 

))Κύριε πρόεδρε, 

))Σ' αύτή τήν ίστορική στιγμή τής παγκοσμιας 
προσπάθειας γιά τόν άφοπλισμό, ή χώρα μου θά 

άκολουθήση αύτές τίς γενικές γραμμές, πού προσδι

ορίζουν τή στάση της κατά τή διάρκεια τών έργασι

ών τής συνόδου αύτής. Εlναι γραμμές σύμφωνες πρός 

τή γενικώτερη προσπέλαση πού έχουμε γιά τά διεθνή 

ζητήματα. Προσηλωμένοι στό Χάρτη τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών καί στίς εlρηνικές διαδικασίες γιά τήν 

έπίλυση τών διεθνών διαφορών, έπιθυμουμε νά δουμε 

τή διεθνή κοινωνία νά κάνη μέ τήν έκτακτη αύτή 

σύνοδο ένα aλμα πρός τά έμπρός. Εlναι άναμφίβολο 

ότι τό θέμα αύτό του άφοπλισμου έντάσσεται μέσα 

στούς μεγάλους στόχους τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

Τώρα πού τά 'Ηνωμένα VΕθνη πλησιάζουν πρός τό 

τέρμα τής μεγάλης προσπάθειας τής καταλύσεως τής 

άποικιοκρατίας, οί νέοι μεγάλοι στόχοι πού προ

βάλλουν καί πρός τούς όποίους πρέπει νά στρέψουμε 

τήν άμέριστη προσοχή μας, εlναι ή έμπέδωση τής 

διεθνους εlρήνης καί άσφάλειας καί ή πρόοδος τών 

λαών, μέσα στό πλαίσιο μιiiς νέας διεθνους οlκονο

μικής τάξεως. Μιά πρόοδος στόν τομέα του άφοπλι-

σμου θά σημάνη άναμφισβήτητα πρόοδο καί πρός 

τούς δύο αύτούς μεγάλους στόχους. Στήν προσπά

θεια αύτή, ή χώρα μου θά συμβάλη μέ όλες της τίς 
δυνάμεις))90 • 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του άπό τίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες, ό Κ. Καραμανλής ε{χε συνάντηση καί 

συνομιλία μέ τό γενικό γραμματέα τών ·Ηνωμένων 

'Εθνών, Κ. Βαλντχάιμ. Τό πρακτικό τής συνομιλίας 

άναφέρει τά έξής: 

«Κατά τήν εναρξιν τής συζητήσεως δ γενικός γραμμα

τεύς συνεχάρη τόν κ. πρωθυπουργόν διά τό περιεχόμενον 

τής δμιλίας του εiς τήν είδικήν σύνοδον τής Γενικής Συνε

λεύσεως διά τόν άφοπλισμόν καί εξήρε τάς ίδέας τάς δποί

ας προέβαλε δ κ. πρωθυπουργός διά τήν ένίσχυσιν του 

ρόλου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί τήν έμπέδωσιν τής διε

θνοί\ς έννόμου τάξεως καί του αισθήματος άσφαλείας των 

λαών πού άποτελοί\ν τήν μόνην ρεαλιστικήν βάσιν διά τήν 

έπίτευξιν προόδου εiς τόν άφοπλισμόν. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός παρετήρησεν δτι μόνον δι' αύξή

σεως του ρόλου των 'Ηνωμένων 'Εθνών εΙναι δυνατόν νά 

έλπίζωμεν είς πρόοδον διά τόν άφοπλισμόν, άλλά καί διά 

τά άλλα φλέγοντα διεθνή προβλήματα ώς τό Κυπριακόν. 

»Μετά ταί\τα δ κ. πρωθυπουργός παρεκάλεσε τόν κ. 

Βαλντχάιμ δπως του δώση τήν έκτίμησίν του έπί τής παρού

σης φάσεως του Κυπριακοί\. 

»'Ο γενικός γραμματεύς εΙπεν δτι διακατέχεται υπό με

γάλης άπαισιοδοξίας καί σκεπτικισμοί\ διότι δέν βλέπει 

καμμίαν θέλησιν διά σοβαράν διαπραγμάτευσιν. οι προη

γούμενοι εξ γί\ροι των διαπραγματεύσεων τής Βιέννης άπε

τέλεσαν μιά άπό τίς πιό άπογοητευτικές εμπειρίες, άφ. ή ς 

άνέλαβε τό άξίωμα του γενικοί\ γραμματέως. Αί δέ τελευ

ταίαι έπαφαί τάς δποίας εΙ χε άφ • ένός μέ τόν κ. • Ετσεβίτ 
καί τόν κ. Ντενκτάς καί άφ' έτέρου μέ τόν κ. Κυπριανοί\ 

δέν συνετέλεσαν διόλου εiς τήν προώθησιν τής έπαναλή

ψεως τοί\ διαλόγου. v Αν καί δ κ . Κυπριανοί\ εκανε ώρισμέ

νους υπαινιγμούς διά μίαν νέαν προσπέλασιν του ζητήμα

τος, δ ϊδιος δέν θά εΙ χ εν έλπίδες, εφ • δσον, δέν θά ευρίσκε

το τρόπος νά άρθή τό σημερινόν άδιέξοδον. 

»'Επί έρωτήματος τοί\ κ. πρωθυπουργοί\ περί των υπαι

νιγμών του κ. Κυπριανοί\, δ κ. Βαλντχάιμ εΙπεν δτι δ κ. 

Κυπριανοί\ φρονεί δτι θά ήτο δυνατόν νά συσταθή μία επι
τροπή έκ μελών τοί\ Συμβουλίου 'Ασφαλείας ή μικρόν 

Συμβουλευτικό ν Σώμα (advisors) έκ μελών του Συμβουλίου, 
ή άποστολή των δποίων θά ήτο νά βοηθοί\ν τόν γενικόν 

γραμματέα είς τήν έκτέλεσιν τής εντολής του καλών υπη

ρεσιών έπί του Κυπριακοί\. 'Επίσης, δ κ. Κυπριανοί\ υπο

στηρίζει τήν πρότασιν περί διεθνοί\ς διασκέψεως έπί του 

Κυπριακοί\. 

» • Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησεν δτι τό πρόβλημα δέν 

άνάγεται είς τήν διαδικασίαν άλλά είς τήν ούσίαν. 'Η 

υπάρχουσα διαδικασία των καλών υπηρεσιών του γενικοί\ 

γραμματέως πρός διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων υπό τήν 

αiγίδα του μεταξύ τών δύο κοινοτήτων εΙναι ή καλλιτέρα. 

Τό πρόβλημα έπί τfjς ούσίας εγκειται είς τήν άπροθυμίαν 

των Τούρκων νά υποβάλουν λογικάς προτάσεις είς τόν γε

νικόν γραμματέα. Αί τελευταίαι προτάσεις των οϋτε λογι

καί εΙναι οϋτε άποβλέπουν είς τήν έπανάληψιν του ένδο-
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κοινοτικου διαλόγου καί έπίλυσιν του Κυπριακου, άλλά 

είς τήν άρσιν του έμπάργκο. Συνεπώς μόνον δταν ή Τουρ

κία, άπό τήν δποίαν έξαρτdται τό 80 η 90% τής λύσεως του 
προβλήματος, έφ' δσον έλέγχει διά του στρατου της τήν 

νήσον, θελήση νά ύποβάλη λογικάς προτάσεις θά ε{ναι 

δυνατόν νά ύπάρξη πρόοδος. Ταυτα έπεσήμανε δ κ. πρωθυ

πουργός εiς τόν κ. Έτσεβίτ κατά τάς συναντήσεις των καί 

του ύπέδειξε τήν: άνεπάρκειαν των προτάσεών του, άλλά 

δέν διεπίστωσε θετικήν άνταπόκρισιν. 

»'Ο γενικός γραμματεύς συνεφώνησεν δτι ή τουρκική 

πλευρά όφείλει νά βελ τιώση τάς προτάσεις της iliστε νά 

ένισχύση τήν έμπιστοσύνην των 'Ελληνοκυπρίων. Προσέ

θεσε δτι προέβη είς σχετικάς συστάσεις πρός τόν κ. 

Έτσεβίτ aλλ' αύτός προβάλλει δτι βελτίωσις μπορεί νά 

γίνη μόνον μετά τήν &ναρξιν των διαπραγματεύσεων. 'Από 

τήν άλλην πλευράν δ κ. Κυπριανου &χει λόγους νά δυσπι

στή άπό τήν πείραν του παρελθόντος. 

»Κύριος πρωθυπουργός ύπεγράμμισεν δτι ε{ναι έπί τέ

λους καιρός οί Τουρκοι νά θέσουν τά χαρτιά των έπί τάπη

τος, διότι αuτοί &χουν τήν εuθύνην καί δέν ε{ναι δυνατόν 

άλλως νά προχωρήση ή διαπραγμάτευσις. 'Ο γενικός 

γραμματεύς άπήντησεν δτι δ 'Ετσεβίτ είτε δένε{ ναι διατε

θειμένος, είτε δέν τολμά δι' έσωτερικούς λόγους νά πράξη 

τουτο. 

»'Επί νεωτέρου &ρωτήματος του κ. πρωθυπουργου περί 

των προβλέψεων του γενικου γραμματέως ώς πρός τήν δυ

νατότητα ουσιώδους βελτιώσεως των τουρκικών προτάσε

ων, δ γενικός γραμματεύς ε{πεν δτι κατά τήν γνώμη ν του δ 

κ. Έτσεβίτ δέν πρόκειται νά βελτιώση σοβαρώς τάς έδα

φικάς προτάσεις του, αί όποίαι περιλαμβάνουν, έκτός τής 

παραχωρήσεως τής νεκρdς ζώνης, μικράν εuθυγράμμισιν 

τής σημερινής διαχωριστικής γραμμής. "Οσον δέ άφορά 

τά Βαρώσια οί Τουρκοι προτίθενται νά κρατήσουν τό βό

ρειον τμήμα, τό δέ ύπόλοιπον μέρος πού άποτελεί τά 2/ 3 
των Βαρωσίων θά τό παρέδιδον είς τήν Διοίκησιν των 

'Ηνωμένων 'Εθνών καί μόνον μετά τήν δριστικήν ρύθμι

σιν του προβλήματος θά τό παρέδιδαν ενδεχομένως είς τήν 

έλληνοκυπριακήν πλευράν. 'Επί πλέον δέν βλέπει πως ε{

ναι δυνατόν ή ελληνοκυπριακή πλευρά νά δεχθή τόν δια

μελισμόν εiς τόν δποίον όδηγουν αί τουρκικαί προτάσεις. 

»Κύριος πρωθυπουργός ε{πεν δτι δ συνταγματικός δια

μελισμός, τόν δποίον θέλουν νά έπιβάλουν oi Τουρκοι, θά 
δδηγήση είς γεωγραφικόν διαμελισμόν, πράγμα πού άπο

κλείει τήν ύγιή λύσιν, άνευ δέ ύγιους λύσεως τό μέλλον θά 

ε{ναι χειρότερον. Δι ' δλους αuτούς τούς λόγους πρέπει 

Τουρκοι νά πεισθουν δτι έπιβάλλεται, δπωςε{ναι καί είς τό 

συμφέρον των ίδίων, νά ύποβάλουν νέας λογικάς προτά

σεις καί νά δείξουν καλήν θέλησιν διά τήν διευθέτησιν του 

προβλήματος. 

» ' Εν συνεχεί~t ό κ. πρωθυπουργός ή ρώτησε τόν γενικόν 

γραμματέα έάν βλέπη διέξοδον άπό τόση μερινόν δίλημμα, 

τό δποίον προκαλουν ή άπροθυμία καί ή άκινησία των 

Τούρκων. ·Ο κ. Βαλντχάιμ άπήντησεν άρνητικrος. Κατό

πιν τούτου δ κ. πρωθυπουργός ύπέδειξεν είς τόν γενικόν 

γραμματέα δτι χωρίς οuσιαστικήν βελτίωσιν των τουρκο

κυπριακών προτάσεων, τυχόν πρωτοβουλία του κ. Βαλ

τχάιμ νά συγκαλέση νέον γύρον χωρίς έξασφάλισιν των 

aπαραιτήτων προi)ποθέσεων, θά δδήγει είς περιπέτειαν. 

)) . ο γενικός γραμματεύς εσπευσε νά διαβεβαιώση τόν 

κ. πρωθυπουργόν δτι δέν θά συγκαλέση νέον γύρον δια

πραγματεύσεων, διότι καί δ ίδιος πιστεύει δτι οίαδήποτε 

πρωτοβουλία ύπό τάς σημερινάς περιστάσεις θά ήτο άντι

παραγωγική. 'Επίσης δ κ. Βαλντχάιμ διεβεβαίωσεν δτι 

παρά τάς πιέσεις των Τούρκων δέν θά προβή είς δηλώσεις, 

α{ δποίαι θά έπέρριπτον τήν εuθύνην ij θά έδυσχέραινον 
τήν θέσιν τής iδικής μας πλευράς. 

>>Τέλος, δ κ. πρωθυπουργός καί δ γενικός γραμματέας 

&μειναν σύμφωνοι δπως τηρουνται είς στενήν έπαφήν έπί 

του ζητήματος. Θά &δεινά σημειωθή δτι κατά τό πρόγευμα 

τό δποίον έπηκολούθησε, ό κ. Βαλντχάιμ είς Πρόποσιν 
έτόνισεν δτι τό Κυπριακόν, δπως τά άλλά διεθνή προβλή

ματα, θά εϋρισκον τήν λύσιν των έάν ύπήρχε καλή θέλησις, 

δπως τέτοια θέλησιν &χει δ πρωθυπουργός τής ' Ελλάδος, δ 

όποίος ύπεστήριξε πάντοτε τήν έντολήν καλών ύπηρεσιrον 

του γενικου γραμματέως»91 • 

Ευθύς μετά τήν συνομιλία του μέ τό γενικό γραμ

ματέα του ΟΗΕ, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν ακό

λουθη δήλωση: 

«Εlχα πολύ καλή συζήτηση μέ τόν κ. Βαλντχάιμ. 

Καί αυτή ή συζήτηση άναφέρθηκε κυρίως στό Κυ

πριακό. Τού έξέθεσα τίς γνωστές έλληνικές θέρεις, 
δηλαδή δτι ύπεύθυνη καί άρμοδία γιά τόν χειρισμό 

τού θέματος εlναι ή κυπριακή Κυβέρνηση καί δτι ή 

λύση πρέπει νά έπιτευχθή μέ διακοινοτικό διάλογο, 

ύπό τήν έπίβλεψη τοfί κ. Βαλντχάιμ. Άλλά, γιά νά 

πραγματοποιηθή δ διάλογος μέ τρόπο έλπιδοφόρο, 

πρέπει νά ύπάρξη ουσιαστική βελτίωση τών προτά

σεων τών Τουρκοκυπρίων». 

Κατά τήν έπιστροφή του στήν ' Αθήνα, ό Κ. Κα

ραμανλής, εκαμε πρός τούς δημοσιογράφους τήν ακό

λουθη δήλωση: 

«Στήν 'Αμερική δέν πήγα γιά νά λύσω τά προβλή

ματα πού άπασχολούν τήν χώρα μας. 'Επήγα γιά νά 

μετάσχω στή σύνοδο τοfί ΝΑ ΤΟ. Συνέβη δμως κατά 

τήν έκεί παραμονή μου νά έλθουν σέ έπικαιρότητα 

δλα τά προβλήματα πού άφορούν στήν χώρα μας. 

Καί πρώτα άπ' δλα τό Κυπριακό, έν συνδυασμφ μέ 

τό ·έμπάργκο, καθώς καί ol διαφορές μας μέ τήν 
Τουρκία στό Αiγαiο. 'Επωφελήθηκα βέβαια τής ευ

καιρίας τής παρουσίας όλων των πρωθυπουργών τής 

Εύρώπης, γιά νά συζητήσω καί τό θέμα τής έντάξεως 

τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς 

καί τών σχέσεών μας μέ τό ΝΑ ΤΟ. 'Η προσπάθειά 

μας σέ πρώτη φάση ήταν νά άποφύγουμε όπισθοδρό

μηση καί σέ δεύτερη φάση νά ένισχύσουμε τίς θέσεις 

τής 'Ελλάδος εiς δλα αυτά τά θέματα. Καί μπορώ νά 

σaς πώ δτι αύτό έπετεύχθη. 

»~Αν, συνεπώς, δέν ύπάρχουν λόγοι γιά θριαμβο

λογίες, δέν ύπάρχουν καί λόγοι γιά θρηνολογίες. 

' Υπάρχουν άπλώς λόγοι lκανοποιήσεως, διότι, δπως 
εlπα, όχι μόνον άποτρέψαμε ένδεχόμενες ζημίες, άλ

λά καί προωθήσαμε έπιτυχώς τίς ελληνικές θέσεις 

εiς δλα αυτά τά θέματα». 
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Τό θερινό τρίμηνο τοu €τους 1978 δέν φορτίστηκε από €κτακτα γεγονότα μείζονος σημασίας, μέ 
μόνη, πιθανότατα, έξαίρεση τόν καταστρεπτικό σεισμό τής Θεσσαλονίκης. Συγκλονισμένη ή έλληνική 

κοινή γνώμη, πρώτος ό ίδιος ό Κ. Καραμανλής, συμμερίστηκε τήν αγωνία τών κατοίκων τής συμπρωτεύ

ουσας καί τή μέριμνα yιά τήν aμεση έπούλωση των πληγών τής θεομηνίας. 

Στό έσωτερικό πεδίο, τό ένδιαφέρον τοu πρωθυπουργοu γιά τήν αναπτυξιακή προσπάθεια ήταν αδιά

πτωτα ένεργό. Ή σύσταση του Συμβουλίου Κοινωνικής καί οικονομικής Πολιτικής θεσμοποιοuσε τή 

λειτουργική έπικοινωνία μεταξύ Κυβερνήσεως καί παραγωγικών τάξεων μέ στόχο τήν αμοιβαία ένημέ

ρωση καί τή γενικότερη ένίσχυση τής κοινωνικής συνοχής καί αλληλεγγύης. 'Ο προγραμματισμός στόν 

εύρύτερο τομέα τών δημοσίων €ργων αποτέλεσε €να δεύτερο aξονα aμεσου ένδιαφέροντος γιά τόν Κ. 

Καραμανλή. Παράλληλα, ύπογραμμιζόταν ή φροντίδα του γιά τήν ασφάλεια καί τήν ανάπτυξη τών 

παραμεθόριων περιοχών τής χώρας μέ τήν πραγματοποίηση περιοδείας στήν ακραία ζώνη τοu ΑΙγαίου 

πελάγους καί τήν Κρήτη. Μέ τήν εύκαιρία τής έτήσιας όμιλίας του στή Διεθνή ~Εκθεση τής Θεσσαλονί

κης, ό πρωθυπουργός είχε τήν εύκαιρία νά αναφερθεί σέ δλες τίς πτυχές τής οiκονομικής πολιτικής τής 
Κυβερνήσεως. 

Στόν τομέα τής έξωτερικής πολιτικής, συνεχίστηκαν aοκνες oi κυβερνητικές προσπάθειες γιά τήν 
αντιμετώπιση τών κρίσιμων καταστάσεων πού συνέχονταν μέ τό κυπριακό ζήτημα καί τίς ελληνοτουρ

κικές σχέσεις, τή σύσφιξη τών δεσμών μέ τούς βόρειους γείτονες καί τήν έπιτάχυνση τής έντάξεως στίς 

Εύρωπαϊκές Κοινότητες. Γεγοvός €κτακτης βαρύτητας ύπήρξε ή δρομολόγηση τής όριστικής αποκατα
στάσεως, γιά πρώτη φορά μετά από €ξι δεκαετίες, φιλικής συνεργασίας μέ τή Σοβιετική 'Ένωση. Σημείο 

αρνητικό, ή όλοκλήρωση τής διαδικασίας γιά τήν aρση του έμπάργκο πού είχαν oi 'Ηνωμένες Πολι
τείες κηρύξει σέ βάρος τής Τουρκίας μετά τήν εiσβολή στήν Κύπρο· όπωσδήποτε, ή σύντονη αντίδραση 
τής 'Αθήνας απέληξε στήν έφεξής συνάρτηση τής παροχής βοήθειας πρός τήν ~ Αγκυρα μέ τήν έπίτευξη 

προόδου στό Κυπριακό καί, ακόμη, στήν πρόβλεψη γιά τή διατήρηση τής iσορροπίας των δυνάμεων 

μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας. 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

Ψηφίζεται τό σχέδιο Νόμου «περί αύξήσεως τών 

συντάξεων του Δημοσίου, τών μή καθοριζομένων έπί 
τij βάσει μισθου ένεργείας καί ρυθμίσεως συνταξιο

δοτικών θεμάτων κατόπιν του νέου μισθολογίου». 

Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε ή ρύθμιση δύο κατηγο

ριών προβλημάτων: αuξηση τών συντάξεων του Δη

μοσίου πού δέν καθορίζονται μέ βάση τό μισθό ένερ

γείας καί άντιμετώπιση τών θεμάτων πού προέκυψαν 

άπό τήν έφαρμογή του νέου μισθολογίου, δηλαδή 

του Νόμου 754/7892. 

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν έπίσκεψη του 

Γιουγκοσλάβου ύπουργου 'Εθνικής 'Αμύνης, Ν. Λι

ούμπισιτς, ό όποίος καί του έπέδωσε φιλικό μήνυμα 

του Στρατάρχη τίτο. 

8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνει γιά τά άποτελέ

σματα του ταξιδίου του στίς ΗΠΑ, διαδοχικά, τόν 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τόν άρχηγό τής άξιωμα

τικής άντιπολιτεύσεως Α. Παπανδρέου καί τούς έπι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



262 ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙτΙΚΗΣ 

κεφαλής τών κομμάτων τής ΕΔΗΚ καί τής ΕΔΑ, Ι. 

Ζίγδη καί Η. Ήλιου. 

Παράλληλα, συνεκάλεσε καί ενημέρωσε σχετικά 

τό 'Υπουργικό Συμβούλιο. Τό σχετικό είδησεογρα

φικό κείμενο άναφέρει: 

Ό πρωθυπουργός ένημέρωσε τά μέλη του Ύπουργι

κοu Συμβουλίου γιά τά άποτελέσματα του ταξιδίου του 

στήν 'Αμερική, στό πνεuμα τ&ν δηλώσεων πού ε κανε χθές 

κατά τήν ι'iφιξή του. 

Έτόνισε tδιαιτέρως δτι τά προβλήματα τfίς χώρας 

στόν έξωτερικό τομέα δέν εlναι μόνο πολλά καί δύσκολα, 

άλλά γίνονται δυσκολότερα άπό τό γεγονός δτι συμπλέ

κονται μεταξύ τους. 

«Τό Κυπριακό>>, εlπε δ κ. πρωθυπουργός, «τό έμπάργκο, 

οί σχέσεις μας μέ τό ΝΑ ΤΟ, οί έλληνοτουρκικές διαφορές 

στό Αlγαίο καί, τέλος, συνέπεια δλων αύτών ή &μυντικιj 

μας προσπάθεια, &ποτελοuν ένα πλέγμα προβλημάτων πού 

έχουν &λληλοεξάρτηση. 

"Γιά τιjν προώθηση τών προβλημάτων αύτών έγένετο 

δ, τι έπεβάλλετο κατά τιjν παραμονιjν μου στίς ΗΠΑ, καί 

μπορώ νά πώ δτι έγένετο έπιτυχώς. Βεβαίως ή πορεία τών 

προβλημάτων αύτών, δπως κάθε έξωτερικοu προβλιjματος, 

έπηρεάζεται &πό παράγοντες τούς δποίους δέν έλέγχουμε 

καί μπορεί συνεπώς ή έκκρεμότης νά παραταθεί. 

"'Α νεξαρτιjτως δμως αύτών", συνέχισε δ κ. πρωθυ

πουργός, <<είμεθα &ποφασισμένοι καί πιστεύω καί ίκανοί νά 

προστατεύσουμε σέ κάθε περίπτωση τά συμφέροντα τής 

χώρας. Καί στιjν προσπάθεια αύτιj, δπως κατ' έπανάληψιν 

έτόνισα, &ποφασιστικός παράγων ε{ναι ή έθνικιj ένότης 

καί ή κοινωνικιj μας συνοχιj;;. 

'Εν συνεχεία έγένετο άνασκόπηση τfίς πορείας του κυ

βερνητικοί) Εργου καί δ Κ. πρωθυπουργός Εδωσε δδηγίες 

γιά τήν άντιμετώπιση τ&ν τρεχόντων προβλημάτων καί 

τήν έπιτάχυνση της έφαρμογfίς του κυβερνητικοί) προ
γράμματος93. 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

Ψηφίζεται τό σχέδιο Νόμου «περί τροποποιήσε

ως καί συμπληρώσεως διατάξεων τής περί Ναυτικου 

'Απομαχικου Ταμείου (ΝΑ τ) Νομοθεσίας καί άλλων 

συναφών διατάξεων». 

'Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας ύποστήριξε δτι 

τό νομοσχέδιο άποτελεί μεγάλο καί θετικό βήμα 

πρός τήν κατεύθυνση τής δριστικής επιλύσεως του 

συνταξιοδοτικοί): μείωση του χρόνου ύπηρεσίας γιά 

τήν εξασφάλιση συντάξεως, μείωση του δρίου ήλι

κίας, βελτίωση τών συντελεστών πού καθορίζουν τό 

ϋψος τών συντάξεων κατά κατηγορίες δικαιούχων, 

συνέχιση τής οίκονομικής καλύψεως τών παιδιών 

τών συνταξιούχων πού σπουδάζουν καί τών κορι

τσιών πού χηρεύουν. 'Από τήν πλευρά τής άντιπολι

τεύσεως, δ είσηγητής τής μειοψηφίας I. Παπασπύ
ρου δήλωσε δτι τό ΠΑΣΟΚ θά ψηφίσει καταρχήν 

ύπέρ του νομοσχεδίου τό όποίο άποτελεί μεγάλο θε-

τικό βήμα στόν τομέα τής κοινωνικής άσφαλίσεως 

τών 'Ελλήνων ναυτικών. 

Τήν έπομένη, ψηφίστηκε τό νομοσχέδιο «περί 

συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως διατάξεων του 
Ν.Δ. 398/1974 περί Ταμείων' Αλληλοβοηθείας Στρα
τοu, Ναυτικου καί 'Αεροπορίας», μέ σκοπό τήν άρ

ση τών άδικ:ιών καί τήν ίση καί δίκαιη μεταχείριση 

μεταξύ τών μετόχων τών τριών Ταμείων του Στρατοu, 

του Ναυτικοu καί τής 'Αεροπορίας94 • 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. 

Κυπριανοu, μετά άπό συνάντηση καί συνομιλία του 

μέ τόν Κ. Καραμανλή, δηλώνει δτι διαπιστώθηκε 

δμοφωνία, δμοψυχία καί πλJΊρης συντονισμός τών 

προσπαθειών γιά τήν προώθηση τής δίκαιης επιλύ

σεως του εθνικου θέματος τής Κύπρου. 

Τά κύρια σημεία τής συνομιλίας καταγράφονται 

συνοπτικά στό άκόλουθο σημείωμα: 

«'Ο πρωθυπουργός έδέχθη σήμερα στήν κατοικία του 

τόν πρόεδρο τfίς Κυπριακfjς Δημοκρατίας. WΕγινε κατ' 

άρχήν άμοιβαία ένημέρωσις τ&ν τελευταίων έξελίξεων του 
Κυπριακοu. Εtδικώτερα δ κ. Κυπριανοu έτόνισε δτι, δπως 

άντελήφθη ό ίδιος, τά άποτελέσματα των διαφόρων έπα

φ&ν του κ . πρωθυπουργοί) στήν 'Αμερική ήταν πολύ πιό 

θετικά καί έντυπωσιακά άπ' δ, τι ένδεχομένως πιστεύει δ κ. 

πρωθυπουργός. 

»Στήν Γαλλία, δ κ. Κυπριανοu βρήκε άτμόσφαιρα πε

ρισσότερο άπό φιλική, δ δέ Γάλλος πρόεδρος του ύποσχέ

θηκε πλήρη συμπαράσταση. 

»Σχετικά μέ τούς μελλοντικούς χειρισμούς του Κυπρι

ακοu, δ κ. πρωθυπουργός εlπε δτι θά πρέπει έφ' έξης νά 

ύπάρχει καλύτερος συντονισμός καί εγκαιρος προσυνεννό

ησις μεταξύ Λευκωσίας καί 'Αθηνών κάθε φορά πού ή 

κυπριακή Κυβέρνησις θά άναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

στούς διεθνείς όργανισμούς. WΗδη, ή 'Ελλάς θά άρχίσει 

άπό τό φθινόπωρο νά συμμετέχει βαθμιαία στόν μηχανι

σμό πολιτικής συνεργασίας τής Κοινής 'Αγοράς. 'Η Κύ

προς μέν εlναι άδέσμευτος, άλλά ή 'Ελλάς άνήκει σ' ενα 

συνασπισμό καί θά τfjς εlναι έπομένως δύσκολο νά ε ρχεται 

συνεχώς σέ άντίθεση ένώπιον τ&ν διεθνών όργανισμ&ν μέ 

δλους τούς συμμάχους καί συνεταίρους της. Γι' αuτό ε{ ναι 

άπαραίτητη αuτή ή προσυνεννόησις πού θά έπιτρέψει νά 

διαπιστωθεί τόσο ι'iν εlναι σκόπιμη ή έκάστοτε σχεδιαζομέ

νη κυπριακή πρωτοβουλία σέ διεθνείς όργανισμούς, δσο 

καί έάν καί σέ ποιό μέτρο θά εlναι δυνατή ή συμπαράστα

ση τής 'Ελλάδος στήν πρωτοβουλία αuτή. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός ύπενθύμισε έξ άλλου τήν γραμμή 

πού εlχε χαραχθεί μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο ~Μακάριο καί τής 
δποίας τά κύρια σημεία ήταν: 

» l. 'Ότι ή λύση του Κυπριακοu δέν μπορεί νά έπιδιω
χθεί παρά μόνο μέσα στά πλαίσια της Δύσεως. 

»2. ΗΟτι κύρια έπιδίωξις πρέπει νά εlναι τό έδαφικόν, 
έν& συμφέρει ή κεντρική Κυβέρνησις νά εχει χαλαρές 

έξουσίες. 

>>·Ο κ. Κυπριανοu διαβεβαίωσε τόν κ. πρωθυπουργό δτι 
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'Η Θεσσαλονίκη μετά τή θεομηνία. 
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άντιλαμβάνεται πλήρως τήν άνάγκη προσυνεννοήσεως γιά 

δποιαδήποτε πρωτοβουλία καί ύπεσχέθη δτι θά ύπάρξει 

εγκαιρη καί πλήρης συνεννόησις ωστε νά μή βρεθουν οί 

δύο Κυβερνήσεις στήν άνάγκη νά τηρήσουν διαφορετική 

στάση ένώπιον διεθνών όργανισμrον. 

»·Ο κ. Κυπριανου έπανεβεβαίωσε τήν συμφωνία γιά τήν 

γραμμή πού ε{ χε χαραχθεί μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 

προσθέσας δτι ή γραμμή αυτή δέν έμποδίζει βεβαίως νά 

άξιοποιουμε τίς σχέσεις μας καί μέ c'iλλες πλήν των δυτικών 

χωρών. Εiς τουτο συνεφώνησε δ κ. πρωθυπουργός. ·Ο κ. 

Κυπριανου ένεπιστεύθη σχετικά στόν κ. πρωθυπουργό δτι 

ε{ χε σκεφθεί νά πεί στόν κ. Βάνς δτι ή Κύπρος ε{ ναι ετοιμη 

νά γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, άλλά τελικά δέν τό ε{πε διότι δέν 

θεώρησε κατάλληλη τήν στιγμή»95 • 

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Η Θεσσαλονίκη συγκλονίζεται άπό iσχυρό σει

σμό έντάσεως 6,7 βαθμών τής κλίμακας Ρίχτερ. Τά 
άνθρώπινα θύματα, οί σημαντικές ύλικές ζημίες καί 

δ σοβαρός ψυχολογικός άντίκτυπος συνέθεσαν εiκό

να καταστροφής. 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, έκδηλώνει τό 

ζωηρό ένδιαφέρον του καί δίνει χωρίς καθυστέρηση 

δδηγίες καί έντολές γιά τήν άντιμετώπιση τής κατα

στάσεως. 'Ο άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως έπισκέ

πτεται τή μακεδονική πρωτεύουσα, τήν έπομένη τής 

καταστροφής, καί συντονίζει, σέ στενή πάντοτε έπι

κοινωνία μέ τόν πρωθυπουργό, τό εργο τής άποκα

ταστάσεως τών ζημιών καί τής περιθάλψεως τών 

σεισμοπαθών. 

Στίς 28 'Ιουνίου, μεταβαίνει στή Θεσσαλονίκη δ 
ίδιος δ πρωθυπουργός, προκειμένου νά σχηματίσει 

προσωπική άντίληψη καί νά συντονίσει τή λήψη καί 

τήν έφαρμογή τών άναγκαίων βραχυπροθέσμων καί 

μακροπροθέσμων μέτρων. 

Στή διάρκεια τής πενθήμερης παραμονής του στή 

. συμπρωτεύουσα περιηγήθηκε τήν πόλη, εδωσε δδη
γίες καί προήδρευσε σέ σύσκεψη μέ τή συμμετοχή 

ύπουργών καί ύπηρεσιακών παραγόντων πού άπέλη

ξαν στή λήψη σοβαρών άποφάσεων. Πρίν άπό τήν 

άναχώρησή του, εκανε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Η Θεσσαλονίκη 6πέστη μίαν όδυνηρή δοκιμα

σία. 'Από έκείνες πού ή Πολιτεία δέν μπορεί ούτε νά 

προ βλέψη, ούτε νά άποτρέψη. 'Η Κυβέρνηση έκανε 

στήν περίπτωση αύτή δ, τι ήταν δυνατόν, γιά νά άνα
κουφίση τόν πληθυσμό τής πόλεως. 

»Σέ πρώτη φάση άντιμετώπισε τό πρόβλημα τής 

περιθάλψεως τού πληθυσμού· καί μπορώ νά πώ δτι τό 

άντιμετώπισε έπιτυχώς. ΝΗδη διεξάγει μέ γοργό ρυ

θμό τήν άπογραφή τών ζημιών καί έπισημαίνει τά 

προβλήματα πού δημιουργήθηκαν άπό τόν σεισμό. 

Καί εlναι έτοιμη νά θέση είς έφαρμογή τά μέτρα πού 

έξήγγειλε γιά τήν άποκατάσταση τών ζημιών καί τήν 

τόνωση τής οίκονομικής ζωής τής πόλεως. Αύτονό-

ητον εlναι δτι γιά νά άξιοποιηθούν τά μέτρα αύτά, θά 

πρέπει νά συμπράξουν στήν έφαρμογή τους έκείvοι, 

στήν άποκατάσταση τών δποίων άναφέρονται. 

»'Αλλά καί πέραν αύτών θά πρέπει νά βοηθήση 

με τήν συμπεριφορά του δλος δ πληθυσμός τής Θεσ

σαλονίκης, είς τρόπον ώστε νά βρή ή πόλις συντό

μως τόν κανονικό ρυθμό ζωής. 

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή εlμαι 6ποχρεωμένος νά 

καταδικάσω τούς διαδοσίας καί τούς πολιτικούς έκ

μεταλλευτάς, πού προσπαθούν νά έπιτείνουν κατά 

τρόπον άπάνθρωπον τήν άνησυχίαν τού πληθυσμού 

μέ ψεύδη καί έσκεμμένες 6περβολές. 

))Καί θά ήθελα έπίσης μέ τήν εύκαιρία αύτή νά 

κάνω προσωπική έκκληση πρός τόν τύπο νά βοηθή

ση, ώστε δ πληθυσμός νά έπανεύρη τήν ήρεμία του 

καί συνεργαζόμενος μέ τίς άρχές νά άποκαταστήση, 

δπως εlπα, συντόμως τόν δμαλό ρυθμό στή ζωή τής 
πόλεως)). 

'Η εκταση τής κυβερνητικής συμπαραστάσεως 

στή σεισμόπληκτη πόλη καί τούς κατοίκους της θά 

καταφανεί πληρέστερα μέ τήν εύκαιρία τής δεύτερης 

έπισκέψεως τοϋ Κ. Καραμανλή στή συμπρωτεύουσα, 
στίς 19 'Ιουλίου. 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής δέν άποδέχεται μεσολαβητι

κή πρωτοβουλία τοϋ Γερμανοϋ καγκελλάριου, Χ. 

Σμίτ, μέ τελική εκβαση σέ μία συνάντηση μεταξύ τοϋ 

προέδρου Κυπριανοϋ, τοϋ ήγέτη τής τουρκοκυπρια

κής κοινότητας Ντενκτάς καί τών πρωθυπουργών 

'Ελλάδος καί Τουρκίας. Μέ τήν ίδια εύκαιρία, έκθέ

τει τίς σκέψεις του, γενικότερα, σχετικά μέ τή διευ

θέτηση τών έλληνοτουρκικών διαφορών, χωρίς νά 

παραλείψει, τέλος, νά άναφερθεί καί στό θέμα τής 

έντάξεως στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

Στήν έπιστολή του, μέ ήμερομηνία 15 'Ιουνίου 
1978, δ Χ. Σμίτ άνέφερε τά άκόλουθα: 

«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 

»Μέ ίκανοποίησε πολύ τό γεγονός δτι, μέ τήν Σύνοδο 

του Βορειοατλαντικου Συμφώνου στήν ουάσιγκτων, μaς 

δόθηκε ή ευκαιρία νά συνεχίσουμε τήν εμπιστευτική καί 

ουσιαστική άνταλλαγή άπόψεων πού είχαμε μέ τίς έπισκέ

ψεις σας στήν Βόννη τόν 'Ιανουάριο καί Μάιο. 

»'Επιθυμώ, στήν συνέχεια τής συνομιλίας μας στήν ου

άσιγκτων, νά σaς άνακοινώσω έπί πλέον τά έξής: Μετά 

άπό δική σας παρότρυνση, κατά τίς συνομιλίες μου στήν 

ΟΜσιγκτων μέ τόν πρωθυπουργό Έτσεβίτ, του μίλησα 

έπιτακτικά γιά μία συνάντησή του μέ τόν πρόεδρο Κυπρια

νου. Βασικά δ πρωθυπουργός Έτσεβίτ δέν άντιτίθεται σέ 

μιά συνάντηση μέ τόν πρόεδρο Κυπριανου· πιστεύει πάν

τως δτι μιά τέτοια συνομιλία τότε μόνο θά μπορουσε νά 

ε{ναι χρήσιμη έάν παίρνατε καί σείς μέρος, κ. πρωθυπουρ

γέ, καί δ ήγέτης τfjς τουρκοκυπριακής έθνότητος Ντεν-
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κτάς. Πρέπει νά σdς δμολογήσω δτι ή άντίδραση αύτή του 

Τούρκου πρωθυπουργοί) δέν μέ έξέπληξε. 

»Θά έπιθυμοuσα νά άνακοινώνατε τήν πρόταση καί 

στόν πρόεδρο Κυπριανοu . uΟπως ξέρετε, στή Νέα 'Ύόρκη 

συνομίλησα καί μέ τόν Κύπριο πρόεδρο . ' Η συνομιλία 

ύπηρξε , δπως σaς πληροφόρησα, άντικειμενική καί διεξή

χθη σέ άπόλυτα ικανοποιητική άτμόσφαιρα. Πάντως, οί 

δηλώσεις πού εκανε δημοσία ό πρόεδρος Κυπριανου στήν 

συνέχεια τών συνομιλιών μας, δέν ύπηρξαν σύμφωνες μέ 

αύτή». 

'Ο Γερμανός κ:αγκ:ελλάριος εκλεισε τήν επιστο

λή μέ τήν άναφορά κ:αί σέ γενικότερα θέματα: 

« ' Η διεξαγωγή των έργασιών της Συνόδου του Βορειο

ατλαντικοί) Συμφώνου προσωπικά μέ εύχαρίστησε πολύ. 

Στήν έπιτυχία αύτή συνετέλεσε σέ μεγάλο βαθμό ή εποικο

δομητική στάση πού τηρήσατε έσείς, κύριε πρωθυπουργέ, 

κατά τήν Σύνοδο. 

»Ή άνάληψη της προεδρίας τών "'Εννέα" άπό τήν 

'Ομοσπονδιακή Γερμανία τό έπόμενο έξάμηνο θά μdς δώ

σει έπί πλέον εύκαιρία, καί ε{μαι βέβαιος, γιά νά συνεχί

σουμε καί νά έμβαθύνουμε τήν άνταλλαγή των άπόψεών 

μας» . 

'Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

« 'Αγαπητέ κύριε καγκελλάριε, 

))Σ{iς εύχαριστώ πολύ γιά τήν έπιστολή σας τής 

14ης τρέχοντος. 'Επιθυμώ νά σaς έκφράσω καί έγώ 

τήν βαθειά μου lκανοποίηση γιά τήν εύκαιρία πού 

μaς δόθηκε νά συνεχίσουμε στήν Ούάσιγκτων τήν 

χρήσιμη άνταλλαγή άπόψεων πάνω σέ θέματα πού 

ένδιαφέρουν τίς δύο χώρες μας. Εlμαι πεπεισμένος 

ότι ol συχνές αύτές έπαφές μας δέν συμβάλλουν μόνο 
στήν καλύτερη κατανόηση τών άπόψεών μας, άλλά 

καίε{ ναι χρησιμότατες γιά τήν προώθηση τών θεμά

των κοινού ένδιαφέροντος. 

)) 'Εκτιμώ ίδιαίτερα τό συνεχές ένδιαφέρον σας 
γιά τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώρα μου μέ 

τήν γείτονα Τουρκία. 

))Είδικώτερα, όσον άφορα τήν ίδέα μιaς συναντή

σεως μεταξύ τού κ. Κυπριανού καί έμού άφ' ένός καί 

τού κ. 'Ετσεβίτ καί κ. Ντενκτάς άφ' έτέρου, θά ήθε

λα νά σaς πληροφορήσω ότι ό κ. Κυπριανού εχει 

ήδη έκφράσει τήν άντίθεσή του γιά μιά τέτοια συ

νάντηση. 'Ανεξαρτήτως όμως τής θέσεως αύτής τού 
Κυπρίου προέδρου, θά πρέπει νά σaς όμολογήσω ότι 

καί έγώ προσωπικά lχω σοβαρές έπιφυλάξεις γιά τήν 

χρησιμότητα τής συναντήσεως αύτής. 'Η έκτίμησίς 

μου εlναι ότι εlναι τόση ή άπόστασις τών έκατέρω

θεν άπόψεων ωστε αύτή τήν στιγμή νά μήν vπάρχουν 

πιθανότητες προόδου γιά τήν ρύθμιση τού Κυπρια

κού. Ύπό τίς συνθήκες αύτές, ή τετραμερής αύτή 

συνάντησις θά μετέβαλλε άναπόφευκτα τό Κυπριακό 

σέ άπ' εύθείας έλληνοτουρκική διένεξη, θά προσέ

θετε ενα άκόμη πρόβλημα στά τόσα διμερή ζητήματα 

πού ήδη vπάρχουν μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας, 
θά ιίiξυνε άκόμη περισσότερο τήν άτμόσφαιρα μετα
ξύ τών δύο χωρών καί θά καθιστούσε τελικά άκόμη 
πιό δύσκολη τήν έπίλυση τών καθαρώς διμερών έλ

ληνοτουρκικών προβλημάτων. Αύτή δυστυχώς vπήρ

ξε ή πικρή πείρα τού παρελθόντος κάθε φορά πού τό 
Κυπριακό μετεβάλλετο σέ έλληνοτουρκικό πρό

βλημα. 

))Γιά όλους αύτούς τούς λόγους έξακολουθώ νά 

πιστεύω ότι εlναι πάντοτε όρθή ή πολιτική τής Κυ

βερνήσεώς μου έπί τού θέματος αύτού, πολιτική, δη

λαδή, διαχωρισμού τού Κυπριακού άπό τά διμερή 

έλληνοτουρκικά ζητήματα. 

)>Υό ζήτημα άλλωστε πού μaς άπασχολεί δέν εl

ναι θέμα τόσο διαδικασίας όσο θέμα ούσίας. ν Α ν δη

λαδή θελήσουν ol Τούρκοι νά παρουσιάσουν προτά
σεις πού νά άνοίγουν πραγματικά τόν δρόμο γιά τήν 

λύση τού Κυπριακού, εlμαι βέβαιος ότι δέν θά vπάρ

ξει δυσκολία γιά τήν έπανάληψη τών διακοινοτικών 
διαπραγματεύσεων. Σ' αύτή ν άλλωστε τήν περίπτω

ση θά μού έδίδετο καί μένα ή δυνατότης νά άσκήσω 

τήν όποια έπιρροή διαθέτω στήν Κυβέρνηση τής 

Λευκωσίας. 

))Πιστεύω έξάλλου, κύριε καγκελλάριε, ότι αύτή 

ή κατάστασις τού Κυπριακού δέν θά πρέπει νά άπο

θαρρύνει τήν προσπάθεια γιά τήν προώθηση τής ρυ

θμίσεως τών έλληνοτουρκικών προβλημάτων. 'Α ν

τιθέτως, aν έπιτύχουμε τόν σκοπό αύτό, εlναι πιθανό 

τό καλύτερο κλίμα πού θά δημιουργηθεί τότε στίς 

έλληνοτουρκικές σχέσεις νά έπηρεάσει θετικά καί 

τίς έξελίξεις τού Κυπριακού. 

))Σaς εlναι γνωστή ή πρότασις πού άπό καιρό lχω 

κάνει στήν Τουρκία γιά τήν λύση τού προβλήματος 

τής vφαλοκρηπίδος. Νά άρχίσουμε δηλαδή ενα σο

βαρό καί συνεπή διάλογο, νά άποφύγουμε τίς προ

κλήσεις έκατέρωθεν κατά τήν διάρκεια τού διαλόγου 

καί, τέλος, aν αύτός ό διάλογος δέν άποδώσει άποτε

λέσματα, νά προσφύγουμε άπό κοινού είτε στό Δικα

στήριο τής Χάγης, είτε σέ διεθνή διατησία. Τήν δια

δικασία αύτή, aν δέν άπατώμαι, άκολουθήσατε καί 

σείς στίς διαφορές πού είχατε μέ τούς γείτονές σας. 

Εlμαι πεπεισμένος ότι άπό τήν στιγμή πού ή Ν Αγκυ

ρα θά έδέχετο αύτή τήν πρότασή μου δέν θά έλύετο 

άπλώς ενα διαδικαστικό θέμα, άλλά θά επαυε καί ού

σιαστικά νά άποτελεί ή vφαλοκρηπίς ενα όξύ πρό

βλημα στi'ς σχέσεις τών δύο χωρών. Θά γινόταν ετσι 

πολύ πιό εύκολη καί ή ρύθμισις τών λοιπών θεμάτων 

τού Αίγαίου. 

))Στό σημείο αύτό πιστεύω ότι θά προσφέρατε μιά 

πολύτιμη συμβολή στήν άποκατάσταση τών έλληνο

τουρκικών σχέσεων έάν έκρίνατε ότι σaς εlναι δυνα

τόν, κατά τόν τρόπο πού σείς θεωρείτε κατάλληλο, 

νά βοηθήσετε στήν άποδοχή τής προτάσεώς μου αύ

τής άπό τήν Κυβέρνηση τής 'Αγκύρας. 
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»'Επιθυμώ, τέλος, vά σiiς βεβαιώσω, κύριε καγ

κελλάριε, δτι άποβλέπω καί έγώ μέ ίδιαίτερη ίκανο

ποίηση στήν άνάληψη τής προεδρίας τής Εύρωπαϊ

κής Κοινότητος άπό τήν χώρα σας τόν προσεχή μή

να. Τό γεγονός αύτό θά μiiς δώσει άσφαλώς τήν εύ

καιρία νά πυκνώσουμε περισσότερο τίς έπαφές μας 

καί τήν άνταλλαγή άπόψεων. Γνωρίζω, έξάλλου, 
ϋστερα άπό τίς συζητήσεις μας, δτι θά καταβάλετε 

κάθε προσπάθεια, ώστε ή προεδρία σας νά άποβεί ό 

τελευταίος ούσιαστικά σταθμός τής μακρiiς πορείας 

τής χώρας μου πρός τήν Εύρώπη, πορείας πού, δπως 

ξέρετε, τήν ξεκίνησα πρίν άπό 16 όλόκληρα χρόνια. 
Καί γιά τίς προσπάθειές σας αύτές θά ήθελα άπό τώ

ρα νά σiiς έκφράσω τήν βαθειά μου έκτίμηση»96 • 

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

~έ τήν ευκαιρία τής συνόδου τής ύπουργικής 

Συνδιασκέψεως τών διαπραγματεύσεων στό Λουξεμ

βοuργο, άνακοινώνεται άπό μέρους τής Κοινότητας 

ή παράδοση στήν έλληνική Κυβέρνηση των έγγρά

φων πού άναφέρονται στό περιεχόμενο καί στή δια

δικασία τής Πολιτικής Συνεργασίας καί καλείται ή 

'Ελλάδα, ένόψει τής έπικείμενης έντάξεώς της, νά 

άρχίσει νά συμμετέχει προοδευτικά σ' αuτήν. 

'Η διεύρυνση τής Κοινότητας, όπως ε{ ναι γνω

στό, συνεπάγεται τήν αuτόματη συμμετοχή των νέων 

μελών στήν άτυπη Εuρωπαϊκή Πολιτική Συνεργα

σία. Περισσότερο πολιτική δέσμευση καί πολύ λιγό

τερο νομική ύποχρέωση, ή συμμετοχή αuτή δέν 

προϋποθέτει τήν διεξαγωγή δποιασδήποτε μορφής 

διαπραγματεύσεων. Ή οuσία, έξάλλου, τής δεσμεύ

σεως εγκειται στή θέληση τής χώρας-μέλους νά 

προσπαθήσει νά συντονίσει τήν πολιτική της μέ 

τούς ύπόλοιπους έταίρους της στό πλαίσιο τής Κοι

νότητας. 

Τά στάδια πού προβλέπονται γιά τήν προοδευτι

κή ένσωμάτωση των ύποψήφιων χωρών στήν Εuρω

παϊκή Πολιτική Συνεργασία, ε{ναι τρία: ένημέρωση 

του ύποψήφιου μέλους στή διάρκεια τής διαπραγμα

τευτικής διαδικασίας διεξαγωγή πραγματικών δια

βουλεύσεων μετά τήν δριστική προσχώρηση· πρα

γματική, τέλος, μετά τήν δλοκλήρωσή τους, συμμε
τοχή97 . 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

Σέ έφαρμογή τής πολιτικής συσφίξεως τής έλλη

νοαραβικής συνεργασίας, ύπογράφεται στήν 'Αθήνα 

συμφωνία γιά τήν ίδρυση 'Αραβοελληνικής Τράπε

ζας μέ άρχικό κεφάλαιο 15 έκατ. δολλαρίων. 
'Ο Κ. Καραμανλής δέν παρέλειψε νά άπευθύνει 

στά μέλη τής είδικής έλληνοαραβικής συνόδου πού 

κατέληξε στή λήψη τής σχετικής άποφάσεως θερμό 

χαιρετιστήριο μήνυμα: 

«'Η μακρά παράδοση φιλίας πού μiiς συνδέει διά 

μέσου τών αίώνων θά συντελέση ώστε ή συνqντηση 

αύτή νά άποτελέση σταθμό στίς σχέσεις μας καί τήν 

άπαρχή γιά άλλες άνάλογες συναντήσεις πού θά 
άκολουθήσουν)). 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής κήρυξε, σέ πανηγυρική συνε

δρίαση στή μεγάλη αίθουσα τής παλαιάς Βουλής, 

τήν εναρξη τής λειτουργίας του Συμβουλίου Κοινω

νικής καί Οίκονομικής Πολιτικής. Σέ μακρά δμιλία 

του πρός τούς έκπροσώπους όλων των παραγωγικών 

τάξεων τής χώρας εδωσε σαφή είκόνα τής οίκονομι

κής καταστάσεως τής χώρας, προτοu έκθέσει τίς σκέ

ψεις του γιά τό σημαντικό ρόλο πού άναλαμβάνουν 

' όσοι μετέχουν στό Συμβούλιο, ώς σύμβουλοι τής 

Κυβερνήσεως στόν οίκονομικό καί κοινωνικό τομέα: 

«Ή Κυβέρνησψ) ύπογράμμισε, «άποδίδει μεγάλη" 

σημασία στίς προτάσεις πού θά κάνετε καί στίς συμ

βουλές πού θά δώσετε, γιατί γνωρίζει δτι θά προέρ

χωνται άπό άνθρώπους έμπείρους καί ύπευθύνους, 

άπό άνθρώπους πού γνωρίζουν δτι μόνο στά πλαίσια 

μιiiς εύνομουμένης καί εύημερούσης πολιτείας εlναι 

δυνατόν νά προαχθοίJν τά συμφέροντα τών τάξεων 

πού έκπροσωποίJν)λ 

~ετά τόν πρωθυπουργό, ελαβαν τό λόγο δ ύπουρ

γός Συντονισμοί>, Κ. ~ητσοτάκης, δ πρόεδρος τής 

ΠΑΣΕΓΕΣ, Η. Χρονόπουλος, δ πρόεδρος τής ΓΣΕΕ, 

Ν. Παπαγεωργίου, καί δ πρόεδρος τής ΓΣΕΒΕ, Γ. 

Τερμεντζής. 'Ο ύπουργός Συντονισμοί> έπεσήμανε 

ότι οί κοινωνικές δυνάμεις τής χώρας άποκτοuν γιά 

πρώτη φορά, ενα μόνιμο, αuτόνομο καί άντιπροσω

πευτικό όργανο έπηρεασμοu τής οίκονομικής καί 

κοινωνικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως καί ύπο

γράμμισε τήν άνάγκη γιά τήν ϋπαρξη συνοχής καί 

άλληλεγγύης μεταξύ των μελών του κοινωνικοί> συνό

λου, ώς προϋπόθεση γιά τήν έξασφάλιση τής έθνικής 

άνεξαρτησίας καί τής οίκονομικής άναπτύξεως. 'Αλ

λά καί οί έκπρόσωποι τών παραγωγικών τάξεων χα

ρακτήρισαν, άπό τήν πλευρά τους, τή συγκρότηση 
τοu ΣΚΟΠ ώς μέγα γεγονός . 

Τό πλήρες κείμενο τής δμιλίας του πρωθυπουρ

γοί> ε{ναι τό άκόλουθο: 

«Χαίρω είλικρινά, γιατί μοίJ δίδεται σήμερα ή εύ

καιρία νά έπικοινωνήσω μέ τούς έκπροσώπους δλων 

τών παραγωγικών τάξεων τής χώρας καί νά κηρύξω 

τήν έναρξη τής λειτουργίας τοίJ Συμβουλίου Κοινω

νικής καί Οίκονομικής Πολιτικής. 'Ενός θεσμοίJ, ό 

όποίος έπισημοποιεί τήν συνεργασία καί τόν δημο

κρατικό διάλογο μεταξύ ύμών καί τής Κυβερνήσεως 

καί ό δποίος έφαρμόζεται έπιτυχώς στίς χώρες τής 

Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 
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VΕvαρξη τfjς λειτουργίας τοv Συμβουλίου Κοιvωvικfjς καί Οiκοvομικfjς Πολιτικής. 
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;;Πρίν σιiς έκθέσω τίς σκέψεις μου γιά τόν ση

μαντικό ρόλο πού άναλαμβάνετε ώς σύμβουλοι τής 

Κυβερνήσεως στόν οίκο νομικό καί κοινωνικό τομέα, 
θά Ί]θελα ν , άναφερθώ δι , όλίγων στό εργο πού έπε
τελέσθη στούς τομείς αύτούς κατά τήν τελευταία τρι

ετία καί έν συνεχεί~ νά σιiς δώσω τίς προοπτικές πού 

διαγράφονται γιά τό μέλλον. 

;;Γιά νά έκτιμηθή όμως στήν πραγματική της 

εκταση ή προσπάθεια του λαοί5 μας, θά πρέπει νά 

ληφθούν ύπ' όψιν ο{ συνθήκες, κάτω άπό τίς δποίες 

συνετελέσθη τό εργο αύτό καί κυρίως: Ή έπαχθής 

κληρονομία τής δικτατορίας, ο{ ύψηλές άμυντικές 

δαπάνες καί τέλος ή παγκόσμια οίκονομική κρίση, 

πού ήταν φυσικό νά εχη τίς έπιπτώσεις της καί στήν 
έλληνική οίκονομία. 

;;Παρά τούς δυσμενείς αύτούς παράγοντες μπορεί 

νά λεχθή ότι ή έξέλιξη τής οίκονομίας μας ύπήρξε 

{κανοποιητική τόσον καθ' έαυτή, όσο καί σέ σύγ

κριση μέ άλλες χώρες, πού δέν εlχαν έν τούτοις ν' 

aντιμετωπίσουν τά δικά μας κρίσιμα προβλήματα. 

;;Τό έθνικό είσόδημα κατά τήν τριετία 1975-1977 
αύξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 5,2%. Στήν ίδια περί
οδο στίς χώρες τής ΕΟΚ τό έθνtκό είσόδημα αύξή

θηκε κατά μέσο όρο κατά 1,3%. Γιά τό 1978 ύπολογί
ζουμε ότι θά έπιτύχουμε αύξηση του έθνικοί5 μας ει

σοδήματος τουλάχιστον κατά 5%. 
;;0{ άκαθάριστες έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου αύ

ξήθηκαν κατά τήν τριετία 1975-1977κατά μέσον όρο 
κατά 5,1%, ένώ κατά τήν ίδια τριετία στίς χώρες τής 
ΕΟΚ αύξήθηκαν μόνο κατά 0,3%. 

;; Τό ελλειμμα τοί5 ίσοζυγίου τρεχουσών συναλ

λαγών, πού άνήρχετο τό 1974 σέ 1.212 έκατομμύρια 
δολλάρια, άνήλθε τό 1977 σέ 1.267 έκατομμύρια 
δολλάρια, δηλαδή παρέμεινε κατ' ούσίαν στό ίδιο 

έπίπεδο · καί τούτο, παρά τίς εκτακτες άμυντικές 

δαπάνες σέ συνάλλαγμα καί τήν αύξηση τής τιμής 

τών καυσίμων, πού έπεβάρυναν τό iσοζύγιο πληρω

μών μέ 1,5 έκατομμύρια δολλάρια έτησίως. 
;;Πάντως, μέ τήν αύτόνομη είσροή ίδιωτικών κε

φαλαίων όχι μόνο έκαλύφθη άνετα τό ελλειμμα του 

iσοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, άλλά έπετεύχθη 

καί σημαντική βελτίωση τών συναλλαγματικών aπο

θεμάτων τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. 

;; 'Εξ άλλου, μέ τήν οiκονομική καί κοινωνική 
πολιτική πού άσκησε ή Κυβέρνηση, έπετεύχθησαν 

ύψηλά έπίπεδα aπασχολήσεως. 

;;Τό ποσοστό τών άνέργων στήν χώρα μας εχει 

περιορισθή στό 1,8% περίπου τοί5 συνολικού έργατι
κοί5 δυναμικού, ένώ στίς χώρες τής ΕΟΚ κυμαίνεται 

κατά μέσον όρο στό 6% περίπου. Ol εύνοϊκές όμως 
αύτές έξελίξεις μπορεί νά άπειληθοί5ν, άν δέν δαμά

σουμε τόν πληθωρισμό, πού aποτελεί τό άδύνατο 

σημείο τής οiκονομίας μας καί γιά τόν δποίο θά σιiς 

μιλήσω παρακάτω. 

;>Στό πλαίσιο τής οίκο νομικής πολιτικής πού σιiς 

έξέθεσα, χαρακτηριστικές εlναι ο{ έξελίξεις πού ση
μειώθηκαν στόν κοινωνικό τομέα. 

;; Τά κατώτατα ήμερομίσθια κατά τήν τριετία 

1975-1977 αύξήθηκαν σέ τρέχουσες τιμές, τών μέν 
άνδρών κατά 66,5%, τών δέ γυναικών κατά 83%, 
εναντι αύξήσεως τοί5 δείκτου τιμών καταναλωτού κα
τά τήν ίδια περίοδο, κατά 44%. Γιά τήν τετραετία 
1975-1978, μετά τήν έφετεινή έθνική συλλογική 

σύμβαση έργασίας, ο{ αύξήσεις τών κατωτάτων ήμε

ρομισθίων άνέρχονται σέ 97,6% τών άνδρών καί σέ 
127% τών γυναικών. 

;;Τά μέσα έτήσια ήμερομίσθια στήν βιομηχανία 

αύξήθηκαν κατά τήν τριετία 1975-1977κατά 93% καί 
μετά τόν aποπληθωρισμό τους κατά 34,3%, ένώ στίς 
χώρες τής ΕΟΚ ή αύξηση τών πραγματικών ήμερο

μισθίων στήν βιομηχανία άνήλθε κατά τήν αύτή πε

ρίοδο σέ 5,5%. 
;; 'Ιδιαίτερη έξ άλλου φροντίδα κατέβαλε ή Κυ

βέρνηση γιά τήν βελτίωση τής θέσεως τώνάγροτών. 

;;Παρά τό γεγονός ότι λόγφ άντιξόων καιρικών 

συνθηκών δ όγκος τής γεωργικής παραγωγής έμειώ

θη κατά 1,4% κατά τήν τριετία 1975-1977, τό άγροτι
κό είσόδημα ηύξήθη κατά 41%. Καί ένισχύθηκε πε
ραιτέρω μέ τήν διοχέτευση στόν άγροτικό τομέα, 

ύπό διαφόρους μορφάς, 92 περίπου δισεκατομμυρίων 
δραχμών, τά δποία έβάρυναν τό κοινωνικό σύνολο. 

;; 'Η γενναία αύτή εlσοδηματική πολιτική, πού 
ήταν φυσικό νά εχη δυσμενείς έπιπτώσεις στόν τιμά

ριθμο, εlναι τό μόνο σημείο, έπί του δποίου έφιστοί5ν 

τήν προσοχή μας ο{ διεθνείς οίκονομικοί όργανι

σμοί. 

;; 'Η πολιτική όμως αύτή έπε βλ ήθη έκ τοί5 γεγονό
τος ότι ή Κυβέρνηση θέλησε νά θεραπεύση τήν άδι

κία πού ύπέστησαν ο{ έργαζόμενοι, μέ τήν συμπίεση 

του είσοδήματός των κατά τήν διάρκεια τής δικτατο

ρίας. Καί τούτο μπορεί νά λεχθή ότι Ί]δη έπετεύχθη. 

;; "Η δη δ ρυθμός άνόδου τών τιμών καταναλωτού 
κινείται περίπου στά έπίπεδα του παρελθόντος ετους 

καί εlναι ύψηλότερος άπό τόν στόχο μας, πού προέ

βλεπε γιά τό 1978 ρυθμό άνόδου τών τιμών κατά 10% 
περίπου. Αύτό δέ άκριβώς, έπαναλαμβάνω, εlναι τό 

άδύνατο σημείο τής οίκονομίας μας, πού πρέπει μέ 

όλα τά μέσα νά καταπολεμηθή. 

;;Ε{ναι aνάγκη νά τεθούν ύπό ελεγχο ol πληθωρι
στικές πιέσεις, γιατί ή οίκονομική aνάπτυξη τής χώ

ρας γιά νά εlναι πραγματική, πρέπει νά συμβαδίζη μέ 

νομισματική σταθερότητα. Ό πληθωρισμός, ώς 

γνωστό, έπηρεάζει δυσμενώς όλους τούς τομείς τής 

οiκονομίας μιιiς χώρας, μέ τό αίσθημα τής aνασφα

λείας . πού προκαλεί. 'Α να στέλλει τίς έπενδύσεις, 

προκαλεί ανεργία, aποθαρρύνει τίς καταθέσεις καί 

πρό παντός δυσχεραίνει τόν οίκονομικό προγραμμα

τισμό. Γι ' αύτό, άλλωστε, καί σέ όλες τίς χώρες τής 
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Εύρώπης δίδουν αύτή τήν στιγμή τήν μάχη κατά τοv 

πληθωρισμού καί μάλιστα μέ μέτρα σκληρότατα, 

πού δέν παρέστη άνάγκη νά ληφθοvν στήν 'Ελλάδα. 

Καί τό χειρότερο ε{ναι ότι ό πληθωρισμός όδηγεί 

στόν φαvλο κύκλο τιμών καί ήμερομισθίων, μέ άποτέ

λεσμα νά φαλκιδεύη τά εiσοδήματα τών έργαζομέ

νων, πού ε{ναι δραχμοδίαιτοι. Γιατί, όπως ε{πα καί 

παλαιότερα, οί πλούσιοι όχι μόνο δέν ένοχλοvνται 

άπό τόν πληθωρισμό, άλλά πολλές φορές καί έπωφε

λοvνται. 

>>Αύτά πού σι'iς ε{πα ε{ναι τόσο γνωστά, ώστε νά 

μπορούν νά θεωρηθούν κοινοτοπίες. Κοινοτοπίες 

όμως πού ε{ναι iσχυρότερες άπό θεωρίες οiκονομικές 

καί πού κάνουμε τό σφάλμα νά τίς λησμονούμε. 

>>Μέ τά πρώτα οΙκονομικά μέτρα, πού πρόσφατα 

άνεκοινώθησαν άπό τήν Κυβέρνηση καί μέ τήν συ

νεργασία σας, μπορεί νά έπιτευχθή γρήγορα ή άνά

σχεση τών πληθωριστικών πιέσεων έπί τής οiκονο

μίας, ώστε ό ρυθμός άνόδου τοv δείκτου τιμών κατα

ναλωτού κατά τό έτος αύτό νά κυμανθή σέ έπίπεδα 

χαμηλότερα του περασμένου χρόνου καί έν συνεχεί~ 

νά συμπιεσθή περισσότερο. 

>>Τά έπιτεύγματα τής έλληνικής οΙκονομίας πού 

έν συντομί~ σι'iς έξέθεσα, ε{ναι άσφαλώς εlς όλους 

τούς τομείς, έκτός του τιμαρίθμου, άνώτερα άπό τά 

άντίστοιχα έπιτεύγματα τών περισσότερο προηγμέ

νων χωρών τής ΕΟΚ καί του ΟΟΣΑ καί ε{ναι θεαμα
τικά - μπορώ νά πώ - όσον άφορά τήν βελτίωση 

τών πραγματικών εΙσοδημάτων καί του βιοτικού έπι

πέδου τών έργαζομένων. Ή Κυβέρνηση δέν Ισχυρί

ζεται βέβαια ότι ή Έλλάς έγινε παράδεισος. Δένε{

ναι όμως κόλασις, όπως θέλει νά τήν έμφανίζη ή 

άντιπολίτευση. Ε{ναι άπλώς σέ καλύτερη κατάσταση 

άπό πολλές χώρες τής Εύρώπης. 

>>Πάντως, τά έπιτεύγματα αύτά πρέπει νά μι'iς έμ

πνέουν έμπιστοσύνη, γιατί άποδεικνύουν τόν δυνα

μισμό τής έλληνικής οiκονομίας καί συνεπώς του 

έλληνικοv λαοv. Ή αlσοδοξία όμως αύτή δέν πρέπει 

νά χαλαρώνη τήν έπαγρύπνησή μας. 

>> Ά ντίθετα, πρέπει νά έντείνουμε όλοι τίς προ
σπάθειές μας, γιατί, γιά νά ξεπεράσουμε τήν έθνικά 

κρίσιμη περίοδο πού διανύουμε, έχουμε άνάγκη 

-έκτός τών άλλων - Ισχυρι'iς οΙκονομίας. Πρέπει 

νά συγχρονίσουμε τήν οΙκονομία μας καί νά έπιτύ

χουμε ύπό συνθήκας σταθερότητος ταχύρρυθμη οΙ

κονομική άνάπτυξη, πού ε{ναι άπαραίτητη γιά τήν 

άσφάλεια καί τήν πρόοδο του τόπου. 

>>Θά πρέπει μέ άλλα λόγια νά παράγωμε περισσό

τερο καί νά δαπανοvνε όλιγώτερο, όχι μόνο γιά νά 

έπενδύουμε παραγωγικά τό περίσσευμά μας, άλλά 

καί γιά νά περιορίζωμε τήν ύπερκατανάλωση πού 

τροφοδοτεί τόν πληθωρισμό. 'Όταν, άλλωστε, όμι

λοvμε γιά λιτότητα, δέν έννοοvμε τήν στέρηση, άλλά 

τήν άποφυγή τής σπατάλης, πού_ ύποκινείται περισ-

σότερο άπό τόν εύδαιμονισμό καί λιγώτερο άπό πρα

γματικές άνάγκες. Γιατί ύγιές νοικοκυριό ε{ναι έκεί

νο πού δέν χρειάζεται τά περιττά καί δέν στερείται τά 

άναγκαία. 

>> 'Η άνάγκη τής έντάσεως τών προσπαθειών μας 
καί τής τηρήσεως του μέτρου στήν ζωή μας γίνεται 

σήμερα έπιτακτικώτερη, γιατί ή προσεχής ένταξή 

μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες μι'iς έπιβάλλει τό 

πρόσθετο βάρος τής ταχείας προσαρμογής μας στίς 

καινούργιες συνθήκες πού θά άντιμετωπίσουμε. Καί 

μέ τήν εύκαιρία αύτή έπιθυμώ νά σι'iς βεβαιώσω ότι 

ο{ διαπραγματεύσεις γιά τήν ένταξή μας έξελίσσον

ται σύμφωνα μέ τίς έπιδιώξεις τής έλληνικής Κυβερ

νήσεως. 

>>Γιά τό θέμα τής έντάξεώς μας στίς Εύρωπαϊκές 

Κοινότητες γνωρίζετε πολύ καλά τίς σκέψεις μου, 

γιατί ε{ χα τήν εύκαιρία νά τίς έκθέσω δημοσία κατ' 

έπανάληψη. Θά τίς έπαναλάβω όμως έν συντομί~. 

γιατί έπιθυμώ νά γίνουν συνείδηση όλων τών 'Ελ

λήνων. 

>>Ή ένταξή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες 

άποτελεί ταυτόχρονα πολιτική καί οΙκονομική έπι

λογή, πού έγινε κατ· ούσίαν άπό τό 1960, όταν άπεφά
σισα - μέ σύμφωνο γνώμη όλου του πολιτικού κό

σμου- τήν σύνδεση τής χώρας μας μέ τίς Εύρωπαϊ

κές Κοινότητες. ΝΗδη, μετά παλλάς περιπετείας, 

έφθασε ή ώρα γιά τήν όλοκλήρωση αύτής τής πολι

τικής, πού τήν ώνόμασα μεγάλη, γιατί θά έπηρεάση 

βαθύτατα τό μέλλον του έθνους. 

»Μέ τήν ένταξή μας ciτήν ΕΟΚ θά δημιουργη
θούν οί προϋποθέσεις καί οί δυνατότητες γιά νά έπι

τύχουμε τόν έπιθυμητό ρυθμό οΙκονομικής άναπτύ

ξεως, νά άνεβάσουμε τό βιοτικό έπίπεδο του έλληνι

κοv λαοv, Ιδί~ τών άγροτών καί τών έργαζομένων, 

καί νά γεφυρώσουμε τό άνοιγμα τής οΙκονομικής 

άναπτύξεως, πού μι'iς χωρίζει άπό τίς πιό προηγμένες 

χώρες τής Δυτικής Εύρώπης. 

»Εiδικώτερα, ή ένταξή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοι

νότητες θά βοηθήση στήν αϋξηση τής παραγωγικό
τητας τής έλληνικής γεωργίας καί στήν άνετη διά

θεση τών άγροτικών μας προϊόντων στήν Κοινή 

'Αγορά, μέ άποτέλεσμα τήν άνοδο του βιοτικοv έπι

πέδου τών άγροτών μας. 

»Γιά τά ώφελήματα πού θά άποκομίση ή γεωργία 

μας άπό τήν ένταξη, ώμίλησα διά μακρών στό Εlδικό 

Συνέδριο πού συνεκάλεσε πρό καιροv ή ΠΑΣΕΓΕΣ. 

»'Η βιομηχανία μας άπό τήν άλλη μεριά, μέσα 

στά πλαίσια τοv ένιαίου οlκονομικοv χώρου τής 

Κοινής Άγορι'iς, θά έχη τή δυνατότητα νά άναπτυ

χθή, έπωφελουμένη άπό τίς όργανωτικές καί χρημα

τοδοτικές δυνατότητες τής Κοινότητος. Βέβαια, γιά 

νά άξιοποιηθοvν αύτές οί δυνατότητες, θά χρειασθή 

έκσυγχρονισμός τής βιομηχανίας μας καί αύτό θά 

έπιτευχθή εύκολώτερα μέ τήν σύμπτήξη μικρών σέ 
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Σέρρες. 'Επέτειος 'Απελευθερώσεως τής περιοχής. 
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μεγάλες μονάδες καί μέ τήν συνεργασία, δπου ε{ναι 

δυνατή, μέ ξένους έπιχειρηματίες, πού έκτός τών κε

φαλαίων, διαθέτουν τεχνολογική πείρα καί άσφαλείς 

διεθνείς άγορές. 

>>Oi μικρομεσαίες έπίσης έπιχειρήσεις μέσα στήν 
άγορά τών 260 έκατομμυρίων κατοίκων θά έχουν τε
ράστιες εύκαιρίες γιά τήν πρόοδό τους, άρκεί νά έπι

δείξουν τήν εύελιξία, τήν δύναμη προσαρμογής καί 

τίς iκανότητες πού έχουν άποδείξει δτι έχουν. 

>> 'Αλλά ή προσχώρησή μας στίς Εύρωπαϊκές 
Κοινότητες άποτελεi καί πολιτική έπιλογή, πού θά 

παίξη άποφασιστικό ρόλο στό μέλλον τής χώρας. 

Καί θά σiiς παρακαλέσω νά προσέξετε Ιδιαιτέρως τό 

σημείο αύτό τής όμιλίας μου. 

>>Στή Δυτική Εύρώπη πραγματοποιοvνται στήν 

έποχή μας έξελίξεις, πού προετοιμάζουν σταθερά 
τήν μεταμόρφωση τών σημερινών. οΙκονομικών κοι
νοτήτων σέ πολιτικούς όργανισμούς. Ή πολιτική 

ένοποίηση τής Δυτικής Εύρώπης εύρίσκεται άναμ

φισβήτητα στόν δρόμο τής πραγματοποιήσεως, παρά 

τήν βραδύτητα μέ τήν όποία συντελείται καί τίς άνα

πόφευκτες δυσχέρειες πού ύπάρχουν σέ κάθε δημο

κρατική διαδικασία. Ε{ ναι αύτονόητο δτι ή χώρα μας 
δέν μπορεί ν' άπουσιάζη άπό τήν Ήνωμένη Εύρώ

πη, γιατί δέν μπορεί νά ζήση, ν' άναπτυχθή καί νά 

εύημερήση άπομονωμένη. 

>>Μέ τήν έγκαιρη συμμετοχή μας στήν Ήνωμένη 

Εύρώπη, πού διαμορφώνεται, θά περιφρουρήσουμε 

πιό άποτελεσματικά τά συμφέροντα καί τήν άνεξαρ

τησία τής χώρας. Γιατί εlναι φανερό δτι ή έθνική 

μας άνεξαρτησία έξασφαλίζεται άποτελεσματικά μό

νο μέ τήν Ισότιμη συμμετοχή σέ μιά Ισχυρή όμάδα 

έλευθέρων, άνεξαρτήτων καί δημοκρατικών λαών, μέ 

τούς όποίους μiiς συνδέει μακρά παράδοση iστορι

κών, πολιτιστικών, πολιτικών καί οΙκονομικών δε

σμών καί δχι μέ τήν "άδέσμευτη πολιτική", πού 

δδηγεί στήν άπομόνωση, τόν οΙκονομικό μαρασμό 

καί σέ άστάθμητους έξωτερικούς κινδύνους. 

>>Ή ένταξη τής χώρας μας στήν Ήνωμένη Εύ

ρώπη θά τήν άπαλλάξη άπό όποιεσδήποτε έξαρτή
σεις, γιατί θά τήν καταστήση Ισότιμη μέ τίς μεγάλες 

εύρωπαϊκές χώρες, δεδομένου δτι θά έχη Ισοδύναμη 

μέ αύτές ψήφο. 

»Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα μιά γιά πάν

τα νά διαλύσω τήν σύγχυση πού δημιουργείται σκό

πιμα γύρω άπό τήν έξωτερική μας πολιτική. Γιατί 

ε{ ναι αύτονόητο δτι μέ τήν ένταξή μας θά συνδέσωμε 

τό μέλλον μας πολιτικά καί οΙκονομικά μέ τήν 

'Ηνωμένη Εύρώπη, άφοίJ θά άποτελέσωμε όργανικό 

της τμήμα. Γι ' αύτό, άλλωστε, καί έπιδιώκουμε τήν 
ένταξη. "Οπως γι' αύτό τήν καταπολεμοvν καί έκεί

νοι πού θέλουν νά άπομακρύνουν τήν χώραν μας άπό 

τήν δημοκρατική Δύση. 

» 'Αλλά, πέραν τής κατοχυρώσεως τής έθνικής 
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μας άνεξαρτησίας, μέ τήν συμμετοχή μας στήν 

Ήνωμένη Εύρώπη θά κατοχυρώσουμε καί τούς δη

μοκρατικούς μας θεσμούς, γιατί δλη η θεσμική δομή 

τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων προϋποθέτει τήν λει

τουργία στίς χώρες-μέλη της πολιτευμάτων δημο

κρατικών. Αύτό σημαίνει δτι θά ε{ναι άδύνατο νά 

έπιχειρηθή όποιοδήποτε πραξικόπημα κατά τής δη

μοκρατίας. Γιατί αύτοί πού θά τό άποτολμήσουν, θά 

γνωρίζουν δτι τήν έπομένη θά έχουν άποβληθή άπό 

τήν Κοινότητα μέ συνέπειες όδυνηρές γιά τήν χώρα. 

»'Αλλά τά ώφελήματα, πολιτικά καί οίκονομικά, 

άπό τήν ένταξή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες δέν 

θά τά άποκτήσωμε βέβαια αύτόματα καί χωρίς κόπο 

καί θυσίες. 'Αντίθετα, θά χρειασθή συνεχής καί έπί

πονη προσπάθεια, γιά νά προσαρμόσωμε δχι μόνο 

τήν δομή τής οίκονομίας μας, άλλά καί τήν νοοτρο

πία μας στήν νέα κατάσταση πού θά έχη δημιουργη

θή. Γιατί έτσι καί μόνο θά άξιοποιήσωμε τίς δυνατό

τητες πού μaς προσφέρωνται. 

»'Η Κυβέρνηση θά βοηθήση μέ δλα τά μέσα πού 

διαθέτει τήν προσπάθεια τής προσαρμογής. 'Αλλά 

χωρίς τήν πίστη δλων τών 'Ελλήνων, χωρίς τήν 

ένεργό συμμετοχή δλων τών τάξεων καί χωρίς τήν 

συνεργασία τους τίποτε δέν μπορεί νά έπιτευχθή. Για

τί η άνάπτυξη μιaς έλεύθερης οίκονομίας σέ δημο

κρατικά πλαίσια ε{ναι κατά βάση έργο τών παραγω

γικών τάξεων, δεδομένου δτι άποτελεί έκούσια δια

δικασία. 

»Γιά τόν σκοπό αύτό η Κυβέρνηση άποφάσισε 

έκτός τών άλλων νά συστήση τό Συμβούλιο Κοινω

νικής καί Οίκονομικfjς Πολιτικής, ώς συμβουλευτι

κό της δργανο στήν έJJεξεργασία τών μέτρων καί τών 

προγραμμάτων πού σχετίζονται μέ τήν οίκονομική 

καί κοινωνική πολιτική τής χώρας, είδικώτερα μέσα 

στά νέα πλαίσια πού δημιουργούνται μέ τήν ένταξή 

μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

» Τό Συμβούλιο Κοινωνικής καί Οίκονομικής 
Πολιτικής συγκροτήθηκε κατά τό πρότυπο τής Οί

κονομικής καί Κοινωνικής 'Επιτροπής τών Εύρω

παϊκών Κοινοτήτων. 

>>Σκοπός τοv θεσμού αύτοv ε{ναι νά συνδέση, στά 

πλαίσια ένός έθνικοv όργάνου, τάξεις διαφορετικών 

οίκονομικών καί κοινωνικών συμφερόντων, γιά νά 

συνεργασθούν στήν διαμόρφωση μιaς έθνικής πολι

τικής γιά τήν οίκονομική άνάπτυξη τής χώρας καί 

τήν όμαλή ένταξή της στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

;; 'Η άποστολή σας συνεπώς δέν περιορίζεται στίς 
συμβουλές πού θά δίδετε στήν Κυβέρνηση καί πού 

θά πρέπει νά ε{ναι άπροκατάληπτες. Τήν άποστολή 

αύτή θά τήν όλοκληρώσετε, aν διαφωτίζετε καί κα

θοδηγήτε μέ θάρρος τίς όμάδες πού έκπροσωπείτε, 

είς τρόπον ό5στε, άvτί νά συγκρούωνται, νά συμβάλ

λουν μέ τήν συμπεριφορά τους στήν προαγωγή τοv 

κοινωνικού καί τοv έθνικοv συμφέροντος. 

;; Η Av έχετε ώς γνώμονα τό συμφέρον αύτό, θά 
μπορέσετε άσφαλώς νά έναρμονίσετε τίς διιστάμενες 

άπόψεις καί νά άνεύρετε τήν χρυσή τομή στά πολύ

πλοκα προβλήματα μέ τά όποία θά άσχοληθήτε. 

>>Ή Κυβέρνηση άποδίδει μεγάλη σημασία στίς 

προτάσεις πού θά κάνετε καί στίς συμβουλές πού θά 

δώσετε, γιατί γνωρίζετε δτι θά προέρχωνται άπό άν

θρώπους έμπείρους καί ύπευθύνους. 'Από άνθρώπους 

πού γνωρίζουν δτι μόνο στά πλαίσια μιaς εύνομού

μενης καί εύημερούσης πολιτείας ε{ναι δυνατόν νά 

προαχθούν τά συμφέροντα τών τάξεων πού έκπρο

σωποvν». 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ &.κρόαση τόν 

'Αμερικανό πρεσβευτή, Ρ. Μάκ Κλόσκυ, δ δποίος 

ζήτησε τή σχετική συνάντηση έν όψει τής ένδεχόμε

νης μεταβάσεώς του στήν Ούάσιγκτων. 'Όπως &.να

κοινώθηκε έπίσημα, κατά τή συνάντηση «συζητήθη

καν θέματα &.φορώντα τίς σχέσεις τών δύο χωρών». 

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής επισκέπτεται τίς Σέρρες καί 

συμμετέχει στίς έορταστικές έκδηλώσεις γιά τήν 65η 

έπέτειο &.πό τήν &.πελευθέρωση τής πόλεως. 

'Απαντώντας στήν προσφώνηση πού του &.πηύ

θυνε δ δήμαρχος μέσα σέ κλίμα παλλαϊκοί) ένθουσι

ασμου, ό πρωθυπουργός &.ναφέρθηκε στά ζωηρά αί

σθήματα πού του προκαλεί κάθε έπίσκεψη στήν γενέ

τειρά του: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Σaς εύχαριστώ γιά τήν άγάπη καί τήν έμπιστοσύ

νη μέ τήν όποία μέ ύποδέχεσθε. Σaς παρακαλώ νά 

βεβαιωθείτε δτι αίσθάνομαι βαθειά συγκίνηση έπι

σκεπτόμενος σήμερα τίς Σέρρες. Ή συγκίνησή μου 

αύτή ε{ναι ζωηρότερη, γιατί η έπίσκεψη συμπίπτει 

μέ τόν έορτασμό τής έπετείου τής άπελευθερώσεως 

τών Σερρών, μιaς πόλεως μέ τήν όποία συνδέθηκα 

καί τήν όποία άγάπησα άπό τά παιδικά μου χρόνια. 

Δέν λησμονώ ποτέ, δτι οί Σέρρες ύπήρξαν ή άφετη

ρία τής μακρaς πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Αίσθά

νομαι εύγνωμοσύνη πρός τόν λαό της, γιατί μοv 

συμπαραστάθηκε κατά τρόπο σταθερό, κατά τρόπο 

άνεπιφύλακτο, σέ δλους τούς πολιτικούς μου άγώνες. 

»Σaς παρακαλώ, κύριε δήμαρχε, νά μεταφέρετε 

στούς συμπολίτες τήν άγάπη μου καί τούς θερμούς 

μου χαιρετισμούς». 

Μετά τό πέρας, έξάλλου, τής παρελάσεως στρα

τιωτικών μονάδων, όργανώσεων καί τμημάτων τής 

σπουδάζουσας νεολαίας, ό πρωθυπουργός εκαμε τήν 

παρακάτω δήλωση: 
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«Ούδέποτε ή 'Ελλάς εlχε τό στρατό πού έχει σή

μερα. VΕχουμε στρατό, δ δποίος έμπνέει όχι μόνο 

αίσθημα άσφαλείας άλλά καί αίσθημα ύπερηφανεί

ας. Στρατό πού στέκει στό ύψος τών δυσκόλων περι

στάσεων πού άντιμετωπίζει ή χώρα». 

'Η δήλωση αύτή του πρωθυπουργοu, εδωσε τήν 

άφορμή γιά τή διατύπωση, άπό τίς στήλες τής έφη

μερίδας «Καθημερινή», σχολίου μέ τόν τίτλο «'Ο 

στρατός». 

Στίς «δύσκολες περιστάσεις πού άντιμετωπίζει ή χώ

ρα», κατά τόν χαρακτηρισμό του πρωθυπουργοί>, προσ

λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία ή δήλωσή του δτι «οuδέποτε ή 

'Ελλάδα εlχε τό στρατό πού έχει σήμερα»· στρατό, δ δποί

ος, πάντα κατά τήν πρωθυπουργική δήλωση, δέν εμπνέει 

μόνον αίσθημα άσφαλείας, άλλά καί αίσθημα ύπερηφάνει

ας, «στρατό πού στέκει στό ϋψος τών δυσκόλων περιστά

σεων πού άντιμετωπίζει ή χώρα». 

Μέχρι νά φθάσουμε στήν ώραία εποχή κατά τήν όποία 

τό κάθε Κράτος θά σέβεται τό άλλο πραγματικά, τά σύνορα 

μεταξύ τών χωρών θά εlναι γραμμές φιλίας καί ή κάθε χώ

ρα θά «ύποβλέπει» καί θά «έποφθαλμιά» μόνον τόν πολιτι

σμό τής άλλης καί μόνον αuτόν θά θέλει νά οικειοποιηθεί 

καί νά συναγωνισθεί, μέχρι νά γίνουν πραγματικότητα δλα 

αύτά τά θεσπέσια καί νά βγουν άπό τήν σφαίρα του όνεί

ρου, δπου έξακολουθοί>ν νά παραμένουν άπό τότε πού κά

ποια πρωτόγονη φυλή ερριξε γιά πρώτη φορά τά βέλη της 

έναντίον μιάς άλλης, πού προσπαθοί>σε νά μπεί στήν περι

οχή της, οί ένοπλες δυνάμεις κάθε ειρηνικής χώρας θά 

εlναι συνδεδεμένες μέ τήν ίδια της τήν ϋπαρξη. νΕχει λοι

πόν καί δ ελληνικός λαός κάθε λόγο νά δοκιμάζει αισθή

ματα ίκανοποιήσεως, άκούγοντας τόν πρωθυπουργό νά μι

λεί δπως έμίλησε γιά τόν στρατό, εκτιμώντας τό φρόνημα 

καί τήν ετοιμότητά του . Καί άποκτa άκόμα μεγαλύτερη 

σημασία ή πρωθυπουργική δήλωση άν λάβει κανείς ύπόψη 

του δτι έγινε ϋστερα άπό μιά επιβλητική παρέλαση τμημά

των τών ενόπλων δυνάμεων. 

'Αλλά πέραν άπό τό αϊσθημα άσφαλείας πού έμπνέει, 

έχει καί μιά άκόμη πλευρά ή πρωθυπουργική διαβεβαίωση 

γιά τό ύψηλό επίπεδο του στρατοί> : τό επίπεδο αuτό εlναι 

έργο τής δημοκρατίας. Εϊχαμε δυστυχώς πολλά δείγματα 

- μερικά μάλιστα πασιφανέστατα ... - γιά νά εκτιμήσουμε 

που εlχε δδηγήσει τό στρατό ή επταετία. Καί δέν εlναι 

άγνωστο πόσες προσπάθειες χρειάστηκαν γιά νά ξαναβρεί 
τό δρόμο του καί τό ρόλο του, νά έπιτελέσει τόν άποκλει

στικό προορισμό του πού εlναι ή φρούρηση τής άκεραιό

τητας καί ή προάσπιση τής έλευθερίας του έθνους. 

Πολλά άσφαλώς θά έγγραφοί>ν στό ενεργητικό τής δη

μοκρατίας, μέ τήν δποία κυβερνάται ή χώρα άπό τόν 'Ιού

λιο τοί> 1974. "Αν δχι δμως τό πρώτο, πάντως ενα άπό τά 
πρώτα, θά ε{ ναι αuτό πού επέτυχε στό στρατό: καί έπειδή ή 

σημασία του εlναι καίρια σήμερα γιά τό έθνος περισσότε

ρο παρά ποτέ άλλοτε, άλλά καί γιατί ήταν ενα άπό τά πιό 

δύσκολα προβλήματα πού τής κληροδότησε ή έπταετία98 • 

4-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

Πραγματοποιείται, στήν "Αγκυρα, σέ έφαρμογή 

τής κοινής άποφάσεως των πρωθυπουργών, της • Ελ
λάδος καί τής Τουρκίας, διαδοχικά στό Μοντραί καί 

τήν Ούάσιγκτων, ή πρώτη συνάντηση μεταξύ τrον 

γενικών γραμματέων τrον ύπουργείων 'Εξωτερικών 
τrον δύp χωρών, Βύρωνος Θεοδωροπούλου καί Σού

κρου ' Ελεκντάγκ. 
Πρίν άναχωρήσει γιά τήν τουρκική πρωτεύουσα, 

δ 'Έλληνας έκπρόσωπος ελαβε άπό τόν πρωθυπουρ

γό Κ. Καραμανλή καί τήν Κυβερνητική 'Επιτροπή 

τίς έξης δδηγίες: 

«Οί συνομιλίες του μέ τόν Τοί>ρκο δμόλογό του εlναι ad 
referendum. Δέν θά δεσμεύουν τίς Κυβερνήσεις. 'Όπως οί 
πρωθυπουργοί συνεφώνησαν νά μήν δεσμευθοί>ν γιά νά κά

νουν πρώτα μιά γενική άνταλλαγή άπόψεων, έτσι καί οί 
γενικοί γραμματείς στό στάδιο αύτό δέν θά άναλάβουν δε

σμεύσεις. 'Απλώς θά έξετάσουν άν ύπάρχη δυνατότης 

προσεγγίσεως τών άπόψεων πού έξέφρασαν οί δύο πρωθυ

πουργοί. 

»'Επιδίωξη άπό δικής μας πλευράς εΙ ναι μέ τή συνάν

τηση τών γενικών γραμματέων νά ύπάρξη βελτίωση του 

κλίματος, έτσι ώστε νά κερδηθή χρόνος, άλλά συγχρόνως 

νά έξακριβωθοί>ν τί δυνατότητες ύπάρχουν γιά τήν έξεύρε

ση ουσιαστικών λύσεων. 

»'Εάν άπό τουρκικής πλευράς άνακινηθή τό Κυπριακό, 

δ γενικός γραμματεύς θά έπαναλάβη τά δσα έχει πή καί 

στό Μοντραί καί στήν ΟΜσιγκτων δ 'Έλλην πρωθυπουρ

γός, δτι δηλαδή δέν διαπραγματευόμεθα έμείς άλλά ή κυ

πριακή Κυβέρνηση. Τό μόνο πού μποροί>με νά κάνουμε 

εΙναι νά συνιστοuμε μετριοπάθεια καί σύνεση. 

»'Εάν άπό τουρκικής πλευράς άνακινηθή τό θέμα του 

έμπάργκο δ γενικός γραμματεύς θά έπαναλάβη τή γραμμή 

του κ. πρωθυπουργοί> κατά τή συνάντηση μέ Έτσεβίτ 

στήν ΟΜσιγκτων. Θά σημειώση γενικότερα δτι ή μέν έλ

ληνική Κυβέρνηση δέν έλέγχει οϋτε τό Κογκρέσσο οϋτε 

κάν τό έλληνικό λόμπυ, γι, αuτό καί δέν μπορεί νά θεωρή

ται ύπεύθυνος γιά τό έμπάργκο, ένώ οί τουρκικές ένέργειες 

νά παρεμβάλουν προσκόμματα στήν ειδική μας σχέση μέ 

τό ΝΑΤΟ καί στήν ένταξή μας στήν ΕΟΚ έλέγχονται άπο

κλειστικώς άπό τήν Τουρκία. Συνεπώς, ή Τουρκία προκα

λεί τήν • Ελλάδα. 'Ενώ άντίθετα, σκοπός μας θά έπρεπε νά 
ήταν νά άποφεύγωμε τέτοιες ένέργειες πού προκαλοί>ν άν

τιδράσεις καί νά δημιουργήσωμε κλίμα έμπιστοσύνης. 

»'Εάν άπό τουρκικής πλευράς άνακινηθή θέμα μειονο

τήτων, δ γενικός γραμματεύς θά άκολουθήση τή γραμμή 

πού τήρησε δ κ. πρωθυπουργός στή συνάντηση τής ΟΜ

σιγκτων καί του Μοντραί. 

»Οί δύο πρωθυπουργοί έξέθεσαν κατά τίς δύο συναντή

σεις τους τίς θέσεις τών δύο πλευρών. Οί θέσεις αuτές άπέ

χουν. 'Αποστολή τών δύο γενικών γραμματέων θά εΙ ναι νά 

έξετάσουν σέ ποιά άπ' αuτά τά θέματα μπορεί νά ύπάρξη 

προσέγγιση καί ποιά. 'Εμείς πιστεύομε δτι δύο εlναι τά 

κύρια άντικείμενα τής διαφοράς: ή ύφαλοκρηπίδα καί δ 

έναέριος χώρος καί δτι, άν λυθοί>ν αuτά, διευκολύνεται ή 

λύση τών ύπολοίπων. 

»Γιά τήν ύφαλοκρηπίδα ή σταθερή θέση τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως εΙναι δτι δέν ύπάρχει άλλος τρόπος έπιλύ

σεως άπό τή Χάγη ij τή διαιτησία. 'Η διαδικασία αuτή έχει 
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τά εξής πλεονεκτήματα: α) θά δώση άντικειμενική λύση 

στό πρόβλημα, β) καλύπτει καί τίς δύο Κυβερνήσεις πολι

τικώς, λαμβανομένου ύπ' όψιν δτι είναι τόσο άκραίες οί 

θέσεις τών δύο πλευρών, ώστε οίαδήποτε λύση διά διαλό

γου θά επικριθή καί στίς δύο χώρες, γ) δ διάλογος επί 3 
χρόνια δέν άπέδωσε άποτελέσματα λόγω τών συνεχών 

ύπαναχωρήσεων τών Τούρκων. 'Εάν παρά ταϋτα επιμένουν 

στή συνέχιση διαλόγου, θά πρέπει νά συνεχισθή ύπό τό 

Πρωτόκολλο τής Βέρνης, πού προβλέπει δτι θά μελετηθή 

ή διεθνής πρακτική καί οί κανόνες τοϋ διεθνοϋς δικαίου 

άπό μιά επιτροπή είδικών, πρίiγμα πού ώς τώρα λόγω 

τουρκικής άρνήσεως δέν εγινε. 

»Τό θέμα τής ελληνοτουρκικής συμφωνίας τοϋ 1930 καί 
τό θέμα τής προτάσεως περί συνδιαλλαγής δέν θά άνακι

νηθή. 

»" Οσο γιά τόν εναέριο χώρο, ή ρύθμιση τών εκκρεμοτή
των ενδιαφέρει καί τούς δύο, κυρίως δμως τήν Τουρκία. 

Μποροϋμε νά άποχωρίσωμε τό θέμα τών πτήσεων εντός 

άεροδιαδρόμων καί νά ι'iρωμε άμέσως εκατέρωθεν τίς άγγε

λίες πού εμποδίζουν άπό τό 1974 τή πραγματοποίηση τών 
πτήσεων αύτών. Θά δηλωθή πάντως στούς Τούρκους δτι 

δσον άφορίi τό FIR δέν τό θεωροϋμε ώς δριο κυριαρχικών 
δικαιωμάτων. 'Εντός τοϋ FIR άσκοϋμε τεχνικές άρμοδιό
τητες ώς εντολοδόχοι τοϋ ICAO. Θά περιορίσουμε ετσι τό 
δλο θέμα μόνο στό πρόβλημα τών στρατιωτικών πτήσεων. 

Μοναδικό κριτήριο γι' αύτό είναι ή άσφάλεια τών δύο 

χωρών. Οί ήγέται τών δύο δπλων μποροϋν νά συναντηθοϋν 

γιά νά τό συζητήσουν. Θά πρέπει δμως καί εκεί νά ξεκινή

σωμε άπό τίς εργασίες πού εγιναν άπό κοινοϋ μέχρι τώρα, 

γιατί τό νέο σχέδιο πού ύπέβαλε ή Τουρκία τό Μάρτιο τοϋ 

1977 άντί νά προσεγγίζη τίς άπόψεις τίς άπομακρύνει, για
τί θέτει νέα αίτήματα καί διευρύνει άπαράδεκτα γιά τήν 

ελληνική πλευρά τό δλο ζήτημα. Μέ τήν άποκατάσταση 

σημειωτέον τής είδικής μας σχέσεως μέ τό ΝΑΤΟ καί τήν 

επανάληψη τοϋ συστήματος cross-tell οί φόβοι καί τών δύο 
πλευρών γιά τήν άσφάλειά τους ούσιαστικά εξουδετερώ

νονται. Θά είμαστε μάλιστα διατεθειμένοι νά άντιμετωπί

σουμε καί τήν περίπτωση επαναλειτουργίας τοϋ συστήμα

τος cross-tell άμέσως, προεξοφλώντας τήν δριστικοποίηση 
τής είδικής μας σχέσεως μέ τό ΝΑΤΟ. 

»" Αλλα θέματα εναερίου χώρου, δπως τερματική πε
ριοχή Λήμνου, περιοχές άσκήσεων, νέοι άεροδιάδρομοι, 

ε\:μαστε πρόθυμοι νά τά συζητήσωμε επί τεχνικοϋ επιπέδου. 

Γιά τό θέμα τών 10 ν.μ. δεχόμεθα δτι ύπάρχει θέμα, άλλά τό 
δίκαιον είναι μέ τό μέρος μας, γιατί εφ' δσον δικαιούμεθα 

νά κάνωμε τό μείζον, δικαιούμεθα νά κάνωμε καί τό ελάσ

σον. Τό δλο θέμα συνδυάζεται μέ τό πρόβλημα τών χωρι

κών ύδάτων, καί θά τό συζητήσουν οί δύο πρωθυπουργοί. 

»Θά δοθή στήν τουρκική πλευρά τό σχέδιο τής προτά

σεώς μας περί συμφώνου μή επιθέσεως καί θά γίνη σύντο

μη προφορική άνάπτυξη τών σκοπών στούς δποίους άπο

βλέπει. 

»Θά δηλώσωμε επίσης τήν πρόθεσή μας νά προωθήσω

με γιά νομοθετική κύρωση τίς μεθοριακές συμφωνίες 

69/71. 
»Είμαστε πρόθυμοι νά συνεχισθή δ διάλογος στό ύπη

ρεσιακό επίπεδο, ετσι ώστε δταν ώριμάσουν τά θέματα νά 

πραγματοποιηθή νέα συνάντηση τών δύο πρωθυπουργών. 

>>Τό άνακοινωθέν τής συναντήσεως τών γενικών γραμ-

ματέων νά είναι κατά τό δυνατόν βραχύ καί νά μήν άναφέ

ρεται στά συγκεκριμένα επί μέρους θέματα άλλά στή δια

δικασία συνεχίσεως τοϋ διαλόγου. 

»Θά καταβληθή προσπάθεια νά άποφευχθοϋν οί διαφυ

γές γιά νά μήν ύπάρξουν άκαιρες άντιδράσεις>>99. 

Σέ έκτέλεση τ&ν παραπάνω δδηγι&ν, δ γενικός 

γραμματέας του υπουργείου των 'Εξωτερικών τής 

'Ελλάδος έπισκέφτηκε καί ε{ χε συνομιλία μέ τόν 

Τουρκο πρωθυπουργό, παρουσία 'Ελλήνων καί 

Τούρκων υπηρεσιακών παραγόντων. 

'Επακολούθησε ή συνάντηση, σέ έπίπεδο γενι

κών γραμματέων τών υπουργείων 'Εξωτερικών 'Ελ

λάδος καί Τουρκίας, στίς 4 καί 5 'Ιουλίου. Τό κοινό 
άνακοινωθέν πού έκδόθηκε μετά τή λήξη τους άναφέ

ρει τά άκόλουθα: 

«Σύμφωνα μέ σχετική άπόφαση τών πρωθυπουργών 

'Ελλάδος καί Τουρκίας, οί γενικοί γραμματείς τών ύπουρ

γείων 'Εξωτερικών τών δύο χωρών, πρέσβεις κ. κ. Θεοδω

ρόπουλος καί 'Ελεκντάγκ συναντήθηκαν στήν "Αγκυρα, 

στίς 4 καί 5 'Ιουλίου 1978. 
>>'Η συνάντησή τους αύτή είχε τόν σκοπό νά συνεχίση 

τήν μελέτη τών διμερών θεμάτων πού είχαν συζητηθή με

ταξύ τών δύο πρωθυπουργών κατά τίς συναντήσεις τους 
στό Μοντραί καί στήν Ούάσιγκτων καί νά εξετάση τή δυ

νατότητα προσεγγίσεως τών εκατέρωθεν άπόψεων δπως 

εξετέθησαν άπό τούς δύο πρωθυπουργούς. 

»"Εχοντας ύπ' δψιν τήν κοινή επιθυμία τών δύο πρω

θυπουργών νά εξευρεθοϋν λύσεις στά διμερή προβλήματα 

τών δύο χωρών, οί δύο γενικοί γραμματείς προέβησαν σέ 

μιά πλήρη, είλικρινή καί εποικοδομητική εξέταση τών 

προβλημάτων αύτών. Διεπιστώθη δτι σέ ώρισμένα θέματα 

είναι δυνατή ή προσέγγιση τών άπόψεων αύτών καί γι' 

αύτό συνεφωνήθη νά συνεχισθή δ διάλογος μεταξύ τών 

γενικών γραμματέων. 'Απεφάσισαν νά ξανασυναντηθοϋν 

στήν 'Αθήνα, τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1978»100• 

'Η πρώτη συνάντηση τ&ν γενικών γραμματέων 

των υπουργείων 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί τής 

Τουρκίας, χαιρετίστηκε μέ συγκρατημένη ίκανοποί

ηση άπό τίς δύο πλευρές. Σέ χωριστές άνακοινώσεις 

τους, οί δύο συνομιλητές, άλλά καί δ υπουργός των 

έξωτερικ&ν Γ. Ράλλης, έξήραν τή χρησιμότητά τους 
καί υπογράμμισαν τίς ένθαρρυντικές προοπτικές πού 

ετειναν νά διανοίξουν. 

[Μολοντουτο, λίγες ήμέρες μετά τή λήξη των συ

νομιλιών, aρχισαν- στίς 10 'Ιουλίου- συνδυασμέ

να τουρκικά γυμνάσια, τά μεγαλύτερα πού ε{χαν διε

ξαχθεί στήν περιοχή μέ τή συμμετοχή καί τ&ν τριών 

όπλων. Συγκεκριμένα, στά άεροναυτικά, πού εγιναν 

στό Αίγαίο πέλαγος, καί στά χερσαία, στίς άκτές τής 

Μικρiiς 'Ασίας, πήραν μέρος οί δυνάμεις τής «Στρα

τιάς του ΑίγαίοtJ», δλόκληρος δ στόλος καί οί τακτι

κές άεροπορικές δυνάμεις του νότιου τομέα. Στή δι

άρκεια τής διεξαγωγής τους, ώς τίς 20 'Ιουλίου, οί 
έλληνικές ενοπλες δυνάμεις θά βρίσκονται σέ αύξη-
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μένη έτοιμότητα, έπιτηρώντας μέ προσοχή τίς τουρ

κικές κινήσεις. 

τέλος, μεταξύ 31 ης 'Ιουλίου καί 31 ης Αύγού
στου, όλοκληρώθηκε, σέ δύο φάσεις, ό πρώτος γύρος 

συνομιλιών μεταξύ έμπειρογνωμόνων γιά τόν έναέ

ριο χώρο του Αiγαίου, χωρίς νά έκδοθεί άνακοίνωση 

καί χωρίς νά ύπάρξει, έμφανώς, όποιοδήποτε θετικό 

άποτέλεσμα]. 

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

Στή Βρέμη, μετά τόν τερματισμό τής διασκέψεως 

κορυφής τών έννέα άρχηγών Κρατών καί πρωθυ

πουργών τών Κρατών-μελών τής Εύρωπαϊκής Κοινό

τητας, ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, Β. 

Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν, έπιβεβαίωσε τή θετική πορεία 

τών διαπραγματεύσεων μεταξύ 'Ελλάδος καί ΕΟΚ 

πρός τήν όριστική τους όλοκλήρωση καί δρισε τά 

τέλη 'Ιουνίου 1979 ώς άκραίο χρονικό σημείο γιά 
τήν ύπογραφή τής τελικής συμφωνίας: 

«Θά κατατοπίσουμε τήν έλληνική Κυβέρνηση γιά τίς 

πολιτικές διαβουλεύσεις πού είχαμε έδώ. 'Η ·Ελλάδα ήδη 

βρίσκεται πολύ κοντά στήν Κοινότητα καί φυσικό ε{ ναι νά 

γνωρίζει τίς σκέψεις τής Κοινότητας, τής δποίας σύντομα 

θά είναι Ισότιμος έταίρος . Συζητήσαμε χθές καί σήμερα τό 

θέμα τής έντάξεώς της καί διαπιστώσαμε δτι οί διαπραγμα

τεύσεις διεξάγονται μέ τόν έπιβεβλημένο ρυθμό. 'Αλλά 

στό θέμα τών προθεσμιών άποφασίσαμε δτι ή δριστική 

συμφωνία θά πρέπει νά υπογραφεί μέχρι τέλους τής γαλλι

κής προεδρίας». 

'Η δήλωση του Γάλλου προέδρου έπιβεβαίωνε 

τήν πολιτική βούληση τών μελών τής Κοινότητας νά 

έπισπευσθεί ή εναρξη καί νά έπιταχυνθεί ή όλοκλή

ρωση τής τελικής φάσεως τών διαπραγματεύσεων 

γιά τήν προσχώρηση τής 'Ελλάδος. 'Ήδη, στή συ

νάντηση τής Βρέμης, ό Γερμανός καγκελλάριος, Χ. 

Σμίτ, είχε ύποβάλει τό πρόγραμμα έργασίας του έξα-

. μήνου τής γερμανικής Προεδρίας, στό όποίο καί πε
ριλαμβανόταν ή διεύρυνση τής Κοινότητας. Συγκε

κριμένα, προσδιοριζόταν δτι οί ούσιαστικές διαπρα

γματεύσεις μέ τήν 'Ελλάδα θά όφειλαν νά τερματι

στουν ως τό τέλος του 1978 καί οί τυπικές στή διάρ
κεια του πρώτου τριμήνου του 1979. 

Μόλις ελαβε γνώση τής δηλώσεώς του, ό Κ. Κα

ραμανλής άπέστειλε στόν πρόεδρο τής Γαλλικής 

Δημοκρατίας τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Εlναι πολύς καιρός πού δέν μiiς δόθηκε ή εύκαι

ρία μιiiς προσωπικής έπικοινωνίας πού γιά μένα εl

ναι πάντοτε ίδιαίτερα εύχάριστη καί πολύ χρήσιμη. 

» 'Επωφελουμαι, έτσι, τής δηλώσεως πού κάνατε 
στήν Βρέμη, στίς 6 τρέχοντος μηνός, σχετικά μέ τό 
θέμα τής έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγο

ρά, γιά νά έπικοινωvήσω μαζί σας καί νά σiiς έκφρά-

σω τήν βαθύτατη έκτίμησή μου γιά τήν σταθερή καί 

πολύτιμη συμπαράστασή σας είς τό θέμα αύτό. 

» 'Η άπόφαση του Εύρωπαϊκου Συμβουλίου, νά 
λήξουν οί διαπραγματεύσεις μέ τήν 'Ελλάδα έντός 

του 1978 καί νά ύπογραφή ή σχετική συνθήκη τό 
άργότερο μέχρι 30 'Ιουνίου του 1979, άποτελεί 

άσφαλώς τήν πιό παvηγυρικ17έπιβεβαίωση τής πολι
τικής βουλήσεως τών 'Εννέα νά δεχθουν τήν 'Ελλά

δα ώς δέκατο μέλος καί μάλιστα μέσα στίς προθεσμί

ες πού εlχε ζητήσει ή έλληνική Κυβέρνησις. Καί τό 

γεγονός ότι τήν άπόφαση αύτή τήν έξαγγείλατε έσείς 

προσωπικά ίκανοποίησε ίδιαίτερα τήν έλληνική 

κοινή γνώμη, ή όποία εlχε έτσι aλλη μία άπόδειξη 

γιά τόν άποφασιστικό ρόλο πού έσείς, κύριε πρόε

δρε, έχετε παίξει πάνω στό ζήτημα αύτό - ζήτημα 

θεμελιώδους σημασίας γιά τό μέλλον του έλληνικου 

έθνους. 

»Εlμαι πεπεισμένος ότι τό ένδιαφέρον σας αύτό 

θά συνεχιστή μέχρις ότου όλοκληρωθή ή διαπραγμά

τευσις, είς τρόπον diστε νά έξουδετερωθουν άποτε

λεσματικά όποιαδήποτε έμπόδια πού rσως άνακύ

ψουν μέχρι τής στιγμής έκείνης. 

»'Η ύπογραφή στό Παρίσι τής Συνθήκης 'Εντά

ξεως τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά θά εlναι γιά 

μένα ένα διπλά εύτυχές γεγονός. Γιατί δέν θά άποτε

λέση μόνο τήν όλοκλήρωση τής εύρωπαϊκής πολιτι

κής μου πού έγκαινίασα πρίν άπό 16 χρόνια. Θά 
συμβολίζη ταυτοχρόνως καί τούς ίδιαίτερα στενούς 

δεσμούς πού μέ συνδέουν μέ τήν Γαλλία. 

» v Α ν οί πρ9οπτικές τής έντάξεως διαγράφονται 

αίσιόδοξες, ή 'Ελλάς, κύριε πρόεδρε, έξακολουθεί 

νά βρίσκεται σέ μιά κρίσιμη φάση τής ίστορίας της, 

γιατί άντιμετωπίζει πάντοτε πολλά καί δύσκολα έξω

τερικά προβλήματα πού δημιουργήθηκαν χωρίς εύθύ

νη δική μου. 

»'Η σχέση μας μέ τό ΝΑ ΤΟ καί ή διένεξη μέ τήν 

Τουρκία άποτελουν τά σοβαρώτερα άπό τά προβλή

ματα αύτά πού, παρά τίς προσπάθειές μας, δέν έχουν 

μπεί άκόμα στόν δρόμο τής διευθετήσεώς των. Δέν 

μου λείπει ή ύπομονή γιά νά συνεχίσω τήν άναζήτη

ση λύσεων, άλλά δέν μπορώ νά σiiς κρύψω τήv άπο

γοήτευση πού μου προκαλεί ή έλλειψη άvταποκρί

σεως στίς προσπάθειές μου αύτές. Γι ' αύτό έκτιμώ 
άκόμα περισσότερο τήv συμπαράσταση πού γνωρίζω 

ότι έσείς δείχνετε, όπου μπορείτε, πάνω στά προβλή

ματα πού άπασχολουv τήv χώρα μου. 

>>Θά ήμουν έξαιρετικά εύτυχής, κύριε πρόεδρε, av 
μπορούσατε vά περάσετε φέτος τίς διακοπές σας 

στήν 'Ελλάδα, όπως μου εrχατε πεί στήv τελευταία 

μας συνάντηση. Θά εlναι γιά μένα χαρά καί τιμή νά 

προσπαθήσω vά άvταποδώσω τήv θερμή καί εύγεvι

κή φιλοξενία πού μου προσφέρετε κάθε φορά πού 

βρίσκομαι στή Γαλλία. 

>>Δεχθείτε παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, τήν έκφρα-
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ση τής βαθειaς μου εκτιμήσεως καί τών πολύ φιλι

κών αίσθημάτων μου». 

'Ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε: 

«Εlναι αλήθεια δτι δέν έπικοινωνήσαμε τόν τελευταίο 

καιρό. Μέ πολλή χαρά, λοιπόν, ελαβα τήν έπιστολή σας 

τής 13ης 'Ιουλίου, γιά τήν όποία σaς ευχαριστώ. 

»'Όπως καί σείς, χαίρομαι γιά τήν απόφαση πού πήρε 

τό Εόρωπαϊκό Συμβούλιο στήν Βρέμη νά έφαρμόσει, σχε

τικά μέ τήν ενταξη τής χώρας σας στήν ΕΟΚ, ενα χρονο

διάγραμμα σύμφωνο μέ τίς έπιθυμίες σας καί μέ τίς έπιθυ

μίες τής Γαλλίας. 'Έτσι έκδηλώνεται ή απόφαση νά γίνουν 

τά απαραίτητα γιά νά μπορέσει νά καταστεί ή 'Ελλάς μέ

λος τών Εόρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά τό πρώτο έξάμηνο 

τοϋ 1980. 
)>Χαίρομαι γιατί μπορέσαμε νά τάξουμε μιά προθεσμία 

πού θά έπιτρέψει τήν ύπογραφή τής Πράξεως 'Εντάξεως, 

τήν στιγμή κατά τήν όποία ή Γαλλία θά ασκεί τήν προε

δρία τοϋ Συμβουλίου. Τό γεγονός αότό, συμβολικό τών 

ιδιαίτερα στενών δεσμών πού μaς συνδέουν, θά καταδείξει 

μέ πανηγυρικό τρόπο δτι ή ' Ελλάς, τής δποίας τά πεπρωμέ

να πήρατε στά χέρια σας έδώ καί τέσσερα χρόνια, βρίσκει 

τήν θέση ή όποία τής ανήκει μεταξύ τών δημοκρατικών καί 

εύρωπαϊκών χωρών, θέση τήν όποία δικαιολογεί ή τόσο 

λαμπρή προσφορά της στήν εύρωπαϊκή μας παιδεία. 

))Γνωρίζω έπίσης τό εύρος καί τίς δυσκολίες τών προ

βλημάτων, τά όποία αντιμετωπίζετε, καί κατανοώ τίς ανη

συχίες σας. 'Αλλά δ τρόπος σας γιά τήν αντιμετώπιση τών 

προβλημάτων αύτών, μοϋ παρέχει μιά νέα εύκαιρία νά 

εκτιμήσω τά πολιτικά προσόντα τά όποία έκδηλώνετε 

στήν έπίμονη αναζήτηση διεξόδου διά τοϋ διαλόγου καί 

τής διαπραγματεύσεως. Μέ τίς ύπομονετικές καί σθεναρές 

προσπάθειές σας εύνοείτε, χωρίς αμφιβολία, μία έξέλιξη, ή 

όποία έπιτρέπει τήν έπίτευξη λύσεων ίκανοποιητικών, 

ένισχύοντας συγχρόνως, στά μάτια δλων, τό κϋρος τής 

• Ελλάδος. WΕχω καί έγώ ώρισμένες ιδέες γιά ενα καινούρ
γιο τρόπο μέ τόν όποίο θά μποροϋσε νά αντιμετωπισθεί τό 

θέμα αύτό καί εlμαι ετοιμος νά σaς μιλήσω σχετικά, έάν τό 

έπιθυμείτε. 

)>Σάς εύχαριστώ θερμά γιά τήν φιλοξενία τήν όποία μέ 

τόση φιλία μοϋ προσφέρετε, καλώντας μέ νά περάσω τίς 

διακοπές μου στήν 'Ελλάδα. Έάν θά ήταν δυνατόν, θά 

έπιθυμοϋσα νά περνοϋσα τίς διακοπές αύτές τό 1979, κατά 
τό πρώτο "εύρωπαϊκό καλοκαίρι" τής 'Ελλάδος. 'Ελπίζω 

δτι θά ισχύει πάντα ή πρόσκλησίς σας! Πιστεύσατε παρα

καλώ, κύριε πρωθυπουργέ, στήν διαβεβαίωση τής ύψίστης 

καί πολύ φιλικής έ~τιμήσεώς μου καί στήν εύχαρίστηση 

τήν όποία αισθάνομαι έπικοινωνώντας μέ τόν Εύρωπαίο 

πολιτικό ήγέτη, τοϋ δποίου τίς ιδέες κατανοώ καί συμμερί

ζομαι τά μέγιστω). 

Παράλληλα μέ τήν επιστολή πρός τό Β. Ζισκάρ 

ντ' Έσταίν, ό Κ. Καραμανλής απέστειλε επιστολή 

καί πρός Χ. Σμίτ, γιά νά εκφράσει, δπως καί μέ τήν 

πρώτη, τήν ίκανοποίησή του γιά τήν πρωτοβουλία 

ύπέρ τής 'Ελλάδος. 

« 'Αγαπητέ κύριε καγκελλάριε, 
»Μέ ίδιαίτερη ίκανοποίηση πληροφορήθηκα δτι 

τό πρώτο σημείο τού προγράμματος τής γερμανικής 

προεδρίας τής ΕΟΚ, πού ύπεβλήθη στό Εύρωπαϊκό 

Συμβούλιο στήν Βρέμη, καθορίζει δτι οί ούσιαστικές 

διαπραγματεύσεις γιά τήν ένταξη τής 'Ελλάδος στήν 

Κοινή 'Αγορά θά τερματισθούν έντός τού τρέχοντος 

έτους καί δτι ή ύπογραφή τής σχετικής Συνθήκης θά 

γίνει, τό aργότερο, μέχρι τίς 30 'Ιουνίου 1979. Πλη
ροφορούμαι, επίσης, δτι τό χρονοδιάγραμμα αύτό 

έγινε aποδεκτό aπό τό Εύρωπαϊκό Συμβούλιο. 

»Ή aπόφασις αvτή τού Εvρωπαϊκού Συμβουλίου 

aποτελεί, νομίζω, τήν πλέον πανηγυρική έπιβεβαίω

ση τής πολιτικής βουλήσεως τών Έννέα νά δεχθούν 

τήν 'Ελλάδα ώς δέκατο μέλ9ς καί μάλιστα εντός τών 

προθεσμιών πού εlχε προτείνει ή έλληνική Κυβέρ

νησις. 

»Γνωρίζω πόσο aποφασιστική ύπήρξε ή προσω
πική σας συμβολή στήν λήψη αύτής τής aποφάσεως 

- aποφάσεως πού έχει θεμελιώδη σημασία γιά τό 

μέλλον τού έλληνικού έθνους. Σaς παρακαλώ νά βε

βαιωθείτε δτι εκτιμώ βαθύτατα τήν aποφασιστικότη

τα καί τήν συνέπεια μέ τήν όποία ύποστηρίζετε τήν 

ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα» 101 • 
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'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, συνοδευόμε

νος από τόν ύπουργό 'Εξωτερικών Γ. Ράλλη, πρα

γματοποιεί επίσκεψη στή Βουλγαρία, δ που καί εχει 

συνομιλίες μέ τόν πρόεδρο Ζίφκωφ στό ανάκτορο 

Εύξείνογκραντ τής Βάρνας. 

Ή επίσκεψη του Κ. Καραμανλή εδινε συνέχεια 

στήν αποκατάσταση τών έπαφών σέ έπίπεδο κορυ

φής πού είχε εγκαινιαστεί - γιά πρώτη φορά στήν 

ίστορία τών δύο Κρατών - πρίν από τρία χρόνια. 

Στό διάστημα πού μεσολάβησε είχε επιβεβαιωθεί ή 

κοινή βούλησή τους γιά τόν όριστικό ενταφιασμό 

τών διαφορών του παρελθόντος καί τήν αξιοποίηση 

τής προοπτικής γιά πολύπλευρη συνεργασία - στόν 

πολιτικό καί τόν οίκονομικό τομέα. 'Η εποικοδομη

τική στάση τής Σόφιας απέναντι στά διμερή προβλή

ματα τής 'Ελλάδος μέ τήν Τουρκία - διένεξη στό 

Αίγαίο καί επίλυση του Κυπριακοu - καί ή άντίθε

σή της στήν τεχνητή δημιόυργία «Μακεδονικοί) ζη

τήματος» συμβάδιζε μέ τήν κοινή έπιθυμία τών δύο 

μερών νά άποτελέσουν άξονα σταθεροποιητικό γιά 

τή νομιμότητα καί τήν είρήνη στόν εύρύτερο βαλκα

νικό χώρο. Παράλληλα, αλλά καί σέ συνάρτηση μέ 

τήν ίδιαίτερα θετική έξέλιξη τών διμερών σχέσεων 
στό πολιτικό, είχε σημειωθεί αίσθητή πρόοδος καί 

στό πεδίο τής οίκονομικής καί τεχνικής συνεργασί

ας. Σέ εφαρμογή τής άρχής δτι οί οίκονομίες τών δύο 

χωρών θά Όφειλαν νά αντιμετωπιστοuν ώς συμπλη

ρωματικές, έπιτεύχθηκε αξιοσημείωτη πρόοδος 

στούς τομείς τής άγροτικής οίκονομίας, τής βιομη-
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χανικής παραγωγής, των μεταφορών, του μεταλλευ

τικοί\ πλούτου, τής &ξιοποίησης τών πηγών ένέργει

ας καί τής ύδροοικονομίας, τέλος, τοi.\ τουρισμοί\. 

'Εντυπωσιακή ήταν - στό άρχικό αύτό στάδιο - ή 

έξέλιξη στό πεδίο τών έμπορικών &νταλλαγών καί 

σχετικά περιορισμένη στή σφαίρα τής βιομηχανικής 

παραγωγής, έξαιτίας καί τής διαφοράς τών πολιτι

κών συστημάτων των δύο χωρών· περισσότερο δμως 

θετική ύπήρξε στούς τομείς τών μεταφορών, τών τη

λεπικοινωνιών, τοi.\ τουρισμοί\ καί τής ήλεκτρικής 

ένέργειας. 'Ανοιχτό πάντοτε παρέμενε τό θέμα τοi.\ 

μακροπρόθεσμου διακανονισμοί\ τής έκμεταλλεύσε

ως τών ύδάτων τοi.\ Νέστουιο2. 

Κατά τή νέα έπίσκεψη τοi.\ 'Έλληνα πρωθυπουρ

γοί\, μετά μία πρώτη, κατ' tδίαν συνάντηση διάρκει

ας μιάμισης περίπου rορας, οί ήγέτες των δύο χωρών, 

Κ. Καραμανλής καί Τ. Ζίφκωφ, διεξήγαγαν, &πό κοι

νοί\ μέ τά μέλη τών δύο &ντιπροσωπειών, τήν &κό

λουθη συνομιλία: 

«Ζίφκωφ: Θά η θελα καί ένώπιον τών συνεργατών μας νά 

έκφράσω τήν χαράν μου, γιατί δεχθήκατε τήν πρόσκλησή 

μου καί πραγματοποιήσατε αυτή τήν έπίσκεψη . Σaς ευχα

ριστώ έπίσης γιά τήν έξαιρετική, φιλικώτατη, καί πολύ 

εiλικρινή συνομιλία. Ζητώ συγγνώμη γιατί άργήσαμε, 

άλλά μέ τόν κ. Καραμανλή συζητήσαμε πολλά προβλή

ματα. Τά συγκεκριμένα θέματα συμφωνήσαμε νά τά άναθέ

σουμε στούς συνεργάτες μας. Καί δταν έσείς, οί συνεργάτες 

μας, συμφωνήσετε, έμείς θά ευλογήσουμε τό ί:ργο σας. 

»Καραμανλής: Θά δώσουμε έκ τών προτέρων έvτολή νά 

άναζητηθοuν λύσεις εlς δλα τά προβλήματα. 

»Ζίφκωφ: Σωστά. 'Εάν τά πράγματα πaνε καλά, οί έπι

τυχίες θά εlναι δικές μας. 'Εάν όχι, οί άποτυχίες θά εlναι 

τών συνεργατών μας. 

»Καραμανλής: Σχετική εlναι ή ίστορία τοίJ Σπαρτιάτη, 

δ δποίος έστάλη πρέσβυς στήν Άθήνα. 

»Ζίφκωφ: Σέ μaς ύπάρχει κατανομή έργασίας καί ευθυ

νών. 'Εγώ εlμαι ύπεύθυνος γιά δλες τίς έπιτυχίες. Γιά τίς 

άποτυχίες εlναι ύπεύθυνοι δλοι οί κάτω άπό μένα. ~Ετσι δέν 

ξεφεύγω άπό τίς ευθύνες μου. 

»Καραμανλής: Είς τόν τόπο μου συμβαίνει τό άντίθετο. 

'Υπεύθυνος γιά όλα θεωροίJμαι έγώ. 

»Εlπα είς τόν κ. πρόεδρο δτι θά ήτα καλύτερο έάν ή 
βουλγαρική πλευρά ε{ χε θέσει ένωρίτερον ύπ' δ ψι ν μας τό 

σχέδιον συμφωνίας, τό δποίον μiiς έδωσε σήμερα. Αύτό θά 

ήτα πρακτικώτερον. Πάντως, θά μελετήσω τό σχέδιο άπ6-

ψε. Θά έξετάσω έάν τά θέματα τά δποία άναφέρονται είς 

αύτό ε{vαι όJριμα, καί εlς τήν περίπτωση αύτή μποροίJμε νά 
τό συζητήσωμε αύριο. Άλλοιώς, θά τό μελετήσουμε δταν 

θά πiiμε στήν Άθήνα καί θά σiiς άπαντήσουμε. 

»Ζίφκωφ: Θά άφήσουμε τούς ύπουργούς ' Εξωτερικών 

νά δουλέψουν έπ' αυτοί) καί έμείς θά τά ποuμε αύριο. 

Πάντως, αυτό πού συμφωνήσαμε εlναι δτι θά πaμε σέ ευρύ

τερη συνεργασία εiς δλους τούς τομείς. 

»Καραμανλής: Σωστά. Συζητήσαμε γενικώτερα θέματα. 

Πρέπει νά πώ μέ ίκανοποίηση δτι οί άπόψεις μας συμπί

πτουν. Αύτό συμβάλλει πολύ εlς τήν έδραίωση κλίματος 

συνεργασίας καί άμοιβαίας έμπιστοσύνης. 

»Ζίφκωφ: 'Έτσι εlναι. 

»Καραμανλής: Θά ε{ναι εύκολώτερο άκολούθως νά 

δοθοίJν λύσεις είς τά είδικώτερα θέματα. 

»Ζίφκωφ : Θά ήθελα νά άναφερθώ εiς τό θέμα του 

Νέστου. Συμφωνώ μαζί σας δτι έπιβάλλεται πολιτική λύσις 

του ζητήματος, ή όποία θά όδηγήσει εiς τήν ένίσχυση τής 

φιλίας μας. Τόν Σεπτέμβριο θά ύπογραφεί ή συμφωνία καί 

θά άκολουθήσει ή έφαρμογή της. Θά πρέπει νά ληφθοuν 

ύπ' όψιν εiς τό μάξιμουμ οί άνάγκες τής 'Ελλάδος. 

»Είς τό σημείον αυτό καί περί rοραν 19.30' ί:ληξε ή 
πρώτη συνάντησφ>. 

Τήν 1:πομένη εγινε νέα συνάντηση, στή διάρκεια 

τής όποίας διαμείφθηκαν τά &κόλουθα: 

«Καραμανλής: Καί τά δυσκολώτερα προβλήματα μπο

ροίJν νά έπιλυθοίJν, δταν δημιουργήται κλίμα έμπιστοσύ

νης. Αύτό τό έπετύχαμε. "Ολα τά άλλα είναι εύκολα. 

Ζίφκωφ: Συμφωνώ άπόλυτα. 

'Υπουργός 'Εξωτερικών Βουλγαρίας: Σύμφωνα μέ τίς 

όδηγίες σας έργασθήκαμε σήμερα τό πρωί μέ τόν κ. Ράλλη. 

'Εξετάσαμε δ λα τά βασικά θέματα τών διμερών οΙκονομι

κών σχέσεών μας, έπειδή διαπιστώσαμε δτι εiς τά πολιτικά 

ζητήματα οί σχέσεις μας εlναι πολύ καλές. 'Εφ ' δλων τών 

θεμάτων συμφωνήσαμε. Καθ' δσον άφορα είς τό ί:γγραφον 

σχεδίου συμφωνίας, έπειδή ή έλληνική πλευρά πρέπει νά 

τό μελετήση, θά ύπογραφή άργότερα. 

Καραμανλής: Τό έδιάβασα. "Ολα αύτά τά θέματα 

μποροίJν νά προωθηθοίJν. 'Εάν τό είχαμε πάρει πρίν άπό 10 
ήμέρες, θά μπορούσαμε σήμερα νά ύπογράψουμε. 'Αλλά 

τώρα ε{ναι άνάγκη νά τό συζητήσουμε μέ τούς εlδικούς μας 

κ. λ. π. 

'Υπουργός 'Εξωτερικών Βουλγαρίας: Συμφωνήσαμε 

γιά τά θέματα τής άγροτικής οίκονομίας, τής βιομηχανι

κής συνεργασίας, τών μεταφορών, του μεταλλευτικοί) πλού

του κ.λ.π. , καθώς καί γιά τό θέμα τών θεωρήσεων. 

Καραμανλής: 'Υπάρχουν μερικά θέματα πού μποροίJν 

νά λυθοuν άμέσως. νΑλλα λύνονται σταδιακά. Πολλές 

φορές ύπάρχουν τεχνικές δυσκολίες κ.λ.π. 'Αλλά τό βασι

κό ε{ναι νά ύπάρχη έκατέρωθεν ή έπιθυμία λύσεως. 

·Υπουργός ' Εξωτερικών Βουλγαρίας: Προσεκάλεσα 

τόν κ. Ράλλη νά έπισκεφθή τήν Βουλγαρία. 

Καραμανλής: Είς τ6 έξής θά γίνωνται τακτικά έπισκέ

ψεις. ·Υπάρχει άνάγκη έπαφών καί δημιουργίας προσω

πικών δεσμών. 

»Ζίφκωφ: Πότε βλέπετε νά πραγματοποιήται ή προ

σεχής συνάντησίς μας; Νομίζω δτι τό καλύτερον εΙναι νά 

συναντώμεθα κάθε χρόνο. 
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»Καραμανλής: Θά συναντώμεθα χωρίς επισημότητα. 

Πότε θά έρχομαι tγώ καί πότε tσείς. Θά τό κανονίσουμε 

αύτό. Πίiμε καλά γιατί είμεθα είλικρινείς. Μακάρι δλοι οί 

λαοί νά ε{ χα ν τίς σχέσεις πού δημιουργήσαμε μεταξύ μας. 

Αύτομάτως θά tλύοντο τά προβλήματα τής άσφαλείας καί 

του άφοπλισμοv. 

»Ζίφκωφ: Πολύ σωστά. 

»Καραμανλής: Ή λύσις τάίν προβλημάτων προϋποθέ

τει κλίμα tμπιστοσύνης καί διάλυσιν τής καχυποψίας. 

))Ζίφκωφ: Μέ τό κλίμα πού δημιουργήσαμε θά μπορού

σαμε νά λύσουμε καί τό Μακεδονικό. 

))Καραμανλής: Καί τό Κυπριακό. 

))Ζίφκωφ: Σωστά. 

))Καραμανλής: Έάν αύτά ήταν θέματα μεταξύ τάίν χω

ράίν μας θά τά λύναμε. 

))Ζίφκωφ. Γιά τόν Νέστο, οί εΙδικοί μας μοϋ λέγουν δτι 

δέν μποροϋμε νά δεχθοϋμε τίς έλληνικές άπόψεις. Τούς 

λέγω νά τά άφήσουν αύτά. Θά τό μοιράσουμε τό νερό. 'Ο 

Θεός πού εκανε νά πηγάζη τό νερό άπό τήν Βουλγαρία ε{χε 

ύπ' δψιν του καί τήν 'Ελλάδα πού βρίσκεται πιό κάτω. Οί 

τεχνικοί δμως λένε άλλα. 

))Καραμανλής: Γι' αύτό ύπάρχουν οί ήγέτες. Έάν επρό

κειτο νά tμπιστευθοvμε τίς σχέσεις μας στούς τεχνοκρά

τες ... 

))Ζίφκωφ: Κάποτε ύπήρχε θέμα Μακεδονίας -tοϋ ΑΙγαί
ου. 'Από τότε πού άνέλαβα εγώ, τό εκλεισα μιά γιά πάντα. 

Τώρα /;γείρουν θέμα οί Γιουγκοσλάβοι. Δέν τούς ενδιαφέ

ρουν βέβαια τά χαμηλά γυμνά βουνά τής Μακεδονίας τοϋ 

Πιρίν, άλλά ή Μακεδονία τοϋ ΑΙγαίου καί ή Θεσσαλονί

κη. 

))Καραμανλής: VΕχουμε τόν νοv μας. 

))Ζίφκωφ: ΕΙς τήν δική σας επικράτεια βρίσκεται ή 

καρποφόρα γή καί ή Θεσσαλονίκη. Φυσικά, δέν θέλω νά 

κουτσομπολεύω εναντίον τών Γιουγκοσλάβων. Είμαστε 

γείτονες καί πρέπει νά εχουμε καλές σχέσεις μαζί τους. 

))Καραμανλής: Αύτό προσπαθούμε καί tμείς. 

))Ζίφκωφ: ΕΙμαι πολύ εύχαριστημένος άπ' δλες τίς συ

ζητήσεις μας. Τό βασικώτερο εΙναι ή εΙλικρίνεια πού χα

ρακτηρίζει τίς συνομιλίες μας. Αύτό πραγματικά άνανεώ
νεη) ι ω. 

Μετά τόν τερματισμό τών διήμερων ελληνοβουλ

γαρικών συνομιλιών δόθηκε στή δημοσιότητα τό 

άκόλουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«I. Κατόπιν προσκλήσεως τοϋ προέδρου τοϋ Κρατικοϋ 
Συμβουλίου τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας κ. 

Τόντο ρ Ζίφκωφ, δ πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος κ. Κω ν. 

Καραμανλής πραγματοποίησε φιλική επίσκεψη έργασίας 

στή Βουλγαρία στίς 6 καί 7 'Ιουλίου. 
))2. 'Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος καί δ πρόεδρος τοϋ 

Κρατικοϋ Συμβουλίου τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλ

γαρίας ε{χαν συνομιλίες, πού διεξήχθησαν κατά τρόπο 

έποικοδομητικό σέ άτμόσφαιρα εμπιστοσύνης καί εγκαρ

διότητας. Οί συνομιλίες άναφέρθηκαν στίς διμερείς σχέ

σεις τών δύο χωρών, καθώς καί στά διεθνή προβλήματα 

κοινοϋ ένδιαφέροντος. 

))3. Οί δύο πολιτικοί ήγέτες άνασκόπησαν τήν άνοδική 
πορεία τών ελληνοβουλγαρικών σχέσεων καί συγκέντρω

σαν τήν προσοχή τους στίς δυνατότητες περαιτέρω άναπτύ

ξεως τών σχέσεων αύτών στόν πολιτικό, οΙκονομικό καί 

μορφωτικό τομέα, /;πάνω στή βάση τοϋ άμοιβαίου σεβα

σμοϋ, τής εδαφικής άκεραιότητος, τής μή άναμίξεως στίς 

έσωτερικές ύποθέσεις, τής κυριαρχίας, καθώς καί δλων 

τών άρχών τοϋ χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί τής 

τελικής Πράξεως τής Διασκέψεως Εύρωπαϊκής 'Ασφαλεί

ας καί Συνεργασίας. 

))4. Στίς συνομιλίες μετέσχον: 'Από έλληνικής πλευ

ρaς, δ ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Γεώργιος Ράλλης, δ γενι

κός διευθυντής Πολιτικών 'Υποθέσεων τοϋ ύπουργείου 

'Εξωτερικών κ. Ι. Τζούνης, δ πρέσβυς τής 'Ελλάδος στή 

Σόφια κ. Α . Στεφάνου, δ γενικός διευθυντής τοϋ Πολιτικοϋ 

Γραφείου τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ πρέσβυς κ. Π. Μολυβιάτης 

καί δ σύμβουλος πρεσβείας κ. Χ. Ζαχαράκης. 'Από βουλ

γαρικής πλευρaς δ ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Π. Μλαντέ

νωφ, δ διευθυντής τοϋ Γραφείου τοϋ προέδρου τοϋ Κρατι

κοϋ Συμβουλίου κ. Μίλκο Μπάλεφ, δ ύφυπουργός 'Εξωτε

ρικών κ. Ν. Μίντσεφ, δ πρέσβυς τής Βουλγαρίας στήν 

'Αθήνα κ. Λ. Πάπωφ καί δ διευθυντής Βαλκανικών' Υποθέ

σεων τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών πρεσβευτής κ. 'Ιβάν 

Γκάνεφ. 

))5. 'Αφοϋ εξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τή 

συμβολή τής άνταλλαγής έπισκέψεων καί επαφών μεταξύ 

τών πολιτικών, επιχειρηματικών καί μορφωτικών κύκλων 

στήν επιτυχή ελληνοβουλγαρική συνεργασία, οί δύο ήγέ

τες διετύπωσαν /;κ νέου τή θέλησή τους νά εύνοήσουν καί 

στό μέλλον τή διεύρυνση καί τήν ενίσχυση τής συνεργα

σίας αύτής. 

))6. 'Ιδιαίτερη προσοχή άπεδόθη στίς οΙκονομικές σχέ
σεις, άφοϋ συμφώνησαν δτι ύπάρχουν άκόμη άνεκμετάλ

λευτες δυνατότητες οΙκονομικής συνεργασίας, ο{ δύο ήγέ

τες άποφάσισαν νά άναθέσουν στίς άρμόδιες ύπηρεσίες 

τών χωρών τους νά εντείνουν τίς κοινές τους προσπάθειες 

σέ δλους τούς τομείς καί εΙδικότερα στούς τομείς τοϋ έμ

πορίου, τής βιομηχανίας, τής έπιστήμης καί τεχνολογίας, 

τής ένεργείας, τών μεταφορών καί επικοινωνιών, τής άγρο

τικής οΙκονομίας, τοϋ τουρισμοϋ, καί Ιδιαίτερα τής ύδρα

οικονομίας. Στό πλαίσιο αύτό, έπανέλαβαν τήν προσήλω

σή τους στίς διατάξεις καί τό πνεϋμα τών συμφωνιών, πού 

Εχουν συναφθεί μεταξύ τών δύο χωρών τό 1964 καί στή 
συνέχεια. 

))7. Ό πρόεδρος τής έλληνικής Κυβερνήσεως κ. Κ. 
Καραμανλής καί δ πρόεδρος τοϋ Κρατικοϋ Συμβουλίου 

τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας κ. Τοντόρ Ζί

φκωφ, εξέφρασαν τήν θέληση τών χωρών τους νά εύνοή

σουν τήν υίοθέτηση νέων μορφών οΙκονομικής συνεργα

σίας, πού νά βασίζεται σέ μακροπρόθεσμες συμφωνίες καί 

συμβάσεις, στήν προμήθεια πλήρων μονάδων, στήν δημι-

ουργία κοινών επιχειρήσεων κ.λ.π. . 
))8. Οί δύο πολιτικοί ήγέτες εξέφρασαν τήν ίκανοποίη-
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σή τους γιά τήν καλή έφαρμογή τής μορφωτικής συμφωνί

ας μεταξύ τής Βουλγαρίας καί τής 'Ελλάδος καί ύπογράμ

μισαν τήν σημασία πού άποδίδουν στή συνεργασία στόν 

μορφωτικό τομέα γιά τήν καλύτερη κατανόηση μεταξύ τών 

δύο φίλων λαών. 

»9. Ό πρωθυπουργός κ . Κ. Καραμανλής καί ό πρόε

δρος κ. Ζίφκωφ άνασκόπησαν όρισμένα προβλήματα τής 

διεθνοϋς έπικαιρότητος, πού ένδιαφέρουν τίς δύο χώρες. 

Διαπίστωσαν μέ ίκανοποίηση δτι ο{ άπόψεις τους συμπί

πτουν ή συγκλίνουν σέ πολλά άπό τά προβλήματα αυτά. 

» 10. Οί δύο πολιτικοί ήγέτες συμφώνησαν γιά τή ση
μασία τής ύφέσεως στή διεθνή ζωή . Συμφώνησαν δτι πρό

κειται γιά μακροχρόνια διαδικασία, στήν όποία ή 'Ελλάς 

καί ή Βουλγαρία ε{ναι 1\τοιμες νά συμβάλουν στό μέτρο 

τών δυνατοτήτων τους. Διαπίστωσαν έπίσης δτι ή συνάν

τηση τοϋ Βελιγραδίου έπιβεβαιώνει τήν θέληση δλων δσοι 

μετέσχον στήν Διάσκεψη Ευρωπαϊκής 'Ασφαλείας καί 

Συνεργασίας νά έπιδιώξουν τήν έφαρμογή τών διατάξεων 

τής Τελικής Πράξεως τοϋ 'Ελσίνκι. 

» 11. Οί δύο ήγέτες έτάχθησαν ύπέρ τοϋ γενικοϋ άφο
πλισμοϋ, τόσο στό συμβατικό, δσο καί πυρηνικό τομέα, μέ 

διεθνή αυστηρό καί άποτελεσματικό ~λεyχο. Πρός τόν 

σκοπό αυτό, ύπογράμμισαν τήν σημασία τής είδικής συνό

δου τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Όργανισμοϋ 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών γιά τόν άφοπλισμό καί ύποστήριξαν τήν ίδέα 

τής συγκλήσεως, σέ κατάλληλο χρόνο, μιdς παγκοσμίου 

διασκέψεως έπί τοϋ άφοπλισμοϋ. 

»12. 'Ιδιαιτέρα προσοχή άπεδόθη στίς σχέσεις μεταξύ 
τών βαλκανικών χωρών. Τά δύο μέρη συμφώνησαν νά έν

θαρρύνουν τήν συνεργασία μεταξύ τών βαλκανικών χω

ρών, έπάνω στή βCiση τοϋ άμοιβαίου συμφέροντος καί τής 
καλής γειτονίας, στόν οίκονομικό, τόν τεχνικό καί σέ άλ

λους τομείς. 

»13. Τά δύο μέρη διαπίστωσαν τήν έπικίνδυνη κατά
σταση στήν Κύπρο καί τάχθηκαν ύπέρ μιdς λύσεως, πού θά 

έξασφαλίζει τήν άνεξαρτησία, τήν έδαφική άκεραιότητα, 

τήν κυριαρχία καί τό άδέσμευτο τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας, στό πλαίσιο τών σχετικών άποφάσεων τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών. 

)) 14. οι δύο ήγέτες έξέφρασαν τήν άνησυχία τους σχε
τικά μέ τήν κρίση τής Μέσης 'Ανατολής καί συμφώνησαν 

δτι μόνον ή άποχώρηση τών ίσραηλινών στρατευμάτων 

άπό δλα τά άραβικά έδάφη πού κατελήφθησαν τό 1967, ό 
σεβασμός τών νομίμων δικαιωμάτων τοϋ άραβικοϋ λαοϋ 

τής Παλαιστίνης καί ή άναγνώριση τοϋ δικαιώματος 

ύπάρξεως δλων τών Κρατών τής περιοχής αυτής έγγυώνται 

μιά δίκαιη καί πλήρη λύση τής διενέξεως. 

»15. Οί δύο πολιτικοί ήγέτες έξέφρασαν τήν πεποίθηση 
δτι ή συνάντησή τους, καθώς καί ο{ συνομιλίες πού διεξή

χθησαν μέ τήν ευκαιρία αυτή, θά δώσουν μιά νέα ώθηση 

στό νά καταστεί βαθύτερη ή φιλία καί νά άναπτυχθεί ή 

συνεργασία μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας πρός 

τό συμφέρον τής είρήνης στόν κόσμο». 

'Ενδεικτική του θερμου κλίματος πού έπικράτη

σε κατά τήν έπίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) 

στή Βουλγαρία εΙ ναι καί οί λόγοι πού άνταλλάχτη

καν στή διάρκεια του έπίσημου γεύματος πρός τιμή 

του. Πρώτος, δ Τ. Ζίφκωφ, άφου έξέφρασε τήν ίκα-

νοποίησή του γιά τή φιλική έπίσκεψη του Κ. Καρα

μανλή, ε{πε, μεταξύ άλλων: 

«Στό πρόσωπό σας, κύριε Καραμανλή, έμείς βλέπουμε 

1\να άπό τούς πιό έπιφανείς πολιτικούς παράγοντες τής γει

τονικής 'Ελλάδος, μέ τήν όποία πάντοτε θέλαμε νά ζοϋμε 

σέ είρήνη, κατανόηση καί άμοιβαία έπωφελή συνεργασία. 

Ό βουλγαρικός λαός έκτιμa ίδιαιτέρως τήν προσωπική 

σας μεγάλη συμβολή στήν πραγματοποίηση τής θετικής 

στροφής στίς άμοιβαίες μας σχέσεις . 'Η έπιταγή τής ίστο

ρίας ε{ναι νά εϊμεθα καλοί γείτονες καί νά συνεργαζώμεθα 

σέ δλους τούς τομείς, πού άποτελοϋν κοινόν ένδιαφέρον 

τών δύο χωρών. Ή τωρινή έπίσκεψή σας άποτελεί άλλη 

μία έπιβεβαίωση αυτής τής άμοιβαίας θελήσεως νά ένισχύ

ουμε τήν /:μπιστοσύνη καί τήν κατανόηση μεταξύ μας . 

Στήν διάρκεια τών τελευταίων 25 έτών τοϋ άνήσυχου 20οϋ 
αίώνος γιά τίς άμοιβαίες σχέσεις μεταξύ τών Κρατών δέν 

ύπάρχει άλλη έναλλακτική λύση. 

»Στή βουλγαρική γη συναντόμαστε μαζί σας σάν πα

λιοί γνωστοί καί φίλοι. 'Η συνάντηση αυτή μdς θυμίζει 

τήν έγκάρδια άτμόσφαιρα τής ύποδοχής πού μdς έπιφυλά

χθηκε στή χώρα σας, άτμόσφαιρα έμπιστοσύνης, είλικρι

νείας καί ρεαλισμοϋ. Καί άλλη φορά ~χουμε ύπογραμμίσει 

δτι μεταξύ Βουλγαρίας καί 'Ελλάδος δέν ύπάρχουν διαφι

λονικούμενα ζητήματα. Νομίζω δτι ~χουμε πλήρες δικαίω

μα νά τό δηλώσωμε. Οί σχέσεις μεταξύ τών δύο γειτονικών 

χωρών μας άποτελοϋν παράδειγμα γιά τό πώς ο{ άρχές καί 

τό περιεχόμενο τής Τελικής Πράξεως στή Διάσκεψη 

'Ασφαλείας καί Συνεργασίας στήν Ευρώπη μετατρέπονται 
σέ ζωντανή πράξη. 

»Πολυάριθμες ε{ναι οί άποδείξεις γιά τό θετικό παρά

δειγμα τών Ι:λληνοβουλγαρικών άμοιβαίων σχέσεων, στό 

πολιτικό, στόν οίκονομικό, τόν πνευματικό καί τόν τουρι

στικό τομέα. 

>>' Αποτελοϋν ijδη παράδοση οί άνταλλαγές έπισκέψε
ων κρατικών κυβερνητικών άντιπροσωπειών, έκπροσώπων 

έπιχειρηματιών, κοινωνικών, πολιτιστικών καί άθλητικών 

όργανώσεων. Ή μικτή βουλγαροελληνική έπιτροπή οίκο

νομικής καί έπιστημονικής τεχνικής συνεργασίας άνα

πτύσσει καρποφόρα δράση. Μποροϋμε νά εϊμαστε ίκανο

ποιημένοι καί άπό τίς έκπολιτιστικές άνταλλαγές, πού 

συμβάλλουν στήν άμοιβαία γνωριμία καί στήν Ι:δραίωση 

τής φιλίας μεταξύ των λαών μας. 

»Καί παρ' δ λα αυτά, έγώ εlμαι πεπεισμένος, κύριε πρω

θυπουργέ, δτι θά έκφράσω κοινή θέση, έάν τονίσω, πρίν 

άπ' δ λα τίς δυνατότητες πού ύπάρχουν γιά μελλοντική 

άνοδική άνάπτυξη τών άμοιβαίων σχέσεών μας. οι δυνατό

τητες αυτές δέν ~χουν έξαντληθή καθόλου καί σέ πολλούς 

τομείς ε{ ναι άνεξάντλητες. Εϊμαστε πεπεισμένοι δτι ο{ σχέ

σεις αύτές θά άναπτύσσωνται καί πλουτίζωνται συνεχώς, 

δτι όχι μόνο θά Ι:δραιώσουμε τίς άπό παράδοση μορφές 

άμοιβαιότητος άλλά καί θά άναζητοϋμε νέες πιό άποδοτι

κές καί πιό τελεσφόρους μορφές συνεργασίας κοινοϋ ένδι

αφέροντος. Μέ δύο λόγια, ~χουμε δλους τούς λόγους νά 

εϊμαστε αίσιόδοξοι δσον άφορα στό μέλλον τών ελληνο

βουλγαρικών σχέσεων, έπειδή ο{ σχέσεις αυτές δέν οίκο

δομοϋνται πάνω σέ συγκυρία άλλά στή διαρκή καί σταθε

ρή βάση τής καλής θελήσεως, στόν ρεαλισμό καί τά νόμι

μα συμφέροντα δύο γειτονικών χωρών. 
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»'Επανειλημμένως είχαμε τή δυνατότητα νά άνταλλά

ξουμε γνώμες πάνω σέ διάφορα διεθνή προβλήματα καί 

πάντοτε διαπιστώνομε σύμπτωση τών άπόψεών μας σέ μιά 

σειρά άπ' αuτά. Καί σ' αuτή τή συνάντησή μας, μέ ίκανο

ποίηση διαπιστώσαμε δτι oi θέσεις μας πάνω σέ βασικά, 
καίρια, θέματα διεθνοUς ζωής, εΙναι συγγενείς, είτε συμπί

πτουν. 'Ελπίζω πώς θά συμφωνήσετε μαζί μου, δτι στά 

τελευταία χρόνια εγιναν πολλά γιά τήν έμπέδωση τής είρή

νης στόν κόσμο, άντί νά άναφέρουμε τή Διάσκεψη 'Ασφα

λείας καί Συνεργασίας τής Εuρώπης, τίς άρχές τής Τελικής 

Πράξεως, τή συνάντηση του Βελιγραδίου, τίς έργασίες τής 

είδικής Συνόδου του ΟΗΕ γιά τόν άφοπλισμό καί μιά σει

ρά άκόμη άπό παρόμοιες πρωτοβουλίες. 

» • Η Βουλγαρία καί ή ·Ελλάς βρίσκονται στά Βαλκά
νια, περιοχή πού δεκαετίες δλόκληρες ήταν ενα άπό τά 

καυτά σημεία τής Εuρώπης. ·Η βάση τής όνομασίας τής 

Χερσονήσου μας εΙ χε δημιουργηθή. ·Ο προσβλητικός 

δρος "Βαλκανοποίηση". Κοινό μας καθήκον, καθήκον 

δλων τών βαλκανικών χωρών, καί λαών καί τών Κυβερνή

σεών τους, εΙ ναι νά δώσουμε ενα νέο περιεχόμενο σ' αuτόν 

τόν παλαιό δρο, rοστε ή λέξη νά μετατραπή σέ λέξη πού 

σημαίνει άμοιβαία κατανόηση, είρηνική συνεργασία, δη

μιουργική δουλειά, άτμόσφαιρα έμπιστοσύνης καί φιλίας. 

»Καί έδώ θά ijθελα νά ύπογραμμίσω: 

»Ή πολιτική τής Βουλγαρίας στά Βαλκάνια οικοδο

μείται στή σταθερά βάση τής προσηλώσεως πρός τήν 

είρήνη καί τίς είλικρινους έπιθυμίας γιά έποικοδομητική 

συνεργασία μέ δ λες τίς χώρες. 'ξπανειλημμένως εχουμε 

δηλώσει, δηλώνουμε καί τώρα: 

»Ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Βουλγαρίας δέν εχει έδα

φικές άξιώσεις άπέναντι σέ δποιονδήποτε άπό τούς γείτο

νές της. 'Εμείς πάντοτε ξεκινούσαμε άπό τήν πεποίθηση 

δτι οί διαφορές πού προκύπτουν, ίδιαίτερα σέ γείτονες, 

πρέπει νά έπιλύωνται, δχι μέ όξυνση τής καταστάσεως, 

άλλά μέ μιά άνάπτυξη καλών προθέσεων άμοιβαίας έμπι

στοσύνης, σεβασμου τών συμφερόντων καί έπωφελους 

συνεργασίας. Καί όχι μόνο πού εχουμε προβεί σέ δηλώσεις 

σ' αuτό τό πνευμα, άλλά πάντοτε εχουμε δράσει σύμφωνα 

μ' αuτό. Καί δέν βλέπουμε λόγους πού θά μπορουσαν νά 

άλλάξουν αuτή τήν πολιτική μας πρός όφελος τής έπικρα
τήσεως πνεύματος αίθρίας, συμπεριλαμβανομένων καί 

κυβερνητικών κύκλων σέ διάφορες χώρες, νά άντιτίθενται 

στήν uφεση, νά περιπλέκουν καί νά όξύνουν τήν διεθνή 

κατάσταση. 'Εμείς δέν κρύβουμε τήν άνησυχία μας, έπειδή 

στήν οuσία οί ένέργειες αuτές εΙ ναι προσπάθειες έπαναφο

ρaς τής περιόδου πού εΙναι γνωστή στήν πρόσφατη ίστο

ρία σάν περίοδος του ψυχρου πολέμου. Καί δέν μπορώ σ' 

αuτή τή συνάντησή μας νά μή συμμερισθώ τή βασική άνη

συχία του λαου μας άπό τήν ϋπαρξη εστιών έντάσεως σέ 

μιά σειρά άπό κοντινά καί μακρυνά σημεία του πλανήτη». 

'Ο Κ. Καραμανλής, στήν άντιφώνησή του, τόνι

σε τά έξfjς: 

«Τό γεγονός, κύριε πρόεδρε, ότι έντός τής τελευ

ταίας τριετίας ε{ναι ή δεύτερη φορά πού έπισκέπτο

μαι τήν ώραία σας χώρα καί ή τρίτη πού μaς δίδεται 

ή εύκαιρία νά συναντηθούμε, ύπογραμμίζει - αύτό 

καί μόνο - τόν βαθμό τής συνεργασίας μας καί τήν 

κοινότητα τών συμφερόντων μας. Σέ μία έποχή πού 

δλόκληρη ή ύφήλιος σπαράσσεται άπό διαμάχες καί 

άνταγωνισμούς, ή πρόοδος, τήν όποία έπιτελέσαμε 

στίς σχέσεις μας καί ή γαλήνη τήν όποία άπολαμβά

νουν οί λαοί μας, άποτελοvν έλπιδοφόρα μηνύματα. 

»Μεταξύ 'Ελλάδος καl Βουλγαρίας δέν ύπάρχουν 
έπίδικα πολιτικά θέματα. 'Υπάρχουν, βέβαια, δια

φορές στά πολιτικά καί κοινωνικά μας συστήματα. 

))Οί διαφορές αύτές, δμως, δέν πρέπει νά άποτε

λοvν καί δέν άποτελοvν έμπόδια γιά τήν άνάπτυξη 

τών σχέσεών μας, πού έξελίσσονται άνοδικά καί πού 

μπορούν νά άναπτυχθοvν άκόμη περισσότερο. 

))Θά ήθελα νά τονίσω δτι ή πολιτική τής χώρας 

μου, πού βασίζεται στίς άρχές τοv Χάρτου τοv ΟΗΕ 

καί στίς διατάξεις τής Τελικής Πράξεως τοv 'Ελ

σίνκι, ε{ναι πολιτική φιλίας καί συνεργασίας πρός 

δλες τίς κατευθύνσεις καί ίδιαίτερα στόν χώρο τής 

Βαλκανικής. 'Εμπνέεται άπό τήν πεποίθηση δτι μό

νον αύτή έξυπηρετεί καί τήν είρήνη, άλλά καί τά 

πραγματικά συμφέροντα τών λαών μας. Καί άσκείται 

μέ τήν βεβαιότητα ότι συντελεί στή γενικώτερη ύφε

ση καί άποτελεί παράγοντα σταθερότητος καί είς τά 

Βαλκάνια, καί στόν εύρύτερο εύρωπαϊκό χώρο. 

))Στά πλαίσια τής ίδίας αύτής πολιτικής έντάσσε

ται καί ή πρωτοβουλία μου τοv Αύγούστου 1975 γιά 
μία πολύπλευρη διαβαλκανική συνεργασία στόν οί

κονομικό καί τόν τεχνικό τομέα. Τά άποτελέσματα 

τής συναντήσεως τών 'Αθηνών δικαίωσαν, νομίζω, 

τίς σκέψεις μου, μέ τό ένδιαφέρον πού έπεδείχθη άπό 

όλους τούς συμμετέχοντας καί τίς πολυάριθμες συγ

κεκριμένες προτάσεις πού ύπεβλήθησαν. Γι' αύτό 

έξακολουθώ νά πιστεύω ότι lφθασε ή στιγμή νά άνα
γάγουμε τίς σχέσεις μας σ' ένα ύψηλότερο καί πιό 

σύνθετο έπίπεδο καί νά έπιδιώξουμε τήν έπίλυση 

ώρισμένων πρακτικών προβλημάτων μέσα σ' ένα 

κλίμα εύρύτερης συνεργασίας. 

))Στά θέματα τής διεθνούς έπικαιρότητος οί άπό

ψεις μας συγκλίνουν σέ μεγάλο βαθμό. Καί οί δύο 

μας εύνοοvμε τήν είρηνική έπίλυση τών διαφορών. 

Καί οί δύο μας άποβλέπουμε σ' ένα κόσμο άπηλλα

γμένο άπό τό βάρος τών έξοπλισμών. Καί οί δύο μας 
διαβλέπουμε στήν έπικράτηση τών άρχών τοv Χάρ

του τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί στήν έφαρμογή τών 

άποφάσεών τους - τό μόνο μέσον γιά τήν καρποφό

ρα καί έποικοδομητική συμβίωση όλων τών λαών έν 

έλευθερίf! καί άξιοπρεπείf!. 

))Σέ ένα θέμα πού ένδιαφέρει ίδιαίτερα τήν 'Ελλά

δα, τό Κυπριακό, οί άπόψεις μας ε{ναι ταυτόσημες. 

Τό πρόβλημα πού δημιουργήθηκε άπό τήν είσβολή 

στήν Κύπρο δέν μπορεί νά λυθή παρά μόνο στά 

πλαίσια τών άποφάσεων τοv ΟΗΕ καί μέ τήν άποκα

τάσταση τής πραγματικής άνεξαρτησίας, έδαφικής 

άκεραιότητος καί κυριαρχίας τής Δημοκρατίας τής 

Κύπρου. 
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»Καί θά ήθελα νά έπαναλάβω δτι ή φιλική καί 

συνεπής στάσις τής Βουλγαρίας στό θέμα αύτό έκτι

μiiται Ιδιαίτερα άπό τόν έλληνικό λαό>>. 

Μετά τήν έπάνοδό του στήν 'Αθήνα, δ Κ. Καρα

μανλής, σέ έπιστολή του πρός τόν πρωθυπουργό τής 

Βουλγαρίας Στάνκο Τοντόρωφ, δ δποίος δέν είχε 

κατορθώσει νά παραστεί στίς συνομιλίες τής Βάρ

νας, είχε τήν εύκαιρία νά συνοψίσει τίς έντυπώσεις 

aπό τήν πρόσφατη έπίσκεψή του στή Βουλγαρία: 

«Μέ τόν πρόεδρο Ζίφκωφ είχαμε μιά πολύ εΙλι

κρινή, έγκάρδια καί έποικοδομητική άνταλλαγή άπό

ψεων πάνω σ' δ λα τά διμερή θέματα πού άπασχο

λοiίν τίς χώρες μας, καθώς καί στά διεθνή ζητήματα 

ιωινοiί ένδιαφέροντος. 'Όπως ήδη κατ' έπανάληψη 

τόνισα, /Jμεινα άπόλυτα ίκανοποιημένος άπό τήν συ

νάντησή μου μέ τόν πρόεδρο Ζίφκωφ καί άπό τήν 

έξέλιξη πού /Jχουν πάρει οί έλληνοβουλγαρικές σχέ

σεις, οί όποίες άποτελοiίν παράδειγμα σχέσεων στε

νής συνεργασίας καί καλής γειτονίας. 

»Μέ τόν πρόεδρο Ζίφκωφ μείναμε σύμφωνοι νά 

πυκνώσουμε τίς έπαφές μεταξύ τών δύο Κυβερνή

σεων. 'Ελπίζω, λοιπόν, νά σiiς συναντήσω καί νά /Jχω 

/Jτσι τήν εύκαιρία μιiiς tiμεσης καί προσωπικής άν

ταλλαγής άπόψεων μαζί σας» 1 Ο4 • 

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής aπευθύνει τήν aκόλουθη έπι

στολή στόν πρωθυπουργό τοϋ Πακιστάν Ζία Οuλ 

Χάκ, μέ τήν έλπίδα νά aποτρέψει τήν έπικείμενη 

έκτέλεση τοϋ πρώην πρωθυπουργοί>, 'Αλή Μποϋτο: 

«'Επιτρέψτε μου νά σiiς μεταδώσω όρισμένες σκέ

ψεις μου σχετικά μέ τήν τύχη τοiί πρώην πρωθυ

πουργοiί Άλή Μποiίτο. 

»Θά ήθελα νά σiiς διαβεβαιώσω δτι δέν /Jχω τήν 

παραμικρή πρόθεση νά έπέμβω στίς έσωτερικές ύπο

θέσεις τής χώρας σας ή νά έκφέρω κρίσεις γιά τήν 

ούσία τής ύποθέσεως. 

»Πέραν τών άνθρωπιστικών κινήτρων, τά όποία 

είμαι βέβαιος δτι συμμερίζεσθε, ένεργώ μόνον άπό 

ένδιαφέρον γιά τόν λαό τοiί Πακιστάν, μέ τόν όποίο 

ό έλληνικός λαός διατηρεί φιλικές σχέσεις. 

»Στό πνεiίμα αύτό θά ήθελα νά σiiς έκφράσω τήν 

tiποψή μου, ή όποία βασίζεται σέ μακρόχρονη πολι

τική πείρα, δτι οί έκτελέσεις πολιτικών ήγετών 

δημιουργοiίν βαθεία διχόνοια μεταξύ τοiί λαοiί καί 

διασποiίν τήν ένότητά του έπί μακρόν. 

»Είμαι πεπεισμένος δτι ή λύσις πού θά δοθεί στό 

πρόβλημα αύτό θά είναι έκείνη ή όποία θά έξυπηρε

τεί καλύτερα τό συμφέρον τοiί πακιστανικοiί λαοiί». 

Στήν aπαντητική έπιστολή τοϋ Πακιστανοϋ πρω

θυπουργοί> αναφέρονταν τά έξής: 

«ΕΙμαι εόγνώμων γιά τό προσωπικό γράμμα τής έξοχό

τητάς σας άπό 8 'Ιουλίου 1978, σχετικά μέ τήν περίπτωση 
του πρώην πρωθυπουργου. 'Εκτιμώ πολύ τίς άπόψεις πού 

έκφράσατε, καθώς δέν προέρχονται άπό προσωπικούς ύπο

λογισμούς, άλλά έμπνέονται άπό τό μεγάλο σας ενδιαφέρον 

γιά τό καλό του πακιστανικου λαου. Μ' αότό άκριβώς τό 

πνευμα επιθυμώ νά βεβαιώσω τήν έξοχότητά σας δτι δέν θά 

ύπάρξει δυσλειτουργία τής δικαιοσύνης. 

»'Η εξοχότητά σας εlναι ενήμερη τής ύποθέσεως του 

πρώην πρωθυπουργου, ή όποία στερείται παντελώς δποι

ουδήποτε πολιτικου στοιχείου. 'Η δίκη διεξήχθη βάσει 

τής συνήθους νομοθεσίας δημοσί~ σέ πολιτικό δικαστή

ριο, κατόπιν ιδιωτικής μηνύσεως άπό τόν γυιό του δολο

φονηθέντος. Ούτε προεκλήθη άπό τήν Κυβέρνηση ούτε 

διεξήχθη άπό στρατοδικείο, βάσει στρατιωτικου νόμου. 

'Όλοι οί κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένου του 

πρώην πρωθυπουργου, εΙχαν πλήρη δυνατότητα άμύνης. 

»'Η εφεση του πρώην πρωθυπουργου εξετάζεται έπί 

του παρόντος άπό τό άνώτατο δικαστήριο του Πακιστάν 

καί έπομένως ή ύπόθεση έκκρεμοδικεί άκόμη. 'Η έξοχό

τητά σας θά άναγνωρίσει δτι κανείς δέν μπορεί νά τεθεί 

ύπεράνω του νόμου καί δτι καί ή ύπόθεση αότή πρέπει νά 

άκολουθήσει τήν πορεία της, σύμφωνα μέ τούς κανόνες 

τής δικαιοσύνης. 

»' Επωφελουμαι τής εόκαιρίας γιά νά βεβαιώσω τήν 
εξοχότητά σας δτι άποτελεί πολύτιμο στόχο μας νά ενισχύ

σουμε περαιτέρω τίς φιλικές σχέσεις καί τή συνεργασία 

μεταξύ των χωρών μας πρός άμοιβαίο δφελος των λαών 
μας»ιοs. 

11-18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

Είσάγεται καί ψηφίζεται aπό τή Βουλή σχέδιο 

Νόμου, άρμοδιότητος τοϋ ύπουργείου 'Εμπορίου, 

«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Νόμου 

3475/1955 "περί τροποποιήσεως νωπών άγροτικών 
προϊόντων καί ίδρύσεως Κεντρικών καί Τοπικών 

'Αγορών αύτών" καί aλλων τινών διατάξεων». 

'Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας, Α. 'Ιακωβίδης, 

τόνισε δτι δ νόμος 3475/55 άπέβλεπε στή δημιουργία 
των aριστων προϋποθέσεων γιά τή διακίνηση καί 

έμπορία των όπωροκηπευτικών μέ τή σύσταση των 

κεντρικών άγορών, δπως τής Θεσσαλονίκης καί τών 

'Αθηνών, καί στήν έξασφάλιση καλής συσκευασίας, 

είδικότερα γιά τά νωπά όπωροκηπευτικά. Τά θετικά 

άποτελέσματα στόν τομέα τής συσκευασίας συνέβα

λαν στήν αύξηση τοϋ άγροτικοϋ είσοδήματος καί 

στήν κατοχύρωση τών συμφερόντων τοϋ καταναλω

τικοί> κοινοϋ . Ό νόμος 182, έξάλλου, τοϋ 1975, εδω
σε στούς παραγωγούς τή δυνατότητα άπευθείας έπα

φής μέ τό καταναλωτικό κοινό: οί δύο κεντρικές 

άγορές άποτελοϋσαν έστίες διαμορφώσεως των τι

μών, άλλά μέ μόνη τήν ϋπαρξη τών δύο αύτών είχε 

παρουσιαστεί μονοπωλιακή τάση στή διακίνηση 

των γεωργικών προϊόντων, δέν ύπήρχε δυνατότητα 

άνταγωνιστικότητας καί, άκόμη, σημειώνονταν εκ

τροπα σέ βάρος τοϋ παραγωγοί>. Τό νέο νομοσχέδιο 
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προβλέπει τήν ίδρυση καί liλλων άγορ&ν, έν&, πα

ράλληλα, εχει κατατεθεί άπό τό ύπουργείο Γεωργίας 

καί νέο «περί ίδρύσεως τοπικών άγορ&ν», πού σκοπεί 

στή συστηματοποίηση τής διακινήσεως καί τής έμ

πορίας τ&ν οπωροκηπευτικών. Παράλληλα, μέ τήν 

ψήφιση άπό τήν 'Ολομέλεια τής Βουλής καί του νο

μοσχεδίου «Περί . 'Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρι
σμών», θά όλοκληρωθεί ή δημιουργία τ&ν κατάλλη

λων συνθηκών καί τ&ν όρθ&ν βάσεων γιά τή διακί

νηση ολων τ&ν γεωργικών προϊόντων 106 • 

11, 12, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

Ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου, Κ. Καρα

μανλή, πραγματοποιείται στό ύπουργείο Συγκοινω

νιών σειρά συσκέψεων μέ τή συμμετοχή του άντι

προέδρου τής Κυβερνήσεως, τ&ν ύπουργ&ν Συντονι

σμου, Οίκονομικ&ν, Δημοσίων 'Έργων, Συγκοινω

νιών καί Δημοσίας Τάξεως, τ&ν ύφυπουργ&ν Συντο

νισμου, Δημοσίων VΕργων καί Συγκοινωνιών, του 

τεχνικου συμβούλου του πρωθυπουργου, Λ. Κυριακό

πουλου, καί άρμόδιων ύπηρεσιακ&ν παραγόντων. 

Στό γενικό περιεχόμενο τής άρχικής συσκέψεως 

άναφέρεται σχετική κυβερνητική άνακοίνωση: 

«Κατά τήν σύσκεψιν, έξητάσθ:ησαν θέματα, κρινόμενα 

ύπό τi'jς Κυβερνήσεως ώς σημαντικά καί άμέσου προτεραιό

τητος εΙναι δέ ταuτα: 

»I. Νέος 'Αερολιμήν 'Αθηνών (Σπάτα) . 

»2. 'Εκσυγχρονισμός ' Αερολιμένος 'Ελληνικού. 

»3. Βελτίωσις των συνθηκών εκμεταλλεύσεως καί 

όργανώσεως τi'jς Όλυμπιακi'jς 'Αεροπορίας. 

»4. 'Επιτάχυνσις &ργων έκσυγχρονισμοu του σιδηρο

δρομικοί) δικτύου τi'jς χώρας, διά τήν καλλιτέραν άπόδοσίν 

του . 

»5. 'Αστικαί συγκοινωνίαι τi'jς πρωτευούσης . 

»6. Κατασκευή ΜΕΤΡΟ 'Αθηνών . 

))7. Κυκλοφοριακό πρόβλημα πρωτευούσης. 
))Μετά τάς σχετικάς εΙσηγήσεις του ύπουργοίJ Συγκοι

νωνιών καί τ&ν άρμοδίων ύπηρεσιακ&ν παραγόντων, κα

θώς καί τήν άνάλυσιν των άνωτέρω θεμάτων, κατά τήν διε

ξαχθείσαν συζήτησιν δ κ. πρωθυπουργός &δωσε εντολάς 

καί κατευθύνσεις έπί τi'jς περαιτέρω πορείας των άνωτέρω 

θεμάτων, /;τόνισε δέ τήν άναγκαιότητα στενi'jς συνεργασί

ας καί συντονισμοί) ενεργειών των συναρμοδίων ύπουρ

γείων, οϋτως ωστε νά έπιτευχθοuν άκριβείς χρόνοι έξελί

ξεως καί άποπερατώσεως των διαφόρων &ργων, τά όποία , 

δταν θά πραγματοποιηθούν, θά συμβάλουν άποφασιστικά, 

τόσον στήν άνύψωση τi'jς ποιότητος τi'jς ζωi'jς δσον καί 

στήν οiκονομικήν άνάπτυξιν του τόπου μας. 

))Εlδικώτερον, άπεφασίσθησαν τά κάτωθι: 

)) I. Νέος 'Αερολιμήν ' Αθηνών εiς Σπάτα. 

))α. Δίδεται προτεραιότης εiς τήν ψήφισιν του κατατε

θέντος στήν Βουλή νομοσχεδίου διά τήν νομιμοποίησιν 

των τίτλων χρησικτησίας τi'jς άπαλλοτριωθείσης περιο

χi'jς. 

))β. 'Η λi'jψις άμέσων μέτρων διά τόν καθορισμόν τi'jς 

τιμi'jς μονάδος εντός περιοχi'jς των 5.000 στρεμμάτων, τi'jς 
δποίας ή διευθέτησις (άρσις εμποδίων) ε{ναι άναγκαία διά 

τήν άσφάλειαν των πτήσεων. Σημειοuται δτι τό πλείστον 

τi'jς έν λόγφ περιοχi'jς άνήκει στό Κράτος (κορυφαί λόφων, 

δασική εκτασις). 

))γ. Δίδεται προτεραιότης διά τήν ταχείαν ψήφισιν του 

κατατεθέντος στήν Βουλή νομοσχεδίου διά τήν δημιουρ

γίαν 'Οργανισμοί) νέου 'Αερολιμένος 'Αθηνών. 

))δ. ' Η έντός τεσσάρων μηνών κατάρτισις προδιαγρα
φών διά τήν σύνταξιν τi'jς προμελέτης καί έντός Ι:τέρων 

όκτώ μηνών έκπόνησίς της ύπό μελετητοίJ, &χοντος πείραν 

εiς μελέτας μεγάλων διεθνών άερολιμένων. 'Επίσης, άπε

φασίσθη ή σύνταξις των δριστικ&ν μελετών άπό Ι:λληνι

κούς μελετητικούς οϊκους έντός &τους άπό τi'jς περατώσεως 

τi'jς προμελέτης. 

))2. 'Αερολιμήν 'Ελληνικού. 

α. Θά ληφθούν μέτρα διά τήν αϋξηση ίκανότητος ύπο

δοχi'jς άεροσκαφ&ν . 

α. Θά έξετασθi'j ή χρησιμοποίησις του 'Αεροδρομίου 

Τατοίου διά τά μικρά άεροσκάφη άντί του Μαραθ&νος. 

)>β. 'Η διάθεσις καί χρησιμοποίησις άπό τοuδε εκτά

σεων δυναμένων νά διατεθούν άπό τό ΓΕΑ. 

»3. 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία. 
»α. • Ηέντός 15 ήμερων ύποβολή πρός τήν Κυβέρνησιν 

ύπό τi'jς 'Ολυμπιακi'jς 'Αεροπορίας προτάσεων, συμφώνως 

πρός τάς σαφείς δδηγίας, αί δποίαι έδόθησαν είς αύτήν, 

διά τήν άποδοτικωτέραν εκμετάλλευσιν καί όργάνωσιν των 

διαφόρων τομέων δραστηριότητός της. 

»β. 'Η έκτέλεσις, τό ταχύτερον δυνατόν, των άναγκαί

ων &ργων έπεκτάσεως των χώρων εξυπηρετήσεως επιβατών 

καί φορτίων, ώς καί των χώρων έξυπηρετήσεως των άερο

σκαφ&ν μέ τόν οiκονομικώτερον τρόπον, καί μάλιστα, iφό

σον τοuτο εΙναι δυνατόν, μέ ήμιμονίμους κατασκευάς. 

»4. • Οργανισμός Σιδηροδρόμων • Ελλάδος (ΟΣΕ). 
»α. 'Η ύποβολή πρός τήν Κυβέρνησιν ύπό του ΟΣΕ, 

εντός μηνός προτάσεων: 

)) I. Δι' &ργα έκσυγχρονισμοu των κατά προτεραιότητα 
πλέον άποδοτικ&ν γραμμών. 

»2. Περιορισμού του δικτύου, διά καταργήσεως των πλέ
ον παθητικών τμημάτων. 

»3. 'Αναπτύξεως προσπαθείας αύξήσεως του &ργου, διά 
χρησιμοποιήσεως συγχρόνων μέσων έκμεταλλεύσεως. 

»β . 'Ο ΟΣΕ, άπό κοινοί) μετά του ύπουργείου Δημοσίων 

VΕργων, νά προβή στήν ταχείαν έκτέλεσιν &ργων διαρ

ρυθμίσεως τής λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, rοστε νά 

χρησιμοποιείται ώς λεωφόρος διπλής κατευθύνσεως. 

»0{ σιδηροτροχιές θά μετατοπισθούν, διά νά μή έμπο
δίζουν τήν δδικήν κυκλοφορίαν, έν&, συγχρόνως, είς τάς 

διασταυρώσεις θά κατασκευασθοuν άνισόπεδες διαβάσεις». 

VΗδη, μετά τό τέλος τής πρώτης συσκέψεως, ό Κ. 

Καραμανλής άναφέρθηκε στά θέματα του νέου άερο

δρομίου στά Σπάτα, τής έξυγιάνσεως καί άναδιοργα

νώσεως τής 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας καί του έκ

συγχρονισμου του σιδηροδρομικου δικτύου τής χώ

ρας, τά όποία είχαν ήδη συζητηθεί. Μετά τόν τερμα

τισμό τής συσκέψεως καί τής δεύτερης ήμέρας, ό 
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πρωθυπουργός ύπογράμμισε τήν άνάγκη γιά τή συνέ

χιση τ&ν συσκέψεων καί κατά τήν έπόμενη έβδομά

δα · καί κατέληξε: 

«'Υπάρχουν θέματα, τά δ ποία χρήζουν περαιτέρω 

διευρκινίσεων, γιά νά πάρουμε δριστικές άποφάσεις. 

Σiiς ε{πα δτι πρόκειται γιά θέματα πού συζητούνται 

έπί 15 χρόνια καί μετά 15 χρόνια τά έπανασυζητούμε. 
Αύτό σημαίνει δτι συσκέψεις πού lγιναν κατά τό πα

ρελθόν καί ή ερευνα τών θεμάτων δέν ήταν πλήρεις. 

'Επιθυμώ αύτή τή φορά οί άποφάσεις στίς δ ποίες θά 

καταλήξουμε νά ε{ναι δριστικές καί, άνάλογα μέ τά 

μέσα πού διαθέτουμε, νά δούμε πώς θά πραγματοποιή

σουμε τήν έκτέλεση αύτών τών lργων. Πάντως, έκεί

νο τό δποiο προτίθεμαι νά κάνω ε{ναι νά κάνω ενα 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα γιά τή σωτηρία τής 

'Αθήνας. Γι' αύτό θά χρειασθή νά γίνουν άλλεπάλ

ληλες συσκέψεις γιά νά καταλήξουμε σέ δριστικές 

άποφάσεις καί νά άρχίσουμε κατόπιν τήν έκτέλεση 

τών lργων)). 

Τό περιεχόμενο τ&ν κύριων θεμάτων πού άντιμε

τωπίστηκαν στή διάρκεια τ&ν συσκέψεων άναφέρε

ται σέ σειρά συνοπτικών ένημερωτικ&ν σημειωμά

των του ύπουργοu Συγκοινωνιών, Α. Παπαδόγγονα: 

Ι. ' Αερολιμένες: Σπάτα, 'Ελληνικό 

»Α . Νέος 'Αερολιμήν ' Αθηνών είς περιοχήν Σπάτων 

» I. Σύντομο ν 'Ιστορικόν 
))Τό θέμα τής άναπτύξεως του ' Αερολιμένος 'Ελληνι

κοu η τής δημιουργίας νέου άπησχόλησε τάς άρμοδίας 

ύπηρεσίας καί τάς Ι:κάστοτε Κυβερνήσεις άπό τό 1950. 
))Τό θέμα έφάνη δτι δδηγείται πρός τήν δριστικήν λύ

σιν, δταν, ύποβληθείσης τό 1971 τής σχετικής τεχνικοοι
κονομικής μελέτης, πού είχε άνατεθεί σέ κοινοπραξία δύο 

άμερικανικών μελετητικών οίκων, διά Πράξεως του τότε 

'Υπουργικοί) Συμβουλίου, διενεργήθη τό 1973 άπαλλοτρί
ωσις 41.050 στρεμμάτων διά τόν σκοπόν αuτόν είς περιοχήν 
Σπάτων. Παρά τό γεγονός δτι εγινε καί πρόσκλησις έκδη

λώσεως ένδιαφέροντος διά τήν άνάδειξιν μελετητου διά 

τήν σύνταξιν του Σχεδίου Γενικής 'Αναπτύξεως του νέου 

άερολιμένος, τό θέμα έγκατελείφθη είς τήν φάσιν αuτήν, 

μή άνατεθείσης τής σχετικής μελέτης. Τό 1975 ή Κυβέρ
νησις άπεφάσισε νά έγκαταλειφθή τό άεροδρόμιο ' Ελλη

νικοί) καί νά προχωρήση είς τήν δημιουργίαν νέου άερολι

μένος 'Αθηνών είς έπιλεγησομένην νέαν κατάλληλον θέ

σιν. 'Αποκλεισθείσης τής περιοχής Μεγάρων, λόγω κυρί

ως φυσικών έμποδίων, έπελέγη τελικώς, βάσει τής μελέτης 

έπιλογής θέσεως τών συνεργαζομένων οίκων Aeroport de 
Paris, E1ughsfen Frankfurt Main A.G. ' Αρώνης- Δρέττας

Καρλαύτης, ή περιοχή Σπάτων. 

»2. Παροuσα κατάστασις προόδου μελετών 
»Εiς τούς είς τό 'Ιστορικόν άναφερομένους μελετητι

κούς οίκους άνετέθη έκπόνησις του Γενικοu Σχεδίου 

' Αναπτύξεως (Master P1an) καί 'Οργανώσεως (Manage
ment Study) καί οί μελέτες αuτές ένεκρίθησαν καί παρελή
φθησαν τόν Νοέμβριον του 1977. Λόγφ τής σοβαρότητος 

του εργου, έκρίθη ώς άναγκαία ή πρόσληψις είδικου συμ

βούλου πρό τής προκηρύξεως έκδηλώσεως ένδιαφέροντος 

γιά τήν άνάθεση τής τεχνικής προμελέτης. ν Ηδη έπελέγη 

δ άμερικανικός οίκος Λουί Μπερζέ, ώς σύμβουλος καί 

άναμένεται δτι μέχρι τής 18 'Ιουλίου θά ύπογραφή ή σχε

τική σύμβασις . 

»Βάσει του χρονοδιαγράμματος του συνημμένου είς τό 

συνταχθέν σχέδιον συμβάσεως, ύπολογίζεται δτι έντός δύο 

μηνών άπό τής ύπογραφής τής συμβάσεως θά εχουν συν

ταχθή οί σχετικές προδιαγραφές καί θά είναι δυνατή ή 

δημοσίευσις τής προσκλήσεως έκδηλώσεως ένδιαφέρον

τος διά τήν έπιλογήν του μελετητικοί) οίκου διά τήν τεχνι

κήν προμελέτην. 

»3. ' Απαλλοτριώσεις 

»Βάσει τών μέχρι τοuδε μελετών, τόν 'Οκτώβριο του 

1976 εγινε μερική άνάκλησις τής διενεργηθείσης τό 1973 
άπαλλοτριώσεως τών 41.050 στρεμμάτων καί διετερήθη ή 
άπαλλοτρίωσις δι ' εκτασιν \I. 760 στρεμμάτων έκ τής ώς 
άνω περιοχής, διά τήν όποία ν καί συνετελέσθη τόν 'Ιούλι

ον 1977 ή άπαλλοτρίωσις μέ τήν παρακατάθεσιν του άναγ
καίου ποσου τών τριών δισεκατ. δραχμών. 'Επειδή ή βάσει 

τών μελετών συνολική εκτασις ή περιλαμβάνουσα τόσον 

τό κυρίως άεροδρόμιον, δσον καί τάς άναγκαίας έκτάσεις 

διά τήν liρσιν φυσικών έμποδίων άνέρχεται είς 16.975 
στρέμματα, διά Πράξεως του Ύπουργικοu Συμβουλίου 

δημοσιευθείσης είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τήν 

10.6.78, έκηρύχθη συμπληρωματική άπαλλοτρίωσις διά 
5.215 στρέμματα, τά όποία κείνται έκτός τής περιοχής τών 

41 .050 στρεμμάτων πού είχε δεσμευθεί τό 1973. νΗδη κατό

πιν του άπό 23.6.78 έγγράφου του ύπουργείου Οίκονομικών 
άποστέλλονται πρός τήν άρμοδίαν νομαρχίαν καί τόν άρμό

διον εφορον κτηματολογικά διαγράμματα καί πίνακες διά 

τήν προώθησιν τών διαδικασιών διά τήν συντέλεσιν τής 

συμπληρωματικής ταύτης άπαλλοτριώσεως. 

»4. Νόμος άναγνωρίσεως τίτλων ίδιοκτησίας 
»Καίτοι ώς προελέχθη ή άπαλλοτρίωσις γιά τά 11 .760 

στρέμματα συντελέσθη τόν 'Ιούλιο ν 1977, δέν έγένετο έκ 
μέρους του ύπό τής νομαρχίας δρισθέντος μηχανικοί) κτη

ματογραφήσεως πρόσκλησις, διά του τύπου, τών δικαιού

χων άποζημιώσεως καί τοuτο έν άναμον{i τής ψηφίσεως 

του είδικου Νόμου πού θά καθορίζη είδικάς διαδικασίας 

άναγνωρίσεως τίτλων διά τήν περιοχήν του νέου άερολιμέ

νος 'Αθηνών στά Σπάτα. Τό σχετικόν Νομοσχέδιον άρμο

διότητος τών ύπουργείων Οίκονομικών καί Δικαιοσύνης, 

καθ ' {i γνωρίζομεν, προβλέπεται νά κατατεθή είς τήν Βου

λήν πρός ψήφισιν έντός τοu 'Ιουλίου. 

»5. Δημιουργία Φορέως Νέου 'Αερολιμένος 'Αθηνών 
))Τό σχετικόν σχέδιον Νόμου, μετά τήν δλοκλήρωσιν 

τών διαδικασιών (Κυβερνητική ' Επιτροπή , Νομοπαρα

σκευαστική 'Επιτροπή) διετυπώθη είς τήν τελικήν του 

μορφήν καί, ύπογραφέν ύπό του κ. ύπουργοu Συγκοινωνι

ών, άπεστάλη είς τό ύπουργείον Οίκονομικών. Μετά τήν 

ύπογραφήν του καί άπό τόν κ . ύπουργόν Οίκονομικών θά 

κατατεθή είς τήν Βουλήν πρός ψήφισιν. 

»Β. Βελτιώσεις 'Αερολιμένος 'Ελληνικοί) 

))Τόν Μάρτιον του 1977 άνετέθη είς τήν Κοινοπραξίαν 
τών 'Ελληνικών Μελετητικών Γραφείων Π. Λαδόπουλος 

-Ν. Χωραφάς- 'Έuπαλίνος" - "Σχεδιασμός" - "'Ομάς", ή 

έκπόνησις μελέτης διά τάς άναγκαίας καί δυνατάς βελτιώ-
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'Επέκταση τού έθvικοv άδικου δικτύου. 

Όδός Πατρωv- Πύργου- 'Ολυμπίας (avω)· νέα όδική aρτηρία πρός Δελφούς (κaτω). 
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σεις είς τόν ' Αερολιμένα' Ελληνικοί\. Οί μελετηταί, παρά 

τάς επανειλημμένας συστάσεις καί παρατηρήσεις, μόλις 

πρό 20 περίπου ήμερων ύπέβαλαν τήν κατόπιν παρατηρή
σεων τής ύπηρεσίας διορθωμένην μελέτην τους. ' Από τήν 

μελέτην αυτήν φαίνεται δτι τελικώς θά προγραμματισθοuν 

μόνον τά προτεινόμενα εργα βελτιώσεως του δλου κυκλο

φοριακοί\ συστήματος τής δυτικής περιοχής μέ παράλλη

λον άναγκαστικήν κατεδάφισιν μερικών παλαιών καί προ

χείρων κτισμάτων (μικροί οίκίσκοι) τής ' Ολυμπιακής 

'Αεροπορίας. Μέ τάς προϋποθέσεις αυτάς τό ' Αεροδρόμι

ον ' Ελληνικοί\ θά κληθή νά εξυπηρετήση τάς ηυξημένας 

άνάγκας μέ τά νυν εκτελούμενα καί προγραμματισμένα ερ

γα τά όποία άναφέρονται κατωτέρω: 

»Ι. V Εργα ΥΠΑ 

»α. Μετατροπή τής παλαιάς αιθούσης άφίξεων του 

' Α νατολικοu 'Αεροσταθμοu, ώστε νά διπλασιασθή ή νυν 

χρησιμοποιουμένη αίθουσα άναχωρήσεων . (Θά όλοκλη

ρωθή πρό τής ένάρξεως τής θερινής περιόδου του 1979). 
»β. 'Επέκτασις ' Αποθηκών Τελωνείου . (Θά όλοκλη

ρωθή πρό τής ενάρξεως τής θερινής περιόδου του 1979). 
»γ. 'Επέκτασις Πύργου 'Ελέγχου ' Αεροδρομίου. (Θά 

όλοκληρωθή πρό τής ενάρξεως τής θερινής περιόδου του 

1979). 
»δ . Κεντρικές 'Αποθήκες ΥΠΑ. (Θά όλοκληρωθή εν

τός του 1979). 
»ε . Βελτιώσεις - Συντήρησις Πεδίων 'Ελιγμών. ('Έρ

γον συνεχές κατά τάς εκάστοτε άνάγκας). 

))στ . Αυτοματισμός του συστήματος 'Ελέγχου 'Εναε

ρίου Κυκλοφορίας. ('Εντός τοu 'Ιουλίου θά ύπογραφή 

Σύμβασις μέ τήν F ΑΑ, διά τήν έκπόνησιν τής σχετικής 
μελέτης καί ύπολογίζεται δτι εντός του 1980 θά εχη τεθεί 
είς επιχειρησιακήν λειτουργίαν τό Σύστημα RADAR δια
δρομής, τό όποίον καί θά προσφέρη σημαντικήν βελτίωσιν 

είς τήν ροήν καί τόν ελεγχον των άεροσκαφ&ν είς τόν 

ελληνικόν έναέριον χ&ρον) . 

))Π. VΕργα 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας 

))α . ' Επέκτασις τ&ν αίθουσ&ν aφίξεων καί άναχωρήσε

ων εσωτερικοί\. 

))β . Κατασκευή έμπορευματικοu σταθμοί\ . 

))γ . Νέον ύπόστεγον συντηρήσεως αεροσκαφών. 

))ΠΙ. Διοικητικά μέτρα 

))Περάν τ&ν άνωτέρω, διά τήν λειτουργικήν άνακούφι

σιν του 'Αερολιμένος 'Ελληνικοί\, άντιμετωπίζονται καί 

αί εξής ρυθμίσεις : 

))α . Μεταφορά δλων τ&ν μικρών ίδιωτικ&ν άεροσκα

φ&ν, τά όποία σταθμεύουν μονίμως είς τό Έλληνικόν, είς 

τό ' Αερδρόμιον Μαραθ&νος πρό τής ενάρξεως τής θερινής 

περιόδου του 1979. 
))β . 'Εξασφάλισις τ& ν άναγκαίων προϋποθέσεων ώστε 

άπό τό 1980, έάν αί άνάγκαι τό επιβάλλουν, τά άεροσκάφη 

Charters νά χρησιμοποιοuν τό 'Αεροδρόμιον Τανάγρας 
τουλάχιστον κατά τάς ήμέρας αίχμής . (Σάββατον καί Κυ, 

ριακήν) . 

)) v Εχει συγκροτηθή σχετική επιτροπή, είς τήν όποίαν 

συμμετέχουν ή ΥΠΑ, τό ΓΕΑ καί ή ' Ολυμπιακή ' Αεροπο

ρία, ή όποία έντός τοu 'Ιουλίου θά ύποβάλη τάς είσηγή

σεις της . 

))γ . Αυστηρότερος προγραμματισμός κυρίως τ&ν πτή

σεων Charters, διά τήν καλλιτέραν κατανομήν αυτ&ν, δπου 

ε{ναι δυνατόν, δχι μόνον εντός των ήμερων τής εβδομάδος 

άλλά καί εντός των <Ιφ&ν 24ώρου. 

))δ . Μεταφορά του δλου συγκροτήματος τής 'Ολυμπια

κής 'Αεροπορίας είς τήν βορειοανατολικήν περιοχήν καί 

είς χώρους παραχωρουμένους ύπό τοu ΓΕΑ. 

11. 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία 
))Παρά τάς μέχρι τώρα καταβληθείσας προσπαθείας 

άπό τής περιελεύσεως τ&ν μετοχών τής 'Ολυμπιακής 'Αε

ροπορίας είς τό Δημόσιον, δέν ε{ναι δυνατόν νά λεχθή δτι 

ή 'Εταιρεία είσήλθε είς τό στάδιον τής άνακάμψεως καί 

δτι ύπάρχουν άσφαλείς ένδείξεις πώς θά δυνηθή νά άντα

πεξέλθη έπιτυχ&ς είς τόν σκλfiρόν διεθνή άνταγωνισμόν 
του χώρου των άεροσυγκοινωνι&ν, aνευ σοβαρίiς ύποστη

ρίξεως καί ενισχύσεως άπό τό Κράτος. 

)) 'Η ' Εταιρεία εμφανίζει οίκονομικά μεγέθη, τήν ίσο

σκέλισιν των όποίων θέλει νά άντιμετωπίση προτείνουσα 

ώρισμένα μέτρα, δπως π.χ. έξόφλησιν έκ μέρους τοu Δη

μοσίου άποζημιώσεώς της διά τάς ύπ ' αυτοί\ χορηγουμέ

νας άδείας δι' έκτάκτου πτήσεως (Charters) uψος 350 εκα
τομμυρίων δρχ. ώς καί παράτασιν τής άποδόσεως έκ μέ

ρους της είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος δανείου τής τά

ξεως τ&ν 50 εκατομμυρίων δρχ. ' Ασχέτως πρός τό γεγονός 

δτι ή ύποχρέωσις τοu Δημοσίου διά τήν άποζημίωσιν τ&ν 

έκτελουμένων έκτάκτων πτήσεων σοβαρώς άμφισβητείται 

καί μάλιστα είς τά ύπό τής 'Εταιρείας ιlναβιβαζόμενα uψη, 

είς Α ' φάσιν αί ύφιστάμεναι δυσχέρειαι θά άντιμετωπι

σθοuν, καί πρέπει νά άντιμετωπισθοuν, διά μέτρων πού θά 

έφαρμόση ή ίδια ή ' Εταιρεία καί άκολούθως ή παραλλή

λως θά βοηθήση καί τό Κράτος . 

)) ' Ωρισμέναι ιlδυναμίαι πού άντιμετωπίζονται ήδη ύπό 
τής 'Εταιρείας ώς έπείγουσαι ε{ναι αί εξής: 

))α . ' Αναδιοργάνωσις τής 'Εταιρείας σύμφωνα μέ τά 

διεθνή πρότυπα, διότι ή νυν οργάνωσις ε{ναι προέκτασις 

τής ύπαρχούσης επί 'Ωνάση. 

))β . ' Αναθεώρησις κανονισμών έργασίας μέ γνώμωνα 

τήν αποδοτικότητα του προσωπικοί\ καί οίκονομίαν. 

η. Ένεργοποίησιν άνενεργ&ν μέχρι τώρα τομέων άε

ρομεταφορικ&ν δραστηριοτήτων, ώς π.χ. εμπορευματικές 

μεταφορές, εκτακτοι πτήσεις κ.λ.π. 

ΠΙ. ΟΣΕ 

))\. Μεταφορικόν εργον [βλ. πίνακα σ . 287] 
))'Υπήρξε στασιμότης του μεταφορικοί\ εργου 2%, 

αϋξηση (χιλιομετρικοί έπιβάτες καί τόννοι) μεταξύ των 
έτ&ν 1970 καί 1977, ή όποία ε{ναι μικρή σέ σχέση μέ aλλα 
ευρωπαϊκά δίκτυα, γεγονός πού συνηγορεί ύπέρ τής ανάγ

κης ταχυτάτου ρυθμοί\ έκσυγχρονισμοu του σιδηροδρόμου. 

))2. Οίκονομικά στοιχεία: (διά τό τρέχον ετος) 

α. Δαπάνες (είς εκατομμύρια δρχ .) 1977 1978 
- 'Εκμεταλλεύσεως (μετά άποσβέσεων) 5392 6126 

β. Είσπράξεις (είς εκατομμύρια δρχ.) 

' Εκμεταλλεύσεως 

' Από κρατικήν συμμετοχήν 

'Αποσβέσεις 

Σύνολον 

γ. 'Έλλειμμα έκμεταλλεύσεως (α-β) 

3.305 3.750 
849 1.000 
444 463 

4.598 5.213 

794 913 
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»3. 'Η ελλειμματικότης τοϋ ΟΣΕ μπορεί νά άντιμετω
πισθή ριζικώς διά τοϋ εκσυγχρονισμοί> τών περισσοτέρων 

άποδοτικών γραμμών τοϋ δικτύου καί τήν μετά, άπό μελέ

τη ν καί εντός τών πλαισίων τής γενικωτέρας κυβερνητικής 

πολιτικής, κατάργηση τών άγόνων γραμμών. 

»4. Κατεδείχθη δτι πρωταρχική επιδίωξη τοϋ ΟΣΕ θά 
πρέπει νά εlναι δ εκσυγχρονισμός τοϋ σιδηροδρομικοί> 

c'iξονος 'Αθηνών - Θεσσαλονίκης, επί τοϋ δποίου πραγμα
τοποιείται σήμερα τό fiμισυ τοϋ μεταφορικοί> του εργου. 

»5. Οί διατεθείσες πιστώσεις άπό τίς δημόσιες επενδύ
σεις άπερροφήθησαν κυρίως γιά τήν άνανέωση τοϋ παλαι

οί> ύλικοϋ (τροχαίου καί γραμμής), ούδέν δέ περαιτέρω ση

μαντικόν νέον εργον εχει επιτελεσθή . 

»6. Διά τήν τετραετίαν ι978-ι98ι προβλέπεται βελτίω
ση τής γραμμής 'Αθηνών - Θεσσαλονίκης κυρίως μέ κα
τασκευή διπλής γραμμής μεταξύ Οίνόης - Τιθορέας καί 

Δομοκοϋ- Λαρίσης καί τήν ήλεκτρική σηματοδότηση τοϋ 

τμήματος Οίνόης - Τιθορέας - Δομοκοϋ. Τό κόστος τών 

εργων θά άνέλθη σέ δρχ. 2.250 έκατ. , θά καλυφθή δέ εκ τοϋ 

συναφθέντος γερμανικοί> δανείου τών δρχ. ι .500 έκατ. καί, 
κατά τό ύπόλοιπο άπό τίς δημόσιες επενδύσεις . 

»'Επίσης, εντός τοϋ ετους θά άρχίση ή κατασκευή τών 

εργων ύποδομής τής σιδηροδρομικής συνδέσεως 'Ελλά

δος- Μ. 'Ανατολής (Λαοδικεία) στόν Βόλο, ijτοι : 

-Τής προβλήτος παραβολής τοϋ πορθμείου. 

-Τής συνδέσεως τής προβλήτος μέ τό ΟΣΕ. 

»7. 'Υφίσταται θέμα ήλεκτροκινήσεως τοϋ σιδηροδρό
μου. Σχετική πρόταση ύπάρχει γιά τήν γραμμή Είδομένης 

-Θεσσαλονίκης άπό Γιουγκοσλαβικούς Οϊκους. 

IV. 'Αστικές Συγκοινωνίες 
»Α' ΕΑΣ 

»Τήν ΕΑΣ άπασχολοϋν αί ταμειακαί εκκρεμότητες πού 

άπορρέουν άπό τήν επιδότηση τοϋ επιβάτη καί ή ύλοποίη

ση τοϋ προγράμματος επενδύσεων πού άπαιτοϋνται γιά τήν 

ριζική βελτίωση τών συγκοινωνιών, ijτοι : 

»ι. 'Η ενταξη τών νέων λεωφορείων στήν κυκλοφορία. 

(τά 100 άναμένονται δδικώς μεταξύ 27 καί 3ι 'Ιουλίου, ενω 
τά ύπόλοιπα 200 σιδηροδρομικώς τόν Αύγουστο). 

»2. ·Η συμπλήρωση χρηματοδοτήσεως τοϋ προγράμ
ματος επενδύσεων γιά τό ι 978 καί ή εν συνεχεί~ εξασφάλι
σις τών πιστώσεων γιά τήν δλοκλήρωση τοϋ προγράμμα

τος. Τό πρόγραμμα αύτό περιλαμβάνει: 

»α) Τήν προμήθεια ι5ΟΟ λεωφορείων. 

»β) Τήν εξασφάλιση τών γηπέδων καί τήν δημιουργία 

εγκαταστάσεων συντηρήσεως τών λεωφορείων. 

»γ) Τόν εκσυγχρονισμό τών εγκαταστάσεων εξυπηρετή

σεως δικτύου (στέγαστρα, συστήματα ελέγχου κ.λ.π.) . 

»Τό πρόγραμμα άπαιτεί 200 έκατ. δρχ . έντός τοϋ ι978 

καί σύνολο 5,9 δισεκατ. δρχ . διά τήν πενταετία ι978-ι982. 

»3. ' Η c'iμεση ταμειακή κάλυψη τής επιδοτήσεως τοϋ 

Α / Α Κατηγορία μεταφορικοί> εργου 

I. 'Επιβάτες είς χιλιάδες 

2. Χιλιομ. επιβάτες είς έ~ατ. 

3. Τόννοι είς χιλιάδες 

4. Χιλ. τόννοι είς έκατ. 

επιβάτη (κάλυψη κόστους εκμεταλλεύσεως). 'Υπόλοιπον 

ι,5 δισεκατ. δρχ . γιά τό ι978. 

»4. ' Η εξόφληση τών ύποχρεώσεων τοϋ Δημοσίου διά 

τήν κάλυψη τών όφειλών τών πρώην ΑΣΠΑ καί ΕΚΤΕΛ 

(Νόμος 588 άρθρο ι3). Ποσόν 554 έκατ. δρχ. 

»Β' ΗΣΑΠ 

>>Τά θέματα πού άπασχολοϋν άμεσα τούς ΗΣΑΠ άφο

ροϋν ιΗς τόν εκσυγχρονισμό τοϋ τροχαίου ύλικοϋ καί τών 
εγκαταστάσεων τοϋ σιδηροδρόμου μέ στόχο τήν μεγαλύ

τερη δυνατή συμβολή του στήν κάλυψη τών συγκοινωνια

κών άναγκών τής πρωτεύουσας. 

>>Τά θέματα αύτά περιλαμβάνουν: 

»I. 'Ανακαίνιση τής ύποδομής τής γραμμής. 
»2. Προμήθεια 60 νέων όχημάτων- 40 κινητηρίων καί 

20 ρυμουλκουμένων. 

»3. 'Εγκατάσταση συγχρόνου κέντρου ελέγχου κινή
σεως συρμών. 

»4. ' Α ναδιαμόρφωση τοϋ δλου συστήματος παροχής 

ήλεκτρικής ενεργείας. 

»5. Βελτίωση σταθμών κτιριακών εγκαταστάσεων. 

»6. Κατασκευή νέων σταθμών. 
»7. 'Υλοποίηση άριθμοϋ μικροτέρων εργων μέ στόχο 

επιμέρους βελτιώσεις (π.χ. πεδήσεως-άσφαλείας κ.λ.π.). 

>>Τά άνωτέρω εργα καί προμήθειες προϋπολογίζονται 

δτι θά κοστίσουν ι ,65 δισεκατ. περίπου. 

»Πέραν τών άνωτέρω, τόν ΗΣΑΠ άπασχολεί ή μελέτη 

τής επεκτάσεως τής γραμμής πρός Γέρακα ή όποία εύρί

σκεται είς τό προκαταρκτικό της στάδιο . 

»τέλος, τόν ΗΣΑΠ άπασχολεί δ τρόπος καλύψεως τοϋ 

ελλείμματος τοϋ 1978, τό δποίον προβλέπεται δτι θά άνέλθη 
στό ϋψος τών 157 έκατ. δραχμών. 

»Γ' ΗΛΠΑΠ 

>>Τόν ΗΛΠΑΠ άπασχολεί ή ύλοποίηση τοϋ ijδη έγκε

κριμένου προγράμματος επεκτάσεως τοϋ δικτύου του, καί 

τής έντάξεως τών 124 νέων τρόλλεϋ στήν κυκλοφορία. 
>>Τό πρόγραμμα αύτό περιλαμβάνει : 

»ι . Τήν παραλαβή καί ενταξη στήν κυκλοφορία τών 

124 νέων τρόλλεϋ μέχρι τόν 'Απρίλιο τοϋ ι979 . 

»2. Τήν κατασκευή νέου άμαξοστασίου στήν Ν. Φιλα
δέλφεια γιά τήν εξυπηρέτηση των νέων όχημάτων . 

»3. Τήν κατασκευή 20 χλμ. δικτύου γιά τίς νέες γραμ

μές. 

»4. Τήν κατασκευή I ι ύποσταθμών γιά τήν εξυπηρέτη
ση τών νέων γραμμών . 

>>'Ο ΗΛΠΑΠ εχει ijδη εξασφαλίσει δάνειο 400 έκατ. 
γιά τήν μερική χρηματοδότηση τοϋ παραπάνω προγράμ

ματος, τό κόστος τοϋ δποίου ύπολογίζεται δτι θά άνέλθη 

σέ 900 έκατ . περίπου . 

>>Τόν ΗΛΠΑΠ, επίσης, άπασχολεί τό θέμα τής καλύ-

'Έτη 'Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

1970 1976 ι977 1976 j ι977 197Οj ι977 

12.628 12.897 13.365 + 3,6 + 0,8 
ι . 531 1.583 ι.622 + 2,5 + 0,8 
2.952 3.526 3.488 - I, I + 2,4 

688 844 855 + ι,3 + 3,2 
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ψεως τοϋ έλλείμματος 1978, τό δποίον προβλέπεται νά 
ό.νέλθη στό ποσόν των 100 έκατ . δραχμών. 

»V. Κατασκευή υπογείου σιδηροδρόμου 'Αθηνών (ΜΕΤΡΟ) 
»Διά συμβάσεως υπογραφείσης τόν 'Ιούνιο τοϋ 1977 

ό.νετέθη ή έκπόνησις τής προμελέτης δικτύου ΜΕΤΡΟ 

'Αθηνών μήκους 19,35 χλμ. είς τήν Κοινοπραξίαν τών 

Γαλλικών 'Εταιρειών Sofretu, S.G.T.E., Sogelers, συνερ
γαζομένων μετά τοϋ έλληνικοϋ γραφείου Μελετών Α.Δ.Κ. 

Τής ουσιαστικής έκπονήσεως τής προμελέτης προηγήθη, 

καί υπεβλήθη ήδη, γενική εκθεσις περιλαμβάνουσα συγ

κεκριμένας προτάσεις καί συστάσεις, ό.ναφορικώς πρός 

τήν χάραξιν τοϋ δικτύου, τήν χωροθέτησιν τών σταθμών, 

τό όχημα καί τήν σύνθεσιν τών συρμών, τό σύστημα δια

νομής ήλεκτρικής ένεργείας κ.λ.π., βάσει των δποίων θά 

δύναται τό έλληνικόν Δημόσιον νά λάβη βασικής σημασί

ας ό.ποφάσεις έπί τής ό.κολουθητέας πολιτικής γιά τό ΜΕ

ΤΡΟ. 

»Διά τής ό.πό 23.1. 78 υποβληθείσης ώς άνω γενικής έκ
θέσεως, δ σύμβουλος προτείνει δύο γραμμάς Α' καί Β', 

συνολικοϋ μήκους τοϋ αuτοϋ πρός τό συμβατικό. 

>>'Η γραμμή Α' έκκινοϋσα ό.πό Αίγάλεω διέρχεται διά 

τοϋ Συντάγματος καί καταλήγει είς τήν θέσιν Γηροκομεί

ον, ή δέ Β' ό.ρχομένη ό.πό τής περιοχής Σεπολίων διέρχε

ται έπίσης διά τοϋ Συντάγματος καταλήγουσα είς τήν πε

ριοχήν Δάφνης. 

>>Τό υπουργείον Συγκοινωνιών δι' έγγράφου του πρός 

τόν μελετητήν κατά Φεβρουάριον τρέχοντος ετους διετύ

πωσεν παρατηρήσεις έπί των θεμάτων τά όποία θίγονται 

είς τήν γενικήν εκθεσιν τοϋ συμβούλου μελετητοϋ. 

»Περαιτέρω, τόσον τό υπουργείον Συγκοινωνιών δσον 
καί τό υπουργείον Δημοσίων νΕργων διετύπωσαν παρατη

ρήσεις καί σχόλια έπί των προτάσεων τοϋ συμβούλου με

λετητοϋ, ό.ναφορικώς πρός τήν χάραξιν τοϋ κεντρικοϋ δι

κτύου, ή κυριωτέρα τών δποίων ε{ναι ή κατάργησις τοϋ 

τμήματος ό.πό Συντάγματος εως Αίγάλεω τής γραμμής Α' 

καί ό.ντ' αuτοϋ ή έπέκτασις τής γραμμής Α' μέχρι τής 

θέσεως Γέρακα διά τοϋ διαδρόμου τής δδοϋ Μεσογείων. 

»Ai προτάσεις αύται καί έν γένει ή προκύψασα &συμ
φωνία πρός τάς προτάσεις τοϋ συμβούλου μελετητοϋ ό.πετέ

λεσαν ό.ντικείμενον συσκέψεων κυβερνητικών παραγόν

των καί υπηρεσιακών τοιούτων, ή τελευταία τών δποίων 

ελαβεν χώραν τήν 20.6.78. 
>>' Απεφασίσθη δπως δ σύμβουλος μελετητής προχωρή

ση είς τήν έκπόνησιν τής προμελέτης διά τά τμήματα τής 

χαράξεως, δπου ταυτίζονται αί ό.πόψεις του μέ τάς ό.πόψεις 

τών υπουργείων Συγκοινωνιών καί Δημοσίων νΕργων, δη

λαδή τήν γραμμήν Β' καί τό τμήμα Α' ό.πό Συντάγματος 

μέχρι 'Ερυθροϋ διά τής παραλλαγής Πανόρμου. 

»'Όσον ό.φορa τά τμήματα τής γραμμής Α' ό.πό Συντά

γματος μέχρι Αίγάλεω καί ό.πό 'Ερυθροϋ μέχρι Γέρακα καί 

είδικώτερον ώς πρός τό ποίον έκ τών τμημάτων τούτων θά 

περιληφθή είς τό υπό τοϋ συμβούλου μελετηθησόμενο βά

σει τής Συμβάσεως δίκτυο πρώτης προτεραιότητος, πρέπει 

νά έκπονηθή συντόμως μερίμνη τοϋ ΟΑΣ οίκονομοτεχνική 

μελέτη, rοστε έκτων ό.ποτελεσμάτων της νά γνωστοποιηθή 

έγκαίρως είς τόν σύμβουλον ποίον έκ τούτων θά μελετήθη, 

λόγφ συμβατικώς προβλεπομένου συνολικοϋ μήκους δια

δρόμων. 

»Πέραν τών ό.νωτέρω, διά τής μελέτης ταύτης θά έξετα
σθή ή ό.ποδοτικότητα τοϋ δλου συστήματος, λαμβανομέ

νων υπ· όψιν τών έξής έναλλακτικών χαράξεων: 

»I. Γραμμή Α'. Δι' δδοϋ Πανόρμου ή καί 'Αμπελοκή
πων-Κηφισίας. 

»2. Γραμμή Α'. 'Επέκτασις μέχρι Γέρακα. 
»3. Γραμμή Β'. 'Επέκτασις ό.πό σταθμοϋ 'Αττικής 

πρός κεντρικήν περιοχήν Περιστερίου» 107 • 

'Η ύλοποίηση των άποφάσεων πού τελικά δια

μορφώθηκαν άποτέλεσε τό άντικείμενο σύντονης 

φροντίδας του πρωθυπουργοu, δ δποίος καί άνέθεσε 

στόν ύπουργό των Συγκοινωνιών νά τόν κρατεί τα

κτικά ένήμερο πάνω στήν πορεία τής έκτελέσεως 

των μέτρων. 

[Τό κείμενο των σχετικών σημειωμάτων πού ύπο

βλήθηκαν εκτοτε άπό τόν ύπουργό Α. Παπαδόγγονα 

εχει ώς έξής: 

«13 Σεπτεμβρίου 1978 
»ΘΕΜΑ !ον: Νέος 'Αερολιμήν 'Αθηνών (είς Σπάτα) 

»I. Έδημοσιεύθη ήδη (ΦΕΚ 130/ Α/23.8.78) δ Νόμος 
809/1978 "περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών ό.φορώντων είς 
τάς ό.ναγκαστικάς ό.παλλοτριώσεις πρός δημιουργίαν πο

λιτικοϋ ό.εροδρομίου Σπάτων". Βάσει τούτου, προχωρεί ή 

διαδικασία κτηματογραφήσεως καί έλέγχου των τίτλων 

Ιδιοκτησίας τής ό.παλλοτριωθείσης περιοχής. 

»2. Διά τόν καθορισμόν τής τιμής μονάδος έντός τής 
περιοχής των 5.000 στρεμμάτων, τής δποίας ή διευθέτησις 
(άρσις έμποδίων) ε{ναι ό.ναγκαία διά τήν ό.σφάλειαν των 

πτήσεων, συνετάγη ή σχετική εκθεση έκτιμήσεως καί 

ό.πεστάλη άρμοδίως. νΗδη κινείται υπό τοϋ Νομικοϋ Συμ

βουλίου ή διαδικασία καθορισμοϋ τής προσωρινής τιμής 

μονάδος ό.πό τό Πρωτοδικείον. 

»3. Έδημοσιεύθη ήδη δ Νόμος 811/1978 (ΦΕΚ 130/ Α/ 
23-8-78) "περί συστάσεως 'Εταιρείας υπό τήν έπωνυμίαν 
''Αερολιμήν 'Αθηνών Α.Ε.' καί ρυθμίσεως συναφών θε

μάτων". 'Ήδη, προβαίνομεν είς τήν υλοποίησιν τών διατά

ξεων τοϋ νόμου μέ τόν διορισμόν τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου

λίου τής 'Εταιρείας, δ δποίος έπίκειται. 'Εν τφ μεταξύ δέ 

ή 'Υπηρεσία Πολιτικής 'Αεροπορίας ήρχισε τήν διαδι

κασίαν διά τήν τοπογράφησιν τής περιοχής τοϋ Νέου 'Αε

ροδρομίου ώς καί διά τήν σύνταξιν τών προδιαγραφών διά 
τήν προμελέτην των εργων. 

»ΘΕΜΑ 2ον . 'Αερολιμήν 'Ελληνικοϋ 

>> I. Αί έργασίαι μετατροπής τής παλαιάς αίθούσης ό.φί
ξεων τοϋ 'Ανατολικοϋ 'Αεροδρομίου, μέ σκοπόν νά δι

πλασιασθή ή σημερινή αϊθουσα ό.ναχωρήσεων, προχω

ροϋν κανονικά. Τό εργον ό.ναμένεται νά περατωθή στό τέ

λος Νοεμβρίου έ.ε. 

»2. 'Η έπέκτασις των ό.ποθηκών τοϋ τελωνείου προχω
ρεί κανονικώς. Τό τμήμα τής έργολαβίας διά τόν κλιματι

σμόν, πού ό.πομένει, θά περατωθή μέχρι 1/4/79. 
»3. 'Επέκτασις Πύργου 'Ελέγχου. 
>>Τό εργον αuτό επρεπε νά περατωθfj πρό τfjς ένάρξεως 

c τfjς θερινής περιόδου 1979. Λόγφ δμως τροποποιήσεως τfjς 
μελέτης των στατικών υπολογισμών καί καθυστερήσεων 

τοϋ έργολάβου, ή έμπρόθεσμος περάτωσίς του προβλέπε-
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τα ι μόνον διά τό έπείγον τμήμα του tργου, ijτοι τό Κέντρον 

'Ελέγχου Περιοχής ' Αθηνών (ΚΕΠ/ ΑΘ), ένώ διά τό 

πέρας του δλου εργου θά συντελεσθή τόν Μάρτιον του 

1980. 
»4. Κανονικώς προχωροuν οί οίκοδομικές έργασίες διά 

τήν κατασκευήν τών κεντρικών άποθηκών τής ΥΠΑ καί 

χωρίς καμμίαν καθυστέρησιν. 

»5. ' Η περίπτωσις χρησιμοποιήσεως του άεροδρομίου 

Τατοίου διά μικρά άεροσκάφη τής πολιτικής άεροπορίας 

άπεκλείσθη άπό τό ΓΕΑ. ' Αντιθέτως, ώς μaς έγνώρισε έγ

γράφως δ ύφυπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, τό 'Αεροδρόμι

ον Μαραθώνος μaς διατίθεται έξ δλοκλήρου. 'Επίσης μaς 

παραχωροuνται 500 στρέμματα άπό τίς έγκάταστάσεις 

ΓΕΑ στήν Β . 'Ανατολική περιοχή τοu Έλληνικοu μέ τήν 

άποδέσμευσίν των άπό τάς δραστηριότητας τής εκεί βάσε

ως, εντός του Α ' έξαμήνου 1979. 
»ΘΕΜΑ 3ον: Σιδηρόδρομοι 

»I. Ό ΟΣΕ μaς ύπέβαλεν, εμπροθέσμως, τάς προτάσεις 
του δι' εργα εκσυγχρονισμοί) τών κατά προτεραιότητα πλέ

ον άποδοτικών γραμμών καί διά τήν άνύψωσιν τής άποδο

τικότητος του δικτύου . 

»Τό θέμα εξετάζεται, προσεχώς δέ θά σaς άναφέρωμε 

επί τών ληπτέων μέτρων πολιτικής. 

»2. 'Αναφορικώς μέ τήν διαρρύθμισιν τής λεωφόρου 
Κωνσταντινουπόλεως, rοστε νά χρησιμοποιήται καί δι ' 

Ciνετον σιδηροδρομικήν προσπέλασιν τής περιοχής ' Αθη

νών-Πειραιώς καί ώς λεωφόρος διπλής κατευθύνσεως, δ 

ΟΣΕ εχει προέλθει σέ συνεννοήσεις μέ τό ύπουργείον Δη

μοσίων 'Έργων, διά τήν προώθησιν του θέματος. 

»ΘΕΜΑ 4ον: 'Αστικαί συγκοινωνίαι 

» I. · Η άνάθεσις είς μελετητικό ν ο{κον τής μελέτης διά 
τήν καλυτέραν όργάνωσιν του Όργανισμοu 'Αστικών 

Συγκοινωνιών (ΟΑΣ) τής Πρωτευούσης καί τών συγκοινω

νιακών φορέων πού εποπτεύει (ΕΑΣ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ), θά 

συντελεσθή εντός μηνός. Προβλέπεται ώς πέρας τής μελέ

της εν όκτάμηνον. 

»2. Λίαν προσεχώς, περατοuται ή μελέτη , πού διεξάγει 

δ ΟΑΣ, διά τάς άνάγκας τής περιοχής πρωτευούσης είς 

λεωφορεία, τόν άριθμόν, τό μέγεθος αυτών κ.λ.π. 

»3. 'Εκ τών ύπό παραλαβή ν 300 ουγγρικών λεωφορείων 
παρελήφθησαν μέχρι σήμερον 90, εντός δέ του Σεπτεμβρί
ου θά παραληφθοuν ύπό τής ΕΑΣ καί τά ύπόλοιπα. 'Εντός 

του Σεπτεμβρίου επίσης θά προκηρυχθή διαγωνισμός διά 

τήν προμήθειαν έτέρων 700 καινουργών λεωφορείων . 

»ΘΕΜΑ 5ον: ΜΕΤΡΟ 'Αθηνών 

»I. Γενικώς, τηροuνται τά χρονοδιαγράμματα διά τάς 
εργασίας του ΜΕΤΡΟ. 

»2. ·Ο άνάδοχος ύπέβαλε στήν ύπηρεσίαν τάς προτά
σεις του προδιαγραφών διά τόν άκριβή χρόνον κατασκευ

ής καί τό κόστος του νέου ΜΕΤΡΟ, ijτοι διά τό άποφασι

σθέν ηυξημένον συνολικόν μήκος τών 27,2 χιλιομέτρων. 

»3. Αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι εδήλωσαν άδυναμίαν προ
μηθείας τών τοπογραφικών στοιχείων, πού άπαιτοuνται διά 

τήν προμελέτην. Κατόπιν τούτου, προέβημεν είς άπ' ευ

θείας επείγουσαν εγγραφον ενέργειαν πρός τόν κ . ύπουρ

γόν Δημοσίων 'Έργων διά τήν επιβεβαίωσιν τής ώς άνω 

άδυναμίας του ύπουργείου καί διά τάς περαιτέρω ενεργείας 

μας. 

»ΘΕΜΑ 6ον: Κυκλοφοριακόν πρόβλημα πρωτευούσης 

»I. Σχετικώς μέ τό κυκλοφοριακόν, τό ύπουργείον μας 
κατήρτισεν ijδη Σχέδιον Νόμου "περί τροποποιήσεως δια

τάξεων του κώδικος • Οδικής Κυκλοφορίας καί επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων στούς δδηγούς" . 

»2. Παρατηρείται χαλάρωσις άστυνομεύσεως τών θε
σπισθέντων μέτρων» . 

«27 'Οκτωβρίου 1978 
»ΘΕΜΑ Ι ον: Νέος ' Αερολιμήν 'Αθηνών (Σπάτων) 

»α. Συνεστήθη προσφάτως, μέ άπόφασή μας, τό Διοικη

τικόν Συμβούλιον τής νέας Α.Ε. "'Αερολιμήν' Αθηνών". 

Τοuτο θ' άναλάβη, άμέσως, τήν παρακολούθηση καί επί

βλεψη τών μελετών διά τόν νέον άερολιμένα, μέ τήν βοή

θειαν του προσληφθέντος συμβούλου Λουί Μπερζέ. 

»β. Προωθείται τό θέμα του καθορισμοί) τής προσωρι

νής τιμής μονάδος διά τήν άπαλλοτριωθείσαν συμπληρω

ματικήν εκτασιν (5.000 στρέμματα) τής περιοχής Σπάτων, 

έντός δέ τών προσεχών ήμερών κατατίθεται ή σχετική αί

τησις στό Πρωτοδικείον 'Αθηνών, άπό τόν νομικόν σύμ-' 
βουλον του ύπουργείου. 

»γ. Είς σχετικήν σύσκεψιν είς τό ύπουργείον Οίκονο

μικών, έδόθη έντολή πρός τόν Οίκονομικόν ~Εφορον 

Κρωπίας διά τήν ταχείαν θεώρησιν εκθέσεων έλέγχου τίτ

λων ίδιοκτησία(; τών δικαιούχων τής άπαλλοτριωθείσης 

εκτάσεως ( 11 .000 στρεμμάτων), ωστε νά πληρωθοuν οί δι
καιοuχοι . Κατόπιν αυτοu, τό θέμα προχωρεί μέ ταχύν 

ρυθμόν. 

»ΘΕΜΑ 2ον: ' Αερολιμήν ·Ελληνικοί) 

>>Τά εργα βελτιώσεως του άερολιμένος του Έλληνικοu 

εξελίσσονται κανονικώς. • Ωρισμένες καθυστερήσεις ερ
γολάβων μόνον παρατηροuνται, διά τάς δποίας ζητοuμε 

άπό τό ύπουργείον Δημοσίων ~Εργων νά λάβη τά ενδει

κνυόμενα μέτρα. ' Ακόμη καί τήν εκπτωσίν των. Σχετικώς, 

προωθοuνται καί οί διαδικασίες διά τήν εκτέλεσιν τών ερ

γων, πού προβλέπονται άπό τό Master Plan του άερολιμέ
νος. Τά κυριώτερα εξ αυτών εlναι: 

»Συγκοινωνιακός κόμβος Δυτικοί) 'Αερολιμένος . 

»Διαμόρφωσις χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων στόν 

Δυτικό 'Αερολιμένα. 

»Περιφερειακή δδός. 

>> ' Εμπορευματικός σταθμός. 

»ΘΕΜΑ 3ον: ΟΣΕ 

>>~Εχει ήδη καταρτισθή εν μακροχρόνιον πρόγραμμα 

εργων, μέ σειράν προτεραιότητος διά τήν έκτέλεσίν των, 

άναλόγως τής σπουδαιότητάς των διά τό δίκτυον. Καί μέ 

βάσιν τόν εκσυγχρονισμόν τής κυρίας του γραμμής 'Αθη

νών- Θεσσαλονίκης- γιουγκοσλαβικών συνόρων . 

>>'Η χρονική εκτασις, τήν δποίαν θά άπαιτήση ή πλή

ρης έκτέλεσις του προγράμματος αυτοί) έξαρτaται κυρίως 

άπό τό ϋψος καί τόν ρυθμόν τής χρηματοδοτήσεώς του. 

»"Οσον άφορά τήν κατάργησιν ή μή ώρισμένων μή 

άποδοτικών γραμμών του ΟΣΕ, δέν εχομεν άκόμη καταλή

ξει σέ συμπεράσματα. Διά τάς γραμμάς αυτάς διεξάγεται 

μελέτη μελλοντικής βιωσιμότητός των, ή όποία θά περα

τωθή μετά δίμηνον. 

>>Τέλος, διά τήν διευθέτησιν τής λεωφόρου Κωνσταντι

νουπόλεως, παρεμβαίνομε πρός τό ύπουργείο Δημοσίων 

~Εργων, τό δποίον χειρίζεται τήν ύπόθεσιν, διά τήν προώ

θησίν του. 
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».ΘΕΜΑ 4ον: 'Αστικαί συγκοινωνίαι πρωτευούσης 

»Παρελήφθησαν, πλήν ένός, τά 300 ουγγρικά λεωφο
ρεία τής ΕΑΣ, τά πλείστα τών δποίων κυκλοφορουν ήδη. 

»Κατηρτίσθησαν α{ προδιαγραφαί διά τήν προμήθειαν 

έτέρων 700 καινουργών λεωφορείων καί έστάλησαν εiς τό 
υπουργείον 'Εμπορίου. Τό τελευταίον άναμένεται νά προ

κηρύξη τόν σχετικόν διαγωνισμόν λίαν προσεχώς. 

» Έξ άλλου, εκ τ&ν ι 24 νέων ήλεκτροκινήτων λεωφο
ρείων (τρόλλεϋ) πού εχουν παραγγελθή στήν Σοβιετικήν 

'Ένωσιν, εχουν παραληφθή 40. 'Η παραλαβή τών υπολοί
πων, μέ τάς υποδειχθείσας βελτιώσεις, προβλέπεται μέχρι 

του' Απριλίου ι979. 'Η λειτουργία, τέλος, των νέων γραμ

μών του ΗΛΠΑΠ θά άρχίση, άφου περατωθή καί ή άναγ

καιουσα υποδομή, έντός του θέρους ι979. 

»ΘΕΜΑ 5ον: ΜΕΤΡΟ 'Αθηνών 

»·Ο άνάδοχος προχωρεί, σύμφωνα μέ τά άποφασισθέν

τα, εiς τήν προμελέτη ν του νέου δικτύου των 27 χλμ. Διεξά

γονται δέ διαπραγματεύσεις διά τήν συμπίεσιν του uψους 

τής αiτουμένης υπ· αυτου προσθέτου άμοιβής». 

«16 Νοεμβρίου 1978 
»ΘΕΜΑ Ι ον: Νέος 'Αερολιμήν 'Αθηνών (Σπάτων) 

»Κατετέθη, άρμοδίως, εiς τό Πρωτοδικείον 'Αθηνών 

αίτησις διά τόν καθορισμόν τιμής μονάδος τής άπαλλο

τριωθείσης συμπληρωματικής έκτάσεως (5.000 στρεμμά
των) . ·Η αίτησις έδημοσιεύθη, κατά νόμον, καί είδοποιή

θησαν, ώσαύτως, οί δικαιουχοι. 'Η δικάσιμος εχει ήδη 

προσδιορισθή διά τήν 29 I 11 I 78. 
»Προέβημεν εiς εντόνους ένεργείας πρός τά υπουργεία 

Οίκονομικ&ν καί Γεωργίας διά τήν liρσιν των δυσκολιών, 

πού προέκυψαν άπό τό Δασαρχείον, τό δποίον ελέγχει τούς 

τίτλους iδιοκτησίας τής περιοχής, άπό τό ετος 1885, παρά 
τόν πρόσφατον Νόμον 809178. 

»Οί διαδικασίες διά τήν έκπόνησιν τής προμελέτης του 

νέου άεροδρομίου προχωρουν κανονικώς. νΗδη οί προδια

γραφές κατηρτίσθησαν άπό τόν σύμβουλον καί παρεδόθη

σαν στήν υπηρεσίαν μας. Κατόπιν δέ εiσηγήσεώς μας, ή 

οικονομική 'Επιτροπή άπεφάσισε τήν άνάθεσίν της εiς 

ξένον μελετητικόν ο{κον, μέ προθεσμίαν παραδόσεώς της 

επτά μηνών. 'Ενώ, άκολούθως, ή εκπόνησις τών δριστικών 

μελετών θά άνατίθενται, τμηματικώς, είς 'Έλληνας μελε

τητάς. 

»ΘΕΜΑ 2ον: 'Αερολιμήν · Ελληνικου 
»Τά πλείστα τ&ν εργων βελτιώσεως του άερολιμένος 

'Ελληνικου εξελίσσονται μέ κανονικόν ρυθμόν. Καθυστε

ρήσεις έργολάβων παρατηρουνται μόνον στίς εκτελούμε

νες εργασίες άποπερατώσεως τής πτέρυγος Κέντρου 'Ελέγ

χου Περιοχής 'Αθηνών (ΚΕΠΙ ΑΘ). Διά τήν έξάλειψιν 

των καθυστερήσεων αυτών έζητήσαμε τήν έπέμβαση του 

υπουργείου Δημοσίων νΕργων. 

»'Η χρησιμοποίησις των έγκαταστάσεων του άερο

δρομίου Τανάγρας διά τήν έξυπηρέτησιν εκτάκτων πτήσε

ων (Charters), προσκρούει, έπί του παρόντος, εiς άντιρρή
σεις τής έκεί • Ελληνικής 'Αεροπορικής Βιομηχανίας. 

Κατ' αυτάς, καταβάλλομεν προσπαθείας άρσεως αυτών. 

»' Η πρόοδος τ&ν έργασι&ν τής δμάδας τ&ν ξένων με
λετητών (F ΑΑ) διά τόν αυτοματισμόν του συστήματος 
έλέγχου τής εναερίου κυκλοφορίας, ε{ναι κανονική. 

Τέλος, τό σύστημα τυφλής προσγειώσεως τ&ν άερο-

σκαφών (ILS) στό άεροδρόμιον του • Ελληνικου, τίθεται 
είς έπιχειρησιακήν έκμετάλλευσιν, άπό ι81 11178. 
»ΘΕΜΑ 3ον: ΟΣΕ 

»'Επί του θέματος τής διευθετήσεως τής λεωφόρου 

Κωνσταντινουπόλεως διά τήν άνετον σιδηροδρομικήν 

προσπέλασιν 'Αθηνών - Πειραιώς καί τήν δημιουργίαν 

δδικής λεωφόρου, ουδεμία πρόοδος εσημειώθη. Τό θέμα 

έκκρεμεί εiς τό υπουργείον Δημοσίωv νΕργων, πρός τό 
δποίον καί παρεμβαίνομε. 

»Διά τήν κατάργησιν ή μή ώρισμένων γραμμών, οί 

δποίες δέν ε{ναι σήμερον άποδοτικές (πρώην θεσσαλικοί 

σιδηρόδρομοι, δίκτυον νοτίου Πελοποννήσου), διεξάγον

ται μελέτες μελλοντικής βιωσιμότητός τωy. 

»ΘΕΜΑ 4ον: 'Αστικαί συγκοινωνίαι πρωτευούσης 

»Διά τήν επιτυχή καί εγκαιρον άντιμετώπισιν τ&ν σο

βαρών προβλημάτων των άστικών συγκοινωνιών τής πρω

τευούσης, πέραν τών όργανωτικών μέτρων, γιά τά δποία 

καταβάλλομε σύντονες προσπάθειες, πρέπει νά- εφαρμο

σθουν, πλήρως, αί διατάξεις του Νόμου 588177 "περί όργα
νώσεως των άστικών συγκοινωνιών κ.λ.π.". 

»' Αναφερόμεθα εiδικώτερον, εiς τήν χορήγησιν υπό 
του ελληνικου Δημοσίου (προϋπολογισμός δημοσίων έπεν

δύσεων) δανείου ποσου 5 δισεκατομμυρίων δραχμών, κα
ταβλητέου εντός πενταετίας άπό τής συστάσεως του ΟΑΣ 

(ι977). 

»Μέχρι σήμερον, έλήφθησαν εκ του δανείου μόνον 

δρχ. 593 έκατ. εναντι του άναλογουντος ποσου, διά τά ετη 
ι977 καί 1978, των δρχ. 2 δισεκατομμυρίων. 

»νΗδη, έζητήσαμε άπό τό υπουργείο Συντονισμου, διά 

τό ετος ι979, δρχ. ι.737 εκατομμυρίων, ώς δριον πληρω

μών, εκ του άνωτέρω δανείου, διά τά έπενδυτικά προγράμ

ματα του ΟΑΣ, ποσόν είς τό δποίον εμμένομε, διά νά άντα

πεξέλθωμε είς τάς συγκοινωνιακάς άνάγκας τής περιοχής 

πρωτευούσης, εiς τήν δποίαν διαβιοί τό ι Ι 3 περίπου του 
πληθυσμου τής χώρας. 

»ΘΕΜΑ 5ον: ΜΕΤΡΟ 'Αθηνών 

»·Ο άνάδοχος προχωρεί είς τήν προμελέτη ν του νέου 

δικτύου τών 27 χλμ. Διεξάγονται δέ διαπραγματεύσεις διά 
τήν συμπίεσιν του uψους τής αιτουμένης υπ' αυτου προσθέ

του άμοιβής». 

«ι6 'Ιουνίου 1979 
»ΘΕΜΑ Ι ον: Νέο 'Αεροδρόμιο 'Αθηνών (στά Σπάτα) 

»'Ελήφθη άπόφαση γιά τήν άνάθεση στήν δλλανδική 

·Εταιρεία NACO τής προμελέτης κατασκευής του άερο
δρομίου καί ήδη καταρτίζεται τό σχέδιο τής σχετικής 

συμβάσεως. 'Υπολογίζεται δτι ή υπογραφή τής συμβάσε

ως θά πραγματοποιηθή έντός του τρέχοντος μηνός. 'Η δι

άρκεια έκπονήσεως τής προμελέτης έκτιμάται σέ 9 μήνες. 
»Τό θέμα των άπαλλοτριώσεων προχωρεί καί ήδη 

εχουν άπαλλοτριωθή 3.000 στρέμματα άνήκοντα σέ 530 δι
καιούχους καί κατεβλήθησαν 650 εκατ. δρχ. 

»' Επερατώθη ήδη ή χαρτογράφηση τής περιοχής, ή 
δποία εγινε άπό τήν Γεωγραφική 'Υπηρεσία Στρατου, έν& 

έντός μηνός περατουται καί ή έδαφοτεχνική ερευνα. 

»'Εντός του 'Ιουνίου παρακατατίθεται υπό του υπουρ

γείου Δημοσίων νΕργων ποσόν 1.060 έκατ. δραχ. στό Τα
μείον Παρακαταθηκών καί Δανείων διά τήν συμπληρωμα

τικήν άπαλλοτρίωσιν του νέου άεροδρομίου. 
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))ΘΕΜΑ 2ον: VΕργα βελτιώσεως τοϋ 'Αεροδρομίου Έλ

ληνικοϋ 

)) 'Επερατώθησαν ήδη τά εργα μετατροπής τοϋ κτιρίου 
άναχωρήσεων τ.οϋ ·Ανατολικοί> • Αεροσταθμοϋ, δ δποίος 
καί παρεδόθη στήν έκμετάλλευση. Μέ τά νέα εργα προβλέ

πεται νά έξυπηρετείται διπλάσιος άριθμός έπιβατών. 

)) 'Επερατώθη εvα τμήμα τών εργων επεκτάσεως τοϋ 
Πύργου 'Ελέγχου τοϋ 'Αεροδρομίου (τό πλέον έπείγον), 

ένώ τό ύπόλοιπον καθυστερεί λόγφ μειώσεως τής χρημα

τοδοτήσεως άπό τό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων. 

))Περατώθησαν τά εργα έπεκτάσεως τών άποθηκών τε

λωνείου καί εγένετο παραλαβή τοϋ εργου. 'Υπολείπονται 

μόνο ώρισμένες συμπληρωματικές διαρρυθμίσεις πού εζή

τησε τό τελωνείο. 

))Προχωροϋν χωρίς καθυστέρηση οί εργασίες γιά τήν 

κατασκευή τών κεντρικών άποθηκών τής ΥΠΑ. 

)) · Απεκλείσθη άπό τό ΓΕΑ ή περίπτωση χρησιμοποιή
σεως τοϋ άεροδρομίου Τατοtου γιά μικρά άεροσκάφη τής 

Πολιτικής ·Αεροπορίας. Miiς διατίθεται δμως κατ· άπο

κλειστικότητα, διά τόν άνωτέρω σκοπόν, τό άεροδρόμιο 

τοϋ Μαραθώνος. Τοϋτο μiiς έγνώρισε έγγράφως δ ύπουρ

γός ·Εθνικής 'Αμύνης. 

))ΘΕΜΑ 3ον: 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία (ΟΑ) 

)) 'Αγοράσθηκαν δύο νέα άεροσκάφη τύπου Air-Bus καί 
έτέθησαν εις κυκλοφορίαν άπό Ι ης 'Απριλίου τρ. ετους. 

)) 'Εδόθη ή εγκριση στήν ΟΑ διά τήν άγορά 2 νέων 
άεροσκαφών τύπου Boeing 737, τά όποία θά παραληφθοϋν 
εντός τοϋ 1980. 'Εξ <'iλλου έκκρεμεί αίτημα τής 'Ολυμπια
κής 'Αεροπορίας διά τήν άγορά ενός άκόμη Boeing 737 καί 
τριών Air-Bus. 

)) 'Εξ <'iλλου εχει ζητηθή άπό τήν ΟΑ ή αϋξηση τοϋ 
μετοχικοί> κεφαλαίου τής εταιρείας κατά 70.000.000 δολλά
ρια. Τό σχετικό αίτημα παρεπέμφθη, μέσφ τοϋ ύπουργείου 

οικονομικών, εις τήν Νομισματικήν Έπιτροπήν. 

))ΘΕΜΑ 4ον: ΟΣΕ 

)) 'Εκσυγχρονισμός γραμμής ·Αθηνών-Θεσσαλονίκης
Ειδομένης. 

))'Έχουν άρχίσει τά εργα έκσυγχρονισμοϋ έπί τοϋ βα

σικοί> σιδηροδρομικοί> <'iξονος τής χώρας, · Αθηνών-Θεσ
σαλονίκης-Ειδομένης (κατασκευή παραλλαγών τής χαρά

ξεως, διπλασιασμός τής μονής γραμμής, ηλεκτρική σημα

τοδότησις καί ηλεκτροκίνησις, τά όποία θά έπιτρέψουν 

τήν άνάπτυξιν ταχύτητος τής τάξεως τών 160 εως 200 
χλμ/ ώρ. Ειδικώτερα: 

))α. 'Εκτελείται διπλασιασμός τής γραμμής μετά βελτι

ώσεως τής χαράξεως διά σημαντικήν αϋξησιν τών ταχυτή

των (εως 200 χλμ(rορ.) έπί τών τμημάτων τοϋ <'iξονος οινό
ης-Τιθορέας (μήκους 95 χλμ. ) καί Δομοκοϋ-Λαρίσης (μή

κους 61 χλμ.). 
))Συντόμως προβλέπεται νά άρχίση ή έγκατάστασις αυ

τομάτου συστήματος σηματοδοτήσεως μετά τηλεδιοική

σεως τής κυκλοφορίας επί τοϋ όρεινοϋ τμήματος τοϋ <'iξο

νος Τιθορέας-Δομοκοϋ (μήκους 122 χλμ.). 
)) VΕχει εκπονηθή προκαταρκτική μελέτη ηλεκτροκινή

σεως τοϋ <'iξονος 'Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ειδομένης, ήδη 

εχει περατωθή ή δριστική μελέτη τοϋ τμήματος 'Αθηνών

οινόης-Χαλκίδος καί εύρίσκεται έν έξελίξει ή δριστική 

μελέτη τοϋ τμήματος Θεσσαλονίκης-Ειδομένης. 

))β. 'Εκτός τών άνωτέρω άναφερομένων εργων, σiiς 

ύποβάλουμε, διά τής άπό IΟης Φεβρουαρίου 1979 έπιστο
λής μας, πρόγραμμα διαρκείας πέντε έτών διά τόν περαιτέ

ρω έκσυγχρονισμό τών σιδηροδρόμων. Τοϋτο περιελάμ

βανε τήν κατασκευή διπλής γραμμής μεταξύ Λαρίσης

Πλατέος μήκους 134 χλμ. ώς καί πλήρη έκσυγχρονισμό 
μετά ηλεκτροκινήσεως τής μονής γραμμής Θεσσαλονίκης

Ειδομένης μήκους 76 χιλιομέτρων. Τό συνολικόν κόστος 
έκτιμiiται εις 5.100 εκατ. δραχμών. 
))Κατάργησις μή άποδοτικών γραμμών 

)>Διά τής ώς κατά τά άνωτέρω έπιστολής μας είχομεν 

έπίσης εισηγηθή τήν κατάργησιν τής λειτουργίας τών 

γραμμών Πελοποννήσου πέραν τών Πατρών καί τοϋ v Αρ

γους, συνολικοί> μήκους 436 χλμ. καί τής μετρικής γραμ
μής Βόλου-Παλαιοφαρσάλων-Καλαμπάκας, συνολικοί> μή

κους 161 χλμ. μέ παράλληλον πρότασιν κατασκευής νέας 
κανονικοί> εϋρους γραμμής 'Αθηνών-Πατρών, Κορίνθου

v Άργους-Ναυπλίου καί Παλαιοφαρσάλων-Καλαμπάκας. 

))Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 

))vΕχει άποφασισθή ή πρόβλεψις εις τήν μελέτην τής 

λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως τριών σιδηροδρομικών 

γραμμών εις τό τμήμα αuτής μεταξύ Ρούφ καί 'Αθηνών, δ 

δέ ΟΣΕ εύρίσκεται εiς συνεχή έπαφή μέ τό γραφείον μελε

τών, τό δποίον έκπονεί τήν εν λόγφ μελέτην. 

))ΘΕΜΑ 5ον: 'Αστικαί συγκοινωνίαι πρωτευούσης 

))Παρελήφθησαν καί έτέθησαν εις κυκλοφορίαν τά 300 
οuγγρικά λεωφορεία. 

))Προεκηρύχθη διεθνής διαγωνισμός διά τήν προμήθει

αν 600 καινουργών άστικών λεωφορείων, οί δέ ύποβληθεί
σαι προσφοραί εύρίσκονται εtς έπεξεργασίαν ύπό τών άρ

μοδίων ύπηρεσιών. 

)) Έκ 124 ρωσικών τρόλλεϋ, εχουν παραληφθή τά 70. 
))ΘΕΜΑ 6ον: ΜΕΤΡΟ 'Αθηνών 

α) Προμελέτη ΜΕΤΡΟ 

)) 'Η προμελέτη τοϋ ΜΕΤΡΟ προχωρεί κανονικά βάσει 
τοϋ χρονοδιαγράμματος πού συνεφωνήθη τόν περασμένο 

'Απρίλιο μεταξύ τοϋ ύπουργείου Συγκοινωνιών καί τής 

Κοινοπραξίας τών μελετητών. 

)>Σύμφωνα μέ τό χρονοδιάγραμμα αuτό ή προμελέτη 

παραδίδεται διά μέν τήν Γραμμή Β' τήν 1.5.80 διά δέ τήν 
Γραμμή Α' τήν 1.6.80. Ή προμελέτη γιά τήν έπέκταση 
τής Γραμμής Α' πρός Γέρακα καί Αιγάλεω θά ύποβληθή 

στίς 30.8.80. 
)) ·Ορισμένες έργασίες δπως φρεάτια καί δοκιμαστικές 

σήραγγες, άγορά ή άπαλλοτρίωση γής κ.λ.π. πρέπει νά 

άρχίσουν έντός τοϋ 1979 καί πρό τής δλοκληρώσεως τής 
προμελέτης. 

))β) Προκαταρκτική θεώρηση Μονοτροχιοδρόμου Trans 
Union S21 

))Σύμφωνα μέ τό συμφωνηθέν, μεταξύ τοϋ ύπουργείου 
Συγκοινωνιών καί τής εταιρείας Intramo, Διάγραμμα Ροής, 
ή έταιρεία ύπέβαλε στόν ΟΑΣ λεπτομερή περιγραφή τοϋ 

προτεινομένου συστήματος. Ό ΟΑΣ εκανε τίς άπαιτούμε

νες παρατηρήσεις καί ή έταιρεία έτοιμάζει συμπληρωμα

τικά στοιχεία, τά όποία ύπολογίζεται δτι θά ύποβάλη έντός 

τοϋ 'Ιουνίου. Στήν συνέχεια ή εταιρεία θά έτοιμάση λε

πτομερή έκτίμηση τοϋ κόστους τοϋ συστήματος, βάσει τής 

δποίας θά ύποβληθή καί δριστική προσφορά. Θά άκολου

θήση δ σχεδιασμός καί ή ύλοποίηση τοϋ προγράμματος 

δοκιμασίας τοϋ συστήματος. 
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»ΘΕΜΑ 7ον: Κυκλοφοριακό πρόβλημα πρωτευούσης 

Περιορισμός καταναλώσεως ύγρών καυσίμων 

»I. 'Εδημοσιεύθη ό Νόμος 894/ 1979, μέ τόν όποίο έπα
ναφέρονται οί διοικητικές κυρώσεις γιά βασικές παραβά

σεις κανόνων τοϋ Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας. 

»2. 'Οργανώθηκε έντατική άστυνόμευση τοϋ βασικοϋ 
όδικοϋ δικτύου τής πρωτευούσης, γιά τήν τήρηση τών κα

νόνων όδικής κυκλοφορίας. 

»3. Καθορίσθηκε άνώτατο έπιτρεπόμενο δριο ταχύτη
τος στό βασικό όδικό δίκτυο τής χώρας 100 χλμ. τήν iliρα 
καί σ' όλόκληρο τό ύπόλοιπο 80 χλμ. τήν iliρα . 

»4. Καθιερώθηκε ή έκ περιτροπής κυκλοφορία τών ίδι
ωτικών αύτοκινήτων άπό οορας 16.00 τοϋ Σαββάτου μέχρι 
iliρας 05.00' τής Δευτέρας. Σημειοϋται δτι ύπάρχουν πολ
λές πιέσεις γιά τήν εγκριση έξαιρέσεων έφαρμογής τοϋ 

μέτρου τής έκ περιτροπής όδικής κυκλοφορίας, έκ τών 

όποίων ο{ έντονότερες καί πλέον δικαιολογημένες άφο

ροϋν τούς 'Έλληνες τοϋ έξωτερικοϋ γιά τήν διάρκεια τών 

διακοπών τους στήν • Ελλάδα. 
»5. • Η μ ή ύλοποίηση είσέτι ύπό τοϋ ύπουργείου Δημο

σίων 'Έργων δημιουργίας κινήτρων διά τήν κατασκευήν 

πολυωρόφων σταθμών αύτοκινήτων είς περιμετρικήν τοϋ 

κέντρου ζώνη ν καθιστa τήν έφαρμογήν τών λαμβανομένων 

περιοριστικών μέτρων δύσκολον καί έπισύρει κριτικήν 

έπ' αύτών» 108.] 

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

'Ο πρωθυπουργός, Κ . Καραμανλής, έγκρίνει, στό 

πλαίσιο του προγραμματισμοί) του ύπουργείου Δη

μοσίων 'Έργων, τήν δλοκλήρωση δεκατεσσάρων 

μεγάλων όδικ&ν εργων στό Λεκανοπέδιο τής ' Αττι

κής, όρισμένα άπό τά όποία βρίσκονται ήδη στό κα

τασκευαστικό στάδιο, συνολικής δαπάνης 19.619 
εκατομμυρίων δραχμών. 

' Από τά 14 ί:ργα, τά 10 άφοροϋν στήν περιοχή τών 
'Αθηνών: 

I. Λεωφόρος ' Αθηνών (Καβάλας): Τ ό ί:ργο θά κοστίσει 

858 έκατ. δρχ. (Μέχρι τό τέλος τοϋ 1977 δαπανήθηκαν 500 
έκατ . δρχ ., ενώ γιά τό 1978 θά χορηγηθοϋν I 10 έκατ. δρχ. 
καί θά άπαιτηθοϋν πιστώσεις uψους 108 έκατ. δρχ. άκόμη . 

Γιά τό 1979 θά άπαιτηθοϋν πρόσθετες πιστώσεις uψους 140 
έκατ. δρχ.). 

2. Λεωφόρος Συγγροϋ : Τό ί:ργο θά κοστίσει \,3 δισεκατ. 
δρχ. (τό 1977 άπορρόφησε 322 έκατ . δρχ. , ενώ ενεκρίθη

σαν γιά τό 1978 aλλα 400 έκατ . δρχ. καί ζητήθηκαν πιστώ

σεις 100 έκατ. δρχ. Γιά τό 1979 ζητήθηκε ijδη ή ί:γκριση 
πιστώσεων, ϋψους 478 έκατ . δρχ .). 

3. Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Τό ί:ργο θά στοιχίσει 1,3 
δισεκατ . δρχ. (Κατά τό 1977 δαπανήθηκαν 100 έκατ. δρχ., 
ί:χουν εγκριθεί πιστώσεις γιά τό 1978 uψους 60 έκατ. δρχ. 
καί ί:χουν ζητηθεί aλλα 100 έκατ. δρχ. Γιά τά ί:τη 1979-
1983 ί:χουν ζητηθεί πιστώσεις ϋψους 1.040 έκατ . δρχ., ως τό 

τέλος τοϋ 1978 θά δοθεί στήν κυκλοφορία τό τμήμα τής 
Λεωφόρου άπό τόν κόμβο τοϋ 'Ολυμπιείου Διός μέχρι τή 

Λεωφόρο Φρειδερίκης, μέ παράλληλη σύνδεση μέ τήν πα

ραλιακή όδό στή θέση «'Αστέρια» Γλυφάδας . Στή συνέ

χεια καί μέχρι τό 1983, θά συνδεθεί ή λεωφόρος άπό τή 

διασταύρωση τής Λεωφόρου Φρειδερίκης μέχρι τή δια

σταύρωση Βάρης . 

4. 'Εσωτερικός κεντρικός (Περιφερειακός) δακτύλιος: 
Θά κοστίσει 3.630 έκατ. δρχ. καί θά άποτελείται άπό τίς 
λεωφόρους Κωνσταντινουπόλεως - Χαμοστέρνας - Λαγου
μιτζή - 'Υμηττοϋ - Χερσίφρονος - 'Αλεξάνδρας, μέ τίς 

έπεκτάσεις της . (Δαπανήθηκαν τό 1977 γιά άπαλλοτριώ
σεις 330 έκατ . δρχ. ). 

5. Λεωφόρος Κύμης (άπό Λεωφόρο 'Αλεξάνδρας μέχρι 
Νέα Κηφισιά): Τό εργο θά κοστίσει 1,9 δισεκατ . δρχ. , άπό 

τά όποία τά 900 έκατ . δρχ . θά διατεθοϋν γιά άπαλλοτριώ

σεις. 

»6. Λεωφόρος Σταυροϋ- Ν. Λιοσίων- 'Ελευσίνας (εξω

τερικός δακτύλιος): Τό εργο αύτό εντάσσεται στό IΟετές 

πρόγραμμα 1978-1988 καί θά στοιχίσει 6,2 δισεκατ . δρχ. 

'Αποτελείται άπό τίς έξής όδούς : Σταυρός • Αγίας Παρα
σκευής- Βριλήσσια - Μαρούσι- Μεταμόρφωση- Διασταύ

ρωση 'Εθνικής • Οδοϋ - Ζεφείρι - Αύχένας Ζοφριaς -
'Ελευσίνα. Κατά τήν πρώτη 5ετία θά κατασκευασθεί τό 

τμήμα τής λεωφόρου άπό Σταυρό ·Αγίας Παρασκευής μέ

χρι τήν διασταύρωση τής 'Εθνικής 'Οδοϋ, άξίας 4,5 δισε
κατ. , έvώ, κατά -τήν δεύτερη, τό ύπόλοιπο τμήμα τής όδοϋ 

μέχρι τήν 'Ελευσίνα. 

7. Διαπλάτυνση' Λεωφόρου Κηφισίας (άπό τά «Σίδερα» 

Χαλανδρίου, μέχρι τήν Κηφισιά): Τό εργο θά κοστίσει 1,4 
δισεκατ. δρχ. καί θά όλοκληρωθεί μέχρι τό 1983. Γιά τήν 
άποφυγή συμφορήσεως τής κυκλοφορίας, θά άπομακρυν

θεί τό άμαξοστάσιο ΕΚΤΕΛ καί γιά τήν διευκόλυνση τής 

κυκλοφορίας τών σχολικών λεωφορείων θά δημιουργη

θοϋν τοπικές παρακαμπτήριες άρτηρίες . 

8. Λεωφόρος Κηφισίας (άπό τούς 'Αμπελοκήπους, μέ
χρι τά «Σίδερα>> Χαλανδρίου): Τό ί:ργο θά στοιχίσει 181 
έκατ. δρχ. καί προβλέπει τήν κατασκευή άνισόπεδης διαβά

σεως στή διασταύρωση Κηφισίας - Κατεχάκη . 

9. 'Επέκταση Παρακηφισίου (άπό τήν Π. Ράλλη μέχρι 

τήν παραλιακή λεωφόρο): Τό ί:ργο θά κοστίσει 600 έκατ . 

δρχ., θά δημιουργηθεί άνισόπεδος κόμβος στή διασταύρω

ση τής όδοϋ Πειραιώς καί ήλεκτρικών σιδηροδρόμων . 

10. 'Ανισόπεδες- μεταλλικές διαβάσεις: Μέχρι τό τέ

λος τοϋ 1978 προβλέπεται νά κατασκευασθοϋν 6 άνισόπε

δες δ ιαβάσεις, 4 λωρίδων, άξίας 500 έκατ. δρχ. στίς έξής 

θέσεις : Διασταυρώσεις τής λεωφ . Κηφισοϋ μέ τίς όδούς 

Δυρραχίου, Λένορμαν, Καβάλας, 'Ιερά ·Οδός, Π. Ράλλη, 

καθώς καί στή διασταύρωση τής όδοϋ Κωνσταντινουπό

λεως μέ τήν όδόν Π. Ράλλη. 'Ακόμη μελετaται ή κατα

σκευή άνισοπέδων μεταλλικών διαβάσεων στόν Σταυρό 

τής· Αγίας Παρασκευής καί στά Κάτω Πατήσια, πάνω άπό 

τίς γραμμές τοϋ ΗΣΑΠ. 

' Εξάλλου, τά τέσσερα όδικά εργα, πού θά έκτελεσθοϋν 

άπό τό ύπουργείο Δημοσίων νΕργων στόν Πειραιa, θά 

κοστίσουν συνολικά I. 750 έκατ. δρχ. 'Εντάσσονται στό 
πρόγραμμα 1979-1983 καί άποβλέπουν στήν εξυπηρέτηση 
τής έμπορευματικής κινήσεως τοϋ λιμένα καί τών έγκατα

στάσεων τοϋ ύπουργείου ' Εθνικής 'Αμύνης, καθώς καί 

στή βελτίωση τών κυκλοφοριακών συνθηκών: 

I. Διαπλάτυνση καί κατασκευή τής όδοϋ 25ης Μαρτίου 
(Κύπρου) άπό τής παραλίας μέχρι τής λεωφόρου Σαλαμί

νας, δαπάνης 400 έκατ. δρχ. 
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2. Διαπλάτυνση τής δδοί> Βασιλέως Γεωργίου, άπό τήν 
Λεωφόρο Σαλαμίνας, μέχρι άκρου Περάματος, γιά τήν 

έξυπηρέτηση του ΟΑΠ καί άποθηκών πετρελαιοειδών, δα

πάνης 200 έκατ. δρχ. 
3. Διαπλάτυνση τής δδοί> άπό Σχιστό μέχρι Σκαραμαγ

κά, μέ κατασκευή άνισοπέδου κόμβου στή διασταύρωση 

έθνικής δδοί> 'Αθηνών- Κορίνθου, δαπάνης 300 έκατ. δρχ. 
4. Διαπλάτυνση τής δδοί> Θηβών- Ρετσίνα άπό Λένορ

μαν (περιοχή Δήμου Περιστερίου μέχρι λιμένος Πειραιώς) 

δαπάνης 850 έκατ. δρχ. 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

Ό Κ. Καραμανλής, παρουσία του ύπουργου Γ. 

Σταμάτη, δέχεται τή νέα ήγεσία τής Δικαιοσύνης. 

'Ο πρωθυπουργός έξέφρασε τήν πεποίθηση δτι 

οί νέοι άνώτατοι δικαστές θά άσκουν τά καθήκοντά 

τους άπαλλαγμένοι άπό φόβους καί προκαταλήψεις 

καί τούς συνέστησε νά έφαρμόζουν τό νόμο πρός 

κάθε κατεύθυνση. «Θά πρέπει νά τόν έφαρμόζετε αύ

στηρά», τόνισε, «γιά νά μήν εlσθε ύποχρεωμένοι νά 

τόν έφαρμόζετε συχνά>>. 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

τέσσερα χρόνια μετά τήν τουρκική εισβολή, ό Κ. 

Καραμανλής άπευθύνει στό λαό τής Κύπρου τό άκό

λουθο μήνυμα: 

«Πολλά δεινά έχει ύποστή ή Κύπρος στήν μακρά 

της ίστορία. Ή τουρκική δμως είσβολή τής 20ής 

'Ιουλίου 1974 άποτελεί μιά άπό τίς πιό όδυνηρές δο
ιcιμασίες της, γιατί, έκτός τών άλλων, έβύθισε τόν 

κυπριακό λαό σέ μιά άπέραντη δυστυχία. 'Αλλά καί 

γιατί τό πρόσχημα γι' αύτή τήν δοκιμασία τό έδω

σαν άφρονες 'Έλληνες μέ τό έγκληματικό τους πρα

ξικόπημα κατά τής Κύπρου. 

>> 'Ο κυπριακός λαός άντιμετωπίζει πάντοτε μέ 
θάρρος καί καρτερία τό μεγάλο του δράμα. Καί εlμαι 

βέβαιος δτι θά διαφυλάξη τήν ένότητά του, πού άπα

τελεί τήν πρωταρχική προϋπόθεση γιά τή δικαίωση 

τοί5 άγώνα του. 

»Στόν άγώνα αύτό τοί5 κυπριακοί5 λαοί5 ή 'Ελλάς 

θά έξακολουθή νά παρέχη τήν πλήρη συμπαράστασή 

της». 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

Κατά τήν άφιξή του στή Θεσσαλονίκη, γιά δεύ

τερη φορά μετά τούς σεισμούς τής 20ής ' Ιουνίου, ό 

Κ. Καραμανλής δηλώνει δτι ερχεται γιά νά βοηθήσει 

τούς κατοίκους της «νά ξαναβρουν τήν ήρεμία καί 

τόν κανονικό ρυθμό τής ζωής». Ειδικότερα, διευκρι

νίζεται δτι ή νέα έπίσκεψη του πρωθυπουργου εχει 

ώς διττό στόχο, νά παρακολουθήσει άπό κοντά τήν 

πορεία τής έφαρμογής τών μέτρων γιά τήν άνακού

φιση τών σεισμοπαθών καί νά ένισχύσει ήθικά τούς 

κατοίκους τής πόλεως πού είχαν άκόμη έπηρεαστεί 

άπό διαδόσεις γιά «νέο σεισμό μέ τήν πανσέληνω>! 

Στή διάρκεια τής τετραήμερης διαμονής του στή 

συμπρωτεύουσα, ό πρωθυπουργός έπιθεώρησε τίς έρ

γασίες άποκαταστάσεως τών ζημιών καί προήδρευσε 

σέ σειρά συσκέψεων, μέ σκοπό τή λήψη τών άναγ

καίων μέτρων γιά τήν άντιμετώπιση τής καταστάσεως 

πού προέκυψε άπό τούς καταστρεπτικούς σεισμούς. 

Ειδικότερα, έξετάστηκε άρχικά τό εργο πού 

συντελέστηκε ifδη γιά τήν άντιμετώπιση τής κατα

στάσεως. 

'Όπως τονίστηκε, σέ πρώτη φάση ή Κυβέρνηση 

εδωσε τήν άπόλυτη προτεραιότητα στήν κάλυψη τών 

aμεσων άναγκών τών σεισμοπαθών καί, κυρίως, στήν 

προσωρινή στέγαση καί τήν περίθαλψή τους. Σέ δεύ

τερη φάση, εγινε ή διαπίστωση τής έκτάσεως τών 

ζημιών, άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τόν προγραμ

ματισμό τής άποκαταστάσεώς τους. Συγκεκριμένα: 

Ι . Εύθύς μετά τό σεισμό, μέ πρωτοβουλία του 

πρωθυπουργου, κλήθηκαν διακεκριμένοι ξένοι έπι

στήμονες, οί όποίοι σέ συνεργασία μέ τούς 'Έλληνες 

συναδέλφους τους μελέτησαν τό γεωλογικό φαινό

μενο καί ύπέβαλαν σχετικές έκθέσεις. 'Η φάση αύτή 

όλοκλήρώθηκε άφου έλέγχθηκαν μέσα σέ 25 περίπου 
ήμέρες 62.000 οικοδομές καί 2.800 έγκαταστάσεις 
βιομηχανιών καί βιοτεχνιών, στήν πόλη τής Θεσσα

λονίκης, ένώ στήν πληγείσα ϋπαιθρο εγινε καταγρα

φή τών ζημιών. Μετά τήν όλοκλήρωση τής άπογρα

φής καί τόν ελεγχο τών δευτεροβάθμιων έπιτροπών, 

άποφασίστηκε νά μή κατεδαφιστεί παρά μόνο άρι

θμός παλαιών μονωρόφων η διωρόφων κτιρίων, τών 

όποίων ή έπισκευή θά κρινόταν άντιοικονομική. 

2. Παράλληλα, συντελέστηκε τό εργο τής καθαι
ρέσεως τών έπικινδύνων τμημάτων οικοδομών, κατε

δαφίσεως ετοιμόρροπων καί aρχισε ή ύποστύλωση 

μνημείων, δημοσίων κτιρίων καί πολυκατοικιών. 

'Εξάλλου, διατέθηκε ifδη ποσόν 385 /:κατ. δρχ. γιά 

τήν οίκονομική ένίσχυση 90.000 περίπου έργατοϋ
παλλήλων. 'Από τίς 10.000 αιτήσεις πού ύπέβαλαν 
έργατοϋπάλληλοι γιά τή χορήγηση δανείων αύτο

στεγάσεως άπό τόν ΟΕΚ εχει δοθεί προέγκριση σέ 

7.000 καί εχουν ύπογραφεί 3.500 άποφάσεις γιά τή 
χορήγηση δανείων. Τό ϋψος κάθε δανείου κυμαίνε

ται μεταξύ 550.000 rος 650.000 δρχ. Παράλληλα, 

έφαρμόστηκε σειρά μέτρων γιά τήν ένίσχυση τής οί

κονομίας καί τής όμαλής λειτουργίας τής άγορίiς. 

νΗδη , μέ έντολή του πρωθυπουργου προβλέφθη

κε νά άρχίσει ή έφαρμογή τών μέτρων στήν τρίτη 

φάση του κυβερνητικου προγράμματος, πού συνθέ

τουν •ό εργο τής άποκαταστάσεως τών ζημιών. 

Συγκεκριμένα: 

Ι. Ό ύπουργός Δημοσίων 'Έργων, έπιφορτισμέ

νος μέ πρόσθετες άρμοδιότητες, θά παραμείνει τρείς 

μήνες στή Θεσσαλονίκη καί θά άναλάβει σέ συνερ-
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γασία μέ τόν ύπουργό Βορείου 'Ελλάδος τό εργο 

άποκαταστάσεως των ζημιών. 

2. 'Ιδρύεται στή Θεσσαλονίκη είδική ύπηρεσία, 
ύπαγόμενη στόν ύπουργό Δημοσίων 'Έργων, γιά τήν 

άντιμετώπιση καί έπίλυση των προβλημάτων πού 

προκλήθηκαν άπό τούς σεισμούς. 

3. 'Εγκρίθηκε καταρχήν τό λεπτομερές σχέδιο 
γιά τήν άποκατάσταση των ζημιών πού θά άνακοινω

θεί τήν έπόμενη έβδομάδα, καί ή έφαρμογή θά άρχί

σει στίς 7 Αύγούστου. Τό σχέδιο άπλό, πρακτικό καί 
άποτελεσματικό, καταρτίστηκε άπό τό ύπουργείο 

Δημοσίων 'Έργων σέ συνεργασία μέ καθηγητές τής 

Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα

λονίκης καί ξένους είδικούς . 

4. 'Εξασφαλίστηκε ή χρηματοδότηση γιά τήν 

έφαρμογή τοϋ σχεδίου άποκαταστάσεως των ζημιών. 

5. Στίς 24 'Ιουλίου άρχίζει ή άποκατάσταση τ&ν 
ζημιών στίς 270 βιομηχανίες καί βιοτεχνίες τής 

Θεσσαλονίκης. 

6. Ζητήθηκε ή τεχνική συνεργασία τής Ούνέσκο 
γιά τή σεισμολογική καί άντισεισμική όργάνωση τής 

Βορείου 'Ελλάδος, άλλά καί όλόκληρης τής χώρας. 

7. Μετακλήθηκαν ξένοι εμπειρογνώμονες, οί 

δποίοι, σέ συνεργασία μέ τούς 'Έλληνες είδικούς, 

άρχισαν ijδη τίς έργασίες ύποστυλώσεως καί άντι

στηρίξεως δημοσίων καί ίδιωτικών κτιρίων καί πρό

βλεψαν τήν έφαρμογή σύγχρονων μεθόδων γιά τήν 

ταχύτερη, οίκονομικότερη καί άσφαλέστερη επι

σκευή τών οίκοδομ&ν. 'Η έργασία θά εχει δλοκλη

ρωθεί rος τίς 7 Αύγούστου. 
'Οπωσδήποτε, ή Κυβέρνηση δέν άρκέστηκε στήν 

πρόβλεψη καί τήν έφαρμογή των παραπάνω μέτρων. 

'Ο πρωθυπουργός καί οί συνεργάτες του δέν επαυσαν 

εκτοτε νά παρακολουθοϋν μέ άμείωτο ενδιαφέρον τήν 

έξέλιξη τής καταστάσεως καί νά προχωροϋν, δσάκις 

χρειαζόταν, στή λήψη νέων είδικών μέτρων. Χαρα

κτηριστική ή είσαγωγή στή Βουλή καί ψήφιση σχε

δίου Νόμου «περί έπιβολής είσφορ<iς γιά τήν έπιχο

ρήγηση των εκτάκτων δαπανών έκ των σεισμών είς 

τόν νομό Θεσσαλονίκης)), ή σύσταση έπιτροπής άπό 

πανεπιστημιακούς καθηγητές μέ σκοπό τή σύνταξη 

- σέ διάστημα δύο μηνών - σχεδίου κανονισμοϋ 

γιά τήν όργάνωση 'Ινστιτούτου 'Αντισεισμικών 

Κατασκευών καί Τεχνικής Σεισμολογίας, κ.ά. 109 • 

Προτοϋ έγκαταλείψει τή Βόρεια 'Ελλάδα γιά νά 

έπιστρέψει στήν 'Αθήνα, δ Κ. Κα'-pαμανλής έπισκέ
φθηκε, στίς 22 'Ιουλίου, τήν Πρώτη, γενέτειρά του, 
δπου, γιά πρώτη φορά μετά άπό 30 χρόνια, διανυκτέ
ρευσε στό πατρικό του σπίτι. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 

Στή διάρκεια τής καθιερωμένης δεξιώσεως στό 

Προεδρικό Μέγαρο γιά τήν έπέτειο τής άποκαταστά-

σεως τής Δημοκρατίας, ό Κ. Καραμανλής ε{χε σύν

τομη συνέντευξη μέ τούς πολιτικούς συντάκτες: 

- Πώς αiσθάνεσθε σήμερα μέ τήν επέτειο τής άποκα

ταστάσεως τής δημοκρατίας, πού εχει συνδεθεί μέ τήν 

{στορία σας; 

«Θά έπαναλάβω περίπου αύτό πού ε{πα τόν περασμένο 

χρόνο: Αlσθάνομαι τήν Ικανοποίηση πού αlσθάνεται ένας 

άνθρωπος, πού βοήθησε άποτελεσματικά τήν χώρα του, σ' 

ώρισμένες στιγμές τής 'Ιστορίας τηρ;. 

- ΕΙσθε ίκανοποιημένος άπό τίς εξελίξεις, πού σημει

ώθηκαν άπό τό 1974 μέχρι σήμερα: 

« 'Ασφαλώς, ναί. Καί τό λέω αύτό άπροκατάλ ηπτα. Υ Α ν 

δέν πίστευα δτι έπιτελώ χρήσιμο έργο, θά ε{χα άποχωρή

σει άπό τήν πολιτική. Δέν παραμένω στήν πολιτική άπό 

φιλοδοξία, άλλά άπό αίσθημα καθήκοντος. Πάντως, γιά νά 
έκτιμηθεί ή πραγματική έκταση τού έργου αύτής τής τε

τραετίας θά πρέπει νά ληφθούν ύπ' δ ψι ν ol δυσχερείς καί 
πολύπλοκες συνθήκες, κάτω άπό τίς δποίες συνετελέσθη ή 

άκόμα καλύτερα θά πρέπει νά σκεφθεί κανείς ποιά θά ήταν 

ή έξέλιξη τής πολιτικής μας ζωής ή μάλλον τής έθνικής, 

άν δέν ε{χε άσκηθεί ή πολιτική, πού ήσκήθη κατά τή διάρ

κεια τής τετραετίας». 

-Πώς βλέπετε τό μέλλον τής έλληνικής δημοκρατίας; 

« 'Ασφαλές. Κανένας δέν μπορεί πλέον νά άπειλήσει 
τήν tλληνική δημοκρατία. Κατά μείζονα λόγο, δέν μπο

ρούν νά τήν άπειλήσουν ο{ ένέργειες έξτρεμιστικών στοι

χείων, σάν αύτές πού συμβαίνουν σ' δλες τίς χώρες τής 

Εύρώπης. Βέβαια, μακροπροθέσμως, ή άπόδοση τών δη

μοκρατικών μας θεσμών θά έξαρτηθεί άπό τήν συμπεριφο

ρά τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας». 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ- I ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978 

'Η Γερουσία καί, στή συνέχεια, ή Βουλή τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών ψηφίζουν διαδοχικά ύπέρ τής 

άρσεως τοϋ έμπάργκο σέ βάρος τής Τουρκία. 

'Η όλομέλεια τής άμερικανικής Γερουσίας ελαβε 

τήν άπόφασή της, μέ ψήφους 57 ύπέρ καί 42 έναντί
ον, στίς 25 'Ιουλίου. 'Ακοό.ούθησε, τήν lη Αύγού
στου, ή θετική ψήφος - μέ 208 εναντι 205 - τής 

δλομέλειας τής άμερικανικής Βουλής. 

Μετά τή γνωστοποίηση τοϋ άποτελέσματος τής 

ψηφοφορίας στήν άμερικανική Γερουσία, ή έλληνι

κή Κυβέρνηση έξέδωσε τό άκόλουθο άνακοινωθέν: 

«'Η έλληνική Κυβέρνηση εκφράζει τήν λύπη της γιά 

τήν άπόφαση τής Γερουσίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών νά 

άρθεί τό εμπάργκο. 

»'Η θέση τής έλληνικής Κυβερνήσεως επί τοϋ θέματος 

αύτοϋ εχει διατυπωθεί επανειλημμένως κατά τό παρελθόν, 

προσφάτως δέ άπό τόν \:διο τόν πρωθυπουργό κατά τήν 

επίσκεψή του στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. Καί ή θέση αύτή 

παραμένει άμετάβλητος. 

»Πιστεύουμε δτι τό εμπάργκο άποτελεί μέν εσωτερική 

ύπόθεση τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άλλά ενδεχομένη dρ-
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ση του μπορεί νά εχει δυσμενείς επιπτώσεις επί τής εξελί

ξεως του Κυπριακqυ καί επί τών άλλων προβλημάτων πού 

συνδέονται μέ τήν άσφάλεια καί τήν είρήνη στήν περιοχή 

μας. Καί τίς επιπτώσεις αύτές δέν θά πρέπει νά άγνοήσει 

τόσον ή Κυβέρνηση δσο καί τό Κογκρέσσο τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών». 

Έξάλλου, μετά τήν ψηφοφορία καί τής Βουλής, 

άνακοινώθηκαν άπό τήν έλληνική Κυβέρνηση τά 

άκόλουθα: 

«'Η Ι:λληνική Κυβέρνησις επιθυμεί νά έκφράσει τήν 

λύπη της γιά τήν άπόφαση του Κογκρέσσου νά άρθεί τό 

έμπάργκο. 

»'Η ίiρση του έμπάργκο χωρίς νά εχουν εκλείψει οί 

λόγοι γιά τούς δποίους έπεβλήθη δέν άποτελεί μόνον άσυ

νέπεια τής άμερικανικής πολιτικής. Δημιουργεί καί τόν 

κiνδυνο νά καταστήσει δυσκολώτερη τήν έπίλυση τών 

προβλημάτων τής περιοχής μας. Γιατί, πέραν τών ίiλλων, 

μπορεί νά ενθαρρύνει τήν αδιαλλαξία τής Τουρκίας, άπό 

τήν όποία εξαρτάται κυρίως ή ρύθμιση των προβλημάτων 

αύτών. \ 
»'Η άμερικανική Κυβέρνησις καί τό Κογκρέσσο εχουν 

άκόμη μία εύκαιρία νά περιορίσουν τόν κίνδυνο αύτό κατά 

τήν προβλεπομένη διάσκεψη εκπροσώπων τής Βουλής καί 

τής Γερουσίας γιά τήν εναρμόνιση των αποφάσεων τών 

δύο Σωμάτων. 

»Ε{ναι βαρύτατες oi εύθύνες πού θά άναλάβει ή άμερι
κανική Κυβέρνηόις. Γιατί θά πρέπει νά άξιοποιήσει τά 

θετικά σημεία πού ύπάρχουν στίς άποφάσεις των δύο Σωμά

των καί πού αναμένομε νά βελτιώσει περαιτέρω τό Κογ

κρέσσο. Καί πέραν αύτου θά πρέπει νά δικαιώσει στήν 

πράξη τίς προσδοκίες πού επεκαλέσθη γιά νά ζητήσει τήν 

άρση του εμπάργκο. 

»Ή Ι:λληνική Κυβέρνησις θά άναμείνει τά άποτελέ

σματα των πρωτοβουλιών πού θά πρέπει νά άναλάβει πρός 

τόν σκοπό αύτό ή άμερικανική Κυβέρνησις. 'Από τής ίδι

κής της πλευράς ή Κυβέρνησις θά πράξει δ, τι έπιβάλλεται 

γιά νά προστα<tεύσει τά συμφέροντα του 'Ελληνισμου». 

Τήν 1 η Αuγούστου, μετά τή γνωστοποίηση τοϋ 

άποτελέσματος τής ψηφοφορίας στά δύο νομοθετικά 

Σώματα τών ' Ηνωμένων Πολιτειών, ό Κ. Καραμαν

λής κάλεσε τόν 'Αμερικανό έπιτετραμμένο καί τοϋ 

έπέδωσε τήν άκόλουθη έπιστολή γιά τόν πρόεδρο 

Κάρτερ: 

« 'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

))Εlχα τήν εύκαιρία, σέ πολλές περιπτώσεις, νά 

έπισύρω τήν προσοχή τής Κυβερνήσεώς σας έπί τών 

συνεπειών πού ή άρση του έμπάργκο ... άποτελεί μιά 
έσωτερική ύπόθεση τών Ήνωμένων Πολιτειών, ... 
έν τούτοις ή άρση του όχι μόνο θά καταστήσει δυ

σκολότερη τή λύση του κυπριακου προβλήματος, 

άλλά θά περιπλέξει έπικινδύνως καί τίς έλληνοτουρ

κικές διαφορές στό Αίγαίο. Καί τουτο διότι ή Τουρ

κία θά γίνει περισσότερο άδιάλλακτη, είδικότερα άν, 

διά μέσου τής άρσης του έμπάργκο ή σημερινή 

ίσορροπία τής στρατιωτικής δυνάμεως μεταξύ τών 

δύο χωρών έπρόκειτο vά μεταβληθεί είς βάρος τής 
'Ελλάδος. Συγχρόνως δέ ή άρση του έμπάργκο θά 

προκαλέσει μιά ζωηρή πικρία στήν κοινή γνώμη τής 

χώρας μου καί θά έπιδράσει δυσμενώς στήν άνάπτυ

ξη τών έλληνοαμερικανικών σχέσεων. 

))Γιά όλους τούς παραπάνω λόγους πιστεύω ότι 

εlναι έπιτακτικό νά διατηρηθεί τό έμπάργκο πρός 

τόν σκοπόν τής άποφυγής μιaς περαιτέρω έπιδεινώ

σεως τής παρούσης καταστάσεως. 

))Σέ περίπτωση όμως κατά τήν δποία καί παρά τά 

άνωτέρω έκτιθέμενα ή άρση του έμπάργκο ήθελεν 

άποφασισθεί, τότε θά ήταν δυνατό νά περιορισθουν 

οί παραπάνω άναφερόμενοι κίνδυνοι άν τό Κον

γκρέσσο παρείχε δρισμένες διασφαλίσεις γιά τό 

μέλλον. 

))Οί διασφαλίσεις αύτές, κατά τή γνώμη μου, θά 

πρέπει νά καλύπτουν τά παρακάτω σημεία: 

))1. Ή έπίτευξη μιaς δίκαιης λύσης του κυπρια
κου προβλήματος θά παραμείνει ένα κύριο μέλημα 

γιά τίς Ήνωμένες Πολιτείες. Ό πρόεδρος καί τό 

Κογκρέσσο τών Ήνωμένων Πολιτειών θά άνασκο

πουν συνεχώς τήν πρόοδο πού έγινε πρός τήν κατεύ

θυνση τής έπιτεύξεως μιaς τέτοιας λύσεως καί θά 

προσδιορίζουν άναλόγως τήν πολιτική τών Ήνωμέ

νων Πολιτειών καί τήν παροχή οίκονομικής καί 

στρατιωτικής βοήθειας στήν Τουρκία. 

))2. Ή στρατιωτική βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα 
καί τήν Τουρκία θά παρέχεται άποκλειστικά καί μό

νο γιά άμυντικούς σκοπούς καί θά μελετaται καί 

σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ωστε νά έξασφαλίζε

ται ή διατήρηση τής σημερινής ίσορροπίας στρατι

ωτικής δυνάμεως μεταξύ τών δύο χωρών. 
))]. Οί Ήνωμένες Πολιτείες θά ύποστηρίξουν 

ένεργά τή λύση τών διαφορών άναφορικά μέ τό Αί

γαίο διά μέσου τών διεθνώς καθιερωθεισών είρηνευ

τικών διαδικασιών, θά ένθαρρύνουν τά ένδιαφερόμε

να μέρη νά άποφεύγουν προκλητικές ένέργειες καί 

θά άντισταθουν σθεναρά καί άποτελεσματικά σέ κά

θε άπόπειρα έπιλύσεως παρομοίων διαφορών διά τής 

βίας ή τής άπειλής βίας. 

))Δέον νά σημειωθεί ότι οί παραπάνω διαβεβαιώ

σεις έδόθηκαν έπανειλημμένα στήν 'Ελλάδα άπό 

τήν άμερικανική πλευρά. VΕτσι, οί διαβεβαιώσεις αύ

τές περιέχονται έν μέρει στήν έπιστολή τής 10ης 

'Απριλίου 1976 του τότε ύπουργου τών 'Εξωτερικών 
τών Ήνωμένων Πολιτειών κ. Κίσινγκερ πρός τόν 

τότε ύπουργό τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος, κ. 

Μπίτσιο, στή δήλωση πού έκανε δ ύπουργός τών 

Ήνωμένων Πολιτειών, κ. Βάνς, στήν 'Επιτροπή έπί 

τών Δ ιεθνών Σχέσεων του Κογκρέσσου τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών, τήν 6ην 'Απριλίου 1978, στή δήλω

ση πού έκανε δ ύφυπουργός τών 'Εξωτερικών τών 

Ήνωμένων Πολιτειών, κ. Κρίστοφερ, στήν Έπι-
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τροπή έπί τών Διεθνών Σχέσεων τής Γερουσίας τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών τήν 2αν Μαίου 1978, άναφέρ
θηκε δέ καί κατά τή διάρκεια τών συζητήσεων πού 

εlχα μαζί σας στό λευκό Οlκο τήν 31ην Μαίου 1978. 
» 'Εκτός δμως άπό τά παραπάνω, δ λες αvτές οί 

διαβεβαιώσεις καί εΙδικότερα τό ζήτημα τής διατηρή

σεως τής σημερινής Ισορροπίας στρατιωτικής δυνά

μεως, στήν όποία ή Κυβέρνησή μου άποδίδει Ιδιαί

τερη σημασία, καλύπτονται μέ τήν άπόφαση τής Γε

ρουσίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 25ης 'Ιου

λίου 1978 άναφορικά μέ τό έμπάργκο. 
»Εlμαι βέβαιος δτι θά έκτιμήσετε τά παραπάνω 

έκτεθέντα καί δτι θά έμποδίσετε έξελίξεις ή άποφά

σεις πού θά μποροί5σαν νά βάλουν τή χώρα μου σέ 

κρίσιμα διλήμματα. 

))Παρακαλώ νά δεχθείτε, κύριε πρόεδρε, τή δια

βεβαίωση τής μεγίστης έκτιμήσεώς μου, μαζί μέ τίς 

καλλίτερες προσωπικές μου εvχές)). 

Στίς 3 Αύγούστου, δ 'Αμερικανός πρόεδρος άπάν
τησε στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, ώς έξής: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

» Έξετίμησα τό μήνυμά σας τής Ι ης Αuγούστου σχετι

κά μέ τό εμπάργκο χορηγήσεως όπλισμοϋ στήν Τουρκία. 

Συμμερίζομαι πλήρως τήν άποψή σας δτι πρέπει νά κάνου

με ό,τιδήποτε δυνατόν γιά νά εξασφαλίσουμε δτι ή άρσις 

τοϋ εμπάργκο θά όδηγήσ:ει σέ θετικά άποτελέσματα. 

»Καθώς γνωρίζετε, τά κείμενα τοϋ σχετικοϋ νόμου, 

δπως διατυπώθηκαν άπό τήν Βουλή καί τήν Γερουσία, θά 

ύποβληθοϋν τώρα σέ Μικτή 'Επιτροπή, ή όποία θά καθο

ρίσει τήν τελική μορφή τοϋ νόμου αuτοϋ. 'Η τροπολογία 

Μπίρντ, πού υίοθετήθηκε στήν Γερουσία, συμφωνεί μέ τά 

σημεία πού άναφέρονται στό μήνυμά σας, καί θά δεχόμου

να τήν ενσωμάτωση παρόμοιας διατυπώσεως τοϋ νόμου, 

κατά τήν τελική επεξεργασία του άπό τήν Μικτή 'Επιτρο

πή Βουλής - Γερουσίας. Εiς τήν δήλωσή μου, μετά τήν 

άπόφαση τής Βουλής, ετόνισα τήν πεποίθησή μας δτι οί 

διαφορές στήν 'Ανατολική Μεσόγειο πρέπει νά διευθετη

θοϋν εiρηνικά. 

»Μία δίκαιη λύσις τοϋ Κυπριακοϋ μέ άπασχολεί σοβα

ρά. Κατά τίς μέρες πού προηγήθηκαν τής άποφάσεως τοϋ 

Κογκρέσσου, παρατηρήσαμε ελπιδοφόρες ένδείξεις ελα

στικότητας καί κινητικότητος - κυρίως σχετικά μέ τήν 

σημαντική πόλη τών Βαρωσίων. Καθώς γνωρίζετε, εχω 

πεισθεί δτι τό έμπάργκο άποτελοϋσε εμπόδιο στήν πρόοδο 

τοϋ Κυπριακοϋ καί δτι ή διευθέτηση τών σοβαρών προ

βλημάτων στήν 'Ανατολική Μεσόγειο δέν ήταν πιθανή 

γιά δσο καιρό διαρκοϋσε τό έμπάργκο. Οί 'Ηνωμένες Πο

λιτείες θά κινηθοϋν ενεργώς πρός τήν έπιδίωξη προόδου 

γιά τά προβλήματα αότά. Πιστεύω δτι είναι σημαντικό νά 

συμβάλουν δλες οί χώρες τής περιοχής στήν προσπάθεια 

αuτή. 

»Δέν μπορεί νά τεθεί θέμα γιά τήν ύψίστη σημασία πού 

άποδίδουν οί ΗΠΑ στούς iσχυρούς δεσμούς μέ τήν 'Ελλά

δα. Είμαι ετοιμος νά συνεργασθώ στενά μαζί σας γιά τήν 

ενίσχυση των σχέσεων αuτών. 

»'Ένας άλλος στόχος τόν όποίον συμμεριζόμεθα είναι 

ή έπιστροφή τής <Ελλάδος στήν στρατιωτική δομή τοϋ 

ΝΑΤΟ έπί βάσεως άποδεκτής στήν 'Ελλάδα καί στήν 

Συμμαχία. Καθ' δσον μdς άφορα, προτιθέμεθα νά δώσουμε 

στό ζήτημα αuτό εiδική προτεραιότητα κατά τίς προσεχείς 

έβδομάδες. 

»Πέραν αuτών, ένθαρρυνθήκαμε άπό τό γεγονός δτι συ

νεχίσατε τίς συνομιλίες σας μέ τήν Τουρκία, σχετικά μέ τίς 

διαφορές στό Αiγαίο. 'Η θέσις μας εξακολουθεί νά είναι 

- δπως έδήλωσα- δτι οί διαφορές αuτές πρέπει νά έπιλυ

θοϋν δι' εiρηνικών διαδικασιών καί δτι οί ΗΠΑ θά άντι

ταχθοϋν ένεργώς καί εuθέως σέ όποιαδήποτε προσφυγή σέ 

βία στήν περιοχή αuτή. 

»'Ελπίζω δτι κατά τούς προσεχείς μήνες θά μπορέσου

με νά κάνουμε άνανεωμένες προσπάθειες γιά τήν βελτίωση 

των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, νά κινηθοϋμε πρός μιά 

δίκαιη καί διαρκή διευθέτηση τοϋ Κυπριακοϋ καί νά έργα

σθοϋμε γιά τήν επίλυση τών διαφορών μεταξύ 'Ελλάδος 

καί Τουρκίας. 

»Μέ τούς θερμότερους προσωπικούς χαιρετισμούς» 110 • 

Παράλληλα, πράγματι, μέ τό διάβημα του πρω

θυπουργου, δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Γ. Ράλ
λης, καί κορυφαία στελέχη τής έλληνικής διπλωμα

τικής ύπηρεσίας άνέλαβαν σύντονες προσπάθειες 

πρός τήν κατεύθυνση lθυνόντων μελών τής άμερικα

νικής Γερουσίας καί τής Βουλής, προκειμένου νά 

διατυπωθεί τό κείμενο τής τελικής άποφάσεως μέ τρό

πο κατά τό δυνατόν λιγότερο επιβλαβή. 

3 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τούς εκπροσώπους 

τών 'Ελλήνων βιομηχάνων καί τούς άπευθύνει εκ

κληση νά περιορίσουν τά κέρδη τους στό πλαίσιο 

τής πολιτικής τής λιτότητας πού εχει χαράξει ή Κυ

βέρνηση, νά εξαντλήσουν όλα τά περιθώρια γιά νά 

εξασφαλίσουν σχετική σταθερότητα στίς τιμές των 

προϊόντων τους καί νά άναλάβουν πρωτοβουλίες γιά 

τήν άναζωογόνηση των έπενδύσεων πού ε{ναι δυνα

τές καί σκόπιμες μετά τήν άπόφαση τής Κυβερνήσε

ως νά καταστήσει άποτελεσματικότερα τά σχετικά 

κίνητρα. 

4 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1978 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή τό 'Υ πουρ

γικό Συμβούλιο εξετάζει θέματα κυρίως τής έξωτερι
κής, μετά τήν άπόφαση του Κογκρέσσου γιά τήν άρ

ση του έμπάργκο, άλλά καί τής έσωτερικής πολιτι

κής τής χώρας. Μετά τή λήξη τής συνεδριάσεως δό
θηκε στή δημοσιότητα ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Υπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ κ. Κων. Καρα

μανλή, συνήλθε στίς 8.30 μ.μ. τό 'Υπουργικό Συμβούλιο 
ύπό τήν πλήρη σύνθεσή του. 'Ο κ. πρωθυπουργός προέβη 

κατ' άρχάς σέ επισκόπηση καί έκτίμηση τής γενικής κα

ταστάσεως τής χώρας, άπό άπόψεως εξωτερικής καί εσω

τερικής πολιτικής. 'Υπογράμμισε δτι τά προβλήματα είναι 
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πολλά καί δύσκολα, άντιμετωπίζονται δμως κατά τρόπο 

ωστε νά προστατεύονται άποτελεσματικώς τά συμφέροντα 

τής χώρας. Αύτονόητο ε{ναι δτι τά προβλήματα αύτά έπι

βάλλουν επαγρύπνηση καί ενταση των προσπαθειών σέ 

δλους τούς τομείς. Στή συνέχεια, δ κ . πρωθυπουργός άνε

φέρθη στήν έσωτερική κατάσταση καί εδωσε εντολές γιά 

τή βελτίωση τής άποδόσεως τής Δημοσίας Διοικήσεως, 

τήν άπλούστευση των διαδικασιών, ωστε νά μή ταλαιπω

ρουνται οί πολίτες στή διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 

Έτόνισε δέ δτι ή εύθύνη γιά τήν επιτυχή άντιμετώπιση 

τών σχετικών θεμάτων άνήκει προσωπικώς στούς έπικεφα

λής κάθε υπουργείου>>. 

7 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά τήν άναγγελία τοϋ θανά

του τοϋ Πάπα Παύλου ΣΤ', εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση : 

«'Ο θάνατος του Πάπα Παύλου ΣΤ' άποτελεί πλ ή

γμα γιά τήν καθολική 'Εκκλησία καί άπώλεια γιά τή 

χριστιανοσύνη. 'Ο έκλιπών πνευματικός ήγέτης 

ύπήρξε μεγάλη ήθική προσωπικότης καί κορυφαία 

έκκλησιαστική μορφή πού συνέβαλε άποφασιστικά 

στήν ίστορική προσέγγιση τών χριστιανικών έκ

κλησιών. Τό έργο του αvτό καθώς καί οί προσπάθει

ές του γιά τήν ύπόθεση τής είρήνης, γιά τήν καταπο

λέμηση τής βίας στόν κόσμο κατατάσσουν τόν Πάπα 

Παvλο τόν ΣΓ μεταξύ τών μεγάλων προκαθημένων 

τής Ρωμαϊκής 'Εκκλησίας». 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978 

Σέ σύσκεψη υπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοί> 

καί μέ τή συμμετοχή τών υπουργών Συντονισμοί> καί 

Βιομηχανίας, τών υφυπουργών Συντονισμοί>, τοϋ δι

οικητή τής ΔΕΗ καί τοϋ προέδρου τοϋ 'Εθνικοϋ 

Συμβουλίου 'Ενεργείας, έγκρίθηκε τό ένεργειακό 

πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως, πού προβλέπει, άπό 

τό 1987, τήν έτήσια έγκατάσταση μιiiς πυρηνικής 
μονάδας iσχύος 800 περίπου μεγαβάτ. 

. ο πρωθυπουργός εδωσε συγκεκριμένες έντολές 
γιά τήν καλύτερη δυνατή προετοιμασία τόσο τοϋ 

φορέα τοϋ πυρηνικοί> εργου τής ΔΕΗ, όσο καί τής 

σχετικής υπηρεσίας έλέγχου καί κανονισμών τής 

'Ελληνικής 'Επιτροπής' Ατομικής 'Ενεργείας. "Ως 

τό 1987, ή ήλεκτροπαραγωγή τής χώρας θά στηρι
χτεί στήν άξιοποίηση τών έγχώριων πηγών, δηλαδή 

τοϋ λιγνίτη καί τών ύδατοπτώσεων. 'Επειδή όμως 

παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στήν έξέλιξη τών 

προγραμμάτων γιά τήν άξιοποίηση τοϋ λιγνίτη καί 

τών υδατοπτώσεων, προκρίθηκε ή λύση τής θερμι

κής μονάδας πετρελαίου iσχύος 300 μεγαβάτ πού θά 
έγκατασταθεί στό Λαύριο. Τέλος, άποφασίστηκε ή 

προμήθεια άνεμοστροβίλων γιά τήν κάλυψη φορτίου 

αiχμής πού θά έπιτρέψει τήν άντικατάσταση, σέ σύν-

τομο χρόνο, τών θερμικών μονάδων Κερατσινίου καί 

'Αλιβερίου, τά όποία λειτουργοϋν άντιοικονομικά 

καί ρυπαίνουν τό περιβάλλον. 

11 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1978 

Μέ νέα σύμβαση πού υπογράφηκε άπό τούς 

υπουργούς Συντονισμοί> καί Βιομηχανίας, Κ. Μη

τσοτάκη καί Μ. VΕβερτ, άναθεωρείται ή παλαιά, τοϋ 

1964, μεταξύ τοϋ έλληνικοϋ δημοσίου «Διυλιστηρί
ων Θεσσαλονίκης» καί ΕΧΧΟΝ Corporation, κα
ταργοϋνται πολλά δικαιώματα πού ε{χε έξασφαλίσει 

ή ESSO καί έπιβάλλονται στήν έταιρία νέες πρόσθε
τες υποχρεώσεις πρός τό Δημόσιο. Συνολικά, σέ έτή

σια βάση, άποσπώνται υπέρ τοϋ Δημοσίου όφέλη 30 
εκατομμύρια δραχμών. 

Σχετικά, ό υπουργός Βιομηχανίας δήλωσε, μετα

ξύ aλλων: 

«»Αν καί ή συμφωνία τής συμβάσεως εγένετο μέ μία 

εταιρεία ή όποία ούσιαστικά εχει μικρότερο συγκριτικά 

κόστος έμπορίας τών πετρελαιοειδών προϊόντων λόγω τής 

γεωγραφικής θέσεώς της, έν τούτοις δμως τό Δημόσιο έπε

δίωξε καί έiτέτυχε καλύτερους δ ρους εναντι τής συμβάσεως 
(1964) καί εiδικότερα γιά τό τμήμα πού άφορα τό συναλλα

γματικό μέρος τής συμβάσεως. 

»Συνοπτικά, μέ τή νέα σύμβαση πού εχει ώς βάση πλέον 

τήν υπό του Κράτους άκολουθουμένη πετρελαϊκή πολιτι

κή, έπιτυγχάνονται όφέλη υπέρ του Δημοσίου περισσότε

ρα τών 30.000.000 δολλ. έτησίως. 'Αναλυτικώτερα, διά τής 

νέας υπογραφείσης συμβάσεως έπιτυγχάνεται διά τό Δημό

σιο άφ • ένός μέν ή κατάργηση πολλών εκ τών δικαιωμά
των τά όποία ε{χε ή ESSO έκ τής παλαιάς συμβάσεως του 
1964, άφ. έτέρου δέ τής έπιβάλλονται νέες πρόσθετες υπο
χρεώσεις εναντι του Δημοσίου». 

14 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978 

'Η Μικτή 'Επιτροπή τοϋ Κογκρέσσου έγκρίνει 

τήν άπόφαση γιά τήν aρση τοϋ έμπάργκο σέ βάρος 

τής Τουρκίας, άφοϋ όμως περιλήφθηκαν στό τελικό 

κείμενο τροπολογίες πού προτάθηκαν άπό τήν έλλη

νική Κυβέρνηση - μέσω iθυνόντων μελών τών δύο 

άμερικανικών νομοθετικών σωμάτων. 'Ιδιαίτερα ση

μαντικός ήταν, στά πλαίσια αύτά, δ ρόλος τοϋ γε

ρουσιαστή Μάκ Γκόβερν, ό δποίος προώθησε άπο

τελεσματικά άπόψεις πού τοϋ διεβίβασε ό ϊδιος ό 

'Έλληνας πρωθυπουργός. 

Πράγματι, ό Νόμος περί έξωτερικής βοήθειας, ό 

όποίος ϊσχυε άπό τό 1961, τροποποιήθηκε μέ τήν 
προσθήκη νέου κεφαλαίου (620 (C)) υπό τόν τίτλο 
«Πολιτική τών ΗΠΑ στήν 'Ανατολική Μεσόγειο»: 

«Α. Τό Κογκρέσσο δηλώνει δτι ή επίτευξη ένός δικαίου 

καί βιώσιμου διακανονισμου στήν Κύπρο άποτελεί καί θά 

άποτελή ενα βασικό στόχο τής εξωτερικής πολιτικής τών 

ΗΠΑ. Τό Κογκρέσσο περαιτέρω δηλώνει δτι οίαδήποτε 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΤΟ «ΕΜΠΆΡΓΚΟ>> ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 299 

πράξη τών ΗΠΑ σύμφωνα μέ τό κεφ . 620 (Χ) του παρόντος 
Νόμου δέν θά σημαίνη μείωση τής ύποχρεώσεως τών ΗΠΑ 

γιά τήν επίτευξη μίας δίκαιης λύσεως στή διένεξη περί τής 

Κύπρου άλλά έγκρίνεται μέ τήν προσδοκία δτι ή πράξη 

αuτή θά βοηθήση στήν έπίτευξη μιας λύσεως του Κυπρια

κου καί στήν γενική βελτίωση τών σχέσεων μεταξύ ' Ελλά

δος, Τουρκίας καί Κύπρου καθώς καί τών σχέσεων τών 

χωρών αuτών μέ τίς ΗΠΑ. 

>>Τό Κογκρέσσο διαπιστώνει δτι: 

» I. 'Ένας δίκαιος διακανονισμός του Κυπριακου πρέπει 

νά συνεπάγεται τήν έγκαθίδρυση μιας έλευθέρας καί άνε

ξαρτήτου Κυβερνήσεως στήν Κύπρο καί πρέπει νά εγγυα

ται δτι τά άνθρώπινα δικαιώματα όλοκλήρου του λαου τής 

Κύπρου προστατεύονται πλήρως . 

»2. Μία δίκαιη διευθέτηση του Κυπριακου πρέπει νά 
περιλαμβάνη τήν άποχώρηση τουρκικών δυνάμεων άπό 

τήν Κύπρο. 

>>3. Οί κατευθυντήριες γραμμές γιά τίς διακοινοτικές 
συνομιλίες, οί όποίες συνεφωνήθησαν στήν Λευκωσία τό 

Φεβρουάριο του 1977 καί οί άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών επί του Κυπριακου παρέχουν μία ύγεια βάση γιά 

διαπραγμάτευση ένός δικαίου διακανονισμου στήν Κύπρο. 

»4. Σοβαρές διαπραγματεύσεις, ύπό τήν αίγίδα τών 
· Ηνωμένων 'Εθνών, θά ε{ναι άπαραίτητες πρός έπίτευξη 

καί εφαρμογή συμφωνίας επί του συνταγματικου καί του 

έδαφικου θέματος, στά πλαίσια τών άνωτέρω κατευθυντη

ρίων γραμμών. 

»5. Οί πρόσφατες προτάσεις τών δύο κυπριακών Κοινο
τήτων σχετικά μέ τήν έπιστροφή τών προσφύγων στήν πό

λη τής νέας 'Αμμοχώστου (Βαρώσια) άποτελουν ενα θετι

κό βήμα καί οί ΗΠΑ θά πρέπει νά ύποστηρίξουν ένεργώς 

τίς προσπάθειες του γενικου γραμματέως τών 'Ηνωμένων 

' Εθνών επί του θέματος. 

>>Β . 'Η πολιτική τών ΗΠΑ σχετικά μέ τήν Κύπρο, τήν 

' Ελλάδα καί τήν Τουρκία θά προσανατολίζεται πρός τήν 

άποκατάσταση σταθερας καί είρηνικής άτμοσφαίρας στήν 

περιοχή τής 'Ανατολικής Μεσογείου καί, επομένως, θά 

διέπεται άπό τίς έξής άρχές: 

» I. Οί ΗΠΑ θά ύποστηρίζουν ένεργώς τήν έπίλυση τών 
διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων καί διεθνώς καθιερωμέ

νων είρηνικών διαδικαmών, θά ένθαρρύνουν δλα τά μέρη 

νά άποφεύγουν προκλητικές ενέργειες καί θά άντιτίθενται 

σθεναρά σέ κάθε άπόπειρα επιλύσεως τών διαφορών διά 

τής βίας ή άπειλής βίας . 

»2. Οί ΗΠΑ θά παρέχουν πλήρη ύποστήριξη καί ύψη

λή προτεραιότητα στίς προσπάθειες, ίδίως έκείνες τών 

·Ηνωμένων 'Εθνών, γιά τήν έπίτευξη ταχείας καί είρηνι

κής διευθετήσεως του Κυπριακου . 

»3. 'Όλο τό άμυντικό ύλικό πού θά παρέχεται άπό τίς 
ΗΠΑ σέ χώρες τής περιοχής τής' Ανατολικής Μεσογείου, 

θά χρησιμοποιήται μόνο σύμφωνα μέ τίς προϋποθέσεις του 

παρόντος νόμου, του νόμου περί ελέγχου τών εξαγωγών 

δπλων καί τών συμφωνιών ύπό τάς όποίας χορηγείται τό 

άνωτέρω άμυντικό ύλικό. 

>>4. Οί ΗΠΑ θά χορηγουν (στρατιωτική) βοήθεια στήν 
'Ελλάδα καί τήν Τουρκία μόνον δταν ή χορήγηση τής 

βοηθείας αuτής προορίζεται άποκλειστικά γιά άμυντικούς 

σκοπούς , περιλαμβανομένης τής περιπτώσεως καθ' ijν ή 

βοήθεια θά ε{ναι άναγκαία γιά νά καταστή ίκανή ή άποδέ-

κτρια χώρα νά εκπληρώση τίς ύποχρεώσεις της ώς μέλος 

τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καί θά προγραμματίζε

ται ετσι rοστε νά έξασφαλίζεται ή διατήρηση τής παρού

σης ίσορροπίας στρατιωτικής ίσχύος μεταξύ τών χωρών 

τής περιοχής, περιλαμβανομένης τής 'Ελλάδος καί τής 

Τουρκίας. τίποτα είς τήν παράγραφο αuτή δέν θά έρμηνευ

θή ώς άπαγορευον τήν παράδοση όπλισμου στήν 'Ελλάδα 

ή τήν Τουρκία γιά σκοπούς νομίμου αuτοαμύνης ή γιά νά 

καταστουν ίκανές ή ·Ελλάς ή ή Τουρκία νά έκπληρώσουν 

τίς ύποχρεώσεις τους στό ΝΑΤΟ. 

»5. Οί ΗΠΑ θά χρησιμοποιήσουν τήν έπιρροή τους γιά 

νά έξασφαλισθή ή συνέχιση τής εκεχειρίας στήν Κύπρο, 

μέχρις έπιτεύξεως δικαίου διακανονισμου, μέσω διαπρα

γματεύσεων. 

»6. Οί ΗΠΑ θά χρησιμοποιήσουν τήν έπιρροή τους γιά 
νά έπιτευχθή ή άποχώρηση τουρκικών στρατιωτικών δυ

νάμεων άπό τήν Κύπρο στό πλαίσιο μιας λύσεως του κυ

πριακου προβλήματος. 

»Γ. 'Επειδή ή πρόοδος γιά τή διευθέτηση του Κυπρια

κου εχει ύψηλή προτεραιότητα στήν πολιτική τών ΗΠΑ 

στήν ' Ανατολική Μεσόγειο, ό πρόεδρος καί τό Κογκρέσ

σο θά έπανεξετάζουν συνεχώς τήν πρόοδο αuτή καί θά κα

θορίζουν άναλόγως τήν πολιτική τών ΗΠΑ στήν περιοχή. 

Γιά τήν διευκόλυνση αuτής τής επανεξετάσεως, ό πρόε

δρος, έντός 60 ή μερών μετά τή θέση έν ίσχύι του παρόντος 
κεφαλαίου καί στό τέλος κάθε διαδοχικής περιόδου 60 
ήμερών, θά διαβιβάζη στόν πρόεδρο τής Βουλής τών ' Αν

τιπροσώπων καί στόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής 'Εξωτε

ρικών Σχέσεων τής Γερουσίας, εκθεση επί τής γενομένης 

προόδου, γιά τήν έπίτευξη λύσεως του Κυπριακου μέσω 

διαπραγματεύσεων. Οί έκθέσεις αuτές θά περιλαμβάνουν 

κάθε σχετική εκθεση του γενικου γραμματέως τών 'Ηνωμέ

νων ' Εθνών πρός τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας . 

»Δ. Γιά νά έξασφαλισθή δτι ή βοήθεια τών ΗΠΑ παρέ

χεται σύμφωνα μέ τήν πολιτική πού καθιερώνεται στό πα

ρόν κεφάλαιο, ό πρόεδρος, δταν ζητα οίαδή1wτε κονδύλια 

γιά έξωτερική βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία, 

σύμφωνα μέ τόν παρόντα Νόμο ή τόν Νόμο περί έλέγχου 

τών έξαγωγών δπλων, θά διαβιβάζη πρός τόν πρόεδρο τής 

Βουλής τών 'Αντιπροσώπων καί τόν πρόεδρο τής 'Επι

τροπής ' Εξωτερικών Σχέσεων τής Γερουσίας τή διαβε

βαίωσή του μέ πλήρη έπεξήγησή της, δτι ή παροχή τής 

βοηθείας αuτής θά ε{ναι σύμφωνη μέ τίς άρχές οί όποίες 

έκτίθενται στό ύποκεφάλαιο Β . ·Ο πρόεδρος θά ύποβάλη 

έπίσης μία τέτοια διαβεβαίωση, μαζί μέ κάθε γνωστοποίη

ση πρός τό Κογκρέσσο σύμφωνα μέ τό κεφάλαιο 36 (Β) του 
Νόμου περί έλέγχου εξαγωγών δπλων, επί κάθε προτεινομέ

νης πωλήσεως άμυντικου ύλικου ή ύπηρεσιών πρός τήν 

'Ελλάδα καί τή Τουρκία» 11 1• 

Σέ άναιcοίνωση πού έξέδωσε ή έλληνιιcή Κυβέρ

νηση μετά τήν άναιcοίνωση τής τελικής άποφάσεως 

ύπογράμμισε τά άκ:όλουθα: 

« ' Η τελική διαμόρφωση τής άποφάσεως του Κογκρέσ

σου, μέ τίς ουσιαστικές τροπολογίες πού περιέλαβε, έξου

δετερώνει κατά πολύ τούς κινδύνους πού θά συνεπήγετο ή 

lίνευ δρων c'iρση του έμπάργκο. Καί συγκεκριμένα: 

»'Ως πρός τό Κυπριακό τό Κογκρέσσο διά πολλών καί 
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σαφών διατάξεων, πού άφορουν δλα τά καίρια σημεία του 

θέματος, καθώρισε δτι οί ΗΠΑ θά παρακολουθουν συνε

χώς τήν πρόοδο γιά τήν εξεύρεση μιας δικαίας λύσεως του 

προβλήματος καί θά καθορίζουν άναλόγως τήν πολιτική 

τους άπέναντι τής Τουρκίας στό θέμα τής βοηθείας. 

»'Όσον άφορα έξ liλλου τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις, 

τό Κογκρέσσο άποφάσισε: 

»Πρώτον, δτι ή στρατιωτική βοήθεια πρός τήν 'Ελλά

δα καί τήν Τουρκία θά χορηγείται μόνο γιά άμυντικούς 

σκ'οπούς καί θά προγραμματίζεται κατά τρόπον, οοστε νά 
μήν άνατραπεί ή σημερινή στρατιωτική ίσορροπία δυνά

μεων μεταξύ τών δύο χωρών. 

»Δεύτερον, οί ΗΠΑ θά ύποστηρίξουν τήν διευθέτηση 

τών ελληνοτουρκικών διαφορών δι' είρηνικών διαδικασι

ών, διεθνώς καθιερωμένων καί θά άντιταχθουν εντόνως είς 

οίανδήποτε άπόπειρα επιλύσεως τών διαφορών αύτών διά 

τής βίας η τής άπειλής βίας. 

)) 'Ιδιαίτερη σημασία εχει ή διάταξη, σύμφωνα μέ τήν 
όποία δ πρόεδρος (τών ΗΠΑ) είναι ύποχρεωμένος δταν 

προτείνει τήν χορήγηση στρατιωτικής βοηθείας πρός τήν 

'Ελλάδα καί τήν Τουρκία νά ύποβάλλει συγχρόνως αΙτιο

λογημένη διαβεβαίωση δτι έτηρήθησαν οί άνωτέρω άρχές, 

πού έτέθησαν aπό τό Κογκρέσσο. 

»Αύτονόητο είναι δτι oi περαιτέρω έξελίξεις τών προ
βλημάτων τής περιοχής μας θά έπηρεασθουν άπό τόν τρό

πον έφαρμογής τών άνωτέρω άρχών, ύπό τάς δποίας τό 

Κογκρέσσο άπεφάσισε τήν liρση τοϋ έμπάργκο. 

»'Η τροπολογία γιά τήν liρση του έμπάργκο, δδεύει 

πρός τά δύο άμερικανικά νομοθετικά σώματα καί τόν Λευ

κό Οίκο γιά τήν τυπική τελική εγκριση καί τήν ύπογραφή 

άπό τόν πρόεδρο Κάρτερ. 

»Τό τελικό κείμενο τής τροπολογίας πού εγκρίθηκε τίς 

πρώτες πρωινές ώρες τής Τρίτης στηρίζεται βασικά στήν 

πρόταση τοϋ βουλευτοϋ Ράιτ μέ άνεπαίσθητες προσθήκες 

άπό τήν τροπολογία τοϋ γερουσιαστοϋ Μάκ Γκόβερν. 

»Στήν τελική τροπολογία, πού εντάσσεται ώς liρθρο 

πλέον στό νόμο περί έξωτερικής βοηθείας, άναφέρεται 

σαφώς δτι τό εμπάργκο αϊρεται καί ή άμερικανική στρατι

ωτική βοήθεια πρός τήν Τουρκία θά επαναληφθεί μόνον 

δταν δ πρόεδρος Κάρτερ διαβεβαιώσει τό Κογκρέσσο δτι: 

»- 'Η έπανάληψη τής στρατιωτικής βοηθείας θά γίνει 

γιά τό συμφέρον τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας καί τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών. 

>>- 'Η Τουρκία ενεργεί μέ καλή πίστη γιά μιά δίκαιη, 
είρηνική καί λογική λύση τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος. 

>>- Θά εξασφαλισθεί ή έπιστροφή τών 'Ελληνοκυπρί
ων προσφύγων στίς έστίες τους καί ή άπόδοση τών περι

ουσιών τους. 

>>- Θά συνεχισθεί καί θά δλοκληρωθεί ή άποχώρηση 

τών τουρκικών στρατευμάτων άπό τήν Κύπρο. 

>>- Θά γίνει σοβαρή προσπάθεια γιά τήν σύντομη επα
νάληψη τών διακοινοτικών συνομιλιών. 

>>'Η τελική τροπολογία γιά τό εμπάργκο έξ liλλου ύπο

στηρίζει δτι τά !:ξι σημεία τής κοινής διακηρύξεως τοϋ 

'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου καί τοϋ Ραούφ Ντενκτάς, τόν 

Φεβρουάριο τοϋ 1977, μποροϋν νά aποτελέσουν τή βάση 
καί τή σωστή δδό γιά μιά δίκαιη λύση τοϋ Κυπριακοϋ, 

παράλληλη βεβαίως πρός τίς άποφάσεις τοϋ ΟΗΕ. 

»Σέ άναφορά της έξάλλου, στή γενικώτερη κατάσταση 

στήν 'Ανατολική Μεσόγειο, ή τροπολογία πού έγκρίθηκε 

χθές τό πρωί καθορίζει τίς άκόλουθες γενικές γραμμές τής 

άμερικανικής πολιτικής στό γεωγραφικό αύτό χώρο: 

>>- ' Η liρση τοϋ εμπάργκο δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο 
ν' άνατρέψει τή σημερινή ίσορροπία δυνάμεων μεταξύ τών 

διαφόρων Κρατών τής περιοχής αύτής καί ίδιαίτερα μετα

ξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

>>- 'Η γενικώτερη άμερικανική πολιτική σχετικά μέ 

τήν Κύπρο, τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία, καθορίζεται 

άπό τήν έπιθυμία γιά τήν aποκατάσταση μιας σταθερής 

aτμόσφαιρας είρήνης στήν 'Ανατολική Μεσόγειο. 

>>Τέλος, μέ τήν έγκριθείσα τροπολογία καλείται δ πρό

εδρος Κάρτερ νά ύποβάλει κάθε 60 ήμέρες πρός τό Κογ
κρέσσο εκθεση γιά τήν πορεία τών διαπραγματεύσεων πού 

θά δδηγήσουν σέ δίκαιη καί εντιμη λύση τοϋ Κυπριακοϋ». 

Τελικά, στίς 13 Σεπτεμβρίου, ψηφίζεται - καί 

τυπικά - άπό τή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών ή τροπολογία πού ε{ χε ηδη 

εγκριθεί άπό τή Μικτή 'Επιτροπή γιά τήν aρση τοϋ 

εμπάργκο τών όπλων πρός τήν Τουρκία. Πρίν μερι

κές ήμέρες εlχε ψηφίσει τήν τροπολογία καί ή Γε

ρουσία. Μετά τίς ψηφοφορίες αύτές μπορεί νά άρχί

σει ή άποστολή όπλων στήν Τουρκία. 

Στό κείμενο τής τροπολογίας τονίζεται - μεταξύ 

aλλων - καί τό έξής: 

«'Η τροπολογία τής Βουλής συνιστα δτι ή παράγραφος 

620 τοϋ νομοσχεδίου γιά τήν εξωτερική βοήθεια, σχετικά 
μέ τήν άπαγόρευση τής άποστολής δπλων στήν Τουρκία, 

δέν θά εχει πλέον ίσχύ, έάν δ πρόεδρος aποφασίσει καί βε

βαιώσει τό Κογκρέσσο δτι ή έπανάληψη τής στρατιωτικής 

συνεργασίας μέ τήν Τουρκία είναι πρός τό συμφέρον τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών καί τοϋ ΝΑΤΟ καί δτι ή Τουρκία 

ενεργεί καλij τij πίστει γιά νά έπιτύχει δίκαιη καί είρηνική 

ρύθμιση τοϋ Κυπριακοϋ καί τήν ταχεία καί είρηνική επι
στροφή τών προσφύγων στά σπίτια καί τίς περιουσίες τους. 

'Επίσης νά βεβαιώσει δτι ή Τουρκία συνεχίζει τήν άπο

χώρηση τών στρατευμάτων της άπό τήν Κύπρο καί έπι

θυμεί τήν ταχεία έπανάληψη τών διακοινοτικών συνομι

λιών μέ σκοπό μιά δίκαιη λύση μέσω διαπραγματεύσεων». 

τέλος, άπό τήν κυπριακή πλευρά, εγινε ή άκό

λουθη δήλωση τοϋ ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, Ρο
λάνδη: 

«Κατ' άρχήν ή κυπριακή Κυβέρνησις εξακολουθεί νά 

πιστεύη δτι ή άπόφασις περί άρσεως τοϋ έμπάργκο, αύτή 

καθ' έαυτήν, δέν προδιαγράφει εύνοϊκάς εξελίξεις δσον 
άφορα τήν προοπτικήν έπιλύσεως τοϋ κυπριακοϋ προβλή

ματος καί τοϋτο διότι, ώς aποδεικνύει μακροχρόνιος πείρα 

ή όποία ενισχύεται καί εκ τών προσφάτων δηλώσεων τής 

τουρκικής ήγεσίας, ή w Αγκυρα ούδεμίαν πρόθεσιν επιδει

κνύει περί εγκαταλείψεως τής άρνητικής στάσεώς της είς 

τήν aντιμετώπισιν τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος. 

»'Εν τούτοις, ή άπόφασις τής Μικτής 'Επιτροπής Γε

ρούσιας- Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, ώς αύτή διετυπώθη 

είς τό τελικόν κείμενον τοϋ νομοσχεδίου περί άρσεως τοϋ 

έμπάργκο, παρουσιάζει θετικά στοιχεία, καθ' δτι: 
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»Α. Διά τών τεθέντων δρων διατηρεiται κάποιος βαθμός 

συνδέσεως τής προμηθείας στρατιωτικου υλικου καί πα

ροχής στρατιωτικής βοηθείας πρός τήν Τουρκίαν μέ άπο

δειχθησομένην καλήν πίστην τής χώρας ταύτης είς τήν 

εναντι τής Κύπρου πολιτικήν της. 

»Β. 'Η άπαιτουμένη συμμόρφωσις τής Τουρκίας πρός 

τάς τεθείσας προνοίας άμβλύνει εν τι νι μέτρφ τήν δυσμενή 

άπήχησιν τήν όποίαν είχεν είς Κύπρον ή άπόφασις περί 

dρσεως του εμπάργκο, καί παρέχει τήν δυνατότητα άσκή

σεως, εκ μέρους τών ΗΠΑ, τής ενδεδειγμένης επιρροής 

πρός τήν κατεύθυνσιν τfjς "Αγκυρας. 

»Γ. 'Ο διατηρηθείς, διά τών τεθέντων δρων, εστω καί 

είς μειωμένον βαθμόν, μοχλός πιέσεως, καταλλήλως χρη

σιμοποιούμενος υπό τών ΗΠΑ, αί όποiαι διά τής άποφά

σεως αύτή ς άναλαμβάνουν ηύξημένας εύθύνας τόσον εναν

τι τής Κύπρου δσον καί εναντι τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

δύναται νά συμβάλη είς τήν γενικωτέραν προσπάθειαν δι

ασπάσεως του σημερινου άδιεξόδου είς τό όποiον ή τουρ

κική άδιαλλαξία ώδήγησε τό Κυπριακόν καί νά διευκολύ

νη τήν επίλυσιν του προβλήματος, συμφώνως πρός τάς 

άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»'Η κυπριακή Κυβέρνησις άναμένει δτι αί προϋποθέ

σεις του τελικου κειμένου θά τύχουν του άναγκαίου σεβα

σμου εκ μέρους τών ενδιαφερομένων». 

15 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1978 

'Ενόψει τής έπικείμενης συναντήσεώς του, στό 

Κάμπ Νταίηβιντ,' μέ τούς ήγέτες τής Αίγύπτου καί 
τοϋ 'Ισραήλ, Σαντάτ καί Μπέγκιν, ό πρόεδρος Κάρ

τερ ένημερώνει σχετικά, μεταξύ τ&ν ήγετικ&ν προ

σωπικοτήτων του δυτικοί) κόσμου, τόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Επιθυμώ νά σάς καταστήσω κοινωνό κάποιων σκέ

ψεών μου σχετικά μέ τήν επικείμενη συνάντηση γιά τό 

Μεσανατολικό, στό Κάμπ Νταίηβιντ. 
»Εϊμαστε πολύ εύχαριστημένοι άπό τή θετική άνταπό

κριση του πρωθυπουργου Μπέγκιν καί του προέδρου Σαν

τάτ στήν πρόσκληση πού τούς άπευθύναμε νά συναντη

θουν μαζί μου τόν επόμενο μήνα, σέ μιά μείζονος σημασίας 

προσπάθεια νά δημιουργήσουμε ενα πλαίσιο γιά τήν είρη

νική έπίλυση του Μεσανατολικου. Σκόπιμα, δέν καθορί

σαμε συγκεκριμένη διάρκεια τών συνομιλιών, ή εναρξη 

τών όποίων προγραμματίστηκε γιά τίς 6 Σεπτεμβρίου, ετσι 
rοστε νά εχουμε στή διάθεσή μας δλο τό χρόνο πού θά 

άπαιτηθεi γιά τήν επιτυχία τών προσπαθειών μας. Πρόκει

ται γιά μιά ενθαρρυντική ενδειξη τής σοβαρότητας μέ τήν 

όποία δλα τά μέρη προσεγγίζουν τή συνάντηση αύτή. 

»Διατύπωσα τήν πρόσκληση επειδή πιστεύω δτι εχουμε 

φθάσει σέ ενα κρίσιμο σημεiο, στήν άναζήτηση γιά τήν 

είρήνη στή Μέση 'Ανατολή . 'Εννέα μήνες πέρασαν άπό 

τότε πού δ πρόεδρος Σαντάτ καί ό πρωθυπουργός Μπέγκιν 

διάνοιξαν σημαντικές νέες δυνατότητες γιά διαπραγματεύ

σεις, μέ τίς ίστορικής σημασίας συναντήσεις τής 'Ιερου

σαλήμ καί τής 'Ισμαϊλία. Οί [δύο] πλευρές σημείωσαν πρό

οδο πρός τήν κατεύθυνση τής επιλύσεως όρισμένων άπό τά 

ζητήματα πού τούς εχώριζαν, άλλά πρόσφατα, δπως γνωρί-

ζετε, κινδύνευσαν νά όδηγηθουν σέ άδιέξοδο. Είμαι πεπει

σμένος δτι δέν μπορουμε νά άποδεχθουμε τήν προοπτική 

ένός άδιεξόδου, άφου τότε οί θέσεις τους θά σκληρύνουν 

καί ή άτμόσφαιρα θά χειροτερεύσει, σέ σημεiο πού ή ση

μερινή εύκαιρία γιά είρήνη θά μπορουσε νά μετατραπεi σέ 

μιά άκόμη άπό τίς χαμένες εύκαιρίες πού εχουν σημαδεύ

σει τήν ίστορία τής τραγικής αύτής συγκρούσεως . 

»'Ο στόχος στή συνάντηση του Κάμπ Νταίηβιντ θά 

παραμείνει ό ϊδιος, δπως καθορίστηκε άπό τίς δύο πλευρές 

στίς έφετεινές τους διαπραγματεύσεις: νά σημειώσουν πρό

οδο γιά τήν επίτευξη μιας συμφωνίας πάνω σέ ενα πλαίσιο 

βασισμένο στήν υπ' άριθ . 242 άπόφαση του Συμβουλίου 
'Ασφαλείας, τό όποiο καί θά έπιτρέψει σταθερή πρόοδο 

γιά τήν επίλυση τών συγκεκριμένων ζητημάτων, δπως 

άπαιτεi ό συμφωνημένος στόχος γιά μιά σταθερή, δίκαιη 

καί πλήρη εiρήνη. "Ενα τέτοιο συμφωνημένο πλαίσιο 

ϊσως θά μπορουσε νά βοηθήσει rοστε νά προσέλθουν στίς 

είρηνευτικές διαπραγματεύσεις καί dλλα μέρη τής διαμά

χης. 

»'Η έμπειρία μας άπό τήν προσπάθειά μας νά υποβοη

θήσουμε καί νά προωθήσουμε τίς διαπραγματεύσεις τό χρό

νο πού πέρασε, εδειξε δτι είναι άδύνατο νά προχωρήσουν 

οί διαπραγματεύσεις έπί τών κρισίμων θεμάτων πέραν ένός 

σημείου, αν δέν συμμετάσχουν dμεσα καί οί άρχηγοί τών 

δύο Κυβερνήσεων. Αύτό υπήρξε ενας άπό τούς λόγους πού 

μέ rοθησαν στήν άπόφαση νά προσκαλέσω τούς δύο ήγέτες 

γιά μιά συνάντηση μαζί μου στό Κάμπ Νταίηβιντ. Στόχος 

μας είναι νά επιτύχουμε συμφωνίες στό πολιτικό έπίπεδο, 

οί όποiες θά χρησιμεύσουν ώς όδηγοί γιά τούς διαπραγμα

τευτές στά κρίσιμα ζητήματα. Σκοπεύω νά κάμω δ, τι είναι 

δυνατόν, rοστε νά βοηθήσω τόν πρόεδρο Σαντάτ καί τόν 

πρωθυπουργό Μπέγκιν νά έπιτύχουν τήν πρόοδο, τήν 

όποία ολοι επιζητουμε. 

»Καθώς είσερχόμαστε σέ αύτό τό κρίσιμο νέο στάδιο 

τών διαπραγματεύσεων γιά τό Μεσανατολικό, ήθελα νά 

σάς καταστήσω κοινωνό τών λόγων πού μέ rοθησαν νά κά

μω αύτό τό βήμα, καθώς καί τών σκέψεών μου γιά τό τί 

επιδιώκουμε νά επιτύχουμε. Γνωρίζω δτι θά συμφωνήσετε 

μαζί μου γιά τήν σπουδαιότητα τών συνομιλιών αύτών, οί 

όποiες, παρά τίς άντιξοότητες, δημιουpγουν τήν προοπτι

κή ένός μεγάλου βήματος πρός τά εμπρός. 'Ελπίζω δτι 

μπορώ νά υπολογίζω στήν κατανόηση καί πλήρη υποστή

ριξη, άπό τήν πλευρά σας, του στόχου πρός τόν δποiο 

προσβλέπουμε». 

Ή άπάντηση τοϋ Κ. Καραμανλή στόν 'Αμερι

κανό πρόεδρο άντανακλii τίς προσωπικές του άπό

ψεις, άλλά καί τίς μονιμότερες θέσεις τής έλληνικής 

έξωτερικής πολιτικής άπέναντι στό Μεσανατολικό 

πρόβλημα: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»'Επιθυμώ νά σiiς εκφράσω τίς θερμές εvχαριστί

ες μου γιά τήν επιστολή σας τής 15ης Αvγούστου. 

)) 'Εξετίμησα iδιαίτερα τό γεγονός δτι μέ ενημε
ρώσατε προσωπικώς γιά τήν επικείμενη συνάντηση 

επί τοv Μεσανατολικού, στό Κάμπ Νταίηβιντ, τοσού

τφ μiiλλον καθ' δσον ή 'Ελλάς λόγω τής γεωγραφι-
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κής της θέσεως έχει είδικό ένδιαφέρον γιά τίς έξελί

ξεις στήν Μέση Ά vατολή. 

»Συμφωνώ μέ τήν έκτίμησή σας ότι οί προσπά

θειες γιά τήν διευθέτηση τοv Μεσανατολικού έχουν 

φθάσει σt κρίσιμο σημείο - σέ σημείο πού άπαιτεί 
τήν λήψη πολιτικών άποφάσεων προσωπικά άπό 

τούς ήγέτες τών ένδιαφερομένων χωρών. Καί έλπίζω 

ότι ή έπίκαιρος πρωτοβουλία σας νά προκαλέσετε 

τήν συνάντηση τοv προέδρου κ. Σαντάτ καί τοv πρω

θυπουργού κ. Μπέγκιν στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες θά 

άποδώση θετικά άποτελέσματα. 

»Εlναι προφανής, κύριε πρόεδρε, ή σημασία τών 

συνομιλιών πού θά έχετε μέ τούς δύο αvτούς ήγέτες. 

Καί θά ήθελα νά σaς διαβεβαιώσω ότι έχετε τήν πλή

ρη συμπαράστασή μου στό δύσκολο έργο σας, τής 

άναζητήσεως καί κατοχυρώσεως τής είρήνης στήν 

Μέση 'Ανατολή. 

;;Χωρίς νά θέλω, κύριε πρόεδρε, νά διατυπώσω 

κρίσεις έπί τής οvσίας του προβλήματος, θεωρώ χρή

σιμο νά θέσω ύπόψη σας όρισμένες σκέψεις μου πο

λιτικής φύσεως. Τήν άξία τών σκέψεων αvτών- πού 

έκφράζονται χωρίς καμμία προκατάληψη πρός όποι

αδήποτε πλευρά - άφήνω στήν κρίση σας. 

»Πιστεύω πράγματι ότι ή έπιτυχία τής συναντή

σεως αvτής καί συνεπώς ή προώθηση μιaς λογικής 

λύσεως του προβλήματος, έξαρτaται περισσότερο 

άπό τόν πρωθυπουργό κ. Μπέγκιν παρά άπό τό πρόε

δρο κ. Σαντάτ. Γιατί ό μέν πρώτος δέν άvτιμετωπίζει 

οϋτε έξωτερικές άντιδράσεις στήν περίπτωση πού θά 

φανή ένδοτικός, οϋτε έσωτερικές δυσκολίες έφ' 

όσον ή άντιπολίτευσις στήν χώρα του εlναι μετριο

παθέστερη άπό τόν ίδιο. Τό άντίθετο άκριβώς συμ

βαίνει μέ τόν πρόεδρο Σαντάτ, του όποίου ή τολμηρά 

πρωτοβουλία προκαλεί έντονες καί έπικίνδυνες άν

τιδράσεις στίς άραβικές χώρες, άλλά καί στό έσωτε

ρικό. Πρέπει συνεπώς νά ένισχυθή ή πλευρά έκείνη 

ή όποία άντιμετωπίζει τίς μεγαλύτερες δυσκολίες. 

Γιατί aν τελικά άποτύχη ό πρόεδρος Σαντάτ στήν 

προσπάθειά του, πρώτα θά κλονισθή ή θέση του 

έσωτερικώς καί δεύτερον ή δικαίωσις τών άδιαλλά

κτων άραβικών χωρών θά δημιουργήση μόνιμη άδυ

ναμία διευθετήσεως τοί5 Μεσανατολικού προβλήμα

τος. 

»Σtiς εύχομαι, κύριε πρόεδρε, έπιτυχή έκβαση 

τών προσπαθειών σας, τίς όποίες θά έξακολουθήσω 

νά παρακολουθώ μέ ζωηρότατο ένδιαφέρον» 112 • 

18-21 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1978 

Στή διάρκεια νέας όλιγοήμερης παραμονής στήν 

'Αθήνα, ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Σ. Κυπριανοϋ, εΙχε έκτενείς συνομιλίες μέ τόν πρω

θυπουργό καί μέλη τής έλληνικής Κυβερνήσεως. 

Τό πρακτικό τής πρώτης συνομιλίας άναφέρει τά 

άκόλουθα: 

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 18 Αuγού
στου 1978 στίς 19.00, στό Πολιτικό Γραφείο, συνάντηση κ. 

πρωθυπουργοϋ μέ τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατί

ας κ. Σπϋρο Κυπριανοϋ, στήν όποία παρέστησαν άπό κυ

πριακής πλευράς δ πρέσβυς τής Κύπρου στήν 'Αθήνα κ. 

Κρανιδιώτης καί δ διευθυντής τοϋ Γραφείου τοϋ κ. Κυπρι

ανοϋ, κ. Μιχαηλίδης καί άπό έλλαδικής πλευράς δ ύπουρ

γός 'Εξωτερικών κ. Ράλλης, δ πρέσβυς τής 'Ελλάδος στήν 

Κύπρο κ. Δούντας καί δ σύμβουλος πρεσβείας παρά τφ 

διπλωματικφ γραφείφ πρωθυπουργοϋ κ. Ζαχαράκις. Κατά 

τήν συζήτηση αuτή εγινε έλεύθερη άνταλλαγή άπόψεων μέ 

τήν προοπτική νά διαμορφωθεί δριστικά ή κοινή γραμμή 

σέ νέα σύσκεψη, τήν Δευτέρα 2Ιη τρέχοντος. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός, παίρνοντας άφορμή άπό τήν πρό

σφατη άμερικανική κρούση στήν κυπριακή Κυβέρνηση 

περί άποστολής στήν Κύπρο 'Αμερικανοϋ άρμοδίου πρός 

διερεύνηση των δυνατοτήτων έπανενάρξεως τοϋ δικοινο

τικοϋ διαλόγου, τόνισε δτι τό θέμα χρειάζεται έξαιρετική 

προσοχή γιά νά μ ή δημιουργηθεί ή έντύπωση άρνητικότη

τος τής έλληνοκυπριακής πλευράς καί δοθεί ετσι άφορμή 

στόν- πρόεδρο Κάρτερ νά ίσχυρισθεί στό Κογκρέσσο δτι 

δέν έπιτυγχάνεται πρόοδος στό Κυπριακό όχι λόγω τής 

τουρκικής άδιαλλαξίας άλλά λόγω άπροθυμίας τής κυπρι

ακής Κυβερνήσεως νά μετάσχει διαπραγματεύσεων πρός 

έξεύρεση λύσεως. οι άμερικανικές πρωτοβουλίες, πρό

σθεσε δ κ. πρωθυπουργός, πού θά πρέπει νά ύποβοηθοϋν 

τόν ρόλο τοϋ γενικοϋ γραμματέως τοϋ ΟΗΕ, δέν εlναι δυ

νατόν νά άγνοηθοϋν, διότι οί 'Αμερικανοί εlναι έκείνοι οί 

δποίοι εχουν θέσει δρους στήν Τουρκία μέ τήν πρόσφατη 

άπόφαση τοϋ Κογκρέσσου περί έμπάργκο καί εlναι έκείνοι 

πού μποροϋν νά άσκήσουν πιέσεις έπί τής Τουρκίας γιά νά 

φανεί διαλλακτική . 

»Καθ' δσον άφορα στήν γενικώτερη πορεία τοϋ έθνι

κοϋ θέματος, δ κ. ftρωθυπουργός τόνισε δτι τό ζήτημα πού 
τίθεται εlναι πρώτον, οuσίας, δηλαδή, τί θά έπιδιώξουμε 

-καί έπ' αuτοϋ πισtεύει δτι έξακολουθοϋν νά ίσχύουν τά 
παλαιότερα συμφωνηθέντα μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο Μακά

ριο καί μέ τόν κ. Κυπριανοϋ- καί δεύτερον, τακτικής, δη

λαδή πώς θά έπιδιώξουμε τούς στόχους μας. • Ως πρός τό 
δεύτερο, δ κ. πρωθυπουργός νομίζει δτι θά πρέπει μέ τρόπο 

ευέλικτο νά άξιοποιήσουμε τήν άπόφαση τοϋ Κογκρέσσου 

πού μdς προσφέρει σημαντικές δυνατότητες. 

»'Εν συνεχεί~, καί μέ άφορμή τόν θόρυβο δ δποίος 

τελευταίως δημιουργήθηκε στήν Κύπρο μέ διάφορα δημο

σιεύματα τοϋ έλληνοκυπριακοϋ τύπου έπικριτικά τής έλ

ληνικής Κυβερνήσεως άλλά καί τής • Ελλάδος γενικώτερα, 
δ κ. πρωθυπουργός τόνισε δτι θά πρέπει, πρός άποφυγή 

παρεξηγήσεων, νά προσδιορισθεί σαφώς δ ρόλος των 

'Αθηνών καί τής Λευκωσίας στίς προσπάθειες έπιτεύξεως 

λύσεως τοϋ κυπριακοϋ προβλήματος. ·Ο κ. πρωθυπουργός 

ύπογράμμισε δτι, δπως έπανειλημμένως εχει συμφωνηθεί, 

ή Κυβέρνησή του δέν εχει δική της πολιτική έπί τοϋ Κυ

πριακοϋ. ·Η κυπριακή Κυβέρνηση εlναι έκείνη ή όποία 

χειρίζεται ύπεύθυνα τό θέμα καί ή έλληνική Κυβέρνηση 

συμπαρίσταται. Καί ή συμπαράσταση αuτή ύπήρξε τόσο 

σταθερή καί πολύπλευρη rοστε νά έκθέσει κατ' έπανάλη

ψιν τήν 'Ελλάδα σέ κινδύνους. Γιατί, πέραν τών άλλων, 

τήν εφερε καί τήν φέρνει συνεχ§_~έ άντίθεση μέ τούς φυ

σικούς της συμμάχους πού τής εlναι aπαραίτητοι γιά τήν 
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άσφάλειά της. Καί αύτό όφείλεται κυρίως στό γεγονός δτι 

ή μέν ·Ελλάς ε{ ναι προσανατολισμένη πρός τήν Εύρώπη, 

ή δέ Κύπρος άκολουθεί άδέσμευτη πολιτική. Παρά τίς δυ

σχέρειες δμως αύτές ή συμπαράσταση τής • Ελλάδος θά 
συνεχισθεί άμείωτη. 'Όπως δμως ή 'Αθήνα δέν εχει τό 

δικαίωμα νά επιβάλει πολιτική στήν Λευκωσία, ετσι καί ή 

τελευταία δέν εχει τό δικαίωμα νά προσδιορίζει τόν τρόπο 

τής συμπαραστάσεως πού άνήκει στήν εύθύνη τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως. 'Αποκλείεται έπομένως δποιαδήποτε 

παρεξήγηση μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων, άφοί> <'iλλωστε 

μέ τήν άνωτέρω γραμμή συμφωνεί καί ή κυπριακή Κυβέρ

νηση. 

»·Ο κ. Κυπριανοί> συμφώνησε άπόλυτα πρός τά άνωτέ

ρω. Καθ' δσον άφορα στούς μελλοντικούς χειρισμούς του 

θέματος, δ κ. Κυπριανοί> ε{πε δτι μετά τήν άπόφαση του 

Κογκρέσσου καί τήν κάποια κινητικότητα πού παρατηρεί

ται στό θέμα, ή γραμμή πού πρέπει νά άκολουθήσει ή κυ

πριακή Κυβέρνηση ε{ναι δτι δέν επιδιώκει τόν δικοινοτικό 

διάλογο, άλλά τόν δέχεται εφ' δσον θά εχει ούσιαστικό 

περιεχόμενο. 'Εάν εξ <'iλλου μέχρι τόν προσεχή Σεπτέμ

βριο δέν σημειωθεί πρόοδος έπ' αύτής τής βάσεως, τότε ή 

κυπριακή Κυβέρνηση θά πρέπει νά εξετάσει τήν σκοπιμό

τητα τής προσφυγής στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, στηριζό

μενη στήν σχετική πρόνοια τής τελευταίας άποφάσεως τής 

Γενικής Συνελεύσεως. Τό άποτέλεσμα βέβαια τής προσφυ

γής ε{ναι <'iγνωστο, άλλά κατά πάσα πιθανότητα θά προκύ

ψει καί πάλι κάποια διαδικασία διαλόγου. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός παρετήρησε δτι τό θέμα τής προ

σφυγής στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας πρέπει νά σταθμισθεί 

μέ μεγάλη προσοχή γιά νά μήν άχρηστεύσουμε τά πλεονε

κτήματα πού μaς δίδει ή άπόφαση τοί> Κογκρέσσου, μα

ταιώνοντας τόν διάλογο. • ο κ. πρωθυπουργός επανέλαβε 
δτι δέν πρέπει νά δημιουργηθεί ή εντύπωση δτι ή κυπριακή 

Κυβέρνηση δέν επιθυμεί τόν διάλογο, διότι ή έφαρμογή 

τής τελευταίας άποφάσεως του Κογκρέσσου εχει άκριβ&ς 
σάν προϋπόθεση τόν διάλογο, χωρίς τόν όποίο ο{ ΗΠΑ δέν 

ε{ναι δυνατόν νά έπιβάλουν κυρώσεις στήν Τουρκία. Γιά 

νά επιβληθοί>ν ο{ κυρώσεις αύτές θά πρέπει ή ελλειψη 

προόδου νά όφείλεται στήν άδιαλλαξία τής τουρκικής 

πλευράς καί όχι στήν εντύπωση άπροθυμίας τής κυπρια

κής Κυβερνήσεως νά μετάσχει διαπραγματεύσεων. 

»'Απαντώντας σέ σχετική ερώτηση τοί> ύπουργοί> 

'Εξωτερικών κ. Ράλλη, δ κ. Κυπριανοί> ε{πε δτι, καθ' δσον 

άφορά στήν τελευταία άμερικανική κρούση, ή κυπριακή 

Κυβέρνηση θά άπαντήσει δτι ο{ 'Αμερικανοί θά επρεπε νά 

τήν ενημερώσουν επί τοί> τί σκοπεύουν νά κάνουν ο{ Τοί>ρ

κοι. • Ο κ. Κυπριανοί> προσέθεσε δτι σκέπτεται νά εισηγη

θεί στούς 'Αμερικανούς νά προηγηθεί ή έπίσκεψη τοί> έκ

προσώπου τους στήν v Αγκυρα, ωστε νά άποφευχθεί τό 

προηγούμενο τής άποστολής Κλίφφορντ, ή όποία ε{χε δυ

σμενείς συνέπειες γιά τήν ελληνοκυπριακή πλευρά. 

»Στή συνέχεια, ό κ. Κυπριανοί> άνέφερε τό θέμα τής 

τουρκοκυπριακής άντιπολιτεύσεως, τής επιθυμίας πού αύ

τή εχει έκφράσει γιά έπαφές μέ τήν κυπριακή Κυβέρνηση 

καί τών δυνατοτήτων τυχόν έκμεταλλεύσεως τής καταστά
σεως καί εζήτησε τήν επ' αύτοί> γνώμη του κ. πρωθυπουρ

γοί>. ·Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι δέν γνωρίζει τί 

μπορεί νά άποδώσει τό θέμα, άλλά ετόνισε δτι δ χειρισμός 

του πρέπει νά γίνει μέ διακριτικότητα. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός έπωφελήθηκε τής εύκαιρίας γιά 

νά έκφράσει καί πάλι τίς άνησυχίες του γιά τήν προσπά

θεια ώρισμένων κύκλων νά ύποσκάπτουν τό κί>ρος τής • Ελ
λάδος, κυρίως στόν τομέα τής Παιδείας. Στό σημείο αύτό 

παρενέβη καί ό πρέσβυς κ. Δούντας, ό δποίος έπιβεβαίωσε 

τήν τάση αύτή πού παρατηρείται σέ μερικούς, εύτυχώς 

περιωρισμένους, έκπαιδευτικούς κύκλους στήν Κύπρο. 

• Ο κ. Κυπριανοί> άπήντησε δτι, εν& πρό όλίγων μηνών τό 
θέμα πράγματι τόν άνησυχοί>σε, τώρα δέν άνησυχεί πλέον, 

διότι οί σχετικές περιπτώσεις άποπείρας διαβρώσεως του 

φρονήματος τών μαθητών εχουν περιορισθεί κατά πολύ. 

» • Ο κ. Κυπριανοί> έπωφελήθηκε τής εύκαιρίας αύτής 

γιά νά έπαναλάβει στόν κ. πρωθυπουργό πρόσκλησή του 

νά έπισκεφθεί τήν Κύπρο, τήν όποία ε{χε διατυπώσει καί 

στήν άρχή τής συζητήσεως. • Ο κ. Κυπριανοί> έτόνισε δτι ή 
έπίσκεψη αύτή μπορεί νά πραγματοποιηθεί άνεξάρτητα 

άπό τίς έξελίξεις του Κυπριακοί> καί δτι θά δώσει τήν εύ

καιρία στόν κ. πρωθυπουργό νά διαπιστώσει τά θερμά αι

σθήματα τών ·Ελληνοκυπρίων εναντι τής ·Ελλάδος καί 

του προσώπου του. ·Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι εΙ

ναι καί δική του επιθυμία νά επισκεφθεί τήν Κύπρο, άλλ' 

δτι έπιφυλάσσεται γιά τόν καθορισμό του χρόνου πραγμα

τοποιήσεως τής έπισκέψεως, δεδομένου δτι ή σχετική 

άπόφασή του συνδέεται καί μέ διάφορους <'iλλους παρά

γοντες, τούς δποίους ε{ ναι ύποχρεωμένος νά συνεκτιμήσει. 

»'Ακολούθως έθίγη δι' όλίγων τό θέμα των κυπροαιγυ

πτιακών σχέσεων καί εδόθη έντολή άπό τόν κ. πρωθυπουρ

γό νά διερευνηθεί, άπό αύστριακής πλευράς, ή πληροφο

ρία, σύμφωνα μέ τήν όποία δ πρόεδρος Σαντάτ θά ήταν 

ικανοποιημένος εάν ή κυπριακή Κυβέρνηση τοί> εδιδε έγ

γυήσεις δτι οί δύο δολοφόνοι τοί> Σεμπάι θά έκτίσουν 

πράγματι ποινή ισοβίου φυλακίσεως στήν Κύπρο. 

»Συνοψίζοντας, δ κ. πρωθυπουργός έτQ,νισε δτι στήν 

νέα φάση στήν όποία είσέρχεται τό Κυπριακό μετά τήν 

άπόφαση περί έμπάργκο, θά άπαιτηθοί>ν συγκεκριμένες 

έπιδιώξεις καί καλοί χειρισμοί καί επανέλαβε δτι καθ' 

δσον άφορα στίς σχέσεις ' Αθηνών-Λευκωσίας δέν πρέπει 

νά ύπάρξουν παρεξηγήσεις. Καί γιά νά μήν ύπάρξουν θά 

πρέπει νά τηρηθοί>ν εκατέρωθεν οί άρχές πού έτέθησαν 

άνωτέρω. • Ο κ. Κυπριανοί> συμφώνησε άπολύτως καί ύπο
γράμμισε δτι δέν πρόκειται νά δημιουργηθεί δποιοδήποτε 

πρόβλημα στίς σχέσεις μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων». 

·Η συνομιλία Καραμανλfi-Κυπριανοu έπαναλή

φθηιcε στίς 21 Αύγούστου: 

«Ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυπρια

νοί> έπισκέφθηκε σήμερα τό πρωί, στίς 10.30, τόν πρωθυ
πουργό κ . Κ. Καραμανλή διά νά τόν άποχαιρετίσει. Μέ τήν 
εύκαιρία αύτή καθωρίσθηκαν κατά τρόπο συγκεκριμένο οί 

εκατέρωθεν άπόψεις πού ε{χαν διατυπωθεί στήν συνάντη

ση των κ.κ. Κυπριανοί> καί Καραμανλή στίς 18.8.1978 καί 
συνεφωνήθη ή γραμμή ή όποία θά πρέπει νά άκολουθηθεί. 

»Κατά τήν συνομιλία πού διήρκεσε 45' καί στήν όποία 
παρέστησαν δ ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Ράλλης καί ό πρέ

σβυς κ. Δούντας, διατυπώθηκαν οί έξης άπόψεις: 

» • Ο κ. πρωθυπουργός έπανέλαβε τήν γνωστή θέση του 

δτι τήν πολιτική έπί του Κυπριακοί> άποφασίζει ή κυπρια

κή Κυβέρνηση καί δτι ή έλληνική Κυβέρνηση προσφέρει 
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τήν συμπαράστασή της σέ εκταση καί σέ περιεχόμενο πού 

ή ίδια αποφασίζει σύμφωνα μέ τίς δυνατότητές της. ' Η 
έλληνική Κυβέρνηση, εφ' δσον συμπαρίσταται στόν αγώ

να, δικαιοuται νά διατυπώνει τίς συμβουλές της πρός τήν 

κυπριακή, χωρίς δμως νά εξαρτά τήν συμπαράστασή της 

πρός τήν Κύπρο από τήν αποδοχή τών συμβουλών της. 

»Μετά τήν προχθεσινή συνάντηση, εΙπε ό κ . πρωθυ

πουργός, ανακοινώθηκε δτι διαπιστώθηκε πλήρης όμοφω

νία. Θά ήθελα νά διευκρινήσω ώρισμένα σημεία rοστε νά 

μήν ύπάρχει περιθώριο γιά δποιαδήποτε παρανόηση. Πι

στεύω δτι ή άπόφαση του Κογκρέσσου άποτελεί σημαντι

κή ευκαιρία γιά νά άναζητήσουμε λύση τοu Κυπριακοu ή 

νά διαπιστώσουμε τήν τουρκική άδιαλλαξία. Πρέπει νά 

άποδείξουμε δτι δέν είμεθα αντίθετοι μέ τόν διάλογο καί 

δτι διακατεχόμεθα άπό πνεuμα μετριοπάθειας καί από 

έποικοδομητική διάθεση . "Αν έπιδείξουμε αυτή τήν στάση, 

τό Κογκρέσσο καί ή άμερικανική Κυβέρνηση, έίτε θά πιέ
σουν τήν Τουρκία νά ύποβάλει λογικές προτάσεις, είτε θά 

διαπιστώσουν τήν άδιαλλαξία της καί θά λάβουν μέτρα εiς 

βάρος της. Κατά συνέπεια θά πρέπει νά δεχθοuμε τήν διε

ρ_ευνητική αποστολή τής ' Αμερικής . Στόν 'Αμερικανό 

άπεσταλμένο μπορεί νά λεχθεί δτι ή έλληνοκυπριακή 

πλευρά εΙναι πάντα ετοιμη γιά διάλογο, δτι iσχύει ή πρό

σφατη πρόταση τής κυπριακής Κυβερνήσεως γιά τήν έπα

νάληψη του διαλόγου ύπό τήν γνωστή προϋπόθεση έπι

στροφής τών 'Ελληνοκυπρίων στήν 'Αμμόχωστο ύπό τόν 

ελεγχο τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί δτι δ διάλογος μπορεί 

νά διεξαχθεί, είτε χωρίς ήμερησία διάταξη, είτε βάσει τών 

τεσσάρων σημείων πού εΙχαν συμφωνηθεί στήν συνάντη

ση Μακαρίου-Ντενκτάς, τόν Φεβρουάριο του 1977. Γιά τά 
τέσσερα αυτά σημεία δ κ. πρωθυπουργός ε{πε δτι αποτε

λοuν ενα πλαίσιο γενικών άρχών Πού εΙναι δεκτικό έρμη

νείας. 'Ως πρός τήν προσφυγή στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας 

δ κ . πρωθυπουργός είπε δτι αυτή μπορεί νά γίνει άνά πάσα 

στιγμή καί δτι θά ήταν aστοχο νά προηγηθεί μιά τέτοια 

ένέργεια τής προσπαθείας νά διερευνηθοuν δλες οί δυνατό

τητες γιά τήν έπανάληψη τοu διαλόγου. Γιατί τότε ή έλλη

νοκυπριακή πλευρά θά κατηγορηθεί δτι τορπιλλίζει τήν 

ύπόθεση, πράγμα πού θά μπορεί νά δώσει τήν ευκαιρία 

στόν ' Αμερικανό πρόεδρο νά ύποστηρίξει στήν εκθεσή 

του πρός τό Κογκρέσσο δτι, λόγω άρνητικότητας τών 

'Ελληνοκυπρίων, δέν μπορεί νά άνταποκριθεί στήν ανει

λημμένη ύποχρέωσή του νά προωθήσει λοοη του Κυπρια

κοu . Στό σημείο αυτό δ κ . πρωθυπουργός έπισήμανε δτι, 

σύμφωνα μέ τήν άπόφαση του Κογκρέσσου δέν ήρθη ακό

μα τό έμπάργκο, άλλ' δτι ή aρση του τελεί ύπό τήν αϊρεση 

έποικοδομητικής στάσης τής Τουρκίας, περί τής όποίας ό 

'Αμερικανός πρόεδρος είναι ύποχρεωμένος νά άναφέρει 

στό άμερικανικό Κογκρέσσο μετά δύο μήνες. ' Ο κ. πρω

θυπουργός επεσήμανε iδιαίτερα τά έξής τρία σημεία: 

»α. Νά γίνει δεκτή ή άμερικανική διερευνητική άπα

στολή μέ προθυμία καί νά τονισθεί δτι ε{ναι ευπρόσδεκτος 

δ έπικουρικός τής άποστολής καί του εργου του κ. Βαλ

ντχάιμ άμερικανικός ρόλος. 

β. Νά αξιοποιηθοuν τά τέσσερα σημεία-ί[λαίσιο τής 

συμφωνίας Μακαρίου-Ντενκτάς. 

»γ. Νά μή γίνει τίποτε διεθνώς πρίν διαπιστωθεί προη

γουμένως δτι ή Τουρκία δέν προσεγγίζει τό θέμα του διαλό

γου μέ καλή πίστη καί διάθεση. 

»Γενικώς, δ κ. πρωθυπουργός συνεβούλευσε δτι ή προ

σπάθεια τής έλληνικής πλευράς πρέπει νά άποβλέπει στήν 

πληρέστερη άξιοποίηση τής άποφάσεως του Κογκρέσσου 

ύπό τήν εννοια είτε έξαναγκασμοu τής Τουρκίας σέ ύπο

βολή λογικών προτάσεων, ωστε νά καταστεί δυνατός σο

βαρός διάλογος, είτε απόδειξης τής τουρκικής κακοπιστί
ας, πράγμα πού πρέπει νά δημιουργεί γιά τούς 'Αμερικα

νούς τήν ύποχρέωση νά λάβουν μέτρα εiς βάρος της. 

»0{ άνωτέρω άπόψεις διατυπώθηκαν έπανειλημμένως 
καί σέ διαφόρους τόνους κατά τήν διάρκεια τής συνομιλί

ας. 'Ο κ. ύπουργός ' Εξωτερικών ύπεστήριξε τήν σκοπιμό

τητα άξιοποίησης τών τεσσάρων άρχών πού συμφωνήθη

καν μεταξύ Μακαρίου-Ντενκτάς. 

» Ό κ. Κυπριανοu συμφώνησε πλήρως σέ δλα τά ση

μεία. ' Ως πρός τίς τέσσερις άρχές τής συμφωνίας Μακαρί

ου-Ντενκτάς, εΙπε δτι μπορεί νά εχει ώρισμένες δυσχέρειες 

στό έσωτερικό, άλλ . δτι θά τίς αντιμετωπίσει ερμηνεύον

τας τίς άρχές αuτές δπως δ ίδιος δ Μακάριος τίς εΙ χε έρμη

νεύσει. ΕΙπε έπίσης δτι θά ήταν προτιμώτερο νά γίνει δ 

διάλογος μέ άνοικτή ήμερη σία διάταξη, άλλ' δτι μπορεί 

άκόμη νά έπαναληφθεί καί βάσει τών κατά τά άνωτέρω 

τεσσάρων αρχών τής συμφωνίας Μακαρίου-Ντενκτάς. 

'Επεσήμανε, δτι ή άπόφαση του Κογκρέσσου εΙ ναι εuρύ

τερη τών τεσσάρων άρχών τής συμφωνίας Μακαρίου

Ντενκτάς, γιατί μνημονεύει καί τίς άποφάσεις τών ' Ηνω

μένων ' Εθνών. Τέλος, δ κ. Κυπριανοu παραδέχθηκε άνεπι

φύλακτα τήν σημασία πού εχει ή αξιοποίηση τής άπόφα

σης του Κογκρέσσου καί ή προσπάθεια νά άποδεικνύεται 

κάθε στιγμή δτι τήν ευθύνη γιά δποιοδήποτε άδιέξοδο τήν 

εχει ή τουρκική πλευρά. Συμφώνησε έπίσης δ κ. Κυπριανοu 

δτι, πρίν άπό κάθε διεθνή πρωτοβουλία του, θά συνεννοεί

ται προηγουμένως έγκαίρως μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση. 

Ευχαρίστησε καί πάλι τόν κ. πρωθυπουργό γιά τήν προ

σφερομένη εiλικρινή καί πολύτιμη συμπαράσταση». 

Μετά τήν έπάνοδό του στή Λευκωσία, δ Σ. Κυ

πριανοϋ άπέστειλε στόν Κ. Καραμανλή εύχαριστή

ρια έπιστολή, μέ τήν εύκαιρία τής δποίας έπαναβε

βαίωσε ότι οί τελευταίες συνομιλίες «άπέδειξαν γιά 

μιά άκόμη φορά . τήν δμοψυχία πού uπάρχει μεταξύ 

μας, πρiiγμα πού δέν χάνω τήν εύκαιρία νά μεταδίδω 

στόν έλληνικό κυπριακό λαό, ό όποίος τρέφει αi.σθή

ματα βαθυτάτης έκτιμήσεως καί άγάπης πρός τό πρό

σωπό σας»· καί έπανελάμβανε τήν πρότασή του γιά 

τήν πραγματοποίηση έπισκέψεως τοϋ 'Έλληνα πρω

θυπουργοϋ στήν Κύπρο, τήν όποία καί εκρινε ώς 
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' Ο Κ. Καραμανλής παρακολουθεί στό πεδίο βο

λής Κρανέας, στή Λάρισα, μεγάλη aσκηση τής πο

λεμικής άεροπορίας μέ πραγματικά πυρά καί μέ τή 

συμμετοχή περισσότερων άπό πενήντα άεροσκαφ&ν 

τελευταίου τύπου - Μιράζ, Φάντομ, Κορσαίρ, κ.li. 

Τήν liσκηση παρακολούθησαν, έκτός άπό τόν πρω

θυπουργό, ό uπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης καί tΊ ήγε

σία των ένόπλων δυνάμεων. 
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Μετά τό τέλος τής άσκήσεως, ό Κ. Καραμανλής 

εκαμε πρός τούς άξιωματικούς τήν άκόλουθη δήλω

ση: 

«Εlναι ή πρώτη φορά πού παρακολουθώ άεροπο

ρική aσκηση καί συνεπώς δέν εχω τήν άπαιτούμενη 

πείρα νά κάνω κριτική. 'Εκείνο πού μπορώ νά πώ 

ε[ναι δτι μέ έντυπωσίασε τό θέαμα καί πρό παντός ή 

άκρίβεια μέ τήν όποία έπραγματοποιήθησαν οί στό

χοι τής άσκήσεως. Ή διαπίστωση αύτή ένισχύει τήν 

έμπιστοσύνη μου στήν έλληνική άεροπορία καί μοίJ 

έπιτρέπει νά συγχαρώ τήν ήγεσία, τούς άξιωματΊ

κούς, καί τούς aνδρες τής άεροπορίας μας. Τήν πε
ρασμένη aνοιξη ό άρχηγός τής άεροπορίας μοίJ έζή

τησε πρόσθετες πιστώσεις. Τότε έπεφυλάχθην. ffΥ

στερα δμως άπό τή θαυμασία σημερινή έπίδειξη 

άπεφάσισα νά ίκανοποιήσω τό α(τημά του». 

Προτοϋ άναχωρήσει, έξάλλου, άπό τό πεδίο τής 

άσκήσεως, ό πρωθυπουργός έπεσήμανε στούς δημο

σιογράφους: 

«Θά άποτελοίJσε κοινοτοπία νά πώ δτι οί ενοπλες 

δυνάμεις τής χώρας εύρίσκονται στό ύψηλότερο έπί
πεδο πού εύρέθησαν ποτέ. Γιατί αύτό έλέχθη κατ' 

έπανάληψη καί κατέστη συνείδηση τόσον στήν 

'Ελλάδα, δσο καί διεθνώς. 

»Αύτό δέ άπετέλεσε τό μεγαλύτερο έπίτευγμα τών 

μεταδικτατορικών Κυβερνήσεων. 

»'Η vπαρξη ίσχυρών ένόπλων δυνάμεων άποτε

λεί δύναμη έθνική. Γιατί έγγυiiται τήν άσφάλεια τής 

χώρας, προσφέρει δπλο ίσχυρό στήν aσκηση τής 

έξωτερικής πολιτικής καί ύποβοηθεί τήν πρόοδο τής 

χώρας, μέ τό νά παρέχη στόν κάθε πολίτη τό αfσθη

μα τής άσφαλείας. 

»'Η δύναμη τών ένόπλων μας δυνάμεων ε[ ναι 

ύλική καί ήθική. Καί ή μέν ύλική συνίσταται στόν 

aρτιο όπλισμό τους, χάριν τοίJ όποίου ό έλληνικός 

λαός διαθέτει ύψηλό ποσοστό τοίJ είσοδήματός του 

-τό ύψηλότερο μεταξύ τών χωρών τής Εύρώπης. 'Η 

δέ ήθική συνίσταται στό ύψηλό φρόνημα, τήν aρτια 

έκπαίδευση, τήν προσήλωση στό καθήκον καί προ

παντός στήν ψυχική ένότητα λαοίJ καί στρατοίJ. Πς 

άλήθειες αύτές έπιβεβαίωσε καί ή σημερινή aσκηση. 

;;Καί ήμπορώ νά βεβαιώσω τόν έλληνικό λαό δτι 

δικαιοίJται νά αίσθάνεται όχι μόνο άσφαλής, άλλά 

καί ύπερήφανος διά τάς ένόπλους του δυνάμεις;>. 
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Ψηφίζεται σχέδιο Νόμου «περί συμπληρώσεως 

καί τροποποιήσεως φορολογικών καί άλλων τινών 

συναφών διατάξεων>>. 

Σύμφωνα μέ τήν άποψη τοϋ είσηγητή τής πλειο

ψηφίας, Μ. Γαλενιανοϋ, τό νομοσχέδιο άναφέρεται 

σέ τροποποιήσεις πολλών διατάξεων πού άφοροϋν 

τόσο τό φόρο είσοδήματος, δσο καί είδικούς φόρους 

έπί τής άκίνητης περιουσίας η ύπέρ τρίτων. Συγκε

κριμένα, προβλέπονται φορολογικές άπαλλαγές, οί 

όποίες έλαφρύνουν ούσιαστικά τό φορολογικό βά

ρος των άσθενέστερων τάξεων, σέ έφαρμογή τής 

κοινωνικής πολιτικής καί τής κοινωνικής δικαιοσύ

νης πού άποτελεί τό θεμέλιο λίθο στή διαμόρφωση 

τής φορολογικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως. Είδι

κότερα, άπαλλάσσονται άπό καθε ύποχρέωση γιά 

ύποβολ ή δηλώσεως δσοι ( 170.000 φορολογούμενοι 
περίπου) μετά τίς φορολογικές έκπτώσεις, εχουν 

φορολογητέο είσόδημα μέχρι 60.000 δρχ., άντί των 
40.000 δρχ. πού ϊσχυε, έν& αύξάνεται τό άνώτατο 
άφορολόγητο δρω είσοδήματος άπό μισθωτέ~ ύπη

ρεσίες σέ 60.000 δρχ., εναντι 40.000 σημερινών, καί 
άπό 30% σέ 40% τό ποσοστό τής έκπτώσεως στό είσό
δημα άπό μισθωτές ύπηρεσίες, ώστε νά καλύπτονται 
δσοι εχουν σχετικά χαμηλά είσοδήματα. Μέσα στά 

πλαίσια τής σημερινής οίκονομικής καταστάσεως 

τής χώρας -κατέληξε- τό φορολογικό σύστ~μ~ 
μας εΙναι άπό τά καλύτερα πού θά ήταν δυνατο να 

ύπάρξουν. 

'Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Γ. Πέτσος, άντι

παρατήρησε δτι μέ τό ύπό ψήφιση νομοσχέδιο δημι-, 

ουργείται ή έντύπωση δτι ή Κυβέρνηση ερχεται νά 

έλαφρύνει τό βάρος των άσθενεστέρων τάξεων μέ διά

φορες μικρές άπαλλαγές πού άποτελοϋν σταγόνες 

στόν ώκεανό των άδικι&ν τοϋ ίσχύοντος φορολογι

κοϋ συστήματος καί δήλωσε δτι πρέπει νά ύποβληθεί 

στή Βουλή ενα ένιαίο κωδικοποιημένο κείμενο πού 

θά εχει διατάξεις γιά τή φοροδιαφυγή, τό φόρο περι

ουσίας, τό φόρο προστιθέμενης άξίας, τή φορολογι

κή δικονομία καί θά περιλαμβάνει τήν άναδιάρθρω

ση τής κλίμακας τοϋ φόρου είσοδήματος114 • 

4-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Γ. Ράλλης, μετά άπό πρόσκληση τοϋ Σοβιετι

κοϋ όμολόγου του, Α. Γκρομύκο, έπισκέπτεται έπί

σημα τή Σοβιετική 'Ένωση. 'Η έπίσκεψή του ύπήρξε 

ή πρώτη 'Έλληνα ύπουργοϋ των 'Εξωτερικών στή 

Σοβιετική 'Ένωση μετά τήν άποκατάσταση διμερών 

διπλωματικών σχέσεων, τό 1924! 
'Η μετάβαση τοϋ Γ. Ράλλη στή Μόσχα έπέστεψε 

τήν πολιτική βελτιώσεως των έλληνοσοβιετικ&ν σχέ

σεων, τήν όποία προδιέγραψε ή έλληνική Κυβέρνη

ση άπό τόν ' Οκτώβριο 1976 καί άκολούθησε ε1Cτοτε 
μέ τήν τακτική των «μικρών βημάτων». Στή διάρκεια, 

είδικότερα, των μηνών πού π ;>οηγή θηκαν τής έπισκέ

ψεως, πραγματοποιήθηκαν •Jυνομι ~ίες τοϋ ύπουργοϋ 

Συντονισμοϋ μέ έκπροσώπ .:>υς τfi ; σοβιετικής πρε
σβείας στήν ' Αθήνα πάνι ι σέ θέ. tατα όίκονομικής 

καί τεχνικής συνεργασίας ιcιιί έπίc κεψη όκταμελοϋς 

άντιπροσωπείας τοϋ 'Α νω· άτου Σο 3ιέτ στήν 'Αθήνα 
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ύπό τόν άντιπρόεδρο Ι. Πολιακώφ (17-23 'Ιουνίου) 

καί προβλέφθηκε ή άνταλλαγή, γιά πρώτη φορά μετά 

τό 1918, έπισκέψεως πολεμικών σκαφών τών δύο 
χωρών, άντίστοιχα, στά λιμάνια του Πειραιa καί τής 

· Οδησσου. 'Η έπίσκεψη τών έλληνικών άντιτορπι
λικών «Μιαούλης» καί «Κανάρης» στήν 'Οδησσό 

συνέπεσε μέ τήν παρουσία του Γ. Ράλλη στή σοβιε

τική πρωτεύουσα. 

Ό 'Έλληνας ύπουργός τών 'Εξωτερικών μετέ
φερε στό Σοβιετικό πρωθυπουργό, Α. Κοσύγκιν, 

θερμό προσωπικό μήνυμα τοu Κ. Καραμανλή: 

« 'Επωφελοvμαι τής εύκαιρίας τής πρώτης έπισκέ
ψεως 'Έλληνος ύπουργοfΊ 'Εξωτερικών στή Σοβιε

τική "Ενωση, γιά νά σfiς άπευθύνω αύτό τό φιλικό 

μήνυμα, έκ μέρους τής έλληνικής Κυβερνήσεως καί 

έμοfΊ προσωπικώς. 

»Μέ ίκανοποίηση διαπιστώνω δτι οί σχέσεις τών 

δύο χωρών μας άναπτύσρ-ονται ίκανοποιητικά σέ 

δλους τούς τομείς. 'Η έπίσκεψη τοfΊ ύπουργοfΊ 

'Εξωτερικών μfiς δίνει τήν εύκαιρία νά άνεβάσουμε 

σέ ύψηλότερο κυβερνητικό έπίπεδο αύτή τήν προ

σπάθεια τής είρηνικής καί έποικοδομητικής συνερ

γασίας μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Σοβιετικής 

'Ενώσεως. 

»Οί δεσμοί πού ένώνουν τούς δύο λαούς μας, διά 

μέσου τής ίστορίας άποτελοvν μία σταθερή βάση γιά 

τή συνεργασία αύτή. Μέ προσήλωση στίς άρχές τοfΊ 

Χάρτου τοfΊ ΟΗΕ καί τής τελικής πράξεως τοfΊ 'Ελ

σίνκι, μέ είλικρινή έπιθυμία διατηρήσεως τής είρή

νης σέ δλο τόν κόσμο, μέ σεβασμό τής άνεξαρτησίας 
καί κυριαρχίας δλων τών έθνών καί τής άρχής τής μ ή 

έπεμβάσεως στά έσωτερικά, ή Κυβέρνησή μου έπιθυ

μεί νά συσφίγξει περαιτέρω τίς σχέσεις της μέ τή 

Σοβιετική 'Ένωση. Εlμαι βέβαιος δτι ή έπιθυμία της 

αύτή βρίσκει άνταπόκριση στή Σοβιετική 'Ένωση. 

»Μέ τό πνεfΊμα αύτό σfiς άπευθύνω τούς θερμούς 

προσωπικούς μου χαιρετισμούς» 11 5. 

Στή διάρκεια τής έπισκέψεώς του, δ ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος εΙ χε συνομιλίες μέ 

τούς Ρώσους έπισήμους πάνω σ' δλα τά διμερή θέ

ματα πού άπασχολοuν Ης δύο Κυβερνήσεις μέσα σέ 
κλίμα άμοιβαίας έγκαρδιότητας καί κατανοήσεως. 

'Η δλοκλήρωση, έξάλλου, τών διμερών έλληνοσο

βιετικών συνομιλιών συνέπεσε μέ τήν ύπογραφή άπό 

τούς' ύπουργούς 'Εξωτερικών δύο νέων συμφωνιών, 

μορφωτικών άνταλλαγών καί προξενική. «Oi σχέ
σεις μας μέ τή Σοβιετική 'Ένωση θά βαίνουν δλοένα 

βελτιούμενες, παρόλο δτι εχουμε διαφορετικά κοι

νωνικά συστήματα», δήλωσε δ Γ. Ράλλης 116 • 

Σημαντικό βήμα Ίcαί χαρακτηριστική ενδειξη γιά 
τήν παραπέρα άνάπτυξη τών έλληνοσοβιετικών σχέ
σεων άποτέλεσε καί ή έπίδοση άπό τό Σοβιετικό 

πρωθυπουργό, Α. Κοσύγκιν, προσκλήσεως γιά τήν 

έπίσημη ελευση του πρωθυπουργοu Κ. Καραμανλή 

στή Σοβιετική 'Ένωση. Σύμφωνα μέ δημοσιογρα

φικές πληροφορίες, μετά τήν πραγματοποίηση τής 

έπισκέψεως αύτής, προβλέπεται νά έπισκεφθεί τήν 

'Αθήνα δ Ρώσος πρωθυπουργός -περί τά τέλη του 

1979. 
Μετά τό τέλος τών έπαφών καί τών συνομιλιών 

του 'Έλληνα ύπουργοu τών 'Εξωτερικών στή σοβιε

τική πρωτεύουσα, έκδόθηκε κοινό άνακοινωθέν: 

«Μεταξύ του κ. Γ. Ράλλη, υπουργου 'Εξωτερικών τής 
'Ελλάδος, καί του κ. Α.Α. Γκρομύκο, μέλους του Πολιτι

κου Γραφείου τής Κεντρικής 'Επιτροπής του ΚΚΣΕ καί 

υπουργου 'Εξωτερικών τής ΕΣΣΔ διεξήχθησαν συνομιλίες 

σέ φιλική άτμόσφαιρα καί πνευμα άμοιβαίας κατανοήσε

ως, οί όποίες κάλυψαν θέματα των έλληνοσοβιετικών σχέ

σεων καί τών προοπτικών άναπτύξεώς τους καθώς έπίσης 

καί διεθνή προβλήματα άμοιβαίου ένδιαφέροντος. 

>Πά δύο μέρη έξέφρασαν τή βαθιά Ικανοποίησή τους γιά 

τήν κατάσταση τών πολιτικών, οίκονομικών καί μορφωτι

κών σχέσεων μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 

'Ενώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 

ο{ όποίες άναπτύσσονται μέ βάση τόν άμοιβαίο σεβασμό, 

τήν άνεξαρτησία, τήν κυριαρχία, τήν ίσότητα, τήν μή 

έπέμβαση στίς έσωτερικές υποθέσεις καί του άμοιβαίου 

συμφέροντος . 

))Σημείωσαν τούς παραδοσιακούς δεσμούς μεταξύ των 

λαών τών δύο χωρών καί έξέφρασαν τήν πεποίθησή τους 

δτι ή διεύρυνση καί ή έμβάθυνση τής διμερους συνεργασί

ας άνταποκρίνεται στά συμφέροντα του έλληνικου καί του 

σοβιετικου λαου καί άντιστοιχεί πλήρως στίς άρχές του 

Χάρτη των 'Ηνωμένων 'Εθνών καί τίς διατάξεις τής Τελι

κής Πράξεως τής Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί τή 

Συνεργασία στήν Εuρώπη. 

))Σημειώθηκε μέ ίκανοποίηση δτι τά τελευταία χρόνια, 

μεταξύ τής ' Ελλάδός καί τής ΕΣΣΔ υπογράφηκε ενας άριθ
μός διακρατικών συμφωνιών, στίς όποίες συμπεριλαμβά

νονται ή Μακροπρόθεσμη 'Εμπορική Συμφωνία, ο{ συμ

φωνίες 'Εμπορικής Ναυτιλίας, 'Επιστημο\:'ικής καί Τε

χνικής Συνεργασίας καί άλλες, ή έφαρμογή τών όποίων 

συνέβαλε στήν περαιτέρω βελτίωση καί διεύρυνση των 

σχέσεών τους στόν πολιτικό, οiκονομικό καί μορφωτικό 

τομέα καί στήν ένίσχυση τής άμοιβαίας κατανοήσεώς 

τους. 

))Κατά τήν έξέταση τών προοπτικών τών έλληνοσοβιε

τικών σχέσεων τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν έτοιμότητά 

τους νά συνεχίσουν τίς προσπάθειες περαιτέρω άναπτύξε

ως καί διευρύνσεως των σχέσεών τους καί νά άκολουθή

σουν πολιτική φιλίας, μέ βάση τίς άρχές τής καλής γειτο

νίας, τής είρηνικής συνυπάρξεως καί τής άμοιβαίας έπω

φελους συνεργασίας. 

))Κατά τή διάρκεια τής έπισκέψεως του υπουργου 

'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος στή Σοβιετική 'Ένωση υπο

γράφηκε Προξενική Σύμβαση καί Συμφωνία Μορφωτικής 

καί 'Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ τής 'Ελληνικής 

Δημοκρατίας καί τής ΕΣΣΔ. Συμφωνήθηκε νά {δρυθουν 

γενικά προξενεία τής 'Ελλάδος καί τής ΕΣΣΔ στήν 

'Οδησσό καί στή Θεσσαλονίκη άντιστοίχως. Οί υπουργοί 
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έξέφρασαν τήν πεποίθησή τους δτι ή σύναψη περαιτέρω 

συμφωνι&ν θά δώσει μία πρόσθετη ώθηση στή θετική άνά

πτυξη των διμερ&ν έλληνοσοβιετικ&ν σχέσεων. 
»Τά δύο μέρη θεώρησαν χρήσιμη τήν πρακτική τ&ν 

πολιτικ&ν διαβουλεύσεων καί τήν άνταλλαγή άπόψεων 

πού έγκαθίδρυσαν μεταξύ τους έπί διμερ&ν θεμάτων καί 

διεθν&ν προβλημάτων άμοιβαίου ένδιαφέροντος καί συμ

φώνησαν νά τήν συνεχίσουν στό μέλλον. 

»' Εξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τούς ύπάρχον
τες δεσμούς μεταξύ των Κοινοβουλίων των δύο χωρίΟν. 

»Κατά τή διάρκεια των συνομιλι&ν τά μέρη έξέτασαν 

τίς διμερείς οικονομικές σχέσεις τους καί έξέφρασαν τήν 

ίκανοποίησή τους γιά τήν άνάπτυξη τοu όγκου των συναλ

λαγ&ν τό 1977. Συμφώνησαν δτι ή νέα έμπορική συμφωνία, 

πού ύπογράφηκε στίς 29 'Απριλίου 1977 δημιούργησε ευ
νοϊκότερες προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη των έμπορικ&ν 

καί οίκονομικ&ν σχέσεων μεταξύ · Ελλάδος καί ΕΣΣΔ. Τά

χθηκαν ύπέρ τfjς αυξήσεως του όγκου των έμπορικ&ν συ

ναλλαγ&ν, καί άπό τά δύο μέρη, καί γιά τήν διαφοροποίη

ση τfjς διαρθρώσεως του έμπορίου μεταξύ των δύο χωρίΟν, 

σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τfjς συμφωνίας πού άναφέρεται 
άνωτέρω. 0{ ύπουργοί ύπογράμμισαν τήν έπιθυμία τους γιά 
σύναψη συμφωνίας οίκονομικfjς καί τεχνικfjς συνεργασί

ας, μεταξύ των δύο χωρίΟν, καί συνεφώνησαν νά διεξαγά

γουν διαπραγματεύσεις γιά τό θέμα αυτό. 

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τό 

σημερινό ύψηλό έπίπεδο των μορφωτικ&ν άνταλλαγ&ν. 

ΕΙ ναι πεπεισμένα δτι ή Συμφωνία Μορφωτικfjς καί 'Επι

στημ~νικής Συνεργασίας θά συμβάλει στήν περαιτέρω συ

νεργασία στούς τομείς τής έπιστήμης, τής τέχνης καί των 

γραμμάτων πρός όφελος των λα&ν των δύο χωρίΟν καί τόν 

άμοιβαίο έμπλουτισμό των πολιτισμ&ν τους. 'Εν σχέσει 

πρός τά άνωτέρω, εγινε άποδεκτό νά προωθηθεί ή συνεργα

σία μεταξύ των άρχ&ν των Κρατικ&ν 'Αρχείων καθώς έπί

σης μεταξύ τοu Έλληνικου 'Ινστιτούτου Βαλκανικ&ν 

Μελετ&ν καί του 'Ινστιτούτου Σλαβολογίας καί Βαλκανο

λογίας τfjς Μόσχας. 

»Κατά τή διάρκεια τής έπισκέψεως ό ύπουργός ' Εξω

τερικ&ν τfjς ' Ελλάδος κ . Γ . Ράλλης συνάντησε τόν κ. Ρ.Ν . 

Ντεμίντσεφ, άναπληρωματικό μέλος του Πολιτικου Γρα

φείου τής Κεντρικfjς 'Επιτροπfjς του ΚΚΣΕ καί ύπουργό 

Πολιτισμου τής ΕΣΣΔ τόν κ. Β .Α. Κιριλίν, άντιπρόεδρο 

του ·Υ πουργικου Συμβουλίου τfjς ΕΣΣΔ καί πρόεδρο τfjς 

Κρατικής ' Επιτροπfjς τής ΕΕΣΔ γιά τήν 'Επιστήμη καί 

Τεχνολογία, τόν κ. Μ.Γ. Μορόζωφ, Α' άντιπρόεδρο τfjς 

Κρατικfjς Έπιτροπfjς τfjς ΕΣΣΔ γιά τίς 'Εξωτερικές Οί

κονομικές Σχέσεις καθώς καί τόν κ . Μ. Ρ. Ρουσμίν, Α ' 

ύφυπουργό 'Εξωτερικου ' Εμπορίου τfjς ΕΣΣΔ. 

»Κατά τήν άνταλλαγή άπόψεων γιά τή διεθνfj κατάστα

ση, οί δύο πλευρές έξέφρασαν τήν πεποίθησή τους δτι ή 

πρόοδος τής ύφέσεως πρός τήν ένίσχυση τfjς διεθνους ειρή

νης καί άσφαλείας εlναι ή μόνη λογική βάση γιά τήν 

έδραίωση σχέσεων έμπιστοσύνης καί καλfjς γειτονίας με

ταξύ των Κρατ&ν, άνεξάρτητα άπό τά πολιτικά, οικονο
μικά καί κοινωνικά συστήματά τους καί ύπογράμμισαν τήν 

άνάγκη νά καταβάλουν προσπάθειες ώστε ή ϋφεση νά κα

ταστεί μία συνεχής καί γενική διαδικασία σέ παγκόσμια 

εκταση . 

»Τά δύο μέρη συμφώνησαν δτι ή πλήρης έφαρμογή 

δλων τ&ν διατάξεων τής Τελικfjς Πράξεως τfjς Διασκέψε

ως γιά τήν ' Ασφάλεια καί τή Συνεργασία στήν Ευρώπη, 

άπό δλους δσους τήν ύπόγραψαν εlναι ιδιαίτερης σημασί

ας. 'Εκτιμώντας τά άποτελέσματα τής συναντήσεως του 

Βελιγραδίου, τά δύο μέρη σημείωσαν δτι ή συνάντηση 

έπιβεβαίωσε τήν πρόθεση τ&ν Κρατ&ν-μελ&ν τής Τελικής 

Πράξεως νά συνεχίσουν τή διαδικασία τfjς ύφέσεως . 

»'Η 'Ελλάς καί ή Σοβιετική 'Ένωση έκφράσθηκαν ευ

νοϊκά γιά συνομιλίες σέ πανευρωπαϊκά πλαίσια έπί θεμά

των συνεργασίας στούς τομείς προστασίας περιβάλλοντος, 

μεταφορ&ν καί ένεργείας, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής 

Τελικfjς Πράξεως καί τά βήματα πού εγιναν μέχρι τώρα 

πρός αυτή τήν κατεύθυνση . 

»Τά δύο μέρη συμφώνησαν νά καταβάλουν προσπάθει

ες γιά τή σύναψη μιάς παγκοσμίου συμφωνίας γιά τή μή 

χρησιμοποίηση βίας στίς διεθνείς σχέσεις. 

>>Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν πεποίθησή τους δτι ή 

διαδικασία τfjς ύφέσεως θά επρεπε νά συμπληρωθεί μέ μέ

τρα στό στρατιωτικό τομέα . Σέ σχέση πρός τοuτο ύπο

γράμμισαν τή μεγάλη σημασία των συνομιλι&ν τfjς Βιέν

νης γιά τήν άμοιβαία μείωση των στρατιωτικ&ν δυνάμεων 

καί των όπλισμ&ν καί των συναφ&ν μέτρων στήν Κεντρική 

Ευρώπη καί τάχθηκαν γιά μία συμφωνία άμοιβαίως άποδε

κτή , μέ βάση τήν άρχή του άμειώτου τfjς άσφαλείας δλων 

των μερ&ν, συμπεριλαμβανομένων καί των χωρίΟν ειδικου 

καθεστ&τος. 

>>'Υπογραμμίσθηκε δτι, γιά τή διασφάλιση -!ης παγκο
σμίου καί ευρωπαϊκfjς άσφαλείας, χρειάζονται άποτελε

σματικά μέτρα γιά τόν τερματισμό του άνταγωνισμου των 

έξοπλισμ&ν καί τήν προώθηση γενικοί> καί πλήρη άφο

πλισμοu τόσο στά συμβατικά δσο καί στά πυρηνικά δπλα, 

ύπό αυστηρό καί άποτελεσματικό διεθνή ελεγχο . 

>>Τά δύο μέρη ύπογράμμισαν τή σημασία τής ταχείας 

συνάψεως μιάς σοβιετοαμερικανικfjς συμφωνίας στίς συ

νομιλίες γιά τόν περιορισμό των στρατηγικ&ν δπλων. 

>>Τα δύο μέρη εlναι πεπεισμένα δτι ή σύναψη διεθν&ν 

συμφωνι&ν γιά τήν πλήρη καί τή γενική άπαγόρευση των 

δοκιμ&ν πυρηνικ&ν δπλων θά άποτελοuσε ενα σημαντικό 

πρακτικό βfjμα πρός τόν τερματισμό του άνταγωνισμου 

των έξοπλισμ&ν καί τήν ένίσχυση τής ειρήνης καί άσφα

λείας σέ δλο τόν κόσμο. 

>>Τά δύο μέρη έπανεβεβαίωσαν τήν ύποστήριξη πού πα

ρέχουν στή συνθήκη τfjς μή διασποράς των πυρηνικ&ν 

δπλων καί τόνισαν τή σημασία τfjς αυστηρfjς τηρήσεώς 

της. 'Εξέφρασαν έπίσης τήν έλπίδα δτι δλα τά Κράτη θά 
προσχωρήσουν στή συνθήκη αυτή . 'Εν& ύποστηρίζουν 

πλήρως τήν ϋπαρξη αυστηρ&ν έγγυήσεων, μέ σκοπό ή διε

θνής συνεργασία στόν τομέα τfjς ειρηνικfjς χρήσεως τfjς 

πυρηνικfjς ένεργείας νά μή καταστή άγωγός διασποράς 

των πυρηνικ&ν δπλων, τά δύο μέρη θεώρησαν έπίσης δτι 

αυτές οί έγγυήσεις δέν εlναι καί δέν θά επρεπε νά εlναι 

έμπόδιο στήν πρόσβαση στήν τεχνολογία τής πυρηνικής 

ένεργείας γιά ειρηνικούς σκοπούς 

>>Τά δύο μέρη έπανέλαβαν τήν προσήλωση των χωρίΟν 

των στίς άρχές καί τούς σκοπούς του 'Οργανισμοί> των 

• Ηνωμένων ' Εθν&ν καί έξέφρασαν τήν πλήρη ύποστήριξη 
των προσπαθει&ν του γιά τήν ένίσχυση τfjς διεθνοuς ειρή

νης, άσφαλείας καί συνεργασίας. Οί δύο πλευρές τάχθηκαν 

ευνοϊκά γιά τήν ένίσχυση τfjς άποτελεσματικότητας των 
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'Ηνωμένων 'Εθνών μέ βάση τήν αυστηρή τήρηση τοϋ 

χάρτη τοϋ 'Οργανισμοί> αυτοϋ. 

»Οί δύο ύπουργοί άντάλλαξαν άπόψεις γιά όρισμένα 

θέματα σχετικά μέ τή σημερινή κατάσταση στή Μεσόγειο 

καί έξέφρασαν τήν ετοιμότητά τους νά καταβάλουν έποι

κοδομητικές προσπάθειες, οί όποίες θά συντελοϋσαν στήν 

έδραίωση τής ειρήνης, τής άσφάλειας καί συνεργασίας 

στήν περιοχή αυτή. 

»Κατά τίς συνομιλίες τά δύο μέρη άφιέρωσαν ιδιαίτερη 

προσοχή στήν κατάσταση στήν Κύπρο, ή όποία άπειλεί 

τήν ειρήνη καί τήν άσφάλεια στήν περιοχή. Ή 'Ελλάς 

καί ή ΕΣΣΔ ύπογράμμισαν τήν έπιτακτική άνάγκη μιας 

ταχείας λύσεως τοϋ κυπριακοί> ζητήματος, μέ βάση τίς άρ

χές τής άνεξαρτησίας, τfjς κυριαρχίας, τής έδαφικής άκε

ραιότητας, τής δημοκρατίας τής Κύπρου, τό σεβασμό τής 

άδέσμευτης πολιτικής της καί τήν έφαρμογή των σχετικών 

άποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως καί τοϋ Συμβουλίου 

'Ασφαλείας των 'Ηνωμένων 'Εθνών, γιά τήν Κύπρο. 

»Τά δύο μέρη aντάλλαξαν άπόψεις γιά τήν κατάσταση 

στή Μέση 'Ανατολή. Συμφώνησαν δτι μία όλική διευθέ

τηση καί διαρκής ειρήνη στήν περιοχή, μέ βάση τίς aποφά

σεις τοϋ ΟΗΕ, μπορεί νά έπιτευχθεί μόνο μέ άποχώρηση 

των ισραηλινών στρατευμάτων άπό δλα τά άραβικά έδάφη 

πού καταλήφθηκαν τό 1967, τήν πραγματοποίηση των νο
μίμων έθνικών δικαιωμάτων τοϋ άραβικοϋ λαοϋ τής Πα

λαιστίνης, συμπεριλαμβανομένου τοϋ δικαιώματος τής aυ

τοδιαθέσεως καί τήν αναγνώριση τοϋ δικαιώματος δλων 

τ& ν Κρατών τής περιοχής νά ζοϋν σέ είρήνη καί άσφάλεια. 

»Κατά τήν έκτίμηση των έξελίξεων στήν 'Αφρική, τά 

δύο μέρη τόνισαν τή σημασία τοϋ σεβασμοί> γιά τήν άνε

ξαρτησία, τήν κυριαρχία, τό άπαραβίαστο των συνόρων 

καί τήν έδαφική άκεραιότητα δλων των άφρικανικών Κρα

τών, σύμφωνα μέ τό Χάρτη των 'Ηνωμένων 'Εθνών καί τίς 

άποφάσεις τοϋ 'Οργανισμοί> 'Αφρικανικfjς 'Ενότητας. 

»Οί συμμετέχοντες στίς συνομιλίες έπανεβεβαίωσαν 

τήν πρόθεσή τους νά συνεχίσουν τίς προσπάθειες γιά νά 

έπιτευχθοϋν συμπεφωνημένες λύσεις σχετικά μέ τή νέα 

σύμβαση τοϋ Δικαίου τfjς Θαλάσσης, οί όποίες θά ρύθμι

ζαν τά έκκρεμή ζητήματα πού άφοροϋν τή χρησιμοποίηση 

τοϋ παγκοσμίου ώκεανοϋ καί των πόρων του. Θεωροϋν ση

μαντικό δπως στήν τρέχουσα σύνοδο τής διασκέψεως των 

'Ηνωμένων 'Εθνών γιά τό Δίκαιο τής Θαλάσσης πραγμα

τοποιηθεί ουσιαστική πρόοδος γιά τήν έπίτευξη αυτοϋ τοϋ 

σκοποί>. Συμφωνοuν έπίσης δτι οί διαφορές γιά τά θέματα 

τοϋ Δικαίου τής Θαλάσσης πρέπει νά διευθετοuνται μέ εί

ρηνικά μέσα καί μέ βάση τίς γενικώς άποδεκτές άρχές του 

διεθνοuς δικαίου καί τής διεθνοϋς πρακτικής, λαμβανομέ

νων ύπόψη των νομίμων δικαιωμάτων δλων των Κρατών. 

>>Τά δύο μέρη θεωροuν δτι οί συναντήσεις καί οί συνο

μιλίες πού έγιναν κατά τήν έπίσκεψη ήταν χρήσιμες καί θά 

προωθήσουν τήν περαιτέρω άνάπτυξη τής φιλικής συνερ

γασίας μεταξύ 'Ελλάδος καί Σοβιετικής 'Ενώσεως. 

» Ό ύπουργός τ& ν 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κ. Γ. 
Ράλλης προσκάλεσε τόν κ. Α. Γκρομύκο, μέλος τοu Πολι

τικοu Γραφείου τής Κεντρικής 'Επιτροπής του ΚΚΣΕ καί 

ύπουργό 'Εξωτερικών τfjς ΕΣΣΔ, νά έπισκεφθεί έπίσημα 

τήν 'Ελλάδα. 'Η πρόσκληση έγινε άποδεκτή μέ ίκανοποί

ηση. 'Η ήμερομηνία τfjς έπισκέψεως θά καθορισθεί διά 

τής διπλωματικής όδοu». 

Στήν έπίσημη έπίσκεψη του 'Έλληνα ύπουργοu 

τ&ν 'Εξωτερικών στή Σοβιετική 'Ένωση, άναφέρε

ται κύριο άρθρο τfjς έφημερίδας «Καθημερινή»: 

'Η ειδησεογραφία γύρω άπό τήν επίσκεψη καί τίς συ

νομιλίες τοu ύπουργοu των' Εξωτερικών κ. Γ. Ράλλη στήν 

Μόσχα ύπήρξε άρκετά διεξοδική. Καί δέν βλέπουμε τί θά 

είχαμε νά προσθέσουμε σέ δσα ήδη έχουν δημοσιευθεί 

σχετικά μέ τά άποτελέσματα τής έπισκέψεως καί των συ

νομιλιών αυτων, τά όποία ύπήρξαν πράγματι πολύ θετικά 

καί ίκανοποιητικά, ίσως πέραν καί των αίσιοδόξων προβλέ

ψεων. 

Θά επιχειρήσουμε μόνο μιά έκτίμηση τής σημασίας 

καί μία τοποθέτηση του γεγονότος, ώς συμβολή σέ μιά 

κατά τό δυνατόν σωστή στάθμιση τών προοπτικών πού δι

ανοίγονται, βραχυπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα. 

'Η άλήθεια ε{ ναι δτι ή άνάπτυξη των σχέσεων τής 

'Ελλάδος μέ τή Σοβιετική 'Ένωση, κατά τήν μεταπολεμι

κή περίοδο, καθυστέρησε αίσθητά, σέ σύγκριση μέ dλλες 

χώρες του δυτικοί> κόσμου. 'Ενώ, έδώ καί άρκετά χρόνια, 

μέ τή λήξη του «ψυχροί) πολέμου» καί του περιβόητου «δι

πολικοί)» συστήματος των δύο μονολιθικών καί οίονεί 

«στεγανών», έναντι άλλήλων, συνασπισμών, άρχισαν έπα

φές καί άνάπτυξη σχέσεων τής Σοβιετικής 'Ενώσεως μέ 

τίς χώρες τοϋ δυτικοu κόσμου, ή 'Ελλάς έμεινε έξω άπό 

τήν «διαδικασία» έκείνη. Οί λόγοι τής στασιμότητας αυτής 

ήσαν πλείονες. 'Ανάμεσά τους, οί γνωστές καί αίματηρές 

έσωτερικές μας περιπέτειες των πρώτων μεταπολεμικών 

ετων, μέ τίς ψυχολογικές καί dλλες συνέπειές των, άλλά 

καί ή άπροθυμία τής Μόσχας. 'Η άπροθυμία αυτή παρατά

θηκε καί μετά τήν κατάλυση τής εφτάχρονης δικτατορίας 

στήν χώρα μας, δταν ή ελληνική έξωτερική πολιτική, δια

τηρώντας τόν βασικό προσανατολισμό της πρός τήν Δύση, 

άπέβαλε τίς άποκλειστικές εξαρτήσεις του παρελθόντος, 
έπαυσε νά ε{ναι μονοκόμματη, μονοδιάστατη καί έπεζήτη

σε τήν άποκατάσταση ή άνάπτυξη σχέσεων μέ δποιες χώ

ρες προσεφέροντο .• ο όγκος των έμπορικών άνταλλαγών 
μεταξύ 'Ελλάδος καί ΕΣΣΔ παρέμενε σέ πολύ χαμηλά έπί

πεδα καί οί οίκονομικές σχέσεις των δύο χωρών ήταν πολύ 

περιορισμένες. 'Αλλά καί έπί τοϋ Κυπριακοu καί των θεμά

των τής διενέξεως 'Ελλάδος-Τουρκίας, ή στάση τής Μό

σχας δέν ύπήρξε aποδοκιμαστική ή άποτρεπτική, κατά τρό

πο ουσιαστικό των τουρκικών πράξεων ή άποφάσεων. 

'Η στροφή πού πραγματοποιήθηκε καί άποτελεί καμπή 

στίς ελληνοσοβιετικές σχέσεις ε{ναι ήδη φανερή καί 

σημαντική. Τόσο άπό τήν έπίσκεψη του 'Έλληνος ύπουρ

γοu των 'Εξωτερικών στή Μόσχα, αυτήν καθ' εαυτήν, δσο 

καί άπό τά άποτελέσματα των έκεί συνομιλιών του. 'Η 

στροφή αυτή ε{ναι καρπός πολιτικής θελήσεως των δύο 

χωρών. 

'Από ελληνικής πλευράς, θεωρείται -καί ε{ναι-έπω

φελής καί έποικοδομητική ή άνάπτυξη σχέσεων μέ τήν 

μεγάλη χώρα, τήν ετέρα των «ύπερδυνάμεων» τοϋ μεταπο

λεμικοί) κόσμου, άνεξάρτητα άπό πολιτικοκοινωνικά κα

θεστώτα καί γενικότερους διεθνείς προσανατολισμούς. 'Η 

άναζήτηση δσων έρεισμάτων προσφέρονται στόν διεθνή 

χώρο, χωρίς ουσιώδεις θυσίες άπό μέρους μας, άνταποκρί

νεται σέ έθνική άνάγκη. 

'Από σοβιετικής πλευράς, ποικίλοι συντελεστές, άλλοι 
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εγγύτεροι καί aλλοι άπώτεροι, aλλοι «τοπικοί» καί άλλοι 

άναγόμενοι στήν παγκόσμια πολιτική τής Μόσχας, άλλοι 

συγκυριακοί καί βραχυπρόθεσμοι, καί aλλοι μονιμότεροι 

καί μακροπρόθεσμοι ύπαγόρευσαν τήν στροφή. 'Ανάμεσά 

τους, ή «κλιμάκωση» του άνταγωνισμοu ΕΣΣΔ καί Κίνας, 

πού άποτελεί, εδώ καί χρόνια, τόν πρώτο καί θεμελιώδη 

γνώμονα τής σοβιετικής πολιτικής καί τών εξελίξεών της 

στήν παγκόσμια σκακιέρα. Συνάρτηση του άνταγωνισμοu 

αύτοu ε{ναι ή περίφημη «uφεση» (διασφάλιση τών πρός 

δυσμάς νώτων τής ΕΣΣΔ, γιά νά εχει τά χέρια καί τό δυνα

μικό της διαθέσιμο στήν "Απω 'Ανατολή) καί οί άλλες 

άνακατατάξεις πού σημειώθηκαν στήν παγκόσμια κονί

στρα, κατά τήν τελευταία δεκαετία iδίως. Ό σοβιετοκινε

ζικός άνταγωνισμός, πού στάθηκε ενας άπό τούς βασικό

τερους -c'iν όχι, ό άποφασιστικός- συντελεστές τών 

διεθνών εξελίξεων κατά τά τελευταία χρόνια, θά γίνεται 

ήδη, μετά τίς γνωστές πρόσφατες πρωτοβουλίες του Πεκί

νου, όλοένα περισσότερο «προσδιοριστικός». 

Μέσα σ' αύτό τό εύρύτερο πλαίσιο πρέπει νά τοποθε

τηθεί ή έλληνοσοβιετική προσέγγιση, γιά νά εκτιμηθοuν 

πληρέστερα καί τό νόημα καί οί προοπτικές τίς όποίες 

διανοίγει. 'Ανάμεσα στίς όποίες καί τό ενδεχόμενο νά γί

νει καί ή χώρα μας άντικείμενο «πλειοδοσίας» τών δύο 

άντιμαχομένων δυνάμεων, τά ενδεχόμενα πού διαγράφονται 

είναι καί ένδιαφέροντα καί «λεπτά», στίς προεκτάσεις των. 

Καί είμεθα βέβαιοι δτι δέν διαφεύγουν τήν άντίληψη τής 

ύπεύθυνης ήγεσίας τής χώρας 1 17. 

'Η έπίσκεψη τοϋ Γ. Ράλλη στή Μόσχα συνδέθη

κε μέ τό γεγονός τής σχεδόν ταυτόχρονης, τό Σεπτέ

βρω 1978, ύπογραφής τής συμφωνίας μεταξύ τής 
εταιρείας τών ναυπηγείων τοϋ νεώριου τής Σύρου καί 

σοβιετικοί\ οίκου καί τόν έγκαινιασμό τής έπισκευής 

βοηθητικών σκαφών καί σοβιετικών έμπορικών πλοί

ων. 'Υπεύθυνος γνώστης τοϋ θέματος, δ Γ. Δρακου

λαρCiκος άναλύει συνοπτικά τό δλο θέμα: 

«'Υποστηρίζεται δτι στήν περίοδο 1974-1981 οί έλλη
νικές επιλογές γίνονται τολμηρότερες μέ τήν πάροδο του 

χρόνου καί "κορυφώνονται μέ ενα γεγονός πού άγγίζει εύ

αίσθητες χορδές τής Δύσης". 'Εννοείται προφανώς ή συμ

φωνία τής έταιρείας τών ναυπηγείων του Νεώριου τής Σύ

ρου καί τοu σοβιετικοί) οίκου Sudimport πού εγινε τό Σε
πτέμβριο του 1978. Ταυτόχρονα, μέ τή συμφωνία αύτή εγ
καινιάζεται ή έπισκευή βοηθητικών σκαφών του σοβιετι

κοί) στόλου καί τών έμπορικών πλοίων γιά τό χρονικό 

διάστημα μέχρι τίς 30 Δεκεμβρίου 1980. 'Η συμφωνία αύτή 
"δίνει ενα εφαρμοσμένο πολιτικό χαρακτήρα στίς έλλη

νοσοβιετικές σχέσεις κάποιας εiδικής βαρύτητας, Ιδιαί

τερα c'iy άποτιμήσουμε τό γεγονός αύτό μέ τά μέτρα του 
πρόσφατου παρελθόντος καί τούς πολλαπλούς περιορι

σμούς πού τά προσδιόριζαν". Φαίνεται, ώστόσο, δτι ή 

συμφωνία αύτή δέν είχε τή μορφή μιaς διμεροuς συμφωνί

ας μεταξύ τών δύο χωρών, άλλά ήταν Ιδιωτική συμφωνία 

πού μετά τή λήξη της, εΙκοσιπέντε μήνες άργότερα, δέν 

άνανεώθηκε. "Άλλωστε, μόνο μιά διακρατική συμφωνία θά 

μποροuσε νά σηματοδοτήσει τόν πολιτικό χαρακτήρα ένός 

τολμηροί) άνοίγματος πρός την ήγέτιδα δύναμη του σοσι

αλιστικου χώρου, τή Σοβιετική 'Ένωση. 'Όμως, τέτοιο 

πολιτικό άνοιγμα δέν προκύπτει δτι προγραμματίστηκε 

άπό τήν Κυβέρνηση τής εποχής εκείνης. Ή όλιγόχρονη 

επίσης διάρκεια τής Ιδιωτικής συμφωνίας, Ιδιαίτερα ή μή 

άνανέωσή της μετά τή λήξη, ενισχύει τήν άποψη δτι δέν 

ύπήρχε παρόμοια πολιτική βούληση τής τότε Κυβέρνησης 

τής Νέας Δημοκρατίας. 'Αναφέρεται έπίσης άπό aλλο 

συγγραφέα δτι τό 1979 εγινε "μιά συμφωνία τής έλληνικής 
Κυβέρνησης μέ τή σοβιετική γιά τήν έπισκευή έμπορικών 

πλοίων -μερικά άπό τά όποία θά μποροuσαν νά χαρακτη

ριστουν σάν βοηθητικά του σοβιετικου πολεμικου στόλου 

στή Μεσόγειο- στά ναυπηγεία Νεωρίου τής νήσου Σύ

ρου, πού προκάλεσε κάποιαν άνησυχία στήν άμερικανική 

Κυβέρνηση. Τό πρόβλημα επιλύθηκε στήν πράξη, δταν ή 

έλληνική Κυβέρνηση, τό Φεβρουάριο του 1981, πίεσε τά 
ναυπηγεία νά διακόψουν τίς έπισκευές βοηθητικών πλοίων 

του σοβιετικου πολεμικου ναυτικου>>. Θά πρόκειται άσφα

λώς πάλι γιά τήν Ιδιωτική συμφωνία τής έταιρείας τών 

ναυπηγείων του Νεωρίου τής Σύρου μέ τό σοβιετικό ο{κο 

Sudimport, πού ύπογράφηκε δμως τό 1978 καί τερματίστη
κε τό 1980 καί όχι, δπως άπό παραδρομή μάλλον του συγ
γραφέα άναφέρονται, τά ετη 1979 καί 1981 άντίστοιχα. 

'Οπωσδήποτε, ή συμφωνία ύπογράφηκε μεταξύ Ιδιωτικών 

φορέων καί όχι μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων τής 'Ελλά

δος καί τής Σοβιετικής 'Ένωσης. Στίς διακρατικές άλλω

στε σχέσεις, σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη διεθνή πρακτι

κή, ή ύπογραφή τών διμερών συμφωνιών γίνεται άπό εξουc 

σιοδοτημένους πρός τουτο κυβερνητικούς εκπροσώπους, 
κατά παράδοση σέ ύπουργικό επίπεδο, πού είναι εφοδια

σμένοι μέ τά σχετικά πληρεξούσια εγγραφα μέ τά όποία 

νομιμοποιουνται νά ύπογράψουν καί κατά συνέπεια νά 

δεσμεύσουν τή χώρα τους. Στή συνέχεια, ή ύπογραφόμενη 

συμφωνία προωθείται άπό τό εμπλεκόμενο ύπουργείο, μέ 

τή συνδρομή πάντοτε του ύπουργείου 'Εξωτερικών, στό 

Κοινοβούλιο γιά νά κυρωθεί. Τό τελευταίο στάδιο μιaς 

παρόμοιας διαδικασίας είναι ή δημοσίευσή της στήν 

'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 'Όμως, ή διαδικασία αύτή, 

άπό τήν ερευνα τουλάχιστον πού εκανε ό γράφων, δέν προ

κύπτει δτι άκολουθήθηκε στήν προκειμένη περίπτωση» 1 18 • 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ενόψει τής έπικείμενης ένάρξεως λειτουργίας 

τής 43ης Διεθνοϋς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, δύο μή

νες μετά τούς καταστρεπτικούς σεισμούς, δ Κ. Κα

ραμανλής άπηύθυνε στόν έλληνικό λαό τό άκόλουθο 

μήνυμα: 

«Παρά τήν πρόσφατη δοκιμασία τής Θεσσαλονί

κης, ή ΔΕΘ άνοίγει κι έφέτος τίς πύλες της χωρίς 

καμμιά καθυστέρηση. Τό γεγονός αύτό άποτελεί μία 

άκόμη άπόδειξη του δυναμισμού καί τής ζωτικότη

τας τοv λαοv τής συμπρωτεύουσας. 

»Ή Θεσσαλονίκη δέν εlναι μόνο ετοιμη γιά τήν 

κανονική λειτουργία τfjς έκθέσεως, φιλοδοξεί νάκα

ταστήση τήν έφετεινή εκθεση άνώτερη άπό τίς προ

ηγούμενες σέ άρτιότητα καί σέ άριθμό συμμετοχής 

έκθετών καί έπισκεπτών. Άπό πολλά χρόνια ή εκ

θεση αύτή εχει ταυτισθή μέ τήν πόλη τής Θεσσαλο-
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νίκης, ή όποία έχει πιά καθιερωθή μεταξύ τών 

μεγάλων έκθεσιακών κέντρων τού κόσμου. Συγ

χρόνως δμως aποτελεί τήν σημαντικώτερη προθή

κη τής έθνικής μας παραγωγής, παίρνοντας, έτσι, 

ξεχωριστή σημασία στήν aποφασιστική καμπή πού 

διέρχεται σήμερα ή χώρα μας. Γιατί στίς παρα

μονές τής έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, ή 

ΔΕΘ προβάλλει, μέ τόν καλύτερο τρόπο, τά έπι

τεύγματα τής χώρας μας σ' δλους τούς παραγωγικούς 

τομείς. 

))Μέ έμπιστοσύvη στήν δυναμικότητα τής έλλη

νικής οίκονομίας, βέβαιος γιά τή συμπαράσταση 

δλων τών παραγωγικών δυνάμεων τού έθνους στήν 

προσπάθεια περαιτέρω αναπτύξεως τής χώρας μας, 

aπευθύνω στόν έλληvικό λαό, καί ίδιαίτερα στόν λαό 

τής Θεσσαλονίκης, μήνυμα αίσιοδοξίας γιά ένα κα

λύτερο μέλλον. 'Απευθύνω, έπίσης, έγκάρδιο χαιρε

τισμό σ' δλους τούς έκθέτες ξένους καί "Ελληνες, 

πού συμμετέχουν στήν 43η ΔΕΘ καί τούς εϋχομαι 

πρόοδο καί έπιτυχία στίς έργασίες τουφ). 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

·Ο Κ. Καραμανλής, μόλις πληροφορήθηκε τό 

θάνατο του στενου προσωπικου φίλου του Σόλω

νος Γκίκα, βουλευτή 'Επικρατείας, πρώην ύπουρ

γου καί άρχηγου του ΓΕΣ, εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

« • Η ταν έξαίρετος καί σάν άνθρωπος καί σάν 
στρατιώτης. Καί μέ βοήθησε δσο κανένας κατά τήν 

πρώτη φάση στήν aνώδυνη aποκατάσταση τής δη

μοκρατίαφ). 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει στή Θεσσαλονί

κη τήν έτήσια Διεθνή 'Έκθεση. 

Σέ σύντομο χαιρετισμό, σέ άπάντηση τής προ

σφωνήσεως του προέδρου τής Διεθνους 'Εκθέσεως 

κατά τήν τελετή τ&ν έγκαινίων, ό πρωθυπουργός έξή

ρε τούς λόγους -έθνικούς άλλά καί συναισθηματι

κούς- πού τόν παρώθησαν πάντοτε νά συμβάλλει 

στήν πρόοδο τής Θεσσαλονίκης, έξέφρασε τή συμπά

θειά του πρός τό λαό τής πόλεως καί τήν ίκανο

ποίησή του γιά τήν άποκατάσταση του δμαλου 

ρυθμου τής ζωής μετά τούς πρόσφατους σεισμούς 

καί, τέλος, ύπογράμμισε τή σημασία τής είρηνικής 

συνεργασίας τής 'Ελλάδος μέ όλους τούς λαούς, 

ίδιαίτερα τούς βαλκανικούς γείτονές της. 

Βαρυσήμαντος ήταν ό λόγος πού έκφώνησε ό 

πρωθυπουργός στό γευμα μετά τήν τελετή τ&ν έγκαι

νίων. Τό περιεχόμενο του λόγου ήταν, δπαiς εχει κα

θιερωθεί, έντοπισμένο στήν οίκονομική κατάσταση 

τής χώρας: 

«'Όπως κάθε χρόνο, θά έπωφεληθώ καί έφέτος 

τής Διεθνούς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, γιά νά δώ

σω τήν είκόνα τής οlκονομικής καταστάσεως τής 

χώρας καί τίς προοπτικές πού διαγράφονται γιά τό 

μέλλον της. 

)) 'Α νεγράφη στόν τύπο δτι πρόκειται νά έκφωνή
σω λόγο βαρυσήμαντο. Δέν γνωρίζω άν αύτά πού θά 

πώ θά εlναι βαρυσήμαντα, Γνωρίζω δμως δτι θά εlναι 

είλικρινή, ίσως καί δυσάρεστα. Γιατί πρόθεσίς μου 

εlναι νά ένημερώσω aντικειμενικά τόν έλληνικό λαό 

γιά τήν πορεία τής οίκονομίας μας καί νά δημιουργή

σω κλίμα άμοιβαίας κατανοήσεως καί συνεργασίας 

μεταξύ αύτού καί τής Κυβερνήσεως, πού εlναι aπα
ραίτητο γιά τήν προκοπή τού τόπου. 

))Εlναi γεγονός, κύριοι, δτι ή έλληνική οίκονομία 

έπραγματοποίησε σημαντική πρόοδο κατά τήν τε

λευταία τετραετία, περιλαμβανομένου καί τού τρέ

χοντος έτους. 'Έδειξε ίκανότητα προσαρμογής στίς 

διεθνείς οίκονομικές συνθήκες έπέτυχε νά συνδυά

ση ίκανοποιητικούς ρυθμούς άναπτύξεως μέ ύψηλό 

έπίπεδο aπασχολήσεως καί πέραν αύτών έ!ξέτυχε 

σημαντικές αναδιαρθρώσεις στήν κατανομή τού εί

σοδήματος ύπέρ τών έργαζομένων. Παραμένει δμως 

αναμφισβήτητο δτι ή οίκονομία μας έμφανίζει καί 

άδυναμίες, δπως ό πληθωρισμός καί ή χαμηλή παρα

γωγικότητα, σέ σχέση μέ τήν άμοιβή τής έργασίας. 

Πάντως, γιά νά έκτιμηθή σωστά ή παρούσα οίκονο

μική κατάστασις τής χώρας, θά πρέπει νά ληφθούν 

ύπ' δ ψι ν οί συνθήκες, κάτω άπό τίς όποίες διεμορ

φώθη. Καί κυρίως οί ύψηλές άμυντικές δαπάνες καί ή 

παγκόσμια οίκονομική κρίσις, πού ήταν φυσικό νά 

έχη τίς έπιπτώσεις της καί στήν έλληνική οΙκονο

μία. 

))Καί εlναι ένθαρρυντικό τό γεγονός δτι, παρά 

τούς δυσμενείς αύτούς παράγοντες, ή έξέλιξις τής 
οίκονομίας μας ύπήρξε, δπως εlπα, ίκανοποιητική, 

τόσο καθ' έαυτή, δσο καί σέ σύγκριση μέ τίς περισ

σότερες χώρες τής Εύρώπης. 

))Καί έρχομαι τώρα στήν είδικώτερη άνάλυση τής 

καταστάσεως τής οίκονομίας μας. 

)) 'Εθνικό ν Είσόδημα 

)) Τό πραγματικό έθνικό εlσόδημα άναμένεται δτι 
θά αύξηθή φέτος κατά 6% έναντι 3,9% του περασμέ
νου χρόνου. Καί ή αϋξησις αύτή θά εlναι ισορροπη

μένη, γιατί θά προέλθη άπό δλους τούς τομείς τής 

οίκονομίας μας. Καί γιά νά έχωμε τό μέτρο τής συγ

κρίσεως, πρέπει νά σημειωθή δτι τό έθνικό είσόδημα 

στίς χώρες τής Κοινής 'Αγοράς προβλέπεται νά αύ

ξηθή έφέτος κατά 2,5% έναντι 6% του lδικοv μας. 
'Εξ άλλου ή μέση έτη σία αϋξησις του έθνίκοv είσο
δήματος κατά τήν τετραετία 1975-1978 έκτιμάται σέ 
5,4% γιά τήν 'Ελλάδα, έναντι 1,8% γιά τίς χώρες τής 
Κοινής 'Αγοράς. 
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» 'Επενδύσεις 

»Οί έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου σέ σταθερές τι

μές άναμένεται νά συνεχίσουν καί κατά τό τρέχον 

έτος τήν αύξησή τους, πού θά άνέλθη σέ 6% περίπου, 
έναντι 1,1% στίς χώρες τής Κοινής Άγορfiς. 'Από 
αύτές, οί Ιδιωτικές έπενδύσεις υπολογίζεται νά αύξη
θοvν κατά 7,3%. 'Η aύξησις αύτή εlναι βέβαια ίκα
νοποιητική, άν ληφθfj υπ' δ ψι ν ή άνάγκη τής ταχεί

ας προσαρμογής τής οΙκονομίας μας στίς συνθήκες 

τής Κοινής Άγορfiς, στήν δποία σύντομα θά έντα

χθοvμε. 

»Γι ' αύτό ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν θέσπιση 
νέων κινήτρων γιά τήν ένίσχυση έπενδυτικών πρω

τοβουλιών. 'Ο σχετικός νόμος θά ψηφισθή συντό

μως άπό τήν Βουλή καί τά κίνητρα πού προβλέπει θά 

Ισχύσουν άπό τήν άρχή τοv προσεχούς έτους. Μέ 

τόν νόμο αύτό λαμβάνεται, ώς γνωστόν, Ιδιαίτερη 

μέριμνα γιά τίς πιό εύαίσθητες περιοχές τής χώρας, 

πού υστερούν σέ άνάπτυξη. 

»Τιμές 

»Κατά τό όκτάμηνο 'Ιανουαρίου-Αύγούστου δ 

δείκτης τιμών καταναλωτού έσημείωσε άνοδο 3,6%, 
έναντι 4,2% κατά τήν ίδια περίοδο τοv περασμένου 
χρόνου. Εlναι ήδη σαφές δτι τά μέτρα πού έλήφθη

σαν τόν περασμένο 'Ιούνιο έπέτυχαν τόν έπιδιωκό

μενο σκοπό. Καί μπορούμε μέ βεβαιότητα νά προσ

δοκούμε δτι δ πληθωρισμός κατά τό 1978 θά κινηθή 
σέ έπίπεδα χαμηλότερα άπό έκείνα του παρελθόντος 

χρόνου. 

))Πάντως δ πληθωρισμός παραμένει τό άδύνατο 

σημείο τής οΙκονομίας μας καί πρέπει μέ δλα τά μέ

σα νά καταπολεμηθή. Εlναι άνάγκη νά τεθούν υπό 

έλεγχο οί πληθωριστικές πιέσεις, γιατί ή οΙκονομική 

άνάπτυξις, γιά νά εlναι πραγματική, πρέπει νά συμ

βαδίζη μέ νομισματική σταθερότητα. Ό πληθωρι

σμός, ώς γνωστόν, έπηρεάζει δυσμενώς δλους τούς 

τομείς τής οΙκονομίας μιfiς χώρας, μέ τό αίσθημα τής 

άνασφάλειας πού προκαλεί· άναστέλλει τίς έπενδύ

σεις, άποθαρρύνει τίς καταθέσεις, προκαλεί άνεργία 

καί πρό παντός δυσχεραίνει τόν οΙκονομικό προ

γραμματισμό. 

))Γι ' αύτό άλλωστε καί σέ δλες τίς χώρες τής Εύ
ρώπης δίνουν αύτή τήν στιγμή τήν μάχη κατά του 

πληθωρισμού, καί μάλιστα μέ σκληρότερα μέτρα. 

)) 'Ισοζύγιο πληρωμών 

)) 'Η συναλλαγματική θέσις τής χώρας, παρά τίς 
μεγάλες άμυντικές σέ συνάλλαγμα δαπάνες καί τήν 

ηύξημένη δαπάνη γιά τήν εΙσαγωγή καυσίμων, πα

ραμένει Ισχυρά. Τό έλλειμμα τοv Ισοζυγίου τρεχου

σών συναλλαγών, πού άνήλθε τό 1977 σέ 1.267 έκα
τομμύρια δολλάρια, προβλέπεται δτι θά κυμανθή έφέ-

τος γύρω στά 1.500 έκατομμύρια δολλάρια. 'Εδώ θά 
πρέπει νά σημειωθή δτι στήν αύξηση τοv έλλείμμα

τος συνέβαλε καί ή άθρώα εΙσαγωγή άγαθών, πού δέν 

ήμπορεί νά θεωρηθούν πρώτης άνάγκης. Χαρακτη

ριστικό εlναι δτι κατά τό 1977 διετέθησαν 400 έκα
τομμύρια δολλάρια γιά τήν εΙσαγωγή αύτοκινήτων, 

ένώ μόνο κατά τό πρώτο έξάμηνο του τρέχοντος 

έτους διετέθησαν 264 έκατομμύρια δολλάρια γιά τόν 
ίδιο σκοπό. 

))Πάντως τό ώς άνω έλλειμμα θά καλυφθή μέ τήν 

εlσροή Ιδιωτικών κεφαλαίων, πού έμφανίζεται καί 

κατά τό τρέχον έτος ηύξημένη. Ή aύξησις δέ αύτή 

όφείλεται στή διεθνή πίστη τής χώρας, πού εlναι 

υψηλή καί μfiς έπιτρέπει, δταν χρειασθή, νά δανειζό

μεθα μέ εύνοϊκούς δρους άπό τήν διεθνή άγορά. 

))Δημόσια οΙκονομικά 

)) Ή δημοσιονομική κατάστασις τής χώρας κατά 
βάσιν εlναι καλή. Ή Κυβέρνησις δμως έκρινε δτι 

ώφειλε νά λάβη ώρισμένα μέτρα, τά δποία άποβλέ

πουν άφ' ένός στήν έξυγίανση τοv προϋπολογισμού 

άπό τοv προσεχούς έτους καί άφ' έτέρου στήν ένί

σχυση τών δημοσίων έσόδων, γιά τήν άντιμετώπιση 

έκτάκτων άναγκών. Πς άνάγκες αύτές δ υπουργός 

τών ΟΙκονομικών τίς έξέθεσε ήδη άναλυτικά καί δέν 

έχω άνάγκη νά τίς μνημονεύσω. Καί τά μέτρα αύτά 

συνίστανται πρώτον, στήν έπιβολή περιωρισμένης 

έκτάσεως φόρων (δέκα περίπου δισεκατομμύρια 

δραχμές, έκ τών δποίων τά μισά έφ' άπαξ), τό μέγι

στο μέρος τών δποίων θά διατεθή γιά τούς σεισμο

πλήκτους τής Θεσσαλονίκης. Καί δεύτερον, στήν 

περιστολή τής φοροδιαφυγής, πού δέν άποτελεί νέο 

φόρο καί πού έπιβάλλεται δχι μόνο γιά τήν ένίσχυση 

τών έσόδων τοv προϋπολογισμού, άλλά καί γιά λό

γους ήθικής τάξεως. Καί λέγω ήθικής τάξεως, γιατί δ 
φοροφυγάς δέν άποστερεί μόνο τήν Πολιτεία άπό 

έσοδα άπαραίτητα, άλλά καί τά μεταφέρει σάν πρό

σθετο βάρος στούς συνεπείς φορολογούμενους. 

)) v Αλλωστε, τά μέτρα αύτά δέν πλήττουν, δπως 

δημαγωγικά υπεστηρίχθη, τίς λαϊκές τάξεις, άφοv οί 

έκπρόσωποι τών έργατών, τών άγροτών καί τών 

υπαλλήλων, πού εlναι τό 90% του έλληνικοv λαοv, 
τά έπεκρότησαν. 

))Πάντως, δλοι οί πολίτες θά πρέπει νά άντιλη

φθοvν δτι οί ηύξημένες άνάγκες τοv σημερινού Κρά

τους άπαιτοvν καί έσοδα ηύξημένα. 'Η άρνησις τής 

άλήθειας αύτής θά άποτελοvσε υποκρισία. 

))Γιατί δέν ήμποροvμε νά ζητούμε άπό τό Κράτος 

νά αύξήση τίς δαπάνες γιά τήν άμυνα, γιά τήν παι

δεία, γιά τήν υγεία, γιά τό μισθολόγιο, γιά τήν έπιδό

τηση τής γεωργικής παραγωγής καί τέλος γιά τήν 

έκτέλεση μεγάλων έργων καί νά τοv άρνούμεθα ταυ

τοχρόνως τό δικαίωμα νά μfiς ζητήση τούς άναγκαί

ους πρός τούτο πόρους. Καί γιά νά εlσθε πληρέστερα 
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ένημερωμένοι γιά τήν δημοσιονομική κατάσταση 

τής χώρας, σάς πληροροφώ δτι τά 50 δισεκατομμύ
ρια πού διαθέτουμε κάθε χρόνο γιά έπενδύσεις, προ

έρχονται άπό δανεισμό. Καί τούτο γιατί ό τακτικός 

προϋπολογισμός καλύπτεται κατά 90% άπό άνελα
στικές δαπάνες. Καί θά ήταν χρήσιμο στό σημείο 

αύτό νά λεχθή δτι ή φορολογία στήν Έλλάδα άπορ

ροφά μόνον τό 24% τού έθνικού είσοδήματος, ένώ 
στήν Εύρώπη ό μέσος δρος εlναι περίπου 38%. 

»Τό συμπέρασμα εlναι δτι, γιά νά μπορή ή Πολι

τεία νά έκπληρώνη τήν άποστολή της καί νά θεραπεύ

ση τίς άνάγκες τού λαού, εχει άνάγκη πόρων καί δχι 

συνθημάτων δημαγωγικών. 

»Κοινωνική πολιτική 

»Βασική κατεύθυνσις τής πολιτικής τών Κυβερνή

σεων μετά τήν μεταπολίτευση ήταν ή ένίσχυσις τού 

είσοδήματος τών έργαζομένων στήν ύπαιθρο καί τίς 

πόλεις. Καί τούτο γιατί κατά τή διάρκεια τής δικτα

τορίας εlχε φαλκιδευθή τό είσόδημά τους. Γιά τό 

1978 ή aύξησις τών κατωτάτων όρίων μισθών καί 
ήμερομισθίων άνέρχεται σέ 22% γιά τούς άνδρες καί 
25% γιά τίς γυναίκες, ένώ γιά τήν τετραετία 1975-
1978 άνέρχεται σέ 97% γιά τούς άνδρες καί 127% γιά 
τίς γυναίκες. 'Η ώρια ία έξ άλλου άμοιβή έργασίας 

στήν βιομηχανία ύπολογίζεται δτι θά αύξηθή γιά τήν 

ίδια τετραετία κατά 132% περίπου, εναvτι αύξήσεως 
τού τιμαρίθμου κατά 62%. 'Η πραγματική aύξησις 

θά άνέλθη σέ 43%, εναντι 8% μόνο τής άvτιστοίχου 
αύξήσεως στίς χώρες τής Κοινής Άγοράς. Στό ση

μείο αύτό θά πρέπει νά παρατηρηθή δτι ή παραγωγι

κότης οχ ι μόνο δέν παρηκολούθησε τήν αύξηση τών 

άποδοχών, άλλά καθυστέρησε έπικίνδυνα. Καί αύτό 

συνιστά μιά άπό τίς βασικές άδυναμίες τής οlκονο

μίας μας, πού πρέπει διά τής αύξήσεως τής παραγω

γικότητος νά γίνη άvταγωνιστική. 

»'Ικανοποιητικό πάντως εlναι τό γεγονός δτι τό 

έπίπεδο άπασχολήσεως στήν χώρα μας εlναι ύψηλό, 

άφού ή άνεργία στήν Έλλάδα κυμαίνεται γύρω στό 

2% εναντι τού 6% στήν Εύρώπη. 

»Στόν άγροτικό τομέα έξ άλλου ή Κυβέρνησις 

άκολούθησε καί έφέτος πολιτική ένισχvσεως τού εί

σοδήματος τών άγροτών, μέ τήν μεταφορά εlσοδή

ματος άπό τόν άστικό στόν άγροτικό τομέα. Χαρα

κτηριστικοί εlναι οί έξής άριθμοί: Τό ύψος τών έπι

δοτήσεων καί τών άλλων ένισχύσεων, περιλαμβανο

μένων καί τού ΟΓ Α, θά φθάση έφέτος στά 35 δισεκα
τομμύρια δραχμές, εναντι 10 δισεκατομμυρίων γιά τό 
1974. Καί γιά νά έκτιμηθή πληρέστερα τό ένδιαφέ
ρον τής Κυβερνήσεως γιά τούς άγρότες, θά πρέπει νά 

σημειωθή δτι μόνο γιά τήν τριετία 1975-1977 ένισχύ
θηκε τό άγροτικό εlσόδημα μέ 92 δισεκατομμύρια, τά 
όποία ή Κυβέρνησις διοχέτευσε στόν άγροτικό το

μέα καί τά όποία έπεβάρυναν τό κοινωνικό σύνολο. 

»Τούς άριθμούς αύτούς πού κανείς δέν ήμπορεί νά 

άμφισβητήση, θά πρέπει νά μή τούς άγνοούν οί έρ

γαζόμενοι, δταν διατυπώνουν παράπονα ή άνεδαφικά 

αίτήματα πρός τήν Κυβέρνηση. ΝΟπως θά πρέπει νά 

μή λησμονούν δτι ή τολμηρά αύτή είσοδηματική 

πολιτική χαρακτηρίζεται άπό τούς διεθνείς οlκονο

μικούς όργανισμούς ώς ή κυριώτερη πηγή τού πλη

θωρισμού στήν χώρα μας. 

» 'Από δσα σάς έξέθεσα, προκύπτει τό συμπέρα

σμα δτι στίς γενικές της γραμμές ή οίκονομία τής 

χώρας μας έξελίσσεται ίκανοποιητικά, πράγμα πού 

καί διεθνώς άναγνωρίζεται. 'Επεσήμανα δμως στήν 

εκθεσή μου καί ώρισμένες άδυναμίες τής οlκονομίας 

μας, τίς όποίες όφείλουμε έγκαίρως νά θεραπεύσου

με. Καί 'όφείλουμε νά τίς θεραπεύσουμε δχι μόνο γιά 

νά έπιτύχουμε περαιτέρω πρόοδο, άλλά καί γιά νά 

άποφύγουμε κινδύνους άπό πιθανή έπιδείνωση τής 

διεθνούς οlκονομικής καταστάσεως. 

»Γιά νά τίς θεραπεύσουμε δμως, χρειάζεται εντα

σις τών προσπαθειών μας, εφεσις γιά προσφορά καί 

συγκράτησις σέ λογικά δρια τών άναγκών μας. 

»Θά πρέπει μέ άλλα λόγια νά παράγουμε περισσό

τερα καί νά δαπανούμε όλιγώτερα, δχι μόνο γιά νά 

έπενδύουμε παραγωγικά τό περίσσευμά μας, άλλά 

καί γιά νά περιορίσουμε τήν ύπερκατανάλωση, πού 

τροφοδοτεί τόν πληθωρισμό. 

» 'Η άνάγκη τής έντάσεως τών προσπαθειών μας 
καί τής τηρήσεως τού μέτρου στήν ζωή μας γίνεται 

σήμερα πιό έπιτακτική, γιατί ή προσεχής ενταξίς 

μας στίς εύρωπαϊκές Κοινότητες έπιβάλλει τήν προ

σαρμογή τής οίκονομίας μας στίς καινούργιες συνθή

κες πού θά άντιμετωπίσουμε. 

»τίς σκέψεις μου γιά τήν μεγάλη σημασία πού 

εχει γιά τό μέλλον τού λαού μας ή ενταξίς μας στίς 

Εύρωπαϊκές Κοινότητες τίς έξέθεσα κατ' έπανάλη

ψιν. Θά τίς έπαναλάβω δμως έν συντομίfl καί σήμε

ρα, γιατί εlναι άνάγκη νά γίνουν συνείδηση δλων 

τών 'Ελλήνων. Ή ενταξίς μας στήν Κοινή Άγορά 

άποτελεί ταυτόχρονα πολιτική καί οίκονομική έπι

λογή. 

» Άπό οίκονομικής καί κοινωνικής πλευράς, μέ 

τήν ενταξή μας θά δημιουργήσουμε τίς προϋποθέσεις 

γιά τήν ταχύτερη άνάπτυξη τής οίκονομίας μας. Καί 

παράλληλα θά έπιτύχουμε τήν άνοδο τού βιοτικού 

έπιπέδου τού λαού μας καί ίδιαίτερα τών άγροτών καί 

τών έργαζομένων, πού θά έξομοιωθούν εισοδηματικά 

μέ τούς συναδέλφους τους τής Εύρώπης. 

» 'Αλλά, δ πως εlπα, ή προσχώρησίς μας στίς Εύ
ρωπaί·κές Κοινότητες άποτελεί καί πολιτική έπιλο

γή, πού θά έπηρεάση άποφασιστικά τό μέλλον τής 

χώρας μας. Καί αύτή ή έπιλογή εχει ίδιαίτερη σημα

σία γιά τήν Έλλάδα λόγω τής γεωπολιτικής της θέ

σεως. 

»Στήν Δυτική Εύρώπη πραγματοποιούνται έξελί-
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ξεις, πού προετοιμάζουν σταθερά τήν μεταμόρφωση 

τών σημερινών οίκονομικών κοινοτήτων σέ πολιτι

κούς όργανισμούς. Καί εlναι αύτονόητο ότι ή χώρα 

μας δέν ή μπορεί νά άπουσιάση άπό τήν 'Ηνωμένη 

Εύρώπη, γιατί δέν ήμπορεί νά ζήση, νά άναπτυχθή 

καί νά εύημερήση άπομονωμένη. 

»Μέ τήν έγκαιρη συμμετοχή μας στίς Εύρωπαϊ

κές Κοινότητες θά ένισχύσουμε άποτελεσματικά 

τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς καί πρό παντός τήν 

έθνική μας άνεξαρτησία. 'Η ένταξις τής χώρας μας 

στήν 'Ηνωμένη Εύρώπη θά τήν άπαλλάξη άπό δποι

εσδήποτε έξαρτήσεις, γιατί θά τήν καταστήση ίσό

τιμη μέ τίς μεγάλες εύρωπαϊκές χώρες, άφου θά έχη 

lσοδύναμη μέ αύτές ψήφο. 

» ΥΗδη πλησιάζουμε πρός τό τέρμα τής πορείας 
πού έχάραξα πρίν άπό 16 χρόνια. Οί διαπραγματεύ
σεις δλοκληρώνονται καί ή συμφωνία γιά τήν δρι

στική ένταξή μας προβλέπεται νά υπογραφή μέχρι 

του προσεχους θέρους. 'Από τήν στιγμή έκείνη τό 

έθνος θά μπή σέ μιά καινούργια πορεία, πού θά του 

άνοίξη καινούργιους δρίζοντες: οίκονομικούς, πολι

τικούς, πολιτιστικούς. 

»Εlναι άνάγκη όμως νά γνωρίζουμε ότι τά ώφελή

ματα πού περιμένουμε άπό τήν ένταξή μας στίς Εύ

ρωπαϊκές Κοινότητες δέν θά τά άποκτήσουμε αύτό

ματα καί χωρίς κόπο καί θυσίες. 

»'Αντίθετα, θά χρειασθή συνεχής καί έπίπονη 

προσπάθεια, γιά νά προσαρμόσουμε όχι μόνο τήν 

δομή τής οίκονομίας μας, άλλά καί τήν νοοτροπία 

μας στήν νέα κατάσταση πού θά δημιουργηθή άπό 

τήν ένταξή μας. Υ Αν δέν τό κάμουμε έγκαίρως, ήμ

πορεί κατά τήν πρώτη τούλάχιστον φάση νά άντιμε

τωπίσουμε δυσκολίες. 

»Ή Κυβέρνησις θά βοηθήση μέ όλα τά μέσα πού 

διαθέτει τήν προσπάθεια αύτής τής προσαρμογής. 

'Αλλά πέραν αύτου θά χρειασθή ή ένεργός συμμετο

χή όλων τών τάξεων, ή κινητοποίησις τών δποίων 

εlναι άπαρα·ίτητη προϋπόθεσις γιά τήν έπιτυχία. Γι

ατί ή άνάπτυξις μιfiς έλεύθερης οίκονομίας σέ πλαί

σια δημοκρατικά άποτελεί έκούσια διαδικασία. Καί 

συνεπώς έξαρτfiται άπό τήν συμπεριφορά τών πολι

τών καί όλιγώτερο άπό τίς κυβερνητικές πρωτοβου

λίες. 
))Μέσα σ' έναν κόσμο άναρχούμενο ή χώρα μας 

βρίσκεται σέ πορεία άσφαλή. Διαθέτει πολιτική 

σταθερότητα, πρόοδο οiκονομική καί κοινωνική γα

λήνη. Ή κατάσταση αύτή ήμπορεί νά γίvη άσφαλώς 

καλύτερη· ήμπορεί όμως νά γίνη καί χειρότερη, aν 

έπικρατήσουν σκέψεις μικρόψυχες καί έγωιστικές. 

))Πιστεύω ότι δ έλληνικός λαός, άπηλλαγμένος 

άπό δημαγωγικές έπφροές, θά κατανοήση τίς άλή

θειες αύτές καί θά άvταποκριθή στήν πρόκληση τής 

έποχής μας, πού του προσφέρει μεγάλες δυνατότητες 

γιά ένα καλύτερο μέλλον)). 

'Ο Κ. Καραμανλfjς, μετά τήν τελετή τών έγκαι

νίων τfjς 43ης Διεθνοϋς 'Εκθέσεως, παρέτεινε τήν 

παραμονή του στή συμπρωτεύουσα, προκειμένου νά 

έξετάσει αύτοπροσώπως τά πολλαπλά τοπικά προ

βλήματα, ίδίως μετά τήν πρόσφατη θεομηνία. Μετα

ξύ άλλων, ε{χε συνεργασία μέ τούς ύπουργούς Συν

τονισμοϋ, Προεδρίας, Βορείου 'Ελλάδος καί Δημο

σίων 'Έργων, καθώς καί άρμόδιους ύπηρεσιακούς 

παράγοντες, μέ σκοπό τήν ένημέρωσή του γιά τήν 

πορεία &ποκαταστάσεως τών ζημιών πού προκλήθη

καν &πό τούς σεισμούς, καθώς καί γιά τήν πλήρη 

&ποκατάσταση τοϋ δμαλοϋ ρυθμοϋ ζωfjς στήν πόλη 

καί τήν περιφέρεια τfjς Θεσσαλονίκης. Στόν οίκονο

μικό τομέα διαπιστώθηκε πλήρης δραστηριοποίηση 

των παραγωγικών τάξεων, οί δποίες καί εσπευσαν νά 

έπωφεληθοϋν &πό τά εύεργετικά μέτρα τfjς Κυβερνή

σεως. ~Ηδη, εχουν δανειοδοτηθεί 1941 βιοτεχνίες, μέ 
συνολικό ποσό 1.033.000.000 δραχμών, 900 έπαγγελ
ματίες μέ είδικά δάνεια ποσοϋ μέχρι 50.000 δραχμών, 
τό έμπόριο καί ή βιομηχανία δανειοδοτήθηκαν μέ 

μειωμένο έπιτόκιο καί μέ ποσό 420.000.000 δραχμών 
γιά τήν έξόφληση γραμματίων πού εληξαν, ένώ ή 

χρηματοδότηση τfjς βιομηχανίας ε{ναι &πρόσκοπτη. 

Μέ Ικανοποιητικό ρυθμό διαπιστώθηκε δτι προχω

ρεί καί ή &ποκατάσταση τών ζημιών σέ δημόσια κτί

ρια, σχολεία, νοσοκομεία, μνημεία, εύαγη iδρύματα 

κ.λ.π., ένώ παράλληλα, άρχισε ή &ποκατάσταση τών 

ζημιών σέ ίδιωτικά κτίρια καί ή δανειοδότητηση τών 

δικαιούχων. Τό ύπουργείο Δημοσίων ~Εργων άντι

μετώπισε &ποτελεσματικά καί τίς περιπτώσεις πού 

δέν ύπάρχει συμφωνία τών συνιδιοκτητών γιά τήν 

&ποκατάσταση των ζημιών, δπότε παρεμβαίνει τό 

Κράτος. 'Ο πρωθυπουργός εδωσε δδηγίες γιά τήν 

έπιτάχυνση τοϋ δλου εργου καί τήν άρση των έμπο

δίων. 

τέλος, δ Κ. Καραμανλfjς έπωφελήθηκε τfjς πα

ρουσίας του στή Βόρεια 'Ελλάδα γιά νά έπισκεφθεί 

τήν εκθεση τών μακεδονικών θησαυρών πού λει

τουργεί στό 'Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

καί, στή συνέχεια, νά μεταβεί στή Βεργίνα, δπου καί 

ένημερώθηκε &πό τόν καθηγητή Μ. 'Ανδρόνικο γιά 

τήν πορεία τών &ρχαιολογικών &νασκαφών. 

'Ο πρωθυπουργός, μετά τήν ένημέρωσή του καί 

τήν έπιθεώρηση τών ύπό έκτέλεση έργασιών, δή

λωσε: 

«Οί τάφοι τής Βεργίνας καί ή έκθεση τών μακε

δονικών θησαυρών στή Θεσσαλονίκη προκαλουν 

τόν θαυμασμό. Γιατί έχουν καλλιτεχνική, {στορική 

καί πρό παντός έθνική σημασία. Θά πρέπει όλοι οί 

"Ελληνες νά τούς έπισκεφθουν γιά νά γνωρίσουν τήν 

ίστορία μας. Θά αίσθανθουν vπερήφανοι καί θά δια

πιστώσουν τήν ένότητα του έλληνικου πολιτισμου. 

'Ο κ. 'Ανδρόνικος καί ή δίς Ρωμιοπούλου πού ώργά-
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νωσαν τήν έκθεση άξίζουν συγχαρητήρια. Τούς έδή

λωσα δτι θά θέσω στήν διάθεσή τους δσα μέσα θά 

χρειασθουν τεχνικά καί οίκονομικά γιά νά έπισπεύ

σουν καί νά όλοκληρώσουν τό έργο τους πού, έπα

ναλαμβάνω, έχει ύψίστη έθνική σημασία». 

Παράλληλα, δ πρωθυπουργός άποφάσισε τήν έπέ

κταση του 'Αρχαιολογικοί) Μουσείου καί τήν έπί

σπευση τής άνεγέρσεως του Βυζαντινοu Μουσείου 

Θεσσαλονίκης, μέ τήν προοπτική νά γίνει τό πλου

σιότερο τής Βαλκανικής. ΥΕκαμε άκόμη τή σύσταση 

νά ένταθοuν οί προπαρασκευαστικές προσπάθειες 

γιά τή διεθνή προβολή των μακεδονικών θησαυρών. 

'Υπενθυμίζεται δτι δ πρωθυπουργός δέχτηκε πρό

σφατα πρόταση τοu περιοδικοϋ <Πime)) γιά τήν παγ

κόσμια προβολή τοϋ έκπολιτιστικοϋ εργου τοϋ Μεγά

λου 'Αλεξάνδρου (ταινία μέ θέμα τήν πορεία τοϋ 

Μεγάλου 'Αλεξάνδρου σέ 6 έπεισόδια καί 5 γλώσ
σες, εκθεση στήν 'Αμερική καί σέ Cίλλες χώρες των 

μακεδονικών θησαυρών, είδική εκδοση γιά τή ζωή 

καί τό εργο τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου). 

12-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπταήμερη 

περιοδεία στά νησιά τοϋ 'Ανατολικοϋ Αίγαίου καί 

τήν Κρήτη . 

Στή Μυτιλήνη, πρώτο σταθμό τοϋ ταξιδιοϋ του, 

άφοϋ ύπογράμμισε δτι κανένας δέν άπειλεί «άλλά καί 

οϋτε ε{ναι δυνατόν νά διανοηθή νά άπειλήσψ> τήν 

άσφάλεια τοϋ νησιοϋ, ή όποία καί «ταυτίζεται μέ τήν 

άσφάλεια όλόκληρου τοϋ έλληνικοϋ χώρου)), άνα

φέρθηκε στό δεύτερο σοβαρό πρόβλημα: τήν άνά

πτυξη τοϋ άκριτικοϋ αύτοϋ χώρου. 

«Αiσθάνομαι είλικρινή χαρά έπισκεπτόμενος τό 

ξακουστό νησί σας, ένα νησί πού έκτός άπό τήν 

όμορφιά του έχει μακρά πολιτιστική παράδοση, πού 

ξεκινά μέ τήν αvγή του πολιτισμου μας. 

»Γνωρίζω δτι τά βασικότερα προβλήματα πού 

σάς άπασχολουν εlvαι ή άσφάλεια καί ή άνάπτυξη 

του νησιου σας. 

»Καί γιά μέν τό πρώτο ήμπορώ νά σάς βεβαιώσω 

δτι μπορείτε νά άσχολήσθε άπερίσπαστοι στά είρη

νικά σας έργα. Γιατί ή άσφάλειά σας ταυτίζεται μέ 

τήν άσφάλεια όλόκληρου του έλληνικου χώρου. Πι

στεύω δ τι κανένας δέν τήν άπειλεί. 'Αλλά ούτε καί 

εlναι δυνατόν νά διανοηθή νά τήν άπειλήση. "Οπως 

γνωρίζετε, μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας έδημιουρ

γήθησαν όρισμένες διαφορές χωρίς εVθύνη δική μας. 

»'Επιδίωξή μας εlναι νά λύσουμε αvτές τίς δια

φορές είρηνικά καί δίκαια, δπως έπιβάλλει ή λογική 

καί τό συμφέρον άμφοτέρων τών λαών μας. Καί δταν 

λέγω δίκαια, έννοώ λύσεις πού νά στηρίζωνται στό 

διεθνές δίκαιο καί τήν διεθνή πρακτική καί νά μήν 

ύπαγορεύωνται άπό πολιτικές σκοπιμότητες. 'Ελπί

ζω δτι καί στήν Τουρκία θά έπικρατήσουν τελικά 

άνάλογες σκέψεις, γιά νά καταστουν καρποφόρες οί 

διαπραγματεύσεις πού διεξάγουμε. 

» "Οσον άφορά τό δεύτερον, τήν άνάπτυξη δηλα
δή του νησιου σας, έκτός άπό τή διάθεση σημαντι

κών πιστώσεων γιά τήν έκτέλεση έργων ύποδομής, ή 

Κυβέρνηση έψήφισε καί είδικό νόνο γιά νά ένθαρρύ

νη τίς έπενδύσεις στά νησιά του Αίγαίου. Έπί τtf 

βάσει του νόμου αvτου ένεκρίθησαν προτάσεις γιά 

έπενδύσεις 6 δισεκατ. δρχ. στήν Μυτιλήνη, τήν Χίο 

καί τήν Σάμο. Λυπουμαι, γιατί διαπιστώνω δτι καθυ

στερεί ή πραγματοποίηση τών έπενδύσεων αvτών. 

Θά έξετάσω τά αϊτια καί θά λάβω μέτρα γιά τήν άρση 

τών έμποδίων. 'Αλλά καί πέραν αvτών σάς πληρο

φορώ δτι ή Κυβέρνηση καταρτίζει fίδη γιά κάθε νησί 

είδικά προγράμματα άναπτύξεως, πού θά εlναι έτοιμα 

μέχρι του προσεχους θέρους. 

» "Οπως εlπα προχθές καί στήν Θεσσαλονίκη, ή 
κατάσταση του τόπου μας εlναι καλή καί προβάλλει 

καλύτερη σέ σύγκριση μέ άλλες χώρες. Παρακολου

θείτε καθημερινά στά μέσα ένημερώσεως τίς πολιτι

κές καί κοινωνικές άναστατώσεις, τίς αίματηρές 

συγκρούσεις καί {ό κυμα βίας πού κατακλύζει τόν 
κόσμο, έν άντιθέσει πρός τήν 'Ελλάδα πού άπολαμ

βάνει τά άγαθά τής πολιτικής όμαλότητος, τής ο/κο

νομικής προόδου καί τής γαλήνης τής κοινωνικής. 

»Αvτό βέβαια δέν σημαίνει δτι δέν έχομε προβλή

ματα. Προβλήματα ύπάρχουν καί θά ύπάρχουν, έφ' 

δσον ύπάρχει ζωή, πού αvτή καθ' έαυτή εlναι δημι

ουργός προβλημάτων. 'Απόδειξη δτι προβλήματα, 

καί ϊσως όξύτερα άπό τά δικά μας, έχουν καί οί πιό 

άνεπτυγμένες χώρες. 

» Τό θέμα γιά μάς εlναι δ τρόπος τής άντιμετωπί
σεώς των, καί είδικώτερα ή όρθολογική ίεράρχησή 

τους, άφου δέν μπορουν δι' έλλειψιν μέσων δλα συγ

χρόνως νά λυθουν. Γιατί δέν πρέπει νά λησμονουμε 

δτι στόν τόπο μας καλούμεθα νά κάνωμε σέ πέντε fί 

σέ δέκα χρόνια δ, τι έγινε σέ άλλες χώρες μέσα σέ 

έκατό fί καί διακόσια χρόνια. Αvτό δέ άκριβώς τό 

άλμα προσπαθεί νά κάμη ή χώρα μας μέ τήν ένταξή 

της στήν Εvρωπαϊκή Κοινή 'Αγορά. Γιά νά εlναι 

δμως άποτελεσματική ή προσπάθειά της, χρειάζεται 

τήν κατανόηση καί τήν συνεργασία δλων τών πολι

τών της. 

»Μαζί μέ τίς εvχαριστίες μου θά fίθελα νά σάς 

δώσω καί τήν διαβεβαίωσή μου δτι τό ένδιαφέρον 

μου γιά τήν άσφάλεια καί τήν πρόοδο τής Λέσβου θά 

εlναι διαρκές καί έντονο». 

Στή Χίο, δεύτερο σταθμό τής περιοδείας του, 

έπανέλαβε τίς ένθαρρυντικές διαβεβαιώσεις, άφοϋ, 

στήν άρχή τής σύντομης δμιλίας του, ε{χε παρατηρή

σει σέ άπάντηση τής προσφωνήσεως τοϋ δημάρχου: 
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'Ανατολικό ΑΙγαίο. Διέλευση aπό τή Αέσβο (άνω) καί τήν Πάτμο (κάτω). 
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«Σfiς εύχαριστώ γιά τά εύγενικά σας λόγια. Σfiς 

παρακαλώ νά βεβαιωθήτε δτι μέ Ιδιαίτερη χαρά έπι

σκέπτομαι σήμερα τό νησί σας, πού δ θρυλος τό φέ

ρει σάν γενέτειρα του 'Ομήρου· άλλά άνεξάρτητα 

άπό τούς θρύλους του παρελθόντος, βέβαιο εlναι δτι 

σήμερα τό δμορφο αύτό νησί εlναι πατρίδα συγχρό

νων 'Οδυσσέων. Καί έvνοώ μέ αύτό τούς ναυτικούς 

μας, πού τιμουν τό έλληνικό δνομα καί προβάλλουν 

τό δαιμόνιο τής φυλής μας σέ δλες τίς θάλασσες του 

κόσμου. Στήν Μυτιλήνη, κύριε δήμαρχε, διετύπωσα 

χθές ώρισμένες γενικώτερες σκέψεις, πού Ισχύουν 

καί γιά τήν Χίο καί τά άλλα νησιά του ΑΙγαίου. Καί 

γι ' αύτό δέν νομίζω δτι ύπάρχει άνάγκη άναλυτικά 
νά τίς έπαναλάβω. Διεκήρυξα έκεί τό ένδιαφέρον 

δλου του πολιτικου κόσμου τής χώρας -γιά τήν 

άσφάλεια καί τήν πρόοδο τών νησιών μας. 

' >>'Η Χίος έγνώρισε μεγάλες συμφορές στήν πο

λυκύμαντο ίστορία της. Σήμερα δμως, δπως δλόκλη

ρος ή Έλλάς, άπολαμβάνει καί τό νησί σας τά άγαθά 

τής εΙρήνης καί τής προόδου. Καί τά άγαθά αύτά 

κανένας δέν μπορεί vά τά άπειλήση, έφ' δσον θά τά 

θωρακίζη ή έθνική δμόνοια καί ή κοινωνική γαλήνη 

στόν τόπο μας. 

»'Επιθυμώ νά σfiς βεβαιώσω, κύριε δήμαρχε, δ τι 

τά προβλήματα πού σfiς άπασχολουν, θά έξετασθουν 

μέ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Καί πιστεύω δτι μέ τήν συ

νεργασία σας θά βρουν σύντομα τήν λύση τους». 

Στή συνέχεια του ταξιδιου του, ό Κ. Καραμανλής 

έπισκέφθηκε τή Σάμο, όπου ύπογράμμισε τό εντονο 

κυβερνητικό ένδιαφέρον γιά τήν άνάπτυξη του νη

σιου : 

«Κατ' άρχήν θά ι] θελα νά σfiς βεβαιώσω δτι ή 

Σάμος, καθώς καί τά άλλα νησιά του ΑΙγαίου, βρί

σκονται στό κέντρο τού ένδιαφέροντος δχι μόνο τής 

Κυβερνήσεως, άλλά καί δλόκληρου τού έλληνικοv 

λαού. Καί αύτό δχι μόνο γιατί βρίσκονται σέ εναν 

εύαίσθητο γεωγραφικό χώρο, άλλά καί γιατί μfiς πα

ραδειγματίζουν καθημερινά μέ τό θάρρος καί τήν 

ψυχραιμία τους. 

»Καί θά ι]θελα έν συνεχεί~ νά σfiς βεβαιώσω δτι 

τό ένδιαφέρον αύτό θά έκδηλωθή σύντομα καί κατά 

τρόπον εμπρακτον. VΗδη, δπως εlπα άλλου, καταρτί

ζονται εΙδικά γιά κάθε νησί προγράμματα άναπτύξε
ως. Καί λέγω εΙδικά, γιατί λόγω γεωγραφικών μειο

νεκτημάτων ή άνάπτυξη ένός νησιού παρουσιάζει 

ποικίλες δυσκολίες. Καί τίς δυσκολίες άκριβώς αύ

τές θά προσπαθήσουμε νά έξουδετερώσουμε, μέ τή 

συνεργασία βέβαια τή δική σας. Γιατί πολλές φορές 

παρατηρείται /Jλλειψη τοπικών πρωτοβουλιών γιά 

τήν άξιοποίηση τών κυβερνητικών μέτρων. 

»Σfiς εύχαριστώ, άγαπητοί Σαμιώτες, γιά τήν 

συμπάθεια μέ τήν δποία μέ ύποδεχθήκατε. Καί τήν 

συμπάθεια αύτή τήν έκτιμώ τοσούτφ μάλλον, καθ' 

δσον διαισθάνομαι δτι άπευθύνεται περισσότερο 

στόν aνθρωπο, παρά στόν πρωθυπουργό». 

Στήν Πάτμο, έπόμενο σταθμό τής περιοδείας του, 

ό Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκε τήν 'Ιερά Μονή. 

«'Εδώ /Jρχομαι προσκυνητής», παρατήρησε καί άπέ

φυγε νά έκφωνήσει πολιτικό λόγο. 'Απλά καί μόνο, 

σέ στενότερο κύκλο άναμνήσθηκε τή συμβολή του 

στήν έξέλιξη του νησιου μέ τά εργα πού έξετέλεσε 

πρίν άπό εϊκοσι χρόνια: τό εiδικό πρόγραμμα γιά τήν 

άναστύλωση τής Μονής καί τών κατεστραμμένων 

έκκλησιών, τήν άνακάλυψη τών περίφημων τοιχο

γραφιών καί, τέλος, τά βασικά εργα γιά τήν τουρι

στική άνάπτυξη τής Πάτμου. 

Τήν ίδια ημέρα, ό πρωθυπουργός έπισκέφθηκε 

τήν Κάλυμνο καί τήν Κώ. 

'Αφου όλοκλήρωσε τήν περιοδεία του στό άνα

τολικό Αiγαίο, ό πρωθυπουργός κατέπλευσε, στίς 16 
Σεπτεμβρίου, στήν Κρήτη, μέ πρώτο σταθμό τά Χα

νιά, όπου έκφώνησε, σέ άπάντηση προσφωνήσεως 

του δημάρχου, σύντομο λόγο: 

«Βρίσκομαι σήμερα στήν Κρήτη, τερματίζοντας 

μιά περιοδεία στά άκριτικά νησιά μας, πού μέ γέμισε 

μέ συγκινήσεις. Καί πού προπαντός άναvέωσε καί 

ένίσχυσε τήν έμπιστοσύνη μου στίς άρετές καί τίς 

δυνατότητες τού λαού μας. Καί /Jκρινα δτι /Jπρεπε νά 

τερματίσω έδώ τήν περιοδεία μου αύτή, γιατί έγνώρι

ζα δτι τήν δλοκλήρωση τών έντυπώσεων αύτών θά 

τήν εύρισκα στήν Κρήτη. Τό νησί τού Βενιζέλου, 

πού σφύζει άπό δυναμισμό καί πάλλεται άπό τό πά

θος τής έλευθερίας. 

»Δέν θά άναφερθώ στήν παλιά ίστορία τής Κρή

της. Τήν έποχή δηλαδή πού ή Μεγαλόνησος κυρι

αρχούσε στήν Μεσόγειο καί δημιουργουσε τόν Μι

νωικό πολιτισμό. Τόν λαμπρό έκείνο πολιτισμό, πού 

ύπήρξε δ πρόδρομος δλων τών έν συνεχεί~ πολιτι

σμών μας. Δέν μπορώ δμως νά μήν έξάρω τήν σύγ

χρονη ίστορία της, πού εlναι γεμάτη άπό άγώνες 

έθνικούς. 'Αγώνες πού βρήκαν τελικά τήν /Jκφραση 

καί τήν δικαίωσή τους στό πρόσωπο τού 'Ελευθερί

ου Βενιζέλου καί ε{χαν τίς προεκτάσεις τους μέχρι 

καί τήν Μακεδονία, τήν πατρίδα μου. 

»Δέν ήρθα έδώ γιά νά μοιράσω ύποσχέσεις. Ούτε 

γιά νά έπηρεάσω τό φρόνημά σας τό πολιτικό. Γνω

ρίζω δτι οί Κρήτες εlναι τόσο σκληροτράχηλοι, 

ωστε μιά τέτοια προσπάθεια θάφερνε τό άντίθετο 

άποτέλεσμα. τΗρθα γιά νά σfiς διαδηλώσω τήν άγά

πη μου καί νά άντλήσω δύναμη άπό τήν άγάπη τή 

δική σας. Γιατί /Jχω άνάγκη άπό τήν συμπαράσταση 

δλοκλήρου του λαού γιά νά φέρω σέ πέρας τό δύ

σκολο /Jργο πού έπωμίσθηκα. 'Ένα /Jργο πού συνί

σταται στήν κατοχύρωση τής άσφαλείας καί τήν οΙ

κονομική καί κοινωνική άνάπτυξη του τόπου μας. 

• Ήρθα σάν φορέας τού πνεύματος τής δμονοίας καί 
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τής συνεργασίας, πού εlναι άπαραίτητο γιά τήν προ

κοπή τοv τόπου. Γιατί δέν πρέπει νά λησμονούμε δτι 

οί διχόνοιες του παρελθόντος ύπονόμευσαν έθνικές 

έξάρσεις καί έπιτυχίες καί ώδήγησαν σέ έθνικές 

συμφορές. 

))Πέραν δμως αύτών, ήρθα γιά νά ένημερωθώ γιά 

τά προβλήματα πού άπασχολοvν τήν Μεγαλόνησο. 

Καί νά τά άντιμετωπίσω στό μέτρο του δυνατού, μέ 

τήν βοήθεια τοv συμπολίτη σας καί έκλεκτοv μου 

συνεργάτη ύπουργοv τοv Συντονισμού. Τό ένδιαφέ

ρον μου, άλλωστε, γιά τήν Κρήτη τό γνωρίζετε άπό 

τό παρελθόν. Γιατί αύτά πού έκανα γιά τήν άνάπτυξη 

του νησιού σας, άν δέν ήταν πολλά, πάντως ύπήρξαν 

περισσότερα άπό δσα έκαναν άλλες Κυβερνήσεις. 

)) 'Όπως εlπα καί άπέδειξα, νομίζω στήν Θεσσα
λονίκη, ό τόπος μας βρίσκεται σήμερα σέ καλό δρό

μο. VΕχει όμαλότητα δημοκρατική, γαλήνη κοινω

νική καί οίκονομική πρόοδο. Γιά νά έκτιμήσετε τήν 

σημερινή κατάσταση, δέν έχετε παρά νά τήν συγκρί

νετε μέ τό χάος στό όποίο βρεθήκαμε τήν tπομένη 

τής καταρρεύσεως τής δικτατορίας. 'Αλλά θά πρέπει 

έπίσης νά τήν συγκρίνετε καί μέ τήν κατάσταση πού 

έπικρατεί σέ άλλες χώρες, πού δοκιμάζονται άπό 

αίματηρές πολιτικές καί κοινωνικές άναταραχές καί 

μαστίζονται άπό οίκονομική κακοδαιμονία. Πς κα

τακτήσεις δμως πού άνέφερα παραπάνω, θά πρέπει 

νά τίς προστατεύσρυμε, γιατί πάνω σ' αύτές θά θεμε

λιώσουμε ενα καλύτερο μέλλον. 'Ένα μέλλον πού θά 

κατοχυρωθή άσφαλέστερα μέσα στήν οίκογένεια 

τών προηγμένων λαών τής Εύρώπης. Πιστεύω δτι 

αύτόν τόν δρόμο θά μiiς έδειχνε, άν ζούσε σήμερα, 

καί ό Βενιζέλος. 

)) 'Όλα αύτά, βέβαια, δέν σημαίνουν δτι ή χώρα 
δέν έχει προβλήματα. Γιατί, δπως εlπα καί άλλου, 

προβλήματα ύπάρχουν καί θά ύπάρχουν, έφ' δσον 

ύπάρχει ζωή. 'Αντιμετωπίζουμε, καί ίδίως στόν έξω

τερικό τομέα, πολλά καί κρίσιμα προβλήματα, πού 

δημιουργήθηκαν δμως χωρίς εύθύνη δική μας. Ήμ

πορώ δμως νά σiiς βεβαιώσω δτι καί τά προβλήματα 

αύτά άντιμετωπίζονται κατά τρόπον, d5στε νά προ

στατεύωνται καί τά συμφέροντα καί ή τιμή τής χώ

ρας. 'Α ντιμετωπίζοvται μέ θάρρος, άλλά καί σω

φροσύνη. Γιατί τό θάρρος χωρίς τήν σωφροσύνη 

ταυτίζεται, κατά τόν 'Αριστοτέλη, μέ τήν τρέλλα. 

'Ενώ ή σωφροσύνη χωρίς τό θάρρος ταυτίζεται μέ 

τόν δισταγμό καί τήν άδράνεια. 

))Πάντως ή διαφύλαξις τών κατακτήσεων πού άνέ

φερα καί ή άποτελεσματική άντιμετώπισις τών έξω

τερικών κινδύνων προϋποθέτουν όμαλότητα δημο

κρατική, γαλήνη κοινωνική καί προπαντός έθνική 

όμοψυχία. Άλλά ή έθνική tνότης δέν πρέπει νά εl

ναι ενα σύνθημα κενό. Πρέπει νά γίνη συνείδησις 

καί πράξις δλων μας. Γιατί εlναι πηγή ήθικής καί 

ύλικής δυνάμεως κι αύτό δέν χρειάζεται σοφία γιά 

νά τό άvτιληφθή κανείς. Τό διδάσκει ή ίστορία, άλλά 

καί ή καθημερινή ζωή. 

))Εlμαι βέβαιος, άγαπητοί Χανιώτες, δτι άντιλαμ

βάνεστε τά μηνύματα πού περιέχουν τά λόγια μου. 

Δέν σiiς μιλώ σάν κομματικός ήγέτης. Σiiς μιλώ σpν 

'Έλληνας, πού άφιέρωσε τήν ζωή του στήν ύπηρεσία 

τής χώρας αύτής, γιά νά τή δή -δπως τή θέλετε καί 

σείς- ίσχυρή καί εύτυχισμένψ. 

Στή συνέχεια τής περιοδείας του στή Μεγαλόνη

σο, δ πρωθυπουργός έπισκέφθηκε τό Ρέθυμνο καί τό 

'Ηράκλειο, δπου, μιλώντας σέ δημόσια συγκέντρω

ση, εδωσε εiδική εμφαση στίς «λαμπρές προοπτικές 

άναπτύξεωφ) τής περιοχής στά πλαίσια καί τής έντά

ξεως τής χώρας στήν ΕΟΚ -Ιδιαίτερα στό γεωργικό 

καί τόν τουριστικό τομέα. «Καί θά προσθέσω καί τόν 

πνευματικό)) -κατέληξε- «γιατί οί πανεπιστημια

κές σχολές πού έγκατέστησε ή Κυβέρνησή μου στήν 

Κρήτη, θά καταστήσουν δλοκληρωμέvη τήν άνά

πτυξή τηφλ 

Στή διάρκεια τής περιοδείας του στό 'Ανατολικό 

Αiγαίο καί τήν Κρήτη, δ Κ. Καραμανλής δέν παρέ

λειψε νά έξετάσει σέ συνεργασία μέ τίς τοπικές άρ

χές τά έκκρεμή προβλήματα τ&ν εύαίσθητων αύτ&ν 

νησιωτικών περιοχών καί νά δώσει όδηγίες γιά τήν 

έπίλυση των έκκρεμοτήτων στό πεδίο τής διοικήσε

ως καί τ&ν δημοσίων εργων καί γιά τήν ένίσχυση 

των προϋποθέσεων τής παραγωγικής άναπτύξεώς 

τους . 

Εύθύς μετά τήν έπάνοδό του στήν 'Αθήνα, ό Κ. 

Καραμανλής εκαμε πρός τούς δημοσιογράφους τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«Εlμαι, πράγματι, πολύ ίκανοποιημένος. Πρώτον, 

διότι εlχα τήν εύκαρία νά έπικοινωνήσω μέ τόν λαό, 

μέσα στόν όποίο αίσθάνομαι άνετα. Καί δεύτερον, 

διότι διεπίστωσα ύψηλό έθνικό φρόνημα, μετριοπά

θεια πολιτική καί πρόοδο. Καί, πρό παντός, έφεση 

γιά πρόοδο πού δικαιολογεί αίσιοδοξία γιά τό μέλ
λον)). 

Οί ύποσχέσεις τοϋ πρωθυπουργοϋ πρός τούς κα

τοίκους των νήσων πού έπισκέφθηκε θά περάσουν 

στό στάδιο τής ύλοποιήσεως, δταν, στίς 23 Σεπτεμ
βρίου, συγκληθεί ύπό τήν προεδρία του σύσκεψη, 

στή διάρκεια τής δποίας άποφασίστηκε νά τεθοϋν σέ 

liμεση λειτουργία οί μηχανισμοί πού θά έπιτρέψουν 

τήν ταχεία άνάπτυξη των νήσων, σέ τρόπο ώστε νά 

άντισταθμισθοϋν τά μειονεκτήματα πού δημιουργεί 

ή ιδιάζουσα γεωγραφική τους θέση, σέ σχέση μέ τά 

οικονομικά κέντρα τής χώρας . 

Στή σύσκεψη έξετάστηκαν άκόμη αiτήματα άνα

φερόμενα στήν έπίλυση γενικότερων προβλημάτων 

των παραγωγικών τάξεων των περιοχών αύτ&ν, δπως 

άναπτυξιακά, συγκοινωνιακά, πιστωτικά, όργανώ-
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σεως καί διαθέσεως τής γεωργικής παραγωγής καί 

άλλα, καθώς καί σέ εργα άρμοδιότητος τοϋ Προ

γράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων. Ό πρωθυπουρ

γός εδωσε αύστηρές δδηγίες γιά τήν ταχεία έπάν

δρωση τών δημοσίων ύπη ρεσιών τών νησιωτικών 

περιοχών, πού παρουσιάζουν πολλά κενά, μέ άποτέ

λεσμα νά άναστέλλεται αύτή ή άνάπτυξή τους, καθώς 

καί γιά τήν προώθηση πρός ψήφιση τοϋ νομοσχεδί

ου περί κινήτρων πού θά περιλαμβάνει, τόσο νέα κί

νητρα είδικά γιά τίς περιοχές αύτές, δσο καί τίς βελ

τιώσεις τοϋ Ν. 289/76. τέλος, προβλέφθηκε ή μελέτη 
καί ή έπίλυση έπιμέρους προβλημάτων, δπως π.χ. 

τής τουριστικής άναπτύξεως τών νομών Λέσβου, Χί

ου καί Σάμου, τοϋ θέματος τών κρασιών της Σάμου, 

της σπογγαλιείας της Καλύμνου, τής συγκοινωνια

κής έξυπηρετήσεως κ.ά. 

Σχετικά μέ τήν κατηγορία τών αίτημάτων πού 

άφοροϋν τήν έκτέλεση εργων, δ Κ. Καραμανλής 

εδωσε τήν έντολή νά έξεταστεί ή δυνατότητα έντά

ξεώς τους στά είδικά προγράμματα καί εδωσε τίς 

άναγκαίες δδηγίες rοστε ή χρηματοδότηση τών προ

γραμμάτων αύτών, πού θά περιλαμβάνουν καί τά ύπό 

έκτέλεση εργα, νά εχει σχετική προτεραιότητα 

-πάντοτε μέσα στά γενικότερα πλαίσια τών σχετικά 

περιορισμένων δυνατοτήτων τής χώρας. 

[Προτοϋ πραγματοποιήσει τήν έπίσκεψη στά 

τρία άκριτικά νησιά καί τήν Κρήτη; δ πρωθυπουργός 
ε{ χε ένημερωθεί γιά τά είδικότερα προβλήματά τους, 

μέ εμφαση στόν οίκονομικό τομέα, άπό τόν είδικό 

σύμβουλό του Γ. Δράκο: 

«Λέσβος- Χίος- Σάμος 

» I. Τ ό υπουργείο Συντονισμοί> έκπονεί είδικό πενταετές 
πρόγραμμα άναπτύξεως τών περιοχών αuτών (καί τής Δω

δεκανήσου). Ή έκπόνηση θά περατωθεί στίς άρχές του 

1979. 
»2. Δίδονται διάφορα κίνητρα στούς δημοσίους υπαλλή

λους, οί όποίο ι έργάζονται στά νησιά αuτά (π.χ. προαγωγές 

σέ συντομώτερο διάστημα). 

»3. Οί πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων 'Επεν
δύσεων πού είναι δυνατόν νά κατανεμηθοί>ν γεωγραφικώς, 

άνέρχονται συνολικά γιά τά ετη 1975, 1976, 1977, μαζί μέ 
τίς έγκεκριμένες πιστώσεις του α' έξαμήνου 1978, σέ Ι 04 
δισεκατ. δρχ. περίπου. 'Από αuτές 836 έκατ. δρχ. €λαβε ή 
Λέσβος, 445 έκατ. δρχ. ή Χίος καί 529 έκατ. δρχ. ή Σάμος. 

»4. Οί άνωτέρω πληρωμές καί πιστώσεις κατά κεφαλήν 
κατοίκου, γιά τήν περίοδο πού άναφέραμε, είναι γιά τό 

σύνολο τής χώρας 11.835 δρχ., γιά τήν Λέσβο 7.270 δρχ., 
γιά τήν Χίο 8.241 δρχ. καί γιά τήν Σάμο 12.595 δρχ. 

»5. Οί επιδοτήσεις άπό τόν Τακτικό Προϋπολογισμό 
του υπουργείου Γεωργίας πού μποροί>ν νά κατανεμηθοί>ν 

γεωγραφικά άνήλθαν τήν διετία 1976-1977 σέ 11.348 έκατ. 
δρχ. 'Από αuτά ή Λέσβος είσέπραξε 48 έκατ. δρχ., ή Χίος 
60 έκατ. δρχ. καί ή Σάμος 20 έκατ. δρχ. Κατά κεφαλήν 
κατοίκου οί επιδοτήσεις αuτές άνήλθαν γιά τό σύνολο τής 

'Ελλάδος σέ 1.294 δρχ. καί γιά τήν Λέσβο 416, τήν Χίο 
1.118 καί τήν Σάμο 486. 

»6. Οί ένισχύσεις πού δόθηκαν στούς οργανισμούς το
πικής αυτοδιοικήσεως κατά τήν περίοδο άπό 1.1.75 εως 
30.6.78 άνέρχονται γιά δλόκληρη τήν 'Ελλάδα σέ 8,2 δι
σεκατ. δρχ . 'Από αuτά ή Λέσβος έλαβε 96,9 έκατ. δρχ., ή 
Χίος 42,7 έκατ. δρχ. καί ή Σάμος 43,5 έκατ. δρχ. Κατά 
κεφαλήν κατοίκου οί ένισχύσεις αuτές άνfjλθαν σέ 916 
δρχ. γιά δλόκληρη τήν χώρα καί 844 δρχ. γιά τήν Λέσβο, 
792 δρχ. γιά τήν Χίο καί 1.043 γιά τήν Σάμο. 

»7. Τά δάνεια πού χορήγησε ή 'Αγροτική Τράπεζα σ' 
δλόκληρη τήν 'Ελλάδα συνολικά γιά τήν περίοδο άπό 

1.1. 75 εως 30.6. 78 άνέρχονται σέ 206 δισεκατ. δρχ. περί
που. 'Από αuτά ή Λέσβος €λαβε 1,9 δισεκατ. δρχ., ή Χίος 
390 έκατ. δρχ. καί ή Σάμος 646 έκατ. δρχ. Κατά κεφαλήν 
κατοίκου οί πιστώσεις τής 'Αγροτικής άνfjλθαν σέ 22. 987 
δρχ. γιά τό σύνολο τής ·Ελλάδος καί σέ 16.830 δρχ . γιά 

τήν Λέσβο, 7.228 γιά τήν Χίο καί 15.481 γιά τήν Σάμο. 
»8. Τά δάνεια πού χορήγησε ή 'Εθνική Κτηματική Τρά

πεζα τής 'Ελλάδος τήν τριετία 1975-1977 στό σύνολο τής 
χώρας άνέρχονται σέ 19,8 δισεκατ. δρχ., άπό τά όποία ή 
Λέσβος €λαβε 90,4 έκατ., ή Χίος 64,6 έκατ. καί ή Σάμος 74 
έκατ. Κατά κεφαλήν κατοίκου τά δάνεια αuτά άντιπροσω

πεύουν στό σύνολο τής χώρας μέν 2.261 δρχ., ενώ στήν 
Λέσβο 786 δρχ., στήν Χίο 1.196 δρχ. καί στήν Σάμο 1.762 
δρχ. . 

))9, Τά δάνεια πού χορήγησε τό Ταμείο Παρακαταθη
κών καί Δανείων κατά τήν τριετία 1975-1977 στό σύνολο 
τfjς χώρας άνέρχονται σέ 3,9 δισεκατ. δρχ. 'Από αuτά ή 
Λέσβος €λαβε 168,9 έκατ., ή Χίος 78,1 έκατ. καί ή Σάμος 
48,6 έκατ . Κατά κεφαλήν κατοίκου τά ποσά αuτά άντιπρο

σωπεύουν στό σύνολο τής χώρας 445 δρχ., στήν Λέσβο 
1.469 δρχ., στήν Χίο 1.447 δρχ. καί στήν Σάμο 1.157 δρχ. 

))10. Μεγάλη ώθηση τών ίδιωτικών έπενδύσεων στάνη
σιά αuτά φαίνεται δτι €δωσε δ Ν. 289/76. Οί έγκρίσεις τών 
επενδύσεων επί τij βάσει του Νόμου αuτοί> άνfjλθαν σέ 5,8 
δεσεκατ. δρχ. γιά τά τρία νησιά, άλλά οί πραγματοποιή

σεις τών έγκριθεισών επενδύσεων υστεροί>ν σημαντικά 

-κάτω του 10%. 
))11. Τέλος, μετά τήν μεταπολίτευση εδόθησαν σέ πα

ρεμεθόριες περιοχές δάνεια γιά εξόφληση δανείων καί κε

φάλαιο κινήσεως συνολικοί> uψους 2.208 έκατ. δρχ. 'Εξ 
αuτών, στήν Λέσβο έδόθησαν 416 έκατ. δρχ., στήν Χίο 173 ' 
έκατ. δρχ. καί στήν Σάμο 147 έκατ. δρχ. 

))Κρήτη 

))1 . Οί πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων 'Επεν
δύσεων πού είναι δυνατόν νά κατανεμηθοί>ν γεωγραφικά 

άνέρχονται συνολικά γιά τά ετη 1975, 1976, 1977 μαζί μέ 
τίς εγκεκριμένες πιστώσεις του α' έξαμήνου 1978 σέ 104 
δισεκατ . δρχ. περίπου. 'Από αuτά ή Κρήτη 1\λαβε 3,9 δισε
κατ. δρχ. 

))2. Οί άνωτέρω πληρωμές καί πιστώσεις κατά κεφαλήν 
κατοίκου, γιά τήν προαναφερθείσα περίοδο γιά μέν τό σύ

νολο τής χώρας 11.835 δρχ. καί γιά τήν Κρήτη 8.538 δρχ. 
))3. Οί επιδοτήσεις άπό τόν Τακτικό Προϋπολογισμό 

πού μποροί>ν νά κατανεμηθοί>ν γεωγραφικά άνήλθαν τήν 

διετία 1976-1977 σέ 11,3 δισεκατ. δρχ.' Από αuτά ή Κρήτη 
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είσέπραξε 369 έκατ . δρχ. Κατά κεφαλήν ο{ έπιδοτήσεις 

αυτές aνfjλθαν τήν τελευταία διετία σέ 1.294 δρχ.γιά τό 
σύνολο τfjς ' Ελλάδος καί 807 δρχ. γιά τήν Κρήτη. 

»4. Οί ένισχύσεις πού δόθηκαν στούς όργανισμούς το
πικfjς αυτοδιοικήσεως κατά τήν περίοδο άπό 1.1 .75 εως 
30.6. 78 άνέρχονται γιά όλόκληρη τήν 'Ελλάδα σέ 8,2 δι
σεκατ . δρχ. 'Από αυτά ή Κρήτη ελαβε 421,5 έκατ. δρχ. Οί 
ενισχύσεις αυτές κατά κεφαλήν κατοίκου άνfjλθαν γιά όλό

κληρη τήν χώρα σέ 916 δρχ. καί γιά τήν Κρήτη σέ 923 δρχ . 

»5. Τά δάνεια πού χορήγησε ή ·Αγροτική Τράπεζα σ ' 

όλόκληρη τήν 'Ελλάδα συνολικά γιά τήν περίοδο aπό 

1.1. 75 εως 30.6. 78 aνέρχονται σέ 206 δισεκατ. δρχ . περί

που . 'Από αυτά ή Κρήτη ελαβε 12,8 δισεκατ . δρχ. Κατά 

κεφαλήν κατοίκου οί πιστώσεις τfjς · Αγροτικfjς άνfjλθαν 
σέ 22. 987 δρχ. γιά τό σύνολο τfjς 'Ελλάδος καί σέ 28.050 
δρχ . γιά τήν Κρήτη . 

»6. Τά δάνεια πού χορήγησε ή 'Εθνική Κτηματική Τρά
πεζα τfjς 'Ελλάδος τήν τριετία 1975-1977 στό σύνολο τfjς 
χώρας άνέρχονται σέ 19,8 δισεκατ . δρχ. , άπό τά όποία ή 

Κρήτη ελαβε 1,1 δισεκατ . δρχ. περίπου . Κατά κεφαλήν 

κατοίκου τά δάνεια αυτά άντιπροσωπεύουν στό σύνολο τfjς 

χώρας μέν 2.261 δρχ., εν& στήν Κρήτη φθάνουν τίς 2.323 
δρχ. 

»7. Τά δάνεια πού χορήγησε τό Ταμείο Παρακαταθη

κών καί Δανείων κατά τήν τριετία 1975-1977 στό σύνολο 
τfjς χώρας aνέρχονται σέ 3,9 δισεκατ . δρχ. ' Από αυτά ή 

Κρήτη ελαβε 56 έκατ. περίπου. Κατά κεφαλήν κατοίκου τά 
δάνεια αυτά αντιπροσωπεύουν γιά μέν τό σύνολο τfjς χώ

ρας 445 δρχ. , ένώ γιά τήν Κρήτη 122 δρχ. 
»8. ' Εγκρίσεις διαφόρων ίδιωτικών επενδύσεων περιέ

χονται στόν Πίνακα 8. (' Ατυχώς ο{ πραγματοποιήσεις δέν 
ε{ναι γνωστές) 119 • 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο πρόεδρος Κάρτερ άπευθύνει στόν Κ. Καρα

μανλή προσωπική έπιστολή μέ άναφορά στά άποτε

λέσματα τής πρόσφατης συναντήσεως κc;ψυφής στό 

Κάμπ Νταίηβιντ: 

(('Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

>>Βρίσκομαι στήν ευχάριστη θέση νά σίiς aνακοινώσω 

δτι ό πρόεδρος Σαντάτ καί ό πρωθυπουργός Μπέγκιν ύπέ

γραψαν σήμερα δύο εγγραφα πού συντάχθηκαν κατά τή 

διάρκεια τfjς επίπονης διαπραγματεύσεως, πού επί δεκα

τρείς ήμέρες διεξήγαγα μαζί τους στό Κάμπ Νταίηβιντ. Τό 

πρώτο τιτλοφορείται "Πλαίσιο γιά τήy είρήνη στή Μέση 

'Ανατολή" καί καθορίζει τίς aρχές πού θά μπορουσαν νά 

εφαρμοστουν στίς είρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ 

του 'Ισραήλ καί δλων τών γειτόνων του. Τό δεύτερο εχει 

τίτλο "Πλαίσιο γιά τή σύναψη Συνθήκης Είρήνης μεταξύ 

τfjς Αίγύπτου καί του 'Ισραήλ" . Ό πρέσβυς μας θά σίiς 

κοινοποιήσει τά εγγραφα αυτά . Καί τά δύο μαζί, άποτελουν 

ενα εποικοδομητικό πλαίσιο γιά τήν επίλυση τfjς τραγικfjς 

συγκρούσεως μεταξύ του 'Ισραήλ καί τών 'Αράβων γειτό

νων του. Πιστεύω δτι, ετσι, εγινε ενα ίστορικό βfjμα γιά 

τήν είρήνευση τfjς Μέσης 'Ανατολfjς. 

>> ' Επειδή τό Παλαιστινιακό είναι τόσο κρίσιμο ζήτημα 

στή μεσανατολική διαμάχη, τό πρώτο εγγραφο δίδει εμφα-

ση στήν άνάπτυξη μιίiς συμφωνημένης βάσεως, ή όποία θά 

έπιτρέψει τήν προοδευτική έπίλυση του θέματος στά επό

μενα πέντε χρόνια. Τά μέρη πού συμμετείχαν στή συνάν

τηση του Κάμπ Νταίηβιντ συμφώνησαν επί τfjς άνάγκης 

νά ύπάρξει μιά πενταετής μεταβατική περίοδος, κατά τήν 

όποία ο{ κάτοικοι τfjς Δυτικfjς 'Όχθης καί τfjς Γάζας θά 

έγκαταστήσουν μιά άρχή γιά τήν αυτοδιοίκησή τους, μέ 

πλήρη αυτονομία, ή όποία θά αντικαταστήσει τήν ίσραη

λινή στρατιωτική διακυβέρνηση . Τό 'Ισραήλ θά διατηρή

σει στρατιωτική παρουσία μόνο σέ καθορισμένες τοποθε

σίες, γιά λόγους aσφαλείας. Ή 'Ιορδανία θά κληθεί νά 

συμμετάσχει στίς διαπραγματεύσεις πού θά καθορίσουν τίς 

λεπτομέρειες τών μεταβατικών ρυθμίσεων. 'Υπάρχει, έπί

σης, πρόβλεψη στή συμφωνία γιά συμμετοχή τfjς 'Ιορδα

νίας στή διατήρηση τfjς άσφάλειας, αν ή ίδια τό έπιθυμεί. 

>>Κατά τή διάρκεια τfjς πενταετους μεταβατικfjς περιό

δου, οί Παλαιστίνιοι θά μετάσχουν, &κόμη, σέ διαπραγμα

τεύσεις μέ τήν Αίγυπτο, τό 'Ισραήλ καί τήν 'Ιορδανία (άν 

ή 'Ιορδανία δεχτεί νά λάβει μέρος) γιά τό τελικό καθεστώς 

τής Δυτικfjς VΟχθης καί της Γάζας . Οί Παλαιστίνιοι εχουν 

δικαίωμα νά συμμετάσχουν σέ διαπραγματεύσεις γιά τή 

σύναψη Συνθήκης Είρήνης μετιiξύ τfjς 'Ιορδανίας καί του 

'Ισραήλ. Οί διαπραγματεύσεις αυτές θά βασίζονται σέ 

δ λες τίς προβλέψεις καί τίς άρχές τfjς ' Αποφάσεως ύπ' 

άριθ. 242 του Συμβουλίου 'Ασφαλείας τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών. Δέν θά γίνουν νέοι έποικισμοί 'Ισραηλινών στή 

Δυτική 'Όχθη καί τή Γάζα κατά τή διάρκεια τών διαπρα

γματεύσεων γιά η]ν αυτοδιοίκηση τfjς περιοχfjς. 

>>0{ προβλέψεις αυτές άναγνωρίζουν τά νόμιμα δικαιώ
ματα του παλαιστινιακου λαου καί θά του έπιτρέψουν νά 

συμμετάσχει στόν καθορισμό του μέλλοντός του. 0{ Πα
λαιστίνιοι θά άποφασίσουν πώς θά αυτοκυβερνηθουν, οί 

άντιπρόσωποί τους θά λάβουν aμεσα μέρος στίς διαπραγ

ματεύσεις γιά τό μέλλον τους, καί οί εκλεγμένοι άντιπρό

σωποί τους θά ψηφίσουν έπί τής συμφωνίας γιά τό τελικό 

καθεστώς τfjς Δυτικfjς wΟχθης καί τfjς Γάζας. 

»Τό εγγραφο αυτό προβλέπει, &κόμη, τή σύναψη ρυθ

μίσεων γιά θέματα aσφαλείας καί γιά τήν τήρηση τfjς είρή

νης, οί όποίες θά πρέπει νά άποτελουν μέρος μιίiς όλοκλη

ρωμένης λύσεως μεταξύ του 'Ισραήλ καί κάθε ένός άπό 

τούς γείτονές του. 

»'Η δεύτερη συμφωνία, "Πλαίσιο γιά τή σύναψη Συν

θήκης Ειρήνης μεταξύ τfίς Αίγύπτου καί του 'Ισραήλ", 

έπιβεβαιώνει άπό τή μιά πλευρά τήν προθυμία του 'Ισραήλ 

νά άποδώσει στήν Αίγυπτο τήν πλήρη άσκηση τfjς κυρι

αρχίας της στό Σινίi, καί άπό τήν qλλη, τήν προθυμία τfjς 

Αίγύπτου νά κάμει είρήνη καί νά άποκαταστήσει όμαλές 

σχέσεις μέ τό 'Ισραήλ. Κατά τή διάρκεια τών διαπραγμα

τεύσεων του Κάμπ Νταίηβιντ, συμφωνήθηκε ή δημιουργία 

τριών ζωνών άσφαλείας, ή μείωση δυνάμεων καί έξοπλι

σμών, ή σταδιακή άπόσυρση τών ίσραηλινών στρατευμά

των άπό δλο τό Σινίi, καί ή έπιστροφή των άεροδρομίων 

του Σινίi στόν ελεγχο τfjς αίγυπτιακfjς πολιτικfjς άεροπο

ρίας. 

>> ' Η πρώτη σημαντική άποχώρηση ίσραηλινών δυνά

μεων άπό τό Σινίi θά λάβει χώρα μεταξύ τριών καί εννέα 

μηνών άπό τή σύναψη τfjς Συνθήκης Είρήνης, ή όποία θά 

ύπογραφεί μέσα σέ τρείς μfjνες aπό τή σύναψη αυτης τfjς 

συμφωνίας πλαισίου. Μετά τήν πρώτη αυτή άποχώρηση, 
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θά άποκατασταθοuν όμαλές σχέσεις μεταξύ τής Αιγύπτου 

καί του 'Ισραήλ. Ή ισραηλινή άποχώρηση θά δλοκλη

ρωθεί σέ διάστημα άπό δύο ως τρία χρόνια μετά τήν ύπο

γραφή τής Συνθήκης Ειρήνης. 

)) 'Υπάρχει ενα σοβαρό ζήτημα, γιά τό όποίο δέν ύπήρ
ξε συμφωνία. 'Η Αίγυπτος δηλώνει δτι προϋπόθεση γιά τή 

σύναψη Συνθήκης Ειρήνης άποτελεί ή συμφωνία έπί τής 

άπομακρύνσεως ισραηλινών οικισμών άπό τό αιγυπτιακό 

εδαφος . Τό 'Ισραήλ δηλώνει δτι τό θέμα των ισραηλινών 

οικισμών θά πρέπει νά έπιλυθεί κατά τή διάρκεια των ειρη

νευτικών διαπραγματεύσεων. Σέ διάστημα δύο έβδομάδων, 

ή Κνεσσέτ θά άποφασίσει γιά τό ζήτημα τ&ν οικισμών. 

;;Φυσικά, οί συμφωνίες του Κάμπ Νταίηβιντ επί του 

πλαισίου γιά τήν ειρήνευση δέν θά μποροuσαν νά λύσουν 

δλα τά προβλήματα στή μεσανατολική σύγκρουση . 'Αλλά 

πιστεύω δτι, μέ ύπομονή καί καλή θέληση, τό έπίτευγμα 

αυτό θά δημιουργήσει τήν άπαραίτητη δυναμική γιά τήν 

επίλυση, κατά τρόπο δίκαιο καί εποικοδομητικό, των ύπό

λοιπων θεμάτων. 

;; 'Ελπίζω δτι, μετά τή μελέτη τ&ν εγγράφων, θά μπορέ
σετε νά έκφράσετε τήν ύποστήριξή σας, ή όποία θά βοηθή

σει στή δημιουργία διεθνοuς συναινέσεως γιά τή συνέχιση 

τής προόδου πρός τήν ειρήνευση;;. 

Σέ άπάντηση, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε στόν 

'Αμερικανό πρόεδρο τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

'''Ο πρέσβυς κ. Μάκ Κλόσκυ μοv παρέδωσε τό 

μήνυμά σας τής 17, γιά τό όποίο σiiς εύχαριστώ. 
;;Qί συμφωνίες πού μέ δική σας πρωτοβουλία καί 

βοήθεια υπεγράφησαν στό Κάμπ Νταίηβιντ άποτε

λοvν άσφαλώς ενα σημαντικό βήμα πρός τήν κατεύ

θυνση τής είρηνεύσεως στή Μέση Ά νατολή, γιά 

τήν όποία, δπως εlναι φυσικό, ή χώρα μου έiιδιαφέ

ρεται ίδιαίτερα. Αίσθάνομαι, ώς έκ τούτου, τήν 

άνάγκη νά έξάρω τήν προσωπική σας συμβολή στήν 

έπιτυχία αύτή άλλά καί τό θάρρος καί τήν σύνεση 

πού έπέδειξαν οί συνομιλητές σας. 

"Ή έπιτυχία αύτή εχει σήμερα ίδιαίτερη σημα

σία έν δψει έπικινδύνων γιά τήν Δύση καταστάσεων 

πού άρχίζουν fίδη νά διαγράφονται στήν περιοχή 

αύτή. 

;; 'Αξιοσημείωτο εlναι έξάλλου τό γεγονός δτι ή 
συμφωνία προβλέπει τήν έφαρμογή τής άποφάσεως 

242 τοv Συμβουλίου 'Ασφαλείας πού καταδικάζει 
τήv κατάληψη έδαφών διά τής βίας καί έπιτάσσει 

τήν έκκέvωσή τους άπό τά στρατεύματα κατοχής. 

'Αρχή πού θά εύχόμαστε νά έφαρμοσθή καί στήν 

Κύπρο. 

;;Βέβαια, ή δπογραφή τών συμφωνιών αύτών εlναι 

άφετηρία μιiiς διαδικασίας πού θά περάση άπό δύ

σκολες φάσεις. Καί εϋχομαι είλικρινώς, δπως δλες 

οί πλευρές έπιδείξουν μετριοπάθεια καί θάρρος εως 

δτου όλοκληρωθή τό εργο που άρχίσατε, κύριε πρό

εδρε, στό Κάμπ Νταίηβιντ. 

;;Μέ τίς καλύτερες εύχές μοω; 12ο. 

Μέ άναφορά, έξάλλου, στό ίδιο θέμα, ε{χε διαβι

βαστεί στόν Κ. Καραμανλή, μέσω τής έλληνικής 

πρεσβείας στή Βηρυτό, έπιστολή τοϋ προέδρου τής 

'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τής 'Οργανώσεως γιά 

τήν 'Απελευθέρωση τής Παλαιστίνης, Γιασέρ 'Αρα

φάτ, μέ ήμερομηνία 29ης Σεπτεμβρίου: 

«Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά παρακολουθήτε τάς εί

δήσεις περί των κινήσεων καί των δραστηριοτήτων των 

σχετικών μέ τό παλαιστινιακό πρόβλημα καί τήν άρα

βοϊσραηλινήν διένεξιν. 

;;Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι εχετε ενημερωθή επί των 

προσφάτων άνακοινώσεων μέ τήν επωνυμία "Συμφωνίαι 

Κάμπ Νταίηβιντ", αϊτινες έξεδόθησαν μετά τήν τριμερή 

συνάντησιν μεταξύ ΗΠΑ, προέδρου τής' Αραβικής Δημο

κρατίας τής Αιγύπτου καί πρωθυπουργοί> του 'Ισραήλ. ΕΙ

ναι πασιφανές δτι αί άνακοινωθείσαι συμφωνίαι δέν περι

ορίζονται εις τό δτι αύται άποτελοuν συμφωνίαν μεταξύ 

τριών προέδρων, άλλά τείνουν νά χαράξουν πρόγραμμα 

πού άφορii δικαιώματα, τά όποία δέν άνήκουν εις αυτούς, 

μέ πλήρη άπουσίαν των ένδιαφερομένων καί παραγνώρισιν 

των δικαιωμάτων των. 

;;Αί άνωτέρω συμφωνίαι σκοπόν εχουν τήν διάσπασιν 

τής άραβικής ύποθέσεως, έκκαθάρισιν του παλαιστινιακοί> 

προβλήματος καί των δικαιωμάτων του παλαιστινιακοί> 

λαοί>, ώς καί τελείαν παραγνώρισιν των δικαιωμάτων αυ

τοί> του άραβικου παλαιστι νιακου λαοί) δι, αυτοδιάθεσι ν, 

άνεξαρτησίαν, εθνικήν κυριαρχίαν έπί τ&ν εδαφών του καί 

επιστροφήν του εις αυτά. 'Όλα τά άνωτέρω δικαιώματα 

περιλαμβάνονται εις τάς άποφάσεις των διασκέψεων των 

'Αδεσμεύτων καί επί δλων τ&ν επιπέδων. 

;; 'Επίσης, αί άνωτέρω συμφωνία ι, αί όποία ι άποτελοuν 
πρόκλησιν τής θελήσεως του λαοί> μας, καταπατοuν συνά

μα δλας τάς άποφάσεις του ΟΗΕ επί του παλαιστινιακοί> 

προβλήματος καί τής άραβοϊσραηλινής διενέξεως, καί αί 

δποίαι εχουν διαβεβαιώσει τό δικαίωμα του λαου μας δπως 

έπιστρέψη. εις τήν πατρίδα του, άσκήση τό δικαίωμα τής 

αυτοδιαθέσεώς του καί ίδρύση τό άνεξάρτητον Κράτος επί 

του εθνικοί> του εδάφους. Οϋτω, αί άνωτέρω συμφωνίαι 

άποβλέπουν εις προσπάθειαν έδραιώσεως τής ισραηλινής 

κατοχής επί των εδαφών μας καί τοποθετήσεως τής περιο

χής μας ύπό τήν πλήρη κυριαρχίαν καί επιρροήν τ&ν ΗΠΑ 

πρός δφελος των έπιδρομέων καί κατάφωρον καταπάτησιν 

τ&ν άρχων των 'Αδεσμεύτων καί των άνθρωπίνων δικαιω

μάτων. 

;; 'Ολόκληρος δ κόσμος εχει ήδη άντιληφθή δτι αί άνω
τέρω συμφωνίαι, τάς δποίας δ πρόεδρος Κάρτερ θεωρεί ώς 

έπιτυχίαν διά τήν έπίτευξιν τής ειρήνης, δέν άποτελοuν 

είμή "φανταστικήν διευθέτησιν", εφ' δσον παραγνωρίζε

ται ή ουσία τής διενέξεως εις Μέσην 'Ανατολήν, ή όποία 

εις τήν πραγματικότητα εΙ ναι τό παλαιστινιακό πρόβλημα. 

'Η παραγνώρισις αϋτη θά έπιδεινώση τήν άναταραχήν, 

τάς πράξεις βίας εις τήν περιοχήν καί εν συνεχεί~ θά άπει

λήση τήν παγκόσμιον είρήνην. 

;;Ε{ναι άποδεδειγμένον δτι αί συμφωνίαι του Κάμπ 

Νταίηβιντ άντίκεινται εξ δλοκλήρου πρός τάς άποφάσεις 

τής Διασκέψεως των ύπουργ&ν 'Εξωτερικών τ& ν 'Αδε

σμεύτων Χωρών, ijτις συνήλθε εις τό Βελιγράδι τόν παρελ

θόντα Ίούλιον καί εβεβαίωσεν δτι "ή δικαία ειρήνη" εις 
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Οί συμφωνίες τοv Κάμπ Νταίηβιντ άποτέλεσαν σημαντικό διεθνές γεγονός. 
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Μέσην 'Ανατολήν δέν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή εlμή 

βάσει τών κατωτέρω άρχών: 

»Εlς τήν πλήρη καί άνευ δρων ό:ποχώρησιν του 'Ισρα

ήλ ό:πό δλα τά κατεχόμενα παλαιστινιακά καί άραβικά έδά

φη καί τήν άσκησιν ύπό του παλαιστινιακου λαου τών 

άποδεδειγμένων έθνικών δικαιωμάτων του, έκ τών δποίων 

πρώτον είναι τό δικαίωμα τής έπανόδου του, τής αύτοδιαθέ

σεώς του καί τής ίδρύσεως άνεξαρτήτου Κράτους εlς τήν 

Παλαιστίνην. 

»Θά εχετε άναγνώσει, άδελφέ κύριε πρωθυπουργέ, τό 

άνακοινωθέν τής Διασκέψεως "τής 'Αντιστάσεως καί 

'Αντιμετωπίσεως" καί τήν άνακοίνωσιν τών άρχών της 

μετά τόν τερματισμόν τών έργασιών της, ή όποία συνήλθε 

προσφάτως εlς Δαμασκόν, πρωτεύουσαν τής 'Αραβικής 

Δημοκρατίας τής Συρίας. 'Επί τij εύκαιρίq. ταύτΊJ έπιθυ

μώ νά διαβεβαιώσω ύμdς δτι τό "' Εθνικόν Μέτωπον" 
τής 'Αντιστάσεως καί 'Αντιμετωπίσεως θά ένισχυθή 

ετι περισσότερον μέ τήν παρέλευσιν του χρόνου καί θά 

διαδραματίση άποτελεσματικόν ρόλον πρός άντιμετώπι

σιν τής συνωμοσίας του Κάμπ Νταίηβιντ καί έξουδε

τερώση τά aποτελέσματά της. Τό έν λόγφ Μέτωπον θά 

άποτελή φρούριον του άγώνος διά τήν ύπεράσπισιν τής 

έλευθερίας, τής άνεξαρτησίας καί τής άκεραιότητος τών 

'Αδεσμεύτων. 

»Είμεθα πεπεισμένοι, άδελφέ κύριε πρωθυπουργέ, δτι αί 

ένέργειαί μας εναντι τών συμφωνιών του Κάμπ Νταίηβιντ 

καί τής συνεχίσεως του άγώνος μας ύπέρ άπελευθερώσεως 

τών έδαφών μας, πραγματοποιήσεως τής άνεξαρτησίας 

μας, άποκτήσεως τής πατρίδος μας καί έπανόδου μας εlς 

αύτήν, θά εϋρουν άπό ύμdς πλήρη κατανόησιν καί ένίσχυ

σιν, τόσον ό:πό ύμdς προσωπικώς δσον καί τήν Κυβέρνησίν 

σας καί του φίλου μας λαου σας. 

»Μέ τήν έλπίδα δτι θά συνεχισθή καί ένισχυθή δ κοι

νός ύπέρ τής έλεθερίας Καί ό:νεξαρτησίας άγών» 121 • 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Μέ τήν εύκαιρία τής δεύτερης συναντήσεως 

μεταξύ των γενικών γραμματέων των ύπουργείων 
'Εξωτερικών 'Ελλάδος καί Τουρκίας, ό Κ. Καρα

μανλής δέχεται στό πρωθυπουργικό γραφείο, παρου

σία καί ύπηρεσιακών π_αραγόντων, τό γενικό γραμ

ματέα τοϋ τουρκικοϋ ύπουργείου των 'Εξωτερικών, 

Σ. 'Ελεκντάγκ. Τό περιεχόμενο τής συνομιλίας ήταν 

τό έξής: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός καλωσορίζει τόν κ. Έλεκντάγκ 

καί έρωτά περί του κ. Έτσεβίτ. Λέγει κατόπιν δτι ό.ναζητεί 

πολλές φορές έξήγηση τής καταστάσεως πού έπικρατεί με

ταξύ μας, άλλά δέν βρίσκει. Καί οί δύο θέλομε λύσεις, 

ύπάρχει καλή θέληση καί ό:πό τίς δύο πλευρές, δ ίδιος 

τούλάχιστον εχει aποδείξει έμπράκτως καί είναι aπορίας 

άξιο πώς μέ τά δεδομένα αύτά δέν βρίσκομε λύσεις. Αύτό 

μπορεί νά όφείλεται σέ δύο λόγους, είτε στό δτι ύπάρχουν 

έσωτερικές πολιτικές συνθήκες πού /:μποδίζουν τήν εξεύ

ρεση λύσεων, είτε ύπάρχει διαφορά εκτιμήσεως. 

»'Ο κ. 'Ελεκντάγκ εύχαριστεί. "Εχει νά μεταφέρει 

προφορικό μήνυμα του πρωθυπουργου του. 'Ο κ. 'Ετσεβίτ 

πιστεύει δτι μέ τή συνάντηση του Μοντραί οί δύο πρωθυ-

πουργοί άρχισαν ενα σοβαρό διάλογο. Οί συνομιλίες διεξά

γονται τώρα σέ διάφορα έπίπεδα. Αύτό εχει δύο πλεονεκτή

ματα. Τό ενα ούσιαστικό, τό άλλο ψυχολογικοπολιτικό. 

Τό ούσιαστικό είναι δτι καταλαβαίναμε καλύτερα τίς θέ

σεις δ ενας του άλλου καί άναζητουμε βιώσιμες καί κοινά 

άποδεκτές λύσεις. Τό ψυχολογικοπολιτικό εΙναι δτι δημι

ουργουμε άτμόσφαιρα ήρεμίας καί γαλήνης. Αύτό βοηθεί 

καί τίς δύο πλευρές στήν έξεύρεση τών λύσεων. 

»'Ο κ. Έτσεβίτ /:πίστευε δτι ό:πό τή συνάντηση τών 

'Αθηνών θά μπορουσαν νά προκύψουν λύσεις. 'Αλλά, /:νώ 

εγινε κάποια πρόοδος σέ περιωρισμένα τεχνικά ζητήματα, 
ή συνάντηση δέν aνταποκρίθηκε στίς προσδοκίες μας. Θέ

λει δμως ή τουρκική πλευρά νά διατηρήση αύτή τήν άτμό

σφαιρα καί θά κάμει δ,τι μπορεί γιά νά τήν στερεώσει. 

Χρειάζονται κοινές προσπάθειες καί οί δύο πλευρές κά

νουν δ,τι μπορουν. 

»' Αναζητουν καθολική προσπέλαση στά θέματα γιά νά 
βρεθή τρόπος έξισορροπήσεως τών συμφερόντων μας. Τά 

περισσότερα ό:πό τά προβλήματά μας εχουν τεθή /:πί τάπη

τος. Σέ μερικά οί γενικοί γραμματείς χρειαζόμαστε πολιτι

κές δδηγίες, είτε σ' αύτή τή φάση είτε σέ έπομένη, γιατί 

εχομε τήν /:ντύπωση στασιμότητος. 'Αποφασίσαμε δτι 

δλα θά γίνονται άτυπα μέχρις δτου φθάσωμε τό σημείο πού 

θά μπορουμε νά τά έπισημοποιήσουμε μέ συμφωνία. Στό 

θέμα του έναερίου χώρου συμφωνήσαμε σέ μερικά τεχνικά 

θέματα, άλλά όχι στό θέμα τών 10 ν.μ. καί τής άσφαλείας, 
εχομε δέ κάποια βελτίωση στό θέμα τής Λήμνου. 'Όσον 

άφορα τήν ύφαλοκρηπίδα, θά /:παναληφθουν οί συνομιλίες 

στά τέλη Νοεμβρίου. 

»Είμαστε καί οί δύο δημοκρατικές χώρες, πράγμα πού 

προδίδει ώριμότητα καί πνευμα συνδιαλλαγής, γιατί ή δη

μοκρατία στηρίζεται πάνω στήν Ιδέα τής συνδιαλλαγής. 

'Η παρουσία του κ. Καραμανλή στήν πρωθυπουργία είναι 

εύεργέτημα γιά τόν έλληνικό λαό καί έγγύηση γιά τήν 

Τουρκία. Ό Κ. Καραμανλής μέ τόν κ. Έτσεβίτ εχουν τό 

ήθικό καί πνευματικό άνάστημα γιά νά έπιλύσουν τίς δια

φορές μας . 

».ο κ. πρωθυπουργός εύχαριστεί γιά τό μήνυμα του κ. 

Έτσεβίτ καί γιά τούς λόγους του κ. Έλεκντάγκ. Τρέφει 

έκτίμηση καί συμπάθεια γιά τόν κ. Έτσεβίτ. "Εχει τήν 

/;ντύπωση δτι μπορεί νά συνεννοηθή μαζί του. Οί γραφειο

κράτες δέν πρέπει νά μdς δημιουργουν /:μπόδια. Δημιουργή

σαμε ενα κλίμα ήπιο πού εύνοεί τόν διάλογο. Πρέπει διά 

παντός τρόπου νά τό διατηρήσωμε καί νά έπωφεληθουμε 

τής εύκαιρίας γιά νά προωθήσωμε λύσεις. Πάντοτε ή έκ

κρεμότης είναι δυσάρεστη. Μέσα στή δημοκρατία ύπάρ

χουν παράγοντες άσταθείας πού μπορουν νά ό:λλάξουν τό 

κλίμα. 'Εμείς ό:πό έλληνικής πλευράς δέν εχομε λόγους νά 

έπειγώμεθα, διότι δέν ζητουμε τίποτε. Τά θέματα πού συζη

τουμε δημιουργήθηκαν άπό τήν άλλη πλευρά. 'Αλλά πι

στεύει δτι πρέπει οί δύο χώρες νά έπωφεληθουν τής πα

ρουσίας τών δύο σημερινών πρωθυπουργών πού εχουν τό 

θάρρος νά ό:ναλάβουν εύθύνες καί νά βρουν λύσεις. Τά 

βασικά μας θέματα είναι δ εναέριος χώρος καί ή ύφαλο

κρηπίδα. 'Εάν β ρου με λύση στά βασικά, οί λύσεις τών 

άλλων διευκολύνονται. Γιά τήν ύφαλοκρηπίδα τελικά δέν 

θά άποφύγωμε τή διαιτησία. Οί έκατέρωθεν άπόψεις διί

στανται. Δέν άποκρούομε τό διάλογο. 'Αλλά πρώτον, είναι 

πολύ δύσκολο νά βρουμε λύσεις πρακτικές, τεχνικές, νο-
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μικές σέ τόσο διιστάμενες άπόψεις . Κάποτε συνεπώς θά 

πaμε στή διαιτησία. 'Αλλά δεύτερον, ύπάρχει καί πολιτι

κός λόγος, δτι δηλαδή γιά δποιαδήποτε λύση θά έπικρι

θοuν καί οί δύο πρωθυπουργοί. ·Υπάρχουν προκαταλήψεις 

δσον άφορα τά δικαιώματα έκάστης πλευράς . Οί 'Έλληνες 

πιστεύουν δτι βάσει τής Συνθήκης τής Γενεύης τά νησιά 

καλύπτουν δλο τό Αiγαίο. Οί Τοuρκοι θέλουν νά άγνοοuν 

τά νησιά. n Αν ύπάρξη κάποιος τρίτος, μπορεί νά μaς δώση 

δίκαιες λύσεις. Δέν θέλομε τίποτε παραπάνω άπό δ,τι δί

καια μaς άνήκει . Τή λύση τής διαιτησίας ή Τουρκία θά 

επρεπε νά τήν προτείνη . 

>>Τό συμπέρασμα ε{ναι δτι τό κλίμα εύνοεί τόν διάλογο. 

· Εφ · δσον δέν είμαστε καί οί δύο ετοιμοι γιά τήν διαιτη
σία (σημειωτέον δτι έμείς είμαστε ετοιμοι μέσα σ . ενα 

μήνα άν χρειασθή), άς συνεχίσωμε τόν διάλογο. 'Αλλά 

ρεαλιστικά ή διαιτησία θά μaς δώση τή λύση . 

))Γιά τόν εναέριο χώρο τό κύριο θέμα μοιάζει νά ε{ναι 

τό τής άσφαλείας. Δέν ε{ναι δμως θέμα πού εχει περιεχόμε

νο. n Αμα λύσωμε τά άλλα προβλήματά μας, δέν θά ύπάρχει 

θέμα άσφαλείας. 'Ό,τι πάντως άποφασισθή γιά τά θέματα 

άσφαλείας θά πρέπει νά iσχύση μέ άμοιβαιότητα καί γιά 

τίς δύο χώρες. Κανονικά εμείς θά ε πρεπε νά εγείρω με θέμα 

άσφαλείας, διότι εμείς δέν διεκδικοuμε τίποτε άπό τήν 

Τουρκία πού νά δικαιολογή επιθετική πρόθεσή μας . Οϋτε 

άπειλήσαμε ποτέ τήν Τουρκία. 

))Μέ αύτές τίς σκέψεις δ κ. πρωθυπουργός επανέρχεται 

στό άρχικό του ερώτημα. Γιατί δέν βρίσκομε λύσεις σέ 

προβλήματα πού, άν τά δοuμε άπαλλαγμένοι άπό προκατα

λήψεις , εχουν εϋκολες λύσεις. Οί γενικοί γραμματείς πρέ

πει νά κάνουν δ, τι μποροuν γιά νά προχωρήσωμε εστω καί 

ενα βήμα . Γιά τήν ύφαλοκρηπίδα, άν πaμε στή διαιτησία, 

τό θέμα ελύθη . 'Εάν δεχθοuμε δτι δέν ύπάρχει ούσιαστικά 

θέμα άπειλής, λύεται καί τό θέμα του εναερίου χώρου. Πρέ

πει νά βγοuμε άπό τό τέλμα. Σέ ιΟρα άνάγκης τίποτε δέν 

καλύπτει τήν άσφάλειά μας. Πρέπει νά άπαλλαγοuμε άπό 

τίς εμμονες iδέες. 

>>·Ο κ . πρωθυπουργός παρακαλεί τόν κ. 'Ελεκντάγκ νά 

μεταφέρη στόν κ . Έτσεβίτ τούς θερμούς χαιρετισμούς του 

καί τήν εiλικρινή επιθυμία του γιά διευθέτηση ~των προ

βλημάτων, καθώς καί τήν διαβεβαίωση δτι θά κάνη δ,τι 

μπορεί . Πρέπει νά φύγωμε άπό τήν ψυχολογία δτι, άν έγ

καταλείψωμε ώρισμένες θέσεις πού ελάβαμε, αύτό σημαί

νει ύποχώρηση . Πρέπει νά πρυτανεύση ή λογική . Εfναι 

άνάγκη νά λύσωμε τίς διαφορές μας . ·Ας κυττάξωμε τί 

γίνεται γύρω μας στόν κόσμο. Στό 'Ιράν, στό 'Αφγανι

στάν, στά Βαλκάνια, μέ τόν συναγωνισμό Ρωσίας-Κίνας . 

Εfναι άνάγκη νά βροuμε λύσεις. 'Εγγύηση τής άσφαλείας 

μας ε{ ναι ή φιλία τών χωρών μας. Είμαστε χώρες στό στά

διο τής άναπτύξεως καί εχομε πολιτικά, οίκονομικά, κοι

νωνικά προβλήματα, δέν πρέπει νά σπαταλοuμε χρόνο, δυ

νάμεις καί μέσα. Αύτά πού λέγει δ κ. πρωθυπουργός τά 

πιστεύει καί θά κάνη δ,τι μπορεί. 

>>·Ο κ . ' Ελεκντάγκ λέγει δτι θά τά διαβιβάση στόν 

Τοuρκο πρωθυπουργό . Πρέπει πράγματι νά επωφεληθοuμε 

τής άτμοσφαίρας . Ύ πάρχει άποφασιστικότης καί άπό 

τουρκικής πλευρaς. 

>> · Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι, δταν προπαρασκευα
σθοuν οί λύσεις, οί δύο πρωθυπουργοί θά λάβουν τίς άποφά

σεις καί θά τίς εξαγγείλουν. Δέν πρέπει νά μένουν εκκρεμό-

τητες, γιατί μποροuν νά άνατρέψουν τά ύπόλοιπα. Πρέπει 

νά συμφωνήσωμε στά δύο βασικά θέματα . • ο ίδιος εχει 
άνοικτό πνεuμα καί θά βοηθήση. 

>>·Ο κ. 'Ελεκντάγκ διαβεβαιοί δτι καί άπό δικής τους 

πλευράς θά κάνουν δ,τι μποροuν . Ό κ. Έτσεβίτ εχει επα

νειλημμένα δηλώσει δτι τά συμφέροντα τής • Ελλάδος καί 
τής Τουρκίας δένε{ ναι άσυμβίβαστα. Κοινό μας συμφέρον 

εΙ ναι ή εύημερία καί ή πρόοδος. Βεβαίως ή ' Ελλάς εχει 

λάβει ώρισμένα μονομερή μέτρα πού θά επρεπε νά συζητη

θοuν. Παράδειγμα τά 10 ν .μ . στόν έναέριο χώρο . 

>> • Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι αύτό iσχύει άπό τό 

1931 καί εχει σιωπηρώς άλλά καί σέ εγγραφα άναγνωρισθή 
άπό τήν Τουρκία. Θά μπορούσαμε, γιά νά συμμορφωθοuμε 

πρός τίς διεθνείς συμβάσεις, νά έπεκτείνωμε καί τά χωρικά 

μας ϋδατα στά 10 ν.μ. ' Αλλά δέν πρέπει νά παρελθοντολο

γοuμε. 

)) Ό κ. Έλεκντάγκ συμφωνεί, άλλά παρατηρεί δτι πρέ

πει νά συμπίπτουν οί εκτιμήσεις μας. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός ύπενθυμίζει τίς διάφορες τουρκι

κές ύπαναχωρήσεις σχετικά μέ τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος 

καί τής προσφυγής σέ διεθνές δικαστήριο . Πάντως, λέγει, 

δ κ . 'Ετσεβίτ καί δ ίδιος εχουν τό θάρρος νά προχωρήσουν 

σέ λύσεις . 'Έχουν δμως καί οί γενικοί γραμματείς εύθύνη 

γιά τήν προπαρασκευή τών λύσεων. 'Αναφέρει μιά περί

πτωση επιστροφής • Ελλήνων προσφύγων στά χωριά τους 
στή Μικρά ' Ασία καί τή συγκίνηση ·Ελλήνων καί Τούρ

κων δταν ξανασυναντήθηκαν ϋστερα άπό τόσα χρόνια. Αύ

τό δείχνει δτι οί άπλοί άνθρωποι θέλουν τή συνάντηση, 

άλλά καμμιά φορά ή ήγεσία (καί μ' αύτό έννοεί καί τά 

κόμματα, τόν τύπο κ.λ.π.) δημιουργεί προσκόμματα . • Ο 
ίδιος πάντως ε{ ναι άποφασισμένος, εχει τό θάρρος καί εχει 

τή δύναμη νά προχωρήσψ ι 22 . 

·Η δεύτερη συνάντηση τών γενικών γραμματέων 

τών δύο ύπουργείων &κολούθησε τίς συνομιλίες με

ταξύ έμπειρογνωμόνων τών δύο Κυβερνήσεων γιά τόν 

έναέριο χώρο στήν Κωνσταντινούπολη (31 'Ιουλίου-
3 Αύγούστου) καί τήν 'Αθήνα (28- 31 Αύγούστου). 
Oi συνομιλίες αύτές πραγματοποιήθηκαν στό πλαί
σιο τών &ποφάσεων τής πρώτης συναντήσεως καί 

&πέβλεψαν στήν καλύτερη προετοιμασία νέας συναν

τήσεως τών γενικών γραμματέων. Οί συζητήσεις εΙ

χαν ώς κύρια θέματα &ναφορc'iς, τίς διαφορές γιά τόν 

έναέριο χώρο, τήν ύφαλοκρηπίδα καί τό θέμα τής συν

τάξεως πολιτικοu έγγράφου πού νά &ποβλέπει στήν 

καλυτέρευση τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών. 

Oi &ποφάσεις πού διατυπώθηκαν στή δεύτερη 
συνάντηση τών γενικών γραμματέων &.φοροuσαν τά 

&κόλουθα θέματα: 

α. Σ ' δ,τι &.φορά τόν έναέριο χώρο, &ποφασίστηκε 

νά καταβληθεί έκατέρωθεν νέα προσπάθεια έξευρέ

σεως aλλου τρόπου προσπελάσεως στό ζήτημα τής 

&νταλλαγής πληροφοριών γιά τήν &μοιβαία ασφά

λεια καί μόνο αν, κατόπιν &νταλλαγής ίδεών, προκύ

ψει κάτι νέο, oi γενικοί γραμματείς θά κρίνουν κατά 
πόσο θά απαιτηθεί νέα συνάντηση τών εμπειρογνω

μόνων τών δύο χωρών. 
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β. Σχετικά μέ τήν ύφαλοκρηπίδα, άποφασίστηκε 

δτι οί διαπραγματευτές καί οί έμπειρογνώμονες θά 

συναντηθοϋν περί τά τέλη Νοεμβρίου ή στίς άρχές 

Δεκεμβρίου στό Παpίσι καί θά μεθοδεύσουν τήν έρ
γασία τους μέ τόν τρόπο πού θά κρίνουν δτι ε{ναι δ 

περισcrότερο κατάλληλος. Θά τηροϋν ένημέρους 
τούς γενικούς γραμματείς γιά τήν πρόοδο τών έργα

σιών τους, μέ τρόπο πού νά ε{ναι σέ θέση ν' άσχολη

θοϋν άπευθείας μέ τό θέμα τής δριοθετήσεως τής 

ύφαλοκρηπίδας, δταν θά τό κρίνουν σκόπιμο ή 

άναγκαίο. 

γ. Σχετικά μέ τό θέμα τοϋ πολιτικοϋ έγγράφου, οί 

γενικοί γραμματείς άποφάσισαν νά συνεχίσουν τήν 

άνταλλαγή άπόψεων γιά τό ένδεχόμενο συντάξεως 

ένός παρόμοιου πολιτικοϋ έγγράφου, έφόσον οί άπό

ψεις τους βρίσκονται άκόμη σέ προκαταρκτικό στά

διο. 

δ. Οί γενικοί γραμματείς άποφάσισαν νά συναν

τηθοϋν γιά τρίτη φορά τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1979 στήν 
Τουρκία. 

Τά συμπεράσματα άπό τή δεύτερη συνάντηση 

τών γενικών γραμματέων στήν 'Αθήνα έντοπίζονται 

στή διαπίστωση δτι δέν έκδηλώθηκε στήν 'Αθήνα 

ένισχυμένη πολιτική βούληση της ν Αγκυρας γιά 

έπίλυση τών ελληνοτουρκικών διαψορών. 'Αντιθέ
τως ύπήρξε διεύρυνση τοϋ χάσματος λόγω έπιμονfiς 

τών Τούρκων νά έξεταστοϋν συγχρόνως καί άλλα 

δυσχερέστατα ζητήματα τή στιγμή πού ή έλληνο

τουρκική κρίση δέν εχει έκτονωθεί λόγω της μή 

προσεγγίσεως τών άπόψεων στά προβλήματα πού ή 

"Αγκυρα δημιούργησε άπό τό 1974 στόν έναέριο χώ
ρο καί τήν ύφαλοκρηπίδα τοϋ Αiγαίου. Κάτω άπό τίς 

συνθήκες αύτές, ή δεύτερη συνάντηση τών γενικών 

γραμματέων στήν 'Αθήνα δέν συνέβαλε ώστε νά γί

νει θετικό βήμα στήν έπίλυση τών ελληνοτουρκικών 

διαφορών καί, άντίθετα, διαπιστώθηκε κάποια πα

λινδρόμηση άπό τουρκικής πλευρίiς σέ σχέση μέ τά 

άποτελέσματα τής πρώτης συναντήσεως τών γενικών 

γραμματέων στήν "Αγκυρα. Μολοντοϋτο ε{ ναι γεγο

νός δτι καί οί δύο πλευρές έπιθυμοϋν πάντοτε τή συ

νέχιση τοϋ διαλόγου καί τό γεγονός τοϋτο ύπήρξε 

ένθαρρυντικό σημείο γιά τήν παραπέρα συνέχιση 

τών κοινών προσπαθειών. 

Στό έπίσημο κοινό άνακοινωθέν, έξάλλου, πού 

έκδόθηκε μετά τό τέλος τών συνομιλιών τών γενικών 

γραμματέων τών δύο ύπουργείων, άναφέρονται τά 

έξή ς: 

«Οί γενικοί γραμματείς τ&ν ύπουργείων 'Εξωτερικών 
'Ελλάδος καί Τουρκίας, πρέσβεις κ. κ. Β . Θεοδωρόπουλος 

καί Σουκροϋ 'Ελεκντάγκ, συναντήθηκαν στήν 'Αθήνα 

στίς 18 καί 19 Σεπτεμβρίου 1978, δπως ε{χε συμφωνηθεί 
μεταξύ τους στήν πρώτη τους συνάντηση στήν "Αγκυρα 

τόν 'Ιούλιο τοϋ 1978. 
»Συνέχισαν τή διερεύνηση τ&ν δυνατοτήτων έπιτεύξε-

ως συμπεφωνημένων λύσεων έπί διμερών ζητημάτων, σύμ

φωνα μέ τήν έντολή πού ελαβαν άπό τούς δύο πρωθυπουρ

γούς . Οί συνομιλίες τους διεξήχθησαν σέ πνεϋμα άμοιβαί

ας κατανοήσεως. Συνεφώνησαν δτι δ διάλογός τους άποτε

λεί μέθοδο χρήσιμη γιά τήν άναζήτηση κοινών λύσεων καί 

γι' αύτό άπεφάσισαν νά συναντηθοϋν καί πάλι στήν "Α γ

κυρα τόν 'Ιανουάριο 1979. 
»0{ γενικοί γραμματείς προέβησαν σέ μιά πρώτη έξέ

ταση τής έκθέσεως γιά τό θέμα τοϋ έναερίου χώρου στό 

Αίγαίο πού τούς ύπέβαλαν οί έμπειρογνώμονες, μετά τίς 

δύο συναντήσεις τους στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν 

'Αθήνα, τόν περασμένον Αuγουστο . 

»Συνεφώνησαν, έπίσης, δτι ο{ διμερείς συνομιλίες σχε

τικά μέ τά θέματα τής ύφαλοκρηπίδος θά έπαναληφθοϋν 

στό κατάλληλο έπίπεδο περί τήν Ι η Δεκεμβρίου 1978». 

21-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο ύπουργός τών 'Εξωτερικών της Κίνας, Χου

άγκ Χούα, πραγματοποιεί έπίσημη έπίσκεψη στήν 

'Αθήνα, δπου καί εχει συνομιλίες μέ τόν 'Έλληνα 

δμόλογό του, Γ. Ράλλη, καθώς καί μέ άλλα μέλη τής 

Κυβερνήσεως, μέ άντικείμενο τήν άνάπτυξη τών δι

μερών σχέσεων στόν έμπορικό, ναυτιλιακό, άγροτι

κό, έπιστημονικό καί μορφωτικό τομέα. 'Ο Κινέζος 

ύπουργός τάχθηκε ύπέρ τής έντάξεως τής 'Ελλάδος 

στήν ΕΟΚ καί άναγνώρισε τό δυνατό θετικό ρόλο 

της στήν εύρωπαϊκή ενοποίηση. 

'Ο Κινέζος έπίσημος εγινε δεκτός καί συνομίλη

σε μέ τόν πρωθυπουργό, στόν όποίο καί διαβίβασε 

πρόσκληση νά έπισκεφθεί έπίσημα τή Λαϊκή Κίνα. 

Συγκεκριμένα, διαβεβαίωσε τόν Κ. Καραμανλή δτι 

θά τύχει θερμής ύποδοχfiς στή χώρα του, δπου 

-δπως ε{πε- «δ 'Έλληνας πρωθυπουργός ε{ναι πο

λύ γνωστός άπό τήν έν γένει πολιτεία του» . 

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Μετά τά πρόσφατα κρούσματα διαθέσεως άκα

ταλλήλων τροφίμων καί ποτών, δ πρωθυπουργός Κ. 

Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη τών ύπουργών 

Δικαιοσύνης, 'Εμπορίου καί Κοινωνικών 'Υπηρε

σιών, στούς δποίους εδωσε δδηγίες ώστε νά ληφθοϋν 

δλα τά ένδεδειγμένα μέτρα γιά τήν προστασία της 

δημοσίας ύγείας. 

'Όπως δήλωσε μετά τή σύσκεψη δ ύπουργός 

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, Α . Δοξιάδης, δ Κ. Καρα
μανλής εδωσε έντολές νά ένταθεί δ ελεγχος καί νά 

έπιβάλλονται οί αύστηρότερες ποινές στούς παραβά

τες καί νά έρευνηθεί άν χρειάζονται νέοι νόμοι, ώστε 

ή ύγεία τοϋ λαοϋ νά μήν διατρέχει κίνδυνο άπό άσυ

νειδησία, άγνοια ή άμέλεια. 

'Ο ύπουργός άφησε νά έννοηθεί δτι θά δίνονται 

στή δημοσιότητα -δπως εγινε ήδη- τά όνόματα 

βιομηχανιών ή έμπόρων πού τά προϊόντα τους θά 

κρίνονται άκατάλληλα. 
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25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Μετά τήν παραίτηση του Γ. Πλυτa, προκειμένου 

νά ύποβάλει ύποψηφιότητα γιά τό aξίωμα του δη

μάρχου' Αθηναίων, δρκίζεται, ώς νέος ύπουργός Πο

λιτισμοί) καί 'Επιστημών, ό Δ. Νιάνιας. Ώς ύφυ

πουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, έξάλλου, μετά τήν πα

ραίτηση του Η . Παπαηλιοu γιά λόγους ύγείας, aνέ

λαβε δ Α. 'Αβραμίδης. 

'Ο Κ. Καραμανλής παρέστη στήν όρκωμοσία τών 

νέων μελών τής Κυβερνήσεως, aφou προηγουμένως 

δέχτηκε τήν έπίσκεψη του Γ. Πλυτa, δ δποίος τόν 

εύχαρίστησε γιά τήν εμπιστοσύνη μέ τήν όποία τόν 

περιέβαλε. 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο γενικός διευθυντής τής Διεθνοuς 'Οργανώσε

ως 'Εργασίας (ΔΟΕ), Φρανσίς Μπλανσάρ, συνοδευό

μενος aπό τό βοηθό γενικό διευθυντή τής ΔΟΕ Βαλ

τινό, καί τόν aντιπρόσωπο τής 'Ελλάδος στούς Εύ

ρωπαϊκούς 'Οργανισμούς τής Γενεύης, Α. Μεταξa, 

γίνεται δεκτός aπό τόν πρωθυπουργό, παρουσία του 

ύπουργοu 'Εργασίας Κ. Λάσκαρη, καί έπιδίδει εiδι

κή εκθεση εμπειρογνωμόνων τής ΔΟΕ μέ aντικείμε
νο τήν ένίσχυση τής 'Ελλάδος στήν προσπάθειά της 

γιά συνεχή βελτίωση τής κοινωνικής νομοθεσίας καί 

έφαρμογή τών προγραμμάτων προσαρμογής τών ερ

γασιακών σχέσεων καί του περιβάλλοντος έργασίας. 

'Επακολούθησε συζήτηση πάνω στά θέματα πού 

aναφέρονται στήν εκθεση. 

Ό Φ. Μπλανσάρ, aφou ύπογράμμισε τήν ίκανο

ποίηση τής ΔΟΕ γιά τήν aποκατάσταση τών έλευθε

ριών καί του δημοκρατικοί) πολιτεύματος στήν 'Ελ

λάδα καί τήν προσπάθεια τής Κυβερνήσεως γιά τή 

διασφάλιση καί τήν παραπέρα ένίσχυση τών δημο

κρατικών θεσμών, προσκάλεσε τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό νά παραστεί ώς τιμώμενο πρόσωπο μέ τήν 

εύκαιρία τών 60 χρόνων τής ΔΟΕ, στήν Παγκόσμια 
Διάσκεψη 'Εργασίας, τόν έπόμενο 'Ιούνιο, στή Γε

νεύη. Ό Κ. Καραμανλής τόν εύχαρίστησε γιά τήν 

aναγνώριση τών επιτευγμάτων τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως καί aΠοδέχτηκε τήν πρόσκληση . 

Προτοu ό γενικός διευθυντής τής ΔΟΕ aναχωρή

σει aπό τήν 'Αθήνα, aναγγέλθηκε ή επικείμενη έπι

κύρωση δεκαπέντε aκόμη διεθνών συμβάσεων έργα

σίας. 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Ό πρωθυπουργός επισκέπτεται τό 16ο Δημοτικό 

Σχολείο καί τό ΙΟο Γυμνάσιο 'Αρρένων στούς 'Αμ

πελοκήπους χωρίς καμιά προειδοποίηση, γιά νά δια

πιστώσει τίς συνθήκες λειτουργίας τους. Τόν συνό

δευαν ό ύπουργός καί ό ύφυπουργός Παιδείας Ι. 

Βαρβιτσιώτης καί Β. Κοντογιαννόπουλος. 

Στό 16ο Δημοτικό, δ πρωθυπουργός άνοιξε ζωη

ρή συζήτηση μέ τούς μικρούς μαθητές, στούς όποί

ους διηγήθηκε καί μιά εϋθυμη ίστορία. 'Η ίδια θερ

μή aτμόσφαιρα επικράτησε καί στό γειτονικό ΙΟο 

Γυμνάσιο 'Αρρένων πού έπισκέφθηκε στή συνέχεια 

δ Κ. Καραμανλής. 'Η επικοινωνία μέ τούς μαθητές 

καί τούς καθηγητές ίκανοποίησε ίδιαίτερα τόν πρω

θυπουργό: «Mov έκανε έντύπωση ή έμφάνιση τών 
παιδιών», ε{πε κατόπιν στούς δημοσιογράφους. «Οί 

φυσιογνωμίες τους εlναι ύyιείς καί χαρούμενερ>. 

'Αναφερόμενος έξάλλου στό στεγαστικό πρόβλημα 

τών σχολείων, ό πρωθυπουργός δήλωσε δτι, παρά τίς 

έλλείψεις πού ύπάρχουν, εχει σημειωθεί σημαντική 

πρόοδος στόν τομέα τής aνεγέρσεως σχολικών κτι

ρίό>ν. Γιά τΘ ίδιο θέμα, δ ύπουργός Παιδείας δήλωσε 

πώς, ένώ στή δεκαετία 1964-74 παραδίνονταν κάθε 
χρόνο 500 αίθουσες διδασκαλίας, τήν τετραετία 

1975-78 δ μέσος δρος ε{ναι 1900 αίθουσες τό χρόνο. 
'Ιδιαίτερα στήν περιοχή τής 'Αθήνας -πρόσθεσε

aπό τή σύσταση του έλληνικοu Κράτους rος τό 1977 
ε{χαν κτιστεί 160 σχολικά κτίρια, ένώ μόνο τό 1978 
κτίστηκαν 100. 

27 ΣΕΠΤΕΒΜΡΙΟΥ 1978 

Ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλης, κα

ταγγέλλει στή Γενική Συνέλευση τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών τήν Τουρκία γιά τήν άρνησή της νά ύποβά

λει λογικές προτάσεις πού θά ήταν δυνατό νά συμβά

λουν στήν aνάληψη έποικοδομητικου διαλόγου μέ 

σκοπό τήν επίλυση του κυπριακοί) ζητήματος, τέσ

σερα χρόνια μετά τήν είσβολή καί τή λήψη τής πρώ

της σχετικής aποφάσεως του διεθνοuς όργανισμοu: 

«Είμαστε ύπέρ μιaς δικαίας καί διαρκοuς διευθετήσεως 

του κυπριακου προβλήματος, μέσα στό πλαίσιο τών άποφά

σεων τής Γενικής Συνελεύσεως καί του Συμβουλίου 'Ασφα

λείας καί θά παράσχουμε δλη μας τή συμπαράσταση στήν 

άποστολή τών καλών ύπηρεσιών του γενικοί) γραμματέα 

γιά τή διευθέτηση του προβλήματος μέ διαπραγματεύσεις 

μεταξύ τών δύο Κοινοτήτων. Θά ήταν άρκετό γι' αύτόν τόν 

σκοπό ο{ προτάσεις τής τουρκικής πλευράς νά έμπνέονται, 

εστω καί λίγο, άπό τήν ούσία καί τό πνεuμα τών άποφάσε

ων του όργανισμου μας. 

»Γνωρίζουμε δτι ή κυπριακή Κυβέρνηση διακατέχεται 

άπό τήν ίδια έπιθυμία καί θά τής παράσχουμε κάθε μας 

ύποστήριξη, μέ τήν έλπίδα δτι οί προσπάθειες του γενικου 

γραμματέα θά καταλήξουν, μέ τήν βοήθεια άλλων Κυβερνή

σεων, πού διακατέχονται άπό τήν δικαιοσύνη καί τήν εiρή

νη, στήν έπανάληψη τών διαπραγματεύσεων, κάτω άπό 

σοβαρές καί θετικές συνθήκες». 

Ό 'Έλληνας ύπουργός τών 'Εξωτερικών aνα

φέρθηκε aκόμη, κατά τήν δμιλία του στή Γενική Συ

νέλευση, στήν aνάγκη τής ενισχύσεως του ρόλου 

του ΟΗΕ γιά τή διασφάλιση τής εiρήνης καί τήν 

aντιμετώπιση τής βίας ώς μέσου επιλύσεως τών διε-
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θνών διαφορών, ύπογράμμισε τήν έλληνική έμμονή 

στίς άρχές του Χάρτη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί 

του διεθνους δικαίου, καθώς καί στίς άρχές της Τε

λικής Πράξεως του 'Ελσίνκι, κ:αί έπανέλαβε τίς έλ

ληνικές άπόψεις πάνω σέ ζωτικά διεθνή θέματα, 

όπως ό άφοπλισμός, τά άνθρώπινα δικαιώματα, ή 

έφαρμογή τfiς άρχfjς τfiς αuτοδιαθέσεως, ό διάλογος 

Βορρa-Νότου καί το Μεσανατολικό. 

Στό περιθώριο, έξάλλου, των έργασιών της Γενι

κής Συνελεύσεως, ό Γ. Ράλλης ε{χε, στίς 28 Σεπτεμ
βρίου, συνομιλία διάρκειας μιας ώρας μέ τόν Τουρκο 
όμόλογό του, Γκ. Όκτσουν, παρουσία καί των πρέ

σβεων Ι. Τζούνη, Δ. Φραντζεσκάκη καί Γ. Παπούλια, 

άπό τήν έλληνική πλευρά, καί του γενικου γραμμα

τέα του ύπουργείου 'Εξωτερικών, Σ. Έλεκντάγκ, άπό 

τήν τουρκική. Τό έπίσημο άνακοινωθέν άνέφερε: 

«Οί υπουργοί των 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος καί τής 

Τουρκίας κ . κ . Γ . Ράλλης καί Γκουντούζ Όκτσοuν συναν

τήθηκαν στίς 28 Σεπτεμβρίου 1978 στήν €δρα τών 'Ηνωμέ
νων 'Εθνών καί συζήτησαν διμερή προβλήματα σέ φιλική 

καί έγκάρδια άτμόσφαιρα. 

»'Επιβεβαίωσαν τήν πολιτική θέληση των Κυβερνή

σεών τους νά επιλύσουν τίς υπάρχουσες διαφορές μεταξύ 

των χωρών τους είρηνικά καί νά συμβάλουν οϋτω στήν 

σταθερότητα καί συνεργασία στήν περιοχή. Οί δύο υπουρ

γοί άντάλλαξαν άπόψεις γιά τό €ργο των γενικών γραμματέ

ων των υπουργείων τους καί συμφώνησαν δτι τό εργο αύτό 

πρέπει νά συνεχισθεί έντα.τικά. 

»' Εξέφρασαν τήν πεποίθηση δτι, συνεχιζόμενες ο{ συ
νομιλίες μεταξύ των δύο χωρών σέ διάφορα έπίπεδα, μπο

ρεί νά δδηγήσουν σέ πολύμορφη συνεργασία μεταξύ τουρ>. 
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 

'Ενώ τό €τος 1978 δδευε πρός τό τέρμα, ό Κ. Καραμανλής ενέτεινε τίς προσπάθειες γιά τήν άποδοτική 
εφαρμογή του κυβερνητικοί) προγράμματος στό πεδίο τής οίκονομικής καί τής κοινωνικής πολιτικής. 

'Η επανεξέταση τών επιμέρους κατευθύνσεων στόν οίκονομικό τομέα συνδυαζόταν ήδη καί μέ τή σταδι

ακή επαναδιατύπωση τής είσοδηματικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, τήν εξαγγελία του γεωργικοu 

προγράμματος, καθώς καί τήν εγκαιρη κατάθεση του νέου τακτικοu προϋπολογισμοί) καί του προϋπολο

γισμοί) Δημοσίων 'Επενδύσεων. Παράλληλα, ή προσοχή του πρωθυπουργοί) στρεφόταν€κδηλα καί πρός 

είδικότερους τομείς - ίδιαίτερα πρός τήν κατεύθυνση του προγράμματος ερευνών καί εκμεταλλεύσεως 

του όρυκτου πλούτου τής χώρας καί των κρατικών βιομηχανικών επενδύσεων, καθώς καί τής εξευρέσεως 
μακροπρόθεσμων λύσεων στά είδικότερα προβλήματα τής πρωτεύουσας, μέ €μφαση στή σύνταξη του 
πρώτου Ρυθμιστικοί) Σχεδίου. 

Πέρα εντούτοις άπό τή μέριμνα γιά τά εσωτερικά ή τά επιτακτικά επίκαιρα άμυντικά προβλήματα τής 

χώρας, ό Κ. Καραμανλής είχε στραμμένο σταθερά τό βλέμμα στήν εξέλιξη τών κρίσιμων διαπραγματεύ
σεων γιά τήν €νταξη στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Στήν τελική εύθεία πρίν άπό τόν τερματισμό, οί 

διαβουλεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων τής 'Ελλάδος καί των άρμόδιων κοινοτικών όργάνων κινδύνευαν 

νά προσκόψουν σέ επιμέρους διαφωνίες, ίκανές νά ματαιώσουν τή θετική €κβαση. Σέ άδιάκοπη επαφή μέ 

τούς κορυφαίους εκπροσώπους του κοινοτικοu μηχανισμοu καί μέ τούς εννέα όμολόγους τών έταίρων 

Κρατών, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός εξάντλησε τά περιθώρια πού άπέρρεαν άπό τό προσωπικό του κύρος 

γιά νά ύπερκεράσει δσες άντιδράσεις άνέκυψαν στήν ϋστατη φάση τής διαπραγματευτικής διαδικασίας. 

Στό δίμηνο διάστημα, μεταξύ Σεπτεμβρίου καί Νοεμβρίου, οί συναντήσεις του - στήν 'Αθήνα, τή 

Ρώμη, τό Δουβλίνο καί τό Παρίσι- μέ τούς Ρόυ Τζέκινς, Τζ. 'Αντρ"εόττι, Τζ. Λύντς καί, τέλος, μέ τόν 
Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν, συμπλήρωσαν τόν κύκλο τών προσωπικών επαφών πού είχε εγκαινιάσει 

άπό τίς άρχές του ετους μέ άποτελέσματα άπόλυτα θετικά. 

28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Ό πρόεδρος τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τών 

Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ρόυ Τζένκινς, πραγματο

ποιεί σύντομη έπίσκεψη στήν 'Αθήνα μέ είδικότερο 

άντικείμενο τήν έξέταση τής τελευταίας φάσεως τών 

διαπραγματεύσεων καί τής προόδου τής όργανωτι

κής προετοιμασίας γιά τήν προσαρμογή τής έλληνι

κής οίκονομίας στά κοινοτικά δεδομένα. 

Εύθύς μετά τήν άφιξή του στό άεροδρόμιο του 

'Ελληνικοu, δπου εγινε δεκτός άπό τόν ίδιο τόν 

πρωθυπουργό, ό Ρόυ Τζένκινς εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«Χαίρομαι πού βρίσκομαι στήν 'Αθήνα, στήν πρώτη 

μου επίσημη επίσκεψη στήν ' Ελλάδα . Προσβλέπω ίδιαί-

τερα στίς συζητήσεις μου μέ τήν έλληνική Κυβέρνηση, 

στίς συνομιλίες μου μέ τούς εκπροσώπους τής έλληνικής 

οίκονομικής ζωής καί στίς συναντήσεις μέ τούς πολιτι

κούς άρχηγούς. 'Αποδέχομαι μέ πολλή εύχαρίστηση αύτή 

τήν εύκαιρία, γιά νά μάθω περισσότερα γιά τίς προοπτικές 

καί τά προβλήματα τής 'Ελλάδος καί γιά νά δημιουργήσω 

στενώτερους προσωπικούς δεσμούς μέ τούς άρχηγούς της, 

τή στιγμή πού ή χώρα σας βρίσκεται στό κατώφλι τής 

έντάξεώς της στήν Κοινότητα. 

»Δέν ήρθα εδώ γιά νά διαπραγματευτώ . 0{ διαπραγμα
τεύσεις γιά τήν &νταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα προχωροί>ν μέ γοργό ρυθμό στίς Βρυξέλλες . 

Συγκεκριμένα, προσδοκώ νά άνασκοπήσω τήν παροί>σα 

κατάσταση στίς διαπραγματεύσεις αύτές, άλλά θεωρώ τήν 

επίσκεψή μου αύτή κυρίως σάν εκδήλωση τής πολιτικής 

δεσμεύσεως τής 'Επιτροπής γιά τήν επιτυχή κατάληξη 
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των διαπραγματεύσεων αuτών. 'Αρχίζοντας τήν έπίσκ:εψή 

μου, θά ήθελα νά επαναβεβαιώσω αuτή τή δέσμευση κ:αί τό 

"κ:αλωσώρισες" στήν έπικ:είμενη έλληνικ:ή ενταξη. 

»Στήν 'Επιτροπή τηρήσαμε τό χρονοδιάγραμμα πού θέ

σαμε οί ίδιοι γιά τίς διαπραγματεύσεις. Αuτό τό φθινόπωρο 

i:σως έμφανιστουν μπροστά μας τά δυσκ:ολώτερα προβλή

ματα· κ:αί αuτό θ' άπαιτήση εuελιξία κ:αί άπό τά δύο μέρη, 

τήν 'Ελλάδα κ:αί τά Κράτη-μέλη. 'Ωστόσο, πιστεύω άκ:ό

μη -δπως δήλωσα στόν κ:. Καραμανλή, κ:ατά τήν έπίσκ:ε

ψη πού πραγματοποίησε στίς Βρυξέλλες στήν άρχή αuτου 

του χρόνου- νά τερματίσουμε τήν οuσιαστικ:ή φάση των 

διαπραγματεύσεων μέχρι τό τέλος αuτου του χρόνου». 

'Από τήν πλευρά του, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

δήλωσε: 

«Κατ' άρχήν θά ήθελα νά έκφράσω τήν ίκανο

ποίησή μου γιά τήν έπίσκεψη τοv κ. πρόεδρου τής 

Εύρωπαϊκής Κοινότητος. Ή έδώ παρουσία τοv κ. 

Τζένκινς θά μaς δώση τήν εύκαιρία νά άνταλλάξουμε 
άπόψεις γιά γενικά θέματα πού άφοροvν τήν πορεία 

τής Κοινότητος. Καί παραλλήλως νά έξετάσουμε 

τήν έξέλιξη τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ένταξη 

τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά. 

;; 'Όπως εlπε καί δ κ. πρόεδρος, οί διαπραγματεύ
σεις αύτές διεξάγονται κατά τρόπον ίκανοποιητικόν 

καί σύμφωνα μέ τό χρονοδιάγραμμα τό όποίο είχαμε 

συμφωνήσει όταν γιά τελευταία φορά είχαμε συναν

τηθή τόν περασμένο 'Ιανουάριο στίς Βρυξέλλες. Καί 
θά μπορούσα νά πώ δτι τούτο όφείλεται καί στήν 

κατανόηση πού έπέδειξε δ ίδιος δ πρόεδρος στό θέμα 
αύτό. 

;;Γιά τόν λόγο αύτόν έπιθυμώ καί πάλι νά έκφρά

σω τήν ίκανοποίησή μου καί τήν χαρά μου γιά τήν 

παρουσία του στήν 'Ελλάδα. 

;; 'Η συμφωνία μας μέ τόν κ. πρόεδρο εlναι νά 
τερματίσουμε μέχρι τό τέλος τοv έτους τίς διαπρα

γματεύσεις, εlς τρόπον ά5στε τοv χρόνου, δπως τουλά

χιστον έπιδιώκουμε έμείς, νά καταστή δυνατή ή ύπο

γραφή τής συμφωνίας προσχωρήσεως. 'Ελπίζω δτι 

καί aν ύπάρχουν μερικές δυσκολίες, πού εlναι φυσι

κό νά ύπάρχουν σέ διαπραγματεύσεις αύτοv τοv εί

δους, ή παρουσία τοv κ. Τζένκινς θά διευκολύνη τήν 

διευθέτησή τους, εlς τρόπον ά5στε νά προχωρήσουμε 

μέ ταχύ ρυθμό στόν τερματισμό τών διαπραγματεύ

σεων;;. 

Τήν ίδια ήμέρα, ό Κ. Καραμανλής εlχε μέ τόν 

πρόεδρο Τζένκινς έκτενfj καί έποικοδομητική συνο

μιλία : 

«Πρωθυπουργός: Εlμαι εύτυχής πού σiiς βλέπω στήν 

'Ελλάδα καί εύχαριστώ γιά τήν κατανόηση πού έπιδείξατε 

καθώς καί γιά τήν συμβολή σας γιά τήν έπίσπευση τών 

διαπραγματεύσεών μας. Παρακαλώ νά συνεχίσετε πρός . 

τήν κατεύθυνση αύτή, γιατί ή σημερινή κατάσταση μέ τή 

Σύνδεση παραμένει εlς βάρος τής 'Ελλάδος. Ή Τελωνει

ακή 'Ένωση έπροχώρησε άλλά όχι καί ή γεωργική έναρμό-

νι ση. ν Η δη τό έλλειμμα στίς έμπορικές συναλλαγές μέ τ~ ν 
Κοινότητα έφθασε τό /,8 δισεκατ. δολλάρια. VΕτσι, κατα
λήγει ή 'Ελλάς τελικώς νά βοηθάη τήν Κοινότητα. Ή 

ένταξη θ' άποτελέση θεραπεία στήν άνώμαλη αύτή κατά

σταση. Φρονώ δτι δέν ύπάρχουν προβλήματα πού θά μπο

ροίJσαν νά δυσχεράνουν τήν πρόοδο τών διαπραγματεύσε

ων. Μερικές φορές γίνεται έπίκληση τών προβλημάτων 

πού θά δημιουργήση ή γεωργία τής 'Ελλάδος, άλλά αύτή 

δέν άντιπροσωπεύει παρά μόνο τό 5% τής Κοινοτικής καί 
τά έξαγόμενα γεωργικά μας προϊόντα μόλις φθάνουν τό Ι% 

τών κοινοτικών είσαγωγών. Συνεπώς, ούτε στόν τομέα αύ

τό ύπάρχουν δυσκολίες, γι ' αύτό καί θά πρέπει μέχρι τέ
λους τοίJ έτους νά έχουμε τελειώσει τίς διαπραγματεύσεις 

καί νά ύπογράψουμε τή Συμφωνία Προσχωρήσεως έντός 

τοίJ Α· έξαμήνου 1979. 

Τζένκ:ινς: Θά ijθελα νά έκ:φράσω τίς πιό θερμές μου ευ

χαριστίες γιά τήν ύποδοχή πού μου έπιφυλάξατε. 'Η έπί

σκ:εψή σας τόν περασμένο 'Ιανουάριο στίς Βρυξέλλες άπε

τέλεσε άφετηρία γιά τήν άνάπτυξη φιλικών μεταξύ μας σχέ

σεων κ:αί τήν δημιουργία πνεύματος κατανοήσεως. 'Η έπί

σκ:εψή σας έπραγματοποιήθη στήν κατάλληλη στιγμή κ:αί 

εδωσε μιά νέα ώθηση στήν πρόοδο των διαπραγματεύσεων. 

VΕκ:τοτε έπροχωρήσαμε άρκ:ετά. Δέν ύπήρξα τότε κατηγο

ρηματικός εις τό δτι θά μπορούσαμε νά τελειώσουμε πλή

ρως τίς διαπραγματεύσεις εως τό 1978, γιατί δρισμένα i:σως 
δευτερευούσης σημασίας θέματα νά παραμείνουν πρός 
δριστική ρύθμιση στούς πρώτους μήνες του 1979. Πάντως, 
θά ύπογράψουμε τήν Πράξη Προσχωρήσεως εις τά τέλη 

του Α' εξαμήνου 1979. Αuτό τό χρονοδιάγραμμα εΙναι 
πραγματοποιήσιμο. Μεταχειρίσθηκα τότε τήν εκφραση 

δτι «We shall break the back of the negotίationS» Εως τό 
τέλος του 1978, γιατί ένόμιζα δτι εΙναι καλύτερα νά μή 
δώσουμε ρητές ύποσχέσεις, γιά τίς δποίες δέν θά είμεθα 
βέβαιοι δτι έκ τής άνάγκης των πραγμάτων θά μπορέσουμε 

νά τηρήσουμε. VΟσον άφορά τήν Commission αuτή εΙναι 
άπόλυτα συγχρονισμένη μέ τό χρονοδιάγραμμα. οι δια

πραγματεύσεις στούς προσεχείς μήνες καί μέχρι τόν Δε

κέμβριο θά εΙναι άποφασιστικής σημασίας. Θά χρειασθή 

έπίδειξη έλαστικότητος κι άπό τίς δύο πλευρές γιά τήν 

έπίλυση των προβλημάτων. 

Πρωθυπουργός: Ποία εlναι κατά τήν γνώμη σας τά θέ

ματα έκείνα πού μποροίJν νά προκαλέσουν προβλήματα; 

Τζένκινς: ·Η γεωργία καί ή μεταβατική περίοδος. 

'Ελέχθη άπό έλληνικής πλευράς δτι δσον άφορα τήν 

γεωργία ή ·Ελλάς δέν θά χρειασθή μεταβατική περίοδο. 

Μία τοιαύτη θέση δέν ε{ναι όρθή (unwise). 

Πρωθυπουργός: "Οσον άφορii τά θέματα μεταβατικής 

περιόδου είμεθα πεπεισμένοι δτι δέν θά πρέπει νά ύπερβή 

τήν πενταετία. Σέ ώρισμένους δέ είδικούς τομείς θά δοίJμε 

πώς θά συμβιβάσουμε τίς έλληνικές καί κοινοτικές έπιδιώ

ξεις. 

Τζένκινς: Γιά πολλούς τομείς ή Commission πιστεύει 
δτι θά χρειασθή πενταετής μεταβατική περίοδος. Γι' c'iλ

λους επταετία ή όκταετία. VΟχι γιατί θέλουμε έκ προοιμίου 

μακρά μεταβατική περίοδο, άλλά γιατί δρισμένα Κράτη-
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μέλη πιστεύουν δτι θά πρέπει νά εφαρμοσθή δεκαετής 

τοιαύτη. 'Εάν τώρα πήτε δτι ε{ς τήν γεωργία δέν χρειάζεσθε 

ουδέ καν πενταετή μεταβατική περίοδο, τότε τά εν λόγω 

Κράτη-μέλη θά επανέλθουν στό αίτημά τουςγιά δεκαετή. 

Πρωθυπουργός: Δέν θέλω νά δημιουργηθή ή έντύπωσις 

δτι έπιθυμώ νά προκαλέσω δυσκολίες σέ σάς καί στήν 

Κοινότητα. ·Αλλά δέν θά μποροίJσα ν' άποδεχθώ πρόταση 

πού θά ήταν δυνατό νά δημιουργήση στόν έλληνικό λαό 

τήν έντύπωση δτι άδικείται. 'Επί 16 χρόνια ύποστηρίξαμε 
τήν Εύρωπαϊκή 'Ιδέα καθώς καί τήν άποψη ότι ή ένταξή 

μας στήν Κοινότητα θ' άπέβαινε εlς όφελος τοίJ έλληνικοίJ 

λαοίJ. Μία διακριτική εlς βάρος τής 'Ελλάδος μεταχείριση 

δέν θά ήταν άποδεκτή καί δέν θά ήμουν διατεθειμένος γιά 

πολιτικούς καί ψυχολογικούς λόγους νά τήν δεχθώ. 'Επα

ναλαμβάνω ότι έχουμε έλλειμμα 1,8 δισεκατ. δολλάρια καί 
δτι τά έξαγόμενα γεωργικά μας προϊόντα ε{ναι μάλλον άσή

μαντα. Άλλά, άνεξαρτήτως αύτοίJ, τίθεται θέμα πολιτικής 

καί ήθικής τάξεως πού βαίνει πέραν τών καθαρώς οlκονο

μικών έκτιμήσεων. 

Τζένκινς: Βεβαίως, δέν πρέπει νά δοθή τοιαύτη εντύ

πωσις στόν έλληνικό λαό. Διερωτώμαι δέ έάν ύπάρχη 

άντικείμενο διαφοράς επί τοϋ προκειμένου. 'Επαναλαμβά

νω δμως δτι μερικά Κράτη μπορεί νά έπιμείνουν γιά μακρά 

μεταβατική περίοδο. 

Πρωθυπουργός: Δέν θά μπορέσω νά τό δεχθώ. 

Τζένκινς: Εrναι καλύτερα νά ποϋμε μιά λογική μεταβα

τική περίοδο. Έξ dλλου μ ή ξεχνάτε δτι ή 'Ελλάς θά ε{ναι 

Ισότιμο μέλος άπό τήν ή μέρα τής εντάξεώς της. Κατά τήν 

προηγούμενη δέ διεύρυνση τό' γεγονός δτι νέες χώρες-μέλη 
διήρχοντο τήν μεταβατική τους περίοδο δέν άπετέλεσε 

κώλυμα γιά ν' άσκήσουν κι αυτή άκόμη τήν προεδρία τής 

Κοινότητος. 

Πρωθυπουργός: Αύτό τό έκτιμώ, άλλά δέν μοίJ λύει τό 

πρόβλημα. Τό 35% τοίJ έλληνικοίJ έργατικοίJ δυναμικοίJ 

άσχολείται στή γεωργία. 'Επί χρόνια λέγω ότι ή βιομηχα

νία μπορεί νά ύποφέρη άπό τήν ένταξη άλλά ότι ή άγροτι

κή τάξις θά άπεκόμιζε 6φέλη. Δέν θά μπορέσω συνεπώς νά 

ξεπεράσω τό πρόβλημα. 'Εξ άλλου οί οίκονομικές έπι

πτώσεις, δπως εlπα, ε{vαι έλάχιστες. 

Τζένκινς: Δέν ύπεστήριξα μακρύτερες μεταβατικές 

περιόδους άπ' δ,τι χρειάζεται. Ούτε θά επρεπε νά νομισθή 

δτι ή Commission κατά κάποιο τρόπο μνησικακεί γιά τήν 
άπόρριψη τοϋ πρώτου Avis άπό τό Συμβούλιο ύπουργών. 
'Εκείνο πού πιστεύω ε{ναι οtι δέν θά πρέπει νά περιχαρα
κωθοϋμε σέ άμετάθετες θέσεις. Στή συγκεκριμένη περί

πτωση δέν ύπάρχει πρόβλημα μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Commission άλλά μεταξύ 'Ελλάδος καί τών 'Εννέα. 

Πρωθυπουργός: Δέν εύσταθεί δτι άπό έλληνικής πλευ

ράς ύπάρχουν τοιαίJτα αΙσθήματα έναντι τής Commission. 
ΣυζητοίJμε αύτή τή στιγμή γιά τόν πιό εύαίσθητο τομέα, 

δηλαδή γιά τή μεταβατική περίοδο στό γεωργικό τομέα, 

πού δέν ύπάρχει κανείς λόγος νά εlναι μακράς διαρκείας. 

'Η βιοηχανία μπορεί vά συναντήση δυσκολίες άλλά, έπα

φίεμαι εlς τά έκ τής γεωργίας οφέλη. 

Τζένκινς: 'Η προσέγγιση τών τιμών θά πρέπει νά γίνη 

σταδιακά. ·Ο γεωργικός τομεύς ε{ναι τόσο ευπαθής πού 

μποροϋν ευκόλως νά άνατραποϋν ο{ τιμές τής κοινοτικής 

άγοράς. 'Εάν ή θέση σας στόν γεωργικό τομέα ε{ ναι μηδέν 

μεταβατική περίοδος, τότε θά εχουμε μεγαλύτερη πίεση εκ 

μέρους τών χωρών-μελών γιά μακροτέρας διαρκείας τοιαύ

τη. 

Πρωθυπουργός: ~Επραξα τό πάν γιά νά διευκολύνω τά 

πράγματα, άλλά, άν μερικές χώρες έπιμένουν σέ μιά τέτοια 

τοποθέτηση, θά πρέπει νά πώ ότι άπέτυχα. 

Τζένκινς: Δέν ε{ναι άνάγκη τά πράγματα νά φθάσουν 

εκεί. Προβλέπω δμως δτι δρισμένοι έταίροι θά έπιμένουν 

γιά μακρά μεταβατική περίοδο. 'Αντιλαμβάνομαι δτι σκέ

πτεσθε νά επισκεφθήτε δρισμένες χώρες-μέλη . Νομίζω δτι 

θά ήταν χρήσιμη ή ύλοποίηση τής tδέας σας. 

Πρωθυπουργός: ·Από ποιές χώρες θά μποροίJσαν νά 

προέλθουν δυσκολίες; 

Τζένκινς: Πρωτίστως άπό Γαλλία καί 'Ιταλία. 

Πρωθυπουργός: Θά έπισκεφθώ τίς δύο αύτές χώρες γιά 

νά διευκολύνω τίς διαπραγματεύσεις. ·Εάν δέν έφαρμο

σθοίJν έναντι τής 'Ελλάδος όσα έφηρμόσθησαν έναντι τών 

τριών νέων χωρών-μελών, ή ένταξη θά συνεπήγετο οΙκο
νομικά μειονεκτήματα γιά τήν 'Ελλάδα. 

Τζένκινς: Δηλαδή άντιλαμβάνομαι δτι, εάν επροτείνετο 

μεταβατική περίοδος dνω τής πενταετίας, θά είχατε δυ

σκολίες. 

»Δοθέντος δτι οί διαπραγματεύσεις θά εντατικοποιη

θοϋν τούς προσεχείς μήνες καί παρ, δλη τήν εκτίμηση πού 

τρέψουμε στό πρόσωπο τοϋ μονίμου άντιπροσώπου σας, θά 

πρέπει νά πυκνωθοϋν οί έπαφές τών ύπουργών σας μέ τήν 

Κοινότητα, δοθέντος δτι τά θέματα δέν λύονται μόνο κατά 

τίς ύπουργικές συνόδους. Στήν περίπτωση τής χώρας μου δ 

ύπεύθυνος γιά τίς διαπραγματεύσεις ύπουργός κ. Ριππόν 

διέθετε περισσότερο τοϋ ήμίσεος χρόνου του στίς Βρυξέλ

λες. 

Πρωθυπουργός: 'Εκτιμώ τήν ίδέα αύτή. Ε{ναι χρήσιμη. 

Τά προβλήματά σας βέβαια ήσαν μεγαλύτερα. 

Τζένκινς: Φυσικά. 'Αλλά είχαμε καί περισσότερους 

κρατικούς λειτουργούς. Πάντως θά πρέπει νά προσέξουμε 

αυτούς τούς προσεχείς μήνες. 

Πρωθυπουργός: Θά κάνω δ, τι μπορώ γιά τήν έπιτάχυν

ση καί τήν κατάληξη τών διαπραγματεύσεων. Δέν θά μπο

ρέσω πάντως νά δεχθώ όρους διακριτικής μεταχειρίσεως, 

γιατί άποδίδω μεγάλη σημασία στούς πολιτικούς καί ψυ

χολογικούς λόγους καί δέν θέλω νά ύπάρξη στόν έλληνικό 

λαό άπογοήτευση γιά τήν Εύρώπη τοίJ μέλλοντος. 

Τζένκινς: Συμφωνώ δτι θά πρέπει νά κρατήσουμε ζωηρή 

τήν ίδέα τής Ευρώπης. Ποιές ε{ναι οί προοπτικές γtά τό 
μέλλον; 

Πρωθυπουργός: Γενικώς ή κατάσταση ε{ναι καλή. 

'Υπάρχει πολιτική καί κοινωνική σταθερότης. Οί οΙκονο

μικές συνθήκες ε{ναι ύγιείς, έν όψει δέ καί τής οlκονομι-
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κής κρίσεως πού έπικρατεί σήμερα στόν κόσμο νομίζω ότι 

ή θέση μας ε{ναι καλή. Προβλέπουμε αύξηση τού άκαθα

ρίστου έθνικού εΙσοδήματος τής τάξεως τού 6%. Αύξηση 
τών βιομηχανικών έπενδύσεων κατά 6-7%. Ή άνεργία δέν 
άνέρχεται παρά σέ 2%. Πέρυσι είχαμε πληθωρισμό Ι2% 
καί γιά φέτος προβλέπουμε ότι θά ε{ναι τής τάξεως τού Ι Ι 

καί κάτι τοίς έκατόν. Τό ίσοζύγιο πληρωμών έξελίσσεται 

κανονικά λόγω τής αύξήσεως τών άδήλων πόρων. 

Τζένκινς: 'Όταν άναφέρεσθε στούς άδήλους πόρους έν

νοείτε κατ' έξοχήν τόν τουρισμό καί τό ναυτιλιακό συ

νάλλαγμα; 

Πρωθυπουργός: Ol δύο αύτοί τομείς άποδίδουν περί τά 
δύο δισεκατ. δολλάρια. Σ' αύτά θά πρέπει νά προστεθούν 

καί τά έμβάσματα τών 'Ελλήνων τού 'Εξωτερικού. νΕτσι, 

παρ' όλο πού τό έμπορικό Ισοζύγιο ε{ναι παθητικό, τό 

Ισοζύγιο πληρωμών έμφανίζεται άρκετά lκανοποιητικό. 

ν Αλλες χώρες ζητούν δάνεια στή διεθνή χρηματαγορά. Σέ 

μfiς προσφέρουν άλλά δέν κάνουμε χρήση γιατί δέν μfiς 

χρειάζονται. 

Τζένκινς: 'Απ' δσα άναφέρατε διαπιστώνω δτι ή οίκο

νομική κατάσταση ε{ναι καλή, άλλά δ πληθωρισμός μεγά

λος . Βλέπετε νά περιορίζεται τό ϋψος του στό 10% τόν 
ί:πόμενο χρόνο; 

Πρωθυπουργός: Θά προσπαθήσουμε νά τόν περιορί

σουμε στό δέκα περίπου τοίς έκατό λόγω καί τών μέτρων 

τά δποία σκεπτόμεθα νά λάβουμε, όπως έτόνισα καί στό 

λόγο πού έξεφώνησα στή Θεσσαλονίκη. 

Τζένκινς: Ποιός εlναι δ κυριώτερος παράγων πού συμ

βάλλει στό μεγάλο ποσοστό πληθωρισμοί) πού i\χει ή 'Ελ

λάς; 

Πρωθυπουργός: Βασικά ή lκανοποίηση τών κοινωνι

κών άπαιτήσεων. νΕκανα μεγάλες παραχωρήσεις γιά λό

γους κοινωνικής δικαιοσύνης. Στήν έπταετία ε{χαν συμπι

εσθεί πολύ ο{ μισθοί καί τό εΙσόδημα τής γεωργικής τάξε

ως. νΕπρεπε λοιπόν ν' άποδώσω δικαιοσύνη. Ή αύξηση 

δέ τών μισθών, εΙσοδημάτων κ.λ. π. ύπήρξε διπλασία τού 

πληθωρισμού. "Οπως ε{πα, αύτό τό έκανα γιά ν' άποδώσω 

δικαιοσύνη. Προειδοποίησα όμως τόν έλληνικό λαό ότι 

αύτό δέν θά μπορέση vά συνεχισθή. 

Τζένκινς: Νομίζετε δτι ή αύξηση τών μισθών κ.λ.π. 

μπορεί νά καθορισθή σέ τέτοιο έπίπεδο οϋτως οοστε νά μή 

ύπερβαίνη τό ποσοστό του πληθωρισμοί); 

Πρωθυπουργός: νlσως καί λιγώτερο. 'Αλλά αύτό βέ

βαια θά έξαρτηθή άπό πολλούς παράγοντες. 

Τζένκινς: Μπορεί νά γίνη δεκτό άπό τά συνδικάτα; 

Πρωθυπουργός: Πιστεύω ότι θά κατανοήσουν τήν 

άνάγκη καί θά πειθαρχήσουν. 

Τζένκινς : Πώς βλέπετε τήν πολίτική κατάσταση τής χώ

ρας; Διευρύνατε τήν βάση τής Κυβερνήσεώς σας μέ δρισμέ

νες προσχωρήσεις πού άσφαλώς θά i\χουν κάποιες συνέ

πειες στήν πολιτική ίσορροπία τής χώρας. Προσεχώς θά 

i\χετε δημοτικές έκλογές. 'Υπάρχει πολιτική σταθερότης; 

Πρωθυπουργός: Νομίζω ότι στά έπόμενα όκτώ χρόνια 

θά έχουμε πολιτική σταθερότητα. Ol έπόμενες έκλογές θά 
γίνουν μετά άπό 3~ περίπου χρόνια καί μέ τίς προσχωρή

σεις πού έλαβαν χώρα άπό τό Κέντρο στή Νέα Δημοκρατία 

έχει αύξηθή σημαντικά ή έκλογική βάση τού κυβερνώντος 

κόμματος. "Οσον άφορfi τίς δημοτικές έκλογές, δέν θά 

έχουν πολιτικές έπιπτώσεις γιατί δέν έπήρα θέση. "Οπως 

δέν τό έκανα καθ' όλη τήν πολιτική μου σταδιοδρομία. 

Σημειωτέον ότι, όταν τό Ι974 έπήρα τό 54% τών ψήφων, ο{ 
περισσότεροι τών έκλεγέντων μετά άπό λίγο χρόνο δημο

τικών άρχόντων άνήκαν στήν άντιπολιτευτική παράταξη. 

Τζένκινς: ν Ε χω βαθύ σεβασμό γιά τήν δημοκρατική καί 

εύρωπαϊκή ήγεσία πού δώσατε στήν 'Ελλάδα. 

Πρωθυπουργός: Φρονώ ότι στήν 'Ελλάδα έχουμε μιά 

σταθερή δημοκρατία. ν[σως τό ίδιο νά μήν μπορεί νά λε

χθή γιά τήν 'Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία καί 'Ιταλία. 

Τζένκινς: Ποιά ε{ναι κατά τήν γνώμη σας ή σύνθεση 

καί ή τάσις τής c'iκρας δεξιάς; 

Πρωθυπουργός: 'Επήρε 6% στίς τελευταίες έκλογές, 
άλλά μπορεί νά πάρη μόνο 3% στίς έπόμενες λόγω άπογο
ητεύσεως. 

Τζένκινς: Εlναι μοναρχικών, φιλοδικτιiτορικών τάσεων; 

Πρωθυπουργός: Νομίζω ότι ε{ναι άπ' όλα. Τό θέμα 

πάντως τής μοναρχίας έχει διά παντός λυθή καί κανένας 

δέν άσχολείται μέ αύτό σοβαρά. 

Τζένκινς: 'Υπάρχουν πολιτικές άποχρώσεις, άναλόγως 

των διαφόρων διαμερισμάτων τής χώρας; 

Πρωθυπουργός: Στήν Κρήτη π.χ., κατά τήν πρόσφατη 

έπίσκεψή μου διαπίστωσα πάντως άλλαγή τού πολιτικού 

κλίματος. 'Εξ άλλου, πολλοί πολιτικοί παράγοντες τής 

νήσου έχουν προσχωρήσει στό κόμμα μου. 

ι>Κατά τήν αύριανή συνάντησή σας μέ τούς άρμοδίους 

ύπουργούς θά συζητήσετε διεξοδικώτερα τά διάφορα θέμα
τα πού μfiς άπασχολούν. Θά ήθελα νά τονίσω όμως καί πάλι 

ότι δέν θά πρέπει 11ά άπογοητεύσουμε τόν έλληνικό λαό, 

δοθέντος ότι έπί Ι8 χρόνια τόν έχω γαλουχήσει μέ τήν 
εύρωπαϊκή Ιδέα. 

Τζένκινς: Συμφωνώ. ν Ας προσπαθήσουμε κι άπό τίς δύο 

πλευρές νά κρατήσουμε αύτό τό momentum. 

Πρωθυπουργός: Θά κάνω ό,τι μπορώ άπό μέρους μου 

άλλά άναμένω νά κατανοήσετε καί τή δική μου θέση. 

Τζένκινς: Τό χρονοδιάγραμμα έτηρήθη. Καθυστερήσεις 

δέν πρόκειται νά προέλθουν άπό τήν Commission. Κατά 
τήν αύριανή συνέντευξη τύπου θά μεριμνήσω νά δοθή είκό

να ρεαλιστικής αίσιοδοξίας βάσει του χρονοδιαγράμματος 

πού i\χουμε ήδη συμφωνήσει. 'Επιθυμώ νά δώ τήν ρύθμιση 
δλων τών θεμάτων μέχρι τά Χριστούγεννα, i\στω καί c'iν 

μερικά δευτερεύοντα θέματα παραμείνουν γιά τίς άρχές του 

1979. Καί σέβομαι τήν έπιθυμία σας γιά τήν ύπογραφή τής 
Πράξεως Προσχωρήσεως μέχρι τέλους του Α' ί:ξαμήνου 

του ί:πομένου i\τους. Στά μεγάλα θέματα πού άπασχολοuν 

τήν Κοινότητα περιλαμβάνεται καί ή δημιουργία του 
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Εύρωπαϊκοu Νομισματικοί) Συστήματος. Ποιά ε{ ναι ή θέση 

σας πάνω σ' αύτό; 

Πρωθυπουργός: ν Οχ ι μόνο έπί τού θέματος αuτοίί άλλά 

καί έφ' όλων τών ύπολοίπων θά ταυτίσουμε τή θέση μας 

πρός αύτή τής Κοινότητος. 

Τζένκινς: Τό έπίστευα δτι θά μοu έδίδατε μιά θετική 

άπάντηση. 

Πρωθυπουργός: Πιστεύω σταθερώς ότι θά πρέπει νά 

δοθή ή δέουσα ώθηση σ' όλους τούς τομείς οί δποίοι θά 

διευκολύνουν τήν ένοποίηση τής Εuρώπης. 'Εάν δέν έπι

σπεύσουμε, ίσως άργότερα νά καταστή άδύνατο νά τήν 

έπιτύχουμε. 

τζένκινς: 'Από έδ& καί λίγο χρόνο ~χω τό αίσθημα δτι 

κινούμεθα πρός τά έμπρός. 'Ελπίζω δτι θά γίνετε μέλος 

μιίiς Κοινότητος όχι στάσιμης άλλά δυναμικής. 

Πρωθυπουργός: Πολλές φορές καταλαμβάνομαι άπό 

σκεπτικισμό. 

Τζένκινς: 'Όλοι άνεξαιρέτως γινόμεθα πολλές φορές 

σκεπτικιστές, άλλά δπως ~χουν σήμερα τά πράγματα μπο
ρώ νά πω δτι δέν διακατέχομαι άπό ενα τέτοιο αίσθημα» 123 • 

'Ο πρόεδρος τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τ&ν 

Κοινοτήτων, πέρα άπό τίς συναντήσεις καί τίς συνο

μιλίες του μέ τόν Κ. Καραμανλή, εγινε δεκτός σέ 

άκρόαση άπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσά

τσο, παρουσία καί του ύπουργου άνευ Χαρτοφυλακί

ου γιά θέματα ΕΟΚ, Γ. Κοντογεώργη, καί συμμετέ

σχε σέ εύρεία σύσκεψη στό ύπουργείο Συντονισμοί), 

στήν όποία ελαβαν μέρος, εκτός άπό τόν Κ. Μητσο

τάκη καί τόν Γ. Κοντογεώργη, οί ύπουργοί Γεωργί

ας, Βιομηχανίας, 'Εμπορίου καί 'Εργασίας, καθώς 

καί δ γενικός γραμματέας του Συμβουλίου, Ε. Νοέλ, 

καί δ γενικός διευθυντής 'Εξωτερικών Σχέσεων τής 

ΕΟΚ. Προτου, τέλος, στίς 30 Σεπτεμβρίου, άναχωρή
σει γιά τίς Βρυξέλλες, δ Ρόυ Τζένκινς εδωσε συνέν

τευξη τύπου, μέ τήν εύκαιρία τής δποίας, μεταξύ άλ

λων, ύπογράμμισε: 

«Μέ πολλή χαρά περιμένουμε ή 'Ελλάδα νά γίνει τό 

δέκατο μέλος τfjς Κοινότητος καί νά μπορέσει νά διαδρα

ματίσει ενα πλήρη ρόλο στίς έξελίξεις πού άναμένονται. 

Κατά τά πρώτα χρόνια τfjς έντάξεώς της τά όφέλη πού θά 

~χει ή 'Ελλάδα θά εJναι σημαντικά, εtδικώτερα αύτά πού 

θά προέρχονται άπό τό ' Γεωργικό, τό Κοινωνικό καί τό 
Περιφερειακό Ταμείο. 'Επίσης θά ώφεληθεί ή έλληνική 

βιομηχανία καί θά ένισχυθοuν ο{ έπενδύσεις έγχωρίου καί 

ξένου κεφαλαίου. Παράλληλα, δμως, τά έλληνικά προϊόν

τα θά πρέπει νά γίνουν πιό άνταγωνιστικά καί νά έπιδειχθεί 

iδιαίτερη προσοχή στό θέμα τοu πληθωρισμοu. 'Αλλά γι' 

αύτά ήδη γίνονται προσπάθειες έκ μέρους σας». 

Στή διάρκεια, τέλος, του επίσημου γεύματος πού 

παρέθεσε πρός τιμή του, δ Κ. Καραμανλής προσφώ

νησε τόν Ρόυ Τζένκινς ώς έξής: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>Τόν παρελθόντα 'Ιανουάριο ε{χα τήν εύκαιρία 

νά συζητήσω στίς Βρυξέλλες μαζί σας τήν πορεία 

τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος 

στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. Σaς ε{χα έκθέσει τότε 

διά μακρών τούς λόγους γιά τούς δποίους έπίστεύα 
δτι οί διαπραγματεύσεις μας μπορουσαν νά προχωρή

σουν γρήγορα καί νά δλοκληρωθουν μέσα στό 1978 
βάσει ένός χρονοδιαγράμματος πού σaς ε{χα τότε 
προτείνει. 

>>Γνωρίζω πολύ καλά, κύριε πρόεδρε, δτι τότε ή 

Εύρωπαϊκή Κοινότης, έκτός άπό τά τόσα άλλα σο

βαρά προβλήματα, άvτιμετώπιζε καί δύο σημαντικά 

προβλήματα πού άπασχολουσαν τήν σκέψη σας. 

>> 7Ηταν τά προβλήματα πού προέκυπταν άπό τήν 
διεύρυνση τής Κοινότητος καί άπό τήν άναθεώρηση 

τής κοινής άγροτικ:ijς πολιτικής στά μεσογειακά 

προϊόντα. 

>>Σήμερα αίσθάνομαι iδιαίτερα εύτυχής, κύριε 

πρόεδρε, μέ τήν διαπίστωση δτι παρά τά προβλήμα

τα πού ή Κοινότης άντιμετώπιζε σέ τόσο σημαντικά 

. θέματα, οί διαπραγματεύσεις μας προχώρησαν σύμ
φωνα μέ τόν ρυθμό πού είχαμε προβλέψει. Καί μπο

ρώ νά πώ χωρίς δισταγμό δτι ή πρόοδος πού σημειώ

θηκε, θά ήταν άδύνατο νά έπιτευχθή χωρίς τήν αύξη

μένη προσπάθεια πού χρειάσθηκε νά καταβάλουν οί 

ύπηρεσίες σας, άλλά προπαντός χωρίς τήν προσωπι

κή σας συμβολή. Γιατ{ i:Jείς δώσατε τήν κατεύθυνση 
καί έμπνεύσατε ένα νέο ρυθμό στίς διαπραγματεύ

σεις, μετά τήν συνάντησή μας. 

>>Κάνοντας ένα σύντομο άπολογισμό του lργου 

πού εχει έπιτελεσθή μέχρι τώρα, μπορώ νά διαπι

στώσω μέ μεγάλη ίκανοποίηση δτι, στήν διάρκεια 

του πρώτου έξαμήνου του ετους αύτου, εκλεισαν 

κατ' ούσίαν τά κεφάλαια τών διαπραγματεύσεων πού 

άναφέρονται στήν τελωνειακή ένωση κα{ τήν έλευθέ

ρα κυκλοφορία τών βιομηχανικών άγαθών. Στίς έξω

τερικές έμπορικές σχέσεις καί στήν κίνηση κεφα

λαίων. Στήν συμμετοχή μας στήν Κοινότητα Χάλυ

βος καί Ν Ανθρακος καί στήν Κοινότητα Ά τομικής 

'Ενεργείας. 'Ενώ έξ άλλου δέν ύπάρχουν κατ' άρ

χήν διαφορές άπόψεων στό κεφάλαιο τής συμμετο

χής μας στά θεσμικά δργανα τής Κοινότητος. 

»Εlμαι βέβαιος δτι μέ τήν ίδια κατανόηση θά άν

τιμετωπισθουν καί τά έκκρεμουντα &κόμη θέματα καί 

lδιαίτερα του άγροτικου τομέως, πού ε{ναι ζωτικής 

γιά τήν χώρα μου σημασίας. 

»'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, κύριε πρόεδε, μπορου

με σήμερα νά προσδοκουμε μέ βεβαιότητα δτι, δπως 

είχαμε άρχικά προβλέψει: θά εχουμε τελειώσει τό 

ούσιαστικό μέρος τών διαπραγματεύσεών μας μέχρι 

τό τέλος του ετους. Καί δτι κατά τήν διάρκεια του 

πρώτου έξαμήνου του 1979 θά ύπογραφή ή Συνθήκη 
Προσχωρήσεως. 
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»Κύριε πρόεδρε, 

))Γνωρίζετε τήν προσήλωσή μου στήν ίδέα τής 

. 'Ηνωμένης Εύρώπης καί τίς σκέψεις μου γιά τήν 
άνάγκη τής έπιταχύνσεως τών διαδιακασιών γιά τήν 

σταδιακή πραγματοποίησή της. Εlναι μιά πολιτική 

τήν όποία μέ συνέπεια άκολουθώ, γιατί πιστεύω δτι, 

ή δημιουργία τής 'Ηνωμένης Εύρώπης άποτελεί 

ίστορική έπιταγή γιά τούς εύρωπαϊκούς λαούς. 

)) • Απευθυνόμενος σέ σaς, κύριε πρόεδρε, τόν εύ
ρωπαίο πολιτικό καί τόν άρμοδιώτερο σήμερα φορέα 

τής Εύρωπαϊκής ·Ιδέας, δέν νομίζω δτι έχω άνάγκη 

ν· άναπτύξω τούς πολιτικούς, οίκονομικούς καί τούς 

κοινωνικούς λόγους, πού έπιβάλλουν τήν ένοποίηση 

τής Εύρώπης. 

))Αlσθάνομαι δμως τήν άνάγκη νά έκφράσω τήν 

ίκανοποίησή μου γιατί μέ δική σας πρωτοβουλία 

προωθούνται δύο βασικά θέματα, πού θ· άποτελέ

σουν σταθμό στήν πορεία γιά τήν ένοποίηση τής 

Εύρώπης. Καί αύτά εlναι ή Εύρωπαϊκή Νομισματική 

'Ένωση καί οί εύρωπαϊκές έκλογές. 

))Μέ τόν λόγο σας στήν Φλωρεντία, τόν Όκτώ

βριο του 1977, άνανεώσατε τό παγκόσμιοένδιαφέρον 
γιά τήν Νομισματική 'Ένωση τής Εύρώπης καί άπό 

τότε άδιάκοπα άγωνίζεσθε γιά νά προωθήσετε πρα

κτικές λύσεις. 

)) Ή πρόοδος πού σημειώθηκε πρόσφατα στό Εύ
ρωπαϊκό Συμβούλιο τ.ής Βρέμης, καθώς καί στό τε

λευταίο Συμβούλιο τών ΟΙκονομικών ύπουργών τής 

Κοινότητος, μaς κάνει νά πιστεύουμε δτι ή έφαρμο

γή ένός άποτελεσματικοv νομισματικού συστήματος 

εlναι τώρα δυνατή καί βρίσκεται στήν δδό τής πρα

γματοποιήσεως. 

)) Ή τελική έπιτυχία θά άπαιτήση φαντασία καί 
τήν έφαρμογή νέων άρχών καί, δπως τόσο σωστά 

έπισημάνατε, μία καλύτερη κατανομή ένός μεγαλύ

τερου κοινοτικού προϋπολογισμού. 

))Παρακολουθούμε άπό κοντά τήν έξέλιξη αύτοv 

το& θέματος, πού ε{ ναι μεγάλης σημασίας καί γιά τήν 

'Ελλάδα, καί τοv δποίου ή έπίλυση θά ένισχύση τήν 

συνοχή τής Κοινότητος καί θά συμβάλη σημαντικά 

στήν άναδιάρθρωση τοv διεθνούς νομισματικού συ

στήματος πρός όφελος δλων. 

)) 'Η διεξαγωγή έξ άλλου τόν έρχόμενο • Ιούνιο 
τών πρώτων άμέσων έκλογών γιά τήν άνάδειξη με

λών του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου άποτελεί σταθμό 

στήν ίστορία τής Εύρώπης καί δρόσημο στόν μακρύ 

δρόμο πρός τήν Εύρωπαϊκή 'Ένωση. Θά ένισχύση 

τήν δημοκρατική φωνή τής Κοινότητος, γιατί γιά 

πρώτη φορά στήν ίστορία τών λαών, περισσότεροι 

άπό 160 έκατομμύρια πολίτες άπό τά Κράτη-μέλη θά 

έκλέξουν τό Κοινοβούλιά τους. 

))Πιστεύουμε δτι αύτό θά σημάνη τήν έναρξη νέ

ας έποχής στήν έξελικτική πορεία τής Εύρωπαϊκής 

Κοινότητος καί θ· άποτελέση τήν κινητήρια δύναμη 

γιά τήν προώθηση τής πολιτικής ένώσεως. 

))Οί έκλογές αύτές θά δώσουν τήν εύκαιρία νά 

προβληθούν σέ εύρωπαϊκή κλίμακα τά μεγάλα προ

βλήματα πού άφοροvν τό μέλλον τής Κοινότητος καί 

θά κινητοποιηθή .τό ένδιαφέρον τών Εύρωπαίων πο

λιτών καί είδικώτsρα τής νέας γενεάς. Θά δοθή ή 

εύκαιρία νά έξηγηθή γιατί, γιά νά μπορέσουμε ν· 

άνταποκριθοvμε στήν πρόκληση τής έποχής μας καί 

νά βελτιώσουμε τήν ποιότητα τής ζωής, εlναι άπα

ραίτητη ή κινητοποίηση τών οίκονομικών καί πολι

τικών εύρωπαϊκών δυνάμεων στά πλαίσια μιaς 'Ηνω

μένης Εύρώπης. 

))Στήν προσπάθεια αύτή έπιθυμεί καί δύναται νά 

συμβάλη ή Έλλάς μέ τήν ένταξή της. 

))Γνωρίζω, κύριε πρόεδρε, δτι ή άξιοποίηση τής 

έντάξεώς μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες θ· άπαιτή

ση άπό μέρους του έλληνικοv λαου ένταση τών προ

σπαθειών του καί προσαρμογή στίς νέες συν(}ήκες 

πού θ· άντιμετωπίση. 

))Εlμαι δμως αίσιόδοξος, γιατί έχω έμπιστοσύνη 

στόν δυναμισμό καί προπαντός στήν lκανότητα 

προσαρμογής του έλληνικοv λαοv · άρετές πού θά του 

έπιτρέψουν όχι μόνο ν· άντιμετωπίση έπιτυχώς τίς 

δυσκολίες τής πρώτης φάσεως τής προσαρμογής, 

άλλά καί νά συμβάλη θετικά στό μέτρο τών δυνάμε

ών του στήν προαγωγή τής Εύρωπαϊκής • Ιδέας. 

)) • Αφου σaς εύχαριστήσω, κύριε πρόεδρε, γιά τήν 
βοήθεια πού μaς παρέχετε στήν πορεία μας πρός τήν 

'Ηνωμένη Εύρώπη, θά μοv έπιτρέψετε νά εύχηθώ 

έπιτυχία στίς θαρραλέες προσπάθειες πού καταβάλ

λετε καί νά πιώ ύπέρ τής ύγείας καί τής προσωπικής 

σας εύτυχίαφ). 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του, ό Ρόυ Τζένκ:ινς, σέ 

συνέντευξη τύπου, στίς 29 Σεπτεμβρίου, ένέμεινε στά 
άκ:όλουθα σημεία: 

l. Οί μήνες Νοέμβριος καί Δεκέμβριος θά ε{ναι κρίσι

μοι (critical) γιά τίς διαπραγματεύσεις έντάξεως . Θά ύπάρ

ξουν δυσκολίες . 'Ελλάς καί ΕΟΚ πρέπει νά έπιδείξουν 

εύελιξία (flexibility). 
2. Τό ούσιαστικό μέρος τών διαπραγματεύσεων θά πε

ρατωθεί μέ τό τέλος τοϋ ετους . Τό χρονοδιάγραμμα πού 

συμφωνήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή στίς 

Βρυξέλλες θά τηρηθεί. 

3. 'Η 'Ελλάς άπό τής στιγμής τής έντάξεως -καί άνε

ξάρτητα άπό τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου- θά 

άπολαμβάνει δλων τών πολιτικών δικαιωμάτων στήν Κοι

νότητα . Μπορεί νά άναλάβει καί τήν προεδρία τοϋ 

Συμβουλίου ύπουργών δπως εγινε καί μέ άλλες χώρες. Θά 

άπολαμβάνει δλων των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων. 

4. Τό θεσμικό πρόβλημα τής Κοινότητος θά πρέπει νά 
λυθεί πρίν από τή διεύρυνση, κατά τήν προετοιμασία τής 

έλληνικής έντάξεως . 

5. ' Η ' Ελλάς θά πρέπει νά καταβάλει {διαίτερες προ

σπάθειες γιά τόν ελεγχο τοϋ πληθωρισμοί> ώστε νά κατα-
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στεί έφικτή ή συμμετοχή της στό νέο Εύρωπαϊκό Νομι

σματικό Σύστημα. 

6. ·Η διεξαγωγή η μ ή δημοψηφίσματος γιά τήν έπικύ
ρωση τής συμφωνίας προσχωρήσεως ε{ ναι θέμα έσωτερικό 

τής ·Ελλάδος. Οί κοινοτικοί κανονισμοί δέν άπαιτοί>ν τή 

διεξαγωγή δημοψηφίσματος . 

Σέ εύχαριστήρια έπιστολή του πρός τόν UΕλληνα 

πρωθυπουργό, μετά τήν άναχώρησή του άπό τήν 

'Αθήνα, ό πρόεδρος τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής 

τών Κοινοτήτων τόνισε χαρακτηριστικά: 

«Βρήκα τίς συνομιλίες μου μ' έσaς καί τούς ύπουργούς 

σας ίδιαίτερα σημαντικές καί έλπίζω δτι αύτές ο{ συζητή

σεις θά διευκολύνουν τό δρόμο γιά τόν καθορισμό τών 

κύριων σημείων των διαπραγματεύσεων των σχετικών μέ 

τήν ενταξη τής 'Ελλάδος, πού θά γίνουν κατά τό τέλος τοί> 

χρόνου». 

Σέ άπάντηση τής έπιστολής καί τής προσφοράς 

Πρόσφατης συγγραφικής έργασίας του, ό Κ. Καρα
μανλής άπηύθυνε στόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής τό 

άκόλουθο μήνυμα: , 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Θά ήθελα νά σiiς εύχαριστήσω γιά τήν εύγενή 

σας σκέψη νά μοv άποστείλετε τό βιβλίο σας γιά τόν 

Υ Ασκουιθ. Τό βρίσκω έξαιρέτικά ένδιαφέρον, τόσο 

δσον άφορii τόν ήρωα, δσο καί τό συγγραφέα του. 

»'Επιτρέψτε μου νά σiiς διαβεβαιώσω καί πάλι 

δτι έξετίμησα τήν εύκαιρία πού είχαμε vά άνταλλά

ξουμε άπόψεις, κατά τήν έπίσκεψή σας στήν 'Αθή

να. Εlναι ένθαρρυντικό νά γνωρίζω δτι μπορώ νά 

ύπολογίζω στήν ύποστήριξή σας, γιά τήν έπιτυχή 

εύόδωση τοv στόχου πού έθεσα 18 έτη πρίν, καί ό 
όποίος συνδέεται μέ τό μέλλον τής χώρας μου, άλλά 

καί μέ τήν προσωπική μου πολιτική πορείω>'24• 

[Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεως τοϋ Ρόυ Τζέν

κινς στήν 'Αθήνα, ό Γ. Κοντογεώργης ύπέβαλε στόν 

Κ. Καραμανλή σημείωμα μέ έκτενή άναφορά στά θέ

ματα τής έλληνικής οίκονομίας, τά όποία καί συνέ

χονται άμεσα μέ τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στίς Εύ

ρωπαϊκές Κοινότητες: 

»'Η πρόοδος τής έλληνικής οίκονομίας κατά τήν τε

λευταία τετραετία μπορεί νά χαρακτηρισθή στό σύνολό 

της ώς ικανοποιητική, ίδία έάν ληφθή ύπ' όψιν δτι αϋτη 

συνετελέσθη μέσα στά πλαίσια μιας παγκοσμίου οίκονο

μικής κρίσεως μέ κύρια χαρακτηριστικά τήν στασιμότητα 

καί τόν πληθωρισμό. 

»Κατά τήv τετραετία 1975-78 ή μέση έτησία αuξηση 
τοί> πραγματικοί> έθνικοί> εισοδήματος έκτιμaται σέ 5,4% 
καί προβλέπεται νά φθάση κατά τό τρέχον ετος τό 6%. 

»Τό κατά κεφαλήν άκαθάριστο έθνικό προϊόν πού έτρι

πλασιάσθη σχεδόν στήν τελευταία είκοσαετία, άνήλθε τό 

1977 σέ 2.800 δολλάρια καί ε{ναι τό ημισυ περίπου τοί> 
μέσου άντιστοίχου τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος καί ίσο 

περίπου μέ τήν 'Ιρλανδία. 

»Oi έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου, σέ σταθερές τιμές, 
άναμένεται ν' αύξηθοί>ν κατά τό τρέχουν έτος κατά 6% 
περίπου έναντι του παρελθόντος έτους, ένώ ο{ ίδιωτικές 

μόνον έπενδύσεις υπολογίζεται ν' αύξηθοϋν κατά 7,3%. 
»Παρ' όλον δτι ή αuξηση, αύτή καθ' εαυτή, εlναι ικα

νοποιητική σέ σύγκριση μέ τίς άλλες εύρωπαϊκές χώρες, 

έν τούτοις άν ληφθή ύπ' όψιν ή άνάγκη τής ταχείας προ

σαρμογής τής οίκονομίας μας στίς συνθήκες τής Κοινής 

'Αγοράς, ή ταχυτέρα αuξηση τών έπενδύσεων εlναι έπιτα
κτική. 

»Ό δείκτης τιμών καταναλωτοί> κινείται έφέτος σέ 

έπίπεδα χαμηλότερα τοϋ παρελθόντος ετους καί έσημείωσε 

άνοδο κατά τό όκτάμηνο 'Ιανουαρίου - Αύγούστου κατά 
3,6% εναντι 4,2% κατά τήν ίδια περίοδο του περασμένου 
χρόνου. 'Υπολογίζουμε δτι κατά τό 1978 θ' αύξηθή κατά 
ποσοστό 11-12% έναντι αύξήσεως 12,7% κατά τό παρελθόν 
έτος. 

»Τό ποσοστό τής άνεργίας άνέρχεται σέ 2% τοί> συνο
λικοϋ έργατικοί> δυναμικοί> τής χώρας, παρ' δλο δτι κατά 

τά τελευταία ετη έμειώθη δ ρυθμός τής μεταναστεύσεως. 

Χαρακτηριστικά άναφέρεται δτι δ άριθμός τών 'Ελλήνων 

έργατών στή Δ. Γερμανία έμειώθη μεταξύ 1974 καί 1978 
άπό 260.000 σέ 170.000 άτομα περίπου. 

»Τό έλλειμμα τοϋ {σοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

κατά τό 1977 άνήλθε σέ 1.253 εκατομμύρια δολλάρια. 
'Υπολογίζεται δτι κατά τό τρέχον έτος θ' άνέλθη σέ 1.500 
περίπου εκατομμύρια δολλάρια καί θά καλυφθή άπό τήν 

αύτόνομη είσροή ίδιωτικών κεφαλαίων καί δανεισμό σέ 

περιωρισμένη κλίμακα. 

»'Ο τακτικός προϋπολογισμός ε{ ναι ισοσκελισμένος, 

άλλά τό Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων καλύπτεται 

σχεδόν έξ δλοκλήρου διά δανεισμοί>. 

»Τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τής ελληνικής οίκονο

μίας πού μπορεί, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, νά θεωρηθοί>ν 

ώς άδυναμίες, εlναι: 

»- 'Η χαμηλή συμμετοχή τής μεταποιήσεως στή σύν

θεση τών έπενδύσεων (17% γιά τό 1977). 
»- 'Η διαρθρωτική άδυναμία στή σύνθεση τής μετα

ποιητικής παραγωγής πού ε{ναι, σέ ύψηλό βαθμό, συγκεν

τρωμένη σέ παραδοσιακούς κλάδους τής έλαφρaς βιομη

χανίας. 

»- Τό ύψηλό ποσοστό τής μεταποιητικής δραστηριό

τητος πού ε{ναι όργανωμένο σέ βιοτεχνική βάση. Τό 40% 
περίπου των άπασχολουμένων στή μεταποίηση έργάζεται 

σέ μονάδες πού άπασχολοί>ν κάτω άπό δέκα άτομα. 

»- Τό μικρό μέγεθος τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων 

καί ή διασπορά τής γής, τά πτωχά καί ύποβαθμισμένα έδά

φη στίς όρεινές καί ήμιορεινές περιοχές πού περιορίζουν 

τίς δυνατότητες γιά αuξηση τής γεωργικής παραγωγής καί 
γιά μεταβολή στήν παραγωγική τους κατεύθυνση. 

»-Ή χαμηλή παραγωγικότης τής οίκονομίας έν συγ

κρίσει πρός τήν άμοιβή τής έργασίας. 

»- Τό μόνιμο καί αύξανόμενο ελλειμμα τοί> έμπορικοί> 
ίσοζυγίου. Κατά τό 1977 οί είσαγωγές μας άνήλθαν σέ 
6.400 εκατομμύρια δολλάρια, οί έξαγωγές σέ 2.515 εκατομ
μύρια δολλάρια καί τό έλλειμμα σέ 3.885 εκατομμύρια 
δολλάρια. 

»Εiδικά άπό τίς χώρες τής Κοινής 'Αγοράς οί είσαγω

γές μας άνήλθαν σέ 2.875 εκατομμύρια δολλάρια, οί έξα-
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γωγές μας σέ 1.045 εκατομμύρια δολλάρια καί τό ελλειμμα 
τοϋ εμπορικοϋ μας ισοζυγίου σέ 1.830 εκατομμύρια δολλά
ρια. 

»Εlναι χαρακτηριστικό δτι oi έξαγωγές τών έννέα χω
ρών τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος πρός τήν 'Ελλάδα ε{ ναι 

ίσης άξίας περίπου μέ τίς έξαγωγές πού ή Κοινότης πρα
γματοποιεί πρός τήν 'Ιαπωνία, τόν Καναδίi καί τήν Αύ

στραλία. 

»Βραχυχρόνια, δ ύψηλότερος, έν σχέσει μέ τίς χώρες 

τής ΕΟΚ, ρυθμός πληθωρισμοϋ πού όφείλεται κυρίως στήν 

αϋξηση τής άμοιβής έργαcrίας κατά τήν τετραετία 1975-78 
μέ ρυθμό ταχύτερο άπό τήν αϋξηση τής παραγωγικότητας. 

Τοϋτο έν μέρει όφείλεται στή κοινωνική πολιτική πού 

εκρινε επιβεβλημένη καί έφήρμοσε ή Κυβέρνηση, γιά τήν 

βελτίωση τής συμμετοχής των έργαζομένων στό έθνικό ει

σόδημα, ή όποία ε{ χε μειωθή σημαντικά στήν περίοδο τής 

δικτατορίας. 

>>'Εν τούτοις, παρά τά ίδιαίτερα χαρακτηριστικά τής 

ελληνικής οίκονομίας, δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται δ δυ

ναμισμός πού διαθέτει καί τά σημαντικά περιθώρια πού 

ύφίστανται γιά γρήγορη άνάπτυξη. 

»Οί έγχώριοι πόροι πού μπορεί νά διατεθοϋν γιά τόν 

σχηματισμό κεφαλαίου μαζί μέ τούς πόρους πού πρέπει ν' 

άντλήσουμε άπό τήν άλλοδαπή, έπαρκοϋν γιά νά χρηματο

δοτήσουν τήν έπέκταση τής ύποδομής καί τοϋ παραγωγι

κοϋ έξοπλισμοϋ πού άπαιτοϋνται γιά τήν ούσιώδη αtξηση 
τής παραγωγής. 

»Τά περιθώρια γιά τήν αϋξηση τής παραγωγικότητας 

εlναι εύρύτατα, ίδιαίτερα δέ σέ ώρισμένους τομείς τής οι

κονομίας καί σέ ώρισμένες περιφέρειες τής χώρας πού 

ύστεροϋν. 'Η χρησιμοποίηση συγχρόνων μεθόδων όργα

νώσεως καί παραγωγής μπορεί νά δδηγήση σέ γρήγορη 

αϋξηση τής παραγωγικότητας καί τής παραγωγής, δπως 

εγι ν ε καί στό παρελθόν, σέ c'iλλους τομείς καί σέ ώρισμένες 

περιφέρειες τής χώρας. 

»'Η ενταξή μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες θά δώσει 

τήν δυνατότητα μακροχρόνια νά έξειδικευθή ή παραγωγή 

μας στούς κλάδους έκείνους πού εχει "συγκριτικό πλεονέ

κτημα". 

»'Η χώρα μας διαθέτει άξιόλογο άνθρώπινο δυναμικό 

πού εϋκολα άφομοιώνει καί έφαρμόζει τή σύγχρονη τε

χνολογία στή παραγωγή. 

»Διαθέτει επίσης καί φυσικούς πόρους πού παρέχουν 

σημαντικές δυνατότητες γιά άνάπτυξη. 

»'Ο όρυκτός πλοϋτος τής χώρας, είδικώτερα, ε{ ναι ση

μαντικός καί μένει άκόμα σέ μεγάλη εκταση άνεκμετάλ

λευτος, κυρίως γιατί τά μεταλλεύματα πού έξορύσσονται 

δέν άξιοποιοϋνται βιομηχανικά καί στήν έπιθυμητή εκτα
ση. 'Υπάρχουν ένδείξεις δτι ή συστηματική ερευνα πιθα

νόν ν' άποκαλύψη πρόσθετα σημαντικά κοιτάσματα με

ταλλευμάτων καί όρυκτών. 

»Τά χαρακτηριστικά αύτά τής ελληνικής οίκονομίας 

καί ο{ δυνατότητες πού παρουσιάζει γιά περαιτέρω άνά

πτυξη προσδιορίζουν καί τούς στόχους τής οtκονομικής 

πολιτικής τής Κυβερνήσεως. 

»Εlναι αύτονόητο δτι oi στόχοι αύτοί διαμορφώνονται 
έν οψει τοϋ γεγονότος δτι ή χώρα σέ σύντομο χρονικό 

διάστημα θά εlναι μέλος τής Κοινής 'Αγορίiς. 

»Βραχυχρόνιο στόχο τής οίκονομικής πολιτικής μας 

άποτελεί δ ελεγχος των πληθωριστικών πιέσεων μέ σκοπό 

νά έπιτευχθή χαμηλός ρυθμός άνόδου των τιμών, σέ έπίπε

δα παραπλήσια μέ τίς χώρες τής Κοινής 'Αγορίiς, γιατί, 

γιά τήν άσκηση ύγιοϋς πολιτικής οtκονομικής άναπτύξεως 

καί γιά τήν ένίσχυση τής άνταγωνιστικότητος τής ελληνι

κής οικονομίας στή διεθνή άγορά, προϋπόθεση άποτελεί δ 

περιορισμός τοϋ πληθωρισμοϋ. 

»Γιά τόν ελεγχο τοϋ πληθωρισμοϋ ή Κυβέρνηση άρχι

σε προσφάτως, καί θά έφαρμόσει καί κατά τό προσεχές 

ετος εισοδηματική πολιτική πού δέν θά θέτει σέ κίνδυνο 

τήν πολιτική οικονομικής άναπτύξεως καί θά έναρμονίζε

ται μέ τήν βαaική αύτή έπιδίωξη. 
»Παράλληλα, γιά τόν ελεγχο τών πληθωριστικών πιέ

σεων άκολουθείται νομισματική καί πιστωτική πολιτική 

καί έφαρμόζονται μηχανισμοί πού θέτουν ύπό άποτελε

σματικό ελεγχο τήν προσφορά χρήματος καί Ιδιαίτερα τόν 

ρυθμό τής μεταβολής της. Οί ίδιοι μηχανισμοί χρησιμο

ποιοϋνται καί στίς χώρες τής Κοινής 'Αγοράς ώς βασικά 

μέσα έλέγχου τής συνολικής ζητήσεως καί τοj) πληθωρι

σμοϋ. 

»Βασική έπίσης επιδίωξη τής οίκονομικής πολιτικής 

ε{ναι ή ένίσχυση τοϋ ρόλου τοϋ δημοσιονομικοϋ τομέως 

στήν έπίτευξη τοϋ έπιδιωκομένου ρυθμοϋ οίκονομικής 

άναπτύξεως καί στήν άντιμετώπιση τοϋ πληθωρισμοϋ. 
»Γιά τήν άντιμετώπιση έπί μακροχρονίου βάσεως τών 

διαρθρωτικών προβλημάτων τής ελληνικής ο{κονομίας, ή 

Κυβέρνηση μέ σειρά κινήτρων οικονομικής άναπτύξεως 

πού εχουν ijδη διαμορφωθή σέ Σχέδιο Νόμου πού κατατί

θεται έντός των ήμερων στή Βουλή, θά ένισχύσει κατά 

προτεραιότητα τούς τομείς τής οικονομίας καί τίς περιφέ

ρειας έκείνες πού εχουν άνάγκη άπό μεγαλύτερο ρυθμό 

άναπτύξεως. Μεγάλο μέρος τών κινήτρων αύτών εχει τεθή 

σέ έφαρμογή άπό τής άρχής τοϋ ετους. 

»Τά κίνητρα αύτά εχουν μελετηθή καί ε{ναι παρόμοια 

μέ τά κίνητρα οίκονομικής άναπτύξεως πού έφαρμόζονται 

στίς χώρες τής Κοινής 'Αγορίiς καί δέν άντίκεινται στούς 

κανόνες άνταγωνισμοϋ τής Συνθήκης τής Ρώμης. 

»'Η πολιτική τής Κυβερνήσεως γιά τήν ο{κονομική 

άνάπτυξη κατά βάσιν στηρίζεται στόν tδιωτικό τομέα, δ 
δποίος άναμένεται νά φέρει τό κύριο βάρος τής άναπτυξια

κής προσπαθείας καί στόν όποίο θά παρασχεθή κάθε δυνα

τή ένθάρρυνση καί ύποστήριξη, γιά ν' άνταποκριθή στήν 

άποστολή του αύτή. 

»Στό στάδιο δμως τής άναπτύξεως πού βρίσκεται ή ελ

ληνική ο{κονομία εlναι άπαραίτητο γιά τήν έπιτάχυνση 

τής οίκονομικής προόδου ν' άναληφθοϋν πρωτοβουλίες 

πού χρειάζονται μεγάλο ϋψος έπενδύσεων καί συνεπάγον

ται ηύξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο. 
»Στίς περιπτώσεις πού ο{ δυνατότητες τοϋ iδιωτικοϋ 

τομέως δέν έπαρκοϋν γιά τήν κάλυψη τής άνάγκης αύτής, 

τό Κράτος κατ' άνάγκην θ' άναλάβει πρωτοβουλία καί θά 

προχωρήσει σέ έπενδύσεις σέ τομείς πού κρίνεται δτι 

εχουν στρατηγική σημασία γιά τήν οiκονομική άνάπτυξη 

της χώρας. 

»Στά πλαίσια αύτά συνεστήθη άπό τίς μεγάλες Τράπε

ζες 'Ανώνυμη 'Εταιρεία πού κινείται μέ κριτήρια ίδιωτι

κής οίκονομίας γιά νά προωθήση τήν πραγματοποίηση 

μεγάλων έπενδύσεων. ~Ηδη, βρίσκεται σέ προχωρημένο 

στάδιο ή πραγματοποίηση μερικών βασικών έπενδύσεων 
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γιά τήν οικονομική άνάπτυξη τής χώρας. Οί έπενδύσεις 

αυτές ε{ναι: ή βιομηχανία t'iλατος καί σόδας, ή βιομηχανία 

πετροχημικών προϊόντων, ή βιομηχανία άλουμίνας άπό 

έγχωρίους βωξίτες καί ή βιομηχανία σιδηροχρωμίου. 

»Στόν ίδιο έπίσης τομέα άναπτύσσει δραστηριότητα ή 

κρατική Τράπεζα Βιομηχανικής 'Αναπτύξεως, ή όποία 

προωθεί σχέδια ίδρύσεως βιομηχανίας άμιάντου άπό έγ

χώρια πρώτη ϋλη, βιομηχανίας άμμωνίας, βιομηχανίας 

τηλεπικοινωνιακοϋ ύλικοϋ κ.λ.π. 

»Εtδικώτερη προσπάθεια καταβάλλεται στή γεωργία. 

'Η γεωφυσική διαμόρφωση τής χώρας δέν εlναι ευνοϊκή, 

άφοϋ μόνο τό 1/4 περίπου τής συνολικής έπιφανείας της 
άποτελεί τήν γεωργική γη καί άπό αυτή μόνον ή μισή πε

ρίπου έχει ύψηλή γονιiιότητα. Ή άρδευομένη έκταση άν
τιπροσωπεύει τό 1/5 περίπου τής γεωργικής γής καί άνέρ

χεται σέ 900.000 έκτάρια περίπου. 
»Παρά ταϋτα ύπάρχουν σημαντικά περιθώρια αυξήσε

ως τής παραγωγικότητας στή γεωργία καί κατά συνέπεια 

τής γεωργικής παραγωγής καί τοϋ είσοδήματος τών άγρο

τών. 'Η προσπάθεια δμως αυτή άπαιτεί τήν διάθεση ση

μαντικών κεφαλαίων καί τήν πάροδο ίκανοϋ χρόνου. 

»'Η Κυβέρνησις έχει περιλάβει στό Πρόγραμμα Δη

μοσίων 'Επενδύσεων σειρά έργων ύποδομής στή γεωργία 

πού θά συμβάλουν στή βελτίωση τοϋ εισοδήματος τών 

άγροτών καί στή συγκράτηση τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμοϋ 

σέ ώρισμένες άγροτικές περιοχές ίδιαίτερης σημασίας, 

ό>στε ν· άποφευχθή χειροτέρευση τής χωροταξικής κατα

νομής τοϋ πληθυσμοϋ καί τών οίκονομικών δραστηριοτή

των στή χώρα. Τά έργα αυτά πού προσαρμόζονται στίς 

είδικές κλιματολογικές συνθήκες τής χώρας εlναι άπαραί

τητα γιά τήν ποσοτική καί ποιοτική προσαρμογή τής γε

ωργικής μας παραγωγής στίς άνάγκες τής έσωτερικής 

άγορaς καί γιά τήν προσαρμογή τής παραγωγής μας, σέ 

χρόνο καί σέ ποικιλίες, στίς άνάγκες τής Ευρωπαϊκής 

Κοινότητος. 

»Παράλληλα έχει άρχίσει καί βρίσκεται σέ προχωρημέ

νο στάδιο ή προετοιμασία τής διοικητικής καί όργανωτι

κής ύποδομής πού εlναι άπαραίτητη μέ τήν ένταξή μας 

στήν Κοινή 'Αγορά γιά τήν έφαρμογή τής κοινής άγροτι

κής πολιτικής, άμέσως μέ τήν ένταξή μας. 

>>'Η προετοιμασία πού θά έχει όλοκληρωθή μέχρι τήν 

ένταξη περιλαμβάνει: 

»α. Τήν συμπλήρωση τής τεχνικής ύποδομής, δπως π. χ. 

συσκευαστήρια, άποθήκες, ψυκτικοί χώροι, σφαγεία κ.λ.π. 

πού εlναι άπαραίτητο νά διαθέτουμε μέ τήν ένταξή μας 
στήν Ευρωπαϊκή ·Αγορά. 

»β. Τήν προσαρμογή τοϋ θεσμικοϋ πλαισίου στό καθε

στώς πού ίσχύει στήν Κοινή 'Αγορά, δπως εlναι ή όργά

νωση άγορών, ή όργάνωση μηχανισμών παρεμβάσεως, 

έφαρμογής τών δημοσιονομικών μηχανισμών τής κοινής 

άγροτικής πολιτικής, ή όργάνωση τών παραγωγών, ή κα

τάρτιση κτηματολογίων, δπως τό άμπελουργικό καί έλαι

οκομικό κ.λ.π. 

»γ. Τήν έπιλογή καί προετοιμασία τοϋ έμψύχου ύλικοϋ 

ύψηλής στάθμης πού ε{ναι άπαραίτητο γιά τήν έπάνδρωση 

των φορέων καί των συλλογικών όργάνων πού θ' άσκοϋν 

τήν κοινή άγροτική πολιτική καί πού θά έκπροσωποϋν τή 

χώρα μας στίς θεσμοθετημένες ύπηρεσίες καί 'Επιτροπές 

τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

»δ. Τήν όργάνωση τής τεχνικής βοηθείας πού πρέπει νά 

παρασχεθή στούς παραγωγούς μας γιά τόν προγραμματι

σμό τής άγροτικής παραγωγής. 

»ε. Τόν έκσυγχρονισμό τής κτηνοτροφίας μας πού θά 

ύποστή ίσχυρό άνταγωνισμό άπό τήν κοινοτική κτηνο

τροφία. 

»Στή γεωργία δέν φαίνεται νά ύπάρχουν ειδικώτερα 

προβλήματα γιά τήν άποδοχή έκ μέρους μας τών κοινοτι

κών τιμών άμέσως μέ τήν ένταξή μας καί τήν έφαρμογή τής 

κοινής άγροτικής πολιτικής. 

»Οί τιμές πού άπολαμβάνει σήμερα ό QΕλλην παραγω

γός στά περισσότερα προϊόντα, προστιθεμένων καί τών ει

σοδηματικών ένισχύσεων, ύστεροϋν όλίγον άπό τίς τιμέζ 
τής Κοινότητος καί δέν νομίζουμε δτι θά ύπάρξη άνάγκη 

μεταβατικής περιόδου γιά τήν προσαρμογή τών τιμών μας 

πρός τίς κοινοτικές, δπως στήν περίπτωση τής Μ. Βρετα

νίας. 

»Στά σιτηρά καί τά κτηνοτροφικά προϊόντα, πού ή Κυ

βέρνηση έπιδοτεί εις βάρος τοϋ προϋπολογισμοϋ τήν κα

τανάλωση καί ύπάρχει διαφορά τιμής στόν καταναλωτή, 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Κοινότητος, ή προσέγγιση τών τιμών ' 
μπορεί νά συντελεσθή τουλάχιστον κατά τό μεγαλύτερο 

μέρος τής διαφορaς πρό τής ήμέρας πού θά άρχίση νά 

ίσχύη ή Συνθήκη τής Προσχωρήσεώς μας χωρίς ουσιώδεις 

έπιπτώσεις στό κόστος ζωής καί τήν οίκονομία τής χώρας. 

'Επομένως, οϋτε καί στή περίπτωση αυτή θά ύπάρχει 

πρόβλημα μεταβατικής περιόδου γιά τήν προσέγγιση τών 

τιμών μετά τήν ένταξή μας. 

»Στόν βιομηχανικό τομέα έφαρμόζεται ή Συμφωνία 

Συνδέσεως μέ τήν Κοινή 'Αγορά άπό τό 1962. Ό δασμο
λογικός άφοπλισμός προχωρεί χωρίς ποτέ νά ζητήσουμε 

τήν παραμικρή παρέκκλιση ή άναβολή άπό τό χρονοδιά

γραμμα πού προβλέπει ή Συμφωνία Συνδέσεως. 

»Γιά πολλά βιομηχανικά προϊόντα, οί δασμοί έχουν τε

λείως καταργηθή καί έχει υ{οθετηθή τό κοινοτικό έξωτε

ρικό δασμολόγιο άπό τό 1968. Στά ύπόλοιπα προϊόντα ό 
δασμολογικός άφοπλισμός καί ή άρση κάθε έμποδίου στήν 

έλευθέρα κυκλοφορία τών άγαθών μεταξύ • Ελλάδος καί 
Κοινότητος θά έχει όλοκληρωθή βάσει καί μόνο τής Συμ

φωνίας τών 'Αθηνών μέχρι τό τέλος τοϋ 1984. Τήν !η Νο
εμβρίου ο{ τελωνειακοί δασμοί θά έχουν μειωθή κατά 60%. 

»Γιά δλους αυτούς τούς λόγους ζητήσαμε γενική μετα

βατική περίοδο πέντε έτών, πού θεωροϋμε λογική, γιά τήν 

σταδιακή προσαρμογή τών τομέων τής οικονομίας πού 

έχουν άνάγκη προσαρμογής στό κοινοτικό καθεστώς. 

>>Συνέπεια τής άμέσου έκ μέρους μας έφαρμογής τής 

κοινής άγροτικής πολιτικής καί της άποδοχής τών κοινο

τικών τιμών στά άγροτικά προϊόντα ε{ναι καί τό αίτημά 
μας γιά τήν άμεση χορήγηση καί στούς QΕλληνας παρα

γωγούς τών εισοδηματικών ένισχύσεων πού καταβάλλον

ται άπό τό Κοινοτικό Ταμείο σέ έλάχιστα προϊόντα, δπως 

π.χ. τό έλαιόλαδο, τά καπνά κ.λ.π. 

»Τό θέμα τής διαρκείας τής μεταβατικης περιόδου ε{ ναι 

άκόμη άνοικτό στίς διαπραγματεύσεις, γιατί ή Κοινότης 

δέν διετύπωσε τήν δική της θέση. Γνωρίζουμε δμως δτι ή 

'Επιτροπή προτείνει μεταβατική περίοδο 7-8 έτών πού, 
κατά τήν γνώμη μας, δέν ε{ναι άπαραίτητη γιά τήν προ

σαρμογή τής έλληνικής οίκονομίας. 

»Γιατί, δπως έλέχθη, στόν μέν βιομηχανικό τ9μέα ή τε-
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λωνειακή ενωση οϋτως ή άλλως δλοκληρώνεται μέ τή 

Συμφωνία Συνδέσεως στό τέλος τοϋ ι 984, στή δέ γεωργία, 
γιά τούς λόγους πού εξετέθησαν, δέν ύφίσταται άνάγκη 

μεταβατικής περrόδου γιά τήν προσαρμογή τών τιμών. 

»'Εξ άλλου, στόν τομέα τής κινήσεως κεφαλαίων ήδη 

έχουμε δεχθή κατ' άρχήν μεταβατικές ρυθμίσεις πού δέν 

ξεπερνοϋν τά πέντε χρόνια. 

»Στόν δημοσιονομικό επίσης τομέα χρειαζόμαστε βρα

χεία μεταβατική περίοδο 2-3 ετών άπό τήν ένταξη γιά τήν 
είσαγωγή στή χώρα μας τοϋ Φόρου Προστιθεμένης 'Αξί

ας. 'Η σχετική μελέτη εΙ ναι προχωρημένη καί χρειάζεται 

κατ' ούσίαν μόνο ή όργάνωση τών φοροτεχνικών ύπηρε

σιών γιά τήν εφαρμογή του. 

»Γιά τό θέμα τής ρήτρας διασφαλίσεως ή διαφυγής (es
cape clause), πού παραμένει εκκρεμές στίς διαπραγματεύ
σεις, ή θέση μας ε{ναι ή άκόλουθη: 

»Στή Συμφωνία τών 'Αθηνών ύπήρχε ρήτρα διασφαλί

σεως (άρθρο 68) άνάλογη μέ εκείνη που ύπήρχε στη Συνθή
κη τής Ρώμης (άρθρο 226) καί στή Συνθήκη Προσχωρή
σεως των τριών νέων μελών (άρθρο 135). 'Ίσχυσε στόν 
τομέα τής τελωνειακής ένώσεως γιά τά βιομηχανικά προϊ

όντα, κατά τήν μεταβατική περίοδο, καί εξέπνευσε άπό τό 
τέλος τοϋ ι 968. 'Επομένως δέν νομίζουμε δτι στόν τομέα 
αύτό εΙναι άπαραίτητο νά επαναφερθή σέ iσχύ, γιά τήν 

διάρκεια τής μεταβατιιcής περιόδου, μέ τήν Συνθήκη Προ

σχωρήσεώς μας. 

»Συμφωνοϋμε δμως δτι γενική ρήτρα διασφαλίσεως τοϋ 

αύτοϋ περιεχομένου μέ εκείνη πού περιλαμβάνεται στή 

Συνθήκη Προσχωρήσεως τών τριών νέων μελών στή Κοι
νότητα (άρθρ. 135) πρέπει νά προβλεφθή γιά τούς τομείς 
πού δέν ίσχυε μέχρι τώρα, δπως στόν τομέα τής χαλυβουρ

γίας, γιατί δέν ύπήγετο στή Συμφωνία τών 'Αθηνών, στή 

γεωργία, γιατί ή Συμφωνία τών 'Αθηνών δέν εφηρμόσθη 

στά γεωργικά προϊόντα, άφοϋ δέν έγινε εναρμόνιση τής 

κοινής άγροτικής πολιτικής τής 'Ελλάδος καί τής Κοινό

τητος, στόν κοινωνικό τομέα κ.λ.π. 

»'Από τίς θέσεις τής Κοινότητος πού έχουν διατυπωθή 

μέχρι σήμερα στή γεωργία συμπεραίνουμε δτι πιθανόν θά 

προταθή άπό κοινοτικής πλευράς ή καθιέρωση, γιά τήν 

διάρκεια τής μεταβατιιcής περιόδου, εiδικών μηχανισμών 

προστασίας γιά ώρισμένα άγροτικά προϊόντα, πού θά μπο

ροϋσαν νά περιορίσουν τήν ελευθέρα κυκλοφορία αύτών, 

επί βάσεως κοινοτικής. 

»'Η Κοινότης δέν έχει άκόμη διατυπώσει συγκεκριμένα 

τίς σκέψεις της γιά τήν μορφή, τό περιεχόμενο καί τόν 

τρόπο εφαρμογής των είδικών μηχανισμών προστασίας, 

οϋτε προσδιώρισε τά προϊόντα, στά όποία σκέπτεται νά 

ζητήση τήν εφαρμογή τών μηχανισμών αύτών. 

»Νομίζουμε δμως δτι είδικοί μηχανισμοί προστασίας 

πού δέν εφηρμόσθησαν, κατά τό διάστημα τής μεταβατι

κής περιόδου, οϋτε μεταξύ τών εξ ίδρυτικών μελών τής 

Κοινότητος, οϋτε κατά τήν πρώτη διεύρυνση μεταξύ τών 

τριών νέων μελών καί τών άρχικών μελών τής Κοινότητος, 

θά έπρεπε ν' άποφευχθοϋν καί στήν περίπτωση τής 'Ελλά

δος, γιατί θά δημιουργήσουν σοβαρά ψυχολογικά καί πο

λιτικά προβλήματα στή χώρα μας, γιά θέματα άσήμαντα 

κατ' ούσίαν γιά τήν σημερινή Κοινότητα τών εννέα. 

»Τό θέμα τής περιφερειακής άναπτύξεως παραμένει 

έπίσης άκόμη άνοικτό. Μέ τίς προτάσεις μας ζητήσαμε νά 

εφαρμοσθή καί στήν 'Ελλάδα δ,τι καί στήν 'Ιρλανδία, 

δηλαδή νά προσαρτηθή Πρωτόκολλο δμοιο πρός τό Πρω

τόκολλο Νο 30 τής Πράξεως Προσχωρήσεως, πού νά χα
ρακτηρίζεται τό σύνολο τής ·Ελλάδος, περιλαμβανομένης 

καί τής περιοχής τών 'Αθηνών, ώς περιφέρεια πού έχει 

άνάγκη βοηθείας γιά άνάπτυξη. 

»τέλος, εiδικό θέμα πού μaς άπασχολεί τώρα καί άφορα 

στήν έφαρμογή τής Συμφωνίας Συνδέσεως, ε{ναι οί περιο

ρισμοί στήν εiσαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

άπό τήν 'Ελλάδα. 

»Στόν τομέα τής κλωστοϋφαντουργίας καί τών έτοίμων 

ενδυμάτων άπασχολοϋνται εκατοντάδες μικρών επιχειρή

σεων πού άπασχολοϋν χιλιάδες εργατών . ΥΕχουν όργανω

θή καί άναπτυχθή μέ προοπτική τήν εξαγωγή στή Κοινή 

'Αγορά. Πολλές άπό τίς επιχειρήσεις αύτές εκτελοϋν ερ

γασία faς:on, τά ύλικά καί τά σχέδια άποστέλλονται άπό 

τόν κοινοτικό άγοραστή . 'Υπάρχουν πολλές κοινοτικές 

επιχειρήσεις πού έγκατε(Jτάθησαν στήν 'Ελλάδα γιά τόν 

ίδιο σκοπό .. ο άπότομος περιορισμός των εξαγωγών των 
προϊόντων τών βιομηχανιών καί βιοτεχνιών αύτών, δημι

ουργεί κοινωνικό πρόβλημα στήν 'Ελλάδα, πού γίνεται 

όξύτερο άπό τό γεγονός δτι οί περισσότερες άπό τίς επι

χειρήσεις αύτές ε{ναι εγκατεστημένες σέ καθυστερημένες 

περιοχές τής χώρας καί ίδίως τής Βορείου 'Ελλάδος. 

»'Η Συμφωνία τ& ν 'Αθηνών δέν παρέχει τήν δυνατότη

τα νά επιβληθοϋν περιορισμοί στήν έλευθέρα κυκλοφορία 

τών βιομηχανικών προϊόντων μεταξύ των χωρών τής Κοι

νότητος καί τής ·Ελλάδος. 

»Γι' αύτό οί περιορισμοί πού έπέβαλε ή Κοινότης στά 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μας, μέ τούς δποίους μaς 

έξομοιώνει μέ τρίτη χώρα, έχει προκαλέσει έντονες δια

μαρτυρίες καί έχουν δημιουργήσει δυσμενές ψυχολογικό 

κλίμα στήν ' Ελλάδα, γιατί δέν δικαιολογοϋνται οϋτε άπό 
τό συμβατικό καθεστώς, οϋτε άπό τήν μεγάλη άνισορρο

πία, είς βάρος τής 'Ελλάδος, τοϋ ίσοζυγίου εμπορικών συ

ναλλαγών μέ τήν Κοινότητα, οϋτε άπό τό γεγονός τής έπι

κειμένης προσχωρήσεώς μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότη

τες. 

»'Επιβάλλεται δπως ή Κοινότης έπανεξετάση τό θέμα 

καί προχωρήση στήν άρση των επιβληθέντων περιορι
σμών»Ι25. 

Σέ ένημερωτικό, τέλος, σημείωμα πού συντάχθη

κε έπ' εύκαιρία τής έπισκέψεως Τζένκινς, άπό άρμό

δια ύπηρεσία τής 'Επιτροπής τών Εύρωπαϊκών Κοι

νοτήτων μέ βάση είδική μελέτη τής Οίκονομικής καί 

Κοινωνικής 'Επιτροπής τής Κοινότητας ('Ιούλιος 

1978/είσηγητής Ρίντερ), διαγράφεται συνοπτικά ή 

άκόλουθη είκόνα τής έλληνικής οίκονομίας: 

«'Η 'Ελλάδα έχει έκταση 132.000 τ.μ. καί περίπου 9 
έκατ. κατοίκους. 'Ο πληθυσμός (μέση πυκνότητα: 68 κα
τοίκους τό τ. χλμ.) ε{ναι συγκεντρωμένος στήν περιοχή 

'Αθηνών-Πειραιώς (3 έκατ. κατοίκους), 46% τής βιομηχα
νικής άπασχολήσεως. Τό άκαθάριστο εσωτερικό προϊόν 

κατά κάτοικο έφθανε τό ι975 τά 2.306 δολλάρια ΗΠΑ, 
δηλαδή κάτι λιγώτερο άπό τό μέσο κοινοτικό έπίπεδο 

(5.195), άριθμός πού κρύβει εξ άλλου σημαντικές άνισότη
τες, άφοϋ οϋτε ή 'Ιρλανδία δέν ξεπερνά τά 2.500 δολλάρια. 
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»Τό ποσοστό άναπτύξεως τής έλληνικfjς οίκονομίας 

εΙναι μεγαλύτερο άπό τό άντίστοιχο τής Κοινότητος. 

'Έφθασε τά 6,1% άπό τό 1965 εως τό 1975. εναντι 3,5% γιά 
τούς 'Εννέα. Ή κάμψη πού παρατηρήθηκε τό 1975 (5,1%), 
1976 (5,6%), 1977 (3,7%) δέν είvαι άνεξήγητη, αν λάβουμε 
uπ' όψη τήν διεθνή κατάσταση, καί δέν ί:βλαψε παρά έλά

χιστα τήν άπασχόληση, τό δέ ποσοστό άνεργείας (τής τά

ξεως τών 4%) παραμένει κατώτερο του μέσου όρου άνερ
γείας τής Κοινότητος. Τό πενταετές πρόγραμμα άνα

πτύξεως τής 'Ελλάδος προβλέπει μία έτήσια οίκονομική 

άνάπτυξη τής τάξεως τών 6% μέχρι τό 1982. 
»Ή γεωργία άπασχολοuσε, τό 1975, τά 35% του ένερ

γοu οίκονομικοu πληθυσμοί) (8% στή Κοινότητα) καί συμ
μετείχε στό 19% τής δημιουργίας του ΑΕΠ (5% στήν 
ΕΟΚ). ·Ωστόσο, ή συμμετοχή του γεωργικοί) τομέα στήν 

οίκονομία μειώθηκε κατά ενα .τρίτο περίπου μεταξύ του 

1966 καί του 1976, ένώ ή παραγωγή σέ σταθερές τιμές του 
1970 αύξήθηκε περισσότερο άπό 25%. 
»Ή βιομηχανία άπασχολοuσε τό 1975 τό 28% του 

ένεργοu οίκονομικου πληθυσμοί) (42% στήν ΕΟΚ) καί 
συμμετείχε σέ ποσοστό 32% στή δημιουργία του ΑΕΠ 
(41% στήν ΕΟΚ). Τό ποσοστό ·των μεταποιητικών βιο

μηχανιών στή δημιουργία του ΑΕΠ (22%) αύξήθηκε κα
τά 50% άπό τό 1966, ή άξία δέ τής παραγωγής σέ σταθε
ρές τιμές πέρασε aπό 31 σέ 78 δισεκατ. δραχμές, κυρίως 
χάρη στήν πρόοδο τής υφαντουργίας (έπικεφαλi'jς τής 

βιομηχανικής παραγωγfjς μέ 12,4% του συνόλου), τής 
χημικής βιομηχανίας (8,8%) καί τής βασικής μεταλλουρ
γικής βιομηχανίας (4,2%). Ή βιομηχανία τροφίμων καί δ 
καπνός άντιπροσωπεύουν τό 11,8% τής βιομηχανικής πα
ραγωγής. 

»'Ένα άπό τά στολίδια τής έλληνικfjς οίκονομίας, ή 

έμπορική ναυτιλία, πέρασε άπό 5 έκατ. τόννους δλικής 
χωρητικότητος τό 1960 σέ 30 έκατ. στό τέλος του 1977, στά 
όποία πρέπει κανείς νά προσθέσει 20 έκατ. τόννους πού 
άντιπροσωπεύουν τά πλοία κάτω άπό ξένη σημαία, άλλά 

πού άνήκουν σέ 'Έλληνες fχροπλιστές. Τ ό σύνολο άνnπροσωπεύει 

τό 13,4% του παγκοσμίου έμπορικοu στόλου, καί τό 68% 
του κοινοτικοί) στόλου. 

»Χώρα πού βρίσκεται σέ οίκονομική έξέλιξη καί άνα

πτύσσει σήμερα τήν εκμετάλλευση τών πολυαρίθμων φυ

σικών πόρων της, ή 'Ελλάδα χτυπήθηκε φοβερά άπό τήν 

ξαφνική άνοδο τών τιμών τών καυσίμων καί λιπαντικών, 
τών δποίων ή συμμετοχή στίς έξαγωγές πέρασε άπό 7,9% 
σέ 20,4% μεταξύ του 1966 καί του 1976. 

»Συνολικά, ο{ είσαγωγές τής 'Ελλάδος ε{ χ αν ώς έξή ς 

τό 1977: 

πρώτες uλι::ς καί καύσιμα 

εϊδη έξοπλισμοu 

(έκτός πλοίων) 

πλοία 

άλλα προϊόντα μεταπ. 

άγροτικά προϊόντα 

καί τρόφιμα 

ποσοστό στό 

σύνολο τών 

είσαγωγών 

22 

15 
21 
34 

8 

ποσοστό στίς 

είσαγωγές άπό 

τήν ΕΟΚ 

6 

24 
10 
55 

5 

»'Όσον άφορά τίς έλληνικές έξαγωγές, είχαν ώς έξfjς: 

άκατέργαστος καπνός 

φροuτα καί λαχανικά 

έλαιόλαδο, κρασιά καί 

ποσοστό στό 

σύνολο τών 

έξαγωγών 

5,5 
21,4 

ποσοστό στίς 

έξαγωγές πρός 

τήν ΕΟΚ 

2,3 
26,6 

άλλα τρόφιμα 5,6 3,5 
μή βρώσιμα άγρ. προϊόν. 3,5 1,3 
πρώτες βιομηχ. uλες 10,3 11,1 
προϊόντα μεταποιήσεως 53,7 55,2 

Πηγή: ~Εκθεση Πεπραγμένων του Συμβουλίου Συνδέ

σεως στήν Μικτή Κοινοβουλευτική 'Επιτροπή. 

»Ή Η 'Ελλάδα πρέπει σήμερα νά άντιμετωπίζει δύο δύ

σκολα οίκονομικά προβλήματα. 'Αφ' ένός μέν τόν πλη

θωρισμό, πού ί:φθασε τό 12% τό 1977 καί παρέμεινε στά 
ϊδια έπίπεδα τό 1978, πράγμα πού προέτρεψε τήν Κυβέρνη
ση νά υίοθετήσει διάφορα μέτρα οίκονομικfjς άνορθώσεως 

καί άφ' έτέρου δέ τήν έξασθένιση του έμπορικου ίσοζυγί

ου άπό τό 1973. 
»Τό 1975, οί έξαγωγές, πού άντιπροσωπεύουν περίπου 

τό 14% του ΑΕΠ, δέν κάλυπταν παρά μόνο τό 43% τών 
είσαγωγών. Αύτό τό ποσοστό καλύψεως των είσαγωγών 

άπό τίς έξαγωγές επεσε στό 40,2% τό 1977, έξαιτίας τής 
γρηγορώτερης έξελίξεως των εισαγωγών(+ 13,1% τό 1976 
εναντι +.10,9% γιά τίς έξαγωγές, + 12,7% τό 1977 εναντι + 
7' 1% γιά τίς έξαγωγές) καί τό έμπορικό ελλειμμα ί:φθασε τά 
4 δισεκατ. δολλάρια. Τό ελλειμμα του τρέχοντος ίσοζυγίου 
πληρωμών μπόρεσε ώστόσο νά μειωθεί στό 1,3 δισεκατ. 
δολλάρια τό 1977, χάρη στά έμβάσματα πού προέρχονταν 
άπό τίς θαλάσσιες μεταφορές (1.127 έκατ. δολλάρια), τούς 
"Ελληνες μετανάστες (925 έκατ.) καί τόν τουρισμό (981 
έκατ.). Θά πρέπει νά σημειωθεί σχετικά, δτι dν καί ή μετα

νάστευση εχει σημαντικά μειωθεί τά τελευταία χρόνια -ή 

παλιννόστηση ε{ ναι σημαντικότερη -δ τουρισμός βρίσκε

ται στήν πλήρη dνθησή του, περνώντας άπό 800.000 του
ρίστες τό 1967 σέ 4.300.000 τό 1976. 'Έναν άλλον εύνοϊκό 
παράγοντα γιά τήν έλληνική οίκονομία άποτελοuν οί 

είσαγωγές κεφαλαίων, ο{ δποίες εχουν σημαντικά μειώσει 

τό ί:λλειμμα του τρέχοντος ίσοζυγίου πληρωμών πού παρα

τηρήθηκε τό 1977». 

Σχολιάζοντας τήν έπίσκεψη του Ρόυ Τζένκινς 

στήν 'Αθήνα, ό &νταποκριτής τών «Times», Μ. Μο
ντιάνο, έπεσήμανε τή δήλωση του, ότι ή 'Επιτροπή 

τήρησε, &πό τήν πλευρά της, τό χρονοδιάγραμμα 

πού ε{χε καθορίσει γιά τίς διαπραγματεύσεις, τονί

ζοντας, ταυτόχρονα, τήν &νάγκη νά έπιδειχτεί εύελι

ξία &πό τίς δύο πλευρές. Παράλληλα, ύπΟ"yράμμισε 
τή δυσφορία τfjς 'Επιτροπfjς - όπως &φέθηκε νά 

διαφανεί άπό τόν Ρόυ Τζένκινς- γιά τήν τάση τfjς 

~λληνικfjς πλευρaς νά τfjς άποδίδει τήν εύθύνη γιά 

κάθε δυσκολία καί καθυστέρηση πού σημειώνεται 
στήν πορεία τών διαπραγματεύσεων. 'Η τάση αύτή 

γίνεται περισσότερο εκδηλη μέ τή συχνή έπίκληση, 

άπό τήν πλευρά της, τfjς «πολιτικfjς θελήσεως» τών 
Κυβερνήσεων τών χωρών-μελών τfjς ΕΟΚ προκειμέ-
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νου νά ύπερκεραστοuν οί άντιρρήσεις τής 'Επιτρο

πής. Μέ τήν προσπάθεια αύτή συνδυάζεται καί δη

μοσιογραφική πληροφορία γιά πιθανή νέα έπίσκεψη 

Καραμανλή στίς εύρω'παϊκές πρωτεύουσες. 'Ο ίδιος, 

πάντως, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός πληροφόρησε 

τόν Μ. Μοντιάνο δτι «δέν σχεδιάζει &.κόμη παρόμοια 
έπίσκεψη » 126• 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Ψηφίζεται, άπό τή Βουλή, τό σχέδιο Νόμου «περί 

λήψεως μέτρων διά τήν περιστολήν τής φοροδια

φυγής καί <iλλων τινών συναφών διατάξεων». 

Τό κέντρο βάρους του νομοσχεδίου βρίσκεται 

στήν καθιέρωση τών τεκμηρίων καί τήν είσαγωγή 

τής άντικειμενικοποιήσεως τών φόρων. Τό πρώτ~ 

άπό τά τεκμήρια άναφέρεται στόν ύπολογισμό τής 

έτήσιας τεκμαρτής δαπάνης καί του έτήσιου είσοδή

ματος, άπό τήν κτήση δρισμένων περιουσιακών 

στοιχείων. Τό δεύτερο άφορα τόν καθορισμό τής έτή

σιας τεκμαρτής δαπάνης καί συνεπώς καί του είσοδή

ματος, μέ βάση τίς έτήσιες δαπάνες γιά αύτοκίνητο, 

ένοίκιο, δευτερεύουσα κατοικία, οίκιακούς βοηθούς 

καί σκάφη άναψυχής. 'Όπως ύποστηρίχτηκε καί άπό 

τόν είσηγητή τής πλειοψηφίας, Ν. Κατσαφάδο, τό 

νομοσχέδιο προορίζεται νά άποτελέσει σταθμό στή 

φορολογική καί δημοσιονομική μας πολιτική, καί 

νά συμβάλει μακροπρόθεσμα στή διαμόρφωση κα

ταστάσεως φορολογικής δικαιοσύνης, στή βελτίωση 

τών σχέσεων φορολογουμένων καί φορολογ'ικών άρ

χών καί στήν έμπέδωση τής πίστεως του πολίτου 

πρός τό Κράτος. 'Αποφασιστικής σημασίας θά ε{ ναι 

καί οί γενικότερες οίκονομικές έπιπτώσεις άπό τήν 

έφαρμογή του, έφόσον θά έπηρεάσει ούσιαστικά καί 

εύνοϊκά τίς άποταμιεύσεις, τό κόστος του κεφαλαίου, 

τή δυνατότητα έπενδύσεων, τήν κατανομή τών παρα

γωγικών συντελεστών, μεταξύ καταναλώσεως καί 

έπενδύσεων, τή μείωση τών είσαγωγών καί τής διαρ

ροής συναλλάγματος καί τήν έξυγίανση τής κατανα

λώσεως. 

'Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Γ. Πέτσος, έξέ

φρασε τή διαφωνία του ΠΑΣΟΚ καί μέ τό νέο φορο

λογικό νομοσχέδιο καί παρατήρησε δτι ή Κυβέρνη

ση κινείται σχεδόν πάντοτε στά ίδια πλαίσια τής δη

μοσιονομικής πολιτικής μέ γνώμονα τήν <iνιση κα

τανομή του έθνικου είσοδήματος καί του πλούτου 

άνάμεσα στίς περιφέρειες τής χώρας καί τά κοινωνι

κά στρώματα127 • 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Είσάγεται γιά συζήτηση στή Βουλή καί ψηφίζε

ται τό σχέδιο Νόμου «περί άντικαταστάσεως καί 

συμπληρώσεως διατάξεων τής διεπούσης τό ΙΚΑ νο-

μοθεσίας καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 'Η ύπο

βολή του νέου νομοσχεδίου έντάσσεται στά πλαίσια 

τής προσπάθειας τής Κυβερνήσεως νά άναμορφώσει 

τό συντομότερο δυνατό καί έκ βάθρων, τά κοινωνι

κοασφαλιστικά ίδρύματα, σέ έκτέλεση πάγιας σχε

τικής θέσεως του ίδιου του πρωθυπουργοί). 

'Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας, Ν. Πατρώνης, 

άναλύοντας τίς διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου, ύποστή
ριξε δτι θεσπίζεται άπλούστερο καί δικαιότερο σύ
στημα γιά τήν καταβολή τών είσφορών καί, άντί τής 

τεκμαρτής άποδοχής, ή όποία <iλλοτε ήταν μικρότε

ρη καί <iλλοτε μεγαλύτερη του καταβαλλόμενου, οί 

είσφορές θά ύπολογίζονται μέ βάση τίς πραγματικές 

άποδοχές τών άσφαλισμένων καί οχι τίς τεκμαρτές 

πού έμπεριέχουν τό στοιχείο τής αύθαιρεσίας καί 

τής άδικίας καί δημιουργοuν περίπλοκα λογιστικά 

προβλήματα στίς έπιχειρήσεις. 

οι νέες διαρρυθμίσεις ύλοποιουν τό ίδιαίτερο έν

διαφέρον τής Κυβερνήσεως ύπέρ τών μισθωτών: 

'Υπολογισμός συντάξεως μέ βάση τό μέσο δρο τών 
άποδοχών τής διετίας άπόλυτη άναπροσαρμογή τών 
συντάξεως του ΙΚΑ σέ συσχετισμό μέ κάθε αϋξηση 

του κατώτατου ήμερομισθίου άνειδικεύτου έργάτη 

πού θά καθορίζεται έκάστοτε άπό τίς 'Εθνικές Συλ

λογικές Συμβάσεις έξίσωση τών παλαιών συνταξιού
χων (μέχρι 31.12.75) μέ τούς νέους συνταξιούχους 
έφαρμογή τής 35ετίας γιά τούς άσφαλισμένους πού 

δικαιοuνται έφεξής συντάξεως έφ' δσον εχουν συμ

πληρώσει τό 58ο εtος τής ήλικίας καί 10.500 ήμέρες 
άσφαλίσεως ύποχρέωση <iλλων Κλαδικών 'Ασφα

λιστικών 'Οργανισμών Μισθωτών, κυρίως άσφαλί

σεως γιά προστασία πού νά μήν ύπολείπεται τών 

κατώτατων ,δρίων συντάξεων του ΙΚΑ 128 • 

'Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε μέ άπόφασή της 

καί ή Γενική Συνομοσπονδία 'Εργατών 'Ελλάδος. 

I ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τό "Αλσος τής 

Νέας Σμύρνης, δπου όργανώνεται ή έτήσια έορτή τής 

ΟΝΝΕΔ, καί άπευθύνεται στούς νέους μέ τά άκό

λουθα λόγια: 

«'Αγαπητά μου παιδιά, 

»Μέ συγκινεί βαθύτατα ή άγάπη μέ τήν όποία μέ 

ύποδέχεσθε καί μοίJ δίδει καινούργιες δυνάμεις, γιά 
νά φέρω εiς πέρας τό δύσκολο έργο πού άνέλαβα. 'Ο 

ένθουσιασμός σας έξ άλλου, πού εlναι έκφρασις πο-: 

λιτικοίJ δυναμισμού, μέ γεμίζει αiσιοδοξία γιά τ6 
μέλλον. 'Ένα μέλλον, γιά τό όποίο μοχθώ καί πού 

έσείς οί νέοι θά χαρήτε. 'Ημπορεί τε νά εlσθε ύπερή

φανοι, γιατί κάτω άπό τίς σημαίες τής Νέας Δημο

κρατίας μετέχετε καί έσείς στήν μεγάλη προσπάθεια 

γιά μιά καλύτερη Έλλάδω>. 
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5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής, στή διάρκεια συσκέψεως τοϋ 

Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, άπευθύνει εκκληση γιά 

τόν περιορισμό των δαπανών τοϋ δημόσιου τομέα 

καί τόν περιορισμό των άναγκών τόσο των iδιωτών 

δσο καί τής Πολιτείας. 

'Ο πρωθυπουργός άναφέρθηκε στήν οiκονομική 

κατάσταση τής χώρας, ή όποία έξελίσσεται ίκανο

ποιητικά σέ γενικές γραμμές, άλλά καί παρουσιάζει 

όρισμένες άδυναμίες πού άπαιτοϋν άμεση θεραπεία, 

προκειμένου νά άποτραπεί δ κίνδυνος όπισθοδρομή

σεως, ένόψει μάλιστα έπιδεινώσεως τής διεθνοϋς οi

κονομικής καταστάσεως. 'Η έπικείμενη κατάρτιση 

τοϋ προϋπολογισμοί> όφείλει νά βασιστεί σέ προτά

σεις των ύπουργείων διατυπωμένες μέ φειδώ καί ρεα

λισμό. Πρέπει, πράγματι, νά ληφθεί σοβαρά ύπόψη 

τό γεγονός δτι τά μέσα πού διαθέτει ή Κυβέρνηση 

ε{ναι περιωρισμένα. Ειναι χαρακτηριστικό δτι οί 

_ άνελαστικές δαπάνες τοϋ προϋπολογισμοί> καλύπτουν 
περίπου τό 91% των έσόδων καί δτι μόνο οίμισθοί 
άπορροφοϋν τό 42%. 

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

Σέ έκτέλεση σχετικής ύποσχέσεως τοϋ πρωθυ

πουργοί> Κ. Καραμανλή, τό ΤΕΒΕ ένισχύεται μέ πο

σό εξακοσίων εκατομμυρίων δραχμών, κατευθείαν 

άπό τόν κρατικό προϋπολογισμό καί αύξάνονται κα

τά 30% δλες οί συντάξεις τοϋ Ταμείου - άναδρομικά 

άπό τήν 1η Σεπτεμβρίου 1978. 
'Εξαγγέλλοντας τά νέα μέτρα, δ ύπουργός Συντο

νισμοί>, Κ. Μητσοτάκης, καί δ ύφυπουργός Κοινωνι

κών 'Υπηρεσιών, Γ.' Αποστολaτος, έξήραν τήν έμ

μονή τής Κυβερνήσεως στίς σχετικές 6ποσχέσεις της, 
παρά τή μεσολάβηση άπρόβλεπτων γεγονότων- δ

πως οί σεισμοί τής Θεσσαλονίκης - καί προδιέγρα

ψαν τίς μεγάλες δυνατότητες πού θά διανοιγοϋν μετά 

τήν ενταξη τής χώρας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σ. 

Κυπριανοϋ, έπισκέπτεται τήν 'Αθήνα καί εχει συ

νάντηση καί συνομιλία μέ τόν 'Έλληνα πρωθυπουρ

γό. Μετά τόν τερματισμό τής συνομιλίας, δ Κύπριος 

πρόεδρος έκφράζει καί πάλι τήν ίκανοποίησή του 

γιά τήν έπαναβεβαίωση τής όλόπλευρης συμπαρα

στάσεως τοϋ Κ. Καραμανλή στόν άγώνα τοϋ κυπρια

κοί> λαοϋ. 

Εiδικό σημείωμα μέ άναφορά στό περιεχόμενο 

τής συνομιλίας των δύο ήγετών άναφέρει: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός συνηντήθη σήμερα μέ τόν κ. Κυ

πριανοϋ στό Πολιτικό Γραφείο ιiπό τίς 8.30' -10.00 μ.μ. 

Παρόντες, ιiπό έλληνικής πλευράς, οί κ.κ. Ράλλης καί 

Μολυβιάτης καί ιiπό κυπριακής οί κ.κ. Ρολάνδης, Κρανι

διώτης καί Πελαγίας. 

»'Ο κ. Κυπριανοϋ ένημέρωσε τόν κ. πρωθυπουργό γιά 

τίς έπαφές του στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τήν συ

νάντησή του μέ τόν κ. Βάνς καί, εν συνεχεί~, μέ τόν πρόε

δρο Κάρτερ, δ κ. Κυπριανοϋ εlπε δτι θά έδέχετο νά συναν

τηθεί μέ τόν Ντενκτάς, εφ' δσον θά συνεφωνείτο μιά νέα 

βάσις έπαναλήψεως τοϋ διακοινοτικοϋ διαλόγου. Τό περί

γραμμα τής νέας αuτής βάσεως πού πρότεινε δ κ. Κυπρια

, νοϋ στούς 'Αμερικανούς εΙ ναι τό έξής: 
»I. Τό έλληνικό τμήμα τής' Αμμοχώστου θά ιiπεδίδετο 

στούς 'Ελληνοκυπρίους ιiμέσως μετά τήν εναρξη των δια

κοινοτικων. 

»2. Οί διακοινοτικές θά εlχαν σάν βάση, γιά τήν ιiναζή
τηση λύσεως: (α) τό Σύνταγμα τοϋ 1960 προσαρμοσμένο 
στό δμοσπονδιακό σύστημα, (β) τίς τέσσερις κατευθυντή

ριες γραμμές τής συμφωνίας Μακαρίου- Ντενκτάς, (γ) τίς 

ιiποφάσεις των 'Ηνωμένων Έθνων. 

»Οί κ.κ. Κάρτερ καί Βάνς υίοθέτησαν τίς προτάσεις 

αuτές τοϋ κ. Κυπριανοϋ καί ιiνέλαβαν νά βολιδοσκοπή

σουν τούς Τούρκους, ύποσχεθέντες ιiπάντηση εντός 15 πε
ρίπου ήμερων. 

»'Η δλη προσπάθεια θά εξελίσσετο εν συνεργασί~ μέ 

τόν γενικό γραμματέα των 'Ηνωμένων Έθνων. 

»'Όσον άφορά τήν κυπριακή προσφυγή στά 'Ηνωμένα 

~Εθνη, τό θέμα θά συζητηθεί στήν Γενική Συνέλευση τόν 

Νοέμβριο. 'Ο κ. Κυπριανοϋ καί οί συνεργάτες του ήσαν 

έπιφυλακτικοί ώς πρός τήν ενδεχόμενη προσφυγή στό 

Συμβούλιο 'Ασφαλείας, ή όποία παρουσιάζει πολλές δυ

σχέρειες. 'Εξέφρ~σαν σχετικως τόν φόβο δτι τό ιiποτέλε
σμα τής προσφυγής θά μποροϋσε νά όδηγήσει σέ όπισθο

δρόμηση τοϋ θέματος, ιiντί σέ πρόοδό του. 

»·Η συνάντηση τοϋ κ. Κυπριακοϋ μέ τόν κ. Γκρομύκο 

ήταν μάλλον άπογοητευτική. 'Ο Σοβιετικός ύπουργός, εν 

άντιθέσει πρός τό παρελθόν, άπέφυγε αuτή τήν φορά νά 

ύποσχεθεί όποιαδήποτε ύποστήριξη. 

»Τέλος, δ κ. Κυπριανοϋ έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του 

γιά τήν συμπαράσταση των 'Ελληνοαμερικανων. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός θεωρεί χρήσιμη τήν πρωτοβου

λία τοϋ κ. Κυπριανοϋ καί εκφράζει τήν έλπίδα δτι θά άνοί

ξει τόν δρόμο γιά έπανάληψη των διακοινοτικων. 'Αμφι

βάλλει δμως έάν ή βάση αuτή τοϋ διαλόγου ε{ναι άρκετά 

σαφής γιά νά όδηγήσει σέ λύση. 'Ανεξαρτήτως των τακτι

κων χειρισμων τοϋ θέματος, δ κ. πρωθυπουργός πιστεύει 

δτι ύπάρχουν δύο βασικές διαπιστώσεις, πάνω στίς όποίες 

θά πρέπει νά στηριχθεί ή πολιτική των Κυπρίων. Πρωτον: 

μόνο ή Δύση καί εiδικώτερα ή 'Αμερική εχει συμφέρον νά 

λυθεί τό Κυπριακό, άφοϋ ή εκκρεμότης του έξασθενίζει 

τήν Συμμαχία. Γιά τόν άντίθετο λόγο, ή Σοβιετική 'Ένωση 

εχει συμφέρον νά μή έξευρεθεί λύση τοϋ Κυπριακοϋ. Δεύ

τερον: πρέπει νά ιiξιοποιοϋμε συνεχως τήν δέσμευση πού 

ιiνέλαβαν οί 'Αμερικανοί μέ τήν άρση τοϋ έμπάργκο, ή 

όποία προβλέπει δτι ή ιiμερικανική πολιτική εναντι τής 

Τουρκίας θά προσδιορίζεται άπό τίς εξελίξεις τοϋ Κυπρια

κοϋ. Γιά νά γίνει αuτό, πρέπει νά παίρνουμε θέσεις πού νά 

πείθουν δλο τόν κόσμο γιά τήν καλή διάθεση τήν δική μας 

καί τήν κακή πίστη τής Τουρκίας. Μόνο ετσι θά άναγκά

σουμε τούς 'Αμερικανούς, είτε νά πιέσουν τήν Τουρκία γιά 
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έξεύρεση λύσεως, είτε νά συγκρουσθοϋν μαζί της. 

»·Ο κ. Κυπριανοϋ συμφωνεί γιά τήν όρθότητα τών σκέ

ψεων αύτών»129• 

·Η έπίσκεψη του Κύπριου προέδρου στίς • Ηνω
μένες Πολιτείες, κύριο σημείο άναφορ<iς στή συ

νάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλή στήν 'Αθήνα, 

εlχε συμπέσει μέ τήν άνακίνηση του ένδιαφέροντος 

τής Οί)άσιγκτων γιά τήν έξεύρεση λύσεως στό κυ

πριακό πρόβλημα. Ή έκδήλωσή του ε{χε ύπογραμ

μιστεί μέ τήν έπίσκεψη στή Μεγαλόνησο του Μ. 
Νίμιτς, συμβούλου του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, στίς 

άρχές Σεπτεμβρίου, σέ έκτέλεση «διερευνητικής» 

άποστολής, μέ στόχο τήν έπανάληψη των διακοι

νωτικ&ν συνομιλι&ν ύπό τήν αiγίδα του γενικοu 

γραμματέα του ΟΗΕ. 

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

'Ενόψει δρισμένων άρνητικ&ν άντιδράσεων πού 

εχουν έκδηλωθεί στούς κόλπους τής γαλλικής κοι

νής γνώμης άπέναντι στήν ενταξη τής 'Ελλάδος 

στήν ΕΟΚ, δ Κ. Καραμανλής άπευθύνει στόν πρόε
δρο του κόμματος «'Ένωση γιά τήν Δημοκρατία 

(RPR)>>, Ζάκ Σιράκ, τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«·Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Δέν θά σaς ένοχλουσα έάν τό θέμα μέ τό όποίο 

θά σaς άπασχολήσω δένε{ χε μεγάλη σημασία γιά τό 

μέλλον του λαου μου, καί έάν δέν έγνώριζα τά πρα

γματικά σας αΙσθήματα τόσο άπέναντι τής 'Ελλά

δος, όσο καί έμου προσωπικώς. 

»Δέν γνωρίζω άν άπεδόθησαν καλώς οί τελευταί

ες δηλώσεις σας οί άναφερόμενες στό θέμα τής διευ

ρύνσεως τής Κοινής Άγορiiς καί άν στή γενικότητά 

τους περιλαμβάνουν καί τήν χώρα μου. Διότι, άν οί 
έπιφυλάξεις σας γιά τήν διεύρυνση άφορουν καί τήν 

'Ελλάδα, τότε θά μου έπιτρέψετε νά ύποστηρίξω ότι 

εlναι άδικες. 

>>Πρώτον: Διότι ή 'Ελλάς συνδέεται μέ τήν Κοινή 

'Αγορά άπό τό 1961 μέ συμφωνία ή όποία προβλέπει 
τήν ένταξή της. Καί ή σχέσις άκριβώς αύτή καθιστά 

μοναδική τήv έλληνική περίπτωση πού δέν μπορεί 

νά άποτελέσει προηγούμενο γιά άλλες ύποψηφιότη

τες. 

>>Δεύτερον: Λόγω τής συνδέσεως αύτής, ή οΙκο
νομία τής χώρας μου συνεδέθη μέ τήν οΙκονομία τής 

Κοινής Άγορaς κατά τρόπον ώστε, άν δέν πραγμα

τοποιηθεί ή ένταξη, νά ύποστεi ή χώρα μου βαρύτα

τες ζημίες. Άλλά ή σύνδεσις έγένετο γιά νά βοηθη

θεί καί όχι γιά νά καταστραφεί ή 'Ελλάς. 

>>Τρίτον: 'Η Συμφωνία τής Συνδέσεως έξελlχθη 
κατά τρόπον ώστε νά προχωρήσει ή τελωνειακή 

ένωση πού εύνοεί τήν Κοινή 'Αγορά καί νά παγώσει 

λόγω τής δικτατορίας ή έναρμόνιση τής γεωργικής 

πολιτικής πού ένδιαφέρει Ιδιαίτερα τήν 'Ελλάδα. 

>>τέταρτον: Συνεπείf!. αύτήςτής έξελίξεως, τό έμ
πορικό Ισοζύγιο 'Ελλάδος- Κοινής Άγορaς έμφα

νίζει έλλειμμα εΙς βάρος τής χώρας μου γιά τό 1977 
άπό 1.831 έκατομμύρια δολλάρια. 

>>Πέμπτον: Είδικώτερα γιά τήν Γαλλία, τό έμπο

ρικό μας Ισοζύγιο έμφανίζει έλλειμμα εlς βάρος τής 

'Ελλάδος άπό 30 έκατομμύρια δολλάρια. 
>> "Εκτον: Στήν Γαλλία εΙσάγονται έλληνικά άγρο

τικά προί'όντα άξίας 41 έκατομμυρίωvδολλαρίων, τά 
περισσότερα τών όποίων δέν εlναι κάν άvταγωνιστι

κά, ένώ εΙσάγουμε άπό τήν Γαλλία άγροτικά προί'όν

τα 17 έκατομμυρίων δολλαρίων. 
>> "Εβδομον: Ol έξαγωγέςμας έξάλλου άγροτικών 

προί'όντων σέ όλες τ{ς χώρες τής Κοινής Άγορaς 

άνέρχονται γιά τό 1977 σέ 340 έκατομμύρια δολλά
ρια, τό πλείστον δέ τών έξαγομένων προϊόντων δέν 

εlναι άνταγωνιστικά, ένώ οί άντίστοtχες γαλλικές 
έξαγωγές άγροτικών προϊόντων στίς χώρες τής Κοι
νής Άγορaς άνέρχονται σέ 8.112 έκατομμύρια δολ
λάρια. 

>>Τό συμπέρασμα έξ όλων αύτών, κύριε πρόεδρε, 
εlναι ότι, όχι μόνο δέν βλάπτονται τά συμφέροντα 
τών Γάλλων άγροτών, άλλά ή γαλλική οΙκονομία 

άποκομίζει σοβαρά όφέλη άπό τίς έμπορικές μας συ

ναλλαγές. 

>> Ά νεξάρτητα, όμως, άπό τήν οΙκονομική πλευρά 
του προβλήματος, ύπάρχει καί ή πολιτική καί ήθική 

πλευρά του. Καί ή τελευταία αύτή πλευρά δέν εlναι 
δυνατόν νά άγνοηθεζ τοσούτφ μάλλον καθόσον οί 

οΙκονομικές έπιπτώσεις άπό τήν ένταξή μας εlvαι 

άσήμαντες, έάν όχι άνύπαρκτες, όπως άποδεικνύομν 
ol άνωτέρω άριθμοί. 

>> Ό έλληνικός λαός έπί 17 έτη, ένθαρρυνόμενος 
καί άπό τίς Κυβερνήσεις τών 'Εννέα, τρέφεται μέ 

τήν προσδοκία τής έντάξεώς του στήν εύρωπαϊκή 

οΙκογένεια. Καί έχει ταυτίσει τήν τύχη του πολιτικά, 

οΙκονομικά καί άμυvτικά μέ τήν Εύρώπη. Εlναι συ

νεπώς άδύνατον νά μεταβάλει τώρα πορεία χωρίς πο

λιτικούς καί κοινωνικούς κλιδωνισμούς. 

>>Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, ότι οί έπιφυλάξεις σας 

γιά τήν διεύρυνση πού ήλθαν στήν δημοσιότητα δέν 
άφορουν τήν 'Ελλάδα καί ότι θά βρείτε τήν εύκαιρία 

νά διαλύσετε τίς άνησυχίες πού προκάλεσαν αύτές οι' 
δηλώσεις στόν έλληvικό λαό». 

'Επιστολή μέ ταυτόσημο σχεδόν περιεχόμενο 

άπέστειλε δ 'Έλληνας πρωθυπουργός τήν ίδια ήμέρα 

καί στό γενικό γραμματέα του γαλλικοu Σοσιαλιστι

κοί) κόμματος, Φρανσουά Μιττεράν. Κοινή άφορμή 

γιά τήν πρωτοβουλία του ύπήρξαν οί άρνητικές 
άντιδράσεις πού εlχαν έκδηλωθεί άπό μερίδα τής 

γαλλικής κοινής γνώμης σέ σχέση μέ τήν έλληνική 

προσχώρηση στίς Κοινότητες. Συγκεκριμένα, μετά 
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τήν άπόφαση τfίς δλομέλειας του ΚΚΓ νά ταχθεί 

άνεπιφύλακτα καί χωρίς διάκριση έναντίον τfίς διευ
ρύνσεως, τό Σοσιαλιστικό κόμμα, μολονότι ε{ χε υίο
θετήσει τήν άρχή τής διευρύνσεως γιά λόγους πο

λιτικούς, άπειλοuσε i]δη νά τήν καταψηφίσει στή 

Βουλή, έφόσον δέν προηγηθεί άναθεώρηση τfίς Κοι
νής 'Αγροτικής Πολιτικής ύπέρ των μεσογειακών 

προϊόντων καί κατάρτιση σοβαροu προγράμματος 

περιφερειακής άναπτύξεως γιά τίς νότιες περιοχές 

τής Γαλλίας, μέ παράλληλη πρόβλεψη, σέ βάρος των 

νέων μελών της Κοινότητας, μακρών καί έλαστικ&ν 

μεταβατικών περιόδων κατά προϊόν καί κατά περί

πτωση. Παράλληλα, ή <<γκωλική» πτέρυγα, προκειμέ

νου νά δεχτεί τή διεύρυνση, πρόβαλλε βαρείς δρους 

- τήν άναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας 

των μεσογειακών άγροτικ&ν προϊόντων καί μακρές 

μεταβατικές ρυθμίσεις σέ βάρος τ&ν νέων χωρών, 

τήν άναθεώρηση των μηχανισμών λειτουργίας του 

Κοινωνικοί) καί του Περιφερειακοί) Ταμείου καί τήν 

έπίλυση του θεσμικοί) προβλήματος πού θά δημιουρ

γοuσε αϋξηση των χωρών-μελών σέ δώδεκα. 'Ο ϊδιος 

δ Ζάκ Σιράκ, σέ δμιλία του στή νότια Γαλλία, στίς 8 
'Ιουλίου, ε{χε ταχθεί κατά τής διευρύνσεως χωρίς νά 

έξαιρέσει, δπως στό παρελθόν, τήν έλληνική περί

πτωση ... Ό πρόεδρος Ζισκάρ ντ' Έσταίν καί δ 
πρωθυπουργός Ραιημόν Μπάρ άντιμετώπιζαν δυσβά

στακτη πίεση. 

Στήν έπιστολή του 'Έλληνα πρωθυπουργοu, δ 

Ζάκ Σιράκ εσπευσε νά άνταποκριθεί θετικά μέ τήν 

άποστολή τής άκόλουθης άπαντήσεως, στίς 19 
'Οκτωβρίου: 

«Κύριε πρωθυπουργέ καί άγαπητέ φίλε, 

»Ή φιλική καί έμπιστευτική έπιστολή σας συγκράτη

σε αύτονόητα δλη τήν προσοχή μου. Σaς ε{μαι εύγνώμων 
γιατί μοϋ έκθέσατε μέ είλικρίνεια τίς άπόψεις σας καί προ

τίθεμαι νά σaς άπαντήσω μέ τήν ίδια σαφήνεια, λαμβάνον

τας ύπ' όψιν τήν πυκνή καί πλήρη έπιχειρηματολογία πού 

άναπτύξατε. 

»'Αλλά προηγουμένως μοϋ φαίνεται άπαραίτητο νά 

σaς διαβεβαιώσω δτι γιά τίς δημόσιες παρεμβάσεις μου, 

στίς όποίες εθιξα τό πρόβλημα τής διευρύνσεως τής ΕΟΚ, 

ούδέποτε θέλησα νά σκοπεύσω άμεσα τήν 'Ελλάδα, ή 

όποία, δπως κατάλληλα ύπενθυμίζετε, ε{ναι συνδεδεμένη 

μέ τήν Κοινή 'Αγορά έπί 17 χρόνια, καί δή χάρις στήν 
ρητή θέληση τοϋ στρατηγοϋ Ντέ Γκώλ. 

»'Αντιθέτως, δέν επαυσα νά διαχωρίζω τήν περίπτωση 

τής 'Ελλάδος άπό έκείνη τ&ν χωρών τής 'Ιβηρικής Χερ

σονήσου, καί γι' αύτό τό λόγο τελείως πρόσφατα, σέ μία 

συνέντευξη πού εδωσα στίς 19 'Ιουλίου 1978 στήν μεγάλη 
έπαρχιακή έφημερίδα "Sud-Ouest" φρόντισα νά διευκρι
νίσω δτι "ή είσοδος τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά, 

ύποψήφιας άπό πολύ καιρό, μπορεί νά θεωρηθή ώς τεχνι

κώς δυνατή καί πολιτικώς έπιθυμητή" καί πρόσθεσα δτι 

τήν εχουμε δεχθή χωρίς έπιφυλάξεις. 

»Μιά τέτοια θέση άρχής, πολύ εύνοϊκής γιά τήν ενταξη 

τής ·Ελλάδος στήν ΕΟΚ, δέν θά επρεπε νά σaς έκπλήξη, 

έφ' δσον γνωρίζετε δτι δταν ilμουν πρωθυπουργός, παρενέ

βην στίς Βρυξέλλες στούς συνεταίρους μας, ύπέρ τής είσό

δου τής χώρας σας στήν Κοινή 'Αγορά καί έξέφρασα τήν 

εύχή δπως ή Γαλλία μπορέσει νά έξασφαλίση τήν πνευμα

τική πατρότητα τής είσόδου αύτής. 

» w Α ν καί ή 'Ισπανία καί ή Πορτογαλία εχουν υποβάλει 

άπό τότε τήν ύποψηφιότητά τους, συνεχίζω νά θεωρώ δτι 

θά επρεπε νά εΙ ναι δυνατό νά έπιφυλαχθή στήν 'Ελλάδα 

μία μεταχείρισις άνεξάρτήτη τ&ν άπαντήσεων πού θά δο
θοϋν στίς δύο 'Ιβηρικές δυνάμεις. 

»'Η πολύ σαφής θέσις πού άναγκάστηκα νά πάρω σχε

τικά μέ τήν διεύρυνση τής Κοινότητος άφορα πράγματι, 

κατά κύριο λόγο τήν 'Ισπανία καί τήν Πορτογαλία. Καί 

αύτό γιά νά δοθή άπάντηση σέ δύο προβλήματα πού μaς 

άπασχολοϋν: τήν νόμιμη διαφύλαξη τ&ν συμφερόντων τής 

γαλλικής γεωργίας καί τή θέληση τής μή άμφισβητήσεως 

τ&ν κοινοτικών κεκτημένων. Θά πρέπει πράγματι νά άνα

γνωρισθή δτι οί μηχανισμοί τής Κοινής 'Αγοράς, πού ε{

χαν άρχικά προβλεφθή γιά εξ ι χώρες, καί πού δυσκολεύον

ται πολύ νά λειτουργήσουν κατά τρόπο ικανοποιητικό γιά 

τά σημερινά έννέα μέλη τής ΕΟΚ, θά έγίνοντο τελείως 

άπροσάρμοστοι καί άτελέσφοροι έάν θά επρεπε νά διέπουν 

μία Κοινότητα διευρυμένη σέ δώδεκα, i1 δέκα τρία μέλη, 
υπολογίζοντας καί τήν Τουρκία. 

»Γνωρίζω δτι οί διαπραγματεύσεις μέ τήν 'Ελλάδα έν 

δψει τής έντάξεώς τηζ εχουν πάρει άποφασιστική τροπή, 

έφ, δσον τό χρονοδιάγραμμα πού εχει συμφωνηθή μεταξύ 

τ&ν 'Εννέα καί τής χώρας σας προβλέπει δτι πρέπει κατ' 

άρχήν νά τερματισθοϋν πρίν άπό τό τέλος τοϋ χρόνου μέ 

τήν υπογραφή μιaς Συμφωνίας 'Εντάξεως. Χαίρομαι γιατί 

ο{ διαπραγματεύσεις αύτές διεξήχθησαν άνεξάρτητα τής 
προσεγγίσεως πού πρέπει νά γίνη πρός τήν κατεύθυνση τ&ν 

δύο δυνάμεων τής 'Ιβηρικής Χερσονήσου. Ή ίδιαιτέρα 

μεταχείρισις πού έπιφυλάχθηκε στήν 'Ελλάδα, δικαιολο

γείται πράγματι, άφ' ένός λόγω τής προτεραιότητος των 

δεσμών πού τήν ένώνουν μέ τήν ΕΟΚ καί τ&ν υποχρεώσεων 

πού εχουν άναληφθή άπέναντί της καί άφ, έτέρου λόγφ 

τοϋ ήθικοϋ κάί ίστορικοϋ χρέους πού συνήφθη εναντι τοϋ 

έλληνικοϋ λαοϋ άπό τό γεγονός τοϋ "παγώματος" πού 

έπεβλήθη σέ κάθε έξέλιξη τής πολιτικής τής Κοινότητος 

σχετικώς μέ τήν ·Ελλάδα κατά τήν περίοδο πού προηγή

θηκε τής έπιστροφής σας στήν Κυβέρνηση. 

»Στό πλαίσιο τής διαπραγματεύσεως μέ τήν χώρα σας, 

δέν θά πρέπει νά παραγνωρισθή τό γεγονός δτι καί αν ή 

οΙκονομική κατάστασις τής ·Ελλάδος δέν άπειλεί τά {)φα

λα τής Γαλλίας- πράγμα πού θά συνέβαινε μέ τήν ενταξη 

τής 'Ισπανίας έάν δέν ε{ χ αν προηγουμένως διευθετηθή ο{ 

άπαραίτητες μεταβατικές περίοδοι καί διασφαλίσεις -
πάντως θά επρεπε νά έπιλυθή ενα πολύ σημαντικό πρό

βλημα, τό όποίο δέν θίγεται στό γράμμα σας: πρόκειται γιά 

τό άναγκαίο μετασχηματισμό τ&ν σημερινών οίκονομικ&ν 

μηχανισμών πού άφοροϋν στήν λειτουργία τοϋ Κοινωνι

κοϋ καί τοϋ Περιφερειακοϋ Ταμείου, έφ' δσον αύτά θά 

προσέφεραν, δπως ε{ ναι ή άποστολή τους, μία μαζική βοή

θεια στήν χώρα σας. 

»Γενικά, θεωρώ δτι πρέπει χωρίς καθυστέρηση νά διε

ξαχθή μία διαπραγμάτευσις μέ τίς μεσογειακές δυνάμεις 

πού εχουν υποβάλει υποψηφιότητα έντάξεως στήν Κοινή 
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·Αγορά, καί δτι, στό πλαίσιο τής διαπραγματεύσεως αύ

τής, πρέπει νά δοθή προτεραιότης στήν 'Ελλάδα γιά δλους 

τούς λόγους πού άνέφερα, rοστε νά καταστή δυνατή ή σύν

τομη είσοδός της στήν Κοινότητα σάν πλήρες μέλος. 

»'Η πρώτη φάση τής καθολικfjς διαπραγματεύσεως μέ 

τίς δύο άλλες μεσογειακές δυνάμεις - χωρίς νά προδικά

ζεται ή άπάντηση πού θά δοθή στήν διπλή αίτηση εντάξε

ως - θά εΙχε ιbς σκοπό τήν θέση σέ λειτουργία μηχανι

σμών πού θά έπέτρεπαν τήν βελτίωση τής οικονομικής κα
ταστάσεως τών ενδιαφερομένων χωρών προετοιμάζοντάς 

τις νά ενταχθοuν, δταν έλθη ή στιγμή, σέ ενα πιό εύρύ 

οικονομικό σύνολο, χωρίς νά προκαλέσουν αναστατώσεις 

επιβλαβείς στήν εσωτερική ίσορροπία τών χωρών πού εΙ

ναι ήδη μέλη τής ΕΟΚ. 

»Κατ' άκολουθίιι, θεωρώ άπαραίτητο δπως ή Κοινότης 

τών 'Εννέα άσχοληθfi μέ τό θεσμικό πρόβλημα πού θά 

δημιουργήση ή ένταξη τών δύο επί πλέον μεσογειακών 

δυνάμεων, διότι μέ τήν σημερινή κατάσταση τών κοινοτι

κών μηχανισμών, μία διεύρυνση θά ενείχε τόν μεγάλο κίν

δυνο νά καταδικάση τήν Εύρώπη σέ άποδυνάμωση. 'Η liρ

σις τών προϋποθέσεων αύτών εΙναι άπαραίτητη γιά τήν 

διεύρυνση τής ΕΟΚ, ή όποία στό κατά τό μίiλλον ή ήττον 

μακροπρόθεσμο μέλλον, παραμένει δ επιδιωκόμενος στό

χος, καθ' δ μέτρο τά πιό παλιά έθνη τής ή πείρου μας έχουν 

δικαιωματικά τήν θέση τους στήν δμόσπονδο καί άνεξάρ

τητο Εύρώπη πού εύχόμαστε. 

»Σίiς παρακαλώ νά δεχθήτε, κύριε πρωθυπουργέ καί 

άγαπητέ φίλε, τήν έκφραση τών πολύ πιστών καί πολύ 

θερμών άναμνήσεών μου»ι3ο. 

Τη θέση αύτή ό Ζάκ Σιράκ ύποστήριξε καί δημό
σια μέ τήν άφορμη έρώτησης βουλευτή άπό άγροτι

κη περιφέρεια τής νότιας Γαλλίας, στη διάρκεια τών 

έργασιών έκτάκτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς 

καί ραδιοφωνικής συνεντεύξεώς του: 

«Δέν βάζουμε τήν 'Ελλάδα στό ίδιο καλάθι μέ τίς δύο 

liλλες χώρες(' Ισπανία καί Πορτογαλία). Πρώτον, έπειδή 

έχει μακρά ίστορία προετοιμασίας γιά τήν ένταξή της 

στήν Κοινότητα, μέ τήν όποία συνδέεται έδώ καί 17 χρό
νια, στή διάρκεια τών δποίων προσάρμοζε ανάλογα καί 

τήν οικονομία της, σέ τρόπο rοστε νά μποροuμε νά ποuμε 

δτι ή 'Ελλάς έχει ήδη πληρώσει τό είσιτήριό της γιά τήν 

Κοινή ' Αγορά. Δεύτερον, έπειδή ή άγροτική παραγωγή 

τής 'Ελλάδος δέν άποτελεί άπειλή καί κίνδυνο γιά τήν 

γαλλική άγροτική παραγωγή, δπως συμβαίνει μέ τήν περί

πτωση τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας»131• 

Στίς 23 'Οκτωβρίου, άπάντησε στόν Κ. Καρα
μανλή ό άρχηγός του Σοσιαλιστικοί) κόμματος, 

Φρανσουά Μιττεράν: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Έλαβα τήν έπιστολή σας άπό 9 'Οκτωβρίου σχετικά 
μέ τήν διεύρυνση τής ΕΟΚ. Κατανοώ τό ενδιαφέρον πού τό 

θέμα αύτό παρουσιάζει γιά τίς δύο χώρες μας καί σίiς πα

ρακαλώ νά εΙστε βέβαιος δτι τό Γαλλικό Σοσιαλιστικό 

κόμμα άποδίδει εξαιρετική σημασία στήν φύση τών δε

σμών πού μίiς ένώνουν καί πού θά μίiς ένώσουν στό πλαί· 

σιο τής Κοινής 'Αγορίiς, γιά τήν όποία εχουμε ijδη έπα-

νειλημμένα δηλώσει δτι πρέπει νά άνοίξει τίς πόρτες της 

στήν 'Ελλάδα, άφ' ής στιγμής ή εύγενής αύτή χώρ!1μπό

ρεσε νά επανακτήσει τίς ελευθερίες της. 

»Γνωρίζουμε δτι ή 'Ελλάς βρίσκεται σέ μία κατάσταση 

διαφορετική άπό έκείνη των δύο άλλων χωρών πού έχουν 

σήμερα υποβάλει αίτήσεις, έφόσον εΙναι συνδεδεμένη μέ 

τήν Κοινή 'Αγορά άπό τό 1961, δυνάμει μιίiς συμφωνίας ή 
όποία προβλέπει τήν ένταξή της σέ σύντομο χρονικό διά

στημα· επί πλέον, γνωρίζουμε τήν άξία τών υποχρεώσεων 

πού έχουν ijδη άναληφθεί. Γι' αύτό οί άνησυχίες μας κα
τευθύνονται κυρίως πρός τήν ενδεχόμενη ενταξη τής 

'Ισπανίας, χώρας γειτονικής, φιλικής πρός τήν δική μας, 

άλλά παρά ταuτα, λόγφ τής οίκονομικής της άναπτύξεως, 

άμεσα καί κατά τέτοιο τρόπο ανταγωνιστικής σέ πολλούς 

τομείς, rοστε νά έπιβάλλεται στήν Γαλλία νά προβάλει σα

φώς τίς προϋποθέσεις πού θά μποροuν κατά τήν γνώμη μας 

νά εξασφαλίσουν τήν υπεράσπιση των νομίμων έθνικών 
συμφερόντων της. τίς προϋποθέσεις αύτές τίς εκθέσαμε σέ 

ενα έγγραφο πού υίοθετήθηκε από τά διοικητικά μας όργα

να τόν περασμένο Σεπτέμβρη. 

»Πήρα τό θάρρος νά σίiς διαβιβάσω τό εγγραφο αύτό. 

Θά συναντήσετε έκεί τήν υπόμνηση τής θελήσεώς μας νά 

συμβάλουμε στήν διεύρυνση τής Κοινότητος καί συγχρό

νως τήν άνησυχία μας βλέποντας νά θίγει ή διαπραγμάτευ

σις σημεία, κατά τήν γνώμη μας, άποφασιστικά. Δέν έννο

οuμε νά επαναφέρουμε έπί τάπητος τά κεκτημένα τών συμ

φωνιών πού έχουν ijδη συναφθεί μέ τήν 'Ελλάδα, άλλά, 

θέλοντας νά δtατηρήσουμε τήν έλευθερία εκτιμήσεώς μας 

γιά τίς μέλλουσες διαπραγματεύσεις, εύχόμεθα νά μήν 

υπάρξει τίποτα πού νά μπορεί νά χρησιμεύσει σάν προη

γούμενο. 'Επιμένω έπί του γεγονότος δτι τό πρόβλημα τής 

διευρύνσεως τής Κοινής 'Αγορίiς δέν τίθεται μέ τίς ίδιες 

προϋποθέσεις γιά τήν 'Ελλάδα, τήν Πορτογαλία καί τήν 

'Ισπανία. Τά κείμενα πού έκδόθηκαν άπό τό Σοσιαλιστικό 

κόμμα- καί όχι τά διάφορα καί συχνά άντιφατικά σχόλια 

πού προκλήθηκαν άπό αύτά- εκφράζουν αύτή τήν πρα

γματικότητα. 

»'Από τής απόψεως αύτή ς είμαστε ετοιμοι γιά όποιαδή

ποτε άνταλλαγή απόψεων θά σίiς φαινόταν χρήσιμη ωστε 

νά διασκεδάσουμε τήν άνησυχία πού ο{ δηλώσεις μας μπο

ροuν νά εχουν προκαλέσει, δπως λέτε, στόν έλληνικό λαό. 

'Ο λαός αύτός άς μίiς θεωρεί κοντά του, άλλά άς καταλάβει 

δτι ή προσήλωσίς μας στά συμφέροντα καί στίς άνάγκες 

τών Γάλλων παραγωγών έν όψει μιίiς διευρύνσεως τής 

Κοινότητος πηγαίνει πολύ πέρα τής έλληνικής εντάξεως. 

Δέν θέλουμε νά μεταβάλουμε πορεία άλλά νά διασφαλί

σουμε τόν βηματισμό. 

»Πιστέψτε, κύριε πρόεδρε, στήν έκφραση τής υψηλής 

εκτιμήσεώς μου καί τών πιστών μου αίσθημάτων» 1 32. 

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

Ή έλληνικη Κυβέρνηση προειδοποιεί τό Βελι

γράδι δτι κάθε ύπαινιγμός περί «μακεδονικής μειονό

τητας» αντιστρατεύεται την πολιτική συσφίξεως τών 
διμερών σχέσεων. 

Ή έλληνικη θέση διατυπώθηκε μέ δήλωση τοϋ 

έκπροσώπου Τύπου, σέ άπάντηση πρόσφατης όμιλί-
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ας του προέδρου τίτο στά Σκόπια. 'Ο Γιουγκοσλά

βος ηγέτης δένεΙ χε περιοριστεί νά άναφερθεί σέ μό

νο τό βουλ γαρογιουγκοσλαβικό μειονοτικό θέμα. 

«'Υπάρχουν χώρες»- εΙπε άκόμα- «πού δέν άνα

γνωρίζουν τά δικαιώματα των έθνικ&ν μειονοτήτων. 

'Η θέση μας εΙ ναι ότι τά δικαιώματα όλων τ&ν έθνο

τήτων πρέπει νά άναγνωριστοuν καί ότι τό θέμα τ&ν 

έθνικ&ν μειονοτήτων άπαιτεί έποικοδομητικές λύ

σεις» . Σέ σχέση μέ τό ζήτημα πού άνέκυψε, άναφέ

ρεται είδησεογραφικά: 

'Η άντίδραση τής έλληνικής Κυβερνήσεως, σύμφωνα 

μέ τήν όποία «Μακεδονικό πρόβλημα δέν ύφίσταται», έκ

δηλώθηκε κατηγορηματικά καί άμεσα, διότι: 

I. ΕΙ ναι ή πρώτη φορά κατά τά τελευταία χρόνια πού τό 
«Μακεδονικό θέμα» άνακινείται άπό τόν ίδιο τόν πρόεδρο 

τίτο . 

2. Εlναι ή τρίτη φορά έντός ένός ετους πού ή έλληνική 
πλευρά προκαλείται έκ μέρους τών Γιουγκοσλάβων έπι

σήμων στό ίδιο θέμα. ('Όπως ε{ναι γνωστόν, τό Μάιο ό 

Γιουγκοσλάβος πρέσβυς εθιξε θέμα μειονότητας, συνομι

λώντας μέ τόν νομάρχη Φλωρίνης, ένώ κατά τήν διάρκεια 

τής Διεθνοϋς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης οί ίθύνοντες τοϋ 

γιουγκοσλαβικοί> περιπτέρου διένειμαν διαφημιστικό ύλι

κό, στό όποίο διάφορες μακεδονικές πόλεις άναφέρονταν 

μέ τήν σλαβική τους όνομασία. Καί στίς δύο αύτές περι

πτώσεις ή έλληνική Κυβέρνηση προέβη σέ διπλωματικά 

διαβήματα). 

Κυβερνητικός έκπρόσωπος πού ρωτήθηκε δήλωσε τά 

έξή ς: 

«'Η έλληνική Κυβέρνηση συμφωνεί μέ τήν Ciποψη τοϋ 

στρατάρχη τίτο δτι οί σχέσεις μας πρέπει νά ε{ναι καλές 

καί νά διαμορφώνονται έπί εύρυτέρας βάσεως. Διεπιστώθη, 

πάντως, κατά τίς συζητήσεις τοϋ πρωθυπουργοί> κ. Κ. Κα

ραμανλή μετά τοϋ στρατάρχου τίτο δτι διαφέρουv οί άπό
ψεις ώς πρός τήν ϋπαρξη μειονοτικοί> θέματος γιά τήν 

'Ελλάδω>. 

Σημειώνεται δτι γιά πρώτη φορά γνωστοποιείται έκ μέ

ρους μάλιστα τής έλληνικής πλευρίiς, ή διαφορά άπόψε

ων, πού ε{χε προκύψει- πιθανότατα κατά τήν πρώτη συ

νάντηση τών κ. κ. Καραμανλή καί τίτο πρό τριετίας- στό 

λεγόμενο «Μακεδονικό». Τό γεγονός δτι ή διαφορά αύτή 

δέν άνακοινώθηκε ούτε κατά τήν πρώτη, ούτε κατά τήν 

δεύτερη συνάντηση τών δύο ήγετών, όδηγεί στό συμπέ

ρασμα δτι ή γιουγκοσλαβική πλευρά ε{ χε -τουλάχιστον 

μέχρι πρόσφατα - πεισθεί δτι ή τυχόν άνακίνηση τοϋ 

θέματος ήταν έντελώς άσυμpίβαστη μέ τήν προσπάθεια 

συσφίγξεως τών διμερών σχέσεων. 

Την aλλαγή αύτή στήν τακτική τοϋ Βελιγραδίου ~πι

σημαίνει ή έλληνική Κυβέρνηση διακηρύσσοντας μέ aπε

ρίφραστο τρόπο, δτι ή θέση της ε{ναι άμετακίνητη καί δτι 

«Μακεδονικό θέμα» ούτε ύπήρξε, ούτε ύπάρχει γιά τήν 

Έλλάδα 133 • 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει συσκέψεως στήν 

αίθουσα του 'Ανώτατου Στρατιωτικοί) Συμβουλίου 

μέ συμμετοχή του ύπουργοu 'Εθνικής 'Αμύνης καί 

τής ηγεσίας του στρατεύματος. 

Μετά τήν άμοιβαία ένημέρωση των συμμετεχόν

των, δ πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι τό δριστικό 

ϋψος των άμυντικ&ν δαπανών θά καθοριστεί βάσει 

των δδηγι&ν του. Προσεχώς πάντως, παρά τήν άνάγ

κη περιστολής των δημοσίων δαπανών, ο{ ενοπλες 

δυνάμεις δέν θά στερηθοuν άπό τά άπαραίτητα μέσα 

γιά τήν έκπλήρωση τής άποστολής τους. 

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής ζήτησε νά ένη

μερωθεί γιά τήν πρόοδο τής πολεμικής βιομηχανίας 

καί τέθηκαν ύπόψη του ο{ έκτελούμενες έργασίες καί 

ο{ καταρτιζόμενες μελέτες γιά τή δημιουργία νέων 

βιομηχανιών. 

'Ο πρωθυπουργός συνέστησε τήν ταχύτερη δυ

νατή προώθηση όλων των θεμάτων πού σχετίζονται 

μέ τή δημιουργία βιώσιμων πολεμικών βιομηχανιών. 

Μετά τό πέρας τής συσκέψεως, δ Κ. Καραμανλής 

έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιά τό ύψηλό έπίπεδο 

των τριών όπλων άπό άποψη ετοιμότητας καί μαχη

τικότητας. 

Σχετικά μέ τή δραστηριότητα τοu ύπουργείου 

'Εθνικής 'Αμύνης στό διάστημα πού μεσολάβησε 

άπό τίς έκλογές του Νοεμβρίου 1977καί, γενικότερα, 

τήν κατάσταση του στρατεύματος, ό Ε. 'Αβέρωφ 

ύπέβαλε στόν πρωθυπουργό τό άκόλουθο «περιλη

πτικό σημείωμα»: 

«Στόν ενα χρόνο πού πέρασε άπό τίς έκλογές τοϋ 1977, 
συνεχίσθηκε ή έντατική προσπάθεια τής προηγουμένης 

τριετίας γιά τήν έπαύξηση τής μαχητικής Ικανότητος καί 
τόν περαιτέρω έκσυγχρονισμό των ένόπλων μας δυνάμεων. 

»'Η προσπάθεια αύτή έκδηλώθηκε κυρίως στούς κατω

τέρω τομείς: 

» I. 'Εξοπλισμός ένόπλων δυνάμεων 
»"Οπως ε{ναι γνωστό, ή Κυβέρνηση, άμέσως μετά τή 

μεταπολίτευση εδωσε άπόλυτη προτεραιότητα στόν τομέα 

τοϋ έξοπλισμοϋ, παράγγειλε δέ κατά τά δύο πρώτα χρόνια 

τόσο πολεμικό ύλικό δσο δέν ε{χε παραγγελθή κατά τά 7,5 
χρόνια τής δικτατορίας. 

»Κατά τό ετος 1978 διετέθη γιά τό σκοπό αύτό τό 36,3% 
τοϋ προϋπολογισμοί> τοϋ ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης, 

εγιναν δέ σοβαρές παραγγελίες κυρίου πολεμικοί> ύλικοϋ, 

άφ' ένός μέν πρός άνανέωση τοϋ ijδη ύπάρχοντος, άφ' 

έτέρου δέ πρός άπόκτηση νέου ύψηλοτάτου τεχνολογικοί> 

έπιπέδου. 

»Κατεβλήθη προσπάθεια ενα σοβαρό ποσοστό τών πα

ραγγελιών αύτών νά δοθή στήν έγχώρια βιομηχανία (άν

ταλλακτικά, πυρομαχικά, πυραυλάκατοι κ.λ.π.), μέ τή σκέ

ψη δτι ετσι άποκτοϋμε άνεξαρτησία στόν τομέα αύτό, 
άποφεύγομε τήν έξαγωγή συναλλάγματος καί βοηθοϋμε 

τήν άνάπτυξη τέτοιας μορφής βιομηχανίας στή χώρα μας. 

»Τά παραγγελθέντα ύλικά παραλαμβάνονται έντός τών 

προθεσμιών πού συνεφωνήθησαν (νωρίτερα ναί, άργότερα 

όχι), οί δόσεις καταβάλλονται κανονικά καί δλες οί ένδεί

ξέις πείθουν δτι μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα άπό σή-
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μερα οί έξοπλισμοί μας γενικά θά !\χουν συμπληρωθη καί 

έκσυγχρονισθη. 

»2. Πολεμική βιομηχανία 
»Οί τεράστιες προσπάθειες πού 1\γιναν στόν τομέα αuτό 

κατά τήν προηγουμένη τριετία άρχισαν ν' ι.iποδίδουν καρ

πούς. 

»nΗδη ι.iνεγείρεται μέ γοργό ρυθμό τό έργοστασιακό 

συγκρότημα τής· Ελληνικής Βιομηχανίας ΗΟπλων στό Αί

γιο καί έντός τοϋ πρώτου τριμήνου τοϋ ετους ι 979 θά εχωμε 
τήν πρώτη παραγωγή ελληνικών έλαφρ&ν δπλων. 

»Μελετάται έπίσης ~ή έπέκτασις τής παραγωγής είς 

δπλοπολυβόλα καί πολυβόλα. 'Από τόν τρέχοντα μήνα 

(Νοέμβριο 1978) προβλέπεται ή 1\ναρξη λειτουργίας τής 
• Ελληνικής 'Αεροπορικής Βιομηχανίας στόν τομέα παρο
χής ύπηρεσι&ν συντηρήσεων ι.iεροσκαφ&ν καί κινητήρων. 

Τό πρώτον Α/Φ F-4 (Phantom) !\χει προγραμματισθή νά 
είσαχθή διά συντήρησιν τόν τρέχοντα μήνα. 'Εκτιμάται 

δτι θά εχη δλοκληρωθη έντός τοϋ 1979 ή ύποστήριξη των 
ένόπλων δυνάμεων ι.iπό τήν ΕΑΒ στούς μεγαλύτερους το

μείς των ι.iναγκ&ν τους. 

>>nΗδη λειτουργεί τό έργοστάσιον παραγωγής πυρίτι

δος είς Λαύριον. Διά τοϋ έργοστασίου τούτου θά ίκανοποι

οϋνται αί ι.iνάγκαι των ένόπλων δυνάμεων είς πυρίτιδα 

(μονοβασική, διβασικ:ή) καί θά παρέχεται δυνατότης έξα

γωγής . 'Επίσης μελετάται ή έπέκτασις τοϋ έργοστασίου 

αuτοϋ διά προσθήκης τμήματος παραγωγής προωθητικών 

καυσίμων πυραύλων (έξετάζονται σχετικαί προσφοραί ξέ

νων οίκων). 

>>'Ανεγείρεται τό έργοστάσιον παραγωγής νιτροκυττα

ρίνης είς Λαύριον καί ι.iναμένεται νά λειτουργήση έντός 

τοϋ 1980. Διά τοϋ έργοστασίου τούτου θά ίκανοποιοϋνται 
αί ι.iνάγκαι των ένόπλων δυνάμεων είς νιτροκυτταρίνην 

(κύριον συστατικόν τ&ν πυρίτιδων). Ή έν λόγφ μονάς θά 

1\χη δυνατότητας έξαγωγ&ν. 

»n Αρχισε ήδη ι.iπό τό έργοστάσιο τοϋ Βελεστίνου ή 

παραγωγή έκσυγχρονισμένων άρμάτων καί σχεδόν εχει 

τελειώσει ή κατασκευή τοϋ έργοστασίου ι.iνακατασκευής 

ερπυστριών καί τροχών άρμάτων. 

»Παράλληλα, έπετεύχθη δ έκσυγχρονισμός καί άλλων 

τεθωρακισμένων όχημάτων ύπό τοϋ Τεχνικοί> Σώματος 

Στρατοί>. 

»Είς τόν τομέα τής ένεργοποιήσεως τ&ν ίδιωτικ&ν βιο

μηχανιών καταβάλλεται ίδιαιτέρα προσπάθεια διά τήν πα

ραγωγήν στρατιωτικοί> ύλικοϋ έν γένει . Είδικ&ς διά τά θέ

ματα ι.iναπτύξεως τής έγχωρίου βιομηχανίας είς τόν τομέα 

παραγωγής ι.iμυντικοϋ ύλικοϋ ή ΥΠΟΒΙ συνεργάζεται μετά 

τοϋ ΣΕΒ. Έπ' αuτοϋ ένδεικτικ&ς ι.iναφέρεται δτι ή δρα

στηριότης τής πολεμικής βιομηχανίας περιλαμβάνει, χω

ρίς νά περιορίζεται είς αuτά, τά κάτωθι : 

»α. Τήν ι.iνάπτυξη βιομηχανικής μονάδος είς τήν Βό

ρειο • Ελλάδα (περιοχή Ξάνθης) ύπό ίδιωτικοϋ φορέως πα

ραγωγής ξηρών στοιχείων στρατιωτικών προδιαγραφών, 
προκειμένου νά ύποκατασταθοϋν είσαγωγαί τοϋ έν λόγφ 

ύλικοϋ έκ τοϋ έξωτερικοϋ καί νά έξοικονομηθη συνάλλα

γμα τής ~άξεως τοϋ ενός εκατ. δολλαρίων ΗΠΑ έτησίως 
περίπου. 

»β. Τήν κατασκευή χειροβομβίδων καί δπλοβομβίδων. 

Τά πυρομαχικά ταϋτα κατασκευάζονται διά πρώτην φοράν 

έγχοορίως καί έκτιμάται δτι θά έξοικονομήται, δι' ύποκα

ταστάσεως είσαγωγ&ν, συνάλλαγμα τής τάξεως τοϋ ι ,5 
εκατ. δολλαρίων. 

»γ. Τήν κατασκευή ύλικοϋ γεφυροποιίας είς ελληνικάς 

βιομηχανικάς μονάδας. Διά τοϋ προγράμματος αuτοϋ θά 

έξοικονομηθή συνάλλαγμα περίπου 6 έκατ. δολλαρίων. 
»δ. Τήν κατασκευή ι.iνταλλακτικ&ν όχημάτων - άρμά

των είς ίδιωτικήν βιομηχανίαν διά τοϋ ήδη ύφισταμένου 

μηχανολογικοί> έξοπλισμοϋ είς τόν ίδιωτικό βιομηχανικό 
τομέα. 

»ε. Τήν παραγωγή Τ-Η ύλικοϋ. Μολονότι ή ι.iντίστοιχος 

ύποδομή εύρίσκεται σέ χαμηλό έπίπεδο πραγματοποιήθη

καν σημαντικά βήματα. ~Ηδη κατασκευάζονται εκατοντά

δες στρατιωτικοί δέκται ι.iξίας πολλών εκατομμυρίων, ύπό 

"Ελληνος κατασκευαστοϋ. 'Αναμένεται ή λήψις ι.iποφά

σεως διά τήν κατασκευήν μεγάλου ι.iριθμοϋ στρατιωτικών 

ι.iσυρμάτων ι.iξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών, 

ύπό συνεργαζομένων 'Ελλήνων καί ξένων κατασκευα

στών. "Ελληνες κατασκευασταί χρησιμοποιοϋνται διά τήν 

κατασκευήν βιομηχανικών προτύπων διαφόρων συσκευών 

Τ-Η. Έκ παραλλήλου, μεθοδεύται ή όργάνωσις έντός των 

ένόπλων δυνάμεων ενός κέντρου έξασφαλίσεως ποιότητος 

ύλικοϋ Τ-Η. Διετέθησαν ήδη 5 εκατ. καί προβλέπεται νά 
διατεθοϋν ετερα 20 έντός τοϋ 1979. 

»στ. Τήν κατασκευή στρατιωτικών όχημάτων (Steyr 
Hellas). 

»ζ. Είς τόν τομέα παραγωγής βαρέως δπλισμοϋ κατα

βάλλεται προσπάθεια, ijτις καί θά έπιτύχη, διά τής ένεργο

ποιήσεως τής έγχωρίου βιομηχανίας είς τήν παραγωγήν 
πυροβόλου άνευ όπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ) 90 ΜΜ. 

»Εlναι ι.iλήθεια δτι στήν δλη μας προσπάθεια γιά τήν 

ι.iνάπτυξη καί παραγωγή πολεμικοί> ύλικοϋ έγχωρίως συ
ναντοϋμε δυσχέρειες πού όφείλονται στήν ελλειψη προη

γμένης τεχνολογίας καί μηχανολογικοί> έξοπλισμοϋ (δυ

σχέρειες άλλωστε ι.iναπόφευκτες γιά κάθε μικρή χώρα 

δπως ή δική μας). 'Ελπίζομε δμως δτι πολύ σύντομα, μέ 

τόν όρθολογικό προγραμματισμό καί τήν ένεργοποίηση 

τής Ιδιωτικής βιομηχανίας, θά εχουμε σέ δλους τούς τομείς 

τής προσπαθείας μας αuτής θεαματικά ι.iποτελέσματα, πρά

γμα πού θά συμβάλη είς τήν ένίσχυση τόσον των ένόπλων 

δυνάμεων είς παντοειδές πολεμικό ύλικό δσον καί είς τήν 

ένίσχυση τής έθνικής οικονομίας διά τής έξοικονομήσεως 

συναλλάγματος καί μειώσεως τής ύποαπασχολήσεως. 

»3. 'Εξύψωση φρονήματος ένόπλων δυνάμεων 
»Εlναι γνωστό δτι καί τά τελειότερα πολεμικά μέσα σέ 

χέρια ι.iνθρώπων μέ μειωμένη έπαγγελματική κατάρτιση ή 

μέ χαμηλό φρόνημα καταντοϋν παλιοσίδερα. Γι' αuτό τό 

λόγο ή πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία των ένόπλων δυ

νάμεων ερριξε τό κύριο βάρος των προσπαθειών της στό 

τομέα αuτό. 

»Κατά τήν προηγουμένη τριετίά ι.iποκαταστάθηκε ή 
ψυχική έπαφή μεταξύ στρατοί> καί λαοϋ, πού τόσο εlχε 

δοκιμασθη κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας. 'Εξαφα

νίσθηκε δ φαβοριτισμός μερικών νεαρών κυρίως ι.iξιωμα

τικ&ν, δ δποίος τόσο εlχε βλάψει τό ήθικό τοϋ στρατεύμα
τος τής έποχής έκείνης. Οί ύπεύθυνοι τής έκτροπης ι.iπε

μακρύθησαν, δπως άπεμακρύνθησαν έπίσης καί δσοι κα

τεδικάσθησαν γιά ι.iδικήματα τελεσθέντα κατά τή διάρκεια 
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τής δικτατορίας πού 1\θιγαν τήν στρατιωτική τιμή (βασα

νιστές κ.λ.π.). 

»' Απεμακρύνθησαν άκόμη δσοι άμέσως ή έμμέσως με
τείχαν στην άπόπειρα πραξικοπήματος τοu Φεβρουαρίου 

1975. 
»Σήμερα, ολοι οί δπηρετοuντες άξιωματικοί τυγχάνουν 

aντικειμενικής καί δικαίας μεταχειρίσεως. οι προαγωγές 

εγιναν καί κατά τό τρέχον ετος άπό τά άρμόδια συμβούλια 

βάσει των στοιχείων του άτομικοu φακέλλου κάθε άξιωμα
τικοu καί τής προσωπικής άντιλήψεως τών μελών τών 

συμβουλίων δπως δρίζουν οί νόμοι. 'Ιδιαιτέρως έκτιμήθη

κε ή άφοσίωση κάθε ενός άπ' αύτούς στό δημοκρατικό μας 

πολίτευμα καί ή διαγωγή τήν όποία άπό τό 1974 μέχρι 
σήμερα έπέδειξε. 

»'Ακούσθηκαν ώρισμένες έπικρίσεις προερχόμενες 

κυρίως άπό άνθρώπους πού άπεστρατεύθησαν καί πού έπι

διώκουν άρνητικη ικανοποίηση. 'Ενδεχομένως μία δύο 

άπό τίς &πικρίσεις αύτές νά εΙναι βάσιμες, γιατί δλα αύτά 

γίνονται μέ κρίση άνθρώπων καί οί κρίσεις τών άνθρώπων 

οϋτε άλάθητες εΙναι, οϋτε ή μία συμπίπτει μέ τήν άλλη. 

Γενικά δμως μπορώ νά διαβεβαιώσω δτι ο{ σχετικές άποφά

σεις λαμβάνονται μέ άvτικειμενικότητα καί κρίση άγαθοu 

άνδρός. 'Εξ άλλου μόλις παρουσιαθή περίπτωση έμμονής 

στρατιωτικοί) σέ δλοκληρωτική νοοτροπία, ή πάταξη εΙναι 

άμεση καί παραδειγματική . Σέ μία περίπτωση τέτοιου κρού

σματος πού παρουσιάσθηκε έφέτως ο{ δπαίτιοι βρέθηκαν 

άμέσως έκτός στρατεύματος. 

»4. 'Εκπαίδευση - 'Οργάνωση 

»Καί στόν τομέα αύτό 1\γιναν άπό τό 1974 μέχρι σήμερα 
σοβαρές προσπάθειες. 'Η έκπαίδευση γίνεται σήμερα μέ 

εξελιγμένα μέσα καί σύγχρονες μεθόδους, δπως άπαιτοuν 
αί άνάγκαι στρατεύματος δψηλοu έπαγγελματικοu έπιπέ

δου. Διά συνεχών διδασκαλιών ήθικοκοινωνικοu περιεχο

μένου πετύχαμε νά εχωμε στρατό άπόλυτα άφοσιωμένο στό 

δημοκρατικό μας πολίτευμα. Καταβάλλεται προσπάθεια 
έκσυγχρονισμοu τής νομοθεσίας πού . διέπει τίς ενοπλες 
δυνάμεις καί εξεδόθησαν πολλαί διαταγαί διά τόν περιορι

σμό τής γραφειοκρατίας καί την πάταξη τής προσφυγής σέ 

πλάγια μέσα. Τέλος, κατά τό τρέχον ετος άρχισε νά έφαρ

μόζεται δ θεσμός τής έθελοντικής στρατεύσεως τ& ν • Ελ
ληνίδων, διά του δποίου θεσμοu πιστεύουμε δτι σύντομα 

θά μπορέσουμε νά δώσουμε μία νέα κατεύθυνση στίς έπαγ

γελματικές φιλοδοξίες τών νεαρών μας κοριτσιών καί μία 

άνακούφιση στούς άνδρες διά τής μειώσεως του χρόνου 

τής θητείας των. 

»5 .. ο ελληνικός λαός πρέπει νά προσβλέπη μέ aπόλυ

τη έμπιστοσύνη στίς . ενοπλες δυνάμεις του καί νά εΙ ναι 

άπολύτως βέβaιος δτι κάθε δραχμή πού διαθέτει μέ τό τίμιο 
ιδρώτα του γιά αύτές aξιοποιείται κατά τό δυνατό καλλίτε

ρο τρόπο. 

»Παραλάβαμε ενα στράτευμα τραυματισμένο άπό τήν 

επταετή δικτατορία καί ϋστερα άπό τίς άκούραστες προ

σπάθειες δλων μας, άλλά κυρίως τών δπηρετούντων aξιω

ματικών καί δπαξιωματικών, πετύχαμε σήμερα νά βρίσκε

ται τό στράτευμα αύτό άπό πλευράς έπαγγελματικής κα

ταρτίσεως, πειθαρχικότητος, έξοπλισμοu καί ετοιμότητος 

γενικά στό ψηλότερο ίσως σημείο πού βρέθηκε στην 

ίστορία του. Τοuτο άποτελεί καί τήν πιό πειστική άπάν

τηση στίς έπικρίσεις τής aντιπολιτεύσεως γιά τόν τομέα 

αύτό τής κυβερνητικής δραστηριότητας»Ι34• 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

·Ο Κ. Καραμανλής συσκέπτεται μέ τόν ύφυπουρ

γό Δημοσίων 'Έργων, Στ. Μάνο, καί τόν τεχνικό του 

σύμβουλο, Λ. Κυριακόπουλο, πάνω στά προβλήματα 

πού συνέχονται μέ τή σύνταξη του Ρυθμιστικοί) Σχε

δίου. 

Σέ σχετικό σημείωμα συνοψίζονται οί &.κόλουθες 

διαπιστώσεις: 

«Κατ' άρχήν δ δφυπουργός Δημοσίων WΕργων κ. Μά

νος άνέφερε δτι συντελείται ή έργασία γιά τήν σύνταξη 

του Ρυθμιστικοί) Σχεδίου 'Αθηνών μέ στόχον τό &τος 2000. 
Συγκεκριμένα άνέφερε δτι συνεχίσθηκε ή πλήρης διερεύ

νησις του προβλήματος μέ τήν χρησιμοποίησιν γνωστών 

πολεοδόμων καί έπιστημονικών φορέων (ΚΕΠΕ, ΔΕΠΟΣ, 

ΤΕΕ κ.λ.π.). 'Η δλη έργασία εχει έν μέρει παραδοθή, 

άναμένεται δέ νά περατωθή έντός του τρέχοντος μηνός, 

δπότε θά δπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις. 

>>'Ως πρώτη διαπίστωσις, άπό τήν μέχρι τοϋδε έπεξερ

γασία τών στοιχείων καί προτάσεων, προκύπτει ή άνάγκη 

έκτελέσεως &ργων σημαντικοu ϋψους δαπάνης. Μεγάλο δέ 

τμήμα τής δλης δαπάνης άφορά τό κόστος άποκτήσεως 

γής είτε γιά τήν έκτέλεσιν συγκοινωνιακών &ργων ή γιά 

έλεύθερους χώρους (πλατείες, πράσινο κ.λ.π.). 'Η όπηρεσία 

Οίκισμοϋ έπεξεργάζεται ήδη δύο νομοσχέδια γιά τήν έξεύ

ρεση τών άναγκαίων έκτάσεων χωρίς έπιβάρυνση τοu Δη

μοσίου. ~Ετσι, γιά τίς μέν έκτάσεις πού θά ένταχθοuν μελ

λοντικά στό σχέδιο πόλεως θά γίνει έφαρμογή του άρθρου 

24 του Συντάγματος, πού προβλέπει τήν παραχώρηση τμή
ματος τής έκτάσεως δπέρ κοινωφελών σκοπών. 'Όσον 

άφορά δέ τίς ήδη έντός σχεδίου έκτάσεις δ τρόπος βελτιώ
σεως τών συνθηκών θά εΙναι ο{ άναπλάσεις ώρισμένων πε

ριοχών. Μία τέτοια περίπτωση εΙ ναι περιοχή έκτάσεως 270 
περίπου στρεμμάτων είς την θέση τής 'Εταιρίας Φωταερί

ου ' Αθηνών (Γκάζι) καίτής εύρυτέρας περιοχής του, δπου 

όπάρχει μάλιστα μελέτη τής 'Εθνικής Κτηματικής Τραπέ

ζης είς έφαρμογήν του Ν. 1003 περί ένεργοϋ πολεοδομίας. 
»Γενικά, ή πολιτική τοϋ δπουργείου θά εΙναι νά aποδέ

χεται καί ίδιωτικές προτάσεις γιά τήν άνάπλαση περιοχών 

καί οίκιστικές άναπτύξεις, οί δποiες βεβαίως θά προϋποθέ
τουν παραχωρήσεις γής είς τό Δημόσιον καί θά άναφέρον

ται σέ περιοχές πού ήδη &χουν έπιλεγεί άπό τό όπουργεί

ον, πού εΙ ναι κατάλληλες γι' αύτές τίς έπεμβάσεις. 

)) • ο κ. πρωθυπουργός υιοθέτησε τίς άνωτέρω προτάσεις 
καί 1\δωσε έντολές ταχείας έφαρμογής. 

>>'Α νεφέρθη έπίσης δτι, σύμφωνα μέ παλαιοτέρα έντο

λη του κ. πρωθυπουργοί), εκπονείται νομοσχέδιον περί 

ίδρύσεως 'Οργανισμοί) γιά τήν άξιοποίησιν τής περιου

σίας του Δημοσίου, καθώς καί δλων τών άλλων δημοσίων 

όργανισμών. 'Ο κ. Κυριακόπουλος άνέφερε δτι τό σχεtικό 
Νομοσχέδιο είς τήν τελικήν του διατύπωσιν εδρίσκεται είς 

τό όπουργείον τών ΟΙκονομικών μετά τήν έπεξεργασία πού 

δπέστη άπό είδικούς . • ο κ. πρωθυπουργός εδωσε έντολή 

ταχείας προωθήσεως τούτου. 
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»'Εξ ι'iλλου, έπί του θέματος αύτοu, προσετέθη δτι είς 

τά άκ:ίνητα του νέου 'Οργανισμοί> πρέπει νά περιληφθοuν 

νά άκ:ίνητα του ΤΕΘΑ, διότι ναί μέν δ σκοπός του Ταμείου 

'Εθνικής 'Αμύνης (τΕΘΑ) ε{ ναι ή διάθεση ποσών γιά τόν 

έξοπλισμό τής χώρας, πλήν δμως σήμερον αί άμυντικ:αί 

δαπάναι καλύπτονται έκ: του κρατικοί> προϋπολογισμοί>. 

νΕτσι, κρίνεται σκόπιμον νά διατίθενται άντιστοίχως τά 

περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου γιά κρατικούς σκοπούς. 

»'Όσον άφορa τίς λοιπές δαπάνες, άνεφέρθη δτι ή μέχρι 

τοuδε ίστορικ:ή έξέλιξη στήν περιοχή τής πρωτευούσης 

δείχνει δτι δημιουργοuνται μέ τήν άνάπτυξη τής πόλεως 
κ:αί τής οικονομίας της, μεγάλες άξίες γής κ:αί των άκ:ινή

των, άπό τίς δποίες μέχρι τώρα έπωφελοuνται έξ δλοκ:λή

ρου κ:αί μόνον οί ίδιώται. 'Ελέχθη δτι ύπάρχει δυνατότης, 

μέ συγκεκριμένη διαδικασία, ~να μικρό τμήμα τής σχετι

κής άξίας νά περιέρχεται είς τό Δημόσιον ό>στε νά ύπάρ

ξουν πόροι γιά τήν έκ:τέλεση ~ργων. 'Ανεφέρθησαν συγκε

κριμένα παραδείγματα αλλων χωρών δπως π. χ. είς ΗΠΑ δ 

φόρος έπί τής ίδιοκ:τησίας (Property tax), είς τό Παρίσι 
ίσχύει ή καταβολή έπί πλέον τιμήματος γιά χρήσιν συντε

λεστοu δομήσεως πέραν ένός ώρισμένου όρίου κ:.λ.π. Έν 

τούτοις έτονίσθη δτι αύτοu του είδους οί έπεμβάσεις γιά 

τήν έπιτυχία των κ:αί λόγφ τής φύσεώς των χρειάζονται 

πολύ ~ντονες παρεμβολές κ:αί άπαιτοuν τόσον νομοθετικ:ήν 

κ:άλυψιν δσον κ:αί χρησψοποίησιν μηχανισμών τής έλευθέ

ρας οικονομίας, πού σήμερα δέν ύπάρχουν. 

11' Ο κ:. πρωθυπουργός ~δωσε έντολή δπως ύποβληθοuν 
συγκεκριμένες προτάσεις, οί δποίες θά περιλαμβάνουν τό 

προτεινόμενο πρόγραμμα ~ργων, τόν φορέα έκ:τελέσεως 

τοϋ προγράμματος κ:αί τόν τρόπον έξευρέσεως των πόρων. 

Οί προτάσεις αύτές πρέπει νά ε{ναι διαζευκτικές ό>στε νά 

ύπάρχει ή δυνατότης έπιλογής τών πλέον καταλλήλων. 

·Επί πλέον συμπίπτει ή δλοκ:λήρωση τής διερευνήσεως 

του Ρυθμιστικοί> μέ τήν προθεσμία ύποβολής προτάσεων 

εργων γιά τήν περιοχή 'Αθηνών, πού έδόθη κατ' έντολήν 

τοu πρωθυπουργοί> είς τό ύπουργείον Δημοσίων νΕργων 

κ:αί τήν ύποβολή τής μελέτης Watson γιά τά άποχετευτικ:ά. 
'Όλες αύτές οί προτάσεις πρέπει νά έντάσσονται στό Ρυ

θμιστικό κ:αί νά ε{ναι έναρμονισμένες. 

11' Ο κ:. πρωθυπουργός παρατήρησε δτι γιά τήν ~κ:δοση 
άδειων οίκ:οδομής κ:.λ.π. δημιουργοuνται πολλές γραφειο

κρατικές διατυπώσεις, μέ συνέπεια τήν ύποβολή πολλών 

παραπόνων ύπό του κοινοί>. 'Ο κ:. Μάνος άνέφερε δτι τό

σον γιά τήν ~κ:δοση των άδειων δσον Κ:_J:tί τήν έφαρμογή του 

Ρυθμιστικοί>, γιά τήν έκ:τέλεση μεγάλων ~ργων άναπλάσε

ων κ:.λ.π. ύπάρχει μεγάλη ~λλειψις στοιχείων. Π.χ. άνε

φέρθη δτι δέν ε{ναι γνωστά τά δρια των δασικών έκ:τάσεων 

τής 'Αττικής, δέν ~χουν έπισημανθή ο{ άρχαιολογικ:οί 

χώροι είς τόν χάρτην κ:.λ.π. 'Επίσης δτι ύπάρχει ~λλειψις 

χαρτών κ:αί κ:τηματογραφήσεως κ:αί καθίσταται άπολύτως 

άναγκ:αία ή ϋπαρξις Κτηματολογίου. 

11 ·Ο κ:. πρωθυπουργός έζήτησε νά του ύποβληθοuν συγ
κεκριμένες προτάσεις, ό>στε νά δώσει τίς δέουσες έντολές 

πρός τά ύπουργεία γιά τήν ρύθμιση του θέματος. 

11 ·Ο κ:. Μάνος έν συνεχεί~ ένημέρωσε τόν κ:. πρωθυ

πουργόν έπί των μέχρι τοuδε ένεργειών του γιά τήν 

προεργασία ύλοποιήσεως του Πνευματικοί> Κέντρου 'Αθη

νών (π. χ. κατεδαφίσεις, μελέτη διαμορφώσεως Πολεμικ:οϋ 

Μουσείου κ:.λ.π.). Ή παρουσίαση τών προτάσεων θά γίνει 

σέ είδικ:ή σύσκεψη στήν ύπηρεσία Οίκ:ισμοu, έν τφ μεταξύ 

δμως δ κ:. πρωθυπουργός ~δωσε έντολή νά έπισπευσθοuν 
δλες οί άπαιτούμενες ένέργειες, π.χ. κατεδάφισις τής 

"πράσινης πολυκατοικίας". 'Επίσης ένέκ:ρινε τήν χρησι

μοποίησιν του ποσου πού ε{ χε διατεθή παλαιότερα γιά τήν 

έξαγορά του Σαρογλείου Μεγάρου κ:αί βρίσκεται κατατε

θειμένο παρά Τραπέζ1J γιά τήν κ:άλυψιν δαπανών διαμορ
φώσεως του Πνευματικοί> Κέντρου. 

11' Εθίγη έπίσης τό θέμα τής αίσθητικ:ής έμφανίσεως τής 
πόλεως των 'Αθηνών, δηλαδή δτι παρουσιάζονται είς δλό

κ:ληρον τήν πόλιν ~ντονες άσχημίες κ:αί άνομοιομορφίες. 

Κτυπητό παράδειγμα ε{ναι δ τρόπος μέ τόν δποίον γίνον

ται ο{ στοές, δπου κ:αί στό ίδιο οίκ:οδομικ:ό τετράγωνο πα

ρατηροuνται στοές μέ διαφορετικά i>ψη, κολώνες διαφορε

τικοί> σχήματος, διαμέτρου κ:.λ.π. κ:αί χρησιμοποιοuνται 

τελείως άνομοιόμορφα ύλικ:ά. 

»Ή ύπηρεσία Οίκ:ισμοu ~χει διαπιστώσει δτι σημαντι

κός παράγων γιά τήν άνομοιογένεια ε{ ναι τά μικρά μέτωπα 

των οίκ:οπέδων. Γι' αύτό θά μελετήσει, ίδίως γιά τά κεν

τρικά σημεία τής πόλεως, δλόκ:ληρους δρόμους ij πλατείες 
ώς ένιαία σύνολα κ:αί θά προτείνει δεσμεύσεις κ:αί ρυθμί

σεις ό>στε νά έπιδιωχθοuν κατά τό δυνατόν καλύτερες έμ

φανίσεις. 

»τέλος, συνεζητήθη τό θέμα του φορέως, διότι άνεφέρ

θη δτι γιά τήν ύλοποίηση τέτοιων ~ργων παρουσιάζεται 

άδυναμία μεγάλων έπεμβάσεων άπό τήν διάρθρωση των 
δημοσίων ύπηρεσιων του ύπουργείου Οίκ:ισμοϋ, δπως ύφί

σταται σήμερα. 

»Κατ' άρχήν, γιά τήν έξέλιξη τής καταστάσεως τής 
πόλεως συμβάλλουν πολλοί παράγοντες έξ ίσου σημαντι

κοί, ο{ δποίοι ε{ναι κ:ατεσπαρμένοι, μέ διάφορες άρμοδιό

τητες σέ πολλά ύπουργεία, π. χ. τό κυκλοφοριακό πρόβλη

μα ε{ναι τόσο θέμα έκ:τελέσεως ~ργων (ύπουργείον Δημο

σίων νΕργων) δσον κ:αί όργανώσεως των συγκοινωνιών 

(ύπουργείον Συγκοινωνιών) κ:αί άστυνομεύσεως αύτών 

(ύπουργείον Δημοσίας Τάξεως). 'Επίσης άνεφέρθη δτι οί 

έπεμβάσεις αύτές άπαιτοuν διαδικασίες πού δέν ~χουν 

έφαρμοσθή μέχρι τώρα, π.χ. άνταλλαγές άκ:ινήτων, δεσ

μεύσεις τιμών, προβλέψεις άναμενομένων άνατιμήσεων άξι

ων γής κ:.λ.π . Χρειάζεται δέ άκ:όμη μία διαδικασία ταμεια
κής διαχειρίσεως μέ τήν προοπτική έκ:ταμιεύσεως σημαντι

κών ποσών κ:αί έπανεισροής των μετά πάροδον σημαντικοί> 

χρόνου δλοκ:λήρου του δαπανηθέντος ποσου μετά κέρδους». 

Λίγες μέρες μετά τή σύσκεψη δ ύφυπουργός Δη

μοσίων εργων, Στ. Μάνος, άπηύθυνε στόν πρωθυ

πουργό τό άκόλουθο ένημερωτικό σημείωμα: 

«Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών 

11Τά τελευταία 15 χρόνια έκ:πονήθηκ:αν 4 ρυθμιστικά 
σχέδια γιά τήν πρωτεύουσα. Τό κόστος των μελετών πού 

χρειάστηκαν γιά τά ρυθμιστικά αύτά ύπερβαίνει τά 200 
έκ:ατομμύρια δραχμές. Καί τά 4 ρυθμιστικά δέχτηκαν ~ντο

νη κριτική κ:αί δέν έφαρμόστηκ:αν. 

»Γιά νά μπορέσω νά προσεγγίσω σέ μιά πρόταση ρυθμι

στικοί> πού νά ε{ναι γενικ:ώτερης άποδοχής, άκ:ολούθησα 

τήν έξής διαδικασία: 
11 I. • Αποφάσισα δτι δέν χρειάζονται περισσότερες με

λέτες οϋτε νέες άναλύσεις. ΗΟσες ~γιναν, πού πολλές μά-
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στα εμειναν άγνωστες, περιέχουν όλα τά άπαραίτητα στοι

χεία γιά τήν διατύπωση προτάσεων. 

»2. Στό παρελθόν άναθέταμε τήν έκπόνηση του ρυθμι
στικοί) σέ μιά ύπηρεσία ij ενα μελετητή πού μετά άπό πο
λυδάπανες εiδικές μελέτες κατέληγε σέ μιά πρόταση πού, 

όπως είναι φυσικό, εφερε τήν σφραγίδα του έπικεφαλής 

μελετητοu. nΕτσι, είχαμε τά σχέδια Βασιλειάδη, Δοξιάδη 

κ.ά . . ο μελετητής αuτός γινόταν έν συνεχεί~ δ στόχος, 
έναντίον του δποίου εβαλαν ολοι μαζί. Τό άποτέλεσμα εί

ναι ότι κανένα σχέδιο δέν εγινε άποδεκτό. 

»3. Τόν περασμένο 'Ιούλιο κάλεσα τήν ύπηρεσία Ρυθμι
στικών Σχεδίων του ύπουργείου καί πέντε iδι&τες πολεο

δόμους, τούς κ. κ. Καλογερα, Παπαγιάννη, Συμεών, Τρίτση 

καί Ψωμόπουλο, καί τούς έζήτησα νά μου ύποβάλουν, δ 

καθένας χωριστά, μιά πρόταση γιά τό ρυθμιστικό σχέδιο 

τής πρωτεύουσας τό 2000. Κατά γενική δμολογία οί πέντε 
πολεοδόμοι πού διάλεξα συγκαταλέγονται στούς δέκα κα
λύτερους πού διαθέτει δ τόπος. nΕχουν διεθνή έμπειρία καί 

έκπροσωποuν ενα πολύ εuρύ πολιτικό φάσμα~ Στήν διάθε

σή τους εθεσα άμέσως όλα τά στοιχεία των παλαιών μελε

τών καί καθόρισα μερικά μεγέθη (όπως π. χ. τόν πληθυσμό, 

τήν θέση του άεροδρομίου) γιά νά είναι οί προτάσεις τους 

συγκρίσιμες. nΗδη εχω παραλάβει όλες τίς προτάσεις, δη

λαδή μία άπό τήν ύπηρεσία καί πέντε άπό τούς iδι&τες. 

»4. Τόν περασμένο Αϋγουστο κάλεσα καί τό ΤΕΕ, τόν 

Δήμο' Αθηναίων, τό ΕΚΚΕ, τό ΚΕΠΕ, καί τόν καθηγητή 

τής πολεοδομίας του ΕΜΠ νά μου ύποβάλουν τίς παρα

τηρήσεις τους καί τίς προτάσεις τους σέ ό,τι άφορα τήν 

έξέλιξη τής 'Αθήνας καί του ρυθμιστικοί) της σχεδίου. 

nΗδη παρέλαβα τίς άπόψεις τους. 

»5. Στήν επομένη φάση' πρόκειται - μέ μεγάλη δημο
σιότητα έλπίζω - νά άφήσω κάθε μελετητή καί φορέα νά 

παρουσιάσει τίς προτάσεις του καί νά τίς ύποστηρίξει 

ένώπιον τ&ν άλλων μελετητών. ' Από τήν άντιπαράθεση 

των λύσεων, τήν συζήτηση καί τήν εuρυτάτη δημοσιότητα, 

είμαι βέβαιος πώς θά άναπηδήσουν προτάσεις ρυθμίσεως 

γιά τήν 'Αθήνα, γενικώτερης άποδοχής. 

»Πόροι γιά τήν έφαρμογή του σχεδίου 

»Γιά τό ετος 2000 καθόρισα στούς μελετητές τόν πλη
θυσμό τής πρωτεύουσας στό ϋψος τ&ν 4.300.000. Τό μέγε
θος αuτό προϋποθέτει τήν σχεδόν άμεση λήψη δραστικών 

μέτρων γιά τόν περιορισμό τής αuξήσεως του πληθυσμοί) 

τής ' Αθήνας . τέτοια μέτρα, σωστά παρουσιαζόμενα, θά 

τύχουν καθολικής άποδοχής καί ύποστηρίξεως. Τά ίδια 

όμως μέτρα μποροuν νά δώσουν τούς πόρους γιά τήν έκτέ

λεση τ&ν εργων στήν 'Αθήνα. 

»Τά μέτρα πού παραθέτω δέν είναι άπαραίτητο νά λη

φθοuν δλα, είτε ταυτόχρονα, είτε στήν εκταση πού τά άνα

φέρω . Σκοπός τής παραθέσεώς τους είναι νά έμφανισθοuν 

διαζευκτικές λύσεις χρηματοδοτήσεως των εργων συνεπείς 

μέ μιά προσπάθεια άποσυμφορήσεως τής πρωτεύουσας. 

»1. Στήν ΤΔΠ κτίζονται έτησίως περίπου 25.000.000 
κυβικά μέτρα πραγματικής άξίας κατασκευής 2.500 δρα
χμών άνά κυβικό μέτρο, δηλαδή συνολικοί) έτήσιου κό

στους δραχμών 62.500.000.000. ·Η έπιβολή τέλους 80 δρα
χμών άνά κυβικό κατά τήν λήψη τής άδείας οiκοδομής θά 

άποφέρει έτησίως 2.000.000.000. 
»2. · Η 'Κατά δύο δραχμές αϋξηση τής τιμής του λίτρου 

τής βενζίνας στό νομό 'Αττικής ύπολογίζεται νά άποφέρει 

έτησίως 1.600.000.000. 
))3. Ή κατά μία μονάδα αϋξηση του συντελεστή ΦΚΕ 

στήν περιοχή ΤΔΠ (δ ΦΚΕ τής περιοχής ΤΔΠ είναι ijδη 

μεγαλύτερος άπό τόν ΦΚΕ τής έπαρχίας) ύπολογίζεται νά 

άποφέρει έτησίως 1.300.000.000. 
)>4. ·Η κατά μισή μονάδα αϋξηση του συντελεστή τελών 

χαρτοσήμου (δηλαδή άπό 2,40 σέ 3,00) στήν περιοχή ΤΔΠ 
ύπολογίζεται έτησίως σέ 5.000.000.000. 

))5. ·Η κατά 5 δραχμές τό κυβικό αϋξηση τής τιμής του 
νεροu θά άποφέρει έτησίως περίπου 1.200.000.000. 

))6. Ή κατά 10% αϋξηση τής τιμής του ήλεκτρικοu 
ρεύματος στόν νομό 'Αττικής θά άποφέρει έτησίως 

1.000.000.000. 
))7. 'Η έπιβολή φόρου 20% έπί τ&ν εiσπράξεων τ&ν ξε

νοδοχείων του νομοu 'Αττικής θά άποφέρει 500.000.000. 
))8. 'Η κατά δύο δραχμές τό κουτί αϋξηση τής τιμής των 

τσιγάρων στήν ΤΔΠ ύπολογίζεται νά άποφέρει έτησίως 

400.000.000. 
)) 'Η έπιβολή όλων τ&ν άνωτέρω μέτρων ταυτόχρονα θά 

άποφέρει έτησίως 13.000.000.000, ποσόν πού καλύπτει τίς 
άνάγκες ενός φιλόδοξου προγράμματος εργων στήν ' Αθή

να πληρωμένων άπό δσους έπιθυμοuν νά ζουν σ' αuτή. 

)) u Οπως, ijδη σας άνέφερα, ετοιμάζω δύο νόμους πού θά 

διευκολύνουν τήν άπόκτηση γής άπό τό Δημόσιο χωρίς 

άποζημίωση. 

))Τά εργα δταν γίνουν θά προσδώσουν μεγάλες άξίες σέ 

διάφορες ύποβαθμισμένες, σήμερα, περιοχές τής 'Αθήνας. 

' Η ένεργός άνάμιξη ενός εiδικοu φορέως του Δημοσίου 

στήν έκτέλεση των εργων θά διευκόλυνε τήν έπιστροφή 

τής ύπεραξίας πού προκύψει στόν ίδιο τόν φορέα καί ετσι 
στήν αυτοχρηματοδότηση καί άλλων εργων. 

))Γιά τήν πληρότητα άναφέρω τήν μέθοδο χρηματοδο

τήσεως εργων μέ τήν έκχώρηση δικαιωμάτων χρήσεως. 

))Φορέας γιά τήν έφαρμογή του ρυθμιστικοί) 

))Γιά τήν έπιτυχημένη έφαρμογή ενός ρυθμιστικοu σχε

δίου στήν 'Αθήνα θά άπαιτηθοuν έπεμβάσεις χωροταξικές, 

ρυθμιστικές, οiκονομικές καί όργανωτικές, τίς δποίες δέν 

είναι πολιτικά ίκανό νά φέρει είς πέρας τό ύφυπουργείο 

Οiκισμοu, άρμόδιο σήμερα γιά τήν έφαρμογή τ&ν ρυθμι

στικών σχεδίων. 

))0{ n Αγγλοι, μέ παράδοση χωροταξίας καί πολεοδομίας, 

εχουν τό ύπουργείο Περιβάλλοντος πού μέχρι πρό όλίγου 

καιροu περιλάμβανε τά δικά μας ύπουργεία Δημοσίων 

nΕργων καί Συγκοινωνιών, τήν 'Υπηρεσία Χωροταξίας 

καί Περιβάλλοντος του ύπουργείου Συντονισμοί) καί κά

ποιον ελεγχο στήν Τοπική Αuτοδιοίκηση, μιά πού ή τε

λευταία άσχολείται κυρίως μέ τίς πόλεις καί τούς οiκι

σμούς. Σέ ενα τέτοιο ενιαίο σχήμα τό σκέλος τ&ν έπικοι

νωνι&ν του ύπουργείου Συγκοινωνιών θά επρεπε μαλλον νά 

ένταχθεί στό ύπουργείο Προεδρίας . 

))UΕνα τέτοιο σχήμα θά έξασφάλιζε ενότητα καί συνέ

πεια στίς μελέτες πού σήμερα δέν ύπάρχει καί μέ τήν δημι

ουργία ενός μεγάλου ύπουργείου θά εδειχνε τήν πρόθεση 

τής Κυβερνήσεως γιά εντονη έπέμβαση στήν διαμόρφωση 

του χώρου. 

))Γιά τήν έκτέλεση τ&ν εργων θεωρώ πρόσφορη τήν 

δημιουργία δημόσιων έπιχειρήσεων πού θά τά άναλάβουν 
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κάτω άπό τήν έποπτεία τοϋ ύπουργείου. Μέ τήν άποπερά

τωση τών εργων οί εταιρείες αύτές θά μποροϋσαν νά διαλύ

ονται. 'Έτσι, γιά κάθε εργο θά ήταν δυνατό νά ύπάρχει ή 

άριστη έπάνδρωση χωρίς τόν κίνδυνο νά πρέπει τό Δημό

σιο νά συντηρεί ύπαλλήλους πέραν τοϋ άναγκαίου χρό
νου»135. 

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Πολωνός ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Ε. Βόιτα

τσεκ, έΠισκέπτεται τήν 'Αθήνα καί ε-χει καρποφόρες 

συνομιλίες μέ τόν 'Έλληνα δμόλογό του, Γ. Ράλλη, 

μέ άντικείμενο τήν παραπέρα άνάπτυξη τών διμερών 
cr-χέσεων 'Ελλάδος καί Πολωνίας. 

'Ο Πολωνός ύπουργός εγινε δεκτός καί άπό τόν 

πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή, πρός τόν όποίο άνανέ

ωσε τήν πρόσκληση νά έπισκεφθεί έπίσημα τήν Πο

λωνία. 

15-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

Διεξάγονται σέ δύο γύρους ο{ έκλογές γιά τήν 

άνάδειξη δημοτικών καί κοινοτικών άρ-χών σ' δλό

κληρη τή -χώρα. 

'Η Κυβέρνηση εΙ-χε, έξ άρ-χής, άρνηθεί νά δώσει 

πολιτικό -χαρακτήρα στήν άναμέτρηση, μέ άποτέ

λεσμα νά μήν ε{ναι δυνατό νά συνα-χθουν άπό τήν 

εκβασή της άσφαλή πολιτικά συμπεράσματα. Τά 

κόμματα, άντίθετα, τής άντιπολιτεύσεως, άπό τήν 

ΕΔΗΚ ώς τήν άκρα 'Αριστερά, συνεργάστηκαν, σέ 

πολιτική βάση, ίδιαίτερα στό β' γύρο τών έκλογών, 

γεγονός πού δδήγησε στήν έπικράτηση ύποψηφίων 

τής έπιλογής της, μεταξύ άλλων καί στούς τρείς με

γάλους δήμους τής -χώρας, 'Αθήνα, Πειραιά καί 

Θεσσαλονίκη - άντίστοι-χα, τών Δ. Μπέη, Γ. Κυ

ριακάκου καί Μ. Παπαδόπουλου. 

Παράλληλα, δμως, παρατηρήθηκε καί εύρύτερη 

συσπείρωση ψηφοφόρων φιλοκυβερνητικών καί 

άντιπολιτευομένων σέ περιπτώσεις πού συμμετεί-χε 

στόν β' γύρο ύποψήφιος φιλοδικτατορικου παρελ

θόντος, κυρίως στόν Πειραιά. 

Σέ δηλώσεις τους, οί έκπρόσωποι τών κομμάτων 

τής άντιπολιτεύσεως -χαιρέτισαν τό έκλογικό άποτέ

λεσμα ώς νίκη τής άντικυβερνητικής μερίδας. 'Αν

τίθετα, άπό τήν κυβερνητική πτέρυγα ύπογραμμί

στηκε ή ένισ-χυμένη παρουσία, σέ σ-χέση μέ τίς προ

ηγούμενες δημοτικές έκλογές, άνεξάρτητων δημάρ

-χων καί κοινοταρ-χών. 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

Τό προεδρείο τής 'Ενώσεως Τε-χνικών Τύπου 

'Αθηνών έπισκέφθηκε τόν Κ. Καραμανλή καί τόν 

εύ-χαρίστησε γιά τήν έπίλυση, τά τελευταία -χρόνια, 

μέ προσωπική παρέμβασή του, σοβαρών προβλημά

των του κλάδου. 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής ε-χει συνεργασία μιδ.ς ώρας μέ 

τόν Γ. Μαυρο, ένόψει ταξιδίου του έπίτιμου προέ

δρου τής ΕΔΗΚ στήν Αύστραλία. 

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

άντικείμενο τίς γενικές κατευθύνσεις τής οίκονομι

κής πολιτικής. Παρόντες ήταν δ άντιπρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως, οί ύπουργοί Συντονισμου, Οίκονομι

κών, Γεωργίας, 'Εμπορίου καί 'Εργασίας, δ διοικη

τής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί δ οίκονομικός 

σύμβουλος του πρωθυπουργου, Γ. Δράκος. 

Σέ σημείωμα, μέ άναφορά στό περιε-χόμενο τής 

συσκέψεως, καταγράφονται τά άκόλουθα: 

«1. Προϋπολογισμός 
»Στήν άρχή τής συσκέψεως έξετάσθηκε ή πορεία έκτε

λέσεως τοϋ προϋπολογισμοϋ. Διαπιστώθηκε δτι ό τακτικός 

προϋπολογισμός τοϋ 1978 θά παρουσιάσει Ελλειμμα τής 
τάξεως τοϋ 1,5 δισεκατ. δρχ. καί άποφασίσθηκε δτι τό 
uψος τοϋ τακτικοϋ προϋπολογισμοϋ τοϋ 1979 θά διαμορ
φωθεί . στά 318 δισεκατ. δρχ. , στά όποία περιλαμβάνεται 

καί άποθεματικό 10-12 δισεκατ. δρχ. 

»2. Νομισματική κυκλοφορία 
»Στή συνέχεια, έξετάσθηκε ή πορεία τής νομισματικής 

κυκλοφορίας, ή όποία μεταξύ Σεπτεμβρίου 1978 καί Σε
πτεμβρίου 1977 αύξήθηκε μέ ρυθμό 21%. Ό ρυθμός αύξή
σεως τούς πρώτους μήνες τοϋ !\τους ήταν σημαντικά ύψηλό

τερος ('Ιούνιος 1978 1\ναντι 'Ιουνίου 1977 25,2%). Χάρις 
δμως στά μέτρα περιορισμοϋ των πιστώσεων καί προσελκύ

σεως καταθέσεων ή άνοδος τής νομισματικής κυκλοφορίας 

άπό τά μέσα τοϋ ετους άρχισε νά περιορίζεται καί προβλέ

πεται δτι μέχρι τό τέλος τοϋ ετους θά διαμορφωθεί γύρω 

στό 18-19%, ποσοστό πού δέν άπέχει πολύ άπό τό ρυθμό 
αύξήσεως τοϋ έθνικοϋ είσοδήματος σέ τρέχουσες τιμές. 

'Αποφασίσθηκε έπίσης νά έπιδιωχθεί ή συγκράτηση τό 

1979 τοϋ ρυθμοϋ αύξήσεως τής νομισματικής κυκλοφορίας 
στό uψος τοϋ 15% περίπου. 

»3. Καταθέσεις 
»Διαπιστώθηκε ή ίκανοποιητική πορεία τής αύξήσεως 

τών καταθέσεων (25% έπί έτησίας βάσεως), οί όποίες άφ' 
ένός μέν θά πρέπει νά άξιοποιηθοϋν κατά τόν περισσότερο 

παραγωγικό τρόπο (άμεσες έπενδύσεις, άγορά τίτλων στό 

Χρηματιστήριο), άφ' έτέρου δέ, έάν κριθεί σκόπιμο, νά 

μετριασθεί ή άνοδική τους πορεία διά τής μειώσεως, π. χ. , 

τοϋ έπιτοκίου καταθέσεων κατά μία ποσοστιαία μονάδα σέ 

δύο ίσόποσες δόσεις. ~ 

»'Όσον άφορα τίς τράπεζες, άποφασίσθηκε δπως ό κ. 

ύπουργός Συντονισμοϋ συντάξει σημείωμα πού νά περιέχει 

τίς άναγκαίες ύποδείξεις πού θά κάνει ό κ. πρόεδρος πρός 

τίς διοικήσεις τών τραπεζών, σχετικά μέ τήν πιστή τήρηση 

τής πιστωτικής πολιτικής. 

»4. 'Επενδύσεις 
»Διαπιστώθηκε δτι οί έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου συ-
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νεχίζουν νά αύξάνονται τό ι 978 άλλά μέ χαμηλότερο ρυ

θμό άπό τό ι977 καί ι976 (6% σέ σύγκριση μέ 8,2% καί 
7,ι% άντίστοιχα) καί πάντως, έξακολουθουν νά υπολεί

πονται του ϋψους πού ε{ χε έπιτευχθεί πρίν άπό τήν ϋφεση 
του ι974. Έξάλλου, ή σύνθεσή τους δέν ~χει βελτιωθεί, 

άφου ή αϋξηση πρόερχεται κυρίως άπό τίς έπενδύσεις σέ 

οικοδομές (πού έμφανίζουν πρόσφατα καί αύτές χαλάρω

ση). Ειδικά ο{ έπενδύσεις στή μεταποίηση, πού ε{χαν μει

ωθεί καί τά τρία προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι, στήν 

καλλίτερη περίπτωση, παραμένουν στάσιμες κατά τό τρέ

χον ~τος. 

»' Αποφασίσθηκε στή σύσκεψη νά ένισχυθουν οί έπεν
δύσεις ιδίως διά των έξης μέτρων: 

>>-Προωθήσεως του Ν.Δ. περί κινήτρων. 

>>- 'Απεριορίστου χρηματοδοτήσεως των παραγωγι

κών έπενδύσεων. 

>>- 'Υποδείξεως συγκεκριμένων έπενδύσεων πρός έκτέ
λεση άπό τράπεζες καί όργανισμούς (π. χ. ΕΛΕΒΜΕ). 

»5. 'Εκτέλεση ~ργων 'Αθήνας κ.λ.π. 

>>' Αποφασίσθηκε έπίσης όπως ούδείς νέος φόρος έπι
βληθεί κατά τό ι979 γιά τήν κάλυψη τών γενικών έσόδων 

του προϋπολογισμου, πλήν όμως δ κ. υπουργός τών Οίκο

νομικών θά υποβάλει πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως ~ργων 
τοπικής σημασίας, ίδίως γιά τήν ' Αθήνα, μέ άντληση 

έσόδων άπό τοπικούς πόρους, όπως, π. χ., άπό (γενικό) φό

ρο έπί τής υπεραξίας των πωλουμένων άκινήτων, έπί τής 

κατοχής άκινήτων, έπί τής έμπορίας άκινήτων καί έπί τής 

υπεραξίας άκινήτων, ή όποία άποκτaται έκ τής κατασκευ

ής διαφόρων ~ργων. Ή λήψη δριστικής άποφάσεως άνα

βλήθηκε. Δόθηκαν δδηγίες πρός άποφυγήν δεσμευτικών 
δηλώσεων. 

»6. 'Ισοζύγιο πληρωμών 
»0{ έξαγωγές αυξήθηκαν τό όκτάμηνο 'Ιανουαρίου -

Αύγούστου ι978 μέ ρυθμό χαμηλότερο (6,8%) άπό τίς εί
σαγωγές (13,2%), ο{ δποίες ~δειξαν τούς τελευταίους μήνες 
άνοδικές τάσεις σάν συνέπεια των πληθωριστικών πιέσεων 

πού φαίνεται νά έπικρατουν στήν οικονομία. ~Ετσι, τό ~λ

λειμμα του έμπορικου ισοζυγίου αύξήθηκε κατά ι 7 ,5%. Γιά 
τό σύνολο του ~τους υπολογίζεται ~λλειμμα έμπορικου 

ισοζυγίου γύρω στά $4.250 εκατ. σέ σύγκριση μέ $3.888 
εκατ. τό ι977 καί $3.329 εκατ. τό ι976. οι καθαροί άδηλοι 
πόροι προβλέπεται νά διαμορφωθουν τό ι978 σέ $3.000 
εκατ . ~ναντι $2.260 καί $2.237 εκατ. τό ι977 καί ι976 άντί
στοιχα. Κατά συνέπεια τό ~λλειμμα τρεχουσών συναλλα

γών τό ι978 προβλέπεται νά άνέλθει σέ $1.550 εκατ. περί
που ~ναντι $ι .267 τό ι977 καί $1.092 τό ι976. Πρέπει νά 
σημειωθεί ότι γιά τό ι 979 τό ~λλειμμα τρεχουσών συναλ
λαγών προβλέπεται νά φθάσει τά $1.800 εκατ. Τό μεγαλύ

τερο μέρος του έλλείμματος αότου καλύπτεται άπό τίς κα

ταθέσεις ·Ελλήνων πού έργάζονται στό έξωτερικό, ο{ 

δποίες (καθαρά εισροή) υπολογίζονται νά φθάσουν τό ι 978 
στά $700 εκατ. ~ναντι $592 εκατ. τό ι977 καί $484 τό ι976. 

·Ο τρόπος αότός καλύψεως του έλλείμματος, όπως σημει

ώνει δ κ. διοικητής τής Τραπέζης τής ·Ελλάδος, ένώ βρα

χυχρόνια δέν φαίνεται νά δημιουργεί προβλήματα, μακρο
χρόνια έμφανίζει άδυναμίες, δεδομένης τής άβεβαιότητας 

πού υπάρχει σχετικά μέ τή διαμόρφωσή του στό μέλλον. 

»Γιά τήν προώθηση τών έξαγωγών άποφασίσθηκε νά 
προχωρήσουν τά θέματα τής ίδρύσεως έξαγωγικών εται

ρειών, τής κατακτήσεως νέων άγορών, τής χρηματοδοτή

σεως τεχνικών εταιρειών πού άναλαμβάνουν ~ργα στό έξω

τερικό, μέ παράλληλη έξασφάλιση είσαγωγής συναλλά
γματος καί τής συνδέσεως του Πειραιa μέ τή Λιβύη δι ' 

όχηματαγωγου. 

»7. Πληθωρισμός· 

»Στή σύσκεψη τονίσθηκε ότι τό σημαντικό πρόβλημα 

τής οικονομίας ε{ναι δ πληθωρισμός. Τούς πρώτους έννέα 

μήνες του ι978 δ δείκτης τιμών καταναλωτου αόξήθηκε 
κατά 6,6% ~ναντι 7,3% τής άντίστοιχης περιόδου του ι977. 
Γιά τό ι 978 έκτιμaται ότι δ δείκτης τιμών καταναλωτου θci 
κυμανθεί μεταξύ ι ι - ι ι,5%, ένώ έπισημάνθηκε τό γεγονός 

ότι γιά τό ι 979 δ δείκτης τιμών καταναλωτου δέν θά πρέπει 

νά άναμένεται ότι θά ε{ναι μονοψήφιος, λόγφ τής προ
γραμματιζομένης έπιρρίψεως στήν κατανάλωση μέρους 

των έπιδοτήσεων των διαφόρων άγαθών καί υπηρεσιών. 

>>' Αποφασίσθηκε, κατόπιν προτάσεως του κ. υπουργου 
'Εμπορίου, νά έξετασθουν τρόποι παρεμβάσεως στό κύ

κλωμα ένδύσεως - υποδήσεως, προκειμένου νά άντιστα

θμισθουν έν μέρει άρνητικές έπιπτώσεις άπό τά μέτρα έξυ

γιάνσεως σέ άλλους τομείς καί κυρίως στό κύκλωμα τής 

κτηνοτροφίας. Προϋπόθεση βέβαια γιά τήν συγκράτηση 

του πληθωρισμου άποτελεί ή συγκράτηση των αόξήσεων 

τών άμοιβών των συντελεστών τής παραγωγής. 

»8. Εισοδηματική πολιτική 
>>'Από όλους τούς παρισταμένους κρίνεται άναγκαίος δ 

~λεγχος στίς αόξήσεις στήν άμοιβή τής έργασίας . ·Ο κ. 

υπουργός 'Εργασίας έπισημαίνει τρείς παραμέτρους του 

προβλήματος: α) ότι υπάρχουν δεσμεύσεις άπό διεθνείς 

συμβάσεις, β) δτι τό σύστημα τών συλλογικών συμβάσεων 

μέ υποχρεωτική διαιτησία ε{ναι τό αύστηρότερο άπό τά 

συστήματα πού ισχύουν στόν ευρωπαϊκό χώρο καί ίσχύει 

μόνο στήν 'Ελλάδα, καί γ) ότι οί χορηγούμενες αόξήσεις 

στά κατώτατα όρια μισθών καί ήμερομισθίων ε{ναι άπο

συνδεδεμένες άπό τίς διαμορφούμενες στήν άγορά έργασί

ας μέσες αόξήσεις. Συνεχίζοντας δ κ . υπουργός 'Εργασίας 
έπεσήμανε τίς τρείς έναλλακτικές λύσεις όσον άφορα στήν 

εισοδηματική πολιτική μας γιά τό ι979: α) πάγωμα άποJ>ο

χών, β) δραχμική ίσόποση αϋξηση σέ δλες τίς άποδοχές, 

καί γ) ποσοστιαία αϋξηση των άποδοχών. οι έναλλακτικές 

αότές λύσεις ευρίσκονται υπό μελέτην, άν καί οί κ. κ . 

υπουργός Συντονισμου καί υπουργός 'Εργασίας κλίνουν 

πρός τήν δραχμική αϋξηση τών άποδοχών. Πάντως σημει

ουνται σάν μειονεκτήματα τής λύσεως αότής ότι ή δραχμι

κή αϋξηση των άποδοχών άπαιτεί νομοθετική ρύθμιση συ

νεπαγομένη δπωσδήποτε τήν άρση άπαγορεύσεως άπερ

γιών. 

>>'Επίσης πρέπει νά μελετηθουν τρόποι έλέγχου τών 

αύξήσεων τών κερδών ώς καί μέτρα βελτιώσεως τής παρα

γωγικότητος». 

ΕΙδικότερα, στό σκέλος πού άφορα τήν είσοδη

ματική πολιτική τfίς Κυβερνήσεως, άναφέρεται ίδι

αiτερα σημείωμα του οίκονομικου συμβούλου του 

πρωθυπουργοί>, Γ. Δράκου: 
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«'Η εισοδηματική πολιτική τής Νέας Δημοκρατίας. 

» • Η κοινωνική άναταραχή πού παρατηρείται πρόσφα
τα έπ • εύκαιρί~ τής,\Jπογραφής συλλογικών συμβάσεων σέ 

διάφορους κλάδους καί όργανισμούς υποδαυλίζεται άπό 

τήν διαστρέβλωση τής πραγματικότητας, πού μόνη αύτή 

μπορεί νά δικαιολογήσει τήν δυσαρέσκεια των έργαζομέ

νων μέ τήν εισοδηματική πολιτική τής Κυβερνήσεως. Για

τί, δπως θά δείξουμε παρακάτω, ή εuνοια τής Κυβερνήσεως 

πρός τούς έργαζομένους εχει έξαντλήσει κάθε δυνατό πε

ριθώριο, σέ σημείο πού μιά έλαστικώτερη τώρα στάση θ' 

άπέβαινε σέ βάρος τους, δδηγώντας είτε σέ άνεξέλεγκτο 
πληθωρισμό ij καί σέ υποαπασχόληση των νέων καί άνει
δίκευτων κυρίως έργατών. 

»ν Ας δοi)με, λοιπόν, τά έπίσημα στατιστικά στοιχεία. 

Στίς τρείς πρώτες στήλες του πρώτου πίνακα εχομε τήν 

μεταβολή σέ ποσοστά των μισθών, των ήμερομισθίων καί 

του ώρομισθίου στήν βιομηχανία. Ή διαφορά στίς αύξή
σεις ήμερομισθίου καί ώρομισθίου ύφίσταται έπειδή τό 

ήμερομίσθιο έξαρτίiται καί άπό τίς ώρες καθημερινής 

άπασχολήσεως, δηλαδή άπό τό μήκος του κανονικοί) ώρα

ρίου καί τίς ύπερωρίες. οι αύξήσεις στίς στήλες αύτές μίiς 

δίνονται σέ τρέχουσες τιμές κι ετσι δέν μποροuμε νά τίς 

έκτιμήσουμε, liν δέν γνωρίζουμε τήν αuξηση του γενικοί) 

έπιπέδου των τιμών στίς άντίστοιχες περιόδους. Γι' αύτό 

στήν τέταρτη στήλη μίiς δίνεται ή αuξηση του δείκτου 
τιμών καταναλωτου. Συγκρίνοντας τήν τρίτη καί τέταρτη 

στήλη μποροuμε νά δοuμε liν καί πόσο αύξήθηκε πραγμα

τικά ή άμοιβή τής έργασίας. ΕΙναι όρθότερο έδώ νά πά
ρουμε μόνο τήν τρίτη στήλη, γιατί ο{ liλλες δύο έπηρεά

ζονται άπό τόν άριθμό των ώρών έργασίας καί ετσι δέν 

ύποδηλοuν τήν ίδια προσπάθεια. Στήν πέμπτη στήλη δίδε

ται ή αuξηση του άποπληθωρισμένου ώρομισθίου στήν βι

ομηχανία πού εΙναι θετική γιά δλα τά χρόνια έκτός του 

1974, δπότε μειώθηκε έλαφρά. 
>>'Η διαπίστωση δμως αύτή δέν φθάνει γιά νά ίκανο

ποιήσει τούς έργαζομένους. νΕχει γίνει δεκτό σέ δλες τίς 

χώρες του κόσμου, δτι ή άμοιβή των έργαζομένων πρέπει 

νά παρακολουθεί όχι μόνο τήν αuξηση των τιμών άλλά καί 

τήν αuξηση τής παραγωγικότητας. Μέ τόν τρόπο αύτό ο{ 

έργαζόμενοι άπολαμβάνουν τούς καρπούς τής οΙκονομικής 

άναπτύξεως χωρίς νά έπιβαρύνουν τό κόστος των προϊόν

των. Στήν τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα δίνομε τήν 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 

'Εξέλιξη πραγματικών μισθών καί ήμερομισθίων σfην 'Ελλάδα 

Μισθοί ·Ημερομίσθιο 'Ωρομίσθιο Τιμές Πραγματική αuξη- Αuξηση πα-

Καταναλωτου ση ώρομισθίου ραγωγικότητος 

(Ι) (2) (3) (4) (5) (6) 

1971/70 7,3% 7,5% 8,8% 3,1% 5,5% 5,4% 
1972/71 8,4% 6,1% 9,2% 4,3% 4,7% 10,6% 
1973/72 19,6% 13,2% 16,4% 15,5% 0,8% 12,3% 
1974/73 23,1% 27,8% 26,5% 26,9% -0__,3% -4,2% 
1975/74 20,4% 21,4% 23,9% 13,4% 9,3% 5,8% 
1976/75 22,9% 26,0% 30,5% 13,3% 15,2% 7,0% 
1977/76 21,5% 19,5% 20,0% 12,2% 7,0% -1,0% 

1977/1970 239,4% 127,2% 49,6% 40,5% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Σχέση μεταβολών παραγωγικότητας καί πραγματικοί) ώρομισθίου* 

1976 1977 Διετία 1976-1977 

Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή 

πραγματικοί) παραγωγι- πραγματικοί) παραγωγι- πραγματικοί) παραγωγι-

ώρομισθίου κότητας ώρομισθίου κότητας ώρομισθίου κότητας 

Γερμανία 1,9% 6,6% 3,7% 3,3% 5,7% 10,1% 
Γαλλία 4,7% 5,1% 3,0% 3,3% 7,8% 8,6% 
Μεγ. Βρετανία 0,1% 2,9% -3,6% 0,0% -3,5% 2,9% 
'Ιταλία 3,7% 4,9% 6,6% 0,5% 10,5% 5,4% 
ΗΠΑ 2,0% 2,7% 1,4% 1,5% 3,4% 4,2% 
Καναδίiς 5,9% 2,6% 1,1% 0,3% 7,1% 2,9% 
'Ιαπωνία 3,0% 5,4% 2,3% 4,5% 5,4% 10,1% 
'Ελλάς 15,2% 7,0% 7,0% -1,0% 23,2% 5,9% 

*Τά στοιχεία γιά τίς ξένες χώρες &χουν ληφθεί άπό τό δημοσίευμα τοϋ OECD «Economic Outlook>>, Δεκ. 1977. 0{ μεταβολές στήν 
παραγωγικότητα τών χωρών αύτών άφοροϋν δλόκληρη τήν οίκονομία, ένώ τής 'Ελλάδος τή βιομηχανία είδικότερα. 
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αϋξηση τής παραγωγικότητας στήν βιομηχανία, δπως 

προκύπτει, δταν άπό τό ποσοστό αuξήσεως τής άκαθάρι

στης άξίας παραγωγής άφαιρέσουμε τό ποσοστό αuξήσεως 
των ώρrον άπασχολήσεως (είτε έπειδή προσλαμβάνονται 

νέοι έργάτες είτε διότι οί ήδη έργαζόμενοι άπασχολοuνται 

ύπερωριακά). "Οπως βλέπομε, ή παραγωγικότητα στήν βι

ομηχανία αuξήθηκε άπό τό 1970 ώς σήμερα συνολικά κατά 
40,5%. Μειώθηκε τό 1974, πού ήταν μιά άνώμαλη χρονιά 
λόγφ τής έπιστρατεύσεως, καί πολύ λιγώτερο τό 1977. 

»Συγκρίνοντας τίς στήλες 5 καί 6 διαπιστώνομε δτι ο{ 
έργαζόμενοι στήν βιομηχανία έπαιρναν εως τό 1974 πρα
γματικές αuξήσεις ώρομισθίου μικρότερες άπό τήν άντί
στοιχη αϋξηση τής παραγωγικότητας, ένrο άπό τό 1974 ώς 
σήμερα συμβαίνει τό άντίθετο. 'Από τίς συνολικές αuξή

σεις, πού δόθηκαν έκτοτε, φαίνεται δτι οί έργαζόμενοι 

έχουν όχι μόνο άποζημιωθεί γιά τήν καθυστέρηση τής αυ

ξήσεως των πραγματικών άμοιβrον τους κατά τήν περίοδο 
τής δικτατορίας, άλλά έχουν ξεπεράσει τήν αϋξηση τής 

παραγωγικότητας. ~Ηδη, δηλαδή, οί αυξήσεις πού δόθη

καν μέσα στό 1977 ήταν πληθωριστικές, έπιβάρυναν δηλα
δή τό κόστος των προϊόντων άφοu δέν έδικαιολογοuντο 

άπό άντίστοιχη αϋξηση τής παραγωγικότητας. 'Εδόθη

καν, δμως, έπειδή ή Κυβέρνηση επίστευε δτι ή βελτίωση 

στήν διανομή του είσοδήματος ήταν πιό έπιθυμητός στό

χος άπό τήν διατήρηση ένός χαμηλοτέρου ρυθμοί) αuξή

σεως των τιμών. 

»Οί ίδιες σκέψεις έπρυτάνευσαν καί τήν φετεινή χρονιά 

πού οί κατώτατοι μισθοί καί τά ήμερομίσθια αuξήθηκαν 

άντίστοιχα κατά 28% καί 22,5%, ένω δ ρυθμός αuξήσεως 
των τιμών, καί άν άκόμη άποκλίνει άπό τόν κυβερνητικό 

στόχο του 10%, ε{ναι τελείως άπίθανο νά διαμορφωθεί σέ 
έπίπεδα ύψηλότερα του μέσου δρου των τελευταίων έτrον 

(13%). Στήν χειρότερη, δηλαδή, περίπτωση, ή αϋξηση των 
άποπληθωρισμένων κατωτάτων μισθών καί ήμερομισθίων 

θά διαμορφωθεί άντίστοιχα σέ επίπεδο 13,3% καί 8,4%, ένrο 
ή αϋξηση τής παραγωγικότητας δέν άναμένεται νά ξεπερά

σει τό 5%. Εlναι λοιπόν δλοφάνερο δτι ή είσοδηματική 
πολιτική τής Κυβερνήσεως εlναι φιλεργατική. 

»Δέν πρέπει δμως νά ξεχνοuμε καί τά άλλα μέτρα πού 

&χει λάβει ή Κυβέρνηση γιά νά βελτιώσει τήν θέση των 

έργαζομένων στήν βιομηχανία. Μέ τήν συλλογική σύμβα

ση του 1975, πού έφαρμόστηκε σταδιακά, οί κανονικές 
ώρες άπασχολήσεως καθ' έβδομάδα μειώθηκαν άπό 48 σέ 
45. Μέ τό μέτρο αuτό ή Κυβέρνηση πέτυχε καί τήν έλά
φρυνση του μόχθου των έργαζομένων καί τήν αϋξηση τής 

άπασχολήσεως, σέ μιά έποχή πού ή αϋξηση τής ζητήσεως 

γιά τά προϊόντα τής βιομηχανίας δέν θά δικαιολογοuσε 

κάτι τέτοιο. 

»Γιά νά έκτιμήσει κανείς σωστά τήν κυβερνητική πολι

τική, άξίζει νά συγκρίνει τίς αuξήσεις του πραγματικοί) 

ώρομισθίου καί τής παραγωγικότητας κατά τά τελευταία 

δύο χρόνια στίς δυτικές χώρες καί στήν 'Ελλάδα. Στόν 

πίνακα 2 παρατίθενται πληροφορίες, γιά δσες χώρες ύπήρ
χαν οί σχετικές πληροφορίες στά έπίσημα δημοσιεύματα 

τοu ΟΟΣΑ. "Οπως μπορεί νά βεβαιωθεί δ άναγνώστης, 

καμμιά χώρα δέν εχει νά έπιδείξει έπιτεύγματα άνάλογα μέ 

τής • Ελλάδος. Πράγματι, μόνο δύο άπό τίς έπτά χώρες γιά 
τίς δποίες δίδονται στοιχεία έχουν χορηγήσει αuξήσεις 

ώρομισθίου μεγαλύτερες άπό τίς αυξήσεις τής παραγωγικό-

τητας, άλλά σέ καμμιά περίπτωση οί αuξήσεις δέν ήταν 

τετραπλάσιες τής αuξήσεως τής παραγωγικότητος, δπως 
συνέβη τήν τελευταία διετία στήν • Ελλάδα. 

»Μέχρι τώρα άσχοληθήκαμε μέ τούς έργαζομένους 

στήν βιομηχανία, επειδή γι, αuτούς ύπάρχουν συγκεκριμέ

να λεπτομερή στατιστικά στοιχεία. Τήν ίδια δμως έξέλιξη 

ε{χαν καί οί άμοιβές των έργαζομένων στό Δημόσιο, στίς 
δημόσιες επιχειρήσεις, στίς τράπεζες καί στούς άλλους 

κλάδους τοu άστικοu τομέως. Είδικά οί υπάλληλοι τοu Δη

μοσίου καί των όργανισμrον έχουν εξασφαλίσει μέσφ του 

χρονοεπιδόματος καί των προαγωγών μιάν έτήσια αϋξηση 
άποδοχrον κατά μέσον δρο ίση μέ 10%. 'Η αϋξηση αuτή 
δικαιολογείται, μόνον άν ή παραγωγικότητα στήν έλληνι

κή οικονομία αuξάνει μέ τόν ρυθμό αuτό, οί τιμαριθμικές 
προσαρμογές πού χορηγοuνται άκολουθοuν τόν ρυθμό 

πληθωρισμοί) μόνο γιά τούς χαμηλότερους μισθούς, ένrο 

γιά τά ύψηλότερα είσοδήματα ε{ ναι πολύ κατώτερες. Παρά 

ταuτα, οί πραγματικοί μέσοι μισθοί στό Δημόσιο, στούς 

όργανισμούς κοινής ώφελείας καί στίς τράπεζες αuξήθη

καν μέ ρυθμό υπερδιπλάσιο άπό τόν ρυθμό αuξήσεως του 
έθνικοu εισοδήματος κατά τήν περίοδο 1973-1977. 'Αδιά
ψευστη άπόδειξη, έξάλλου, γιά τήν φιλεργατική πολιτική 
τής Κυβερνήσεως άποτελεί ή έξέλιξη τής συμμετοχής των 

μισθών καί ήμερομισθίων στό καθαρό έγχώριο είσόδημα 

του άστικοu τομέως, πού αuξήθηκε άπό 47% τό 1973 σέ 
53,7% τό 1977. 

»Πρέπει νά άναφέρουμε έπίσης δτι καί ή δημοσιονομι

κή πολιτική τής Κυβερνήσεως εuνόησε τούς έργαζομέ

νους; καί ειδικώτερα δσους έχουν χαμηλές άμοιβές. Τό 

άφορολόγητο είσόδημα έκ μισθωτών υπηρεσιών αuξήθηκε 

άπό 25.000 σέ 40.000 τό 1975 καί σέ 60.000 άπό φέτος, καί 
δόθηκε στούς μισθωτούς 10% έκπτωση επί του παρακρα
τουμένου φόρου στήν πηγή. Αuτά τά δυό μέτρα, πού εuνό

ησαν είδικά τούς μισθωτούς, μαζί μέ τίς γενικώτερες ρυ

θμίσεις - αϋξηση των άφορολογήτων εκπτώσεων άπό tό 
είσόδημα γιά τόν μισθωτό καί τά μέλη τής οικογενείας του, , 
έκπτώσεις άπό τόν φόρο γιά τόν ίδιο λόγο κ.λ.π. - &χουν 
άντισταθμίσει τήν έπίπτωση του πληθωρισμοί) στά πρα

γματικά είσοδήματα καί έχουν άναδιανείμει τό φορολογι

κό βάρος άπό τά χαμηλά στά υψηλότερα είσοδήματα. 

~Ετσι, έν& ένας φορολογούμενος μισθωτός μέ σύζυγο καί 

δύο παιδιά, πλήρωνε φόρο τό 1973, άν ε{χε είσόδημα πάνω 
άπό 68.000 δρχ. περίπου, τώρα ενας μισθωτός μέ τήν ίδια 
οίκογενειακή κατάσταση δέν πληρώνει φόρο, παρά μόνον 

έάν τό είσόδημά του ύπερβαίνει τίς 221.000 δρχ., ο{ δποίες 
θ' άντιστοιχοuν περίπου σέ 110.000 δρχ. άγοραστικής άξί
ας 1973. Μέ άλλα λόγια, ή Κυβέρνηση αϋξησε κατά 62% τό 
άφορολόγητο πραγματικό είσόδημα ένός μισθωτοί) μέ δυό 

παιδιά. 'Ανάλογα έχει μειωθεί καί ή φορολογική έπιβά

ρυνση των είσοδημάτων πάνω άπό τό δριο αuτό, ένrο τά 

υψηλά εισοδήματα φορολογοuνται περισσότερο άπό πρίν. 

Αuτό δμως ήταν άναπόφευκτο γιά νά έξευρεθοuν οί πόροι, 
πού θά καλύψουν όχι μόνο τίς άμυντικές δαπάνες, πού 

έχουν διογκωθεί πρόσφατα, άλλά καί τίς δαπάνες γιά παι

δεία, κοινωνική άσφάλιση, πρόνοια καί υγεία, πού έχουν 
αuξηθεί τά τελευταία χρόνια θεαματικά . 

»Τά στοιχεία πού παραθέσαμε άποδεικνύουν χωρίς άμ

φιβολία, πώς έχει έξαντληθεί κάθε περιθώριο αuξήσεως 

των άμοιβrον των εργαζομένων, πού έπιτρέπει ή σύγχρονη 
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συγκυρία. 'Ήδη τό έπίσημο γνωμοδοτικό όργανο τής Κυ

βερνήσεως, τό ΚΕΠΕ, έπισημαίνει δτι ή άκολουθούμενη 

είσοδηματική πολιτική ε{ναι τόσον τολμηρή, ωστε νά 

ύποδαυλίζει τόν πληθωρισμό. Πρέπει νά γίνει συνεπώς άν

τιληπτό, δτι ή προβολή παραλόγων διεκδικήσεων, πέραν 

τών στόχων πού εχει θέσει ή Κυβέρνηση, μόνο σέ βάρος 

τών έργαζομένων ε{ναι δυνατό νά ίκανοποιηθεί. Γιατί ή 

άποδοχή τους θά <.Οδηγοuσε σέ άνεξέλεγκτο πληθωρισμό, 

άπό τόν όποίο θά ζημιωθοuν οί ίδιοι, δπως άποδεικνύει ή 

μελέτη τής έξελίξεως τών πραγματικών άμοιβών κατά τά 

τελευταία χρόνια τής δικτατορικής περιόδου, πού δ πλη

θωρισμός ε{ χε ξεφύγει τόν 1\λεγχο τής Κυβερνήσεως. 'Από 

τήν άλλη πλευρά, παράλογες αuξήσεις άμοιβών θά δδηγή

σουν σέ μείωση είτε τής άπασχολήσεως σέ άπόλυτα μεγέ

θη ή τοuλάχιστο σέ μείωση του ρυθμοί) αuξήσεως τής 

Α. 'Εξέλιξη δείκτου τιμών καταναλωτου 

Αϋξηση 

Σεπτεμβρίου 

εναντι 

Δεκεμβρίου 

19781 1977 6,6% 
1977 Ι 1976 7,3% 
197611975 6,5% 

Αϋξηση μέσου έπιπέδου 

δείκτου α' έννεαμήνου 

εναντι α' έννεαμήνου 

προηγουμένου ετους 

13,0% 
11,8% 
14,0% 

Β. 'Εξέλιξη ίσοζυγίου πληρωμών έννεαμήνου 1978* 
(προσωρινά στοιχεία) 

Αϋξηση Αϋξηση 

Ποσά εναντι 197711976 
έκατ. $ άντιστοί- έννεαμή-

χου πε- νου 

ριόδου 

1977 

Εισαγωγές 5.446 15,0% 16,9% 
' Εξαγωγές 2.099 9,0% 22,6% 
"Ελλειμμα έμπορικοu 

ισοζυγίου -3.347 19,1% 13,3% 
Πλεόνασμα ίσοζυγίου 

άδήλων πόρων 2.323 16,0% 19,6% 
'Έλλειμμα ίσοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών -1.024 26,9% 0,3% 
Καθαρή εισροή 

κεφαλαίου 1.346 9,9% 63,6% 
'Ύψος συναλλαγματικών 

διαθεσίμων 1.144 9,4% 12,2% 

άπασχολήσεως άποκλείοντας άπό τό έργατικό δυναμικό 

άτομα, πού θά ε{χαν τήν έπιθυμία νά προσφέρουν τίς ύπη

ρεσίες τους στούς παραγωγικούς κλάδους τής οίκονομίας. 

'Ένα τέτοιο άποτέλεσμα ε{ναι ίδιαίτερα δυσάρεστο όχι μό

νο έπειδή μειώνει τό έθνικό προϊόν άλλά έπειδή δημιουρ

γεί άνεργία μεταξύ τών νέων, πού τώρα μόλις μπαίνουν 

στήν άγορά έργασίας. Γι' αuτό ε{ ναι άπαραίτητο νά κατα

νοήσουν οί έργαζόμενοι δτι ή είσοδηματική πολιτική τής 

Κυβερνήσεως σχεδιάζεται ετσι iliστε νά τούς ώφελήσει, 

δσο τό έπιτρέπει ή κατάσταση τής οίκονομίας μας»136 • 

'Ο ϊδιος, έξάλλου, ύπέβαλε στόν πρωθυπουργό, 

μετά τή σύσκεψη, καί σημείωμα μέ πίνακες περιγρα

φικούς τών κύριων έξελίξεων τfjς έλληνικfjς οίκονο

μίας, στό πρώτο έννεάμηνο του 1978: 

Γ. 'Εκτέλεση Δημοσίου Προϋπολογισμοί> έννεαμήνου 1978 

Σύνολο δημοσίων δαπανών 

Τακτικός προϋπολογισμός 

ΝΑΤΟ, Πεδίο Βολής 

Δημόσιες έπενδύσεις 

Ποσοστό πραγματοποιηθεισών 

δαπανών συνόλου προϋπολο

γισθεισών γιά τό Ι978 

Σύνολο δημοσίων έσόδων 

Ποσοστό εισπραχθέντων 

έσόδων εναντι συνόλου 

προϋπολογισθέντων 

"Ελλειμμα κρατικοί) 

προϋπολογισμοί> 

169.156,8 
564,8 

27,072,1 

69,5% 

-23.053,7 

196.793,7 

64,3% 
173.740 

Δ. Ρυθμός εισπράξεως δημοσίων έσόδων 

περιόδου άπό l Ι I !\ως 20 Ι 10 Ι 1978 

I. Εισπράξεις άπό Ι Ι Ι !\ως 201 ΙΟΙ 1978 
2. Είσπράξεις άντιστοίχου περιόδου 1977 
3. Ποσοστιαία αϋξηση είσπράξεων Ι978 

έναντι άντιστοίχου περιόδου Ι977 

4. Προβλεφθείσα ποσοστιαία αύξηση 
είσπράξεων άπό Ι Ι I !\ως 20 Ι 10 Ι 1978 

5. Διαφορά πραγματοποιηθείσης άπό τήν 
Προβλεφθείσα αϋξηση 

6. Προβλεπόμενες εισπράξεις Ι978 
7. Ποσοστό εισπράξεων άπό 11 I !\ως 

201101 Ι978 στό σύνολο τών 
προβλεπομένων εισπράξεων 

184.633 
Ι52.957 

20,7% 

23,5% 

-2,8% 
250.000 

73,9% 

Ε. 'Εξέλιξη ιδιωτικών καταθέσεων έννεαμήνου 1978 

'Υπόλοιπο τέλους Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος 

Σεπτεμβρίου I 978 Ι978 εναντι Ι977 εναντι Ι976 εναντι 

1\ναντι Δεκεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου 

Ι977 1977 1976 Ι975 

Σύνολο ίδιωτικών καταθέσεων 16,3% 24,7% 28,8% 26,1% 
Καταθέσεις ταμιευτηρίου 

καί προθεσμίας Ι7,3% 25,7% 29,4% 27,7% 
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Τελικά, ή πρόβλεψη γιά τή λήψη όριστικών 

άποφάσεων σχετικά μέ τήν εισοδηματική πολιτική 

τής Κυβερνήσεως άποφασίστηκε νά συνδυαστεί μέ 

τήν προετοιμασία όλοκληρωμένου προγράμματος, 

τό όποίο θά περιέχει τό σύνολο τών οικονομικών 

μέτρων πού κρίνονται άναγκαία. 

19-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

Μετά άπό πρωτοβουλία του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, 

έπισκέπτεται τήν 'Αθήνα ό 'Αμερικανός ύφυπουρ

γός 'Εξωτερικών Γουώρεν Κρίστοφερ. Εύθύς μετά 

τήν άφιξή του, ό 'Αμερικανός έπίσημος δήλωσε ότι 

«ή άποστολή του συνίσταται στήν ένίσχυση καί τή 

διεύρυνση τών διμερών σχέσεων» καί πρόσθεσε ότι 

ή χώρα του ύποστηρίζει σθεναρά μιά άσφαλή, δη

μοκρατική καί εύημερουσα ·Ελλάδα σάν σημαντικό 

μέλος τής οικογενείας τών έθνών τής Δύσεως. Οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες -πρόσθεσε- «ένδιαφέρονται 

ζωηρά γιά τήν εiρήνη καί τήν σταθερότητα στήν πε

ριοχή τής 'Ανατολικής Μεσογείου καί προσβλέ

πουμε στό νά συνεργαστοί>με μέ τήν • Ελλάδα καί νά 
έξετάσουμε λύσεις γιά τά προβλήματα τής περιοχής 

αύτής». Καί κατέληξε : 

«Οί ·Ηνωμένες Πολιτείες καί ή • Ελλάς ε{ ναι χώρες 
πού εχουν κυριολεκτικά, άλλά καί μεταφορικά, iσχυρούς 

ο{κογενειακούς δεσμούς. Μποροuμε νά μιλάμε άνοικτά με

ταξύ μας άντλώντας όφελος άπό τίς διαφορές μας δπως καί 
άπό τίς μεταξύ μας όμοιότητες. Εuχομαι δτι ή έπίσκεψή 

μου θά μdς δώσει τήν ευκαιρία νά διευρύνουμε τούς τρό

πους μέ τούς όποίους μποροuμε νά έργαστοuμε μαζί γιά νά 

βροuμε δίκαιες καί λογικές καί συνετές λύσεις στά παγκό

σμια προβλήματα πού άπό κοινοu άντιμετωπίζουμε». 

·Ο 'Αμερικανός ύφυπουργός τών 'Εξωτερικών 

ήταν κομιστής έπιστολής του προέδρου Κάρτερ 

πρός τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή, μέ 

ήμερομηνία 18 'Οκτωβρίου 1978: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Κατά τή διάρκεια των συναντήσεων πού είχαμε, έντυ

πωσιάστηκα άπό τήν κοινή μας συμφωνία πάνω σέ ενα 

ζωτικό γεγονός: δτι οί • Ηνωμένες Πολιτείες καί ή • Ελλάς 
εχουν ενα θεμελιώδες συμφέρον στή διατήρηση καί τήν 

ένίσχυση των άμοιβαίων δεσμών μας. Κατά τή διάρκεια 

τών τελευταίων τεσσάρων έτών προσφέρατε μιά διαρκή 

συνεισφορά γιά τήν έπίτευξη αυτοu του σκοποu. 

»Μαζί μποροuμε νά κάνουμε πολλά περισσότερα καί 

έλπίζω δτι ε{ναι τώρα δυνατόν νά λάβουμε νέα μέτρα γιά 

τήν αuξηση τής έμβέλειας καί του βάθους τής διμεροuς μας 

σχέσεως, καθώς έπίσης καί γιά τήν έξάπλωση τής συνερ
γασίας μας σέ περιφερειακά καί παγκόσμια ζητήματα. ·Η 

έπίσκεψη τοu ύφυπουργοu 'Εξωτερικών Κρίστοφερ στήν 

'Αθήνα άποτελεί ενα σημαντικό μέρος τής προσπάθειας 

αυτής καί ώς έκ τούτου ευχαριστήθηκα πού συμφωνήσατε 

νά τόν δεχθείτε καί πού δείχνετε ενα προσωπικό καί άμεσο 

ένδιαφέρον στήν άποστολή του. 

»'Έδωσα όδηγίες στόν κ. Κρίστοφερ νά συζητήσει κα

τά βάθος όλόκληρο τό φάσμα των σχέσεών μας. Θέλω νά 

ε{στε γνώστης του τρόπου μέ τόν όποίο άντιλαμβανόμε

θα τίς περιοχές άμοιβαίου ένδιαφέροντος καί θά ευχαριστη

θώ νά εχω τή δική σας άνάλυση καί τίς δικές σας ύποδεί

ξεις άναφορικά μέ τά ζητήματα αυτά. ~οπως γνωρίζετε, 

συνεχίσαμε νά δουλεύουμε δραστήρια γιά τήν έπιστροφή 

τής 'Ελλάδος στήν όλοκληρωμένη δομή διοικήσεως του 

ΝΑΤΟ σέ μιά βάση πού νά ε{ναι άποδεκτή στήν ·Ελλάδα 

καί τή, Συμμαχία. Στήν Κύπρο είμαστε πεπεισμένοι δτι 

ύπάρχει τώρα μιά δυνατότης πραγματικής προόδου ι'iν δλα 

τά ένδιαφερόμενα μέρη καταβάλουν τή δέουσα προσπά

θεια. Πιστεύουμε δτι οί έλληνοτουρκικές διαφορές στό 

Αiγαίο πρέπει νά τακτοποιηθοuν εiρηνικά, δπως δέ γνωρί

ζετε οί • Ηνωμένες Πολιτείες θά άντετάσσοντο ένεργά καί 
κατηγορηματικά σέ κάθε προσφυγή στή βία σ' αυτή τήν 

περιοχή . 

»Ευτυχώς, ή ελληνοαμερικανική σχέση βασίζεται σέ 

άμοιβαίους δεσμούς καί συμφέροντα πού έπεκτείνονται πέ

ραν άπό τά πολιτικά θέματα πού τόσο συχνά άπασχολοuν 

τήν προσοχή μας. 

»'Ελπίζω δτι ή άποστολή του κ. Κρίστοφερ θά βοηθή

σει έπίσης στό νά τεθοuν τά θεμέλια γιά μιά ευρύτερη έπί

σημη σχέση πού θά άντικατοπτρίζει πληρέστερα πόσα 

πολλά πράγματα εχουμε άπό κοινοu. 'Ελπίζω δτι μιά ση

μαντική πρόοδος θά γίνει γιά μιά πιό άποτελεσματική καί 

άποδοτική συνεργασία στούς ο{κονομικό, έπιστημονικό, 

πολιτιστικό καί τεχνικό τομείς, ώστε νά μπορέσουμε νά 

άντιμετωπίσουμε μαζί πολλούς άπό τούς κύριους κινδύ

νους καί προκλήσεις πού άπειλοuν τίς σύγχρονες δημο

κρατίες. Οί σπουδαιότερες σχέσεις τής 'Αμερικής ε{ναι 

έκείνες πού εχει μέ τούς δημοκρατικούς συμμάχους της. 

Προβλέπω μέ ευχαρίστηση καί χαρά τήν προσεχή ευκαι

ρία πού θά μπορέσω νά σdς ξανασυναντήσω καί νά εχω τό 

ευεργέτημα καί δφελος των σκέψεων καί των όρθών κρί

σεών σας. 

»Μέ τούς πιό θερμούς προσωπικούς χαιρετισμούς 
μου»Ι37. 

• Ο Γ. Κρίστοφερ έπισκέφθηκε αύθημερόν καί εί
χε συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή. 

Στή διάρκεια τής συνομιλίας αύτής, δ Κ. Καραμαν

λής προέβη σέ δρισμένες διαπιστώσεις, βάσει τών 

δποίων συντάχθηκε εiδικό σημείωμα γιά τούς υπουρ

γούς 'Εξωτερικών καί 'Εθνικής' Αμύνης, Γ. Ράλλη 
καίΕ. 'Αβέρωφ, οί δποίοι καί έπρόκειτο νά διεξαγά

γουν, στίς 20 'Οκτωβρίου, τίς κύριες συνομιλίες. Oi 
'Έλληνες συνομιλητές θά οφειλαν, άρχικά, σύμφωνα 

μέ τίς όδηγίες του, νά άπευθυνθουν στόν 'Αμερικανό 

έπίσημο μέ τόν άκόλουθο τρόπο: 

«Οί συνομιλίες πού είχατε χθές μέ τόν κ. πρωθυπουργό 

εγιναν σέ καλή άτμόσφαιρα καί έπε βεβαίωσαν τήν θέληση 

τών δύο Κυβερνήσεών μας νά βελτιώσουν τίς σχέσεις τών 

δύο χωρών μας. Διεπιστώθη δμως κατά τήν γνώμη μου δια

φορά έκτιμήσεως έπί ώρισμένων θεμάτων, τά όποία ε{ναι 

χρήσιμο νά διευκρινισθοuν γιά νά άποφύγουμε στό μέλλον 

παρεξηγήσεις. Καί τά θέματα αυτά ε{ναι: 
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» I. ·Η πρότασις τής ·Ελλάδος γιά έπανασύνδεσή της 
μέ τό ΝΑΤΟ. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός σάς εlπε δτι ή ' Ελλάς δέν θά 

έδέχετο νά έξαρτηθεί ή έπανασύνδεσίς της άπό τήν συγκα

τάθεση τfjς Τουρκίας ή καί μέ άνταλλάγματα πρός αύτήν . 

Καί σάς έξήγησε τούς λόγους γιά τούς δποίους ή Έλλάς 

στήν περίπτωση αύτή θά προτιμοuσε νά άποσύρει τήν πρό

τασή της, δεδομένου δτι δέν θά έδέχετο νά έπανέλθει είς τό 

c" ΝΑΤΟ ύπό συνθήκας χειροτέρας έκείνων πού ύφίσταντο 

κατά τήν άποχώρησή της. 

»Καί γιά νά μή φθάσουμε σέ άκαιρη κρίση έπί του θέ

ματος αύτοu θά πρέπει νά τηρηθεί στό έπίπεδο τής στρατι

ωτικής έπιτροπής ή Συμφωνία Ντάβου-Χαίηγκ ή, άν ύπάρ

χουν δυσχέρειες, νά άναβληθεί ή συζήτησις. 

»2. Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά πρέπει έπίσης νά άποσα
φηνίσουμε καί ενα liλλο θέμα . 'Ότι ή τύχη των άμερικανι

κών βάσεων στήν ·Ελλάδα νομικά εlναι συνδεδεμένη μέ 

τήν παρουσία τής • Ελλάδος στό ΝΑΤΟ. Συνεπώς, άν δέν 
πραγματοποιηθεί ή έπανασύνδεσις, θά ύπάρξει έκ τών 

πραγμάτων πρόβλημα διατηρήσεως των βάσεων στήν 

'Ελλάδα. 

»3. 'Εξ liλλου, έπί τοu θέματος τfjς ίσορροπίας δυνάμε
ων μεταξύ Τουρκίας καί ' Ελλάδος, γιά τήν όποία δ κ. πρω

θυπουργός σάς έζήτησε διευκρινίσεις, ή θέσις σας ύπήρξε 

άσαφής. Καί νομίζω δτι ε{ ναι χρήσιμο νά άποσαφηνίσουμε 

τίς θέσεις μας έπί του θέματος αύτοu. 

>>·Η ·Ελλάς έζήτησε τήν ίσορροπία αύτή γιά νά κατο

χυρώσει τήν άσφάλειά της. Καί έπί του θέματος αύτοu άνε

λήφθη άπό άμερικανικής πλευράς ύποχρέωσις μέ τήν έπι

στολή Κίσινγκερ μέ δηλώσεις τής Κυβερνήσεως τών 

·Ηνωμένων Πολίτειών άλλά καί μέ άπόφαση του Κογ
κρέσσου. Τό γεγονός δτι ή άπόφασις τοu Κογκρέσσου, 

δπως είπατε, θέτει ώς κριτήριο καί τήν άμυνα του ΝΑΤΟ 

δέν άποτελεί έμπόδιο γιά τήν διατήρηση τfjς ίσορροπίας 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας στά πλαίσια του ΝΑΤΟ . 

'Αντιθέτως, ή ένίσχυσις τής 'Ελλάδος κατ' άναλογίαν μέ 

τήν Τουρκία θά άποτελέσει μεγαλύτερη ένίσχυση καί γιά 

τό ΝΑΤΟ. Στό σημείο αύτό θά ήθελα νά προσθέσω δτι 

έπιβάλλεται γιά τόν καθορισμό τής ίσορροπίας αύτής ή 

ένημέρωσή μας καί ή συνεργασία έμπειρογνωμόνων · Αμε
ρικής καί ·Ελλάδος». 

·Η συνομιλία τών άρμόδιων 'Ελλήνων ύπουργών 

καί τοϋ 'Αμερικανοϋ έπίσημου έξελίχτηκε - σύμ

φωνα μέ τό σχετικό πρακτικό - ώς έξής: 

«'Ο κ . Ράλλης άνοιξε τή συζήτηση μέ τή διαπίστωση 

δτι ή άτμόσφαιρα στίς ελληνοαμερικανικές σχέσεις άλλα

ξε τελείως τά τελευταία χρόνια. Πραγματικά, εlπε, στό διά
στημα τής δικτατορίας καί ίδιαιτέρως στά 1969 ή 1970, ή 
κοινή γνώμη στήν 'Ελλάδα άρχισε νά διερωτάται μήπως 

οί ΗΠΑ ήσαν πίσω άπό τούς δικτάτορες. ·Επίσης, στά 

1974 δημιουργήθηκε ή έντύπωση πώς ή 'Αμερική δέν εκα
με τίποτε γιά νά σταματήση τή δεύτερη τουρκική έπίθεση 

στήν Κύπρο, μ · δλο πού έν τφ μεταξύ στήν Κύπρο ε{ χ αν 

άναλάβει τήν έξουσία οί νόμιμες άρχές καί στήν 'Ελλάδα 

ε{χε άποκατασταθfj ή δημοκρατία. Αύτές τίς έντυπώσεις 

τίς έκμεταλλεύθηκε ή 'Αριστερά καί φθάσαμε σέ άντιαμε

ρικανικές διαδηλώσεις καί λιθοβολισμούς. 

»Σήμερα τό κλίμα εlναι τελείως διαφορετικό. 'Αντια

μερικανικές διαδηλώσεις δέν γίνονται πιά καί φθάσαμε 

στό σημείο νά συζητοuμε είδική σχέση μέ τό ΝΑΤΟ. 'Ένα 

τέτοιο ένδεχόμενο γίνεται μάλιστα δεκτό άκόμα καί άπό 

έξέχοντα μέλη τής άντιπολιτεύσεως. ·Η ραγδαία αύτή έξέ

λιξη όφείλεται στίς προσπάθειες τfjς Κυβερνήσεως καί 

ίδιαιτέρως τοu πρωθυπουργοu. Κανείς liλλος δέν θά μπο

ροuσε νά έπιτύχη δ, τι συνετελέσθη μέσα σέ τέσσαρα χρό

νια. Φοβquμαι δμως δτι αύτή ή έξαιρετική άτμόσφαιρα 

κινδυνεύει σήμερα έξ αίτίας τών πιέσεων πού διαγράφον

ται είς βάρος μας στό πλαίσιο τών συζητήσεων γιά τή 

ρύθμιση τών σχέσεών μας μέ τό ΝΑΤΟ καί συγκεκριμένα 

στή στρατιωτική έπιτροπή . 'Από τή χθεσινή συζήτηση 

προκύπτει πώς έκτιμοuμε τήν κατάσταση διαφορετικά. 

Σείς ύποστηρίζετε πώς οί τουρκικές άξιώσεις μπορεί νά 

γίνουν έν μέρει δεκτές άπό τή στρατιωτική έπιτροπή . 

'Εμείς έμμένουμε στίς προτάσεις πού εκαμε δ στρατηγός 

Χαίηγκ πρίν άπό τρείς μήνες. 

)) . ο πρωθυπουργός σάς ε{πε πώς δέν θά δεχόταν νά 
έξαρτηθfj ή έπανασύνδεσή μας μέ τό ΝΑΤΟ άπό τή συγκα

τάθεση τής Τουρκίας ή άπό τήν παροχή πρός αύτήν άν

ταλλαγμάτων. Σάς εlπε δτι ή • Ελλάς, σέ μιά τέτοια περί
πτωση, θά προτιμοuσε νά άποσύρη τίς προτάσεις της γιατί 

δέν θά δεχόταν νά έπανέλθη στή Συμμαχία ύπό συνθήκας 

δυσμενέστερας άπό τό 1974. ~Αν ύπάρχη κίνδυνος νά ζητή
ση ή στρατιωτική έπιτροπή άπό τήν 'Ελλάδα άνταλλά

γματα ύπέρ τfjς Τουρκίας, εlναι καλύτερα νά άναβληθή ή 

άπόφασή της, μέχρις δτου έπιτύχη ή άμερικανική Κυβέρ

νηση νά γίνουν δεκτές οί προτάσεις ΝΑΤΟ. 'Αλλοιώς, 

έπαναλαμβάνω, θά ύποχρεωθοuμε νά άποσύρουμε τίς προ

τάσεις μας, πράγμα πού θά σημαίνη δτι δέν θά μπορεί νά 

διατηρηθή οuτε τό σημερινό έπίπεδο των σχέσεών μας μέ 

τό ΝΑΤΟ. Γιατί ή συνεργασία πού ύπήρχε ώς τώρα ε{χε 

σάν προϋπόθεση τή βεβαιότητα πώς θά καταλήξουμε σέ 

συμφωνία γιά τήν είδική σχέση. ~Αλλ η έπίπτωση θά εlναι 

πώς θά δημιουργηθή πρόβλημα γιά τή διατήρηση των άμε

ρικανικών έγκαταστάσεων στήν ·Ελλάδα, άφοu οί έγκα

ταστάσεις αύτές εlναι άρρηκτα συνδεδεμένες μέ τίς σχέ

σεις τών δυό χωρών μέ τό ΝΑΤΟ. 

»Κρίστοφερ : Οί ΗΠΑ κάνουν δ,τι μποροuν γιά νά 

έπιτύχουν τήν έπάνοδο τfjς 'Ελλάδος στή Συμμαχία. Ή 

έπάνοδος δμως αύτή συνδέεται μέ εύαίσθητα θέματα. Δέν 

εlναι δυνατόν νά γυρίσόυμε στό 1974, γιατί πολλά άλλαξαν 
εκτοτε. Οί συνομιλίες Χαίηγκ - Ντάβου άπετέλεσαν μιά 

σημαντική πρόοδο . 0{ βασικές προτάσεις πού προέκυψαν 

άπ' αύτές εlναι δεκτές άπό τούς συμμάχους σάν σύνολο . 

ΕΙναι ενα πλαίσιο πού μπορεί νά λειτουργήση . Μένουν τά 

προβλήματα τής Δομής Διοικήσεων. Θά ήταν εύκταίο νά 

ύπάρξ11 δμόφωνη άπόφαση τής στρατιωτικής έπιτροπfjς 

άλλά μltλλον φαίνεται πώς θά διαφωνήσουν οί Τοuρκοι. 
Πάντως ή είσήγηση τής στρατιωτικής έπιτροπής άποτελεί 

άπλώς ενα ένδιάμεσο στάδιο, στά πλαίσια ένός όργάνου 

πού ο{ άρμοδιότητές του εχουν δρια . Θά συνεχίσουμε τίς 

προσπάθειές μας στό πολιτικό έπίπεδο, ώστε νά έπιτευχθή 

λύση άπολύτως ίκανοποιητική γιά τήν ·Ελλάδα. Θά ήταν 

είς βάρος τfjς άσφαλείας σας έάν φθάνατε στίς άποφάσεις 

πού άναφέρατε, γιά τό ΝΑΤΟ καί γιά τίς άμερικανικές έγ

καταστάσεις. Θά ήταν liλλωστε αύτό άσυνεπές πρός τούς 

σκοπούς πού εθεσε δ πρωθυπουργός . "Ως τώρα δέν εγινε 
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τίποτε τό τελικό καί ο{ 'Ηνωμένες Πολιτείες εχουν άναλά

βει βαρειές εύθύνες γιά τήν αισία εκβαση των διαπραγμα

τεύσεων. Οί διαφωνίες εχουν περιορισθή στό Ι:λάχιστο, 

ϊσως στό 5%. 
»Ράλλης: Θέλω νά άντιληφθήτε δτι liν ύπάρξη όμόφω

νη άπόφαση τής στρατιωτικής /:πι τροπής διαφορετική άπό 

τήν εισήγηση Χαίηγκ, θά άποσύρουμε τίς προτάσεις μας. 

~πορουμε νά συζητήσουμε μόνον liν σέ μιά άπόφαση 

σύμφωνη μέ τίς προτάσεις Χαίηγκ ύπάρχη μόνο τουρκική 

μειοψηφία. Εϊπατε δτι ή κατάσταση liλλαξε άπό τό 1974. 
'Αλλά τί liλλαξε άπό τήν εισήγηση Χαίηγκ εως σήμερα; 

Έμεσολάβησε βέβαια ό τουρκικός έκβιασμός. 'Εμείς 

δμως /:φθάσαμε στά δρια των ύποχωρήσεών μας. Κανείς 

'Έλλην δέν θά δεχόταν liλλες ύποχωρήσεις. 'Η στάση μας 

ύπαγορεύεται άπό τήν άνάγκη. "Αν κάναμε διαφορετικά θά 

χάναμε τήν 'Ελλάδα. 'Εμείς θέλουμε νά κρατήσουμε τή 

χώρα μας στό δυτικό κόσμο. Βοηθήστε μας." Αν νομίζετε 

πώς δέν σaς εϊμαστε χρήσιμοι, τότε θά βγάλουμε κι Ι:μείς 

τά συμπεράσματά μας. Γιά μdς δέν ύπάρχει liλλη διέξοδος. 

»Κρίστοφερ: Εϊμαστε σέ δύσκολη θέση άνάμεσα σέ δύο 

φίλους πού είναι άντίπαλοι. Δέν θέλω νά δικαιολογήσω 

τούς Τούρκους. 'Αλλά είναι /:νωρίς άκόμα γιά νά κρίνη 

κανείς τήν τουρκική στάση μετά τήν liρση του Ι:μπάργκο. 

'Η στάση αύτή πρέπει νά έκτιμηθή συνολικά καί όχι μόνο 

στό θέμα τής Ι:πανασυνδέσεώς σας μέ τό ΝΑΤΟ. "Εχουμε 

συμπάθεια γιά τίς έλληνικές θέσεις άλλά πρέπει νά βρουμε 

τρόπο νά μήν προδικάση ό τρόπος τής Ι:πανασυνδέσεώς 

σας τά προβλήματα του Αιγαίου πού άνήκουν οί διμερείς 

διαπραγματεύσεις. 'Η έπιστροφή σας μdς είναι κάθε liλλο 

παρά άδιάφορη. Είναι θέμα ύψίστης σημασίας. 'Η λύση 

πού θά βρεθή πρέπει νά ξεχωρίση τά θέματα τής Ι:πιστρο

φής σας άπό τίς διμερείς διαφορές. 

»Ράλλης: Συμφωνουμε σ' αύτό, άλλά ή κατάσταση δυ

σχεραίνεται άπό τίς δηλώσεις πού κάνουν κάθε τόσο οί 

Τουρκοι. 'Εμείς τίς άποφεύγουμε άλλ' αύτό άπολήγει εις 

βάρος μας. 'Η σιωπή μας όφείλεται στό δτι ενδιαφερόμα

στε γιά τήν ένότητα του δυτικου κόσμου, οί Τουρκοι δμως 

δέν ύπολογίζουν κανένα φραγμό. 

»Κρίστοφερ: 'Υποστηρίζουμε τήν έπανένταξή σας καί 

μάλιστα τό γρηγορώτερο. Δέν εϊμαστε ιδιαιτέρως άπαισιό

δοξοι γιά τό άποτέλεσμα των συζητήσεων στή στρατιωτι

κή /:πι τροπή, σdς ζητάμε δμως, δποιο καί liν είναι αύτό τό 

άποτέλεσμα, νά τό θεωρήσετε όχι σάν κάτι τελικό, άλλά 

σάν πόρισμα ένός τεχνικου όργάνου πού μπορεί νά τροπο

ποιηθή άπό τά πολιτικά δργανα. Θά κάμουμε δ,τι μπορου

με. "Άλλωστε, ή Ι:πανένταξή μας θά είναι πρός όφελος καί 

αύτών των ιδίων των Τούρκων. 

»'Όσο γιά τό θέμα τής ισορροπίας, ό πρόεδρος Κάρτερ 

/:δήλωσε πώς δέν θά κάμη τίποτε πού νά μεταβάλη τή γενι

κή ισορροπία δυνάμεων. Στίς 31 Αύγούστου i::λαβε σχετικό 
γράμμα του κ. Καραμανλή, αύτό δέ Ι:λήφθη ύπ' δψιν άπό 

τό Κογκρέσσο καί ή άρχική δήλωση Κάρτερ διευρύνθηκε. 

Συγκεκριμένα, τό Κογκρέσσο άναφέρθηκε στήν ισορροπία 

καί μεταξύ ΝΑΤΟ καί Συμφώνου Βαρσοβίας άλλά καί με

ταξύ χωρών τής περιοχής σας. Τήν ύπόσχεση αύτή θά τήν 

τηρήσουμε καί δέν θά δώσουμε δπλα νέας τεχνολογίας σέ 

μιά χώρα χωρίς νά τά δώσουμε καί στήν liλλη. "Άλλωστε, 

κάθε χρόνο ό προϋπολογισμός τής άμύνης περνάει άπό τό 

Κογκρέσσο, πού θά Ι:ξετάση καί τό θέμα τής ισορροπίας, 

οχ ι βέβαια δολλάριο μέ δολλάριο άλλά γενικά. 'Η ποιότης 

θά πρέπει Ι:πίσης νά ύπολογισθή άπέναντι στήν ποσότητα. 

»' Αβέρωφ-Τοσίτσας: Γνωρίζω δτι ή θέση σας είναι 
δύσκολη άνάμεσα σέ δυό συμμάχους σας. 'Ωστόσο, /:πι

σημαίνω πώς ή Ι:ξέλιξη στό ΝΑΤΟ γιά τό θέμα μας liρχισε 
νά παίρνη τροπή δυσμενή μέ τό δεύτερο σχέδιο εκτιμήσε

ως του I~S (Στρατιωτικής Γραμματείας), τήν κατάρτιση 

του όποίου Ι:πηρέασε σημαντικά ό 'Αμερικανός άντιπρό

σωπος στή στρατιωτική έπιτροπή. Είναι φανερό πώς ή 

τουρκική πίεση εφερε άποτελέσματα καί μετέβαλε άπότο

μα τό κλίμα πού είχε επικρατήσει εως τότε. 

»Κρίστοφερ: ~ιά ρύθμιση στά πλαίσια του ΝΑΤΟ 

μπορεί νά Ι:πηρεάση liλλα πολιτικής φύσεως θέματα δπως 

είναι ή ύφαλοκρηπίδα; 

»Τζούνης: 'Όχι, γιατί τά θέματα είναι τελείως διαφορε

τικά. "Άλλωστε, τό θέμα τής ύφαλο κρηπίδας είναι νομικό 

καί έμείς επιδιώκουμε νά άπομονώσουμε τά νομικά θέματα 

καί δχι νά τούς προσδώσουμε πολιτικές διαστάσεις. 

'Εκείνοι πού Ι:πιχειρουν νά δώσουν στά θέματα αύτά πολι

τικό περιεχόμενο είναι ο{ Τουρκοι. 

»' Αβέρωφ-Τοσίτσας: ~πορουμε νά άναλάβουμε σχετι
κή ύποχρέωση, δτι δηλαδή μιά ρύθμιση τής είδικής σχέ

σεως δέν θά Ι:πηρεάση άλλα διμερή θέματα. 'Εμείς έπιδιώ

κουμε νά άποκαταστήσουμε καλές σχέσεις μέ τήν Τουρ

κία. 'Η σημερινή κατάσταση μέ άνταγωνισμό σέ διαφό

ρους τομείς καί ιδιαίτερα στόν τομέα των έξοπλισμών είναι 

καταστροφική καί γιά τίς δύο χώρες. Γι' αύτό άκριβώς 

προσπαθουμε νά λύσουμε τίς διαφορές μας μέ συνομιλίες, 

εστω καί liν δέν τούς εχουμε /:μπιστοσύνη. 

»Ράλλης: Τό\) Σεπτέμβριο, στή Νέα 'Υόρκη, ό κ. 

'Οκτσούν μου είπε πώς, liν παύσουμε νά έπιμένουμε στό 

θέμα των 10 μιλίων, δέν θά εχουν πλέον καμμιά άπαίτηση. 
Του άπήντησα πώς, liν δέν προβάλλουν άλλες άπαιτήσεις 

συμφωνώ, έκείνος δμως εσπευσε νά άναφέρη τό θέμα των 

νησιών καί liλλα. Τούς δηλώσαμε δτι δέν θεωρουμε τή 

γραμμή FIR ώς Ι:θνικό σύνορο, άλλά μόνον ώς διοικητική 
γραμμή διαχωρισμου άρμοδιοτήτων. 

>>Θεοδωρόπουλος: Στίς συνομιλίες πού είχα μέ τόν γε

νικό γραμματέα του τουρκικου ύπουργείου 'Εξωτερικών κ. 

'Ελεκντάγκ, συμφωνήσαμε δτι τό θέμα των 10 μιλίων θά τό 
έξετάσουμε στό τέλος των διαπραγματεύσεων. 'Εν τούτοις, 

στίς έπόμενες συνομιλίες οί Τουρκοι τό εθεσαν σάν προϋ

πόθεση κάθε liλλης συζητήσεως γιά τό έναέριο χώρο. 

'Όσο γιά τό θέμα του early warning, ένώ έμείς δεχόμαστε 
νά τούς δίνουμε πληροφορίες άπό μιά ζώνη πλάτους 30 
περίπου μιλίων δυτικά τής γραμμής του FIR, έκείνοι άρ
νουνται τήν άμοιβαιότητα. ~έ άλλα λόγια, έκείνοι μέν θέ

λουν νά εχουν προειδοποίηση, γιά μaς δμως ό χρόνος προ

ειδοποιήσεως νά είναι μηδέν. 

»Νίμιτς: Οί Τουρκοι μdς είπαν δτι δέχονται νά άνα

γνωρίσουν τήν γραμμή του FIR. Αύτό άποτελεί ύποχώρη
ση έκ μέρους των. Γενικά μdς άφησαν μέ τήν έντύπωση δτι 

τό μόνο θέμα πού παρεμποδίζει τή συμφωνία έπί του έναε

ρίου χώρου είναι τό θέμα των 10 ναυτικών μιλίων. 
»Θεοδωρόπουλος: 'Επισημαίνω δύο σημεία: Τό πρώτο 

είναι δτι άπό τό 1931, όπότε επεκτείναμε τόν Ι:ναέριο χώρο 
σέ I Ο μίλια, εως τό 1975 οί Τουρκοι δέχονταν άπολύτως τό 
καθεστώς αύτό, ύπάρχει δέ πλήθος έγγράφων στοιχείων 
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πού τό επιβεβαιώνουν. Τό δεύτερο εΙναι δτι γιά τό early 
warning θέτουν δικούς τους δρους χωρίς νά δέχωνται καμ
μιά άμοιβαιότητα, μέ τρόπο πού νά μένουν τά νησιά μας 

&κάλυπτα. 

»Κρίστοφερ: Τό έπείγον εΙναι νά ρυθμισθή τό θέμα τής 

άπανασυνδέσεως . VΙσως θά διευκολυνόταν τό πράγμα μέ 

μιά δική σας βεβαίωση δτι ή Δομή Διοικήσεων πού θά 

άποφασισθή δέν θά έπηρεάση διμερή θέματα, δπως εΙναι 

τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδος. 

>Πζούνης: 'Επαναλαμβάνει δτι τά δύο θέματα εΙ ναι 

άσχετα μεταξύ τους. 

»Κρίστοφερ: Είμαστε ετοιμοι νά έπεξεργασθοuμε συμ

φωνία συμπαραγωγής στρατιωτικοί) ύλικοu. Γιά τό σκοπό 

αuτό μποροuμε νά σaς στείλουμε μιά δ μάδα είδικών γιά νά 

συζητήση μαζί σας σέ ήμερομηνία τής προτιμήσεώς σας, 

αν τό θέμα σaς ένδιαφέρη. 

»' Αβέρωφ-Τοσίτσας: ΕΙ ναι έξαιρετικά ένδιαφέρον. 
»Κρίστοφερ: ·Η στάση μας δείχνει τήν άπόφασή μας 

νά τηροuμε τήν ίδια στάση άπέναντι στήν Τουρκία καί σ' 

έσάς. v Άλλωστε, ή συμπαραγωγή όπλισμοu βρίσκεται στό 

πλαίσιο τής συμμαχικής προσπαθείας γιά τυποποίηση καί 

'Ίnteroperability" . 

»"Οσο γιά τό Κυπριακό, προσπαθοuμε δσο μποροuμε 

καί έλπίζουμε νά έπιτύχουμε έπανάληψη τών διακοινοτι

κών συνομιλιών κάτω άπό τήν αίγίδα τών ·Ηνωμένων 

'Εθνών, ώστε νά λάβουν οί Τοuρκοι τήν εuκαιρία νά δεί

ξουν έλαστικότητα. Χαιρόμαστε πού ό κ. Καραμανλής 

βρίσκει καλή αuτή τήν ίδέα. Θά πρέπει βέβαια νά κατα

βληθή σχετική προσπάθεια καί άπό τούς κ. κ. Κυπριανοu 

καί Ντενκτάς. 'Ελπίζω νά συναντηθοuν σύντομα, άλλά 

καλό θά ήταν νά βοηθήσουμε μέ "καλές ύπηρεσίες" (good 
offices) έσείς καί έμείς. 

»' Αβέρωφ-Τοσίτσας: Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς τό 
Κυπριακό ρίχνει τή σκιά του στήν δλη είκόνα τής περιο

χής. 

»Κρίστοφερ: η μποροuμε νά κάνουμε γιά νά ένισχύ

σουμε τίς σχέσεις μας κατά τίς δύσκολες φάσεις πού πέρα

σαν (άρση έμπάργκο κ.τ . λ.). 

»Ράλλης: τίποτε δέν μπορεί νά γίνη liν δέν ρυθμισθοuν 

στά προβλήματα πού συζητήσαμε. Τό πολιτικό κλίμα 

έξαρτaται άπό τά προβλήματα αuτά πού εχουν σχέση μέ τό 

Αίγαίο. • Οποιαδήποτε ένέργεια σέ liλλους τομείς όχι μό
νον δέν θά ώφελοuσε, άλλά καί θά προκαλοuσε δυσμενείς 

άντιδράσεις τής κοινής γνώμης. 

»' Αβέρωφ-Τοσίτσας: Μιά μερίδα τής κοινής γνώμης πι
στεύει πώς ε{σθε φιλότουρκοι. Αuτή κυρίως ή έντύπωση 

πρέπει νά έξαλειφθή. 'Εκείνοι πού τήν συντηροuν εΙναι 
άριστα ώργανωμένοι καί θά τήν έκμεταλλευθοuν μέ έπικίν

δυνες έπιπτώσεις, liν δέν δοθοuν άπτές άποδείξεις πώς ή 

έντύπωση αuτή ε{ναι έσφαλμένη. 

>>Ράλλης: ·Ο δρόμος πού κατορθώσαμε νά διανύσουμε 

καί γενικότερα καί στόν τομέα των σχέσεών μας μέσα σέ 

τέσσερα χρόνια καί ύπό συνθήκες έξαιρετικά δύκολες 

προκαλεί κατάπληξη. Κανείς liλλος έκτός άπό τόν κ. Κα

ραμανλή δέν θά μποροuσε νά έπιτύχη ενα τέτοιον άθλο. 

»Κρίστοφερ: Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς εχετε κάμει 

πραγματικά θαύματα. 'Όσο γιά τή δική μας θέση, καταλα

βαίνετε δτι τά θέματα πού συζητήσαμε δέν μποροuμε νά τά 

έλέγξουμε μόνοι μας. VΕχουμε καί συνεταίρους, αuτό δέ 

συμβαίνει καί στό ΝΑΤΟ. Πάντως θά κάμουμε δ,τι ε{ναι 

δυνατό» 138 . 

Τό τελικό κοινό άνακοινωθέν άνέφερε: 

«Ό άναπληρωτής ύπουργός τών 'Εξωτερικών τών 
· Ηνωμένω,ν Πολιτειών κ. Οuώρεν Κρίστοφερ έπισκέφθηκε 

τήν 'Αθήνα μεταξύ 19 καί 21 'Οκτωβρίου καί συναντήθη
κε μέ τήν έλληνική ήγεσία. Ή έπίσκεψή του άποτελεί 

τμήμα τής συνεχοuς διαδικασίας μέ τήν όποία ν ή • Ελλάς 
καί οί 'Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώνουν τή συνεργασία 

τους γιά τούς κοινούς σκοπούς . Ό κ. Κρίστοφερ, συνο

δευόμενος άπό τό σύμβουλο του άμερικανικοu ύπουργείου 

'Εξωτερικών κ . Νίμετς, ήρθε στήν 'Αθήνα κατόπιν όδη

γιών του προέδρου Κάρτερ. 'Επισκέφθηκε τόν πρωθυ

πουργό κ. Καραμανλή καί ε{ χε συσκέψεις μέ τόν ύπουργό 

'Εξωτερικών κ. Ράλλη, τόν ύπουργό Συντονισμοί) κ. Μη

τσοτάκη καί τόν ύπουργό ·Εθνικής ·Αμύνης κ. ' Αβέρωφ. 

»Κατά τίς συνομιλίες αuτές οί δύο πλευρές προέβησαν 

σέ εuρεία άνασκόπηση τής σημερινής καταστάσεως τών 

διμερών ελληνοαμερικανικών σχέσεων καί των συναφών 

προβλημάτων. 

»Οί δύο πλευρές συμμερίζονται τήν κοινή έπιθυμία νά 

ένδυναμώσουν, νά έμπλουτίσουν καί νά άναπτύξουν τίς ελ

ληνοαμερικανικές σχέσεις. Συνεφώνησαν δτι οί σχέσεις 

αuτές, βασισμένες σέ παλαιούς, παραδοσιακούς δεσμούς 

φιλίας καί κοινών άγώνων τών δύο λαών καί στήν κοινή 

προσήλωσή τους στά ίδεώδη τής έλευθερίας καί τής δημο

κρατίας, χρειάζονται συνεχή έπαγρύπνηση γιά νά καλλιε

ρηθοuν καί νά άναπτυχθοuν περαιτέρω. 

»Στό πλαίσιο αuτό: 

»Οί Κυβερνήσεις ·Ελλάδος καί • Ηνωμένων Πολιτειών 
συνεφώνησαν δτι ή έπίλυση τών διαφορών στήν ·Α νατο

λική Μεσόγειο πρέπει νά έπιδιώκεται είρηνικά διά διεθνώς 

παραδεδεγμένων διαδικασιών, άποφευγομένων των προκλή

σεων, τής άπειλής ή τής χρήσεως βίας. Ό άναπληρωτής 

ύπουργός των ' Εξωτερικών έπανέλαβε τήν άπόφαση τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών νά κάνουν μείζονα προσπάθεια γιά 

νά άποτρέψουν κάθε ένέργεια πού θά διετάρασσε τήν είρή

νη στήν περιοχή. 

»Οί δύο πλευρές έπεσκόπησαν τήν παροuσα κατάσταση 

των συνομιλιών άναφορικά μέ τή σχέση τής • Ελλάδος μέ 
τό ΝΑΤΟ καί συνεφώνησαν δτι ή έπιτυχής εκβαση των 

συνομιλιών αuτών εΙναι έπιθυμητή πρός τό συμφέρον τής 

κοινής γνώμης. 

» Ό άναπληρωτής ύπουργός των 'Εξωτερικών διεβε
βαίωσε δτι ή άμυντική βοήθεια τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

θά διαμορφώνεται ετσι ώστε νά διατηρήται ή παροuσα 

στρατιωτική ίσορροπία στήν περιοχή, νά μποροuν οί σύμ

μαχοι νά ίκανοποιοuν τίς άμυντικές τους άνάγκες καί νά 

έκπληροuν τίς συμμαχικές τους ύποχρεώσεις. 

»Οί δύο πλευρές έπεσκόπησαν έπίσης τήν κατάσταση 

στήν Κύπρο καί συνεφώνησαν δτι ή δικαία καί είρηνική 

λύση του κυπριακοί) προβλήματος άποτελεί έπείγον θέμα 

διεθνοuς ένδιαφέροντος. Θά συνεχίσουν νά ύποστηρίζουν 

τίς προσπάθειες του γενικοu γραμματέως τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών νά έπιτύχη σύντομα μιά τέτοια λύση σύμφωνα μέ 

τήν έντολή πού εχει λάβει άπό τά • Ηνωμένα VΕθνη. 
>>'Εξετάζοντας τίς διμερείς τους σχέσεις οί δύο πλευρές 

άναγνώρισαν δτι ε{ναι έπιθυμητή ή διεύρυνση καί έντατι-
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κοποίηση τής έλληνοαμερικανικής συνεργασίας σέ διαφό

ρους τομείς, δπως ή παιδεία, ή δημοσία ύγεία, τό περιβάλ

λον, ή έπιστημονική ερευνα καί τεχνολογία. 'Εσημείωσαν 

μέ ίκανοποίηση δτι εχουν ήδη ύπογραφij δύο συμφωνίες 

επιστημονικής καί τεχνικής συνεργασίας καί δτι εχουν έν

τοπισθή καί άλλοι τομείς συνεργασίας. Συνεφωνήθη δτι οί 

άρμόδιες άρχές καί όργανισμοί τών δύο Κυβερνήσεων πρέ

πει νά δώσουν άμεση καί είδική εμφαση στήν κατάρτιση 

προγραμμάτων συνεργασίας καί συγκεκριμένων σχεδίων 

στούς άνωτέρω καί σέ άλλους τομείς. 

»Γενικώτερα, σέ φιλική άτμόσφαιρα καί σέ πνεuμα 

άμοιβαίας κατανοήσεως, οί δύο πλευρές συνεφώνησαν δτι 

θά συνεχίσουν νά έπιδιώκουν τήν ένίσχυση τής συνεργα

σίας τους». 

Προτοϋ άναχωρήσει άπό τήν 'Ελλάδα, ό 'Αμε

ρικανός πολιτικός εδωσε συνέντευξη τύπου, τό περι

εχόμενο τής όποίας ήταν τό άκόλουθο: 

«Κυρίες καί κύριοι, 

»Δέν εχω σκοπό νά σaς κουράσω μέ μιά μακροσκελή 

άνακοίνωση. n Ας μοu έπιτραπεί μόνο νά πώ δτι είμαι όχι 

μόνο ευχαριστημένος, άλλά κατενθουσιασμένος, πού βρέ

θηκα στήν 'Αθήνα καί τό μόνο πράγμα γιά τό όποίο λυποu

μαι είναι δτι δέν μποροuσα νά μείνω περισσότερο. 

'Ερ.: Στή κοινή άνακοίνωση λέγεται δτι δ ύφυπουργός 

τών 'Εξωτερικών έπανέλαβε τή σταθερή άπόφαση τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών νά καταβάλουν μιά μείζονα προσπά

θεια ά\στε νά άποφεύγεται όποιαδήποτε ένέργεια πού θά 

μποροuσε νά διαταράξει τήν είρήνη στήν περιοχή. Μήπως 

τό τοιοuτο συνεπάγεται μιά ύλική δέσμευση έκ μέρους τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών; 

'Απ.: Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες εχουν παλαιόθεν υίοθε

τήσει τή στάση νά άντιτίθενται σέ κάθε προσπάθεια δια

κανονισμοί) οίωνδήποτε διαφορών στήν 'Ανατολική Με

σόγειο διά τής χρήσεως τής στρατιωτικής βίας. Θά είμα

σταν διατεθειμένοι νά προβοuμε σέ μιά σειρά ένεργειών σέ 

μιά προσπάθεια γιά τήν πραγματοποίηση αυτοu του σκο

ποί) -πού είναι ξεκάθαρος καί δέν άφήνει καμιά άμφιβο

λία -πού συνίσταται στό νά άποφεύγεται δ διακανονισμός 

παρομοίων διαφορών διά τής χρήσεως τής βίας. Δέν νομί

ζω δτι είναι χρήσιμο, έπί του παρόντος, νά προσπαθήσω νά 

κάνω ύποθέσεις ώς πρός τί ή έν λόγφ σειρά ένεργειών θά 

μποροuσε νά είναι. Φρονώ δτι θά ήταν καλλίτερα νά έκ

φραστεί αυτή σάν μιά σταθερή άπόφαση τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών νά διασφαλιστεί, ά\στε τά προβλήματα α{Jτής 

τής περιοχής, καθώς καί άλλων περιοχών, διακανονίζονται 

διά μέσου διαπραγματεύσεων καί τών άλλων διεθνών όργά

νων γιά τόν διακανονισμό διαφορών πού νά άπέχουν πολύ 

άπό τή χρήση στρατιωτικής βίας. 

'Ε ρ.: nΗδη, άπό τήν άφιξή σας στήν 'Αθήνα, δ πρωθυ

πουργός τής Τουρκίας, κ. Έτσεβίτ, άναφέρθηκε άνοιχτά 

σέ όρισμένες τουρκικές διαμαρτυρίες σχετικά μέ τήν έπά

νοδο τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ. Μήπως μπορείτε νά σχο

λιάσετε τίς τελευταίες έξελίξεις πάνω σ, αυτό τό θέμα; 

'Απ . : "Ας μου έπιτραπεί νά Πω μόνο τά παρακάτω έπ' 
αυτοu τοu ζητήματος: Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ 

ύπέρ τής έπανένταξης τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ. Τοuτο 

είναι ενα σημαντικό μέρος τής πολιτικής τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών άναφορικά μέ αυτή τήν περιοχή. 'Έχομε τήν 

πρόθεση νά πράξουμε δ, τι μποροuμε γιά νά προσπαθήσου

με νά βοηθήσουμε τήν έπίτευξη αυτοί) του άποτελέσματος. 

Φρονοuμε δτι είναι σημαντικό δπως ή 'Ελλάς έπιστρέψει 

στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ σέ μιά βάση πού νά 

είναι ίκανοποιητική τόσο στήν 'Ελλάδα δσο καί στή Συμ

μαχία. 

Έρ.: Σέ ποιές ένέργειες είναι tτοιμη ή άμερικανική 

Κυβέρνηση νά προβεί ά\στε νά διατηρηθεί ή στρατιωτική 

ίσορροπία στό Αίγαίο μετά τήν άρση του άποκλεισμοu 

πρός τήν Τουρκία. 

Απ.: Ή πολιτική τών 'Ηνωμένων Πολιτειών είναι νά 

σχεδιάζει τά προγράμματα τής στρατιωτικής βοηθείας κα

τά τρόπο πού νά διατηρείται ή γενική στρατιωτική ίσορ

ροπία σ' αυτή τήν περιοχή καί πού νά καθιστά δυνατό, 

οτίς χώρες αύτής τής περιοχής, νά άνταποκριθοuν στίς 
άμυντικές άνάγκες τους καί στίς δεσμεύσεις πού εχουν 

εναντι τοu ΝΑΤΟ. Γι' αύτό λοιπόν θά έξετάζουμε τά προ

γράμματά μας στρατιωτικής βοηθείας σέ μιά έτήσια βάση, 

ά\στε νά μπορεί νά πραγματοποιείται ή πολιτική τής χώρας 

μας πού είναι δ σχεδιασμός τών προγραμμάτων αυτών κατά 

τρόπο πού νά διατηρεί καί νά συνεχίζει τή γενική στρατιω

τική ίσορροπία σ' αύτή τήν περιοχή καί, δπως ήδη άνέφε

ρα, νά καθιστa δυνατό, στίς χώρες αυτής τής περιοχής, νά 

έκπληροuν τίς ύποχρεώσεις τους εναντι του ΝΑΤΟ καί νά 

άνταποκρίνονται στίς άμυντικές τους άνάγκες. 

Έρ.: Ποιά θά ήταν ή άντίδραση τής άμερικανικής Κυ

βερνήσεως σέ περίπτωση πού ή Τουρκία ήθελε προβεί σέ 

ένέργειες στό Αίγα ίο έναντίον τής 'Ελλάδος; 

'Απ.: Λοιπόν, δπως άνέφερα καί προηγουμένως, οί 

-,Ηνωμένες Πολιτείες θά άντετάσσοντο ζωηρά καί χωρίς 
καμιά άμφιβολία σέ όποιαδήποτε ένέργεια πού θά προσπα

θοuσε νά έπιλύσει τά προβλήματα στό Αίγαίο διά τής χρη

σιμοποιήσεως στρατιωτικής βίας. Θά είμασταν διατεθειμέ

νοι νά λάβουμε δραστήρια μέτρα ά\στε νά άποφευχθεί μιά 

τέτοια άπόπειρα έπιλύσεως τών προβλημάτων αυτών διά 

τής χρησιμοποιήσεως βίας. Φρονοuμεν δτι οί διαπραγμα

τεύσεις καί τά συνηθισμένα διεθνή έργαλεία πρέπει νά 

χρησιμοποιοuνται γιά τήν έπίλυση τών διμερών αυτών 

προβλημάτων μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας. 

'Ε ρ.: Πέρασε ήδη όρισμένο χρονικό διάστημα άπό τήν 

άρση tou άποκλεισμοu, tνας δέ άπό τούς κυρίους λόγους 
γιά τήν liρση του άποκλεισμοu ύπήρξεν δ διακανονισμός 
του κυπριακοu προβλήματος. Μήπως παρατηρήσατε δποι

αδήποτε πρόοδο σχετικά ή μήπως εύρίσκεσθε άκόμα στό 

άρχικό στάδιο τής άναμονής του πρώτου μέτρου πού πρέ

πει νά ληφθεί; 

'Απ.: Έπιθυμοuμε ζωηρά νά συνεργαστοuμε μέ τά 

'Ηνωμένα "Εθνη σέ μιά προσπάθεια έξευρέσεως μιaς εί

ρηνικής καί μονίμου λύσεως τών προβλημάτων τής Κύ

πρου. Τό χρονικό διάστημα πού πέρασε άπό τήν άρση τοu 

άποκλεισμοu δέν ήταν έπαρκές γιά νά δοκιμάσει κανείς ή 

νά διερευνήσει πλήρως τίς ευκαιρίες πού ύπάχουν γιά ενα 

διακανονισμό. Διαισθάνομαι, καί έγώ δ ίδιος, κάποια τό

νωση στήν όρμή, κάποια τόνωση στό ένδιαφέρον τών με

ρών νά προβοuν σέ ερευνες καί νά άναζητήσουν κάποιο 

διακανονισμό στή περιοχή αυτή, έλπίζω δέ, καθώς οί έπό

μενοι μήνες περάσουν κάτω άπό τήν έντολή τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών, δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες θά μπορέσουν νά 
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φανοuν χρήσιμες στά ένδιαφερόμενα μέρη τής περιοχής 

αύτής νά καταλήξουν σέ μιά ειρηνική καί μόνιμη λύση τοϋ 

μακροχρόνιου αuτοi) προβλήματος πού εχει τόσο σημαν

τικές διαστάσεις - άνθρωπιστικές διαστάσεις, καθώς έπί

σης καί τά προβλήματα των κοινοτήτων μέσα στήν έν λό

γω περιοχή. 

Έρ. : "Υστερα άπό τίς συνομιλίες πού είχατε μέ τήν 

έλληνική Κυβέρνηση ε{στε ίκανοποιημένος δτι ύπάρχει 

κάποια έλπίδα γιά μιά σύντομη έπίλυση των έλληνοτουρ

κικών διαφορών στό Αιγαίο; 

'Απ.: Λοιπόν, ε{ χα τήν πολύ μεγάλη τύχη νά διεξαγάγω 

άρκετές συνομιλίες μέ ήγέτες τής έλληνικής Κυβερνήσε

ως . Εlμαι Ιδιαίτερα εύγνώμων στόν πρωθυπουργό Καρα

μανλή πού μέ δέχτηκε τήν πρώτη νύχτα πού εφθασα έδώ 

γιά μιά δίωρη συνομιλία πού συνεχίστηκε κατά τή διάρ

κεια τοϋ δείπνου. Χθές εγινα δεκτός μέ μεγάλη οικειότητα 

άπό τόν ύπουργό Συντονισμοί), τόν ύπουργό των ' Εξωτε

ρικών καί τόν ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης. Φεύγω πολύ 

καλλίτερα κατατοπισμένος γιά τά προβλήματα τής 'Ελλά

δος καί τά προβλήματα αuτής τής περιοχής. Βρίσκω δτι 

φεύγω μέ ενα συναίσθημα μεγαλύτερης αισιοδοξίας δτι τά 
προβλήματα αύτά μποροϋν νά έπιλυθοuν μεταξύ των δύο 

χωρών. ν Εχετε έξέχοντες ήγέτες στή χώρα σας καί τούς 

βρίσκω άφοσιωμένους στήν έξεύρεση μιaς είρηνικής καί 

ύπεύθυνης λύσης των προβλημάτων αuτών. 

' Ερ.: Διαβάσαμε στό άνακοινωθέν δτι έπρόκειτο νά συ

ζητήσετε τό θέμα τής οίκονομικής συνεργασίας. ' Υποθέτω 

δτι τό θέμα αuτό τό συζητήσατε μέ τόν ύπουργό κ. Μητσο

τάκη. Μήπως μπορείτε νά ε{στε πιό συγκεκριμένος δσον 

άφορα τό σχήμα πού θά λάβει αuτή ή οικονομική συνερ

γασία; τί άκριβώς συνεζητήθη ; 

'Απ . : Λοιπόν, συζητήσαμε μιά εuρεία κλίμακα προ

βλημάτων πού θά μποροϋσαν νά δδηγήσουν σέ λύσεις πού 

νά έμπνέονται άπό πνεϋμα συνεργασίας μεταξύ των δύο 

χωρών. 'Επί παραδείγματι, μιλήσαμε γιά προβλήματα του 

περιβάλλοντος καί ύπέδειξα δτι θά επρεπε νά γίνονται συ

νεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ των χωρών μας πού νά 

άφοροuν κοινούς τρόπους προσεγγίσεως τών προβλημά

των αuτών. Μιλήσαμε γιά προβλήματα ώκεανογραφίας καί 

θέσαμε, γιά μιά άκόμα φορά, μιά βάση γιά περαιτέρω συ

νομιλίες έπί τόϋ θέματος αuτοϋ. Μιλήσαμε γιά έμπόριο καί 

γιά τούς τρόπους μέ τούς δποίους τό έμπόριο μεταξύ των 

δύο χωρών μας, καθώς καί οί έπενδύσεις, μποροϋν νά έν

θαρρυνθοuν. Μιλήσαμε γιά τή δυνατότητα δανείων έκ μέ

ρους τής Τραπέζης 'Εξαγωγών-Εισαγωγών πρός έλληνι

κές εταιρείες ή σέ άλλους στή χώρα σας σάν μιά δυνατότη

τα. Μπορείτε λοιπόν νά δείτε δτι ή συνομιλία μας κυμάν

θηκε σέ μιά εuρεία ποικιλία ζητημάτων πού θά μποροuσαν 

νά άποτελέσουν μιά βάση γιά συνεργασία στόν οΙκονομικό 

τομέα . 

'Ε ρ. : Μήπως ύπάρχει καμιά ενδειξη ώς πρός τό πότε θά 

έπιτευχθεί μιά δριστική συμφωνία άναφορικά μέ τίς στρα

τιωτικές έγκαταστάσεις των • Ηνωμένων Πολιτειών πού 
λειτουργοϋν στήν 'Ελλάδα; 

' Απ. : 'Όπως γνωρίζετε, ύπάρχει μιά συμφωνία άμυντι

κής συνεργασίας πού ύπεγράφη μεταξύ τής ·Ελλάδος καί 

των ' Ηνωμένων Πολιτειών . Είμεθα τελείως διατεθειμένοι 

νά μελετήσουμε περαιτέρω τό θέμα αύτό, δποτεδήποτε ή 

έλληνική Κυβέρνηση θά τό έπιθυμοuσε, οί σημερινές δμως 

περιστάσεις δέν φαίνονται νά εχουν χαρακτήρα πού θά 

άπαιτοϋσε δποιαδήποτε έπείγουσα άλλαγή . 

Έρ. : Λέτε δτι τόσον έσείς, δσο καί ή έλληνική Κυβέρ

νηση, θέλετε νά έπιτύχετε σύντομα ενα τέτοιο διακανονι

σμό τής κατάστασης στήν Κύπρο δυνάμει τής παρούσης 

έντολής άπό τά 'Ηνωμένα νΕθνη. Μία άποψη αuτής τής 

έντολής ε{ναι ή έπανάληψη τών διακοινοτικών συνομιλι

ών. 'Ύστερα άπό τήν έπαφή πού είχατε μέ τήν έλληνική 

Κυβέρνηση μήπως φρονείτε δτι δ καιρός ε{ναι τώρα κα

τάλληλος γιά τήν έπανάληψη διακοινοτικών συνομιλιών; 

'Απ. : Λοιπόν, οί διακοινοτικές συνομιλίες θά λάβουν 

χώρα, φυσικά, μεταξύ τών 'Ελληνοκυπρίων καί τών Τουρ

κοκυπρίων. 'Ελπίζουμε δτι σύντομα θά δημιουργηθοϋν οί 

συνθήκες έκείνες γιά τήν έπανάληψη αuτών των συνομιλι

ών . ' Ελπίζουμε δτι οί συνομιλίες αuτές, δ ταν θά έπαναρχί

σουν, θά ε{ ναι συζητήσεις μεγάλης σημασίας καί σκοπιμό

τητος. Πιστεύουμε δτι τά ένδιαφερόμενα μέρη συγκεντρώ

νουν τώρα τήν προσοχή τους σ· αuτές κατά τρόπο πού θά 

μποροϋσε νά παράσχει τή δυνατότητα μιaς σύντομης έπα

νάληψης των συνομιλιών αuτών. 'Από τή δικιά μου τήν 

άποψη πιστεύω εiλικρινά δτι τό ταχύτερο θά ε{ναι καί τό 

καλλίτερο. 

'Ε ρ.: Μήπως θά μπορούσατε νά ε{στε πιό συγκεκριμέ

νος δσον άφορά τίς συζητήσεις πού είχατε μέ τόν ύπουργό 

Δοξιάδη; 'Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα νά πληροφορηθώ άν 

ύπάρχει δποιοσδήποτε τρόπος συνεργασίας στόν τομέα 

πού άναφέρεται στήν ύγεία. 

'Απ. : Χωρίς νά ε{μαι άκριβής περί τών συνομιλιών μας, 

ενα άπό τά θέματα πού πράγματι συζητήσαμε ήταν νά προ

σπαθήσουμε νά έγκαθιδρύσουμε μιά στερεότερη βάση γιά 

συνεργασία στόν τομέα τής δημόσιας ύγείας. Τόσον δ κ. 

Δοξιάδης δσον καί έγώ ταυτίσαμε τήν ποιότητα τής ζωής 
σάν εναν τομέα σημαντικής συνεργασίας μεταξύ τών δύο 

χωρών μας. Τόσον ή πρεσβεία μας έδώ, δσον καί ή έλληνι

κή πρεσβεία στήν ΟUάσιγκτων, θά προσπαθήσουν νά ύλα

ποιήσουν τίς συζητήσεις μας καί νά δώσουν μεγαλύτερο 

περιεχόμενο καί μεγαλύτερη οuσία σ. αύτές . 

'Ερ.: Μήπως ή Κυβέρνηση τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

σκέφτηκε καθόλου τήν δυνατότητα παροχής βοήθειας γιά 

τή βιομηχανική άνάπτυξη τών νησιών τοϋ 'Ανατολικοϋ 
Αιγαίου ή τής Κρήτης; 

'Απ. : Λυποϋμαι πού δέν εlμαι σέ θέση νά σάς δώσω μιά 

άκριβή άπάντηση στό θέμα αuτό. νlσως νά ύπάρχουν σχέ

δια τής Κυβερνήσεώς μας, τών δποίων δέν ε{μαι ένήμερος . 

'Εκείνο πού θά μποροuσα νά είπω καί πού νά πλησιάζει 

δσο τό δυνατόν περισσότερο στό έρώτημά σας ε{ναι δτι 

πράγματι συζητήσαμε τήν δυνατότητα αuξημένων δανείων 

έκ μέρους τής Τραπέζης μας Έξαγωγών-Εiσαγωγών γιά τή 

βελτίωση τοϋ έμπορίου καί δτι μιλήσαμε καί γιά άλλες 

δυνατότητες των δραστηριοτήτων ή των έπενδύσεων των 

'Ηνωμένων Πολιτειών στήν 'Ελλάδα. Πρέπει νά σaς ζητή

σω συγγνώμη πού δέν ε{μαι σέ θέση νά σaς δώσω μιά συγ

κεκριμένη άπάντηση στό έρώτημά σας αύτό. 

'Ε ρ. : 'Η άποστολή σας σαφώς ύπήρξε μιά άποστολή .. . 
γιά περισσότερη έξερεύνηση. Ποϋ θά πάτε φεύγοντας άπό 

έδώ; 

'Απ.: Λοιπόν, φρονώ, κρίνοντας μέ τή δικιά μου άπο

ψη, δτι ή άποστολή ύπήρξε μιά άποστολή έξερεύνησης 

καί μιά άνανέωση φιλικών δεσμών. Θεωρώ, άπό τή δικιά 
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μου πάλι άποψη, δτι τό ταξείδι ύπήρξε μιά πολύ σημαντική 

έπιτυχία. Φρονώ δτι ε{μαι τώρα πολύ περισσότερο γνώ

στης τών έλληνικ:ών άπόψεων, τών προβλημάτων πού 

ύπάρχουν στίς διμερείς σχέσεις μας κ:αί νομίζω δτι άπό έδώ 

πηγαίνουμε σέ ενα καινούργιο κ:αί ύψηλότερο πεδίο συ

νεργασίας κ:αί φιλίας. ~Ολες μας οί συνομιλίες διεξήχθη

σαν σέ πνεί>μα φιλίας κ:αί άμοιβαίου σεβασμοί>, πιστεύω δέ 

δτι άπό τίς συνομιλίες αύτές θά άποκ:ομίσω μιά κατανόηση 

τών προβλημάτων πού ύπάρχουν στή χώρα σας πού θά 

έπιτρέψει στόν πρόεδρο Κάρτερ, στόν όποίο κ:αί θά άναφέ

ρω σχετικά σύντομα μετά τήν έπιστροφή μου, στόν ύπουρ

γό Βάνς, νά προσεγγίσουν τά προβλήματα τής έλληνικ:ής 

Κυβερνήσεως μέ μιά νέα κατανόηση κ:αί συμπάθεια. Τό 

που πηγαίνουμε άπό έδώ κ:αί πέρα, δσον άφορα τό κάθε ενα 

άπό τά συγκεκριμένα προβλήματα, θά έξαρτηθεί άπό τίς 
έξελίξεις, μπορώ δμως νά σας είπω δτι τό ταξείδι, άπό τή 

δική μου άποψη, ύπήρξε πάρα πολύ πολύτιμο . Θά αισθά

νομαι πολύ περισσότερο ίκ:ανός νά έκ:τιμήσω κ:αί νά βοηθή

σω τά προβλήματα τής 'Ανατολικής Μεσογείου ϋστερα 

άπό τό ταξείδι μου αύτό έδώ. 

Έρ .: Μήπως προβλέπετε καμιά ρύθμιση του είδους 

Κάμπ Ντέηβιντ γιά τόν τελικό διακανονισμό τών έλληνο

τουρκ:ικ:ών προβλημάτων; 

' Απ.: · Η πρόσκληση τοί> προέδρου Κάρτερ στους ήγέ

τες του ' Ισραήλ κ:αί τής Αiγύπτου νά Ι:λθουν στό Κάμπ 

Ντέηβιντ ήταν μιά τελείως μοναδική κατάσταση , μιά κατά

σταση πού δέν περιμένω νά τήν δοί>με νά έπαναλαμβάνεται 

συχνά στό χώρο αύτό στό μέλλον. n Αν τό σκεφθείτε, ήταν 

μιά τελείως άσυνήθης κατάσταση , κατά τήν όποία τρείς 

ήγέτες συνεσκ:έπτοντο κεκλεισμένων τών θυρών έπί περί

που δύο έβδομάδες. Κάτι τέτοιο άπλώς δέν θά ήταν δυνατό 

σέ πολλές άλλες περιστάσεις. n Ετσι, λοιπόν, δέν περιμένω 

νά iδώ τό συγκεκριμένο αύτό σχήμα νά έπαναλαμβάνεται 

στό μέλλον, έκτός άπό πάρα πολύ σπάνιες περιπτώσεις. 

, . Νομίζω δτι ύπάρχει κάποιο μάθημα πού μποροί>με νά άπα

κομίσουμε άπό τή φύση τών συνομιλιών αύτών. Ε{ναι ση

μαντικό κ:αί έπιθυμητό γιά τούς ήγέτες χωρών νά συνεδριά

ζουν μεταξύ τους κ:αί νά μποροί>ν νά άνταλλάσσουν εύθείς 

κ:αί εiλικ:ρινείς άπόψεις έπί διαφόρων θεμάτων κ:αί Ι:τσι νά 

προσπαθήσουν νά γεφυρώσουν κενά πού ύπάρχουν. Γνω

ρίζω δτι ήδη ύπήρξαν συνομιλίες μεταξύ του πρωθυπουρ

γοί> κ:αί τοί> κ:. 'Ετσεβίτ πού άνοιξαν τό δρόμο γιά συζητή

σεις κορυφής μεταξύ τών δύο αύτών χωρών κ:αί έλπίζω δτι 

θά μπορέσουν νά συνεχιστουν. ~Οσον άφορα δμως μιά κά

ποια φόρμουλα πού νά !:χει τυχόν δημιουργηθεί, θά !:λεγα 

δτι ε{ ναι δύσκολο νά γίνει μιά άντιγραφή του Κάμπ Ντέη

βιντ γιά τά άλλα προβλήματα άνά τόν κόσμο, παρ' δλον 

δτι, έπιτρέψατέ μου νά προσθέσω σέ συντομία, οί · Ηνωμέ
νες Πολιτείες, χωρίς νά θέλουν νά παρεμβληθουν ή · νά 

άναμιχθουν κ:αθ' οίονδήποτε τρόπο, θά ήταν εύχαριστημέ
νες νά βοηθήσουν όποιοδήποτε μέρος σ' όλόκ:ληρο τόν 

κόσμο, δπου θά μπορούσαμε νά τό πράξουμε, γιά τήν έπί

λυση προβλημάτων μεταξύ χωρών. 
' Ε ρ .: Μήπως Ι:γινε καμιά πρόσκληση στόν κ: . Καρα

μανλή νά έπισκ:εφθεί έπίσημα :ήν Ούάσιγκ:των; 

' Απ. : n Εφερα όντως μιά έπιστολή έκ: μέρους τοί> προέ

δρου Κάρτερ πρός τόν πρωθυπουργό Καραμανλή πού άπα

τελεί συνέχεια μιας άλληλογραφίας πού διεξήγετο μεταξύ 

τών δύο - κ:αί πού ύπήρξε μιά τακτική άλληλογραφία 

-δέν θέλω δμως νά προβώ, δπως πιστεύω δτι θά τό κατα

νοήσετε, σέ όποιοδήποτε σχόλιο έπί τοί> περιεχομένου τής 

έν λόγφ έπιστολής. Θά σας είπω δμως αύτό σχετικά μέ τό 

έρώτημά σας. ·Ο πρόεδρος Κάρτερ κ:αί ό πρωθυπουργός 

Καραμανλής συναντήθηκαν δυό φορές κατά τή διάρκεια 

τής σχετικά μικρής περιόδου πού ό πρόεδρος Κάρτερ κά

νει τή θητεία του. Γνωρίζω δτι ό πρόεδρος Κάρτερ θεωρεί 

τόν πρωθυπουργό Καραμανλή- δπως τόν θεωρώ κ:αί έγώ 

- σάν εναν άπό τούς μεγαλύτερους πολιτικούς άνδρες του 

2Οου αίώνα. ~Εχετε ενα συγκεκριμένο συναίσθημα δτι 

βρίσκεστε μπροστά σέ ενα μεγάλο άνδρα δταν βρίσκεστε 

μέ τόν πρωθυπουργό Καραμανλή κ:αί ε{μαι βέβαιος δτι ό 

πρόεδρος Κάρτερ κ:αί ό πρωθυπουργός θά συναντηθουν κ:αί 

πάλι δταν τουτο ταιριάζει στά άμοιβαία προγράμματά 

τους». 

• Η έπίσκεψη Κρίστοφερ στήν 'Αθήνα σχολιά
στηκε σέ άνταπόκριση τών «Financial τimes» μέ τό 
γενικό τίτλο «Οί ·Ηνωμένες Πολιτείες ί>ποστηρί

ζουν τούς έλληνικούς δρους γιά πλήρη συμμετοχή 

στό ΝΑΤΟ». Είδικότερα, τονίζεται δτι δ Γ. Κρίστο

φερ ί>ποσχέθηκε άμερικανική ί>ποστήριξη στίς έλ

ληνικές προτάσεις είδικών σχέσεων μέ τό ΝΑΤΟ, οί 

δποίες ί>πονομεύονται άπό τήν άντίδραση τής Τουρ

κίας. 'Επίσης, δημοσιεύονται σχετικές δηλώσεις 

τοϋ Κ. Καραμανλή καί προστίθεται «άπό καλώς 

πληροφορημένους κύκλους» ότι, κατά τήν ρητά έκπε

φρασμένη ι'iποψή του, ι'iν ή συμφωνία είδικών σχέ

σεων δέν ί>πογραφεί σύντομα, ή ·Ελλάς ϊσως άναγ

καστεί νά άποχωρήσει πλήρως άπό τή Συμμαχία καί 

νά κλείσει τίς άμερικανικές βάσεις. • Η άνταπόκριση 
καταλήγει μέ τή διαπίστωση ότι, όπως προκύπτει 

άπό τό κοινό άνακοινωθέν, οί ΗΠΑ άνέλαβαν ί>F:ο

χρέωση νά διαφυλάξουν τήν είρήνη καί τή στρατιω

τική ίσορροπία στήν 'Ανατολική Μεσόγειο 139 • 

Γενικά, θά παρατηρηθεί ότι, στό πλαίσιο τής 

έπισκέψεως καί τών έπαφών τοϋ 'Αμερικανοϋ ί>φυ

πουργοϋ στήν 'Αθήνα, ίδιαίτερη βαρύτητα άποδό

θηκε στό θέμα τής ίσορροπίας τών δυνάμεων μεταξύ 

' Ελλάδος καί Τουρκίας. Στό ζήτημα αύτό ε{ χε &να

φερθεί δ Κ. Καραμανλής καί κατά τίς συνομιλίες του 

μέ τόν άπεσταλμένο τοϋ 'Αμερικανοϋ προέδρου, 

Κλίφφορντ, στίς 18 Φεβρουαρίου 1977. 'Αναφερό
μενος τότε στίς άμερικανικές βάσεις, δ 'Έλληνας 

πρωθυπουργός είχε παρατηρήσει ότι, όταν άνέκυψε, 

τό Μάρτιο τοϋ 1976, τό θέμα τής άμερικανοτουρκι

κfjς άμυντικfjς συμφωνίας πού προέβλεπε στρατιωτι

κή βοήθεια ένός δισεκατομμυρίου δολλαρίων γιά 

τήν Τουρκία σέ διάστημα 4 έτών, είχαν fίδη άρχίσει 
ο{ έλληνοαμερικανικές διαπραγματεύσεις γιά τήν 

προσαρμογή τοϋ καθεστώτος τών βάσεων αύτών στή 

σύγχρονη πραγματικότητα. Τό γεγονός αύτό άνέ

τρεπε πλήρως τήν ίσορροπία τών δυνάμεων στό Αί

γαίο καί ~ 'Ελλάς άναγκάστηκε, πρός άποκατάστα
σή της, νά ζητήσει τήν παροχή στρατιωτικής βοη

θείας ϋψους 700 έκατ . δολλαρίων καί τήν άμερικανι-
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κή, κατά κάποιο τρόπο, έγγύηση γιά τή διατήρηση 

τf\ς ειρήνης στήν περιοχή. Μέ αύτό τό πνεuμα δ 

Κίσινγκερ είχε έπιδώσει τή γνωστή έπιστολή στόν 

'Έλληνα υπουργό 'Εξωτερικών, Δ. Μπίτσιο, στίς 10 
'Απριλίου 1976. Έξάλλου, στό liρθρο 14 της έλλη
νοαμερικανικfiς συμφωνίας άμυντικfiς συνεργασίας 

πού είχε μονογραφηθεί τόν 'Ιούλιο του 1977, άλλά 
τελικά δέν υπογράφηκε, προβλεπόταν ή παροχή 

στρατιωτικής βοηθείας ϋψους 700 έκατ. δολλαρίων, 
εναντι του ένός δισεκατ. πού χορηγούνταν στήν 

Τουρκία μέ τή συμφωνία του 1976. Ή πρόβλεψη αύ
τή άποτέλεσε τήν πρώτη έφαρμογή του πρακτικοί) 

κανόνα 7 πρός 10 γιά τήν άμυντική βοήθεια πρός τήν 
'Ελλάδα καί Τουρκία, άντίστοιχα. 

Τό πρόβλημα είχε περάσει σέ νέα φάση δταν, 

στίς 31 Μαρτίου 1978, δ 'Αμερικανός πρέσβυς στήν 
'Αθήνα, ένημερώνοντας τόν Ε. 'Αβέρωφ, άναπλη

ρωτή του υπουργοί) 'Εξωτερικών, έπί τών άποφάσε

ων του προέδρου Κάρτερ γιά τήν liρση του έμπάρ

γκο, τήν έκ νέου διαπραγμάτευση τfiς άμερικανο

τουρκικf\ς DCA καί τήν παροχή έπιπρόσθετης στρα
τιωτικής βοήθειας στήν Τουρκία, διαβεβαίωσε δτι ή 

βοήθεια αύτή δέν θά διαταράξει τήν ισορροπία καί 

δτι οί άποφάσεις του προέδρου δέν θά βλάψουν τά 

συμφέροντα καί τήν άσφάλεια τής 'Ελλάδος. 'Η 

έλληνική Κυβέρνηση άντέδρασε άπό τήν πρώτη στι
γμή καί, παράλληλα μέ τίς γενικότερες ένέργειές της 

γιά τήν άποτροπή της liρσεως του έμπάργκο, κατέ

βαλε καί σύντονες προσπάθειες, προκειμένου νά μήν 

άνατραπεί ή ισορροπία τών δυνάμεων στό Αιγαίο. 

'Η liποψη τf\ς έλληνικfiς πλευρiiς συνοψιζόταν σέ 

μιά φράση τf\ς έπιστολfiς του Κ. Καραμανλή πρός 

τόν πρόεδρο Κάρτερ, τήν 1 η Αύγούστου 1978: «'Η 
Τουρκία θά yίvει περισσότερο άδιάλλακτη, iδίως av, 
διά τijς άρσεως του έμπάρyκο, ήθελε διαταραχθεί ή 

παροϊJσα iσορροπία στρατιωτικijς lσχύος μεταξύ τώv 

δύο χωρών εiς βάρος τijς 'Ελλάδος». 

'Από τήν πλευρά της, ή άμερικανική Κυβέρνηση 

πρόσφερε τότε σειρά άπό καθησυχαστικές διαβε

βαιώσεις. 'Ο πρόεδρος Κάρτερ είχε διαβεβαιώσει 

τόν Κ. Καραμανλή, κατά τή συνάντησή του στό 

Λευκό Οίκο, δτι σέ δλες τίς κυβερνητικές προτάσεις 

πρός τό Κογκρέσσο είχε ληφθεί ειδική μέριμνα, 

προκειμένου νά μ ή διαταραχθεί ή στρατιωτική ισορ

ροπία μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. Ό υπουργός 
τών 'Εξωτερικών, Σάυρους Βάνς, τόνιζε, κατά τήν 

κατάθεσή του στήν 'Επιτροπή 'Ενόπλων Δυνάμεων 

της Γερουσίας, δτι, δπως είχε διαβεβαιώσει καί τήν 
έλληνική Κυβέρνηση, «έπιζητώντας τήν liρση του 

έμπάργκο, δέν θά ένεργήσουμε καθ' οίονδήποτε τρό

πο γιά τήν άνατροπή τfiς παρούσας ισορροπίας με

ταξύ Τουρκίας καί 'Ελλάδος». Τό σχετικό, τέλος, 

τμήμα του νομοσχεδίου γιά τήν liρση του έμπάργκο 

προέβλεπε δτι «ή στρατιωτική βοήθεια πρός τήν 

'Ελλάδα καί τήν Τουρκία θά είναι τέτοια πού νά 
έξασφαλίζει τήν παροuσα ισορροπία στρατιωτικής 

ίσχύος μεταξύ Κρατών της περιοχής, συμπεριλαμ
βανομένων τf\ς 'Ελλάδος καί της Τουρκίας»140 • 

'Η έπίσκεψη του Ούώρρεν Κρίστοφερ άπέβλεψε 

καί στήν έπαναβεβαίωση τών έπίσημων αύτών άμε

ρικανικών θέσεων. Σύμφωνα μέ τό κείμενο του κοι

νου άνακοινωθέντος, δ άναπληρωτής υπουργός τών 

'Εξωτερικών διαβεβαίωσε δτι ή άμυντική βοήθεια 
τών ΗΠΑ θά διαμορφώνεται ετσι rοστε νά διατηρεί

ται ή παροuσα στρατιωτική ίσορροπία στήν περιο

χή, νά μποροuν οί σύμμαχοι νά ίκανοποιοuν τίς 

άμυντικές τους άνάγκες καί νά έκπληρώνουν τίς 

συμμαχικές τους υποχρεώσεις. Πρίν, τέλος, άπό τήν 

άναχώρησή του, δ 'Αμερικανός έπίσημος έπανέλαβε 

δτι «πολιτική τών 'Ηνωμένων Πολιτειών είναι νά 

σχεδιάζουν τά προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας 

κατά τέτοιο τρόπο, ωστε νά διατηρείται ή γενική 

στρατιωτική ίσορροπία σ' αύτή ν τήν περιοχή καί νά 

υποβοηθοuνται οί χώρες-μέλη νά έκπληρώσουν τίς 

υποχρεώσεις τους στούς κόλπους του ΝΑΤΟ>>. 

21-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί ολιγοήμερη 

έπίσκεψη στή Ρώμη, τό Παρίσι καί τό Δουβλίνο. 'Ο 

κύριος σκοπός του ταξιδιοu του 'Έλληνα πρωθυ
πουργοί) έντοπιζόταν στήν υπερκέραση τών τελευ

ταίων διαπραγματευτικών δυσχερειών, ένόψει της 

προσχωρήσεως της 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοι

νότητες, μέ άφετηρία ίδιαίτερα τό γεωργικό τομέα. 

Στήν ίταλική πρωτεύουσα, πρώτο σταθμό τfiς πε

ριοδείας του, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός συναντiiται 

μέ τόν 'Ιταλό δμόλογό του, Τζούλιο ' Αντρεόττι. 

'Η συνομιλία τών δύο άνδρών περιστράφηκε γύ

ρω άπό τήν πορεία τών διαπραγματεύσεων γιά τήν 

ενταξη της χώρας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες: 

«Στήν άρχή τής συζητήσεως, ό κ. πρωθυπουργός έξέ

φρασε τήν χαρά του πού ευρίσκετο καί πάλι στήν 'Ιταλία 

καί τήν έκτίμησή του πρός τόν 'Ιταλό συνάδελφό του. Ή 

φήμη γιά τήν σώφρονα πολιτική σας - εΙπε ό κ. Καρα

μανλής - εχει ξεπεράσει τά δρια τής 'Ιταλίας. 

»Κατά τήν διάρκεια τής συζητήσεως αντηλλάγησαν 

άπόψεις έπί: α) έσωτερικής καταστάσεως στίς δύο χώ

ρες, β) σχέσεων 'Ελλάδος - ΕΟΚ, γ) σχέσεων 'Ελλάδος -
ΝΑΤΟ καί δ) σχέσεων 'Ελλάδος- Τουρκίας καί Κυπριακό. 

»α. 'Εσωτερική πολιτική 

»'Ο κ. πρωθυπουργός έτόνισε δτι ή 'Ελλάς δέν εχει 

προβλήματα άπό πλευράς έσωτερικής πολιτικής. Δέν 

ύπάρχει άνεργία καί ό πληθωρισμός έλέγχεται. 'Ο κ. 'Αν

τρεόττι εΙπε δτι ή έσωτερική κατάστασις στήν 'Ιταλία πα

ρουσιάζει είκόνα βελτιωμένη εναντι έκείνης του παρελ

θόντος 'Απριλίου, Cιλλά υπάρχουν άκόμη σοβαρά προβλή

ματα. 'Η άνεργία καί ό πληθωρισμός ευρίσκονται σέ υψη-
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λό έπίπεδο. 'Ο ίταλικ:ός νόμος περί τρομοκρατίας εΙ ναι 

ίκ:ανοποιητικ:ός, &λλά όχι τόσο καλός δσο έκ:είνος πού έθέ

σπισε στήν 'Ελλάδα δ κ:. Καραμανλής. 

»β. Σχέσεις 'Ελλάδος - ΕΟΚ 
»'Ο κ:. πρωθυπουργός παρέσχε στόν κ:. 'Αντρεόττι στα

τιστικά στοιχεία γιά τίς έξαγωγές άγροτικ:ών προϊόντων 

τής 'Ελλάδος πρός τίς χώρες τής ΕΟΚ, πού άποδεικ:νύουν 

δτι ο{ φόβοι τής 'Ιταλίας γιά συναγωνισμό στόν τομέα 

αύτό δέν εχουν λόγο νά υφίστανται. 'Ε τόνισε δτι ή πολιτι

κή κ:αί ψυχολογική πτυχή τής έντάξεως τής 'Ελλάδος 
στήν ΕΟΚ εχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία άπό ώρισμέ

νες δυσχέρειες, έντελώς δευτερευούσης σημασίας, πού θά 

μποροuσαν νά προκύψουν γιά τήν 'Ιταλία. Προσέθεσε δτι 

πολύ μεγαλύτερο θά ε{ ναι γιά τήν ίδια τήν 'Ιταλία τό όφε

λος έκ: τής έντάξεως τής 'Ελλάδος, δεδομένου δτι τότε 

'Ιταλία κ:αί 'Ελλάς θά μπορέσουν νά άντιμετωπίσουν άπό 

κ:οινου προβλήματα, τά όποία ε{ναι τά αύτά κ:αί γιά τίς δύο 

χώρες. 'Όσον άφορά τήν μεταβατική περίοδο, δ κ:. Καρα

μανλής άπέκ:λεισε τήν δυνατότητα νά άποδεχθεί διάστημα 

άνώτερο τής πενταετίας. 

»Είς έρώτημα του κ:. 'Αντρεόττι ώς πρός τό πώς άντιμε

τωπίζει τήν γερμανική στάση έπί τής έλευθέρας κυκλοφο

ρίας τών έργατών, δ κ:. πρωθυπουργός έξήγησε δτι στήν 

Γερμανία υπήρχαν 280.000 'Έλληνες έργάτες οί δποίοι 
εχουν τώρα μειωθεί στούς 150.000. Τό θέμα δέ αύτό άνέλα
βε δ κ:. πρωθυπουργός νά ρυθμίσει άπ' εύθείας μέ τόν Γερ

μανό κ:αγκ:ελλάριο, μέ τόν δποίον, ώς εΙπε, συνεννοείται 

liριστα, δπως κ:αί μέ τόν κ:. Κάλλαχαν (τό τελευταίο τοuτο 

έλέχθη έπ' εύκ:αιρία παρατηρήσεως του κ: . 'Αντρεόττι δτι 

δ ίδιος συχνά συνεννοείται καλλίτερα μέ τούς σοσιαλιστές 

εύρωπαίους ήγέτες παρά μέ τούς χριστιανοδημοκράτες, 

δπως στήν περίπτωση του 'Ολλανδοu πρωθυπουργοu). 

»·Ως πρός τήν περαιτέρω διεύρυνση τής Κοινότητος 

διά τής είσδοχής τής ·Ισπανίας κ:αί τής Πορτογαλίας, δ κ:. 

πρωθυπουργός ε{πε δτι τάσσεται υπέρ. Δέν πρέπει δμως νά 

παραβλεφθεί - εΙπε - δτι ή 'Ελλάς δέν ευρίσκεται στήν 

ίδια μοίρα μέ τίς δύο αύτές χώρες, δεδομένου δτι ε{ναι 

συνδεδεμένη μέ τήν ΕΟΚ άπό 16 χρόνια. 'Επί του τελευ

ταίου τούτου σημείου, δ κ:. 'Αντρεόττι έφάνη άπολύτως 

σύμφωνος, έτόνισε δέ δτι υπό αύτό τό πνεuμα ε{ χε μιλήσει 

στούς 'Ισπανούς κατά τήν έπίσημη έπίσκ:εψή του στήν 

'Ισπανία. 

>>·Ο 'Ιταλός πρωΌυπουργός άνεφέρθη στήν στάση τής 
ίταλικ:ής άριστερiiς, ή όποία εΙναι εύνοϊκ:ή εναντι τής έλ

ληνικ:ής έντάξεως, έν άντιθέσει μέ τούς Γάλλους άριστε

ρούς κ:αί σοσιαλιστάς. 'Ακόμη κ:αί δ κ:. Σιράκ:, εΙπε, εκ:ανε 

πρόσφατα μιά άρνητικ:ή δήλωση. • Ο κ:. Καραμανλής ε{πε 
δτι συνδέεται άπό καιρό μέ τόν κ: . Σιράκ:, στόν όποίο κ:αί 

εστειλε σχετική έπιστολή, έν συνεχεί~ δέ τούτου δ Γάλλος 
πολιτικός διευκρίνισε δτι οί δηλώσεις του δέν άπεδόθησαν 

κ: αλά. 

>>'Εν κατακλείδι, δ κ:. πρωθυπουργός έτόνισε σταθερά 

δτι οί διαπραγματεύσεις γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος πρέ

πει άπαραιτήτως νά δλοκ:ληρωθοuν έντός του τρέχοντος 

ετους κ:αί ή συμφωνία νά υπογραφεί έντός του πρώτου εξα

μήνου του' 1979. 'Επανέλαβε δτι οί δυσκολίες πού θά μπο
ροuσαν νά προκύψουν γιά τήν 'Ιταλία δέν εΙ ναι σημαντι

κές κ:αί ρυθμίζονται εϋκ:ολα. τέλος- υπεγράμμισε- εΙ ναι 

δρος άπαράβατος δτι ή μεταβατική περίοδος δέν μπορεί νά 

υπερβεί τήν πενταετία, λαμβανομένης υπ' όψη κ:αί τής με

ταχειρήσεως πού ε{χαν ή 'Αγγλία, Δανία κ:αί 'Ιρλανδία. 

Προσέθεσε κ:αί πάλι δτι ή πολιτική πτυχή του θέματος εχει 

μεγαλύτερη σημασία άπό δποιοδήποτε άλλο κριτήριο. 

Μιά άποτυχία- εΙπε- θά μέ έκ:θέσει εναντι του έλληνι

κ:οu λαου πού θά μου προσάψει δτι τίποτα δέν πέτυχα μέ 

τήν φιλοδυτική μου πολιτική. 'Εξ ού κ:αί παρεκάλεσε τόν 

κ:. 'Αντρεόττι νά υποστηρίξει τίς έλληνικ:ές άπόψεις στούς 

κόλπους τής Κοινότητος κ:αί νά δώσει σχετικές δδηγίες 

στόν έκ:πρόσωπο τής 'Ιταλίας στήν ΕΟΚ, έφόσον δ 'Ιτα

λός πρωθυπουργός συμφωνοuσε μέ τίς θέσεις πού του ε{ χε 

έκ:θέσει. Τόν παρεκάλεσε έπίσης νά μιλήσει μέ τό ίδιο πνεu

μα κ:αί στόν κ:. Νατάλι. 

» Ό κ:. 'Αντρεόττι έδήλωσε δτι κατανοεί πλήρως τίς έλ
ληνικ:ές θέσεις κ:αί θά άνταποκ:ριθεί στά αίτήματα του κ:. 

πρωθυπουργοu. Μέ τόν κ:. Νατάλι θά συναντηθεί τήν προ

σεχή έβδομάδα. 

>> • Ο κ:. Καραμανλής εύχαρίστησε κ:αί προσεφέρθη νά 

άποστείλει στήν Ρώμη προσεχώς τόν υπουργό Γεωργίας 

γιά τήν ρύθμιση θεμάτων πού άφοροuν τά γεωργικά προϊ

όντα. ·Ο κ:. 'Αντρεόττι ε{πε δτι εΙ ναι καλύτερα νά μιλήσει 

πρώτα μέ τόν κ:. Ναταλί. Τότε δ κ:. πρωθυπουργός παρεκά

λεσε νά τόν ένηcμερώσει τηλεφωνικώς, πράγμα τό όποίο δ 
κ:. 'Αντρε~ττι υπεσχέθη νά πράξει. 

»γ. Σχέσεις 'Ελλάδος- ΝΑΤΟ 

>>·Ο κ:. πρωθυπουργός έξέφρασε τήν δυσφορία του γιά 
τίς χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργοί), κατά 

τίς δποίες ή Τουρκία θά θέσει βέτο στήν έπάνοδο τής 'Ελ

λάδος στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ άν δέν ρυθμι

σθοuν πρώτα τά μεταξύ των δύο χωρών έκ:κ:ρεμή θέματα κ:αί 

άνέλυσε στόν 'Ιταλό συνάδελφό του τά ίδικ:ά του δημόσια 

σχόλια έπί των δηλώσεων Έτσεβίτ. Ή 'Ελλάς άπεχώρη

σε άπό τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ δταν ή Τουρκία 

ε ίσέ βαλε στήν Κύπρο - ε{πε - δ κ:. πρωθυπουργός. 'Εδή

λωσα τότε δτι θά είχαμε έπανέλθει δταν θά εΙχε ρυθμισθεί 

τό Κυπριακό. Παρά ταuτα, καίτοι τό Κυπριακό δέν εχει 

σημειώσει πρόοδο, δεχθήκαμε νά έπανέλθουμε. ΕΙναι άδύ

νατον δμως νά άποδεχθοuμε τουρκικούς δρους γιά τήν έπά

νοδό μας, έτόνισε δ κ:. πρωθυπουργός. ·Η στάση τής 

Τουρκίας εΙναι εξαλλη κ:αί δ Έτσεβίτ δέν καταλαβαίνει 

δτι έάν ή • Ελλάς άποχωρήσει δριστικ:ά άπό τό ΝΑΤΟ, 
τοuτο θά ε{ναι είς βάρος όχι μόνο τής Συμμαχίας, άλλά κ:αί 

τής ίδίας τής Τουρκίας. Χωρίς τήν ·Ελλάδα ή Τουρκία 

εΙναι άχρηστη στό ΝΑΤΟ, διότι θά ε{ναι πάντα αίχμάλω

τος έκ:είνου πού έλέγχει τό Αίγαίο. Δέν άρνούμεθα νά συ

ζητήσουμε μέ τήν Τουρκία, εΙπε δ κ:. πρωθυπουργός, άλλά 

μετά τήν έπάνοδό μας στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

Δέν δέχομαι, εΙπε, τούς τουρκικούς δρους γιά λόγους έθνι

κ:ής άξιοπρεπείας. ·Η ·Ελλάς, προσέθεσε, μπορεί νά χαρά

ξει δική της πολιτική, ή Δύση εΙναι δμως έκ:είνη πού θά 
ζημιωθεί περισσότερο. 

»'Εν συνεχεί~. δ κ:. πρωθυπουργός έζήτησε τήν βοή

θεια του Ίταλοu πρωθυπουργοί) στούς κόλπους τής Συμ

μαχίας. Ό κ:. 'Αντρεόττι εΙπε δτι συμφωνοuσε πλήρως μέ 

τήν έκ:τίμηση τής καταστάσεως, δπως του ε{ χε έκ:τεθεί άπό 

τόν κ:. πρωθυπουργό, κ:αί υπεσχέθη νά άνταποκ:ριθεί στό 

αίτημά του. Προσεφέρθη δέ νά μιλήσει έπί του θέματος 

στόν κ:. Μπρεζίνσκ:ι, σύμβουλο του 'Αμερικ:ανοu προέδρου 

έπί θεμάτων άσφαλείας, μέ τόν όποίο θά συνηντaτο τό ίδιο 
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άπόγευμα (ό κ. Μπρεζίνσκι εύρίσκετο στήν Ρώμη γιά νά 

μετάσχει στήν τελετή ένθρονίσεως τοϋ νέου Ποντίφηκος). 

»δ. 'Ελληνοτουρκικές σχέσεις - Κυπριακό 
» Ό κ. 'Αντρεόττι έζήτησε νά ένημερωθεί έπί τών δύο 

αύτών θεμάτων. Ό κ. πρωθυπουργός έξέθεσε βραχέως τά 
περί συζητήσεως ένώπιον τοϋ Διεθνοϋς Δικαστηρίου τής 

Χάγης καί έτόνισε δτι ή Τουρκία καί όχι ή Έλλάς ~πρεπε 

νά προσφύγει στό Δικαστήριο. 'Αλλά καί σ' αύτό άκόμη ή 

'Ελλάς άπέδειξε τήν διαλλακτικότητά της. 

» Ώς πρός τό Κυπριακό, τίποτα δέν κινείται. Έξακο
λουθοϋν νά ύπάρχουν 200.000 πρόσφυγες καί συνεχίζεται ή 
τουρκική κατοχή στήν Κύπρο. Οί 'Αμερικανοί ~χουν κατά 

νοϋ ενα σχέδιο γιά τήν έπανάληψη των διακοινοτικών έπί 

ττi βάσει: α) τών άποφάσεων τοϋ ΟΗΕ, β) τών κατευθυντη

ρίων γραμμών Μακαρίου - Ντενκτάς καί γ) τής άναπρο

σαρμογής τοϋ Συντάγματος τοϋ 1960. Ό πρωθυπουργός 
έξέφρασε τήν δυσπιστία του έπί τής δυνατότητος έπιτυχίας 

τέτοιου σχεδίου, δεδομένου δτι τά στοιχεία πού τό άποτε

λοϋν άλληλοσυγκρούονται. Πάντως, εfπε, έφόσον συμφω

νεί ό κ. Κυπριανοϋ, σ' αύτόν έναπόκειται νά τό άποδεχθεί. 

τέλος, ό κ. πρωθυπουργός ύπεγράμμισε δτι ή 'Αμερική 

κάνει λάθη στήν έξωτερική της πολιτική, δπως στήν περί

πτωση τοϋ έμπάργκο. Πράγματι, εfπε, ή πεποίθηση τών 

'Αμερικανών δτι ή άρση τοϋ έμπάργκο θά καθιστοϋσε τήν 

Τουρκία πιό διαλλακτική, δέν έδικαιολογήθη έκ τών πρα

γμάτων. 

»·Ο κ. 'Αντρεότ·η έρώτησε τόν κ. πρωθυπουργό κατά 

πόσο ήθελε νά συζητήσει έπί δλων τών άνωτέρω θεμάτων 

σέ εύρύτερη σύσκεψη μέ ύπηρεσιακούς παράγοντες. ·Ο κ. 

Καραμανλής άπήντησε δτι δέν ήταν άπαραίτητο, διότι, 

έφόσον, δπως έπίστευε, εfχαν συμφωνήσει μεταξύ τους, 

ήταν άρκετό νά δοθοϋν οί άναγκαίες όδηγίες. Καί έπί τοϋ 

σημείου αύτοϋ συνεφώνησε ό κ. 'Αντρεόττι καί οί συνομι

λίες έτερματίσθησαν» 141 • 

Μετά τήν δλοκλήρωση τών συνομιλιών του μέ 

τόν 'Ιταλό πρωθυπουργό, δ Κ. Καραμανλης δήλωσε, 

παρουσία του, πρός τούς δημοσιογράφους: 

«Είχαμε μέ τόν κ. Ά ντρεόττι μιά πολύ χρήσιμη 

καί, δπως συνήθως, εύχάριστη συνομιλία. Ά νταλλά

ξαμε τίς άπόψεις μας έπί διεθνών καί διμερών θεμά

των καί, είδικώτερα, έπί του θέματος τής έντάξεως 
τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά. Διαπιστώσαμε, 

κατά τήν συζήτηση αότή, δτι ή ένταξη τής 'Ελλάδος 

δχι μόνο δέν δημιουργεί προβλήματα μεταξύ τών δύο 
χωρών, άλλά έξυπηρετεί τά γενικά καί κοινά συμφέ

ροντά τους, πολιτικά καί οίκονομικά. 

»Συμφωνήσαμε δ τι ή διαπραγμάτευση γιά τήν έν

ταξη πρέπει νά δλοκληρωθεί έντός τοv τρέχοντος 

έτους καί ή συμφωνία τής έντάξεως πρέπει νά ύπο

γραφεί κατά τή διάρκεια του α ' έξαμήνου του προ
σεχούς έτους. 

»Συμφωνήσαμε, έπίσης, δτι δέν πρέπει νά γίνη 

διάκριση στήν μεταχείριση τής ·Ελλάδος άπό τή με

ταχείριση πού έγινε στά τρία Κράτη πού έντάχθηκαν 

τελευταία στήν Κοινή 'Αγορά. Καί, συνεπώς, tό μά-

ξιμουμ τής μεταβατικής περιόδου θά εlναι ή 5ετία. 

Καί στό πλαίσιο αότό, μποροvν νά άντιμετωπισθοvν 

δευτερευούσης σημασίας θέματα. 

» 'Οφείλω, συνεπώς, νά έκφράσω τήν πλήρη ίκα
νοποίησή μου γιά τό άποτέλεσμα τών συνομιλιών 

αότών καί νά εόχαριστήσω τόν κ. 'Α ντρεόττι γιά τήν 

κατανόηση πού έπέδειξε πρός τήν 'Ελλάδα». 

Ό 'Ιταλός πρωθυπουργός &.νέφερε: 

«Θέλω νά έπιβεβαιώσω καί άπό τής πλευράς μου δλα 

δσα εfπε ό κ. Καραμανλής: 

»Εfμαι εύτυχής πού ε{χα μαζί του τή νέα αύτή συνάν

τηση καί νά σημειώσω δτι τό χρονοδιάγραμμα πού ε{χε 

προβλεφθεί άπό καιρό γιά τήν είσδοχή τής • Ελλάδος στήν 
Κοινή 'Αγορά, έξελίσσεται καί έφαρμόζεται δπως εfναι ή 

κοινή μας έπιθυμία . 

»·Η ·Ελλάς άρχισε πρώτη νά βρίσκεται στό δρόμο 

πρός τήν Κοινότητα καί λογικά δέν μπορεί παρά νά ε{ ναι ή 

πρώτη, πού θά φθάσει στό τέρμα σέ σχέση μέ τίς άλλες 

χώρες, πού έπίσης έπιθυμοϋμε νά ~λθουν καί νά έμπλουτί

σουν τήν Κοινότητα άπό πολιτικής καί πολιτιστικής 

πλευpaς. 

»Τά χρόνια c;χύτά έργασθήκαμε μαζί γιά νά έξετάσουμε 

τίς δυσχέρειες καί νά τίς άντιμετωπίσουμε στήν Κοινότητα 

καί τήν Μεσόγειο. 

»Θά ήθελα νά προσθέσω δτι ενας άλλος δεσμός πού 

ύπάρχει μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 'Ιταλίας άπορρέει 

άπό τήν συμμετοχή μας στήν 'Ατλαντική Συμμαχία. Καί 

έλπίζω δτι θά δοθοϋν στήν ·Ελλάδα καί οί νόμιμες ίκανο

ποιήσεις γιά τήν πλήρη έπάνοδό της στήν Συμμαχία, πού 

θεωροϋμε ώς σημαντικό όργανο γιά τήν άμυνα τής Εύρώ

πης στήν ύπηρεσία τής γενικής ύποθέσεως τής είρήνης. 

»Θά ήθελα νά ύπογραμμίσω τόν ρόλο πού διεδραμάτισε 

ό κ. Καραμανλής γιά τήν έπάνοδο τής • Ελλάδος σέ καθε
στώς δημοκρατίας καί έλευθερίας. Κανένας μας δέν πρέπει 

νά τό λησμονεί αύτό . Καί, συνεπώς, πρέπει νά προσπαθή

σουμε νά βοηθήσουμε δσο γίνεται περισσότερο τήν πολι

τική τής περαιτέρω άναπτύξεως καί στερεώσεως τών δη

μοκρατικών θεσμών στήν • Ελλάδα, πού άκολουθεί ό κ. 
Καραμανλής. Καί πρέπει νά συνεργασθοϋμε μέ τόν κ. Κα

ραμανλή γιά τά ίδεώδη, γιά τά όποία ό ίδιος έργάζεται» . 

Μετά τήν &.πόλυτα θετική εκβαση τών συνομιλι

ών του μέ τόν Τζ. 'Αντρεόττι, δ Κ. Καραμανλης 

εφτασε στό Παρίσι, δεύτερο σταθμό στό ταξίδι του, 

δπου στίς 23 'Οκτωβρίου συναντήθηκε μέ τόν πρόε
δρο της Γαλλικης Δημοκρατίας, Βαλερύ Ζισκάρ ντ' 

Έσταίν. Τό περιεχόμενο της συνομιλίας τών δύο 

&.νδρών ήταν τό &.κόλουθο: 

«1. Σχέσεις 'Ελλάδος- ΝΑΤΟ 

»·Ο κ. πρωθυπουργός άναπτύσσει τίς πρόσφατες ,έξελί

ξεις τοϋ θέματος αύτοϋ καί τήν κατάσταση, στήν όποία 

βρίσκεται σήμερα, τονίζοντας ίδιαιτέρως τήν άπόφασή του 

νά μή διαπραγματευθεί βάσει δρων πού θέτει ή Τουρκία. 

»'Ο Γάλλος πρόεδρος έκφράζει τήν γνώμη δτι ή • Ελ
λάς, έάν δέν ~χει είδικούς λόγους, θά πρέπει νά άποφύγει 
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νά βρεθεί στήν θέση του έπισπεύδοντος (demandeur), χω
ρίς δμως νά φθάσει μέχρι ρήξεως. 

»Γιά τήν περίπτωση δμως πού ή διακοπή των σχέσεων 

τής ·Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ θά καθίστατο &.ναπόφευκτη, 

σύμφωνείται μεταξύ των δύο &.νδρ&ν νά έξετασθουν οί δυ
νατότητες στενωτέρας διμερους &.μυντικής συνεργασίας. 

Πρός τόν σκοπόν αύτό θά γίνει διακριτική έπαφή προσε

χώς στό Παρίσι μεταξύ των κυρίων 'Αβέρωφ καί Μπούρζ. 

»2. Κοινή 'Αγορά 

»'Από τήν συζήτηση, έπαναβεβαιώθηκε ή πλήρης καί 

θερμή ύποστήριξη τής Γαλλίας γιά τήν ενταξη τής • Ελλά
δος, καθώς καί ή &.πόφαση του Γάλλου προέδρου νά τηρη

θεί τό σχετικό χρονοδιάγραμμα. 

»·Ο κ. Ζισκάρ μάλιστα έφάνη βέβαιος δτι ή συμφωνία 

έντάξεως θά ύπογραφεί τό &.ργότερο μέχρι I 5 Φεβρουαρίου 
1979. . 

>>·Ως πρός τά ειδικώτερα θέματα, δ Γάλλος πρόεδρος 

έπισημαίνει τήν τακτική <Ορισμένων μελών τής ΕΟΚ καί 

δή των u Αγγλων -οί δποίοι έξακολουθουν νά εΙναι ύπέρ 

τής Globalisation τής διευρύνσεως- συνισταμένη στό νά 

ύποστηρίζουν έλληνικές θέσεις &.παράδεκτες γιά άλλα μέ

λη τής ΕΟΚ, μέ σκοπό τήν έπιβράδυνση τ&ν διαπραγματεύ

σεων καί τήν έπιβολή συνεπώς τής Globalisation έκ των 
πραγμάτων. Τά θέματα αύτά εΙ ναι, γιά μέν τήν Γερμανία, ή 

μακρά μεταβατική περίοδος γιά τήν διακίνηση των έργα

των, γιά δέ τήν Γαλλία, <Ορισμένα γεωργικά προϊόντα καί 

δή τό κρασί, τά ροδάκινα καί δ τοματοπολτός. Ειδικώτερα, 

ή Γαλλία δέν έπιθυμεί νά ύπάρχει τίποτα στήν έλληνική 

συμφωνία έντάξεως πού νά μπορεί νά έπικαλεσθεί <1>ς προ

ηγούμενο ή ·Ισπανία. 

>> • Ο κ. πρωθυπουργός &.ναπτύσσει διά μακρών καί λε

πτομερώς δλόκληρη τήν έλληνική έπιχειρηματολογία έπί 

του θέματος αύτου, παραθέτων καί στατιστικά στοιχεία γιά 

νά &.ποδείξει δτι: α) ή περίπτωση τής ·Ελλάδος δέν μπορεί 

νά &.ποτελέσει προηγούμενο γιά άλλες χώρες, β) δτι τά 

μεγέθη τής έλληνικής οικονομίας δέν &.πειλουν τούς Γάλ

λους παραγωγούς, γ) δτι ή οικονομία καί τής ΕΟΚ, &.λλά 

καί τής Γαλλίας, ειδικώτερα, ί\χει ώφεληθεί μέχρι τώρα 

&.πό τίς έμπορικές συναλλαγές μέ τήν ·Ελλάδα καί δ) δτι τά 

&.σήμαντα αύτά οικονομικά προβλήματα μπορεί νά προκα

λέσουν δυσανάλογη πολιτική ζημία. • Ο κ. πρωθυπουργός 
καταλήγει δτι ή ·Ελλάς δέν μπορεί νά δεχθεί λύσεις πού νά 

δίνουν τήν έντύπωση δυσμενους μεταχειρίσεώς της. 

»Μέσα στά πλαίσια μιίiς γενικής πενταετοϋς μεταβατι

κής περιόδου θά μπορουσαν νά έξευρεθουν &.μοιβαίως ικα

νοποιητικές ρυθμίσεις γιά τά τρία αύτά προϊόντα. 

»('Ο κ. Ζισκάρ &.νέφερε συγκεκριμένως τήν καθιέρωση 

έλαχίστης τιμής γιά τά κρασιά, ισχυούσης γιά δλα τά μέλη 

τής ΕΟΚ). 

»'Επισημαίνει έπίσης δ κ. πρωθυπουργός δτι οί κύριοι 

Σιράκ καί Μιττεράν τόν ί\χουν διαβεβαιώσει δι' έπιστολ&ν 

τους δτι διαχωρίζουν τήν περίπτωση τfjς ·Ελλάδος &.πό τίς 

δύο άλλες ύποψήφιες χώρες. 

>>Τελικώς, δ Γάλλος πρόεδρος, καίτοι φαίνεται νά &.να

γνωρίζει τό οικονομικώς &.σήμαντο του προβλήματος, δη

λώνει δτι θά πρέπει νά ύπάρξουν έξαιρέσεις γιά <Ορισμένες 

περιπτώσεις &.πό τόν γενικό κανόνα τfjς πενταετοϋς μετα-

βατικfjς περιόδου. Συμφωνείται νά συναντηθουν οί κύριοι 

Κοντογεώργης καί Ραϋμόν γιά νά έξετάσουν τό πρόβλημα. 

>>·Ο Γάλλος πρόεδρος διαβεβαιοί έξ άλλου τόν κ. πρω

θυπουργό δτι ή πρότασή του περί έπιτροπfjς τριών σοφών 

κατ' ούδένα τρόπο &.ποβλέπει ή πρόκειται νά έπηρεάσει 

τόν ρυθμό ή τήν ούσία των διαπραγματεύσεων γιά τήν εν

ταξη τfjς ·Ελλάδος. 

»3. 'Επίσκεψη κ. Τσάτσου είς Γαλλία 

»Συμφωνείται νά πραγματοποιηθεί ή έπίσημη έπίσκεψη 

του κ. προέδρου τής Δημοκρατίας στήν Γαλλία στίς 24 
'Απριλίου 1979. 

»4. Μετρό καί Τηλεόραση 

>>·Ο Γάλλος πρόεδρος &.ναφέρει τά θέματα τfjς μελέτης 

γιά τήν έπέκταση του μετρό στήν 'Αθήνα καί τfjς είσαγω

γfjς τfjς έγχρώμου τηλεοράσεως στήν • Ελλάδα. 'Επιση
μαίνει τό ίδιαίτερο ένδιαφέρον τής Γαλλίας γιά τά δύο 

αύτά ζητήματω> 142 • 

Μετά τό τέλος τής συνομιλίας του μέ τό Γάλλο 

πρόεδρο, δ "Ελληνας πρωθυπουργός εκαμε τήν έξής 

δήλωση πρός τούς έκπροσώπους τ&ν μέσων ένημε

ρώσεως: 

«'Ο πρόεδρος κ. Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν μέ τιμii, ώς 

γνωστό, μέ τήν φιλία του καί τρέφει είλικρινή άγάπη 

γιά τήν 'Ελλάδα. Τούτων δοθέντων, εlναι φυσικό ή 

συνεργασία μας νά εlναι άνετη. 

))Κατά τή σημερινή μας συνάντηση συζητήσαμε 

διάφορα θέματα καί κυρίως τό θέμα τής έπικείμενης 

έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 
Καί έπεβεβαιώσαμε αύτά πού είχαμε συμφωνήσει 

κατά τήν τελευταία συνάντησή μας τόν 'Ιανουάριο, 

νά τερματισθοίJν δηλαδή οί διαπραγματεύσεις γιά 

τήν ένταξή μας μέχρι τέλους αύτοίJ τοίJ έτους καί νά 

ύπογραφή ή συμφωνία τής προσχωρήσεως τό πρώτο 

έξάμηνο τοίJ έπομένου έτους. Οί διαπραγματεύσεις, 
δπως γνωρίζετε, βρίσκονται στήν τελική τους φάση 

καl θά τερματισθοίJν δμαλά καί έγκαιρα. 'Εάν κατά 

τή διάρκεια τών διαπραγματεύσεων &να κύψουν, δ πως 

εlναι φυσικό, μικροδιαφορές, θά διευθετηθοίJν φιλι
κά καί κατά τρόπο πού νά προστατεύωνται τά συμφέ

ροντα άμφοτέρων τών πλευρών. Μέ τήν εύκαιρία αύ

τή, συζητήσαμε μέ τόν πρόεδρο άλλα θέματα πού 

ένδιαφέρουν ίδιαίτερα τήν 'Ελλάδα καί πρέπει νά 

σiiς πώ δτι βρήκα πλήρη ίκανοποίηση τοίJ κ. Ζισκάρ 

ντ' Έσταίν)λ 

'Ο Κ. Καραμανλής, άνταποκρινόμενος σέ έπίση

μη πρόσκληση τής ίρλανδικής Κυβερνήσεως, έπι

σκέφθηκε, μετά τό Παρίσι, τό Δουβλίνο, δπου καί 

ε{ χε συνομιλίες μέ τόν 'Ιρλανδό δμόλογό του, Τζών 
Λύντς: 

«'Αρχίζοντας τήν συζήτηση δ 'Ιρλανδός πρωθυπουρ

γός έτόνισε δτι ή 'Ιρλανδία ένδιαφέρεται καί ύποστηρίζει 
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τήν ενταξη τής ·Ελλάδος στήν ΕΟΚ. Πρόσθεσε δτι ό σκο
πός τής συναντήσεως εlναι, κατά τήν γνώμη του, νά έκθέ

σει ή έλληνική πλευρά τά προβλήματα πού τυχόν άντιμε

τωπίζει, rοστε νά έξετάσει ή ίρλανδική Κυβέρνηση τόν τρό
πο μέ τόν όποίο θά μποροuσε νά βοηθήσει στήν έπίλυσή 

τους . ' Η ίρλανδική Κυβέρνηση, συνέχισε ό κ. Λύντς, ε{ ναι 

πρόθυμη καί θά χαρεί νά τό κάνει. 

»·Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, άφοu έξέφρασε τήν 

χαρά του γιατί μπόρεσε νά πραγματοποιήσει τήν παλαιά 

του έπιθυμία νά έπισκεφθεί τήν ' Ιρλανδία καί έτόνισε δτι 

μεταξύ των δύο χωρών δέν υπάρχουν διαφορές καί προβλή

ματα άλλά μόνο δυνατότητες άναπτύξεως τής συνεργασίας 

καί τής φιλίας τους, άνέπτυξε τίς έλληνικές άπόψεις ώς 

έξή ς: 

» I. 'Εξέφρασε τίς εύχαριστίες του γιά τήν άνεπιφύλα
κτη συμπαράσταση τής 'Ιρλανδίας στό αίτημα τής • Ελλά
δος γιά τήν ενταξή της στήν Κοινή 'Αγορά . 

»2. Παρετήρησε δτι ή 'Ελλάς, πολύ πρίν άπό τήν 'Ιρ
λανδία, πού εγινε μέλος τής ΕΟΚ πρίν άπό 5 χρόνια, εχει 
κάνει τήν έπιλογή της υπέρ τής Εύρώπης πρίν άπό 17 χρό
νια. Τό 1961 πράγματι υπέγραψε τή Συμφωνία Συνδέσεως, 
ή όποία προβλέπει τήν τελική ενταξη τής 'Ελλάδος στήν 

ΕΟΚ. Καί εχει φθάσει πλέον ή στιγμή γι' αύτό. Πολιτικά 

καί ηθικά κανείς άπό τούς 'Εννέα δέν θά μποροuσε νά εχη 

άντιρρήσεις. Βεβαίως υπάρχουν < θέματα πρός διαπραγμά

τευση . 'Αλλά αύτά ε{ ναι τεχνικής φύσεως καί δέν μποροuν 

νά προβάλλωνται ώς έμπόδια ή γιά νά καθυστερήσουν τήν 

ενταξη . 

»3. ' Η ένταξη αύτή άποτελεί σήμερα άνάγκη γιά τήν 

' Ελλάδα . Διότι, δπως έξελίχθηκε ή Συμφωνία Συνδέσεως, 
άπέβη είς βάρος τής 'Ελλάδος. "Α ν δέν πραγματοποιηθή ή 

ένταξις καί διατηρηθή τό καθεστώς τής Συμφωνίας Συνδέ

σεως ή 'Ελλάς θά κατασταφή . Διότι ή έλληνική οίκονομία 

συνδέθηκε τόσο πολύ μέ τήν ΕΟΚ έπί 17 χρόνια rοστε ε{ ναι 
άδύνατο πλέον νά διαχωρισθή. 

»4. 'Έγινε σκέψις συνδυασμοί) τής έντάξεως τής · Ελλά
δος μέ τά άνάλογα αίτήματα τής ' Ισπανίας καί τής Πορτο

γαλίας. Αύτό θά ήταν άδικο γιά τήν ·Ελλάδα γιατί θά έσή

μαινε παράταση τής έκκρεμότητος καί άναβολή τής έντά

ξεως. ·Η ·Ελλάς δέν έχει βέβαια άντιρρήσεις γιά τήν έν

ταξη τών άλλων χωρών στήν ΕΟΚ άλλά ζητάει τήν έφαρ
μογή του χρονοδιαγράμματος πού εχει συμφωνηθή μέ τήν 

Κοινότητα καί τό Συμβούλιο των υπουργών. 

»5. Τά προβλήματα πού άνέκυψαν στή σημερινή τελευ
ταία φάση των διαπραγματεύσεων άφοροuν τήν μεταβατι

κή περίοδο γιά τήν έλευθέρα διακίνηση τών έργατών (Γερ

μανία) καί τήν άντίστοιχη περίοδο γιά τά γεωργικά προϊ

όντα (Γαλλία- ' Ιταλία) . ' Η ·Ελλάς γιά λόγους ψυχολογι

κούς καί πολιτικούς, γιά λόγους άρχής καί ήθικής τάξεως, 

δέν μπορεί νά δεχθή δυσμενέστερη μεταχείριση έκείνης 

πού έπιφυλάχθηκε γιά τίς τρείς χώρες πού είσήλθαν στήν 

ΕΟΚ κατά τήν πρώτη διεύρυνσή της. Ζητάει έπομένως 

έφαρμογή τής άρχής τής πενταετοuς μεταβατικής περιόδου 

σ' δ λα τά θέματα. Στά πλαίσια τής πενταετίας αύτή ς θά 

μποροuν νά γίνουν είδικές ρυθμίσεις καί νά έπιλυθοuν φι

λικά τυχόν προβλήματα πού θά άνακύψουν. Στό σημείο 

αύτό ό πρωθυπουργός παρέχει στόν συνομιλητή του στοι

χεία άπό τά όποία προκύπτει δτι ή ενταξη τής 'Ελλάδος 

δέν θά εχη οίκονομικές έπιπτώσεις στόν άγροτικό τομέα 

είς βάρος των χωρών πού έκφράζουν σχετικές άνησυχίες. 

» Ό κ. πρωθυπουργός έζήτησε τήν ύποστήριξη τής ίρ
λανδικής Κυβερνήσεως γιά τίς άνωτέρω έλληνικές θέσεις. 

>>' Απαντών ό 'Ιρλανδός πρωθυπουργός εΙπε τά έξή ς: 

»1. Ή ίρλανδική Κυβέρνηση υποστηρίζει κατ' άρχήν 
τό χρονοδιάγραμμα ~αί θά χαρή έάν οί διαπραγματεύσεις 
τερματισθοuν μέχρι τέλους τρέχοντος ετους. 

))2. Πρός τό συμφέρον όλων, ή ίρλανδική Κυβέρνηση 

πιστεύει δτι θά πρέπει νά ρυθμισθή τό θέμα τών κοινοτικών 

θεσμών ωστε νά λειτουργήσουν ικανοποιητικά μετά τήν 

ένταξη τής ·Ελλάδος, τής ·Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας . 
»3. ·Η ίρλανδική Κυβέρνηση έκτιμά πλήρως τίς άπό

ψεις τής ·Ελλάδος στό πρόβλημα τής έλευθέρας διακινή

σεως των έργατών . 

»4. Στό πρόβλημα των άγροτικών προϊόντων, ή 'Ιρλαν
δία θά ήθελε νά μή θιγή ή Κοινή ' Αγροτική Πολιτική άπό 

τήν ένταξη των νέων μελών καί νά μή μειωθή τό ποσό του 
προϋπολογισμοί) τής Κονότητος πού άπορροφά ή Κοινή 

'Αγροτική Πολιτική . 'Αντιθέτως , τό ποσό αύτό θά πρέπει 

νά αύξηθή μετά τήν ενταξη τής ·Ελλάδος καί των δύο 

άλλων χωρών. 

>> ' Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής συμφωνεί καί παρα

τηρεί δτι ώς πρός τό θέμα των θεσμών, ή ένταξη τής • Ελλά
δος δέν δημιουργεί πρόβλημα, διότι ή πρώτη διεύρυνση 

προέβλεπε καί δέκατο μέλος (Νορβηγία). Διαβεβαίωσε δέ 

τόν συνομιλητή του δτι ό Γάλλος πρόεδρος του έτόνισε 

ρητά δτι ή πρότασίς του περί τριών σοφών δέν άφορά τήν 

ένταξη τής 'Ελλάδος. 

»'Εν συνεχεί~ ό 'Ιρλανδός πρωθυπουργός έζήτησε νά 
ένημερωθή στά γενικώτερα θέματα τής περιοχής τής 'Ελ

λάδος καί ό κ. Καραμανλής άνέπτυξε τίς προσπάθειες πού 

κατέβαλε άπό τό 1974 γιά τήν δημιουργία κλίματος φιλίας 
καί πολυμεροuς συνεργασίας στά Βαλκάνια. 'Εξέθεσε έπί

σης τίς καλές διμερείς σχέσεις πού ή 'Ελλάς έχει άναπτύ

ξει μέ δλα τά βαλκανικά Κράτη έκτός τής Τουρκίας, μέ τήν 
όποία άντιμετωπίζει τά γνωστά προβλήματα. 

»Στό σημείο αύτό περατώθησαν οί συνομιλίες, οί όποί

ες, μαζί μέ τήν κατ' ίδίαν συνάντηση τών δύο πρωθυπουρ

γών πού προηγήθηκε τής συσκέψεως τών δύο άντιπροσω

πειών, διήρκεσαν περί τίς 2.30 ώρες» 143 . 

Στή διάρκεια τοϋ έπίσημου γεύματος πού άκολού

θησε τίς συνομιλίες των δύο ήγετών δ 'Ιρλανδός 

πρωθυπουργός εδωσε, κατά τήν προσφώνησή του, 

ίδιαίτερη εμφαση στό γεγονός τfjς άπονομfjς τοϋ 

Βραβείου Καρλομάγνου, σέ άναγνώριση τfjς συμβο

λfjς τοϋ Κ. Καραμανλfj στήν προαγωγή τοϋ εuρω

παϊκοϋ ίδεώδους καί έπανέλαβε τήν κεντρική ίδέα 

πού, μέ τήν εuκαιρία αuτή, έξέφρασε δ 'Έλληνας 

πρωθυπουργός: «Ή έvοποίηση τfjς Εύρώπης θά 

άποτελέσει τό μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός τοϋ 

αlώvα. Ή Εύρώπη όφείλει vά έvωθεί, av θέλει vά 
έπιζήσει». 

Σέ άντιφώνηση, δ Κ. Καραμανλfjς ε{πε: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Θά ήθελα πρίv άπ' όλα vά έκφράσω τήv χαρά 

μου γιατί βρίσκομαι στήv ώραία σας χώρα καί γιατί 
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εlμαι δ πρώτος "Ελλην πρωθυπουργός πού τήν έπι

σκέπτεται έπισήμως. 'Επιτρέψατέ μου νά σiiς έκφρά

σω έπίσης τίς είλικρινείς μου εύχαριστίες γιά τήν 

έγκάρδια ύποδοχή πού μου έπιφυλάξατε στήν {στο

ρική πόλη του Δουβλίνου. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

»0{ λαοί μας, πού βρίσκονται στά δύο άκρα τής 
εvρωπαϊκής ήπείρου, δέν εlχαν τήν ευκαιρία νά άνα
πτύξουν μιά στενή καί συνεχή συνεργασία. 'Α νέ

πτυξαν όμως ενα αίσθημα εiλικρινους φιλίας, πού 
στηρίζεται στήν άμοιβαία έκτίμηση καί προπαντός 

στήν κοινή πολιτιστική μας παράδοση. Εlσθε άπό 
τίς λίγες χώρες πού έκαλλιέργησαν κα( καλλιεργουν 

μεθοδικά τήν κλασική παιδεία. Κι έπάνω σ' αvτή 

τήν βάση άκριβώς καί στά πλαίσια τής Εύρωπαϊκής 

Κοινότητος μπορουμε νά θεμελιώσουμε άπό έδώ καί 

πέρα μιά εύρύτερη συνεργασία σέ όλους τούς τομείς. 

»'Η χώρα σας άπό μερικά ήδη χρόνια άποτελεί 

πλήρες μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. Άλλά 

καί ή 'Ελλάς άπό παλαιότερα &κόμη έχει κάνει τήν 

πολιτική της έπιλογή: γιατί, όταν τό 1961 ή Κυβέρ
νησή μου ύπέγραφε τήν Συμφωνία Συνδέσεως τής 

Έλλάδος μέ τήν Κοινότητα, έξεδήλωνε έκτοτε τήν 
άπόφασή της νά ένταχθή στήν Κοινή 'Αγορά. 

»'Η ϊδρυσις τής Κοινότητος, κύριε πρωθυπουργέ, 

καί ή σταδιακή ένοποίησις τής Εvρώπης άποτελουν 

άσφαλώς μιά {στορική προσπάθεια, που θά έπηρεά

ση δχι μόνο τό μέλλον τών λαών της, άλλά καί τήν 

πορ 'α τής άνθρωπότητος. 

» ύτό, γι ί μέσα σ' ενα κόσμο άσυνάρτητο 

καί, θά έλεγα, άναρχούμενο ή 'Ενωμένη Εvρώπη θά 

άποτελέση δύναμη σταθεροποιητική. Στήν προσπά

θεια αύτή, στήν όποία συμμετέχει ήδη ή χώρα σας, 

πρόκειται σύντομα νά συμμετάσχη καί ή Έλλάς, ώς 

δέκατο μέλος τής Κοινότητος. 

»Εύρισκόμεθα, όπως γνωρίζετε, στό τελευταίο 

στάδιο τών διαπραγματεύσεων. 0{ διαπραγματεύσεις 
αvτές διεξάγονται έπί τfί βάσει ένός συμπεφωνημέ

νου χρονοδιαγράμματος, πού προβλέπει τόν τερμα

τισμό τους μέχρι τέλους του έτους καί τήν ύπογραφή 

τής Συμφωνίας 'Εντάξεως μέχρι του προσεχους θέ
ρους. Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή, κύριε πρωθυπουργέ, 

θά ήθελα νά έκφράσω τήν έκτίμησή μου γιά τήν 

συμπαράσταση πού μiiς παρέσχε καί μiiς παρέχει ή 

χώρα σας στό θέμα αύτό. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Η προσπάθεια τής οlκοδομήσεως τής Εύρώπης 

γίνεται σέ μιά έποχή πού ή άνθρωπότης άντιμετωπί

ζει, όπως εlπα, μεγάλα καί έπικίνδυνα προβλήματα. 

Καί αύτό άκριβώς καθιστii τήν προσπάθεια αvτή πε

ρισσότερο άναγκαία καί έπίκαιρη. Οϋτε ή χώρα σας, 

οϋτε ή δική μου, έχουν τήν δύναμη νά έπηρεάσουν 

άποφασιστικά τήν έπίλυση τών μεγάλων αvτών προ

βλημάτων. Προσπαθουμε όμως καί ο{ δύο, στό μέτρο 

τών δυμάμεών μας καί δ καθένας άπό τήν δική του 

γεωπολιτική θέση, νά συμβάλουμε στήν καλύτερη 

άντιμετώπισή τους. 

»Εlδικώτερα στήν δική μας περιοχή έπιδιώκουμε 

νά προάγουμε τόσο τήν διμερή, όσο καί τήν πολυμε

ρή συνεργασία μέ τούς βαλκανικούς λαούς σέ διαφό

ρους τομείς καί νά δημιουργήσουμε έτσι ενα κλίμα 

έμπιστοσύνης καί φιλίας στήν περιοχή μας. Καί ή 

συνεργασία αύτή εlναι σήμερα περισσότερο άναγ

καία άπό άλλοτε, γιατί άποτελεί τόν άποτελεσματι

κώτερο τρόπο έξουδετερώσεως έπικινδύνων άνταγω

νισμών, πού ένδέχεται νά άναπτυχθουν στήν Βαλκα

νική Χερσόνησο. 

»Σέ δ, τι άφορα έξ άλλου ώρισμένα εiδικώτερα δι

εθνή προβλήματα, είμαστε πεπεισμένοι, κύριε πρω

θυπουργέ, ότι πολλές άπό τίς σημερινές έστ{ες διε

θνους έντάσεως -μερικές άπό τίς δποίες, όπως τό 

Κυπριακό καί τό Μεσανατολικό, εlναι πολύ κοντά 

μας κα{ μiiς άφορουν άμεσα- θά εlχαν έξουδετερω

θή, έάν ο{ άποφάσεις καί ο{ συστάσεις τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών έγένοντο σεβαστές. Καί άν ο{ άρχές πού 

υ{οθετήσαμε στό 'Ελσίνκι δέν παρέμεναν έννοιες 

θεωρητικές, άλλά έφηρμόζοντο μέ εiλικρίνεια άπό 

όλες τίς πλευρές. 

»Πάντως, έν άντιθέσει πρός τό Κυπριακό, πού λό

γω τής τουρκικής στάσεως έχει άποτελματωθή, στόν 

χώρο τής Μέσης 'Ανατολής σημειώθηκαν τελευταία 

ώρισμένες έξελίξεις, πού δικαιολογουν κάποια αiσι

οδοξία γιά τό μέλλον. Βέβαια, δ δρόμος πρός τήν 
εlρήνη διαγράφεται &κόμη δύσκολος. Εvχή καί έλ

πίδα μας εlναι νά έπιδειχθή άπό όλες τίς πλευρές 
μετριοπάθεια καί θάρρος, εiς τρόπον ό5στε νά κατα

στή δυνατή ή πλήρης έφαρμογή τής άποφάσεως 242 
του Συμβουλίου 'Ασφαλείας. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Η έπίσκεψή μου στό Δουβλίνο μiiς έδωσε τήν 

εύκαιρία νά άνταλλάξουμε σκέψεις πάνω στά διμερή 

καί διεθνή προβλήματα καί νά διαπιστώσουμε μέ 

{κανοποίηση ότι ο{ άπόψεις μας συμπίπτουν. 

))Εlμαι βέβαιος ότι ο{ συνομιλίες αvτές θά δώσουν 

καινούργια ό5θηση στήν συνεργασία τών δύο λαών 

μας. 

))Καί μέ τίς σκέψεις αvτές, προπίνω ύπέρ τής 

ύγείας του προέδρου τής 'Ιρλανδικής Δημοκρατίας, 

ύπέρ τής προσωπικής σας εύτυχίας καί τής κυρίας 

Αύντς καί ύπέρ τής εύημερίας του φίλου iρλανδικου 

λα ου)>. 

Μετά τήν άναχώρηση του Κ. Καραμανλή άπό τήν 

ίρλανδιιcή πρωτεύουσα, δ Τζών Λύντς θά σπεύσει, 

μέ έπιστολή του, νά έπαναβεβαιώσει τόv 'Έλληνα 

δμόλογό του γιά τήν ίρλανδιιcή ύποστήριξη στό αί

τημα τής ·Ελλάδος γιά ενταξη στίς Εύρωπαϊιcές 

Κοινότητες 144 • 
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Μετά τόν τερματισμό της έπισκέψεώς του στήν 

'Ιρλανδία, ό Κ. Καραμανλής έπανfίλθε στό Παρίσι, 

όπου καί παρέμεινε ίδιωτικά γιά λίγες ήμέρες, συν

δυάζοντας προσωπική άνάπαυση καί διακριτικές συ

νομιλίες μέ κορυφαία στελέχη των κυριότερων γαλ

λικ&ν πολιτικ&ν κομμάτων. 

'Εξάλλου, εύθύς μετά τήν έπάνοδό του, εκαμε 

πρός τούς δημοσιογράφους τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Γιά τήν ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα 

δέν ύπάρχουν πλέον έπιφυλάξεις· οϋτε καί γιά τήν 

έφαρμογή τοv γνωστού χρονοδιαγράμματος. 'Υπάρ

χουν βέβαια άκόμη ώρισμένα θέματα, τά όποία θά 

άπαιτήσουν ψύχραιμη διαπραγμάτευση . . Εlμαι δμως 
βέβαιος δτι καί γι ' αύτά θά βρεθούν σύντομα λογικές 
καί δίκαιες λύσεις. Καί δταν λέγω λογικές, έννοώ 

λύσεις πού θά προστατεύσουν τά συμφέροντα τής 

'Ελλάδος. 

;;Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα vά πώ πρός 

τούς μεμψιμοιροvντες δτι άπό τίς ίδιες φάσεις, ίσως 

καί δυσκολώτερες, έπέρασαν καί τά τρία νέα μέλη 

τής Κοινής 'Αγοράς, πού διαπραγματεύονταν έπί 

σειρά έτών τήν ένταξή τους στήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα. 

;;Πάντως, έκείνο τό όποίο προέχει σήμερα ε{ναι 

νά συνειδητοποιήσουν δλοι οί 'Έλληνες -καί 

ύπάρχουν στιγμές πού άμφιβάλλω γι' αύτό- τήν με

γάλη σημασία τήν όποία έχει γιά τό μέλλον του 

έθνους ή όργανική ένταξη τής 'Ελλάδος στήν 

'Ηνωμένη Εύρώπφ;. 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

Μέ τήν εύκαιρία τής /:βδομάδας άφοπλισμου, ή 

όποία συμπίπτει μέ τόν εορτασμό τής 33ης έπετείου 

άπό τήν ϊδρυση του ΟΗΕ, ό Κ. Καραμανλής άπευθύ

νει στό γενικό γραμματέα του διεθνους όργανισμου 

τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Μέ τήν εύκαιρία τής έβδομάδας άφοπλισμοv, 

πού έγκαινιάζεται σήμερα καί συμπίπτει μέ τήν 33η 

έπέτειο του ΟΗΕ, θά ήθελα νά έπαναλάβω τήν ύπο

στήριξη τής έλληνικής Κυβερνήσεως γιά τήν άξια 

έργα σία του 'Οργανισμού στό χώρο του έλέγχο υ τών 

έξοπλισμών καί του άφοπλισμοv. 

;;Πιστεύουμε δτι στήν πρόσφατη είδική σύνοδο 

τής Γενικής Συνελεύσεως, πού ήταν άφιερωμένη 

στόν άφοπλισμό, μπορέσαμε νά θέσουμε τά θεμέλια 

ένός νέου ξεκινήματος. Στή σύνοδο αύτή ε{χα έκφρά

σει δρισμένες lδέες καί άπόψεις πάνω στίς άρχές, τό 

πρόγραμμα δράσεως καί τούς θεσμούς πού άφοροvν 

τόν άφοπλισμό. 

;;Μέ μεγάλη ίκανοποίηση διαπίστωσα τήν εύρύ

τητα τών συμφωνιών άλλων Κυβερνήσεων στά θέμα

τα πού άνέκυψαν στήν σύνοδο αύτή. 

;;Πράγματι, μπορέσαμε νά διατυπώσουμε τίς βα

σικές άρχές καί νά διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα 

δράσεως σέ παγκόσμια κλίμακα καί γιά τά πυρηνικά, 

καί γιά τά συμβατικά δπλα. 

;;'Υπfjρξε ύποστήριξη τόσο γιά τόν περιορισμό 

τών πυρηνικών δπλων, δσο καί γιά τήν έλεύθερη διά

δοση τής πυρηνικής τεχνολογίας γιά είρηνικούς 

σκοπούς, σέ Κράτη μή πυρηνικά. 

;;Στό πρόβλημα τών συμβατικών δπλων δόθηκε ή 

άπαιτούμενη σημασία, ίδιαίτερα έπειδή λάβαμε ύπ' 

δψη δτι τό μεγαλύτερο μέρος τών δαπανών πού δια

τίθενται γιά τούς έξοπλισμούς, άφορά στά δπλα αύ

τά. 

;; 'Επί πλέον, δ πως έχει άποδειχθή άπό τά γεγονό
τα μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τά συμβατικά 

δπλα έχουν εύρύτατα χρησιμοποιηθή σ' ένοπλες 

συρράξεις, δπως ή είσβολή στήν Κύπρο. 

>>Καί δσον άφορά τό θεσμικό πλαίσιο, οί σωστές 

αύτές μεταρρυθμίσεις πού έγιναν άπό τίς έπιτροπές 

πού συζητούν καί διαπραγματεύονται, θά έξασφαλί

σουν γιά τόν ΟΗΕ τήν δυνατότητα νά διαδραματίση 

σημαντικότερο καί πιό δραστήριο ρόλο, δ δποίος θά 

άνταποκρίνεται στίς εύθύνες του 'Οργανισμού στή 

διατήρηση τής εlρήvης καί τής άσφαλείας. 

;>Τά άποτελέσματα τής εlδικής συνόδου ε{ναι έν

θαρρυντικά. 

;>Δέν πρέπει δμως νά ξεχνούμε δτι έάν ή άσφάλεια 

τών Κρατών δέν σταθεροποιηθή, κάθε προσπάθεια 

στό χώρο του άφοπλισμοv μπορεί νά τεθή σέ κίνδυ

νο. 

;>Μέ τήν σημαντική αύτή εύκαιρία, θά ήθελα, κύ

ριε γενικέ γραμματέα, νά έκφράσω τήν εlλικρινή μου 

έλπίδα δτι οί άνανεωμένες προσπάθειες τοv ΟΗΕ γιά 

τήν έπιτυχία του γενικού καί πλήρους άφοπλισμοv 

άπό ένα διεθή άποτελεσματικό καί αύστηρό έλεγχο, 

σύντομα θά μπορούσε νά καρποφορήση. Καί ένώ σή

μερα γιορτάζουμε τήν 33η έπέτειο τοv 'Οργανισμού 

μας, θά πρέπει νά άναλογισθοvμε τίς εύθύνες μας γιά 

τήν έξασφάλιση σεβασμού άπό δλους πρός τίς άρχές 

τοv Χάρτη καί τίς άποφάσεις του ΟΗΕ;>. 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

Μετά άπό συνάντηση καί συνομιλία πού ε{χε μέ 

τόν Τουρκο πρωθυπουργό Μπ. 'Ετσεβίτ, σέ έκτέλε

ση σχετικής άποστολfίς πού του ε{χε άναθέσει ό ίδι

ος ό Κ. Καραμανλής, ό πρέσβης έ.τ. Δ. Κοσμαδό

πουλος ύποβάλλει στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό τό 

άκόλουθο έμπιστευτικό ύπόμνημα: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»nΕχω τήν τιμή νά σας άναφέρω δτι τό βράδυ τής 19ης 

τρέχ. εγινα δεκτός στήν n Αγκυρα άπό τόν πρωθυπουργό κ. 

'Ετσεβίτ. 'Η συνομιλία μας κράτησε συνολικά 3 ώρες. Σας 
παραθέτω έδii'ι, κάπως συστηματοποιημένα, άλλά καί διε-
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ξοδικά, δσα συζητήσαμε πού εχουν σχέση μέ τήν άποστο

λή τήν όποία μοϋ εϊχατε άναθέσει: 

»Μετά τίς φιλοφρονήσεις καί άρκετές εκατέρωθεν έρω

ταποκρίσεις πάνω στά ίδιωτικά μας θέματα, αιτιολόγησα 

τήν παρουσία μου μέ βάση τό σενάριο πού μου εϊχατε κα

θορίσει. Πρόσθεσα δτι, περαστικός άπό τήν ·Αθήνα τε

λευταίως, σάς ε{χα συναντήσει καί έρωτήσει άν τυχόν θέ

"λατε νά πω τίποτε στόν κ. 'Ετσεβίτ στήν περίπτωση πού θά 

τύχαινε νά τόν δω μέ τήν εύκαιρία τοϋ ίδιωτικοϋ μου ταξι

διοϋ στήν Τουρκία. 

»'Έτσι καί τοϋ διαβίβασα, κατά τήν έντολή σας, τούς 

προσωπικούς θερμούς χαιρετισμούς σας. nΕσπευσε, μέ κα

ταφανή χαρά, νά εύχαριστήσει, άνταποδίδοντάς σας τίς 

φιλικώτερες προσρήσεις του καί προσθέτοντας άμέσως μέ 

πόσο βαθειά ίκανοποίηση είχε διπιστώσει τήν χρησιμότη

τα τής πρώτης έπαφfiς σας στό Μοντραί. 'Εκεί γνωριστή

κατε. Καί -κυριώτατα- νομίζει δτι μέ τίς έξηγήσεις πού 

σίiς εδωσε τότε διαλύθηκε ή σκιά πού πλανιόταν στήν σκέ

ψη σας άπό τήν έποχή τοϋ ναυαγίου τής διασκέψεως τής 

Γενεύης καί τής δευτέρας τουρκικής έπιχειρήσεως στήν 

Κύπρο. Γι· αύτόν, θεμέλιο γιά κάθε τί τό ούσιαστικό πού 

θά μποροϋσε νά γίνει παραπέρα είναι ή διατήρηση καί 

καλλιέργεια αύτοϋ τοϋ κλίματος άμοιβαίας έκτιμήσεως καί 

έμπιστοσύνης πού γεννήθηκε άνυστερόβουλα άνάμεσα 

στούς δύο πρωθυπουργούς. 

»Με ρώτησε τότε άν είχα άλλα είδικώτερα νά τοϋ δια

μηνύσω έκ μέρους σας. 'Απάντησα δτι είχα νά τοϋ μεταβι

βάσω, χωρίς περιστροφές, καί τήν άπογοήτευση πού αίσθά

νεσθε βλέποντας δτι ή προσπάθεια λύσεως των διαφορών 

μεταξύ των χωρών μας, δπως τήν βάλατε οί δυό σας σέ 

δρόμο στή συνάντησή σας κορυφής, δέν προχωρεί. Πρό

σθεσα δτι προσωπικά, άν καί άποχώρησα άπό τήν ένεργό 

ύπηρεσία, στοχάζομαι συνέχεια προσπαθώντας νά άναλύ

σω τά αtτια τής κακοδαιμονίας στίς σχέσεις των δύο χω

ρών μας, βλέπω κατά καιρούς στήν 'Αθήνα·,1tολύ κόσμο, 

πολιτικούς καί παληούς συναδέλφους μου τοϋ ύπουργείου 

των 'Εξωτερικών, καί άκούω γνώμες μέ εύρύ φάσμα άπο

χρώσεων πάνω στήν στάση πού θά επρεπε νά τηρεί ή ' Ελ

λάς άπέναντι στήν Τουρκία. nΕτσι λοιπόν, σ ' αύτή τήν 

γενική θεώρηση πού κάνω μέ στοιχεία άπό ποικίλες πηγές, 

σάν ίδιώτης πού δέν μετέχει πιά ένεργά στά πράγματα, εχω 

καταλήξει νά συμμερίζομαι τήν άπογοήτευση τοϋ πρωθυ

πουργου τfiς ' Ελλάδος, δπως τήν είχα μόλις μεταδώσει 

στόν κ. ' Ετσεβίτ. Τοϋ τά ελεγα λοιπόν είλικρινά καί προ

σωπικά, γιατί γνωρίζω καλά δτι δ κ. Καραμανλής πιστεύει 

στήν ώφελιμότητα τής ελληνοτουρκικής φιλίας καί στήν 

άναγκαιότητα ούσιαστικfiς έπιλύσεως των διαφορών, δπως 

άλλωστε τό άπέξειξε εμπρακτα στό παρελθόν. Ξέρω έπίσης 

δτι δ κ. Καραμανλής καί θέλει καί μπορεί νά λύσει στό 

όνομα της ·Ελλάδος τίς διαφορές, φτάνει νά ύπάρξει άπό 

τήν πλευρά της Τουρκίας κατανόηση καί άνταπόκριση μέ 

ταυτόσημη διάθεση. Καί -κατέληξα- άν θέλει τήν προ

σωπική μου θεμελιωμένη γνώμη, πρέπει ή Τουρκία νά 

έπωφεληθεί τfiς παρουσίας τοϋ κ. Καραμανλή στά πράγμα

τα. Γνωρίζω τήν βαθειά καλή πίστη του, δπως καί τήν 

διάγνωσή του δτι μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου τά προβλήμα

τα πού μένουν χωρίς νά έπιλυθοϋν δλο καί γεννοϋν νέες 

δυσχέρειες. Τήν ήμέρα πού, χωρίς νά είχαν άξιοποιηθεί οί 

εύκαιρίες πού ύπάρχουν τώρα, δ κ. Καραμανλής θά εφευγε 

άπό τήν έξουσία, θά ήταν άδύνατο νά βρεθοϋν λύσεις. 'Ο 

κ. 'Ετσεβίτ είναι πολιτικός άρκετά όξυδερκής γιά νά κατα

λάβει σέ τί άθεράπευτη άσυνεννοησία καί σέ τί περιπέτειες 

θά μποροϋσαν τότε νά βρεθοϋν οί χώρες μας. 

»Μετά βαθειά σκέψη, δ κ. Έτσεβίτ μοϋ είπε τά έξής: 

Συγκρατεί μέ προσοχή τήν εκφραση "άπογοήτευση" πού 

τοϋ διαμηνύει δ κ. Καραμανλής. Διότι ή άνάλυση πού καί δ 

ϊδιος κάνει της πορείας των πραγμάτων καταλήγει στή δι

απίστωση δτι οί μηχανισμοί πού μαζί στό Μοντραί δρομο

λογήσατε εφτασαν σέ σημείο δπου δέν προχωροϋν πιά. 

Αύτό είναι γεγονός πού τό παραδέχεται δσο κι έσείς. Δέν 

χρησιμοποιεί δμως τήν λέξη "άπογοήτευση". Διότι οί μη

χανισμοί αύτοί, τεχνοκρατικοϋ έπιπέδου, επαιξαν τόν ρό

λο τους. Συγκεκριμένα, ο{ δύο γενικοί γραμματείς, μέ εύ

συνειδησία καί έξιέπαινα, εκαναν άπογραφή προβλημάτων 

καί περιγραφή αύτrον. nΕκθεσαν σαφέστατα τίς άπόψεις 

τους πάνω στό κάθε πρόβλημα καί παρέβαλαν αύτές τίς 

άπόψεις γιά νά δοϋν κατά πόσο πλησιάζουν τυχόν ή άπέ

χουν μεταξύ τους. nΕτσι ο{ γενικοί γραμματείς εχουν συμ

πληρώσει τό εργο πού τούς είχε ταχθεί. Δέν θά διαφωνοϋσε 

λοιπόν μέ τόν κ. Καραμανλή δτι μιά τρίτη συνάντηση των 

κ.κ. Θεοδωροπούλου καί Έλεκντάγκ δέν θά πρόσθετε τί

ποτε τό συμπληρωματικό. Γιά νά χρησιμοποιήσει μιά πα

ραστατική είκόνα: Προκειμένου νά άνεγερθεί μιά οίκοδο

μή, ο{ γενικοί γραμματείς συμπλήρωσαν κιόλας, καί άρι

στα, τό εργο τους πού ήταν νά κατασκευάσουν καί νά ταξι

νομήσουν τά τοϋβλα, δηλαδή τά άπαραίτητα δομικά ύλικά. 

Περισσότερα δέν τούς είχαν ζητήσει ο{ δύο ύπεύθυνοι άρ

χιτέκτονες. ·Από κεί καί μπρός άρχίζει δ ρόλος αύτrον, των 

άρχιτεκτόνων, πού πρέπει δ καθένας άπό τήν μεριά του νά 

εχει κατά νου τίς γενικές γραμμές, μέ βάση τίς δποίες θά 

μποροϋσε νά γίνει άπό κοινοϋ ή κατασκευή. Αύτή είναι ή 

εννοια των "political guide-lines" πού, καθώς είχατε πεί 
μαζί στό Μοντραί, σέ κάποιο στάδιο θά Εδιναν τήν ώθηση 

τήν άπαραίτητη γιά μιά πολιτική διευθέτηση. nΕτσι, λοι

πόν, στούς άρχιτέκτονες-πρωθυπουργούς, άνήκει, κατά τόν 

εναν ή τόν άλλο τρόπο, νά ψάξουν κατά πόσο τά γενικά 

σχήματα πού δ καθένας εχει στό νοϋ του μπορουν νά ται

ριάξουν μέ τοϋ άλλου. Τότε καί μόνο θά ύπfiρχαν οί προϋ
ποθέσεις γιά τήν χρησιμοποίηση των δομικών ύλικων 

στήν κατασκευή τοϋ οίκοδομήματος. Καί τοϋτο όχι κατά 

τμήματα, πού δέν θά στέκονταv ξεκάρφωτα καί άστήρικτα, 
άλλά σάν σύνολο. Σ· αύτό τό σημείο μου είπε μέ εμφαση 

δτι ο{ δύο πρωθυπουργοί πρέπει νά θεωροϋν τίς χώρες τους 

άρκετά πιά ένήλικες γιά νά μή μπλέξουν πάτρωνες στήν 

άπό κοινοϋ έπίλυση των διαφορών τους. Εϋχεται δ κ. Κα

ραμανλής νά βλέπει, δπως καί αύτός, σάν έξευτελιστικά 

ρεζιλίκια τά τρεχάματα των κ. κ. Σαντάτ καί Μπέγκιν στήν 
'Αμερική. 

»'Ανέλαβα νά σίiς μεταδώσω πιστά δλα αύτά. 

»Μετά μιά διακοπή πάνω σέ άσχετα θέματα, ζήτησα 

άπό τόν κ. 'Ετσεβίτ νά έπανέλθουμε στήν παραβολή του 

-πού μοϋ είχε άρέσει- των δύο άρχιτεκτόνων. "Αν, λοι

πόν, δ καθένας τους κρατάει άσφαλισμένο στό συρτάρι τό 

δικό του τό σχέδιο, εστω καί άκόμα άόριστο, τά πράγματα 

μένουν στάσιμα καί στό σκοτάδι, χωρίς δυνατότητα κάν 

παραβολής εστω καί των γενικωτάτων γραμμών τοϋ τί εχει 

δ άλλος κατά νοϋ. Γι · αύτό θά τόν παρακαλοϋσα νά μοϋ 

περιγράψει, άν θέλει καί στό μέτρο πού μέ έμπιστεύεται, 
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πώς βλέπει τά πράγματα καί που ϊσως διαβλέπει μιά δυνατή 

σύμπτωση, μέσα πάντως στό σεβασμό τών θεμελιωδών δι

καίων τής καθεμιάς χώρας. 'Αποκρινόμενος σ' αύτά τά 

λόγια μου, άρχισε τήν άνάπτυξή του, μέ πολλή προσοχή 

διατυπώσεως, ώς έξής: 
»Θέλει πρώτα νά διευκρινίσει δρισμένα προκριματικά 

σημεία. Συμφωνεί μέ τόν κ. Καραμανλή δτι δ καιρός, δσο 

περνάει άπρακτος, φέρνει σήψη καί πολλαπλασιασμό τών 

προβλημάτων. Δέν !\χει, είλικρινά, τήν παραμικρή άμφι

βολία δτι δ κ. Καραμανλής έπιθυμεί μιά έπίτευξη λύσεως. 

'Από τήν άρχική δμως έπιφυλακτικότητα μέ τήν όποία δ 

πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος ε{ χε άποδεχτεί τήν πρώτη 

συνάντηση στό Μοντραί, καθώς καί άπό άλλα άπροσδιό

ριστα πού διαισθάνθηκε κατά τίς συνομιλίες σας μένει μέ 

τήν κάποια έντύπωση δτι βαραίνει στίς σκέψεις σας -καί 

ίσως σέ μελλοντικές σας άποφάσεις- ή υποθήκη τών άδι

αλλάκτων θέσεων τής έλληνικής άντιπολιτεύσεως. Μάλι

στα, σ' αύτό τό πλαίσιο, θέλει νά σάς ρωτήσω (διότι χωρίς 

τήν γνώμη σας δέν θά !\κανε ποτέ τίποτε σχετικά) μήπως θά 

κρίνατε έσείς έξυπηρετικό νά συζητοuσε τά έλληνοτουρ

κικά πράγματα μέ τόν άρχηγό τής άξιωματικής άντιπολι

τεύσεως, σέ κάποιαν εύκαιρία συναντήσεώς τους στό έξω

τερικό. 'Ανέλαβα, άφοu μου τό ζητοuσε ρητά, νά σάς με

ταβιβάσω αύτό τό έρώτημά του. Πάντως, άπό τώρα, του 

διηγήθηκα ενα εντελώς πρόσφατο περιστατικό πού ίσως 

θά τόν διαφώτιζε: Πρίν λίγες μέρες στήν 'Αθήνα δ κ. Τε

ζέλ μου ε{χε πεί δτι, πέρα άπό χειραψίες καί κοινωνικές 

κοινοτοπίες σέ δεξιώσεις, δέν !\χει γίνει ποτέ δεκτός άπό 
τόν κ. Α. Παπανδρέου σέ συνομιλία, παρά δύο καί τρείς 

έπίσημες αίτήσεις του γιά άκρόαση. Καί δ κ. Τεζέλ μου 

ε{χε παρατηρήσει: 'Έ{ναι τοuτο συνεπές. 'Αφοu δ άρχη

γός τής άντιπολιτεύσεως άπορρίπτει καί καυτηριάζει κάθε 

διάλογο μέ τήν Τουρκία, πώς θά συνδιαλεγόταν μέ τόν 

έκπρόσωπό της;". Ό κ. Έτσεβίτ άκουσε τοuτο μέένδιαφέ

ρον, πού δέν 1\μοιαζε νά τό ξέρει. Δέν έννοοuσα πάντως νά 
άφήσω έντελώς άσχολίαστα (παρ' δλο πού δέν μου πέφτει 

· λόγος σέ τέτοια πράγματα) τά δσα δ κ. 'Ετσεβίτ μου άνέθε
τε νά σάς μεταδώσω σχετικά μέ υποτιθέμενες άναστολές 

σας στό νά πραγματώνετε τό τί πιστεύετε, άνεξάρτητα άπό 

τίς δοξασίες άλλων παραγόντων τής έλληνικής πολιτικής 

ζωής. Γι' αύτό του θύμισα πώς δηλώσατε άπερίφραστα 

στήν Βουλή δτι τό Αίγαίο δέν εΙναι έλληνική λίμνη, δτι ή 

'Ελλάς βέβαια !\χει τά δικά της χωρικά ϋδατα, άλλά δτι 

υπάρχουν καί διεθνή ϋδαtα. Παραπέρα, γιά νά μήν άφήσω 
στόν κ. 'Ετσεβίτ τό μονοπώλιο νά έμφανίζεται προβλημα

τιζόμενος πάνω σέ ένδεχόμενους παράγοντες άνασταλτι

κούς μιάς έπιλύσεως των ελληνοτουρκικών διαφορών άπό 

μόνη αiτία τήν έσωτερική πολιτική συγκυρία στήν χώρα 

του liλλου, τόν ρώτησα πώς τά πάει ό ίδιος μέ τήν μικρή 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κυβερνητικοί) του σχή

ματος. Τήν διεξοδική άπάντησή του καταχωρώ, γιά χάρη 

λογικής ταξινομήσεως, σέ παράρτημα τούτης τής έκθέσεώς 

μου. 

»Μετά αύτή τήν εισαγωγική παρένθεση, ό κ. Έτσεβίτ 

μου ε{πε δτι βλέπει τά ζητήματά μας καταταγμένα σέ όρι

σμένα κεφάλαια: 

»I. 'Υφαλοκρηπίδα. Πρέπει νά συνεχιστεί μιά σοβαρή 
καί ουσιαστική διαπραγμάτευση μέ στόχο τήν όριοθέτη

ση. Γνωρίζει καλά δτι ή έλληνική πλευρά προτιμά νά όρι-

στεί άπ' άρχής καί άνεξάρτητα πρός παράλληλη διεξαγω

γή διαπραγματεύσεων μιά διαδικασία άναθέσεως σέ άδέ

καστο τρίτο όργανο καί προκαταβολικής άπό τά δύο μέρη 

άποδοχής τής άποφάσεώς του. 'Όπως γνωρίζουμε καλά, ό 

ίδιος πιστεύει δτι άποδυναμώνεται έκ προοιμίου κάθε προ

σπάθεια σοβαρής καί έξαντλητικής άναζητήσεως λύσεως 
μέ διαπραγματεύσεις, δταν προκαταβολικώς εχει συμφω

νηθεί ετσι κι άλλιώς προσφυγή σέ τρίτο όργανο. Πάντως, 

δέν ε{ναι έκ συστήματος οϋτε δογματικά άντίθετος πρός 

μίαν ίδέα άπό κοινοu συμφωνίας, γιά κάποια arbitration ή 
mediation. Συνέχισε λέγοντας δτι ό υπουργός του των 
'Εξωτερικών του ε{χε φέρει ένθαρρυντική είκόνα των συ

νομιλιών πάνω στό θέμα τής υφαλοκρηπίδας πού ε{χε μέ 

τόν κ. Ράλλη στήν Νέα 'Υόρκη. Διερωτάται λοιπόν μήπως 

άπό τήν υφαλοκρηπίδα μπορεί νά ξεκινήσει εύκολώτερα 
τό ξεμπλοκάρισμα δλου του πλέγματος των διαφορών μας. 

Γιά νά βυθομετρήσω καλύτερα που τό πάει, του πρότεινα 

-μέ τήν έπιφύλαξη δτι δέν γνωρίζω τίποτα άπό τά δσα 

ε{παν οί υπουργοί στήν Νέα 'Υόρκη- μιά πρόχειρη σειρά 

σκέψεών μου, πού θά βοηθοuσε νά ζυγίσουμε άν ή όριοθέ

τηση τής υφαλοκρηπίδας θά ήταν πράγματι τό εύκολώτερο 

καί ταχύτερο βήμα πρός γενικώτερη διευθέτηση των δια

φορών μας. WΕτσι, άπό τήν άποψη τής ταχύτητας, ε{πα, 

κανένας δέν μπορεί νά προβλέψει τή διάρκεια. 'Ιδίως άν ή 

Τουρκία έπιμείνει στήν έξαντλητική διαπραγμάτευση πρίν 

προσφύγουμε σέ τρίτο όργανο. Τέτοια ζητήματα μπορεί νά 

τραβήξουν μιά δεκαετία καί πάνω, άκόμα καί μεταξύ γειτό

νων (1\φερα τό παράδειγμα Σουηδίας-Δανίας) πού δέν !\χουν 

καμιά άπό τίς διαφορές πολιτικής φύσεως πού, στ' άλή

θεια, χαρακτηρίζουν καί δηλητηριάζουν τίς σχέσεις 'Ελ

λάδος-Τουρκίας. Μιά καί ό λόγος γι' αύτόν τόν πολιτικό 

χαρακτήρα των διαφορών μας, ε{πα, θά !\πρεπε νά σκεφτοu

με μήπως τό ζήτημα τής υφαλοκρηπίδας δέν θά κατέληγε 

μιά μέρα νά μήν εχει πιά παρά μονάχα οικονομικό χαρα

κτήρα (δπως στήν παραπάνω περίπτωση Κρατών πού δέν 

εχουν άνάμεσά τους πολιτικές διαφορές), άν ή 'Ελλάς καί 

ή Τουρκία πετύχαιναν νά έπιλύσουν άλλα ζητήματά τους 

πού ε{ναι καθαρά καί άναπόδραστα πολιτικής μορφής, μή 

έπιδεκτικά αύτά άπολιτικοποιήσεως. Καί τέτοια, ε{πα, θά 

βρίσκαμε άσφαλώς στήν συνέχεια τής άπαριθμήσεως τών 
προβλημάτων πού μου εκαμνε ό κ. Έτσεβίτ. WΕκρινε τίς 

σκέψεις μου αύτές άξιες προσοχής καί συνέχισε: 
»2. 'Εναέριος χώρος. Φαινομενικά ή διαδικασία έξο

μαλύνσεως ε{ναι άπλή καί μάς εΙναι γνωστή. Δέν μπορεί 

δμως ό ίδιος νά άποβάλει κάποιαν άνησυχία γιά τίς άληθι

νές προθέσεις τής 'Ελλάδος άμα έξετάζει τήν ίστορική 

έξέλιξη του ζητήματος: Ε{ναι, πρώτα, τό σόλοικο των 6 
μιλίων στήν θάλασσα καί 10 στόν άέρα. Κατόπι, μέσα στήν 
δεκαετία 1950 ή 'Ελλάς έπωφελήθηκε άπό τήν εύήθεια 
(naivity) τότε τής Τουρκίας γιά νά προωθήσει σχήματα 
έλέγχου καί εύθυνών πού τήν ώφελοuν. Τά βλέπει σάν έγ

γραφή προσημειώσεως οίονεί κυριαρχίας. w Αθελά του δι

αισθάνεται σ, αύτή τήν ιστορία ενα μεθοδικό ροκάνισμα 

(nibbling) πού καταλήγει νά δημιουργεί στήν Τουρκία δυ
σκολίες, ένοχλήσεις καί ενα αίσθημα στραγγαλισμοί) στόν 

άέρα του Αίγαίου. Ε{πα, τότε, στόν κ. 'Ετζεβίτ δτι μέ 

εκληξη βλέπω πώς δέν εχει άκόμα πεισθεί άπό τήν ξεκάθα
ρη διευκρίνιση των θέσων τής 'Ελλάδος, πού εΙ ναι σαφέ

στατες: 'Η άσκηση καθηκόντων διοικήσεως ή έλέγχου 
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κατ' έντολή καί γιά λογαρισμό διεθνών όργανισμών, έπί 

πλέον γιά κοινά μας συμφέροντα, δέν συνεπάγεται διεκδί

κηση δποιασδήποτε μεταβολής στό καθεστώς έθνικής κυ

ριαρχίας τών δύο παροχθίων. Σάν παράδειγμα του πόσο 

προσπαθοϋμε νά μποuμε στήν θέση τοϋ άλλου καί πώς σε

βόμαστε τήν ευαισθησία του, τοϋ θύμισα δτι ή ·Ελλάς 

εΙ ναι ~τοιμη νά έξετάσει τό θέμα τής τερματικής περιοχής 

Λήμνου ύπό τό πρίσμα τυχόν δικαιολογημένων παραπόνων 

τής Τουρκίας. ·Ο συνομιλητής μου ~σπευσε νά μου πεί δτι 

τό συγκεκριμένο τοUτο τό έκτιμά δεόντως. 'Αλλά διατηρεί 

τίς παραπάνω άνησυχίες του άπό τήν βαθμηδόν στό πα

ρελθόν πορεία του ζητήματος του έναερίου χώρου . 'Ιδιαί

τερα στό σημείο των 6-10 μιλίων. Μιά καί έπέμενε τόσο 
πάνω σ. αυτό, του έπανέλαβα τά δσα έσείς του είχατε έξη

γήσει: Τώρα καί πάνω άπό 40 χρόνια ~χουμε ~να νομοθε
τημένο καθεστώς. Δέν συμπίπτουν τά δρια στήν θάλασσα 

καί στόν άέρα. τί νά γίνει; ~Αν ή Τουρκία θεωρεί σόλοικη 

αυτή τήν διαφορά, θά μποροuσε ή • Ελλάς -θεωρητι
κά- νά φέρει έντελώς νόμιμα σύμπτωση τών δρίων του 

άέρα καί τής θάλασσας καί στά lO μίλια άκόμα, πράγμά 
πού άσφαλώς δέν θά ευχαριστοuσε τήν Τουρκία. 'Αλλά, 

κατέληξα, μιά καί σκοντάφτουμε σ' αυτό τό θέμα τών 6-lO 
μιλίων, νομίζω δτι βασικά δέν έντάσσεται τόσο στά θέματα 

του έναερίου χώρου, άλλά περισσότερο σέ άλλα, πού περί

μενα άκόμα τήν άπαρίθμησή τους άπό τόν κ. Έτσεβίτ . 

Έδώ, κύριε πρόεδρε, σάς έπισημαίνω δτι ήταντό λεπτό

τερο σημείο τής προσπαθείας μου νά φτάσω σέ έξιχνίαση 

τών σκέψεων τοu Τούρκου δμολόγου σας πάνω στά θεμε

λιώδη θέματα, πού βρίσκονται άληθινά στήν καρδιά των 

πολιτικών μας διαφορών. Καί ~πρεπε νά τόν φέρω άπό δώ 

κι άπό κεί, χωρίς νά τά τοποθετήσω έγώ πρωτόβουλα πάνω 

στό τραπέζι. Πάντως, ~τσι ήρθε τότε ή στιγμή νά άρχίσει 

αυτός τήν άναφορά στά τέτοια καίρια προβλήματα, τιτλο

φορώντας τα: 

»3. ~ Αλλα ζητήματα στό Αίγαίο. Μέ άρκετές περι

στροφές άρχισε νά μοϋ λέει δτι μέσα σ' αυτό τό κεφάλαιο 

πρέπει νά θεωρήσουμε δλα τά αίτια των άπό κάθε μεριά 

καχυποψιών. Δηλαδή τής άμοιβαίας έλλείψεως έμπιστοσύ

νης, πού εΙ ναι σοβαρώτατος παράγοντας, έφ' δσον πρόκει

ται γιά τά θεμέλια τής ύπάρξεως τών δύο Κρατών. 'Εκεί δ 

κ. Έτσεβίτ κοντοστάθηκε, σκεπτικός. Γιά νά διευκολύνω 

τήν εκμαίευση, τόν ρώτησα αν θυμόταν μιά μακρά συνομι

λία πού είχαμε πρίν δύο χρόνια, δταν σάν άποχωρώντας 

πρέσβυς τόν εlχα έπισκεφθεί γιά άποχαιρετισμό. ('Εκείνη 

τήν φορά, σάν άρχηγός τής άντιπολιτεύσεως, μου εlχε πα

ραστήσει μιάν είκόνα "διπλής δαμόκλειας σπάθης". 'Από 

τήν μιά μεριά ο{ Τοuρκοι ζοϋν μέ τόν μύχιο έφιάλτη του 

στραγγαλισμοί) τους άν ή 'Ελλάς έπεκτείνει τά χωρικά της 

ϋδατα. 'Από τήν άλλη οί 'Έλληνες διαβλέπουν ~ναν νεοο

θωμανικό έπεκτατισμό πού άπειλεί τήν κυριαρχία τους στά 

νησιά). Αυτή ή άναφορά μου στήν θεωρία του τής "διπλής 

δαμόκλειας σπάθης" πού μου τήν ε{ χε διατυπώσει πρίν δύο 

χρόνια τόν ξ ανάβαλε σέ δρόμο άνετης άναπτύξεως των σκέ

ψεών του. Μοϋ εlπε μέ τονισμένη σοβαρότητα: Δέν σάς 

άποκρύπτω, καί μπορείτε νά τό μεταδώσετε στόν κ. Καρα

μανλή, δτι πράγματι πιστεύω πώς δ κόμβος (crux) των προ
βλημάτων μας βρίσκεται μέσα σ' αυτούς τούς δύο φόβους 

των λαών μας. Εlναι θέματα έσχάτης έθνικής άσφαλείας 

του καθενός. ·Η Τουρκία μπορεί νά φτάσει σέ κρίση κλει-

στοφοβίας. • Η • Ελλάς συμβάλλει μόνη της στήν δημιουρ
γία ψυχώσεως δτι θά τής άρπαχθοuν νησιά, καί παίρνει 

στά χέρια της νά τά έξοπλίζει. ~Αν μπορούσαμε νά διαλύ

σουμε ,μιά καί καλή αυτές τίς φοβίες, θά έξομαλυνόταν τό 

κλίμα των σχέσεών μας μέ ευεργετικά άποτελέσματα σ. 

δλα τά άλλα μερικώτερα ζητήματα. Αυτά εlναι τά καίρια 

προβλήματα πού άπαιτοuν άπό τούς δύο πρωθυπουργούς 

καί τήν θέληση καί τό θάρρος νά βροϋν εδαφος συνεννοή

σεως, τής πολιτικής συνεννοήσεως πού θά διαχέονταν πα

ρακάτω σάν po1itica1 guide-lines. Ευχαρίστησα τόν κ. 

Έτσεβίτ γιά τήν άδέσμευτη σαφήνεια μέ τήν όποία μοϋ 

έξέθεσε πώς βλέπει τά πράγματα, καί αυτή τήν είκόνα του 

θά μετέφερα στόν κ. Καραμανλή. ~Οφειλα δμως, άπό τώρα, 

μιά πολύ σημαντική, κατά τήν γνώμη μου, πqρατήρηση: 

'Απόλυτα σωστή βρίσκω τήν διάγνωσή του γιά δύο έκατέ

ρωθεν φοβίες. 'Αλλά δέν μποροuν νά συζευχθοuν κατά τόν 

τρόπο πού, άν καλά κατάλαβα τά δσα ίδιωτικώς μου διηγή

θηκε δ κ. Θεοδωρόποuλος (ετσι τό ε{πα), του τά εlχε πα
ρουσιάσει δ κ. 'Ελεκντάγκ. Δηλαδή, ή μέν Τουρκία νά 

έπιβεβαίωνε τήν έλληνική κυριαρχία στά νησιά, ή δέ 
'Ελλάς νά παραιτιόταν άπό τυχόν μελλοντική έπέκταση 

τής αίγιαλίτιδος ζώνης της. Ύπό τέτοιους δρους, ή Τουρ

κία δέν θά εβαζέ τίποτε στήν ζυγαριά, έφόσον ή έλληνική 
κυριαρχία 9τά νησιά ε{ ναι δεδομένη άπό έπίσημες διεθνείς 

πράξεις. 'Εκτός άν ή Τουρκία εκτοτε ~θεσε τήν ύπογραφή 
της ύπό άμφισβήτηση ή ύπq αίρεση, πράγμα πού δέν θά 

ήθελα κάν νά τό διανοηθώ. 'Από τήν άλλη μεριά, δ 

καθορισμός τοϋ φάρδους τών χωρικών ύδάτων εlναι κυρι

αρχικό δικαίωμα τοϋ κάθε Κράτους, παντοϋ άναγνωρισμέ

νο. Θεωρητικά λοιπόν ή ·Ελλάς εΙ ναι έλεύθερη: είτε νά 

μείνει στά ύπάρχοντα σήμερα δρια, είτε νά έπεκτείνει τά 

ϋδατά της μέχρι πού νά συμπέσουν μέ τά 10 μίλια στόν 
άέρα, είτε καί νά τά έΠεκτείνει άμφότερα στά 12 μίλια. Ή 
τυχόν παραίτηση, έν δλφ ή έν μέρει, άπό τέτοιο θεωρητικό 

κυριαρχικό δικαίωμα θά ήταν μιά σοβαρωτάτη πράξη πα

ραχωρήσεως πού καθόλου δέν θά άντισταθμιζόταν άπό μιά 

κούφια, δπως είπαμε, έπaνάληψη συμβατικών διατάξεων 
πού θεμελίωσαν έσαεί καθεστώτα έδαφικής κυριαρχίας. τέ

τοια σύζευξη, λοιπόν, αν κατάλαβα καλά δτι ετσι διατυπώ

θηκε άπό τουρκική πλευρά στίς συνομιλίες των γενικών 

γραμματέων, μου φαίνεται λογικά άστήρικτη . ·Ο κ. Έτσε

βίτ μέ παρακολούθησε μέ προσοχή καί άναγνώρισε τό 

άψογο του συλλογισμοί) πού τοϋ άνέπτυξα. 

»' Ανακεφαλαιώνοντας, δ συνομιλητής μου ξαναγύρισε 
στήν παραβολή του τών δύο άρχιτεκτόνων. Κατά τήν γνώ

μη του θά χρειαστεί μιά νέα συνάντηση τών πρωθυπουρ

γών γιά νά άντιπαραβάλουν τά σημεία δπου θά μποροuσαν 

νά συμπέσουν τά σχέδια του καθενός. ·Η συνάντηση αυτή 

θά επρεπε νά εlναι άποφασιστική. Καί νά διαρκοuσε δσο 

θά χρειαζότανε γιά νά καταλήξει σέ decisive formu1ation 
κοινώς άποδεκτών διευθετήσεων. Βέβαια οί πρωθυπουργοί 

θά διατηροuσαν τήν έπιφύλαξη τής παρουσιάσεως τών 

άποφασισθέντων δ καθένας στή χώρα του. Μου ~κανε μιά 

άόριστη άναφορά, σάν παράδειγμα, στίς συμφωνίες τής 

Ζυρίχης . ·Ομολογώ δτι, παρά πάσα προσπάθειά μου, δέν 

μπόρεσα νά πάρω ικανοποιητικές λεπτομερέστερες διευ

κρινίσεις του πώς δ κ. Έτσεβίτ έννοεί πρακτικά, μέ τί 

μέθοδο καί μέ τί άγωγούς, τήν σταδιακή έμφάνιση καί άν

τιπαραβολή των σχεδίων τοϋ καθενός, κατά τά θεμελιώδη 
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τοuλάχιστο σημεία τους, δηλαδή τήν προεργασία πού 

άπαραίτητα προαπαιτείται άν εΙ ναι νά πλησιάσουν ο{ άπό

ψεις σέ σημείο ωστε νά ριψοκινδυνευθεί μιά άποφασιστι

κή , πάνω στήν οοοία, συνάντηση κορυφής . Διερωτώμαι 

τελικά άν δ ίδιος ~χει καθόλου ξεκαθαρίσει μέσα στήν 

σκέψη του καμιά μέθοδο. Καί τουτο γιατί, μιά δρισμένη 

στιγμή πού σάν νά σκεπτότανε μεγαλόφωνα, μου εΙπε δτι 

ίσως θά μπορουσε νά ξεπηδουσε άναπάντεχα ή βασική λύ

ση σέ μιά σύνοδο έξαντλητικου brain-storming en tete-a
tete μαζί σας ... 

»Σέ κατακλείδα δ κ. Έτσεβίτ μου έξέφρασε τήν ίκανο

ποίησή του πού μπορέσαμε νά ~χουμε οί δυό μας αuτή τήν 

διεξοδική συνομιλία. Του έπανέλαβα τότε δτι εΙχα προσ

διορίσει έκάστοτε ξεκάθαρα ποιά άπό τά δσα του εΙπα τά 
~λεγα έπώνυμα έκ μέρους σας καί ποιά δέν ήταν παρά ίδέες 

μου συνθετικές πολλών πραγμάτων πού άκούω άπό τίς πιό 

ποικίλες πηγές στήν 'Αθήνα. Μειδιώντας μου εΙπε πώς του 

φθάνει δτι εχω τήν δική σας έμπιστοσύνη . Προσέθεσε δτι, 

κατά τήν συνάντησή σας, σaς εΙ χε έκδηλώσει τήν πρόθεσή 

του νά χρησιμοποιοοοε σάν άντίστοιχο εμπιστο προσωπι

κό του άγωγό τόν κ. Τουράν Γκιουνές . WΕτσι ο{ δύο πρω

θυπουργοί θά διέθεταν δύο παρένθετα πρόσωπα πού νά μήν 

εχουν κυβερνητική ij ύπαλληλική ίδιότητα ωστε άν, δ μή 
γένοιτο, κανένα πρaγμα πήγαινε στραβά, νά μπορουσε νά 

άποδεσμευθεί ενας τυχόν μυστικός διάλογος χωρίς παρε

ξηγήσεις, οϋτε ζημιές, οϋτε κυβερνητικές εuθύνες. Καί τόν 

κ. Γκιουνές , έντελώς δικό του άνθρωπο, βλέπει πολύ ένδε

δειγμένο γιατί, σάν καθηγητής καί βουλευτής μονάχα σή

μερα, μπορεί νά ερθει στήν 'Αθήνα μέ τό ενα ij τό άλλο 
άληθοφανές πρόσχημα γιά νά σaς συναντήσει διακριτικά. 

WH έπίσης καί νά μέ συναντa άν'ετα στήν Δυτική Εuρώπη, 
δπου πηγαίνει τακτικά γιά τό Συμβούλιο τής Εuρώπης καί 
άλλα. Τηλεφώνησε τότε μπροστά μου στόν κ. Γκιουνές καί 

του εΙπε νά συνεννοηθεί μαζί μου πάνω στά πρακτικά ση

μεία ένδεχομένων μελλοντικών έπικοινωνιών καί έπαφών 

μας. WΕτσι πιά τήν επομένη μέρα εΙδα τόν κ. Γκιουνές, μέ 

τόν όποίο άνταλλάξαμε άριθμούς τηλεφώνων καί διευθύν

σεις γιά τήν περίπτωση πού θά χρειαζόταν νά έπικοινωνή

σουμε μελλοντικά. 

»Δέν θά ήταν πλήρης ή εκθεσή μου άν δέν σaς παρέθετα 

καί τά θέματα πού δέν θίγηκαν στήν συνομιλία μου μέ τόν 

Τουρκο πρωθυπουργό: 

»!. Τό Κυπριακό. Καί βέβαια, κάποια στιγμή δ κ. 

'Ετσεβίτ άναφέρθηκε σ' αuτό. 'Αμέσως άντέδρασα λέγον

τας δτι, λιγότξ:ρο άπό κάθε άλλον, δέν ijμουν διατεθειμένος 

νά που με λέξη γι' αuτό, μάλιστα καθώς δ 'Έλλην πρωθυ

πουργός τό ξεχώρισε ρητά άπό τόν διμερή έλληνοτουρκι

κό διάλογο. ·Ο κ. Έτσεβίτ άναγνώρισε δτι ξέρει καλά τίς 

θέσεις σας . Διερωτaται δμως γιατί δ πρωθυπουργός τής 

'Ελλάδος εΙ ναι τό μόνο πρόσωπο πού δέν έννοεί νά συζητή

σει περί Κύπρου μαζί του, ένώ σ' δποια πρωτεύουσα του 

κόσμου καί νά πάει δ κ . ' Ετσεβίτ δέχεται μηνύματα του κ. 

Κυπριανου πού του ζητάει έπίμονα συνάντηση. w Αφησα τά 

πράγματα έκεί, άσχολίαστα. 

»2. 'Η άρση του έμπάργκο . Βρήκα μάλιστα διευκολυν

τικό πού δέν ήρθε καθόλου στήν μέση τό θέμα αuτό . 

»3. • Η προσφυγή στό Δικαστήριο τής Χάγης. 
))Τό θέμα των προσφάτων πολύ ένοχλητικών χειρισμών 

τής Τουρκίας στά πλαίσια του ΝΑΤΟ . Εuτυχώς πού δέν τό 

~θιξε δ κ . Έτσεβίτ γιατί, δπως μέ είχατε προκαταβολικά 

καταστήσει προσεκτικό, θά ήταν άπρόσφορο νά έξέφραζα 

δυσαρέσκεια γι, αuτό συγκεκριμένα, πρaγμα πού θά μπο

ρουσε νά στρέβλωνε τήν μορφή τής έπαφής μου μέ τόν κ. 

'Ετσεβίτ. 

»Πού εuελπιστώ, κύριε πρόεδρε, δτι θά τήν κρίνετε, 

άπό δσα σaς έξέθεσα, άνταποκρινόμενη κατά τό δυνατό, 
στούς τύπους καί τήν οuσία σ' έκείνο πού είχατε κατά νου 

δταν μου έμπιστευθήκατε αuτή τήν άποστολή. 

»Παρακαλώ νά δεχθείτε τήν διαβεβαίωση τής έξόχου 

μου ύπολήψεως» 145 • 
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Ή Στρατιωτική 'Επιτροπή τοϋ ΝΑΤΟ υποβάλ

λει στό άνώτατο μικτό οργανο τής Συμμαχίας, πού 

εχει ~πιφορτιστεί μέ τήν παρακολούθηση των δια

πραγματεύσεων μέ τήν 'Ελλάδα, τήν τελική ~κτίμη

σή της γιά τίς έλληνικές θέσεις -οπως ε{χαν υπο

βληθεί στό πλαίσιο τ&ν συνομιλιών Ντάβου-Χαί

ηγκ. Oi άπόψεις τής 'Επιτροπής, μόλις εγιναν γνω
στές, κρίθηκαν άπό τήν έλληνική πλευρά δυσμενείς. 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε οτι (α) οΙ ρυθμίσεις 

πού ε{χαν προβλεφθεί πρίν άπό τόν Αύγουστο 1974 
χαρακτηρίζονταν σέ σχέση μέ τά ορια εύθύνης ώς 

«μή πλήρως Ικανοποιητικές», (β) προτεινόταν ή χά

ραξη νέων δρίων διοικήσεων στόν ΝΑ τομέα, σέ 
συνδυασμό μέ τήν άναφορά οτι άντίστοιχα «δέν υφί

στανται σήμερα έν λειτουργία», (γ) υπογραμμιζόταν 

ή άνάγκη ~μμονής στό «Task force concept» καί στό 
«Mining concept», (δ) γινόταν μνεία γιά τή χρήση τοϋ 
~ναερίου χώρου στό Αίγαίο καί (ε) διατυπωνόταν εύ

χή νά συμπτυχθεί τό εύρος τοϋ έλληνικοϋ ~ναερίου 

χώρου (10 ναυτικά μίλλια) στό άντίστοιχο τοϋ θα
λάσσιου. 'Ως Ικανοποιητικό σημείο τής ~κτιμήσεως 

θεωροϋνταν ή άναγνώριση τής άνάγκης γιά άμεση 

~πανασύνδεση 'Ελλάδος μέ τό στρατιωτικό σκέλος 

τής Συμμαχίας, προτοϋ ρυθμιστοϋν τά ~κκρεμή προ

βλήματα. Στό σημείο αύτό, ~ντούτοις, διατυπωνόταν, 

καί μέσα στήν εκθεση, ή «διισταμένη άποψη» τής 

'Αγκύρας, ή όποία έπέμενε γιά τήν άνάγκη ρυθμίσε

ως τ&ν ~κκρεμοτήτων πρίν άπό τήν ~πανασύνδεση. 

Οί οποιες άρνητικές παρατηρήσεις τής 'Επιτρο

πής ήταν, πράγματι, άπότοκες σέ μεγάλο βαθμό τ&ν 

πιέσεων πού άσκοϋσε στούς κόλπους τής Συμμαχίας 

ή τουρκική Κυβέρνηση . Οί ~κπρόσωποι τής » Άγκυ

ρας ε{χαν άντιδράσει στίς έλληνικές θέσεις, ijδη άπό 

τόν 'Ιούλιο τοϋ 1978, δηλώνοντας οτι (α) τά κενά πού 
άφήνουν τυχόν οΙ έλληνικές προτάσεις πρέπει νά 

καλυφθουν άμέσως, (β) ολες οΙ διαρρυθμίσεις πού 

άφοροϋσαν τίς θέσεις τής ' Ελλάδος στή Συμμαχία, 

μετά τήν άποχώρησή της &κυρώθηκαν καί, άκόμη, (γ) 

δέν θά γίνει ούδέποτε άποδεκτή, άπό τήν πλευρά 

τους, ή ~πανένταξη τής 'Ελλάδος μέ τό status quo 
ante146• 
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Μέρος τών τουρκικών έπιφυλάξεων ήρθε στό φώς 

καί μέ τίς δημόσιες δηλώσεις του Τούρκου πρωθυ

πουργοu, στίς 20 'Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, δ Μ π. 
'Ετσεβίτ ίσχυρίστηκε δτι τό θέμα τών είδικών σχέ

σεων ·Ελλάδος καί ΝΑΤΟ δέν θά έπιλυθεί πρίν δια

κανονιστεί ή τουρκική διεκδίκηση κατανομής «ζω

νών εύθύνης καί διοικήσεως του Αίγαίου», δ Κ. Κα

ραμανλής δήλωσε τά έξης: 

«·Ο Τοί5ρκος πρωθυπουργός, στίς δηλώσεις του, 

προκαλεί περισσότερο τούς συμμάχους του παρά τήν 

'Ελλάδα. Γιατί ή είδική σχέση μέ τό ΝΑΤΟ πού έχει 

προτείνει ή 'Ελλάς, εlναι πρός τό συμφέρον όχι μό
νο τής 'Ελλάδος, άλλά καί τής Συμμαχίας καί τής 

ϊδιας τής Τουρκίας. 'Εάν ή σχέση αύτή έμποδίζεται 

λόγω τουρκικών άvτιδράσεων, ή Τουρκία θά φέρει 

τήν εύθύνη γιά τήν παράταση τής σημερινής κατα

στάσεως στήν Νοτιοανατολική πτέρυγα τής Συμμα

χίας. 

»'Η 'Ελλάς πάντως οvτε λόγους έχει νά έπείγε

ται, οvτε πρόκειται νά διαπραγματευθεί τίς σχέσεις 

της μέ τό ΝΑ ΤΟ βάσει όρων πού θέτει ή Τουρκίω>. 

Σέ παρεμφερείς, έξάλλου, δηλώσεις τοu Τούρκου 

ύπουργοu 'Αμύνης, Χ. 'Ισίκ, δ Γ. Ράλλης θά άπαντή

σει, στίς 2 Νοεμβρίου: . 

«ΕΙ ναι περίεργο δτι ό κ. 'Ισίκ έπανέρχεται, μέ δηλώ

σεις του, έπί ένός θέματος τό όποίο ε{χε θέσει πρότινος ό 

Τουρκος πρωθυπουργός κ. 'Ετσεβίτ καίεΙ χε λάβει άμέσως 

-δηλαδή τήν 21η 'Οκτωβρίου- πλήρη άπάντηση άπό 

τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή. Είμαστε 

υποχρεωμένοι νά υπενθυμίσουμε στόν Τουρκο υπουργό 

τήν έλληνική θέση έπί του ζητήματος καί νά τονίσουμε, 

δτι μέ τίς δηλώσεις τους αύτές οί Τουρκοι προκαλουν πε

ρισσότερο τούς συμμάχους τους παρά τήν ·Ελλάδα. Γιατί 

ή εΙδική σχέση μέ τό ΝΑΤΟ, πού εχει προτείνει ή 'Ελλά

δα, εΙ ναι πρός τό συμφέρον όχι μόνο τής • Ελλάδος, άλλά 
καί τής Συμμαχίας καί τής ίδιας τής Τουρκίας». 

Πέρα δμως άπό τίς δημόσιες δηλώσεις, δ Κ. Κα

ραμανλής εΙχε, νωρίτερα fίδη, άναλάβει δραστικές 

ένέργειες πρός τήν πλευρά τών συμμάχων του ΝΑΤΟ. 

Στίς 17 'Οκτωβρίου, δ Π. Μολυβιάτης, διευθυντής 
του Πολιτικοu Γραφείου του πρωθυπουργοu, κάλεσε, 

κατ' έντολή του, τόν 'Αμερικανό πρέσβη στήν 'Αθή
να καί του άνεκοίνωσε τά άκόλουθα: 

«I. Πληροφορούμεθα δτι ή Στρατιωτική 'Επιτροπή του 
ΝΑΤΟ προετοιμάζεται νά υίοθετήσει εΙσήγηση πρός τήν 

'Επιτροπή 'Αμυντικής Σχεδιάσεως άντίθετη πρός τά συμ

φωνηθέντα μεταξύ τών στρατηγών Ντράβου καί Χαίηγκ 

επί του θέματος τής εiδικής σχέσεως τής ·Ελλάδος μέ τό 

ΝΑΤΟ. 

»2. ·Η προετοιμαζομένη αύτή παραβίασις τής συμφω
νίας Ντάβου-Χαίηγκ γίνεται λόγω τουρκικών άντιρρήσεων. 

»3. Τό σχέδιον εΙσηγήσεως τής Στρατιωτικής 'Επιτρο
πής στηρίζεται ένπολλοίς καί στίς άπόψεις του' Αμερικα-

νου εκπροσώπου εΙς τήν Στρατιωτική 'Επιτροπή οί όποίες 

εΙναι άντίθετες πρός τήν συμφωνία Ντάβου-Χαίηγκ. 

»4. 'Εν όψει τών άνωτέρω, καθώς καί τής επικειμένης 
επισκέψεως Κρίστοφερ, θεωροpμε σκόπιμο νά μήν &φή

σουμε καμμία άμφιβολία γιά τήν σοβαρότητα του θέματος 

αύτου καί τών ένδεχομένων συνεπειών του. 

»5. Θά θέλαμε συγκεκριμένως νά καταστήσουμε σαφές 
δτι ή • Ελλάς δέν εΙ ναι δυνατόν, τόσο γιά λόγους άσφαλεί
ας της, δσο καί γιά λόγους πολιτικούς, νά έπανέλθει στό 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ υπό συνθήκες δυσμενέ

στερες άπό έκείνες πού ίσχυαν πρίν άποχωρήσει. 

>>'Εάν έπομένως ληφθεί άπό τήν Στρατιωτική 'Επιτρο

πή τήν 19η τρέχοντος άπόφασις, ώς ή προετοιμαζομένη, 

κατά παράβασιν τών συμφωνηθέντων, θά όδηγηθουμε άνα

ποφεύκτως σέ μείζονα κρίση ή όποία πέραν τών άλλων θά 

εχει επιπτώσεις: 

»α) στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, χάριν τής όποίας 

θά εχουν παραβιασθεί τά συμφωνηθέντα καί 

»β) επί τών άμερικανικών βάσεων στήν ·Ελλάδα, ή 

ϋπαρξις των όποίων νομιμοποιείται μόνο στά πλαίσια του 

ΝΑΤΟ>>. 

Σέ διευκρινιστική έρώτηση του 'Αμερικανοu συ

νομιλητή του, άν τά λεχθέντα ύπονοοuν δτι ή έλλη

νική πλευρά δέν δέχεται συζήτηση έπί του θέματος 

τής διοικήσεως καί έλέγχου τοϋ Αίγαίου, δ "Ελλη

νας διπλωμάτης άπάντησε δτι ή Κυβέρνηση παραμέ

νει πιστή στή συμφωνία Ντάβου-Χαίηγκ, ή όποία καί 

προβλέπει τή συζήτηση τοϋ θέματος μετά τήν πλήρη 

έπάνοδο στή Συμμαχία. ·Οπωσδήποτε, δμως, δέν εΙ

ναι άποδεκτή συζήτηση έπί βάσεως πού προδικάζει 

δυσμενή τήν εκβαση -δπως συμβαίνει μέ τήν είσή

γηση τής Στρατιωτικής 'ΕπιτροπfίςΙ47. 
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·Η έλληνική Κυβέρνηση έπιδίδει εντονο διάβη

μα πρός τήν τουρκική μετά άπό έπεισόδιο στό Βό

ρειο Αίγαίο, δταν τουρκική άκταιωρός διεμβόλισε 

άλιευτική μηχανότρατα, άνοιχτά άπό τήν 'Αλεξαν

δρούπολη, μέ άποτέλεσμα τό θάνατο ένός 'Έλληνα 

άλιέα. ·Ο ϊδιος ό πρωθυπουργός, σέ στενή έπαφή μέ 

τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύ

νης, εθεσε τό θέμα ύπό τήν άμεση παρακολούθησή 

του καί εΙχε άλλεπάλληλες συναντήσεις μέ τούς 

ύπουργούς 'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύνης, σέ 

άναμονή τής τουρκικής άπαντήσεως. 

Δύο έβδομάδες άργότερα, θά προκληθεί νέο συ

νοριακό έπεισόδιο, δταν Τοuρκοι χωροφύλακες 

συλλάβουν κατά μήκος του 'Έβρου τρείς 'Έλληνες 

άγρότες μέ τόν ίσχυρισμο δτι ε{χαν παραβιάσει τή 

μεθοριακή γραμμή. 

Μετά άπό τή ζωηρή άντίδραση τής έλληνικfίς 

Κυβερνήσεως, δ Τοϋρκος πρέσβης στήν 'Αθήνα 

έπισκέφθηκε τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Γ. Ράλ
λη, στίς 18 Νοεμβρίου, καί τόν διαβεβαίωσε δτι τά 
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ματικό έμπορικό ίσοζύγιο, πού πρέπει νά θεραπευ

θούν. Καί πρέπει νά θεραπευθούν τοσούτφ μάλλον 

καθόσον έπίκειται ή ένταξή μας είς τήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα, πού έπιβάλλει έγκαιρη προσαρμογή. Τό 

νά άγνοοvμε τήν ύπαρξη αύτών τών άδυναμιών, κα
θώς καί τήν άνάγκη τής θεραπείας των, άποτελεί 

ύποκρφία. Γιατί μόνον οί δημαγωγοί θά μπορούσαν 

νά ύποστηρίξουν ότι εlναι δυνατόν νά κατοχυρώ

σουμε τήν άσφάλειά μας καί νά άναπτύξουμε τήν 

χώρα μας χωρίς ένταση τών προσπαθειών μας καί 

χωρίς λογικές καί προσωρινές θυσίες». 

' Ο πρωθυπουργός, μέ άναφορά στήν έσωτερική 

πολιτική κατάσταση, έπισήμανε δτι σέ γενικές 

γραμμές ε{ναι καλή, έφόσον ή χώρα άπολαμβάνει 

σταθερότητας, κοινωνικής γαλήνης καί άσφαλείας 

θά ήταν δμως άκόμη καλύτερη, άν άπαλλασσόταν ή 
πολιτική μας ζωή άπό τή δημαγωγία καί τήν υποκρι

σία. 'Όλα τά κόμματα σέ κάθε έκλογική άναμέτρηση 

έπαγγέλλονται τήν άλλαγή πού ζητεί καί δ λαός 

ώστόσο, ή ούσία τής άλλαγής δέν ε{ναι ή μεταβολή 

στά πρόσωπα η τά προγράμματα, άλλ' ή μεταβολή 

του πολιτικοί) κλίματος καί τής πολιτικής νοοτροπί

ας καί κατέληξε: 

«Σέ όλη τή ζωή μου αύτή τήν άλλαγή έπεδίωξα, 

άπροκατάληπτος άπό τίς διχόνοιες τοv παρελθόντος 

καί άπό πολιτικούς δογματισμούς. 

>>'Αποστολή τής Νέας Δημοκρατίας εlναι νά 
πραγματοποιήση αύτή τήν άλλαγψλ 

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε, 

στήν ίδεολογική βάση, τό ρόλο καί τή θέση τής Νέ

ας Δημοκρατίας στά πλαίσια τής πολιτικής ζωής: 

«Πρέπει, εlναι άνάγκη νa έχετε συνείδηση τής 

εύθύνης μας, γιατί, όπως έχει διαμορφωθή ή πολιτι

κή μας ζωή, έγγύηση γιά τό μέλλον αύτοv τοv τόπου 

εlναι ή Νέα Δημοκρατία. 

>> Ώς πρός τήν lδεολογική τοποθέτηση τής Νέας 
Δημοκρατίας, εlναι έκείνη πού έχω διακηρύξει μετά 

τήν έπιστροφή μου, πού έχει ένταχθή στήν lδρυτική 

πράξη τοv κόμματος καί έχει έπιβεβαιωθij στό Προ

συνέδριο τής Χαλκιδικής. Καί δέν ύπάρχει περίπτω

ση νά πάμε οϋτε δεξιώτερα, οϋτε άριστερώτερα. Για

τί ή πολιτική αύτή πού έχάραξα μέ βάση τήν πείρα 

πού έχω καί τήν συναίσθηση εύθύνης άπέναντι τοv 

Υ'όπου, εlναι ή πολιτική πού άνταποκρίνεται στά πά

για συμφέροντα τής 'Ελλάδος καί κατοχυρώνει τήν 

άσφάλεια καί τήν πρόοδο τοv έλληνικοv λαοv. 

>>Ή Νέα Δημοκρατία καλύπτει ίδεολογικώς τόν 

χώρο άπό τήν άκρα Δεξιά, πού κατέχεται άπό φασι
στική νοοτροπία, μέχρι τής 'Αριστεράς, μαρξιστι

κής καί μή. Τό γεγονός ότι μπορεί στόν χώρο αύτόν 

νά κινούνται καί άλλα μικρότερα κόμματα ή άτομα 

δέν άναιρεί τήν παραπάνω άλήθειω>. 

Μέ άφετηρία τό θέμα τής διευρύνσεως, παρατή

ρησε δτι «Κακώς δίνεται δ δρος αύτός»: 

«Διεύρυνση σημαίνει κάτι προγραμματισμένο. 

Σημαίνει καί διαπραγμάτευση, πράγμα πού δέν συνέ

βη στήν περίπτωση αύτή. 'Εδώ δημιουργήθηκε ένα 

κενό, πού κατά φυσική άνάγκη καλύφθηκε άπό τή 

Νέα Δημοκρατία. Εlναι φυσικό άνθρωποι πού αι

σθάνθηκαν ίδεολογική συγγένεια μέ τήν παράταξη 

τής Νέας Δημοκρατίας, νά ένταχθοvν στό κόμμα μας. 

Καί ύπάρχουν άκόμη μάζες πολιτών, ο{ δποίες καί 

όταν άκόμη γιά διαφόρους λόγους δέν μaς ψηφίζουν, 

lδεολογικώς άνήκουν στήν παράταξή μας. Δέν δυνά

μεθα λοιπόν νά άρvηθοvμε τήν ένταξη στό κόμμα 

μας δποιουδήποτε πολίτου, πού αίσθάνεται lδεολο

γικώς συγγενής πρός τήν παράταξή μας. 

»Σέ μιά έξελισσομέvη κοινωνία μπορεί vά ύπάρ
χουν άλλαγές σέ δ, τι άφορά τόν προγραμματισμό καί 

τήν τακτική. 'Αλλά ποτέ ώς πρός τίς Ιδεολογικές 

άρχές. Καί έδώ έπιμένω άνυποχώρητα καί δέν δέχο-. 

μαι καμμία παρέκκλιση. Γιατί ή Νέα Δημοκρατία 

δέν πρόκειται νά πάη, όπως εlπα, οϋτε δεξιώτερα, 
οϋτε άριστερώτερα. Ή Νέα Δημοκρατία εlναι κόμμα 

προοδευτικό καί βαθύτατα δημοκρατικό. Καί προέβη 

σέ τόσες ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, τίς δποίες 

καμμία άλλη Κυβέρνηση στό παρελθόν δέν έτόλμη

σε νά πραγματοποιήση. Καί ούδέποτε άλλοτε έκυ

βερνήθη ή χώρα μας τόσο δημοκρατικά, όσο κυβερ

νάται σήμερα. Καί άποτελεί ύποκρισία ή έμφάνιση 

τών άντιπάλων μας, περιλαμβανομένου κα{ τοv ΚΚΕ, 

ώς δημοκρατικής παρατάξεως, κατ' άποκλεισμόν 

τής Νέας Δημοκρατίας πού έν τούτοις άποκατέστησε 
τή δημοκρατία καί τήν λειτουργεί κατά τρόπον ύπο

δειγματικόν». 

τέλος, δ πρωθυπουργός άσχολήθηκε μέ τό θέμα 

τής καλύτερης όργανώσεως τής Νέας Δημοκρατίας 

καί τόνισε δτι εργο δλων εlναι νά συμβάλουν στήν 

προσπάθεια αύτή. 'Η κοινοβουλευτική δμάδα πρέπει 

νά συνέρχεται συχνότερα, ένδεχομένως κάθε μήνα, 

ύπό τήν προεδρία του η τήν προεδρία του άντιπροέ

δρου τής Κυβερνήσεως. Σέ μιά άπό τίς πρώτες συνε

δριάσεις τής κοινοβουλευτικής δμάδας πρέπει νά 

έξεταστεί ή όργάνωση του κόμματος, ώστε ολοι νά 

διατυπώσουν τίς προτάσεις τους. Καί έξέφρασε τήν 

έλπίδα δτι θά προωθηθεί ή έπαρχιακή όργάνωση, 

ώστε νά πραγματοποιηθεί ή σύγκληση του Συνεδρί

ου του κόμματος κατά τό προσεχές θέρος. 

Μετά τόν Κ. Καραμανλή, πολλοί βουλευτές 

-Καλλίας, Κατσαφάδος, Γαλής, Καλούδης, Γόντι

κας, Μπάιλας, Κονίτσας, 'Αντωνόπουλος, Κοθρής 

καί Χατζηδημητρίου- έπικρότησαν tίς άπόψεις του 

καί εκαμαν δρισμένες παρατηρήσεις σχετικά μέ τήν 

όργάνωση του κόμματος. Είδικότερα, δ Θ. Κονίτσας 

πρότεινε νά έγκριθεί ψήφισμα πού νά διακηρύσσει 
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τήν ένότητα του κόμματος καί τήν πίστη τών βου

λευτών του στόν άρχηγό καί τίς ίδεολογικές άρχές 

της Νέας Δημοκρατίας, άλλ' δ πρωθυπουργός παρα

τήρησε οτι δέν ύπάρχει άνάγκη νά έπιβεβαιωθεί μέ 

ψήφισμα μία άναμφισβήτητη πραγματικότητα. 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Ό Τουρκος πρωθυπουργός, Μπ. Έτσεβίτ, στή 

διάρκεια εκτακτης συνόδου του κόμματός του, δη

λώνει, οτι, οπως πιστεύει, «έπέστη δ χρόνος νά δοθεί 

νέα ώθηση στόν έλληνοτουρκικό διάλογο μέ μιά συ

νάντηση σέ έπίπεδο πρωθυπουργών 'Ελλάδος-Τουρ

κίας». 

'Η έλληνική Κυβέρνηση, σύμφωνα μέ δημοσιο

γραφικές πληροφορίες, δέν θεώρησε ώς έπίσημη πρό

ταση τήν άναφορά αύτή του Τούρκου πρωθυπουργου 

καί δέν εδωσε δποιαδήποτε άπάντηση. Χαρακτηρι

στικό, πάντως, είναι c'iρθρο πού, μέ τήν ίδια εύκαιρία, 

δημοσίευσε ή «Καθημερινή», στίς 8 Νοεμβρίου, μέ 
τίτλο «Ζήτημα ύποστάσεως». 

'Απευθυνόμενος στό ~κτακτο συνέδριο του κόμματός 

του, δ πρωθυπουργός τής Τουρκίας κ. Μ π. 'Ετσεβίτ μίλησε 

γιά άνάγκη νέας συναντήσεώς του μέ τόν πρωθυπουργό τής 

'Ελλάδος κ . Κ. Καραμανλή. Δέν γνωρίζουμε άν δ Τοuρκος 

πρωθυπουργός διετύπωσε τήν πρόταση αύτή στά σοβαρά η 

άπέβλεπε άπλώς στή δημιουργία έντυπώσεων καί στήν πα

ροχή «έπιχειρημάτων» στούς γνωστούς «άβανταδόρους» 

τής "Αγκυρας. Τείνουμε -μέχρις άποδείξεως του έναντί

ου- νά πιστέψουμε μaλλον, τό δεύτερο. Διότι, liν δ Τουρ

κος πρωθυπουργός έπιδιώκει πράγματι μιά συνάντηση μέ 

τόν 'Έλληνα συνάδελφό του γιά τήν άναζήτηση διαδικα

σιών, ~στω, πρός τήν κατεύθυνση μιίiς προσπάθειας γιά 

έπίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, θά μίiς έξέπλητ

ταν καί δ τρόπος καί δ τόπος καί δ χρόνος διατυπώσεως 

τής σχετικής προτάσεως. 

Διότι, πρίν άπ' όλα, προτάσεις ένός πρωθυπουργοί) γιά 

μιά συνάντηση κορυφής καί μέ άντικείμενο θέματα καίριας 

σημασίας, δέν διατυπώνονται συνήθως κατά τήν διάρκεια 

δμιλιών σέ κομματικά συνέδρια. Γίνονται, διά τής διπλω

ματικής δδοu καί άπ' εύθείας πρός τήν ένδιαφερόμενη Κυ

βέρνηση, πρός τό «&τερο μέρος». 

, "Επειτα, άπαιτείται ένδελεχής προπαρασκευή, rοστε νά 
μειωθοuν στό έλάχιστο ο{ πιθανότητες πλήρους ναυαγίου 

τής συναντήσεως, πρίiγμα πού θά ε{χε ώς συνέπεια τήν 

έπιδείνωση τής κρίσεως καί τήν όπισθοδρόμηση των πρα

γμάτων σέ σημείο χειρότερο έκείνου στό όποίο θά ήταν 

πρίν άπό τή συνάντηση. 

Τρίτον, ή διατύπωση μιίiς τέτοιας προτάσεως φαίνεται 

μίiλλον άσυμβίβαστη μέ ϋψωση τής έντάσεως στίς σχέσεις 

των δύο χωρών, ϋψωση πού προκλήθηκε άπό δρισμένες 

πρόσφατες τουρκικές ένέργειες καί έκδηλώσεις, δπως ή 

καταβύθιση του έλληνικοu άλιευτικου σκάφους καί οί 

γνωστές δηλώσεις του πρωθυπουργοί) κ Έτσεβίτ καί του 

ύπουργοu 'Αμύνης τής Τουρκίας κ. 'Ισίκ έπάνω στό θέμα 

τής είδικής σχέσεως τής 'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ, τήν όποία 

είσηγείται ή χώρα μας. 

Νομίζει κανείς σοβαρά δτι τό κλίμα στίς σχέσεις των 
δύο χωρών καί οί λοιπές συνθήκες δημιουργοuν προϋποθέ

σεις μιίiς συναντήσεως τών πρωθυπουργών τών δύο χωρών, 

μέ σοβαρές πιθανότητες γιά έπίτευξη μιίiς άπαρχής εστω 

προόδου; 'Εάν δ Τοuρκος πρωθυπουργός ~χει λόγους νά τό 

πιστεύει δέν ~χει παρά νά τό γνωστοποιήσει σοβαρά καί 

ύπεύθυνα στήν έλληνική πλευρά, ή όποία καί θά σταθμίσει 

-μέ άναμφισβήτητα καλή διάθεση καί μέ γνώμονα κάποια 

άπαρχή έπιλύσεως τών διαφορών- τή σκοπιμότητα, τίς 

προϋποθέσεις καί τίς δυνατότητες μιίiς συναντήσεως. 

Πρώτοι έμείς θά εύχόμεθα νά ύπήρχαν η νά δημιουργη

θοuν οί προϋποθέσεις γιά μιά γόνιμη καί έποικοδομητική 

συνάντηση κορυφής. 'Επειδή όμως, έμείς τουλάχιστον, 

δέν βλέπουμε νά ύπάρχουν οί προϋποθέσεις αύτές, πολύ 

φοβούμεθα -καί είθε νά πλανώμεθα- δτι δ κ. 'Ετζεβίτ 
άπέβλεπε στή δημιουργία έντυπώσεων, μέσα στά πλαίσια 

τής γνωστής καί πάγιας τακτικής τής έναλλαγής «ζεστοu» 

καί «κρύου» καί σέ μιά στιγμή πού ή "Αγκυρα ~χει &.νάγκη 

νά μετριάσει τίς έντυπώσεις &.πό τήν έπιθετικότητα καί τήν 

&.διαλλαξία της τόσο ~ναντι τής 'Ελλάδος -καί ίδίως στό 
θέμα τής «είδικής σχέσεως» τής χώρας μας μέ τό ΝΑ ΤΟ-δ

σο καί έπί του Κυπριακου. 

Αύτή ε{ναι ή δική μας θεώρηση -μέχρις &.ποδείξεως, 

τυχόν, του έναντίου. 

6-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Τό κυπριακό ζήτημα συζητείται, διαδοχικά, στή 

Γενική Συνέλευση καί τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας 

του ΟΗΕ μέ άποτελέσματα Ικανοποιητικά γιά τήν 

έλληνική πλευρά. 

Στίς 9 Νοεμβρίου, υΙοθετήθηκε, μέ 110 ψήφους σέ 
σύνολο 136, άπό τή Γενική Συνέλευση του διεθνους 
όργανισμου ή άπόφαση 33/15, σύμφωνα μέ τήν 

όποία μνημονευόταν ρητά, γιά πρώτη φορά, ή πα

ρουσία δυνάμεως κατοχής στή Μεγαλόνησο καί, πα

ράλληλα, γινόταν σύσταση στό Συμβούλιο 'Ασφα

λείας νά έξετάσει «έντός ένός χρονικου πλαισίου» τό 
θέμα της έφαρμογης τών προηγουμένων άποφάσεων. 

Σέ σχετική άνακοίνωση του Πολιτιιcου Γραφείου 

άναφέρονται τά άκόλουθα: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός έξέφρασε τήν {κανοποίησή του, 
διότι δ διεθνής όργανισμός έδικαίωσε δι' άλλη ν μίαν φο

ράν τάς έλληνοκυπριακάς θέσεις καί κατεδίκασε διά πολ

λοστήν φοράν τήν τουρκικήν είσβολήν. Κατόπιν αύτου, 

μπορεί νά έλπίζει κανείς δτι ή τουρκική πλευρά θά προχω

ρήσει σέ έποικοδομητικό διάλογο, ίκανό νά δδηγήσει σέ 
δικαία λύση του κυπριακοί) προβλήματος». 

Στίς 27 Νοεμβρίου, τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, 
άφοϋ συγκλήθηκε έπειγόντως μετά άπό σχετικό αί

τημα της κυπριακής Κυβερνήσεως, υίοθέτησε διά 

«consensus» τήν ύπ' άρ. 440 άπόφαση, ή όποία, στό 
διατακτικό της, καλοϋσε τά ένδιαφερόμενα μέρη νά 

συνεργαστοϋν γιά τήν έφαρμογή τών άποφάσεων του 

ΟΗΕ σ' ενα «Καθορισμένο χρονικό πλαίσιο (specific 
time frame)». 
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Εύθύς μετά τήν εκδοση τής άποφάσεως του Συμ

βουλίου ' Ασφαλείας, δ Τουρκος πρωθυπουργός Μπ. 

Έστεβίτ, εκδηλα δυσαρεστημένος, εκαμε τήν άκό

λουθη δήλωση: 

«Τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας έπιθυμεί ταχεία λύση του 

Κυπριακοί>. ' Αλλά uπό τήν έννοια αύτή, ή άπόφασή του 

τής περασμένης Δευτέρας ε{ναι άντιφατική. Μέ τόν καθο

ρισμό ήμερομηνιrον ένθαρρύνει τούς ' Ελληνοκυπρίους νά 

άποφύγουν τίς διακοινοτικές συνομιλίες, δημιουργώντας 

τήν έντύπωση πώς δέν έπιτεύχθηκε πρόοδος». 

»Οί 'Ελληνοκύπριοι θά άποφύγουν νά προσέλθουν στίς 

διαπραγματεύσεις ένόσω έλπίζουν δτι θά διατηροuν τό 

Κυπριακό ζωντανό σέ διεθνείς όργανισμούς». 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ έρώτηση τών άντιπροσώ

ποW του τύπου σχετικά μέ τίς δηλώσεις του Τούρκου 
πρωθυπουργου, άπάντησε: 

«Ή τουρκική Κυβέρνησις, άντί νά αίτιiiται τό 

Συμβούλιον 'Ασφαλείας, θά έπρεπε νά αίτιiiται tαυ

τήν γιά τήν άποτελμάτωση τοί5 Κυπριακοί5». 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ι978 

Ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλης, ένη

μερώνει τόν Κ. Καραμανλή γιά τά άποτελέσματα τής 

είδικής ύπουργικής Συνόδου τών Κρατών-μελών τής 

ΕΟΚ μέ άντικείμενο τή διαμόρφωση τών δρων συ

νεργασίας μέ τήν 'Ελλάδα στό θεσμικό πεδίο. 

Σχετικά έπισημαίνεται δτι οί έλληνικές προτά

σεις εγιναν δεκτές σχεδόν στό σύνολό τους συγκε

κριμένα, ρυθμίστηκε ή έλληνική συμμετοχή στό Εύ

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τό Συμβούλιο 'Υπουργών, 

τήν 'Εκτελεστική 'Επιτροπή, τό 'Ελεγκτικό Συνέ

δριο, τήν Κοινωνική καί Οίκονομική 'Επιτροπή, 

τήν Εύρωπαϊκή Τράπεζα καί τό Εύρωπαϊκό Δικαστή

ριο . Είδικότερα, στό γεωργικό τομέα, ή έλληνική 

πλευρά άποσαφήνισε δτι ή διάρκεια τής μεταβατικής 

περιόδου δέν θά πρέπει, σέ καμία περίπτωση, νά 

ύπερβεί τήν πενταετία. 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ι ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ι978 

Είσάγεται γιά συζήτηση στή Βουλή καί ψηφίζε

ται τό νομοσχέδιο «περί παροχής κινήτρων διά τήν 

ένίσχυσιν τής περιφερειακής καί οίκονομικής άνα

πτύξεως τής χώρας». 

Σύμφωνα μέ τήν <'iποψη του είσηγητή τής πλειο-
' ψηφίας, βουλευτή Γ. Διακοπούλου, μέ τήν ψήφιση 

του νομοσχεδίου θά άρχίσει νέα έποχή ταχύρρυθμης 

άναπτύξεως τής χώρας, πολλαπλά ώφέλιμης στόν 

κοινωνικό, οίκονομικό καί άκόμη άμυντικό τομέα . 

Μετά τήν έκδήλωση τής διεθΝους οίκονομικής κρί

σεως καί τίς σοβαρές έπιπτώσεις της στή χώρα μας, 

έπιβάλλεται νά ληφθουν σύντονα μέτρα, rοστε νά 

έπιταχυνθεί ή οίκονομική της άνάπτυξη. 

Σκοπός του νομοσχεδίου ε{ναι νά κινητοποιήσει 

τήν έπενδυτική δραστηριότητα. Χορηγουνται δανει

ακές ένισχύσεις γιά τήν έξοικονόμηση ένέργειας καί 
γιά' τή μεταφορά βιομηχανιών (άπό τήν Α' καί Β' 

περιοχή , άντίστοιχα, στίς Γ', Δ' καίΕ') καί είσάγε

ται δ θεσμός τών κινήτρων γιά τήν κινητικότητα τής 

έργασίας, οί δανειακές ένισχύσεις στόν έπαρχιακό 

χώρο καί ή πρόβλεψη ίδρύσεως τοπικών όργανισμών 

κατά περιφέρεια νομου, γιά μελέτη, έκτέλεση, λει

τουργία καί έκμετάλλευση κοινωφελών εργων δημό

σιου ένδιαφέροντος. 'Ακόμη, ίδρύεται άπό τήν 

ΕΤΒΑ 'Ανώνυμη ' Εταιρεία γιά τήν ταχεία άνάπτυξη 

τών βιομηχανικών περιοχών πού θά συντείνει οχι 

μόνο στήν άνάπτυξη τής χώρας, άλλά καί στόν περι

ορισμό τής ρυπάνσεως του περιβάλλοντος. Είσάγε

ται, τέλος, τροποποίηση καί έπέκταση τουριστικών 

κινήτρων 148 • 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ι978 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, παρίσταται 

στήν άεροπορική βάση τής Δεκέλειας, άπό κοινου μέ 

τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, στόν έπίσημο έορτα

σμό τής πολεμικής άεροπορίας στή μνήμη του προ

στάτη της 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μέ τήν εύκαιρία 

του έορτασμου δόθηκε ή εύκαιρία νά ύπογραμμιστεί 

τό γεγονός δτι ή έλληνική πολεμική άεροπορία ε{ναι 

ίσχυρή καί άποτελεσματική δσο ποτέ <'iλλοτε. 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ι978 

'Ο ύπουργός Γεωργίας, I. Μπουτος, έξαγγέλλει 
τό γεωργικό πρόγραμμα του ετους 1979, άπευθύνον
τας ταυτόχρονα εκκληση πρός τούς 'Έλληνες παρα

γωγούς νά μετάσχουν καθολικά στήν προσπάθεια γιά 

τήν ύλοποίησή του. 

οι συγκεκριμένοι στόχοι καί έπιδιώξεις του γε

ωργικου προγράμματος, δπως άρθρώνονται μέ βάση 

τά κυριότερα έθνικά προϊόντα, άναφέρονται μέ τόν 

άκόλουθο τρόπο: 

Σιτάρι 

«1 . Μείωση τής παραγωγής του μαλακοί> σιταριοί>, κα
τά 5% έναντι του 1978 καί βελτίωση τής ποιότητός του. 
Αύτό θά έπιτευχθεί μέ τή μείωση των καλλιεργουμένων 

έκτάσεων, τή σταδιακή προσαρμογή πρός τίς τιμές τής 

ΕΟΚ, τήν έπέκταση βελτιωμένων ποικιλιών κ.λ.π. 

»2. Αύξηση τής παραγωγής του σκληροί> σιταριοί> κατά 
5% έναντι του 1978 μέ παράλληλη βελτίωση τής ποιότη
τος. Αύτό θά έπιτευχθεί μέ τήν αύξηση των καλλιεργουμέ

νων έκτάσεων, τή βελτίωση τής τεχνικής τής καλλιέργει

ας, τή σταδιακή προσαρμογή πρός τίς κοινοτικές τιμές, 

τόν έλεγχο καί τυποποίηση τής παραγωγής, τή διατήρηση 

τής διαφοράς τής τιμής μεταξύ σκληροί> καί μαλακοί> σι
ταριοί> , τήν περαιτέρω διάδοση πλέον άποδοτικων καί βελ

τιωμένων ποικιλιών σκληροί> σιταριοί> κ.λ.π. 
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Κριθάρι, άραβόσιτος καί άλλες ζωοτροφές 

»I. Αuξηση τής παραγωγής του κριθαριου κατά 5% πε
ρίπου, δηλαδή άπό 960 χιλ. τόννους τό 1978 σέ 1000 χιλ. 
τόννους περίπου. 

»2. Αuξηση τής παραγωγής του άραβοσίτου, τής μηδι
κής καί των λοιπών σανοδετικών ψυχανθών κατά 10%. 

»Αύτά θά έπιτευχθοuν μέ τήν αuξηση τών καλλιεργουμέ

νων έκτάσεων, τή διάδοση νέων βελτιωμένων καί πλέον 

άποδοτικών ποικιλιών κριθαριοu καί ύβριδίων άραβοσί

του, τήν έπιδότηση τών σπόρων, τήν περαιτέρω έπέκταση 

βελτιωμένης τεχνικής τής καλλιεργείας, τόν καθορισμό 

τιμών, πού θά βελτιώσουν τήν άνταγωνιστικότητα των 

καλλιεργειών αύτών κ.λ.π. 

Ρύζι 

»Θά έπιδιωχθεί νά διατηρηθεί ή παραγωγή στό uψος 

τής αύταρκείας, πού ε{ναι τής τάξεως τών 95 χιλ. τόννων. 
»Αύτό θά έπιτευχθεί μέ τή χορήγηση άδειων καλλιερ

γείας έπί έκτάσεως ίσης πρός έκείνη του 1978, άποκλειστι
κά δμως σέ παθογενη καί ήμιπαθογενη έδάφη, μέ τή σταδι

ακή έφαρμογή κοινοτικών τιμών, τήν έξαγγελία τιμών πα

ρεμβάσεως καί τή διενέργεια άγοραστικ:t;ς παρεμβάσεως. 

Ζαχαρότευτλα 

»'Η έπιδίωξη του προγράμματος ε{ ναι ή διατήρηση της 

καλλιεργουμένης έκτάσεως καί της παραγωγης στά ίδια 

έπίπεδα μέ τό 1978 πού ε{ναι περίπου 460 χιλ. στρέμματα. 
»Αύτό θά έπιτευχθεί: Μέ τόν καθορισμό των περιοχών 

• πού θά καλλιεργηθοuν ζαχαρότευτλα, τή σύναψη συμβά
σεων μεταξύ βιομηχανίας ζαχάρεως καί τών παραγωγών, 
τή βελτίωση της τεχνικης πού έφαρμόζεται στήν τευτλο

καλλιέργεια, τήν έπιδότηση δρισμένων μέσων παραγωγης 

καί τήν εγκαιρη έξαγγελία των τιμών έξαγορίiς των ζαχα

ροτεύτλων σέ . έπίπεδα άνταγωνιστικά άλλων ποτιστικών 

καλλιεργειών. 

Καπνός 

»I. Διατήρηση των καλλιεργουμένων έκτάσεων καί τής 
παραγωγης έξαγώγιμων καπνών στά έπίπεδα του 1978 καί 
τάση έλαφρίiς μειώσεως γιά τά καπνά έσωτερικης κατανα

λώσεως. 

»2. Βελτίωση της ποιότητος της παραγωγης καί άλλαγή 
τής συνθέσεώς της μέ αuξηση τής παραγωγης ζητουμένων 

ποικιλιών καί άντίστοιχη μείωση των μή ζητουμένων. 

»0{ έπιδιώξεις αύτές θά έπιτευχθοuν μέ τά άκόλουθα: 
»α. Χορήγηση άδειων καπνοκαλλιέργειας σέ δσες πε

ριπτώσεις άπαιτείται. 

»β. Βελτίωση της τεχνικης τής καλλιέργειας σ' δλες 

τίς φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. 

»γ. Χορήγηση οικονομικών ένισχύσεων καί πιστωτι

κών διευκολύνσεων σέ μέσα καί δραστηριότητες πού βοη

θοuν στήν έκμηχάνιση, δμαδοποίηση καί έπίσπευση της 

ήμερομηνίας ένάρξεως τών άγορών. 

»δ. Συνέχιση παροχής εισοδηματικών ένισχύσεων σέ 

περιπτώσεις πού ο{ χαμηλές διεθνείς τιμές δέν έξασφαλί

ζουν ικανοποιητικό γιά τόν καπνοπαραγωγό εtσόδημα. 

»ε. 'Επίσπευση τής κατατάξεως των καλλιεργουμένων 

ποικιλιών καπνοί> σέ ποιοτικές κατηγορίες, μέ βάση τά 

άντίστοιχα πρότυπα της ΕΟΚ, γιά τήν έφαρμογή του καί 

στή χώρα μας. 

Βαμβάκι 

»Θά έπιδιωχθεί ή αuξηση τής παραγωγής κατά ποσο

στό περίπου 10% εναντι του 1979. 
»Αύτό θά έπιτευχθεί μέ άνάλογη αuξηση των καλλιερ

γουμένων έκτάσεων, τήν έφαρμογή μεθόδων προηγμένης 

τεχνολογίας καί τεχνικης στήν καλλιέργεια, μέ τίς περαιτέ

ρω έπεκτάσεις των δμάδων κοινης καλλιέργειας καί τήν 

έκμηχάνιση τής καλλιέργειας, τή χορήγηση εισοδηματι

κών ένισχύσεων καί έπιδότηση των μέσων παραγωγης, τή 
χρηματοδότηση της ΚΥ ΔΕΠ καί των ΕΓΣ γιά τήν παρέμ

βαση στήν άγορά του βαμβακιου, τή χρηματοδότηση των 

έμπόρων βάμβακος καί νηματουργείων γιά τήν δμαλή 

άπορρόφηση της παραγωγής, καί τή στήριξη τών έξαγω

γών βάμβακος. 

»'Η Κυβέρνηση ί\γκαιρα θά έξαγγείλει τίς άποφάσεις 

της γιά τό uψος τής τιμής του βάμβακος πού θά έγγυηθεί τό 

Κράτος στό βαμβακοπαραγωγό καί τούς μηχανισμούς καί 

τά μέτρα στηρίξεως αύτου καί του εισοδήματος των παρα

γωγών. 

Βρώσιμα όσπρια 

»'Επιδίωξη γιά τό 1979 ε{ ναι ή έπέκταση της καλλιέρ
γειας καί ή αuξηση της παραγωγης φακης καί ρεβιθιών, 

ένώ θά διατηρηθεί στά έπίπεδα του 1978 ή καλλιεργουμένη 
εκταση καί ή παραγωγή των φασολιών. 

»Γιά τήν ύλοποίηση του στόχου αύτου προγραμματίζε

ται βελτιωμένη τεχνική τής καλλιέργειας, ί\γκαιρη έξαγ

γελία ικανοποιητικών έλαχίστων τιμών συγκεντρώσεως, 

τυποποίηση τής παραγωγής στούς τόπους παραγωγης άπό 

τίς συνεταιριστικές όργανώσεις, συνέχιση τής πολιτικης 

έπιδοτήσεως σπόρων, έφοδίων καί μέσων παραγωγής πού 

συμβάλλουν στήν έκμηχάνιση της καλλιέργειας. 

'Αρωματικά φυτά 

»'Επιδίωξη γιά τό 1979 ε{ ναι ή όρθολογική έκμετάλ
λευση του πλούτου των αύτοφυομένων στή χώρα μας άρω

ματικών καί φαρμακευτικών φυτών καί ή έπέκταση τής 

καλλιεργουμένης έκτάσεως των ζητουμένων άπό τό έμπό

ριο εtδών' σέ ποσοστό 60% έπί πλέον των έκτάσεων του 
1978. Σκοπός τής έπιδιώξεως αύτης ε{ναι ή δημιουργία 
πλουτοπαραγωγικών πηγών καί δραστηριοτήτων στίς όρει

νές καί προβληματικές ιδιαίτερα περιοχές. 

»Γιά τήν έπιδίωξη του στόχου αύτου προγραμματίζεται 

δραστηριοποίηση του φορέα παρεμβάσεως, συνέχιση χο
ρηγήσεως οικονομικών ένισχύσεων καί πιστωτικών διευ

κολύνσεων γιά δραστηριότητες καί μέσα βελτιώσεως τής 

καλλιέργειας καί έπεξεργασίας, έφαρμογή μεθόδων καλλι

έργειας καί έπεξεργασίας ύψηλής τεχνικής, άξιοποίηση 

των ύφισταμένων μονάδων έπεξεργασίας της παραγωγής 

καί δημιουργίας νέων καί έξασφάλιση του άπαιτοuμένου 
πολλαπλασιαστικοί> ύλικου. 

Βιομηχανική τομάτα 

)) 'Επιδιώκεται μείωση τής παραγωγής της βιομηχανι-
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κfjς τομάτας 1\ναντι τfjς προβλεπομένης νά πραγματοποιη

θεί τό 1978. 
»~Ετσι, γιά τό 1979 ή παραγωγή δέν πρέπει νά ξεπερά

σει τούς 850 χιλ. τόννους. Αύτό θά ~πιτευχθεί μέ τήν άπο
θάρρυνση ~πεκτάσεως τfjς καλλιέργειας, τή συνέχιση του 

μέτρου συνάψεως συμβολαίων καλλιεργείας μεταξύ βιομη

χανιών παραγωγfjς τοματοπολτου καί τοματοπαραγωγών, 

μέ ~λάχιστη τιμή άγορaς πού θά καθορισθεί 1\γκαιρα άπό 

τήν Κυβέρνηση καί τήν περαιτέρω βελτίωση τfjς τεχνικfjς 

τfjς καλλιέργειας. 

Πατάτες 

»·Επιδιώκεται μείωση της παραγωγής τής άνοιξιάτικης 

καί θερινής πατάτας κατά 10% 1\ναντι του 1978 καί διατή
ρηση στά ~πίπεδα του τρέχοντος ετους τής φθινοπωρινfjς, 

καθώς καί βελτίωση της ποιότητος καί μείωση του κό

στους. 

»Γιά τήν ύλοποίηση του στόχου αύτου προγραμματίζε

ται ή μείωση τών καλιεργουμένων ~κτάσεων καί ή άπο

θάρρυνση ~πεκτάσεως τής καλλιέργειας, ή χορήγηση 

πολλαπλασιαστικου ύλικου σέ ~λεγχόμενες τιμές καί ή κα

τασκευή ψυχραποθηκών, συσκευαστηρίων καί προβλα

στηρίων πατάτας. 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 

»Τό 1979 θά ~πιδιωχθουν τά έξής γιά τά βασικώτερα 
προϊόντα του τομέα αύτου: 

»1. 'Αναδιάρθρωση καί ~πιμήκυνση του χρόνου τής 
παραγωγής πορτοκαλιών, λεμονιών καί μανδαρινιών καί 

διεύρυνση τής ~ξαγωγικής περιόδου, μέ τήν ~πέκταση 

ύπερπρωίμων καί όψίμων ποικιλιών σέ κατάλληλες περιο

χές καί τόν περιορισμό ποικιλιών κανονικής ~ποχής ώρι

μάνσεως. 

»2. Βελτίωση τής ποιότητος τής παραγωγής τών άνωτέ
ρω είδών, μείωση του κόστους καί καλύτερη άξιοποίηση 

τής παραγωγής τους, μέ ~φαρμογή βελτιωμένων μεθόδων 

τεχνικής τής καλιέργειας καί αϋξηση των ~ξαγωγών καί 

τfjς ~σωτερικής καταναλώσεως. 

>ι3. Διατήρηση τής παραγωγής ροδακίνων στά ~πίπεδα 

του 1978 (πρόβλεψη 355 χιλ. τόννοι), μείωση του κόστους, 
βελτίωση τής ποιότητος καί χρονική κλιμάκωση τής πα

ραγωγής, καθώς καί καλύτερη άξιοποίηση αύτής. Αύτό θά 
~πιτευχθεί μέ τόν περιορισμό ~πεκτάσεως τής καλλιέργει

ας, τήν άναδιάρθρωση τών καλλιεργουμένων ποικιλιών, 

τήν άποθάρρυνση ~ξαγωγής κατωτέρας ποιότητος ποικι

λιών, τήν ~φαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιεργείας, 

τήν αϋξηση τών ~ξαγωγών καί τής ~σωτερικής καταναλώ

σεως καί τήν δραστηριοποίηση τών συνεταιριστικών όρ

γανώσεων. 

»4. Βελτίωση τής ποιότητας, καλύτερη άξιοποίηση τής 
παραγωγής των βερυκόκκων καί μείωση του κόστους πα

ραγωγής τους. 

»5. Διατήρηση τής παραγωγής μήλων, στά σημερινά 
~πίπεδα ύπό κανονικές συνθήκες παραγωγής (250 χιλ. τόν
νους περίπου), βελτίωση τής ποιότητας καί καλύτερη άξι

οποίηση τής παραγωγής. Αύτό θά ~πιτευχθεί μέ τήν άπο

θάρρυνση των παραγωγών γιά ~πέκταση τής καλλιέργειας, 

αϋξηση τών ~ξαγωγών καί τής ~σωτερικής καταναλώσεως 

καί ~φαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας. 

»6. Αϋξηση τής πρωτογενους άμπελουργικής παραγω
γής στίς ζώνες παραγωγής οίνων όνομασίας προελεύσεως 

(Voprd) καί ~πέκταση τής καλλιέργειας των ~νδεδειγμένων 
γιά τούς οίνους αuτούς ποικιλιών κατά 4.000 στρέμματα. 

»7. Καλύτερη άξιοποίηση τής παραγωγής ~πι τραπεζίων 
σταφυλιών καί σταφίδων καί στήριξη του εισοδήματος των 
σταφιδοπαραγωγών, μέ αϋξηση τών ~ξαγωγών καί τής 

~σωτερικής καταναλώσεως, τήν όργάνωση τής διακινήσε
ως καί ~μπορίας καί τήν ο{νοπνευματοποίηση τυχόν άπο

θεμάτων κορινθιακής καί σουλτανίνας. 
»8. 'Εναρμόνιση τής άμπελουργικής παραγωγής πρός 

τά ίσχύοντα στίς χώρες τής ΕΟΚ. 

»9. Διατήρηση τής παραγωγής ~λαιολάδου στά ~πίπεδα 
του μέσου δρου τελευταίας 5ετίας (210 χιλ. τόννοι), βελτί
ωση τής ποιότητος τοϋ ~λαιολάδου, μείωση τοϋ κόστους 

παραγωγής καί αuξηση τής καταναλώσεώς του στό ~σωτε
ρικό. Αuτό θά ~πιτευχθεί μέ τή διακοπή περαιτέρω ~πεκτά

σεως τής καλλιέργειας, τόν ~κσυγχρονισμό των ~λαιοτρι

βείων, τή γενίκευση τής άπό κοινοϋ ~κθλίψεως τοϋ ~λαιο

κάρπου καί τήν περαιτέρω άνάπτυξη τών ~ξαγωγών στά 

~πίπεδα των 30.000 τόννων. 
»10. Αϋξηση τής παραγωγής ~πι τραπεζίων έλαιών κατά 

10% περίπου, 1\ναντι τοϋ 1978, βελτίωση τής ποιότητας καί 
~πέκταση τής καλλιέργειάς τους. 

Κηπευτικά 

»Αύξηση τής παραγωγής κηπευτικών ~κτός ~ποχής 

(τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα), μείωση του κόστους αuτής 

καί βελτίωση τής ποιότητος. Αuτό θά ~πιτευχεί μέ ~πέκτα

ση τής καλλιέργειας στίς κατάλληλες γιά κάθε καλλιέρ

γεια περιοχές, μέ τήν καλλιέργεια σέ θερμοκήπια βελτιωμέ

νων ποικιλιών καί ύβριδίων πού !\χουν ζήτηση στίς άγορές 

τοϋ ~ξωτερικοϋ, τήν ~πέκταση τής θερμάνσεως στά θερμο

κήπια, τήν βελτίωση τών τύπων θερμοκηπίων, τήν ~νημέ

ρωση των παραγωγών καί τήν ~γκατάσταση δοκιμαστικών 

καί άποδεικτικών καλλιεργειών ώς καί μέ τή στήριξη τής 

~ξαγώγιμης τομάτας, γιά τή διευκόλυνση των ~ξαγωγών. 

'Ανθοκομικά 

»'Ανάπτυξη τής άνθσκομίας μέ τήν αϋξηση τής παρα

γωγής δεπτών άνθέων' τή βελτίωση της ποιότητας των άν

θοκομικών προϊόντων καί αϋξηση τής παραγωγής άνθοκο

μικοϋ πολλαπλασιαστικοί) ύλικοϋ. 

»Αuτό θά ~πιτευχθεί μέ τήν αuξηση τής ~κτάσεως σέ 
κατάλληλες περιοχές, τήν αϋξηση των θερμοκηπίων καί 

συμπλήρωση τοϋ ~ξοπλισμοϋ τους, μέ τήν ~κπόνηση μελέ

της τό Ι 979 {δ ρύσεως 'Α νθαγορaς 'Αθηνών καί τήν χορή
γηση οίκονομικών κινήτρων καί πιστωτικών διευκολύν

σεων». 

9-10 ΝΌΕΜΒΡΙΌΥ 1978 

·Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, προεδρεύει 

σέ δύο διαδοχικές συσκέψεις μέ κύριο άντικείμενο 

τήν άντιμετώπιση των όξύτατων οίκιστικ&ν καί κυ

κλοφοριακών προβλημάτων πού άντιμετωπίζει ή 

πρωτεύουσα. 
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'Η 'Αθήνα του 2000 άποτέλεσε τό άντικείμενο 
τής πρώτης συσκέψεως στή Γενική Διεύθυνση Οίκι

σμοu του υπουργείου Δημοσίων ~Εργων, υπό τήν 

προεδρία του Κ. Καραμανλή, καί μέ τή συμμετοχή 

τών υπουργών Συντονισμοu, Κ. Μητσοτάκη, Δημο

σίων νΕργων, Ν. Ζαρντινίδη, του υφυπουργοu Σ. Μά

νου, τοu τεχνικοu συμβούλου τοu πρωθυπουργοu, Λ. 

Κυριακόπουλου, καθώς καί υπηρεσιακών παραγόν

των. 

'Ο πρωθυπουργός καθόρισε τίς άρχές πού όφεί

λει νά άκολουθήσει τό Ρυθμιστικό Σχέδιο καί πού 

άποβλέπουν, στό μέτρο του δυνατοu, κυρίως στήν 

άποφυγή άλόγιστης έξαπλώσεως τής πόλεως καί 

στήν άποτροπή περαιτέρω αύξήσεως του πληθυ

σμοu. Παράλληλα, ένημερώθηκε άπό τόν Σ. Μάνο 

γιά τήν προσπάθεια δλοκληρώσεως τής έργασίας πά

νω στό Ρυθμιστικό Σχέδιο τής πρωτεύουσας του 

ετους 2000, τό όποίο έπεξεργάζεται ή άρμόδια διεύ
θυνση του υπουργείου, μέ σκοπό τήν προσαρμογή 

του στά νέα δεδομένα πού εχουν προκύψει άπό τή 

ραγδαία αϋξηση του πληθυσμοu τής πρωτεύουσας 

καί στίς κυβερνητικές άποφάσεις γιά τή χωροθέτηση 

δρισμένων σημαντικών λειτουργιών. 

Τά νέα αύτά δεδομένα, δπως καί δλες οί παλαιό

τερες σχετικές μελέτες, υποβλήθηκαν σέ δημόσιους 

όργανισμούς, κοινωνικοεπιστημονικούς φορείς καί 

σέ γνωστούς πολεοδόμους, άπό τούς δποίους καί ζη

τήθηκε ή γνώμη καί ή διατύπωση συγκεκριμένων 

προτάσεων. 'Όπως διαπιστώθηκε, ή άνάσχεση τής 

αύξήσεως του πληθυσμοu τής 'Αθήνας άπαιτεί τήν 

άμεση λήψη θεσμικών μέτρων πού νά έντάσσονται 

στά πλαίσια τής κυβερνητικής πολιτικής γιά τήν πε

ριφερειακή άνάπτυξη. Διαπιστώθηκε άκόμη δτι γιά 

τήν άποτελεσματική ρύθμιση του χώρου άπαραίτη

τος ε{ναι δ περιορισμός τής αύθαίρετης δομήσεως. 

'Ο πρωθυπουργός ένημερώθηκε γιά τήν έργασία 

στόν τομέα τής ένεργής πολεοδομίας καί ένέκρινε 

τήν έπίσπευση τών προγραμμάτων γιά τήν άνάπλαση 

τών υποβαθμισμένων πολεοδομικά περιοχών τής 

'Αθήνας καί τής Θεσσαλονίκης καί τή δημιουρyία 

οίκιστικών περιοχών μέ όργανωμένη δόμηση . Στή 

διάρκεια τής συσκέψεως, άποφασίστηκε άκόμη ή 

μελέτη άρχιτεκτονικών στοιχείων όψεων κτιρίων σέ 

κεντρικές λεωφόρους καί πλατείες τών πόλεων, μέ 

τήν πρόθεση . νά άναδειχτοuν οί πραγματικές όψεις 

καί μορφές τους . 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε, τέλος, γιά τήν 

τελική διαμόρφωση τριών νομοσχεδίων τής Γενικής 

Διευθύνσεως Οίκισμοu -συγκεκριμένα, περί οίκι

στικών περιοχών, περί άνώτατου συντελεστή δομή

σεως καί μεταφορaς του καί περί δημιουργίας χώρων 

σταθμεύσεως σέ νεοανεγειρόμενα κτίρια . 

Σέ νέα, έξάλλου, σύσκεψη στό υπουργείο Δημο

σίων 'Έργων, τήν έπομένη, ό πρωθυπουργός συνέ-

στησε τήν άμεση εναρξη συγκοινωνιακών εργων 

πρώτης σειρaς προτεραιότητας, τά όποία νά_ έντα

χθοuν στό εύρύτερο πρόγραμμα εργων τής πρωτεύ

ουσας καί νά έναρμονιστοuν μέ τίς βασικές άρχές 

του Ρυθμιστικοί) Σχεδίου. 'Η χρηματοδότησή τους, 

διευκρίνησε, θά γίνει άπό είδικό κεφάλαιο έπενδύ

σεων, άνεξάρτητο καί άσχετο άπό τό τακτικό πρό

γραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων. 

Τό πρακτικό τής συσκέψεως άναφέρει τά έξής: 

«Μέ τήν &ναρξη τής συσκέψεως, δ κ. πρόεδρος &δωσε 

τόν λόγο στόν κ. ύπουργό Δημοσίων 'Έργων, δ όποίος 

ένημέρωσε τόν κ. πρόεδρο έπί της πορείας των συνεχιζομέ

νων &ργων 'Αθηνών. 

»'Εν συνεχείq ένημερώθηκε δ κ. πρόεδρος σχετικά μέ 

τά άπαιτούμενα ποσά γιά τήν όλοκλήρωση των ήμιτελών 

όδικών &ργων στήν 'Αθήνα, δπως έπίσης καί γιά τόν χρό

νο πού θά τελειώσουν. Συγκεκριμένα: 

»α. Γιά τήν όλοκλήρωση τής όδοu Βουλιαγμένης άπό 

'Αεροδρόμιο εως Πηγαδάκια~ άπαιτοuνται άκόμα l.IOO 
έκατ . καί προβλέπεται νά τελειώσει τό 1980. 

»β. Γιά τήν όλοκλήρωση τής Λεωφόρου Συγγροu, Κόμ- -
βου Δέλτα καί Λεωφόρου Ποσειδώνος, άπαιτοuνται άκόμα 

450 έκατ . καί προβλέπεται νά τελειώσει τόν 'Απρίλιο του 

1979. 
»γ. Γιά τήν όλοκλήρωση τής Λεωφόρου 'Αθηνών, 

άπαιτοuνται 190 έκατ . καί προβλέπεται νά τελειώσει τόν 

Αϋγουστο του 1979. 
»δ . Γιά τήν όλοκλήρωση τfjς Λεωφόρου Βαρκίζης-' Α

ναβύσσου, άπαιτοuνται: ή διαπλάτυνση μετά τήν Λίμνη 

Βουλιαγμένης, ή βελτίωση τής χαράξεως έντός τής Βαρκί

ζης καί ή κατασκευή του όδοστρώματος εlς τό κατολισθαί

νον τμήμα στό 34ο χιλιόμετρο. 'Η ύπολειπομένη δαπάνη 

γιά τήν όλοκλήρωση, ή όποία θά συντελεσθεί τό Α' έξά

μηνο του 1979, είναι 135 έκατ. 

>>'Εν συνεχείq δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως μετά 

καί άπό τήν γενική του ένημέρωση στήν 'Υπηρεσία οικι

σμοί) καί γιά νά άντιμετωπισθεί τό όξύτατο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα της πρωτευούσης καί λόγω του έπείγοντος, , 
εδωσε έντολή γιά τήν άμεση &ναρξη συγκοινωνιακών &ρ

γων πρώτης σειράς προτεραιότητος, πού έντάσσονται στό 

εύρύτερο πρόγραμμα &ργων τής πρωτευούσης καί τά όποία 

είναι έναρμονισμένα μέ τίς βασικές άρχές του εύρισκομέ

νου στήν τελική φάση μελέτης, Ρυθμιστικοί) Σχεδίου 

'Αθηνών. 

>>Τά νέα &ργα, γιά τά όποία &δωσε έντολή δ κ . πρόεδρος 

γιά τήν άμεσο εναρξη, είναι: 
»α. 'Εσωτερικός Περιφερειακός Δακτύλιος Χαμοστέρ

νας- Λαγουμιτζή- Πεντέλης- 'Αλεξάνδρας- Κωνσταντι

νουπόλεως. 

>>'Η αϋξηση της κυκλοφοριακής tκανότητος του άνωτέ

ρω δακτυλίου θεωρείται πρώτης σειράς προτεραιότητος 

γιά τήν παράκαμψη του κέντρου άπό τήν διερχόμενη κυ

κλοφορία καί τήν κυκλοφοριακή άνακούφιση αύτοu. Δαπά

νη &ργου 4.750 έκατ. Χρόνος περατώσεως 1983. 
»β. Διαπλάτυνση Λεωφόρου Κηφισίας 

>>'Η λεωφόρος, μήκους 11 χλμ. είναι δ μόνος διάδρομος 
πού συνδέέι τήν 'Αθήνα μέ τά βόρεια προάστια. 
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»Τά προβλεπόμενα εργα ε{ναι ή διαπλάτυνση τής λεω

φόρου στό βόρειο τμήμα αύτή ς, ώστε νά άποκτήσει σέ δλο 

τό μήκος, μέχρι Κηφισιaς, δύο κλάδους κυκλοφορίας μέ 

τρείς λωρίδες σέ κάθε κλάδο. 

»'Επίσης, προβλέπονται καί άνισόπεδοι κόμβοι στίς 

διασταυρώσεις μέ τάς δδούς Κατεχάκη καί Παλαιολόγου, 

στά Σίδερα Χαλανδρίου. Δαπάνη εργου 1.450 εκατ. Χρόνος 
περατώσεως 1981. 

γ. Λεωφόρος Κύμης 

»Ή Λεωφόρος Κύμης ε{ναι μία σημαντική άκτινική 

άρτηρία μήκους 14 χλμ. περίπου καί άποτελεί τόν δεύτερο 
δδικό άξονα, παράλληλο τής Κηφισίας. 

»Μέ τό εργο αύτό προβλέπονται δύο κλάδοι κυκλοφο

ρίας μέ τρείς λωρίδες σέ κάθε κλάδο. 

»Ή δδός θά άρχίσει άπό τήν 'Εθνική Όδό Νο 1, θά 
περνάει άπό τήν Ν. Κηφισιά, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ν. 'Ηρά

κλειο, Ν. 'Ιωνία, Καλογρέζα καί θά καταλήγει στό Γαλά

τσι, δπου μέ σήραγγα 300 μ. περίπου θά συνδέεται μέ τήν 
δδό Βελβενδοuς, μέ τελικό προορισμό τίς Λεωφόρους 

'Αλεξάνδρας καί Πατησίων διά τοu ύπάρχοντος δικτύου 
δδών μετά άπό σχετική βελτίωση αύτοu. Δαπάνη εργου 

1.900 εκατ. Χρόνος περατώσεως 1982. 
»Τά τρία αύτά νέα εργα, σέ συνδυασμό μέ τήν άποπερά

τωση τών ήδη συνεχιζομένων (Συγγροu, 'Αθηνών κ.λ.π.), 

θά δημιουργήσουν ενα πλέγμα συγκοινωνιακών άξόνων 

πού έντάσσεται στό εύρύτερο πρόγραμμα άναπτύξεως του 

δδικοu δικτύου τής πρωτεύουσας καί, μαζί μέ τόν άποφα

σισθέντα έκσυγχρονισμό τής σηματοδοτήσεως, δαπάνης 

200 εκατ. δρχ., θά βελτιώσει ούσιαστικά τίς κυκλοφορια
κές συνθήκες στίς πιό κορεσμένες περιοχές της. 

»'Επίσης δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ένημερώθη

κε έπί του άποχετευτικοu προβλήματος τής πρωτευούσης 

καί έκτιμώντας τήν άναγκαιότητα ένάρξεως έξυγιαντικών 

εργων στή θαλάσσια περιοχή του Κερατσινίου, ένέκρινε 

τήν είσήγηση τοu ύπουργοu Δημοσίων ~Εργων γιά τήν 

κατασκευή στόν 'Ακροκέραμο, μονάδος πρωτοβαθμίου 

καθαρισμοu τών λυμάτων τοu Λεκανοπεδίου 'Αθηνών, 

σύμφωνα καί μέ τήν προκαταρκτική εκθεση τής "Watson". 
»Τά εργα πρωτογενοUς καθαρισμοu συνολικής δαπάνης 

450 εκατ. έντάσσονται στό πλαίσιο τών εργων μέ σκοπό 
τήν δλοκλήρωση τής έξυγιάνσεως τής ώς άνω θαλάσσιας 

περιοχής καί θά δλοκληρωθοuν μέχρι καί τό 1981. 
»' Αποφασίσθηκε, έπίσης, δτι δ λα τά εργα αύτά θά 

χρηματοδοτηθοuν άπό είδικό κεφάλαιο έπενδύσεων, άνε

ξάρ!ητο καί άσχετο άπό τό τακτικό πρόγραμμα Δημοσίων 
'Επενδύσεων, ώστε νά ύπάρχει άνεση στό τακτικό πρό

γραμμα καί περιθώρια γιά έκτέλεση εργων έπενδύσεων 

στήν ύπόλοιπη 'Ελλάδα. 

»Έκτός άπό τά εργα, δ κ. πρόεδρος έζήτησε νά ένημε

ρωθεί καί μέ τό νομοθετικό εργο του ύπουργείου καί διεπι

στώθη δτι γιά τήν έφαρμογή τών Νόμων 716/77 "περί με
λετών" καί 689/77 "περί έργολαβικών", εχουν γίνει τά 
σχετικά διατάγματα καί ύπολείπεται ή προώθηση τοu Νό

μου περί άναθεωρήσεως συμβατικών τιμών εργων, ένώ τό 

Νομοσχέδιο περί τομών καί ΟΚΩ εχει κατατεθεί στή Βου

λή. 'Ο κ. Μητσοτάκης ε{πε δτι εχει λάβει άπό τό Υ ΔΕτό 

Νομοσχέδιο αύτό καί άναμένει τή γνώμη του ΤΕΕ γιά τήν 

περαιτέρω προώθησή του. 

»'Ο κ. πρόεδρος έν συνεχεί~ εδωσε έντολή στόν κ. 

ύπουργό Συντονισμοί) καί ύφυπουργό Δημοσίων ~Εργων, 

γιά τήν προώθηση του Νομοσχεδίου γιά τήν άπλούστευση 

των διαδικασιών άπαλλοτριώσεων καί έλάφρυνση τών βα

ρών τοu Δημοσίου. 

' »τέλος, δ κ. πρόεδρος άνεφέρθη στά όργανωτικά θέμα

τα τοu ύπουργείου Δημοσίων ~Εργων καί εδωσε έντολές 

γιά τήν έξυγίανση τοu κυκλώματος έκτελέσεως δημοσίων 
εργων καί όργάνωση των ύπηρεσιών έπί όρθολογικωτέρας 

βάσεως βάσει καί του νέου όργανισμοu. 

»Στά πλαίσια τής όργανώσεως τοu ύπουργείου, έντάσσε

ται καί ή ετοιμασία κύκλων έκπαιδεύσεως, κυρίως τών νέων 

μηχανικών πού άρχίζουν τήν 27η Νοεμβρίου τ.ε. ϋστερα 

καί άπό σχετική εγκριση του ύπουργοu Προεδρίας» 149. 

14 NOEMBPIOY 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη μέ τή 

συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, τών 

ύπουργών Συντονισμοί), Οίκονομικών, Γεωργίας, 

'Εμπορίου καί 'Εργασίας, καθώς καί τοϋ διοικητή 
τής Τράπεζας τής 'Ελλάδος. 

Τά θέματα πού συζητήθηκαν καταγράφηκαν συ

νοπτικά ώς έξής: 

«l. Προϋπολογισμός 
»Κατ' άρχήν εγινε γενική ένημέρωση γιά tό ϋψος τοu 

τακτικοu προϋπολογισμοί) καί του προϋπολογισμοί) Δη

μοσίων 'Επενδύσεων. 

»Ό γενικός προϋπολογισμός (τακτικός καί Δημοσίων 

'Επενδύσεων) άποφασίστηκε νά κατατεθεί στήν Βουλή 

στίς 24.11. τ ρ. ε . , ή δέ συζήτηση έπ' αύτοu νά άρχίσει στίς 

15.12.τρ. ε. 

»2. 'Ενημέρωση κοινοu 
»'Επίσης άποφασίστηκε νά γίνουν μία-δύο δμιλίες 

στήν τηλεόραση γιά τήν ένημέρωση του κοινοu στό νομο

σχέδιο περί φοροδιαφυγής. 

»3. Νομισματική κυκλοφορία 
»'Εξετάστηκε στήν συνέχεια ή πορεία τής νομισματι

κής κυκλοφορίας, ή όποία έκτιμaται δτι θά αύξηθεί τό 

1978 μέ ρυθμό 18-19%, εναντι του 1977. 
»' Αποφασίστηκε δέ δ ρυθμός αύξήσεως τής νομισμα

τικής κυκλοφορίας νά περιορισθεί στό 16% γιά τό 1979. 
»4. Καταθέσεις 
»Διαπιστώθηκε ή Ικανοποιητική πορεία τών καταθέσε

ων τούς τελευταίους μήνες καί άποφασίστηκε νά μειωθοuν 

τά έπιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τόν 'Ιανουάριο. 

»5. Τράπεζες 
>>'Ο ύπουργός Συντονισμοί) θά ετοιμάσει σημείωμα, τό 

όποίο θά περιέχει τίς άναγκαίες ύποδείξεις πού θά κάνει δ 

κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως πρός τίς διοικήσεις τών 

Τραπεζών σχετικά μέ τήν πιστή τήρηση τής πιστωτικής 

πολιτικής καί τήν τολμηρότερη πολιτική στίς χορηγήσεις 

γιά τήν χρηματοδότηση έπενδύσεων. 

»6. 'Ισοζύγιο πληρωμών 
>>Τό ελλειμμα τρεχουσών συναλλαγών γιά τό 1979 έκτι

μaται δτι θά άνέλθει σέ $1.900 εκατ. Γιά τήν επομένη σύ
σκεψη θά πρέπει νά προταθοuν συγκεκριμένα όλοκληρωμέ

να μέτρα γιά τόν περιορισμό τών είσαγωγών καί τήν ένί

σχυση τών έξαγωγών. 
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»7. Πληθωρισμός 
»Σάν στόχος γιά τό 1979 συζητήθηκε μία αϋξηση του 

δείκτου του γενικοί) έπιπέδου των τιμών γύρω στό 11%, στό 
όποίο περιλαμβάνεται καί μία αϋξηση 2-2,5 ποσοστιαίες 
μονάδες &.πό τήν έπίρριψη στήν κατανάλωση μέρους ώρι

σμένων έπιδοτήσεων. 

»8. Εισοδηματική πολιτική 
»'Ο ύπουργός ·Εργασίας έπανέλαβε τίς τρείς έναλλα

κτικές λύσεις γιά τήν είσοδηματική ~ολιτική πού εlχε 

προτείνει καί στήν προηγουμένη σχετική σύσκεψη (τής 

17.10.1978), κατά τήν επομένη δέ σύσκεψη θά προτείνει 
συγκεκριμένη λύση. 

»' Αποφασίστηκε σχετικά δπως: 
»α. έπιδιωχθεί τι χορήγηση τής μισής μόνον αύξήσεως 

(πού προέρχεται &.πό τό 'Ενιαίο Μισθολόγιο) των μισθών 

των δημοσίων ύπαλλήλων τήν 1.1.1979, τής δέ ύπολοίπου 
μισής αύξήσεως τήν 1.7.1979, 

»β. έξαταστεί δ τρόπος έπηρεασμοu των αύξήσεων τής 

&.μοιβής τής έργασίας &.πό τίς Κυβερνήσεις άλλων χωρών, , 

»γ. μελετηθοuν ο{ πρόσφατες &.ρνητικές αύξήσεις τής 

&.μοιβής τής έργασίας στήν Γιουγκοσλαβία, 

»δ. συλλεγοuν στοιχεία γιά τίς αύξήσεις μισθών καί 

τιμερομισθίων τά τελευταία 3-4 χρόνια στήν 'Ελλάδα καί 
στίς χώρες τής ΕΟΚ»ιsο. 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται στό ύπουργείο Βιομηχανίας καί 'Ενερ

γείας εύρεία σύσκεψη μέ σκοπό τήν έξέταση της πο

ρείας έφ'αρμογής τοϋ προγράμματος έρευν&ν καί έκ

μεταλλεύσεως τοϋ όρυκτοϋ πλούτου τής χώρας καί 

των κρατικ&ν βιομηχανικ&ν έπενδύσεων. ~Ελαβαν 

μέρος οί ύπουργοί Συντονισμοϋ, Βιομηχανίας

, Ενεργείας καί 'Εμπορίου, οί ύφυπουργοί Συντο

νισμοϋ καί Βιομηχανίας-' Ενεργείας, δ οικονομικός 

σύμβουλος τοϋ πρωθυπουργοϋ, Γ. Δράκος, οί διοικη

τές τής ΕΤΒΑ καί τής ΔΕΗ, δ πρόεδρος της 

ΕΛΕΒΜΕ, δ διευθύνων σύμβουλος τής ΔΕΠ, Κ. Ζά

χος, δ πρόεδρος τής ΓΕΜΕΕ, δ πρόεδρος τοϋ ΙΓΜΕ 

καί οί καθηγητές Η. Γυφτόπουλος, Δ. Παναγιώτου 

καί Α. Φραγκίσκος. 

Τό άναλυτικό δημοσιογραφικό δελτίο πού άναφέ

ρεται στή σύσκεψη έπισημαίνει: 

Κατ' &.ρχήν ~γινε &.νασκόπηση τής πορείας των έργα

σιών γιά τήν ~ρευνα, τήν έξόρυξη καί τήν βιομηχανική 

έπεξεργασία του όρυκτοu πλούτου .• ο κ. πρωθυπουργός 
έτόνισε δτι, έπειδή τι Κυβέρνηση &.ποδίδει &.πόλυτη προτε

ραιότητα στήν ~ρευνα του όρυκτοu πλούτου τής χώρας 

(μεταλλευμάτων καί πετρελαίων), εlναι &.ποφασισμένη νά 

διαθέσει δλες τίς &.ναγκαίες πιστώσεις πού έζητήθησαν 

&.πό τούς άρμοδίους φορείς έρευνών (ΙΓΜΕ, ΔΕΠ) καί οί 

όποίες προβλέπεται δτι κατά το 1979 θά ύπερβοuν τά 2 
δισεκατ. δρχ. ~ναντι 1,2 δισεκατ. δρχ. του 1978 καί 53,9 
έκατ δρχ. του 1974. 

Α. Είδικώτερα δσον &.φορά τόν &.μίαντο, διεπιστώθη δτι 

τά βέβαια &.ποθέματα τά όποία σήμερα ύπερβαίνουν τά 100 

έκατ. τόννους ύπερεπαρκοuν γιά νά τροφοδοτήσουν μία 

μονάδα έτησίας δυναμικότητος 100 χιλιάδων τόννων ίνών 
&.μιάντου, τι άξία τής έτησίας παραγωγής τής όποίας θά 

εlναι 45 έκατ. δολλαρίων, περίπου, μέ σημερινές τιμές. Τό 
ϋψος τής έπενδύσεως θά &.νέλθει σέ 67 έκατ. δολλάρια πε
ρίπου. 'Η πpαγματοποίηση τής έπενδύσεως αύτής ~χει &.ρ
χίσει &.πό τόν 'Ιανουάριο του 1978 καί έξελίσσεται σύμ
φωνα μέ τό χρονοδιάγραμμα τό όποίο προβλέπει &.ποπερά

τωσή της καί ~ναρξη λειτουργίας του έργοστασίου στό 

τέλος του 1980. 

Λιγνίτης - χρωμίτες 

Στή συνέχεια ~γινε ένημέρωση σχετικά μέ τίς έρευνη

τικές έργασίες, γιά τόν έντοπισμό λιγνιτικών κοιτασμά

των, πού γίνονται στίς περιοχές Κοζάνης, Σερρών, Δρά

μας, Πύργου 'Ιωαννίνων κ.λ.π. 'Αξίζει νά σημειωθεί δτι 

τά κοιτάσματα τά όποία &.νεκαλύφθησαν πρόσφατα ε{ναι 

έντυπωσιακά. Τά βέβαια &.ποθέματα τής χώρας &.νέρχονται 

ijδη σέ 3,5 δισεκατ. τόννους καί σέ αύτά πρέπει νά προστε
θοuν πιθανά &.ποθέματα 1,5 δισεκατ. τόννων λιγνίτη. Τά 
&.ποθέματα αύτά θά μπορέσουν νά τροφοδοτήσουν τουλά
χιστον δώδεκα (12) μονάδες συνολικής ίσχύος 3600 MW 
περίπου, ~ναντι έγκατεστημένων σήμερα δώδεκα (12) λι
γνιτικών μονάδων συνολικής ίσχύος 2000 MW. ~Ετσι δ 
λιγνίτης &.ποβαίνει τι βασική ένεργειακή πηγή γιά τή χώρα 

μας, μεγάλης σπουδαιότητος λόγω τών συνεχώς αύξανομέ

νων τιμών άλλων έναλλακτικών πηγών ένεργείας. 'Ο κ. 

πρωθυπουργός ~δωσε έντολή νά έρευνθεί καί τι χρησιμο

ποίηση του λιγνίτη καί σέ άλλες χρήσιμες γιά τή χώρα 

έφαρμογές, δπως π.χ. γιά τήν παραγωγή λιπασμάτων. 

Κατόπιν έξετάσθηκε τό θέμα τής &.ξιοποιήσεως των 

κοιτασμάτων χρωμιτών στήν περιοχή Κοζάνης, τών όποί

ων τά μέχρι σήμερα βέβαια &.ποθέματα μποροuν νά τροφο

δοτήσουν μονάδα σιδηροχρωμίου έτησίας παραγωγικής 
δυναμικότητος 30.000 τόννων γιά χρονική περίοδο 8-10 
έτών. Παράλληλα έξετάσθηκε τι δυνατότης δημιουργίας 
μεταλλουργικοί) συγκροτήματος, τό όποίο θά περιλαμβά

νει έκτός &.πό τή μονάδα του σιδηροχρωμίου καί μονάδες 

σιδηρονικελίου καί σιδηροπυριτίου, τών όποίων τι τροφο
δοσία ε{ναι έξασφαλισμένη &.πό πλευράς πρώτων ύλών, δε

δομένου δτι τά &.ποθέματα τής χώρας σέ σιδηρονικελιοuχα 

μεταλλεύματα καί χαλαζία ε{ναι σημαντικά. Τά προϊόντα 

τών τριών αύτών μονάδων θά τροφοδοτοuν έν σεφ~ χαλυ
βουργείο &.νοξειδώτων χαλύβων καί συγκρότημα θερμής 

καί ψυχρής έλάσεως. 'Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής 

~δωσε έντολή νά διερευνηθεί σέ πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα τι δυνατότης δημιουργίας των &.νωτέρω μονάδων 

καί παράλληλα νά προχωρήσει μέ ταχύ ρυθμό τι ύλοποίη

ση τής έπενδύσεως του σιδηροχρωμίου. 

Παράλληλα, &.νεφέρθη στή σύσκεψη δτι ή χώρα μας 

είσάγει σημαντικές ποσότητες μετάλλων μολύβδου καί 

ψευδαργύρου, παρά τό γεγονός δτι έξάγει χωρίς μεταλ
λουργική έπεξεργασία τίς &.ντίστοιχες πρώτες δλες πού εΙ

ναι τά μεταλλεύματα μικτών θειούχων. • Αποφασίσθηκε νά 
διερευνηθεί λεπτομερώς τι δυνατότης δημιουργίας μεταλ

λουργικής μονάδος μολύβδου-ψευδαργύρου, γιά τήν έπε

ξεργασία των &.νωτέρω μεταλλευμάτων, μέ στόχο &.φ' ένός 

μέν τήν ύποκατάσταση τών εΙσαγωγών μολύβδου καί ψευ

δαργύρου πού ύπερβαίνουν τό I δισεκατ. δρχ. τό χρόνο, 
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άφ' έτέρου δέ τήν πραγματοποίηση έξαγωγών μέ τή μεγα

λύτερη δυνατή έγχώρια προστιθεμένη άξία. 

Βιομηχανική άξιοποίηση 

'Ε π' ευκαιρία ό κ. πρωθυπουργός ί\δωσε όδηγίες γιά 

τήν βιομηχανική άξιοποίηση του συνόλου του όρυκτοu 

μας πλούτου μέ στόχο τήν έπεξεργασία τών έγχωρίων με

ταλλευμάτων μέχρι τής παραγωγής άντιστοίχων βιομηχα

νοποιουμένων τελικών προϊόντων, ώστε νά πραγματοποι

είται ή έγχώρια προστιθεμένη άξία καί νά περιορίζεται ή 

έκροή συναλλάγματος. 

Στά πλαίσια αότά έξετάσθηκαν καί οί δυνατότητες άξι

οποιήσεως τών φωσφορικών κοιτασμάτων τής 'Ηπείρου. 

'Αποφασίσθηκε νά έντατικοποιηθοuν ο{ ί\ρευνες άφ · ένός 
μέν γιά τόν έμπλουτισμό τών Ί'jδη άνευρεθέντων κοιτασμά

των, άφ' έτέρου δέ γιά τήν άνακάλυψη καί άλλων. 'Επειδή 

δέ ή χώρα μας εiσάγει σημαντικές ποσότητες φωσφοριτών 

γιά τήν παραγωγή λιπασμάτων, ή άξιοποίηση τών έγχωρί
ων κοιτασμάτων θά έπιτρέψει τή σημαντική έξοικονόμηση 

συναλλάγματος. 

τέλος, έξετάσθηκε ή πορεία των έρευνών γιά τήν άνακά
λυψη καί ι'iλλων μεταλλευμάτων, γιά τά όποία Ί'jδη ύπάρ

χουν σημαντικές ένδείξεις. 

'Ο κ. πρωθυπουργός ί\δωσε έντολή νά έντατικοποιη

θοuν άκόμη περισσότερο οί ί\ρευνες γιά τά ύπόγεια ϋδατα 

τής χώρας πού άποτελοuν βασικό προσδιοριστικό παρά

γοντα γιά τήν βελτίωση τής άποδόσεως τής γεωργικής πα

ραγωγής. 

Τά πετρέλαια 

'Ακολούθως ί\γινε άνασκόπηση τής μέχρι σήμερα πο

ρείας τών έργασιών γιά τόν έντοπισμό καί τήν έκμετάλ

λευση πετρελαίου τόσο στό Βόρειο Αίγαίο δσο καί στήν 

περιοχή τοu 'Ιονίου, δπου οί σχετικές ί\ρευνες, πού διεξά

γονται γιά λογαριασμό τής Δημοσίας 'Επιχειρήσεως Πε

τρελαίου βρίσκεται Ί'jδη σέ πλήρη έξέλιξη καί έδόθησαν 

όδηγίες γιά τήν πληρέστερη έπάνδρωση τής ΔΕΠ μέ έξει

δικευμένο έπιστημονικό προσωπικό, οϋτως ώστε νά συν

τμηθοuν στό μέγιστο δυνατόν τόσον οί χρόνοι έκτελέσεως 

των έρευνητικών προγραμμάτων, δσον καί του χρονοδια

γράμματος γιά τήν ί\ναρξη τής έκμεταλλεύσεως του κοιτά

σματος τής Θάσου. 

Είδικώτερα, διαπιστώθηκε δτι ή πορεία έκτελέσεως 

τών έργασιών άντλήσεως του άνευρεθέντος πετρελαίου καί 

άερίων τής Θάσου, ε{ναι ίκανοποιητική καί έντός τών 

προγραμματισμένων χρονικών όρίων. Είδικώτερα, σέ 2,5 
περίπου χρόνια θά άντλοuνται ήμερησίως 22.000 περίπου 
βαρέλια πετρελαίου καί 10-12.000 ίσοδύναμα βαρέλια πε
τρελαίου σέ άέρια . 'Η ήμερη σία παραγωγή αυτων τών 32-
34.000 βαρελίων ίσοδυνάμου πετρελαίου, καλύπτει τό 20% 
περίπου τής σημερινής ήμερησίας καταναλώσεως πετρε

λαίου στήν χώρα μας. 

'Εξ άλλου οί ένδείξεις τών μέχρι τοuδε έρευνών στήν 

περιοχή τής Δυτικής 'Ελλάδος καί ίδιαίτερα τοu 'Ιονίου 

Πελάγους ε{ ναι δυνατόν νά χαρακτηρισθοuν ώς ένθαρρυν

τικές. ~Ηδη ί\χει προγραμματισθεί ή διενέργεια 8 περίπου 
γεωτρήσεων στήν περιοχή τής Δυτικής 'Ελλάδος καί στήν 

θαλάσσια περιοχή τοu 'Ιονίου Πελάγους. 'Αντιθέτως, 

στήν περιοχή τοu Νέστου οί 3 γεωτρήσεις πού ί\γιναν μέ
χρι τώρα δέν άπέδωσάν θετικά άποτελέσματα. 

'Αξίζει νά σημειωθεί δτι τό κόστος κάθε γεωτρήσεως 

άνέρχεται γιά μέν τήν χερσαία σέ 3 εως 4 έκατ. δολλάρια, 
γιά δέν τήν θαλάσσια σέ 6 εως 7 έκατ. δολλάρια. 

Τά έπενδυτικά προγράμματα 

Β. 'Εκτός άπό τό όρυκτό πλοuτο, άντικείμενο τής συ

σκέψεως άπετέλεσε καί ή έξέλιξη τών έπενδυτικών προ
γραμμάτων διαφόρων κρατικών φορέων. 

Συγκεκριμένα, έξετάσθηκαν ο{ έπενδύσεις τής άμμωνί

ας καί του ήλεκτρικοu τηλεπικοινωνιακοί) ύλικοu, γιά τίς 

όποίες συντάσσονται ο{ άναλυτικές τεχνικοοικονομικές 

μελέτες. 

'Επίσης, έξετάσθηκε ή ύλοποίηση τής έπενδύσεως του 

πετροχημικοί) συγκροτήματος, τό όποίον θά πραγματο

ποιηθεί σέ δύο φάσεις. 'Η πρώτη φάση, πού άφορa έπέν

δυση ϋψους $215 περίπου έκατ. θά όλοκληρωθεί έντός του 
1982, ή δέ δεύτερη φάση ϋψους έπενδύσεως $315 περίπου 
έκατ., θά όλοκληρωθεί έντός του 1986. 

Μέ δλες τίς πιό πάνω έπενδύσεις αυξάνεται σημαντικά 

τό βιομηχανικό ύπόβαθρο τής οικονομίας μας, μέ δλα τά 

ευνοϊκά πολλαπλασιαστικά οίκονομικά άποτελέσματα πού 

θά προέλθουν άπ' αυτές. 

οι βιομηχανικές περιοχές 

Γ. Στή συνέχεια, συζητήθηκε τό θέμα τής δημιουργίας 

καί όργανώσεως τών βιομηχανικών περιοχών καί διαπι

στώθηκε δτι οί έργασίες έκτελοuνται ίκανοποιητικά, σύμ

φωνα μέ τό πρόγραμμα. Πρέπει νά σημειωθεί δτι ή ΕΤΒΑ 

θά διαθέσει τό 1978 περίπου 800 έκατ. δρχ. γιά τήν ίδρυση 

καί όργάνωση τών βιομηχανικών περιοχών τής χώρας, 

ί\ναντι 133 έκατ. δρχ. τό 1976. Παράλληλα, άποφασίσθηκε 
νά έπισπευσθεί ή κατασκευή, όργάνωση καί λειτουργία 

τών πολυωρόφων βιοτεχνικών κέντρων, γιά τήν καλλίτερη 

έξυπηρέτηση τών βιοτεχνικών έπιχειρήσεων. 

'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον έπέδειξε ό κ. πρωθυπουργός γιά 
τήν βιοηχανική άνάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών 

τής χώρας καί ζήτησε νά έπιδιωχθεί ή ύλοποίηση τών εί

δικών κυβερνητικών προγραμμάτων, πού !\χουν έκπονηθεί 

γι' αυτό τό σκοπό, μέ τόν έντατικώτερο δυνατό ρυθμό. 

Δ. Στήν συνέχεια, παρουσιάσθηκε ή έκτέλεση τοu προ

γράμματος χρηματοδοτήσεως τής βιοηχανίας καί βιοτε

χνίας καθώς καί ή έξέλιξη τής βιομηχανικής παραγωγής 
καί διαπιστώθηκε ή Ικανοποιητική πορεία τους. ·Ο κ. 

πρωθυπουργός ένημερώθηκε γιά τά έντυπωσιακά άποτελέ

σματα πού έπέτυχε ή ΕΤΒΑ στόν τομέα αυτό. Συγκεκριμέ

να, τό ϋψος των έκταμιεύσεων τής ΕΤΒΑ γιά τήν χρηματο

δότηση έπενδύσεων, άναμένεται δτι θά ύπερδιπλασιασθεί 
μέχρι το τέλος του 1978 ί\ναντι του 1977. 

Νέος όργανισμός 

Ε. τέλος, ό ~· πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ί\δωσε τήν 
τελική ί\γκριση γιά τόν νέον όργανισμό τοu ύπουργείου 

Βιομηχανίας καί 'Ενεργείας, οί άντικειμενικοί στόχοι του 

όποίου ε{ναι: 

α . ·Η άποκέντρωση άρμοδιοτήτων, κυρίως έκτελεστι

κής φύσεως. 
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β. 'Η δημιουργία στήν κεντρική ύπηρεσία είδικών 

ύπηρεσιακών μονάδων, δπως είναι ή Γενική Διεύθυνση 

'Ενεργείας καί Περιβάλλοντος, ή Γενική Διεύθυνση Με

λετών καί Μητρώου, ή Γενική Διεύθυνση 'Επιθεωρήσεως. 

γ. • Η άπλούστευση διαδικασιών καί μεθόδων λειτουρ-
γίας του ύπουργείου. . 

δ. Ή βελτίωση τής παρακολουθήσεως τών δημοσίων 

όργανισμών, τήν ~ποπτεία των δποίων εχει τό ύπουργείο. 

Στό τέλος τής συσκέψεως δ κ. πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως ~ξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιά τήν πορεία ~κτελέ

σεως τών ~ρευνητικών καί ~πενδυτικών προγραμμάτων πού 

άναφέρθηκαν καί συνέστησε τή συνέχιση τής προσπαθεί

ας γιά τήν δλοκλήρωση τών σχετικών ~ργασιωνιsι. 

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν 'Εκτελεστική 

'Επιτροπή τής νέας διοικήσεως της Γενικής Συνο
μοσπονδίας 'Εργατών ·Ελλάδος. 

'Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τή νέα διοίκηση γιά 

τήν έκλογή της καί εύχήθηκε έπιτυχία στήν άποστο

λή της, ή όποία συνίσταται στήν προαγωγή τών 

συμφερόντων του εθνους. Καί ύπογράμμισε ότι μόνο 

μέ είλικρινfj συνεργασία καί άμοιβαία κατανόηση 

άνάμεσα στούς εκπροσώπους τής έργατικfjς τάξεως 

καί τήν Κυβέρνηση είναι δυνατό νά ύπάρξουν λύσεις 

ύγιείς καί άπαλλαγμένες άπό τή δημαγωγία. 

·Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας εύχαρίστησε 

τόν πρωθυπουργό γιά τίς συμβουλές του καί γιά τήν 

κατανόηση μέ τήν όποία εχει άντιμετωπίσει τά προ
βλήματα τών ·Ελλήνων έργατών καί τόν διαβεβαίω

σε ότι ή έργατική τάξη εχει συνείδηση τών εύθυνών 

της άπέναντι στό κοινωνικό σύνολο καί ότι ή ήγεσία 

της θά άκολουθήσει πολιτική συνεργασίας μέ τήν 

Κυβέρνηση, μέ σκοπό τήν άντιμετώπιση όλων τών 

έκκρεμών προβλημάτων. 

·Ο Κ. Καραμανλής συνέστησε στόν παριστάμενο 

ύπουργό 'Εργασίας, Κ. Λάσκαρη, νά μελετήσει τά 

πορίσματα του τελευταίου συνεδρίου τής ΓΣΕΕ καί 

νά τόν ένημερώσει σχετικά. 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Μέ τήν εύκαιρία όλιγοήμερης διελεύσεώς του 

άπό τήν 'Αθήνα, δ 'Ιταλός πρωθυπουργός, Τζ. ' Αν

τρεόττι, συναντaται καί εχει συνομιλία μέ τόν Κ. 

Καραμανλή. Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληρο

φορίες, ή συζήτηση τών δύο ήγετών περιστράφηκε 

γύρω άπό τά θέματα κυρίως τής ΕΟΚ. 

Μετά τή συνάντηση, δ UΕλληνας πρωθυπουργός 

παρέθεσε πρός τιμή του 'Ιταλου δμολόγου του δεί

πνο, στό όποίο παρακάθησαν οί ύπουpγοί τών 'Εξω

τερικών τών δύο χωρών, Ράλλης καί Φορλάνι, δ 

ύπουργός ' Εθνικής 'Αμύνης, Ε. ' Αβέρωφ, καί δ 

ύπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου γιά θέματα ΕΟΚ, Γ. 

Κοντογεώργης. 

Προτου άναχωρήσει γιά τή Ρώμη, δ Τζ. 'Αντρε

όττι εκαμε στό άεροδρόμιο τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Εύχαριστώ ίδιαιτέρως τόν κ. Καραμανλή πού μου 

άπηύθυνε πρόσκληση νά σταματήσω γιά λίγες ώρες στήν 

'Αθήνα κατά τήν ~πιστροφή μου άπό τίς άραβικές χώρες. 

»Μέ τόν κ. Καραμανλή άνταλλάξαμε ίδέες καί ~κτιμή

σεις έπί τής σημερινής διεθνους πολιτικής καταστάσεως 

καί διαπιστώσαμε δτι ο{ δυσχέρειες γιά τήν ενταξη τής 

'Ελλάδος στήν ΕΟΚ άπό τεχνικής πλευράς εχουν σιγά

σιγά ύπερπηδηθή καί δτι τό χρονοδιάγραμμα πού προβλέ

πεται γιά τήν συμπλήρωση τών διαπραγματεύσεων θά τη

ρηθεί. 

»Δέν χρειάζεται νά ~παναλάβω δτι άπό ίταλικής πλευ

ράς βλέπουμε τήν είσοδο τής 'Ελλάδος στήν Κοινότητα 

<δς ενα έμπλουτισμό καί άπό πολιτικής πλευράς. Ύπό τήν 

εννοια αύτή καί όχι σέ πολλούς μήνες θά συμπληρωθεί ή 

τυπική πράξη τής προσχωρήσεως καί έλπίζω δτι ή δική 

μας Βουλή θά είναι ή πρώτη πού θά τήν έπικυρώσει». 

'Από τήν πλευρά του, δ Κ. Καραμανλfjς δήλωσε 

τά άκόλουθα: 

«Θά ήθελα νά έκφράσω τήν χαρά μου γιά τήν 

παρουσία τοv κ. Ά ντρεόττι στήν 'Αθήνα. Mov προ
ξενεί πράγματι χαρά νά συναντώ καί νά συνομιλώ μέ 

τόν κ. 'Α ντρεόττι, δ δποίος έχει ήρεμη πολιτική σκt
ψη καί κρίση άσφαλή. Καί γι ' αύτό μοv εlναι πάντα 
εύχάριστο νά συνομιλώ μαζί του. 

))Μέ τήν εύκαιρία τής διελεύσεώς του άπό τήν 

'Αθήνα άνταλλάξαμε σκέψεις γιά πολλά θέματα. Συ

ζητήσαμε γιά τό μέλλον τής Εύρώπης, καί έννοείται, 

όπως εlπε καί δ κ. 'Α ντρεόττι, γιά τήν ένταξη τής 

·Ελλάδος στήν Κοινότητα, τήν δ ποία ύποστηρίζει η 

lταλική Κυβέρνηση άνεπιφύλακτα. Καί εlμαι εύτυ
χής γιατί άκουσα άπόψε άπό τόν κ. 'Α ντρεόττι δτι ή 

Κυβέρνησή του έχει τήν φιλοδοξία νά εlναι η πρώτη, 

ή δποία θά έπικυρώσει τήν συμφωνία. 

))Συζητήσαμε, έπίσης, τίς σχέσεις τώvδύο χωρών 

μας, ο{ δποίες βρίσκονται σέ άρίστη κατάσταση καί 

ο{ δ ποίες άσφαλώς θά άναπτυχθοvν περαιτέρω, γιατί, 

δπως διαπιστώσαμε καί άπόψε, oi δύο χώρες έχουν 
κοινά συμφέροντα, τά δποία θά τίς συνδέσουν στε

νώτερα στά πλαίσια μιfiς 'Ηνωμένης Εύρώπηρ). 

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Μέ θέμα τήν τελική διαμόρφωση του προγράμμα

τος Δημοσίων 'Επενδύσεων συγκροτείται στό Πολι

τικό Γραφείο σύσκεψη ύπό τήν προεδρίατου Κ. Κα
ραμανλij καί μέ τή συμμετοχή του άντιπροέδρου τής 

Κυβερνήσεως, τών ύπουργών Συντονισμου, Οίκονο

μικών, 'Εμπορίου, Γεωργίας καί 'Εργασίας, καθώς 

καί του διοικητή καί ύποδιοικητη τfjς Τραπέζης τfjς 

'Ελλάδος. 

Σύμφωνα μέ τίς πρώτες άνακοινώσεις του ύπουρ

γου Συντονισμου, Κ. Μητσοτάκη, τό νέο πρόγραμμα 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙτΙΣτΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 397 

γιά τό 1979, τό ϋψος του δποίου κυμαίνεται στά 
63.800 έκατ. δρχ., παρουσιάζει αϋξηση κατά 16% 
εναντι του 1978. Εlδικότερα, προβλέπει δαπάνες γιά 
τήν έκτέλεση εργων στή μείζοντα περιοχή τής πρω

τεύουσας, ϋψους 2.500 έκατ. δρχ., καί γιά τήν άποκα
τάσταση τ&ν σεισμοπλήκτων στή Βόρεια ·Ελλάδα, 

ϋψους 1.500 έκατ. δρχ., δίνει εμφαση στόν τομέα τής 
βιομηχανίας καί διευρύνει τήν ένίσχυση τ&ν παρα

μεθόριων περιοχών. Παράλληλα, έξυγιαίνεται μέ 
τήν άπαλλαγή άπό ύποχρεώσεις πού ijδη καλύπτον

ται, δπως όφειλαν, άπό τόν τακτικό προϋπολογισμό. 

ν Αλλ η καινοτομία του νέου προγράμματος Δη

μοσίων 'Επενδύσεων εΙ ναι δτι άποχωρίζει άπό τό 

κυρίως πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων τά μεγά

λα εργα τ&ν 'Αθηνών, τά όποία θά χρηματοδοτη

θοuν άπό τό εlδικό κεφάλαιο, μέ πρόβλεψη νά έντα

χθοuν άργότερα στό εύρύτερο πρόγραμμα μεγάλων 

εργων τής περιοχής πρωτευούσης πού προετοιμάζει 

ή Κυβέρνηση: άποπεράτωση τ&ν λεωφόρων Συγ

γροu, Βουλιαγμένης καί 'Αθηνών, διαπλάτυνση τής 

λεωφόρου Κηφισίας, εναρξη τής κατασκευής του 

έσωτερικου δακτυλίου τής πόλεως, εναρξη κατα

σκευής τής νέας λεωφόρου Κύμης (άπό Κυψέλη πρός 

Κηφισιά). 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) συγκροτή

θηκε στό ύπουργείο Πολιτισμοί) καί 'Επιστημών με

γάλη σύσκεψη μέ τή συμμετοχή τ&ν ύπουργ&ν Πο

λιτισμοί) καί 'Επιστημών, Προεδρίας τής Κυβερνή

σεως, του ύφυπουργου Δημοσίων VΕργων καί aλλων 

ύπηρεσιακ&ν παραγόντων. 

Μετά τή σύσκεψη, δ Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«Τά θέματα αύτου του ύπουργείου εlναι πολλά. 

Καί διά τόν λόγον αύτόν θά χρειαστουν καί άλλες 

συσκέψεις. Προγραμματίζω άλλες δύο συσκέψεις, 

ίσως γιά τήν προσεχή έβδομάδα. 

»Κατ' άρχήν, εlναι τά θέματα τά όργανωτικά, μέ 

τά δποία άσχοληθήκαμε σήμερα. Τό ύπουργείο αύτό, 

δπως ξέρετε, εlναι νεοσύστατο, συγκροτήθηκε έκ 

τών ένόντων καί δέν εlναι &κόμη έτοιμο νά άντιμε

τωπίση τά προβλήματα, τά δποία θά κληθή νά άντι

μετωπίση. 

))Μετά τά όργανωτικά έρχεται τό θέμα τό κατα

σκευαστικό. "Οπως τά θέματα τών διαφόρων μου

σείων, του Πνευματικου Κέντρου, τής 'Ακροπόλεως 

καί διάφορα άλλα θέματα. Τό τρίτο μεγάλο θέμα εl

ναι τό θέμα τών πολιτιστικών έκδηλώσεων, δπως εl

ναι τό θέατρο, δ κινηματογράφος, ή μουσική, ή τέ

χνη κ. λ. π. Γι' αύτό τό τελευταίο θά χρειαστουν πέρα 

τών οίκονομικών μέσων καί μέτρα θεσμικά, νομοθε

τικά, γιά νά βάλουμε μιά τάξη στόν τομέα αύτό. Δέν 

θυμουμαι πότε εlχα τήν εύκαιρία νά πώ δτι πιθανόν 

στό θέμα τής γενικής άναπτύξεως του τόπου μας νά 

μήν μπορουμε νά συναγωνιστουμε τίς άλλες χώρες, 

τlς πιό προηγμένες. 'Αλλά στόν τομέα τόν πολιτι

στικό πιστεύω δτι μπορουμε νά τίς συναγωνιστουμε 

καί νά τίς ξεπεράσουμε. Διότι ύπάρχουν oi άvτικει
μενικές προϋποθέσεις, ύπάρχει τό ύλικό. Θά προ

σπαθήσω νά προωθήσω δλα τά θέματα αύτου του 

ύπουργείου, γιά νά μπορέση νά έκπληρώση τήν άπο

στολή του. Άλλά γιά νά μπορή oi άποφάσεις τίς 
δποίες θά λάβω νά μεταβληθουν σέ πράξεις πρέπει 

ολοι oi άνθρωποι πού κινουνται στό χώρο αύτό τόν 
πολιτιστικό, νά βοηθήσουν όχι μοναχά μέ τάς συμ

βουλάς των, άλλά καί μέ τήν συνεργασία τους, διότι, 

δ πως ξέρετε, στόν τομέα αύτό, ή μάλλον oi άνθρωποι 
πού κινουνται στόν τομέα αύτό, συνεχώς έρίζουν καί 

όχι μοναχά δέν βοηθουν, άλλά πολλές φορές παρεμ

ποδίζουν καί τήν πραγματοποίηση τών άποφάσεων 

τής Κυβερνήσεως. 

23 NOEMBPIOY 1978 

'Ολοκληρώνονται oi συσκέψεις πού άκολούθη
σαν τήν άνταλλαγή άπόψεων του πρωθυπουργοί) μέ 

τούς άρμόδιους ύπουργούς καί άντικείμενο τήν 'Αθή

να του ετους 2000. Ή συμμετοχή, στή φάση αύτή, 
έκπροσώπων των έπιμέρους φορέων ε{χε έντούτοις 

<ός άποτέλεσμα, άντί νά διαμορφωθεί ένιαίο πρό

γραμμα δράσεως, νά έκδηλωθεί πολυγνωμία άνα

σταλτική στή λήψη δριστικ&ν άποφάσεων. 

Σέ συνοπτικό σημείωμα πού συνέταξε μετά τή σύ

σκεψη, δ τεχνικός σύμβουλος του πρωθυπουργοί), Λ. 

Κυριακόπουλος, διατυπώνει τίς άκόλουθες παρατη

ρήσεις σχετικά μέ τήν τελευταία σύσκεψη -στίς 23 
Νοεμβρίου- γιά τό Ρυθμιστικό Σχέδιο: 

«I. 'Από τούς άρμόδιους έκπροσώπους φορέων έκφρά
στηκαν μάλλον προσωπικές άπόψεις παρά τών ύπηρεσιών 

τους (έξαίρεση τοϋ ΟΑΣ). 

»2. Oi έκπρόσωποι των δημοσίων ύπηρεσιών φάνηκε 
δτι δέν συνεργάζονται καί έμμένουν στά "χωράφια" τους. 

Σημειώθηκε ή άπουσία τοϋ άρμοδίου γιά τά συγκοινωνια

κά ύπουργείου Συγκοινωνιών. 

»3. Μόνον άπό τόν κ. Ψωμόπουλο (συνεργάτη) έτέθη 
όρθώς τό θέμα των οικονομικών πόρων, oi άλλοι τό άπέφυ
γαν. Συγκεκριμένες λύσεις 1\θεσαν μόνον oi κ. Τρίτσης καί 
Κουκολιάδης. 

»4. Oi άπόψεις μελετητών καί λοιπών ήσαν μάλλον μο
νόλογοι, δέν ύπfjρχε άντιπαράθεση άπόψεων καί κριτική 

μεταξύ των, γιά νά βγεί συμπέρασμα. 

»5. Oi έκπρόσωποι ΤΕΕ, συγκοινωνιολόγοι κ.λ.π. φά
νηκε δτι τούς ένδιαφέρει πιό πολύ ή συνέχεια των μελετών 

έρευνών κ.λ.π. (μέ τόσο όγκο μελετών, θεωροϋν ότι δέν 

εΙ ναι σέ θέση άκόμη νά ποϋν συγκεκριμένα μέτρα έφαρμο

γfjς). 

»6. 'Από όλους έπεκροτήθη ή οργάνωση ύπό τοϋ κ. 
Μάνου, γι<i εναρξη διάλόγου έπί θεμάτων ρυθμίσεως χώ
ρου, περιμένουν όμως καί άγωνιοϋν γιά τή συνέχεια. Τέ-
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λος, έκφράσθηκαν αμφιβολίες έάν οί έκπρόσωποι τής Το

πικής Αύτοδιοικήσεως εΙναι rοριμοι γιά δημόσιο διάλο
γοιsz. 

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Ό ύπουργός τών Οίκονομικών, Α. Κανελλόπου

λος, καταθέτει στήν Βουλή τόν γενικό προϋπολογι

σμό τοϋ οίκονομικοϋ ε τους 1979, τό γενικό ίσολογι
σμό καί άπολογισμό τοϋ ετους 1977, καθώς καί τόύς 
σχετικούς συνοδευτικούς νόμους. ·Ο προϋπολογι

σμός είχε έγκριθεί σέ σύσκεψη τών οίκονομικών 

ύπουργών ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή, μετά 

άπό είσήγηση τοϋ άρμοδίου ύπουργοϋ, μέ τήν προο

πτική νά κατατεθεί στή Βουλή καί νά ψηφιστεί έντός 

τών συνταγματικών προθεσμιών, πρίν άπό τή λήξη 

τοϋ 1978. 
'Ο ύπουργός τών Οίκονομικών ύπογράμμισε: 

«Γιά τήν aξιολόγηση τών στόχων, των έπιλογων καί 

τών μέσων, καθώς καί τών προσδοκωμένων αποτελεσμά

των τοϋ προϋπολογισμοϋ, θά ήταν σκόπιμο νά τεθεί ύπ • 
δ ψι ν τής 'Εθνικής ' Αντιπροσωπείας καί δι· αύτή ς τοϋ λα

οϋ δτι μέ τόν κατατιθέμενο προϋπολογισμό έπιδιώχθηκε τό 

μέγιστο δυνατό έθνικό οΙκονομικό καί κοινωνικό όφελος 

μέ τήν μικρότερη δυνατή θυσία. 'Ότι, έπί πλέον πλήθος 

παραμέτρων, περιώρισαν τήν έλευθερία των έπιλογών. 

• Ανάμεσα σ · αύτές αναντίρρητη προτεραιότητα κατέχουν 

οί δαπάνες ' Εθνικής ' Αμύνης, στήν aποτελεσματική δια

μόρφωση τών δποίων ύπάρχει πάνδημη καί δμόψυχη ή 

συγκατάθεση των 'Ελλήνων, γιατί τό κόστος τής έθνικής 

ανεξαρτησίας ποτέ δέν εΙναι ύψηλό. Παράλληλα, επρεπε 

νά βρεθεί ή χρυσή τομή άνάμεσα στήν αντιμετώπιση τοϋ 

πληθωρισμοϋ πού έπιβάλλει συστολή δαπανών καί τών ρυθ

μών άναπτύξεως καί στήν άναπτυξιακή άνάγκη, πού επι

βάλλει έπεκτατική συμπεριφορά». 

Σύμφωνα μέ τήν άποψη τοϋ είσηγητή, ό τακτικός 

προϋπολογισμός τοϋ 1979 άφήνει περίσσευμα 24 δι
σεκατ. δραχμών, χωρίς νέους φόρους. Είναι «άποφα

σιστικά περισσότερο άντιπληθωριστικός καί αίσιό

δοξα καινοτόμος καί μεταρρυθμιστικός)). Ή κατα

νομή τών φορολογικών βαρών είναι δικαιότερη. Τό 

ϋψος τών δαπανών διαμορφώνεται στό έπίπεδο τών 
319 δισεκατ. δρχ., εναντι 251,5 δισεκατ. δρχ. τοϋ λή
γοντος ετους 1978. Συγκεκριμένα, ό τακτικός προϋ
πολογισμός έμφανίζει εσοδα 319 δισεκατ. δρχ. καί 
εξοδα 295, άφήνοντας περίσσευμα 24 δισεκατ. δρα
χμών, γιά τήν άπορρόφηση τών δποίων προβλέπον

ται: 2 δισεκατ. γιά τήν ενίσχυση τοϋ προγράμματος 
Δημοσίων 'Επενδύσεων, 9,4 δισεκατ. γιά τήν κάλυ
ψη μέρους τοϋ ελλείμματος τοϋ Λογαριασμοϋ Κατα

ναλωτικών 'Αγαθών (τό ελλειμμά του φθάνει τά 18 
δισεκατ.), 12,6 δισεκατ. δρχ. γιά τό σχηματισμό 

επαρκοϋς άποθεματικοϋ, πού θά καταβληθεί προσπά

θεια νά διατηρηθεί καί νά μήν άναλωθεί. Τό πλεόνα

σμα πραγματοποιείται χωρίς τήν επιβολή νέας φο-

ρολογίας πού θά έπιβάρυνε τό κόστος καί τίς τιμές 

καί, παράλληλα, εξοικονομοϋνται ύψηλά κονδύλια 

γιά τίς αύξήσεις τών μισθών τών δημοσίων ύπαλλή

λων, οί δποίοι, κατά μέσον δρο, προβλέπεται νά αύ

ξηθοϋν, μέσα στό 1979, κατά 14,5% οί βασικοί μι
σθοί καί κατά 22% οί συντάξεις. Οί κύριες δαπάνες 
επιμερίζονται στήν έθνική άμυνα (76,1 δισεκατ. 

δρχ.), τήν Παιδεία (46 δισεκατ.), τήν Ύγεία (20 δι
σεκατ), τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση (5 δισεκατ.) καί 
τήν Κοινωνική Πρόνοια (περίπου 6 δισεκατ.). 

Μετά τήν όλοκλήρωση τής σχετικής συζητήσε

ως, ή Βουλή άποδέχτηκε, στίς 27 Δεκεμβρίου, στό 
σύνολο τό σχέδιο Νόμου «περί κυρώσεως τοϋ γενι

κοϋ προϋπολογισμοϋ τοϋ Κράτους ώς καί τών προϋ

πολογισμών είδικών ταμείων καί ύπηρεσιών διά τό 

οίκονομικό ετος 1979))153• 
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·Ο ύπουργός ·Εξωτερικών τής Σουηδίας, Χ. 

Μπλίζ, δ δποίος πραγματοποίησε έπίσημη επίσκεψη 

στήν έλληνική πρωτεύουσα, επισκέφθηκε τόν Κ. Κα

ραμανλή καί τοϋ διεβίβασε τήν επιθυμία τής Κυβερ

νήσεώς του νά επισκεφθεί επίσημα τή Στοκχόλμη. 

Στή διάρκεια τής παραμονής του στήν 'Αθήνα, δ 

Σουηδός έπίσημος είχε συνομιλίες μέ τόν 'Έλληνα 

όμόλογό του, Γ. Ράλλη, εγινε δεκτός άπό τόν πρό

εδρο τής Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο, καί συνάντησε 

τόν άρχηγό τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, Α. 

Παπανδρέου, τόν πρώην πρωθυπουργό, Π. Κανελλό

πουλο, καθώς καί τόν Γ. Μαϋρο. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Ό πρωθυπουργός εγκρίνει τή διάθεση 7,5 δισε
κατ. δραχμών γιά τήν εκπόνηση καί τήν εφαρμογή 

προγράμματος εργων γιά τήν άντιπλημμυρική προ

στασία τών εύαίσθητων περιοχών τής πρωτεύουσας. 

Τό σχετικό πρόγραμμα -δπως άνακοίνωσε ό 

ύπουργός Ν. Ζαρντινίδης- προέβλεπε τή διάθεση 

ποσοϋ 1.230 έκατ. δρχ. εντός τοϋ 1979, προκειμένου 
νά κατασκευαστοϋν άγωγοί συνολικοϋ μήκους 23 
χλμ. καί 1.000 φρεάτια ύδροσυλλογής σέ καίρια ση

μεία τής 'Αττικής . ' Ως κυριότερα άπό τά εργα άντι

πλημμυρικής προστασίας άναφέρονται: 

1. 'Η διευθέτηση καί διαπλάτυνση τής κοίτης 
τοϋ Κηφισοϋ, ωστε νά διπλασιαστεί ή χωρητικότητά 

του. Τό εργο, προϋπολογισμοϋ 3.080 έκατ., θά όλο

κληρωθεί τό 1982. 
2. 'Η όλοκλήρωση τοϋ άποχετευτικοϋ άγωγοϋ 

όμβρίων ύδάτων τοϋ Φαληρικοϋ 'Όρμου, συvολικοϋ 

κόστους 1.700 έκατ. , μέχρι το 1980. 
3. ' Η κατασκευή άντιπλημμυρικών εργων σέ προ

άστια καί συνοικισμούς τής ' Αττικής, πού θά δλο

κληρωθοϋν τό 1982καί θά κοστίσουν 2.700 έκατ. δρχ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ 

Τήν 21 η Δεκεμβρίου συνομολογήθηκε στίς Βρυξέλλες η συμφωνία γιά τήν ενταξη τής ·Ελλάδος ώς 
δεκάτου μέλους τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μετά άπό έπίμονες προσπάθειες τών 'Ελλήνων έκπρο
σώπων, μέ έπικεφαλής τό Γ. Ράλλη καί τό Γ. Κοντογεώργη, καί ϋστερα άπό προσωπική παρέμβαση του 

Κ. Καραμανλή, ό όποίος μέ αύστηρό διάβημα εθεσε τούς έννέα όμολόγους του ένώπιον τών εύθυνών 

τους, διευθετήθηκαν οί διαφορές πού ε{χαν έκδηλωθεί στό τελευταίο στάδιο τών διαπραγματεύσεων. ·Η 

έπίτευξη, τήν ϋστατη ώρα, ίκανοποιητικής λύσεως πάνω σέ τρία σημαντικά κεφάλαια των διαπραγματεύ

σεων- διάρκεια έφαρμογής των μεταβατικών μέτρων, γεωργία, κοινωνική πολιτική - έπισφράγισε, 

δεκαοκτώ χρόνια μετά τή σύνδεση, τήν πλήρη ένσωμάτωση τής 'Ελλάδος στόν κοινοτικό κορμό. 

·Η ενταξη στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες άποτέλεσε, ταυτόχρονα, πολιτική καί οίκονομική έπιλογή, 

προορισμένη νά έπηρεάσει καθοριστικά τό μέλλον του εθνους. Στό οίκονομικό καί τό κοινωνικό πεδίο 

διανοίγονταν μέγιστες δυνατότητες γιά τήν άνάπτυξη καί τήν εύημερία τής χώρας, ένώ στό πολιτικό 

διασφαλίζονταν, γιά πρώτη φορά στή σύγχρονη ίστορία τής εύρωπαϊκής 'Ηπείρου, οί προϋποθέσεις γιά 

τήν πολιτικά ίσότιμη παρουσία τής ·Ελλάδος καί έπισφραγιζόταν η κατοχύρωση των δημοκρατικών 

έλευθεριών καί, μακροπρόθεσμα, τής έδαφικής της άσφάλειας. 

'Η πλήρωση αύτών των ζωτικών άναγκών εiχε τρέψει εγκαιρα τόν Κ. Καραμανλή στήν άναζήτηση 

τής όργανικής έντάξεως τής 'Ελλάδος στή διαδικασ}α γιά τήν εύρωπαϊκή ενοποίηση . ν Η δη, μετά άπό 

δύο δεκαετίες δύσβατης πορείας, τό πολιτικό του όραμα εύοδωνόταν. 'Εφεξής, 'Ελλάδα καί ενιαία 

Εύρώπη προορίζονταν νά άποτελέσουν μεγέθη, στήν άρμονική σύζευξη των όποίων ήταν εϋλογο νά 

εδράζονται μεγάλες προσδοκίες καί εύοίωνες προοπτικές. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Καθ' όδόν άπό τήν Τανζανία πρός τήν Κοπεγχά

γη, δ Δανός πρωθυπουργός, Α. Γιόργκενσεν, ε{χε 

σύντομη συνάντηση στό 'Αεροδρόμιο τοϋ 'Ελληνι-. 

κοϋ μέ τόν Κ. Καραμανλή, τόν όποίο καί διαβεβαίω

σε δτι ή Δανία ύποστηρίζει άνεπιφύλακτα τήν τήρη

ση τοϋ χρονοδιαγράμματος γιά τήν ύrιογραφή τής 

συμφωνίας έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ καί 

δτι θά ύποστηρίξει τίς έλληνικές θέσεις κατά τίς 

έπικείμενες κρίσιμες συνομιλίες στίς Βρυξέλλες. 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο ύπουργός Γ. Κοντογεώργης, σέ συνάντησή 

του στίς Βρυξέλλες μεταφέρει στόν πρόεδρο τής 

'Επιτροπής τών Εuρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ρόυ Τζέν

κινς, προσωπικό μήνυμα τοϋ Κ. Καραμανλή μέ άντι

κείμενο τίς δριστικές θέσεις πού θά υίοθετήσει τό 

Συμβούλιο ύπουργών σ' δ,τι άφορα τούς νευραλγι-

κούς τομείς της γεωργίας, των κοινωνικών θεμάτων 

καί τής συμμετοχής στόν προϋπολογισμό. 

Σέ μεταγενέστερο κείμενό του, δ Γ. Κοντογεώρ

γης άφηγείται: 

«Στόν πρόεδρο Ρόυ Τζένκινς μετέφερα προσωπικό μή

νυμα τοϋ πρωθυπουργοϋ Κ. Καραμανλή, μέ τό όποίο ζητοϋ

σε τήν προσωπική του παρέμβαση γιά νά άποτραπή άδιέ

ξοδο στίς διαπραγματεύσεις καί προειδοποιοϋσε δτι δέν θά 

ύπέγραφε ποτέ μία συνθήκη προσχωρήσεως πού θά δημι

ουργοϋσε άνισότητες καί διακριτική μεταχείριση σέ βά

ρος τής ·Ελλάδος, στούς πιό εύαίσθητους τομείς καί δτι 

δέν θά έδίσταζε νά καταγγείλει δημόσια μία παρόμοια τα

κτική τής Κοινότητος γιά μία μικρή χώρα, πού ζητεί νά 

συμμετάσχει στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα γιά νά σταθερο

ποιήσει τούς δημοκρατικούς της θεσμούς, νά ύποβοηθήσει 

τήν οίκονομική της άνάπτυξη, νά κατοχυρώσει τήν έθνική 

της άνεξαρτησία καί νά συμβάλει στό μέτρο των δυνάμεών 

της στήν εύρωπαϊκή οίκοδόμηση καί στή διασφάλιση τής 

είρήνης . 

»Ή άποστολή τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής στή φάση 
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τής τελικής διαμορφώσεως τών κοινοτικών θέσεων, έν 

όψει των προσεχών κρισίμων υπουργικών συνόδων των δι

απραγματεύσεων, ήταν ούσιώδης, γιατί μποροϋσε νά έπη

ρεάση άποφασιστικά τίς κοινοτικές θέσεις, μέ τή διαμόρ

φωση συμβιβαστικών προτάσεων, πού θά μποροϋσαν νά 

γίνουν δεκτές άπό τά ένδιαφερόμενα μέρψ154 • 

I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε 

άπό τόν πρόεδρο τής κυπριακής Βουλής, Α. Μιχαη

λίδη, γιά τίς τελευταίες έξελίξεις τοϋ Κυπριακοϋ στήν 
εδρα τών ' Ηνωμένων 'Εθνών καί τίς διαβουλεύσεις 

πού εΙ χε μέ 'Αμερικανούς κυβερνητικούς άξιωματού

χους καί άρχηγούς άντιπροσωπειών. Παράλληλα, 

εγινε έκτίμηση τής καταστάσεως, όπως ήδη διαμορ

φώθηκε μετά τήν άπόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί τό ψήφισμα τοϋ Συμ

βουλίου 'Ασφαλείας, καί άνταλλαγή άπόψεων γιά 

τήν περαιτέρω πορεία καί τό χειρισμό τοϋ Κυπρια

κοu. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται δ μάδα Τούρκων δη

μοσιογράφων, μελών του Διεθνοϋς 'Ινστιτούτου Τύ

που, πού συνοδεύονταν άπό τόν πρόεδρο τοϋ άντί

στοιχου έλληνικοϋ τμήματος, Χ. Λαμπράκη. 

'Αφοu έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιά τήν 

πρωτοβουλία πού άνέλαβαν έκπρόσωποι τοϋ τύπου 

άπό τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία νά συμβάλουν στή 

δημιουργία κλίματος πρόσφορου νά διευκολύνει τήν 

είρηνική διευθέτηση τών έκκρεμών διαφορών άνά

μεσα στίς δύο χώρες, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός τό

νισε τήν άνάγκη άποφυγής προκλήσεων ώστε νάκα

ταστεί δυνατός ενας ψύχραιμος διάλογος πού θά 

δδηγήσει στήν άποκατάσταση τής έλληνοτουρκικής 

συνεργασίας. 'Η τελευταία αύτή -κατέληξε- ύπα
γορεύεται άπό τά συμφέροντα τών δύο λαών καί έπι

βάλλεται καί άπό τό γενικότερο κλίμα τής άβεβαιό

τητας πού έπικρατεί στήν 'Ανατολική Μεσόγειο καί 

στά Βαλκάνια. 

Τό ίδιο βράδυ, δ Κ. Καραμανλής παρέστη στή 

δεξίωση πού εδινε πρός τιμή τών έκπροσώπων τοϋ 

τουρκικοί) τμήματος του Διεθνοϋς 'Ινστιτούτου Τύ

που ή έλληνική έπιτροπή . «Δέv ύπάρχει πρόβλημα 

χωρίς λύση», ήταν ή πρώτη φράση πού άκούστηκε 

νά λέγει δ πρωθυπουργός εύθύς μετά τήν άφιξή του . 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Επιβεβαιώνεται ή άγονη εκβαση τών διμερών 

έλληνοτουρκικών συνομιλιών σέ έπίπεδο έμπειρο

γνωμόνων γιά τήν δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδας 

τοϋ Αίγαίου. 'Η συνάντηση τών δύο άντιπροσωπει

ών εγινε στό Παρίσι· έπικεφαλής τής έλληνικής 

ήταν δ πρέσβης Ι. Τζούνης, γενικός διευθυντής Πο

λιτικών 'Υποθέσεων του ύπουργείου τών 'Εξωτερι

κών. Χαρακτηριστικό τής πλήρους άποτυχίας εΙναι 

ότι ή διακοπή τών συνομιλιών δέν συνοδεύτηκε οϋτε 

άπό κοινό άνακοινωθέν οϋτε άπό τόν καθορισμό 

ήμερομηνίας νέας συναντήσεως. 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Μέ άφορμή τή δήλωση του γενικοϋ γραμματέα 

τοϋ ΝΑΤΟ, Γ. Λούνς, σέ συνέντευξη τύπόυ μέ τήν 

εύκαιρία τής χειμερινής συνόδου τών ύπουργών 

'Εξωτερικών τών Κρατών-μελών, ότι ή Τουρκία καί 
ή 'Ελλάδα πρέπει να συζητήσουν καί νά λύσουν τίς 

διαφορές τους γιά νά καταστεί εύχερέστερη καί νά 

έπιτευχθεί ταχύτερα ή έλληνική έπανασύνδεση μέ τή 

Συμμαχία, δ 'Έλληνας ύπουργός, Γ. Ράλλης, δηλώ

νει δτι οί είδικές αύτές σχέσεις θά ρυθμιστοϋν «μετα

ξύ 'Ελλάδος καί ΝΑΤΟ καί όχι μεταξύ ' Ελλάδος καί 

Τουρκίας, όπως φαίνεται νά έπιδιώκουν μερικοί». 

Σύμφωνα πάντως μέ δημοσιογραφικές πληροφο

ρίες, σέ συνομιλία του μέ 'Έλληνες δημοσιογράφους 

στή διάρκεια τής δεξιώσεως πού άκολούθησε τή συ
νέντευξη τύπου καί σέ παρατήρησή τους δτι δ πρω

θυπουργός τής ' Ελλάδος εχει δηλώσει ότι δέν συζη

τεί έπανασύνδεση μέ τό ΝΑ ΤΟ ύπό τούς τουρκικούς 

δρους, δ Γιόζεφ Λούνς δέχτηκε ότι «δ κ. Καραμαν

λής εχει δίκαιο καί ή έπανασύνδεση εΙναι θέμα τής 

Συμμαχίας». 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Η κοινοτική άντιπροσωπεία παρουσιάζει στήν 

ύπουργική σύνοδο τής Συνδιασκέψεως τών διαπρα

γματεύσεων 'Ελλάδος καί ΕΟΚ, τίς προτάσεις στούς 

τομείς τής γεωργίας, τής κοινωνικής πολιτικής καί 

τής μεταβατικής περιόδου. 

'Η έλληνική άντιπροσωπεία, μέ έπικεφαλής τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλη, καί τόν άρμόδιο 

ύπουργό γιά θέματα ΕΟΚ, Γ. Κοντογεώργη, έπιφυλά

χθηκε νά ύποβάλει σέ λίγες ήμέρες γραπτό ύπόμνη

μα μέ τίς έλλ ηνικές θέσεις, άλλ. εσπευσε νά έκφρά

σει καί τίς πρώτες άντιδράσεις της άπέναντι στίς 

κοινοτικές θέσεις, ίδιαίτερα γιά τή γεωργία. 'Ο Γ. 

Ράλλης, είδικότερα, δέν θά διστάσει νά χαρακτηρίσει 

τίς σχετικές κοινοτικές θέσεις ώς σκληρές ή καί 

άπαράδεκτες γιά τήν ' Ελλάδα. 
'Ο Γ. Κοντογεώργης θά καταγράψει, σέ μεταγενέ

στερη άφήγησή του: 

«Στίς προκαταρκτικές καί γενικές παρατηρήόεις μας 

συγκεντρώσαμε τήν κριτική μας σέ λίγα καίρια σημεία, 

γιά νά δώσουμε χρόνο στούς ύπουργούς τών 'Εννέα νά 

σκεφθοϋν καί ν' άντιμετωπίσουν τά έπίμαχα θέματα καί 

άπό τό εύρύτερο πολιτικό πρίσμα, καί όχι μόνο άπό δημο

σιονομικό ή στενό τοπικό πολιτικό κριτήριο . 
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»Πρώτον, καταστήσαμε σαφές δτι οί κοινοτικές προτά

σεις, αν γίνονταν δεκτές άμετάβλητες, θά δημιουργουσαν 

ενα διακριτικό καθεστώς σέ βάρος τής 'Ελλάδος. Ή προ

τεινομένη όκ:ταετής, κατά παρέκκλιση τής γενικής πενταε

τους, μεταβατική περίοδος, κατά τή διάρκεια τής δποίας θά 

εφαρμόζονται μεταβατικά μέτρα γιά τήν ενταξη τής έλλη

νικ:ής γεωργίας στήν κοινοτική στά πιό εύαίσθητα έλληνι

κ:ά άγροτικ:ά προϊόντα, δπως τό λάδι, τά εύαίσθητα φρουτα 

κ:αί λαχανικά -χωρίς ν' άναφέρεται σέ ποιά-, νωπά κ:αί 

μεταποιημένα, κ:αί τούς οίνους, δέν ήταν δυνατόν νά γίνει 

δεκτή άπό τήν 'Ελλάδα. 

»'Από τήν λεπτομερή εξέταση του τομέως τής γεωργί
ας, πού ε{ χε γίνει, κατά προϊόν, προέκυψε δτι ή 'Ελλάς 

μπορεί νά έφαρμόσει άμέσως τούς κανονισμούς τής άγρο

τικ:ής πολιτικής σέ δλα τά προϊόντα κ:αί δτι πενταετής με

ταβατική περίοδος μέ δυνατότητα συντομεύσεως εΙναι 

επαρκής γιά τήν προσέγγιση τών τιμών. 

>>'Ε τονίσαμε δτι άπό τίς προτάσεις δίνεται ή έντύπωση 

δτι κύριο μέλημα ε{ναι ή κλιμάκωση σέ μακρότερο χρόνο 

τής επιβαρύνσεως του κ:οινοτικ:ου προϋπολογισμου. 

»Δεύτερον, παρατηρήσαμε δτι οί προτεινόμενες ρυθμί

σεις γιά τήν παραγωγή ζαχάρεως, δέν ελάμβαναν ύπόψη τό 

ύφιστάμενο δυναμικό παραγωγής, πού μόλις καλύπτει τίς 
άνάγκ:ες μας κ:αί θά δδηγουσαν σέ είσαγωγή ζαχάρεως άπό 

τήν Κοινότητα. 

»Τρίτον, έτονίσαμε κ:αί πάλι δτι θεωρουμε άπαραίτητη 

τήν άνάληψη σαφους δεσμεύσεως γιά τήν καθιέρωση κοι

νοτικής πολιτικής προστασίας του βάμβακος, τής σταφί

δος σουλτανίνας, τής κορινθιακής, τών σύκων κ:αί τών 

ελαιών, παραδοσιακών κ:αί εύαισθήτων έλληνικ:ών προϊόν

των. 

»Οί κοινοτικές προτάσεις γιά τά προϊόντα αuτά εΙναι 

άνεπαρκ:είς κ:αί άσαφείς. 

»Τέταρτον, επισημάναμε δτι οί προτεινόμενες ρυθμί

σεις γιά τίς ύπάρχουσες εθνικές βοήθειες δέ θεωρουνται 

ίκ:ανοποιητικ:ές, είδικ:ώτερα στό λάδι κ:αί στόν κ:απνό»155 • 

Στήν ' Ελλάδα, ζωηρές ήταν οί άντιδράσεις στό 
χωρο τής άντιπολιτεύσεως. 'Ο Α. Παπανδρέου, άρ

χηγός τοϋ ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: 

«'Η χθεσινή μέρα ήταν σημαδιακή γιά τήν πολιτική 

του "άνήκ:ομεν είς τήν Δύσιν". Τό ΝΑΤΟ μέσω του γενικ:ου 

γραμματέα του ταυτίστηκε άπόλυτα μέ τίς τουρκικές θέ

σεις. Πρότεινε έπίλυση τών διαφορών 'Ελλάδος-Τουρκίας 

στό θέμα του έπιχειρησιακ:ου ελέγχου του Αίγαίου, σάν 

προϋπόθεση γιά τήν επιστροφή τής · Ελλάδας στό στρα

τιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα ή σύνοδος τών 

ύπουργών τής ΕΟΚ εκ:ανε σκληρότατες προτάσεις σέ δ,τι 

άφορα τήν μεταβατική περίοδο, τά άγροτικ:ά προϊόντα κ:αί 

τη διακίνηση τών έργατών. ΥΟπως τονίσαμε πολλές φορές 

στό παρελθόν, ή ΕΟΚ χρησιμοποιεί τήν ' Ελλάδα σάν 

πειραματόζωο γιά τήν παραπέρα διεύρυνσή της. 

»Σέ άδιέξοδο γιά τη χώρα δδηγεί τόσο ή άπόφαση τής 

Κυβέρνησης γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ δσο 

κ:αί ή άπόφαση γιά επιστροφή στό στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ. 'Έντεχνα ένορχηστρωμένες πιέσεις άσκ:ουνται 
άπό τούς δυτικούς "συμμάχους" μας γιά μιά συνολική λύ

ση πού θά περιλαμβάνει τήν ενταξη στήν ΕΟΚ, τήν επι-

στροφή στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, τίς βάσεις, 

νατοϊκή λύση του Κυπριακ:ου κ:αί έλληνικ:ές παραχωρή

σεις στό Αίγαίο. 

»Κρίνεται αuτή τήν κ:ρίσημη περίοδο ή εδαφική άκ:ε

ραιότητα τής χώρας μας, ή εθνική μας άνεξαρτησία κ:αί τό 

οίκ:ονομικ:ό μας μέλλον. Ήρθε ή ώρα νά άνακ:ρούσουμε 

πρύμνα, νά άλλάξουμε πορεία. Ήρθε ή ώρα νά εννοήσει ή 

Κυβέρνηση που δδηγεί ή πολιτική του "άνήκ:ομεν είς τήν 

Δύσιν", ή πολιτική τής ενταξης στήν ΕΟΚ κ:αί τής επανέν
ταξης στό ΝΑΤΟ». 

·Η δήλωση τοϋ Ι. Ζίγδη, άρχηγοϋ τής ΕΔΗΚ: 

«Νέο σοβαρώτατο πλήγμα ύπέστη ή άξιοπιστία τής 

Κυβερνήσεως. Τό επέφερε τό συμβούλιο τών ύπουργών τής 

ΕΟΚ προχθές, μέ τούς δ ρους πού εθεσε γιά τήν ένταξή μας. · 
0{ δροι αύτοί διαψεύδουν δλες τίς διαβεβαιώσεις, πού μέ 
τόσο στόμφο κ:αί αύτοθαυμασμό πρόέβαλλε έπί έβδομάδες 
ή Κυβέρνηση κ:αί μέ τίς δποίες προσπαθουσε προφανώς νά 

παραπλανήσει γιά μιά άκ:όμη φορά τόν έλληνικ:ό λαό. 

»'Η ΕΔΗΚ δικαιώνεται έτσι γιά τήν ελλειψη έμπιστο
σύνης πρ&ς τήν Κυβέρνηση του κ:. Καραμανλή. Καί έπα

ναλαμβάνει Ότι δέν θά δεχθεί τήν έπικ:ύρωση κ:αμιiiς 
συμφωνίας έντάξεως πρίν άποφανθεί μέ δημοψήφισμα δ 

έλληνικ:ός λαός, άφου προηγουμένως ένημερωθεί πλήρως 

πάνω στό περιεχόμενό της». 

'Η δήλωση, έξάλλου, τοϋ Μ π. Δρακόπουλου, 
γραμματέα τοϋ ΚΚΕ (Έσ.): 

«0{ άλλεπάλληλες ύποχωρήσεις τής ·Ελλάδος σέ κρί

σιμα θέματα δδήγησαν στήν διατύπωση τών σκληρών προ

τάσεων άπό τήν πλευρά τής ΕΟΚ. · Η σημερινή κατάστα

ση ε{ναι τό τελευταίο στάδιο μιiiς διαδικασίας σφαλμάτων 

κ:αί άνεπαρκ:ειών τής έλληνικ:ής Κυβέρνησης, συνέπεια τής 

έμμονης της στόν 'Ατλαντισμό. 

»·Η Κυβέρνηση όφείλει νά άντιτάξει στίς άπαράδεκ:τες 

προτάσεις τής ΕΟΚ τήν πλήρη lίρνησή της νά ύπογράψει 

μία συμφωνία ενταξης πού δέν έξασφαλίζει ίσοτιμία γιά 

τήν · Ελλάδα». 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

·Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ 

σύσκεψη μέ τή συμμετοχή των ύπουργων Συντονι

σμοϋ, Γεωργίας, Βιομηχανίας καί 'Ενεργείας, 'Εμ

πορίου καί 'Εργασίας, τοϋ διοικητή τής Τράπεζας 

τής 'Ελλάδος καί τοϋ οiκονομικοϋ του συμβούλου, 

Γ. Δράκου. Τό άντικείμενο τής συσκέψεως έντοπί

στηκε στήν έξέταση τής πορείας των τιμων στή δι
άρκεια τοϋ ετους 1978 καί τής προοπτικής γιά τήν 
έξέλιξή τους στό προσεχές ετος. 

Στό περιεχόμενο των σχετικων διαπιστώσεων καί 

άποφάσεων άναφέρεται τό άκόλουθο σημείωμα: 

«'Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου κ:. Κ. Καρα

μανλή συνεκ:ροτήθη σήμερα τό πρωί στό Πολιτικό Γρα

φείο, σύσκεψη, μέ συμμετοχή του ύπουργου Συντονισμου, 

κ:. Κ. Μητσοτάκη, του ύπουργου Οίκονομικ:ών, κ:. Α. Κα

νελλόπουλου, του ύπουργου Γεωργίας, κ. Ι. Μπούτου, του 
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ύπουργοϋ 'Εμπορίου, κ. Γ. Παναγιωτόπουλου, τοϋ ύπουρ

γοϋ Βιομηχανίας καί 'Ενεργείας, κ. Μ. 'Έβερτ, τοϋ ύπουρ

γοϋ 'Εργασίας, κ. Κ. Λάσκαρη καί τοϋ διοικητοϋ της Τρα

πέζης τfίς • Ελλάδος, κ. Ξ. Ζολώτα. Κατά τήν διάρκεια της 
συσκέψεως συνεζητήθη ή πορεία τών τιμών κατά τό τρέ

χον ετος καί οί προοπτικές τοϋ προσεχοϋς ετους καί ελή

φθησαν άποφάσεις σχετικές μέ τήν πολιτική τών τιμών, ή 

όποία θά άκολουθηθεί τό 1979. 
»~Εγινε ή διαπίστωση, δτι κατά τό τρέχον ετος ή αϋξη

ση τοϋ τιμαρίθμου θά περιορισθεί κάτω τοϋ 11 ,5% εναντι 
περυσινής αύξήσεως 12,8%. Τό σχετικά ικανοποιητικό αύ
τό άποτέλεσμα ύπfίρξε συνέπεια τής άντιπληθωριστικfίς 

πολιτικής, ή όποία ήκολουθήθη κατά τήν διάρκεια τοϋ 

λήγοντος ετους καί είδικώτερα άποτέλεσμα τών εκτάκτων 

άντιπληθωριστικών μέτρων, πού εφαρμόσθηκαν κατά τό 

δεύτερο εξάμηνο τοϋ 1978. 
»·Η Κυβέρνηση, συνεχίζουσα τήν συνεπή άντιπλη

θωριστική πολιτική της, στήν όποία άποδίδει πρωταρχική 

σημασία, θέτει σάν στόχο της γιά τόν επόμενο χρόνο τήν 

συγκράτηση τοϋ Δείκτου Τιμών Καταναλωτοϋ σέ επίπεδο 

I 0%. 'Αποτελεί ή συγκράτηση τοϋ τιμάριθμου βασικό κυ
βερνητικό στόχο, γιατί ετσι μόνο επιτυγχάνονται ή έξυγί

ανση τfίς οίκονομίας μας, μέ παράλληλη αϋξηση της άν

ταγωνιστικότητάς της, ή προστασία τοϋ είσοδήματος τών 

·Ελλήνων πολιτών καί ίδιαίτερα τών μισθωτών καί ή 

άναγκαία προετοιμασία τής χώρας μας γιά τήν είσοδό της 

στήν ΕΟΚ. 

>>·Η Κυβέρνηση, γιά νά χαράξει τήν πολιτική της τοϋ 

επομένου ετους, ελαβε ύπόψη της είδικώτερα δύο δεδομέ

να: (α) δτι δ ελεγχος τών τιμών τό τρέχον ετος άπέδωσε μέν 

ίκανοποιητικά άποτελέσματα σέ όρισμένους τομείς, άντί

θετα, δμως, σέ άλλους τομείς δένε{ χε τά άναμενόμενα άπο

τελέσματα καί (β) δτι ή συγκράτηση τών τιμών σέ μερι

κούς τομείς, ίδίι;t παροχής ύπηρεσιών, επετεύχθη κατά τρό

πο τεχνητό μέ σημαντική επιβάρυνση τοϋ κρατικοϋ προϋ

πολογισμοί). Κατά συνέπεια ή πολιτική μας τοϋ επόμενου 

ετους θά πρέπει νά συνδυάσει δύο εν μέρει άντιφατικές 

επιδιώξεις, τήν περαιτέρω συγκράτηση τοϋ τιμάριθμου καί 

τήν σταδιακή εξυγίανση όρισμένων κυκλωμάτων τιμών. 

»Οί άποφάσεις πού ελήφθησαν ε{ναι οί εξης: 

»Α. Πολιτική επί τών κερδών 

>> I. 'Απαγόρευση αύξήσεως τών διανεμομένων κερδών 
πέρα τοϋ μεγαλυτέρου ποσοϋ πού διενεμήθη σέ ενα άπό τά 

τελευταία δύο ετη, μέ εξαίρεση τίς εταιρείες, τών όποίων oi 
μετοχές ε{ναι είσηγμένες στό Χρηματιστήριο. 

»2. 'ΑΠαγόρευση άναπροσαρμογfίς τών τιμών βιομη
χανικών άγαθών, χωρίς προηγούμενη εγκαιρη γνωστοποί

ηση στήν άρμόδια ύπηρεσία τοϋ ύπουργείου 'Εμπορίου. 

»3. 'Αντικατάσταση, εκεί δπου αύτό κρίνεται σκόπιμο, 
τοϋ ποσοστιαίου κέρδους μέ δραχμικό κέρδος, σέ εφαρμο

γή πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου. 

»4. Πλήρης εφαρμογή τοϋ άντιμονοπωλιακοϋ νόμου, 
τήν όποία ήδη εχει προετοιμάσει ή άρμόδια ύπηρεσία. 

>>Β. ~Ελεγχος τιμών καί άγορανομικά μέτρα 

>> I. Μετάταξη τών είδών ενδύσεως καί ύποδήσεως σέ 
δλο τό φάσμα, άπό τήν παραγωγή μέχρι τοϋ λιανοπωλητοϋ 

στήν κατηγορία. τών ελεγχομένων άγορανομικώς είδών, 

δοθέντος δτι στό κύκλωμα αύτό εσημειώθησαν ύπερβολι
κές άνατιμήσεις. 

»2. 'Υποχρέωση άναγραφfίς τών τιμών έπί δλων τών 
πωλουμένων άγαθών, άσχέτως άν αύτά ύπόκεινται η οχ ι σέ 

άγορανομικό ελεγχο. 

»3. Καθιέρωση τής άρχfίς τfίς άναγραφfίς σέ όρισμένες 
κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων άπό τόν βιομήχανο 

τής λιανικής τιμής, σέ εφαρμογή τελευταίου νόμου. Έτσι 

θά άποφευχθοϋν άδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις καί 
επαυξήσεις τιμών. 

»4. Μετάταξη σέ ελεγχόμενη κατηγορία τών φυτοφαρ
μάκων. 

»5. 'Εφαρμογή τοϋ νόμου περί δυνατότητος συνεχών 
εκπτώσεων. 

»6. Τά ενοίκια τών κατοικιών, σέ έφαρμογή τοϋ 833/78 
νόμου γιά τόν καθορισμό αύξήσεως τών μισθωμάτων, άπο

φασίσθηκε γιά τίς μισθώσεις πού καταρτίσθηκαν έντός τοϋ 

ετους 1978, νά παραμείνουν τό 1979 άμετάβλητα καί γιά τίς 
πρό τοϋ 1978 συμβάσεις μισθώσεων νά επιτραπεί τό 1979 
αϋξηση 8% γιά κάθε ήμερολογιακό ετος πού ίσχυσαν, 
έκτός άν ύπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στή σύμβαση. 

»7. Γιά τήν συγκράτηση τών τιμών όρισμένων προϊόν
των εύρείας λιανικής καταναλώσεως, ή Κυβέρνηση θά άν

τιμετωπίσει τήν μείωση φόρων ή δασμών, δπως επίσης καί 

μερtκή άπελευθέρωση τών είσαγωγών. 

»Γιά τήν εφαρμογή τών παραπάνω μέτρων, ή Κυβέρνη

ση θά προχωρήσει άμέσως στήν έπάνδρωση τοϋ ύπουργεί
ου 'Εμπορείου μέ τό κατάλληλο προσωπικό, ίδιαίτερα 

επιστημόνων κοστολόγων. 

>) • Η Κυβέρνηση, παράλληλα πρός τά μέτρα συγκρατή
σεως τών τιμών, θά προχωρήσει σταδιακά τό επόμενο ετος 

στή μερική όμαλοποίηση τών τιμών όρισμένων κυκλωμά

των, άρχίζοντας άπό τό κύκλωμα ζωοτροφών-κτηνοτροφι

κών προϊόντων, πού επιβάλλεται καί γιά τήν στήριξη της 

έγχώριας κτηνοτροφίας πού σήμερα χειμάζεται. 

>>·Η Κυβέρνηση πιστεύει βάσιμα δτι μέ τά μέτρα πού 

σήμερα άναγγέλλει, παράλληλα πρός τήν συνεπή εφαρμο

γή τών μέτρων πατάξεως τfίς φοροδιαφυγής πρός τήν κατεύ

θυνση ίδίι;t τών είσοδημάτων μεσολαβητικών καί παρασι

τικών δραστηριοτήτων καί πρός τήν συνεπή άντιπληθωρι

στική πολιτική πού θά άκολουθήσει στόν πιστωτικό καί 

νομισματικό τομέα, χωρίς νά περιορίσει τήν ύγιa οίκονο

μική δραστηριότητα καί πρό παντός τήν παραγωγή, θά 

έπιτύχει τό στόχο πού εθεσε νά περιορίσει τόν πληθωρι

σμό σέ 10% τό επόμενο- ετος» 1 56. 

'Ενόψει, έξάλλου, τfjς συσκέψεως, ό οίκονομι

κός σύμβουλος Γ. Δράκος ύπέβαλε στόν πρωθυπουρ

γό σημείωμα γιά τήν κατάσταση τfjς έλληνικfjς οίκο

νομίας σέ συνάρτηση μέ τήν έπισήμανση τfjς άνάγ

κης γιά περιορισμό τών άπαιτήσεων γιά αύξήσεις 

τών άμοιβών έργασίας, καθώς καί πίνακες μέ σχετικά 

άριθμητικά μεγέθη: 

«'Η έξέλιξη τών οίκονομικ,ών μεγεθών κατά τό τρέχον 

ετος ύπήρξε ίκανοποιητική. Τό άκαθάριστο έθνικό προϊόν 

εκτιμάται δτι θά αύξηθεί τό 1978 κατά 6% περίπου εναντι 
αύξήσεως 3,9% τό 1977. Ή μεγαλύτερη αϋξηση τοϋ εθνι-
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'Εξέλιξη χρηματικών καί πραγματικών εισοδημάτων κατά τήν τετραετία 1975-1978 (ρυθμός αύξήσεως) 

Χρηματική αϋξηση Πραγματική αϋξηση 

Τετραετία Τετραετία 

1978 1975-1978 1978 1975-1978 

Συνολικό άγροτικό ε{σόδημα 22,6% 72,5% 9,0% 6,4% 
Σύνολο' μισθών καί ήμερομισθίων 22,5% 131,6% 8,9% 42,9% 
Μισθοί στή βιομηχανία 19,1% 111,0% 5,9% 30,2% 
'Ημερομίσθιο στή βιομηχανία 21,7% 122,2% 8,2% 37,1% 
'Ωρομίσθιο στή βιομηχανία 24,1% 140,1% 10,3% 48,1% 
Μισθοί στό λιανικό έμπόριο 21,2% 115,3% 7,7% 32,8% 

Πηγή: Γενική Διεύθυνσις 'Εθνικών Λογαριασμών. 'Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία 'Ελλάδος (ύπουργείο 'Απασχολήσεως). 

Ρυθμός μεταβολής κυριωτέρων οικονομικών μεγεθών στίς χώρες τής ΕΟΚ 

'Αποπληθωρισμένο άκα- 'Επενδύσεις παγίου Δείκτης τιμών 

θάριστο έθνικό προϊόν κεφαλαίου σέ σταθερές καταναλωτοϋ 

σέ άγοραίες τιμές τιμές 

1978 Τετραετία 1978 Τετραετία 1978 Τετραετία 

1975-1978 1975-1978 1975-1978 

Βέλγιο 2,8% 8,2% 2,3% 0% 4,8% 38,1% 
Γαλλία 3,3% 10,2% 0,8% -0,4% 10,0% 47,5% 
Γερμανία 2,5% 8,2% 2,0% 5,3% 3,0% 18,8% 
Δανία 1,0% 6,5% 1,0% -0,4% 9,0% 44,8% 
'Ελλάς 6,0% 23,4% 6,0% 23,4% 12,5%* 62,1% 

'Ηνωμένο Βασίλειο 2,8% 4,2% 1,5% -5,9% 8,8% 77,3% 
'Ιρλανδία 5,5% 13,0% 8,5% 14,8% 8,0% 74,9% 
'Ιταλία 2,0% 5,6% -3,0% -13,6% 12,5% 81,7% 
'Ολλανδία 3,0% 8,9% 3,3% 8,2% 4,5% 33,1% 
ΕΟΚ 2,5% 7,8% 1,1% -0,7% 7,3% 44,7% 

Πηγή: Γενική Διεύθυνσις 'Εθνικών Λογαριασμών. 'Εξελίξεις βασικών μεγεθών τής έλληνικής οίκονομίας 28.8.1978. 
• Μέσα έπίπεδα. 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Τετραετία 

1975-1978 

'Αγρρτικό Είσόδημα 

Σέ τρέχουσες ·τιμές 

·Απόλυτο ποσό 

96.874 
106.568 
129.551 
136.300 
167.100 

% αϋξηση 

10,0% 
21,6% 
5,2% 

22,6% 

72,5% 

Πηγή: Γενική Διεύθυνσις 'Εθνικών Λογαριασμών. 

• Τό άγροτικό είσόδημα !\χει άποπληθωριστεί μέ τόν δείκτη τιμών. 

'Αποπληθωρισμένο* 

'Απόλυτο ποσό 

96.874 
93.975 

100.818 
94.587 

103.085 

% αϋξηση 

-3,0% 
7,3% 

-6,2% 
9,0% 

6,4% 

Σημείωση: Τά στοιχεία άφοροϋν τό συνολικό άγροτικό εισόδημα. Δεδομένου δμως δτι δ ένεργός άγροτικός πληθυσμός 

μειώνεται συνεχώς, τό κατά άπασχολούμενο άγροτικό εισόδημα πρέπει νά !\χει αύξηθεί πολύ περισσότερο. 
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'Υποστήριξη του Δημοσίου πρός τόν γεωργικό τομέα μέ βάση πληρωμές 

(τελευταίες εκτιμήσεις) 

1970 1971 1972 

I. ·Επιδοτήσεις παραγωγής 
τών εισοδηματικών ενισχ. 1.959 1.959 1.784 

2. 'Ελλείμματα λιπασμάτων ο ο 60 
3. ·Ελλείμματα βάμβακος ο ο ο 

4. ·Ελλείμματα σταφίδας 76 ο ο 

5. ·Ελλείμματα καπνοϋ 465 662 538 
6. 'Ελλείμματα λογ. καταναλ. 

άγαθών 342 347 1.031 
7. 'Επιδοτήσεις )) )) )) 33 42 61 
8. Μισθοί προσωπικοϋ άγρο-

τικών ιατρείων 326 310 344 
9. 'Επιδοτήσεις επιτοκίων χο-

ρηγουμένων ύπό τής Α ΤΕ 

στεγαστικών δανείων ο ο ο 

10. 'Επιδοτήσεις άπό τήν 

Α ΤΕ γιά γάλα καί κρέας 121 55 16 
11. Χορηγία γιά πληττομένους 

άπό θεομηνίες 3 3 
12. ΟΓΑ 3.018 3.161 2.302 
13. 'Επιδοτήσεις άπό τόν ΠΔΕ 11 

6.343 6.537 7.150 

Πηγή: Γενική Διεύθυνσις 'Εθνικών Λογαριασμών. 

κοϋ μας προϊόντος εναντι τοϋ 1977 όφείλεται στήν έπιτά
χυνση αύξήσεως τοϋ προϊόντος δλων τών τομέων. Τήν ,με

γαλύτερη αύξηση σημείωσε τό γεωργικό προϊόν πού αύξή

θηκε κατά 7,8% σέ πραγματικούς δρους, αύξηση πού άντι
στάθμισε τήν μείωση τής γεωργικής παραγωγής κατά τά 

δύο τελευταία ετη. ·Αλλά καί ή πραγματική αύξηση τοϋ 

προϊόντος τής βιομηχανίας κατά 5,6% ύπερβαίνει τήν πε
ρυσινή αύξηση (4,3%) καί τό ίδιο συνέβη στόν τομέα των 
ύπηρεσιών σέ μικρότερη δμως εκταση, άφοϋ τό προϊόν 

αύξήθηκε κατά 5,2% φέτος εναντι αύξήσεως 4,9% πέρυσι. 
'Η αύξηση αύτή πραγματοποιήθηκε καί πάλι σέ καθεστώς 

σχετικής διεθνοϋς ύφέσεως, άφοϋ τό άκαθάριστο έθνικό 

προϊόν τών μέν χωρών τοϋ ΟΟΣΑ εκτιμaται δτι αύξήθηκε 

κατά 3,5%, τών δέ χωρών-μελών τής Εύρωπαϊκής Κοινότη
τος κατά 2,5%. 

)) . ο αύξητικός ρυθμός των έπενδύσεων παρουσίασε φέ
τος μιά σχετική κάμψη, άφοϋ θά διαμορφωθεί σέ έπίπεδο 

6,0% περίπου εναντι 8,2% πέρυσι. 'Από τήν cϊλλη πλευρά ή 
έξέλιξη τοϋ ισοζυγίου τών διεθνών πληρωμών μας δέν ήταν 

ιδιαίτερα εύνοϊκή, δεδομένου δτι τό ελλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών θά ύπερβεί τό περυσινό κατά 21,5% καί θά 
φθάσει τό $1,5 δισεκατ . Ή αύξηση αύτή τοϋ έλλείμματος 

δέν δημιουργεί άνησυχητικό πρόβλημα, άφοϋ ή εισροή 

κεφαλαίων άπό τό εξωτερικό εΙ ναι έπαρκής γιά νά τό καλύ
ψει. 'Η αύξηση τοϋ έπιπέδου των τιμών πού ε{ χε παρουσιά-

Σέ έκατ. 

Σέ τρέχ. τιμές 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

3.488 3.403 5.241 6.638 8.620 10.000 
213 2.009 3.224 3.793 4.500 5.000 
ο ο ο 352 ο 

418 1.188 1.258 337 579 550 
322 102 153 169 80 

2.975 4.912 4.909 6.592 6.263 } 13.790 
649 559 726 1.755 2.862 

358 394 492 564 640 900 

153 161 121 ο 135 203 

18 216 415 892 1.050 

2 7 6 14 46 18 
4.000 5.051 7.572 10.735 12.880 14.746 
700 590 685 1.170 576 711 

13.296 18.592 24.802 33.011 38.231 45.918 

σε ι μιά άνησυχητική έξέλιξη άπό τό τέλος τοϋ 1977 σταθε
ροποιήθηκε χάρις στά κυβερνητικά μέτρα στά ίδια περί

που ι,ιέσα έπίπεδα, δπως τό προηγούμενο ετος, ένώ ή γενι

κή πορεία τοϋ πληθωρισμοί> εΙναι πτωτική. ~Ετσι τόν Δε

κέμβριο τοϋ τρέχοντος ετους οί τιμές καταναλωτοϋ θά εΙ

ναι αύξημένες κατά 11,5% περίπου εναντι τοϋ Δεκεμβρίου 
τοϋ προηγουμένου ετους, ένώ ή άντίστοιχη αύξηση γιά 

πέρυσι ήταν 12,8%. 
»'Η έξέλιξη τών ίδιωτικών εισοδημάτων άκολούθησε 

τήν άνοδική πορεία τής οίκονομικής δραστηριότητας. Εί

δικώτερα, τό άποπληθωρισμένο άγροτικό εΙσόδημα αύξή

θηκε φέτος κατά 9%. Τήν ίδια περίπου αύξηση σημείωσε 
καί τό σύνολο μισθών καί ήμερομισθίων (8,9%), μέ συνέ
πεια νά αύξηθεί ή συμμετοχή τοϋ είσοδήματος τής έργασί

ας στό καθαρό έθνικό είσόδημα του μή γεωργικοϋ τομέα 

άπό 53,3% τό 1977 σέ 55,4% φέτος. Πρέπει νά ύπογραμμι
στεί δτι οί αύξήσεις τής συμμετοχής τής έργασίας στό 

καθαρό άστικό εισόδημα κατά τήν τελευταία τετραετία 

ήταν έντυπωσιακή: άπό 47,3% αύξήθηκε σέ 55,4%. Σύμφω
να μέ πρόσφατους ύπολογισμούς τής 'Εθνικής Στατιστι

κής 'Υπηρεσίας τό 1978 στήν βιομηχανία ο{ μέν μισθοί θά 
αύξηθοϋν κατά 5,9%, τό ήμερομίσθιο κατά 8,2% καί τό 
ώρομίσθιο κατά 10,3% σέ πραγματικούς δρους, ένώ ή πρα
γματική αύξηση τών μισθών στό λιανικό έμπόριο εΙναι 

7,7%. Έκτός άπό τήν μεγάλη αύξηση πού έμφάνισε τό 
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Ποσοστό άμοιβής τής έξηρτημένης έργασίας στό συνολικό άστικό καθαρό έθνικό είσόδημα σέ τιμές κόστους συντελεστών 

παραγωγής (σέ έκατ. τρέχουσες δρχ.). 

'Έτος 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978* 

Τετραετία 

1975-1978 

'Αμοιβή έξηρτημένης έργασίας 

(μισθοί καί ήμερομίσθια) 

'Απόλυτο ποσό Μεταβολή 

(I) 

184.078 
226.740 23,2% 
284.500 25,5% 
347.943 22,3% 
426.231 22,5% 

131,6% 

'Αστικό καθαρό έθνικό είσόδημα Ποσοστό 

'Απόλυτο ποσό Μεταβολή 

(2) (1):(2) 

389.038 47,3 
458.363 17,8% 49,5 
553.659 20,8% 51,4 
652.750 17,9% 53,3 
769.300 17,9% 55,4 

97,7% 

Πηγή: Προσωρινοί 'Εθνικοί Λογαριασμοί τής ' Ελλάδος, ' Απρίλιος 1978, σελ. 58. * Προσωρινές έκτιμήσεις. 

Μεταβολές κατωτάτων ήμερομισθίων 

Χρηματικές 

Η Ε τος Η Ανδρες Γυναίκες 

1974 100 100 
1975 20,2% 19,9% 
1976 16,9% 26,6% 
1977 15,2% 18,9% 
1978 22,2% 25,8% 

Τετραετία 

1975-1978 97,5% 127,0% 

είσόδημα τής έργασίας, οί φορολογικές άπαλλαγές πού 

έδόθησαν είδικά γιά τό είσόδημα αύτή ς τής πηγής, καί πού 

ίσχυσαν κατά τό τρέχον ετος, έπέτρεψαν στό διαθέσιμο 

είσόδημα τής έργασίας νά αύξηθεί καί αύτό μέ άνάλογους 

ρυθμούς. 

»'Η έξέλιξη τής έλληνικής οίκονομίας εΙ ναι συνεπώς 

εύνοϊκή έν σχέσει μέ αύτή του προηγουμένου ετους άλλά 

καί έν σχέσει πρός τήν έξέλιξη τών άλλων οίκονομιών. 
Αύτό δέν πρέπει δμως νά μίiς καθησυχάζει, γιατί ώρισμένα 

δυσάρεστα συμπτώματα έξακολουθουν νά ύφίστανται παρά 

τίς προσπάθειες καταστολής τους μέ είδικά μέτρα πολιτι

κής. ' Η άγάπη γιά τήν έλευθερία προϋποθέτει δτι εχουμε 

τό θάρρος νά λέμε καί νά άκουμε τήν άλήθεια. Καί δπως 

εχω ξαναπεί, εχω συνήθεια νά λέω τήν άλήθεια γιά νά 

φανώ χρήσιμος καί όχι νά τήν άποκρύβω γιά νά εΙμαι εύχά

ριστος. Τό συμφέρον τής χώρας άπαιτεί νά διορθωθουν 

αύτές οί άδυναμίες τής οίκονομίας μας γιά νά μπορέσουμε 

γρήγορα νά φθάσουμε τό έπίπεδο τών πιό προηγμένων λα

ών. Γιατί εΙναι βέβαια εύχάριστο νά συγκρίνουμε τούς ρυ

θμούς αύξήσεως τών πραγματικών οίκονομικών μεγεθών 

στήν χώρα μας καί στίς άλλες άνεπτυγμένες χώρες καί νά 

τούς βρίσκουμε τόσο πολύ ύψηλότερους, άλλά δέν πρέπει 

νά ξεχνουμε καί τήν άπόσταση πού μdς χωρίζει άπ' αύτές 

καί τήν προσπάθεια πού πρέπει νά καταβάλλουμε γιά νά 

τούς φθάσουμε. 

Μεταβολή τιμών Πραγματικές 

Μέσα έπίπεδα Η Ανδρες Γυναίκες 

100 
13,4% 6,0 5,7% 
13,3% 3,2% 11,7% 
12,1% 2,8% 6,1% 
12,5% 8,4% 11,8% 

62,1% 21,9% 40,0% 

>>'Ο καθένας γνωρίζει δτι γιά νά προοδεύσει οίκονομι

κά πρέπει νά δουλέψει περισσότερο καί νά καταναλίσκει 

λιγώτερο, γιά νά δημιουργήσει προϋποθέσεις περαιτέρω 

προκοπής του. Στή χώρα μας δμως τά τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μιά δυσάρεστη τάση νά θέλουμε νά δουλεύ

ουμε λιγώτερο καί νά δαπανουμε περισότερο. 'Η τάση αύ

τή δέν μπορεί δμως νά μdς βγεί σέ καλό. Τό ποσοστό του 

διαθέσιμου ίδιωτικου είσοδήματος πού άποταμιεύεται πα

ρουσιάζει μιά συνεχή μείωση άπό 18% τό 1976 σέ 16,7% τό 
1977 καί 16,3% τό 1978. Οί έργαζόμενοι ζητουν μείωση του 
ώραρίου έργασίας καί αϋξηση τών είσοδημάτων τους, χω

ρίς νά τηρείται καμμιά άναλογία μέ τήν αϋξηση τής παρα

γωγικότητας. ΗΕτσι, κατά τήν τετραετία 1975-1978 ή πρα

γματική άμοιβή τής ώρας έργασίας στήν βιομηχανία αύξή

θηκε κατά 48,1 %, ένώ ή παραγωγικότητα αύξήθηκε μόνο 
κατά 7,2%. Σέ καμμιά άλλη χώρα τής Εύρώπης δέν σημει
ώθηκε τόσο μεγάλη πραγματική αϋξηση ώρομισθίου 

(23,1% ήταν ή μεγαλύτερη αϋξηση στήν 'Ιταλία), ένώ σέ 

πολλές χώρες ή αuξηση τής παραγωγικότητας ήταν μεγα

λύτερη άπό τήν έλληνική, π.χ. στήν Γερμανία ή παραγω

γικότητα τής οίκονομίας αύξήθηκε τήν ίδια περίοδο κατά 

13,1% καί στήν Γαλλία κατά 11,3%. Ή αuξηση αύτή του 
ώρομισθίου, στήν εκταση πού δέν άκολουθεί τήν αϋξηση 

τής παραγωγικότητας, άποτελεί αϋξηση του κόστους πα

ραγωγής πού διαβρώνει συνεχώς τήν διεθνή άνταγωνιστι-
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κότητα τής οίκονομίας. Καί πράγματι, ή συνεχής αuτή αϋ

ξηση του κόστους παραγωγής τών έξαγωγών μας μπορεί νά 
θεωρηθεί σάν ενας ciπό τούς κύριους παράγοντες πού προ

κάλεσαν τή στασιμότητα τών έξαγωγών μας τό 1977, πού 
ciποφεύχθηκε φέτος κυρίως χάρις στήν μείωση τών έξαγω

γικών μας τιμών λόγω τής ύποτιμήσεως του δολλαρίου. 

»'Η αϋξηση τοu κόστους τών έξαγωγών μπορεί νά δη

μιουργήσει αϋξηση του έλλείμματος στό ισοζύγιο τρεχου
σών συναλλαγών καί νά ciνατρέψει τήν βελτίωση πού εί

χαμε έπιτύχει (tδίως τά ετη 1975 καί 1976) στή σχέση του 
έλλείμματος πρός τό έθνικό εtσόδημα. Καί μολονότι τό 

ελλειμμα καλύπτεται άνετα ciπό τήν εtσροή κεφαλαίου ciπό 

τό έξωτερικό, πού σέ μεγάλο μέρος ciποτελείται ciπό κατα
θέσεις 'Ελλήνων του έξωτερικοu, δ τρόπος αuτός χρημα

τοδοτήσεως αuξάνει τήν έξάρτηση τfjς οικονομίας μας ciπό 

τό έξωτερικό, καί ciσφαλώς δέν μπορεί νά χαρακτηριστεί 
σάν εuχάριστο φαινόμενο. 'Αντίθετα, ή ύγιής έξέλιξη θά 

ήταν νά μειώνεται τό ελλειμμα, οϋτως ώστε νά μπορέσουμε 

κάποτε νά ciποπληρώσουμε τό έξωτερικό μας χρέος, καί νά 
μπορέσουμε νά εtσάγουμε τόν κεφαλαιουχικό έξοπλισμό 

πού ciπαιτεί ή ciνάπτυξή μας. 
»'Ένα άλλο δυσάρεστο φαινόμενο εΙναι ή στασιμότητα 

των έπενδύσεων στόν τομέα τής μεταποιήσεως. Αuτό εΙναι 

ίδιαίτερα δυσάρεστο, έπειδή ijδη δ τομέας τής μεταποιή
σεως κρίνεται μικρός γιά τό έπίπεδο ciναπτύξεως τής χώ

ρας καί κάθε καθυστέρηση στήν ciνάπτυξή του μπορεί νά 

ύπονομεύσει τόν μακροχρόνιο ρυθμό ciναπτύξεως τής οι

κονομίας μας.' Η πολιτεία προσέφερε κίνητρα γιά τήν αϋ

ξηση των έπενδύσεων καί περιμένομε δτι ή προσπάθεια 

αuτή θά φέρει καρπούς στό μέλλον. Πρέπει δμως νά ύπο-

sγραμμίσουμε δτι ή ciστάθεια του έπιπέδου τών τιμών εΙναι 

ενας παράγων πού ciποθαρρύνει τίς έπενδύσεις. Καί αuτός 

εΙ ναι ενας λόγος ciκόμη γιά τόν όποίο έπιβάλλεται νά ciνα
χαιτισθεί ή αϋξηση των τιμών. 

»Ή ciνάλυση των αtτίων του πληθωρισμοί) τής τελευ

ταίας τετραετίας ciποδεικνύει δτι ή αϋξηση του έργατικοu 

κόστους ciποκτa συνεχώς μεγαλύτερη σημασία σάν προσ

διοριστικός παράγων τής αuξήσεως τών τιμών. ΕΙμαι βέ

βαιος δτι πολλοί ciπό σaς έπιθυμοuν νά πάρουν μιά αϋξηση 

ciποδοχών 5%, ύπό τόν δ ρο νά μήν αUξηθοuν οί τιμές, παρά 
νά πάρουν μιάν όνομαστική αϋξηση 15% πού θά τήν έξα
νεμίσει δ πληθωρισμός. 'Αλλά, γιά νά σταματήσει δ πλη

θωρισμός, πρέπει αUτή τήν ύγιή σκέψη νά τήν κάνουμε 

πράξη. Καί γιά νά γίνει αuτό πρέπει συνειδητά νά συγκρα
τήσουμε τίς ciπαιτήσεις μας γιά ύψηλότερα είσοδήματα σέ 

λογικά δρια καί συγχρόνως νά ciντιδροuμε στίς ciπαιτήσεις 

τών άλλων σέ ύπερβολικές αuξήσεις είσοδημάτων» 157 • 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Ο Κ. Καραμανλής καλεί στό Πολιτικό Γραφείο 

τούς πρέσβεις τών έννέα Κρατών-μελών τής Εύρω

παϊκής Κοινότητας καί έπιδίδει, παρουσία καί τοϋ 

ύπουργοϋ τών 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλη, ταυτόσημη 
έπιστολή του πρός τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημο

κρατίας, τούς πρωθυπουργούς τών άλλων όκτώ χω

ρών, καθώς καί πρός τόν πρόεδρο τής 'Επιτροπής, 

Ρόυ Τζένκινς. 

'Η σύνταξη καί ή έπίδοση τής έπιστολής τοϋ 

UΕλληνα πρωθυπουργοϋ πρός τούς έννέα δμολόγους 

του τής ΕΟΚ υπαγορεύθηκε άπ' τήν άνάγκη νά 

ύπερκεραστοϋν οί δυσχέρειες πού ε{χαν άνακύψει 

στήν τελική φάση τών διαπραγματεύσεων γιά τήν 

~νταξη της χώρας στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. Πα
ράλληλα, δ Γ. Κοντογεώργης, έκ μέρους τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως, παρέδιδε στόν προεδρεύοντα τοϋ 

Συμβουλίου ύπουργών τής Κοινότητας, Φόν Ντονά

νυϊ, καί στόν άντιπρόεδρο τής 'Επιτροπής, Λ. Νατά

λι, λεπτομερές ύπόμνημα μέ τίς έλληνικές παρατηρή

σεις στίς προτάσεις τής 6ης Δεκεμβρίου. 

Παράλληλα μέ τήν έπίδοση τής έπιστολής, δ Κ. 

Καραμανλής τόνισε προφορικά στούς έκπροσώπους 

τών έννέα εύρωπαϊκών Κρατών δτι ή • Ελλάδα έπιθυ
μεί νά ένταχθεί στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα άλλά μέ 

τρόπο πού νά μή θίγονται τά συμφέροντα i\ ή έθνική 
της άξιοπρέπεια. Σέ άπάντηση, δ πρέσβης ' τής 
·Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ώς 

έκπρόσωπος τών 'Εννέα, εύχαρίστησε τόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργό γιά τήν ένημέρωση καί τόν διαβεβαί

ωσε δτι οί έννέα Κυβερνήσεις θά κάμουν δ,τι έπι

βάλλεται γιά νά άρθοϋν οί δυσχέρειες πού άνέκυψαν 
στήν κρίσιμη τελική φάση τών διαπραγματεύσεων. 

Τό κείμενο της έπιστολής τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοϋ ήταν τό έξής: 

«Αυποvμαι, διότι βρίσκομαι στήv dvάγκη vά σiiς 

dπασχολήσω καί πάλι μέ τό θέμα τής έvτάξεως τής 
χώρας μου στήv Κοινότητα. Τό κάμω όμως γιά vά 

προλάβω δυσάρεστες γιά όλους μας καταστάσεις. 

» ΝΟπως γνωρίζετε, μέ τήν συμπαράστασή σας 
πλησιάζουμε στό τέρμα τών διαπραγματεύσεων καί 

έπίκειται ή λήψις άποφάσεων, πού θά διαμορφώσουν 

δριστικά τό περιεχόμενο τής Συμφωνίας 'Εντάξεως. 

Τά τεχνικά στοιχεία γιά τούς δύο κυρίως τομείς πού 

άπομένουν πρός συζήτηση - άγροτικά, κοινωνικά 

-έχουν ήδη διευκρινισθή. Καί άπό τή μελέτη τους 

προκύπτει άβίαστα νομίζω τό συμπέρασμα ότι: 

»Α. Τά έλληνικά οίκονομικά μεγέθη, άκόμη καί 

στήν γεωργία, ε{ναι τόσο άσήμαντα, ωστε νά μή 

προκαλούν ουσιαστικά προβλήματα σέ κανένα μέ

λος τής Κοινότητος. Πρός ένημέρωσή σας έπισυνά
πτεται σχετικό σημείωμα. 

))Β. Ή διαδικασία τής προσαρμογής τής 'Ελλά

δος στό Κοινοτικό κεκτημένο μπορεί νά συντελεσθή 
άνετα μέσα σέ μιά πενταετία, κατ' άνώτατο όριο, 

όπως συνέβη καί μέ τά τρία νέα μέλη τής Κοινότη

τος. 

»Ή σκέψις νά γίνουν δρισμένες παρεκκλίσεις 

άπό τήν άρχή τής πενταετούς μεταβατικής περιόδου 
εlναι γιά τήν 'Ελλάδα καί άδικη, καί πολιτικώς άτυ

χής. Γιατί χωρίς νά έξυπηρετή ουσιαστικά οΙκονο

μικά συμφέροντα τής Κοινότητος, μπορεί νά έχη 
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στήν χώρα μου δυσάρεστες πολιτικές έπιπτώσεις, 

λόγφ τής πικρίας πού θά προκαλέση σέ μεγάλες μά

ζες του έλληνικοv λαοv. ·ο φόβος άλλωστε ότι μπο

ρεί ή συμφωνία μέ τήν 'Ελλάδα νά άποτελέση προη

γού"μενο γιά άλλες ύποψηφιότητες, ε{ναι άβάσιμος. 
Καί τούτο γιατί ή περίπτωση τής 'Ελλάδος, πού έχει 

μιά προϊστορία 16 έτών μέ τήν Κοινότητα, ε{ναι μο
ναδική. Νομίζω ότι ή Κοινότης θά πρέπει νά έχη τό 

θάρρος νά άξιολογήση ή ίδια τήν κάθε ύποψηφιό

τητα, άντί νά χρησιμοποιή τήν 'Ελλάδα σάν μέσο 

άποτρεπτικό. 

» 'Η 'Ελλάς, κύριε πρόεδρε, ύπέγραψε τό 1962 
τήν Συμφωνία Συνδέσεως μέ τήν Κοινότητα, σκοπός 

τής δποίας ήταν νά βοηθηθή ή 'Ελλάς πολιτικά καί 

οίκονομικά. 'Η Συμφωνία όμως αύτή έξελίχθη κατά 

τρόπον, ώστε νά άποβή τελικά είς βάρος τής χώρας 

μου. Καί τούτο γιατί, ένώ έφαρμόσθηκε ή τελωνεια

κή ένωση πού εύνοεί τήν Κοινότητα, δέν έφαρμό

σθηκε μέ τό πρόσχημα τής δικτατορίας ή έναρμόνι

ση τής άγροτικής πολιτικής, πού ένδιαφέρει τήν 

'Ελλάδα. Συνεπεία αύτής τής έξελίξεως, τό έμπορικό 
ίσοζύγιο Κοινότητος - 'Ελλάδος παρουσιάζει έλ

λειμμα είς βάρος τής χώρας μου άπό 1.830 έκατομμύ
ρια δολλάρια γιά τό 1977, μέ άποτέλεσμα νά βοηθή ή 
Έλλάς τήν Κοινότητα άντί, όπως ήταν λογικό, νά 

βοηθήται παρ' αύτής. 

» Ά νεμένετο ότι ή ένταξη θά έθεράπευε τήν κατά
σταση αύτή καί θά ύποβοηθοvσε τήν οίκονομική καί 

κοινωνική άνάπτυξη τής 'Ελλάδος. Δυστυχώς οί ρυ

θμίσεις πού προτείνονται άπό τήν Κοινότητα γιά τήν 

ένταξή μας δέν μεταβάλλουν ούσιαστικά τήν ύφι

σταμένη κατάσταση. 

»Καί τούτο γιατί, ένώ προτείνονται σύντομες με

ταβατικές περίοδοι γιά τά θέματα πού εύνοοvν τήν 

Κοινότητα, γιά τά άγροτικά προϊόντα πού ένδιαφέ

ρουν ίδιαίτερα τήν 'Ελλάδα προτείνονται μεταβατι

κές περίοδοι πολιτικά καί οΙκονομικά άπαράδεκτες. 

'Αρκεί νά σiiς πώ ότι, άν έφαρμοσθοvν οί προτάσεις 

τής Κοινότητος όπως διετυπώθησαν, ύπολογίζεται 

ότι ή Έλλάς θά είσπράξη κατά τό πρώτον έτος άπό 

τήν Κοινότητα 140 έκατομμύρια λογιστικές μονάδες 
καί θά εlσφέρη στήν Κοινότητα 165 έκατομμύρια 
λογιστικές μονάδες. 

»'Όπως άντιλαμβάνεσθε, σάν άνδρας πολιτικός, 

θά μοv εlναι άδύνατο νά παρουσιάσω μιά τέτοια 

συμφωνία στόν έλληνικό λαό. ~Ηδη όλα τά κόμματα 

τής άντιπολιτεύσεως έπιτίθενται κατά τής Κυβερνή

σεώς μου καί τής Κοινότητος, καταγγέλλοντα τήν 

παρασκευαζομένη συμφωνία σάν άποικιακή. 

)) 'Αγωνίζομαι, κύριε πρόεδρε, έπί 20 χρόνια γιά 
νά συνδέσω όργανικά τήν 'Ελλάδα μέ τήν δημοκρα

τική Εύρώπη. Ό έλληνικός λαός έπίστεψε στήν πο

λιτική μου αύτή καί έχει ήδη στήν συνείδησή του 

ταυτίσει τήν τύχη του πολιτικά, οίκονομικά καί 

άμυντικά μέ τήν Εύρώπη. ~Α ν τοv δημιουργηθή ή 

έντύπωση ότι γίνεται άντικείμενο άδίκου μεταχειρί

σεως, θά δοκιμάση άσφαλώς άπογοήτευση καί θά χά

ση τήν έμπιστοσύνη του πρός τήν Εύρώπη. Καί αύτό 

μπορεί νά έzrηρεάση έπικίνδυνα τίς έξελίξεις στή 
χώρα μου, ένισχύοντας τό πνεύμα τό άντιδυτικό. 

))Γιά όλους αύτούς τούς λόγους, θά σiiς παρακαλέ

σω νά άρετε τίς δυσκολίες- μικρές γιά σiiς, μεγάλες 

γιά μένα - πού έμφανίζονται στήν τελευταία αύτή 

φάση τών διαπραγματεύσεων, γιά νά μπορfj ή 'Ελ

λάς, άν ένταχθή τελικά στήν εύρωπαϊκή οίκογένεια, 

νά ένταχθή μέ ένθουσιασμό καί πίστφ). 

[Συνημμένο Σημείωμα] 

«1. 'Εθνικό εiσόδημα Κοινότητος.: 

'Εθνικό είσόδημα 'Ελλάδος .... : 
(1976): 

2. Είσαγωγές Κοινότητος ...... : 
Εισαγωγές έξ 'Ελλάδος ..... : 

3. Είσαγωγές 'Ελλάδος ό.πό Κοι-
νότητα ................... : 
'Εξαγωγές 'Ελλάδος πρός Κοι-

νότητά ................... : 

UΕλλειμμα εiς βάρος της 'Ελλά-

δος (1977) ................. : 

4. 'Αγροτική παραγωγή Κοινό-

τητος .................... . 
'Αγροτική παραγωγή ·Ελλάδος: 

5. Είσαγωγές ό.γροτικών προϊόντων 
Κοινότητος ό.πό τρίτες χώρες.: 

'Από 'Ελλάδα ............. : 

6. 'Εξαγωγές έλληνικών ό.γροτικών 

Εiς χιλιάδες δολλάρια 

1.240.000.000 
19.600.000 

ήτοι: 1,58% 

195.000.000 
1.044.000 

ήτοι: 0,5% 

2.870.000 

1.044.000 

1.830.000 

59.300.000 
3.700.000 

ήτοι: 6,20% 

48.000.000 
340.000 

ήτοι: 0,7% 

προϊόντων πρός Κοινότητα. . . . 340.000 
Είσαγωγές κοινοτ. ό.γροτ. προϊ-

όντων πρός 'Ελλάδα ........ : 190.000 
'Εδώ θά πρέπει νά σημειωθεί ότι τά λεγόμενα εuπαθη 

προϊόντα πού ό.πασχολοϋν τήν Κοινότητα δέν ύπερβαίνουν 

τά 120 έκατ. δολλάρια καί δέν είσάγονται στίς χώρες πού 
παράγουν προϊόντα δμοειδt;» 1 58 • 

Τά πρώτα θετικά άποτελέσματα &πό τήν άποφα

σιστική πρωτοβουλία του 'Έλληνα πρωθυπουργου 

διαγράφηκαν, σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές παρα

τηρήσεις, τήν έπομένη ήμέρα, όταν δ Γερμανός 

υπουργός τών 'Εξωτερικών, Χ.-Ντ. Γκένσερ, πρόε

δρος του Συμβουλίου τών υπουργών τής ΕΟΚ, δή

λωσε στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι «ή ουσιαστική 

φάση τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη τής 

'Ελλάδος στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες άναμένεται 

νά δλοκληρωθεί πρίν άπό τά Χριστούγεννα>>. Οί 

αίσιόδοξες προβλέψεις ένισχύονταν &κόμη περισ-
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σότερο μέ τή δήλωση του προέδρου τής 'Επιτροπής 

τ&ν Εύρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων, Ρ. Τζένκινς: 

«Θά τηρηθουν δπωσδήποτε οί συμφωνίες πού κάναμε 

μέ τόν "Ελληνα πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή πρό όκταμή

νου γιά τό διάγραμμα των διαπραγματεύσεων. • Ωρισμένες 
δυσκολίες πού έδημιουργήθηκαν στό τέλος των διαδικα

σιων θά διευθετηθουν δπωσδήποτε . νΕχω υπ' όψιν τό προ

ηγούμενο τής Βρετανίας καί τής 'Ιρλανδίας, δπου, έπίσης, 

προέκυψαν άνάλογες δυσχέρειες. ·Η συνθήκη έντάξεως 

τής 'Ελλάδος θά έπικυρωθή έντός του ι980 άπό τά Κοινο

βούλια των "'Εννέα". Δέν υπάρχει καμμιά νέα δυσκολία. 

Οί διαφορές πού προέκυψαν στά άγροτικά θά έπιλυθουν. 

Τά άλλα εΙναι θέματα μικρότερης σημασίας»Ι59 • 

'Η θετική άνταπόκριση τ&ν Εύρωπαίων ήγετ&ν 

στό μήνυμα Καραμανλή έπιβεβαιωνόταν μέ τίς άπαν

τήσεις τ&ν πρωθυπουργών τής 'Ιταλίας, τής • Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας, του 'Ηνωμένου Βασιλεί

ου, τής 'Ιρλανδίας, τfjς Δανίας καί του Βελγίου: 

'Αντρεόττι: «Σέ συνέχεια των προσφάτων συναντήσεών 

μας καί υπό τό φως των άπόψεων πού περιέχονται στήν 

έπιστολή σας τής ι2ης Δεκεμβρίου τρ. ε. διερμήνευσα τό

σο στίς διμερείς έπαφές μέ τούς συνεταίρους μου δσο καί 

στήν ί\δρα τής Κοινότήτος, τίς άνησυχίες τίς δποίες τόσον 
ίσχυρά έξεθέσατε σχετικά μέ τήν κοινοτική πρόταση περί 

τής διαρκείας τής μεταβατικής περιόδου. 

»'Ελπίζω πολύ δτι θά καταστεί δυνατό νά ευρεθεί μία 

λύση σ' αuτό τό λεπτό θέμα, σύμφωνα μέ τήν γραμμή των 

άπόψεών σας, κατά τήν προσεχή 'Υπουργική Σύνοδο των 

διαπραγματεύσεων τής έντάξεως πού θά πραγματοποιηθεί 

στίς Βρυξέλλες στίς 20 Δεκεμβρίου. ΕΙμαι πράγματι πεπει
σμένος γιά τήν μεγάλη πολιτική σημασία πού εχει ή δσο 

τό δυνατόν συντομώτερη ενταξη τής ·Ελλάδος στήν Κοινό

τητα καί γιά τήν άνάγκη νά άντιμετωπισθουν τά άνοικτά 

άκόμη προβλήματα υπό τό φως αuτής τής προτεραιότητος. 

»Παρακαλω δεχθείτε, κύριε πρωθυπουργέ, τήν εκφρα

ση τής πιό φιλικής tκτιμήσεώς μου. 

Σμίτ: «Κατανοω άπολύτως τήν προσπάθειά σας γιά τόν 

έπιτυχή τερματισμό των διαπραγματεύσεων γιά τήν είσδο

χή τής χώρας σας στήν ΕΟΚ καί συμμερίζομαι πλήρως τήν 

έπιθυμία σας νά καταλήξουν οί διαπραγματεύσεις αuτές σέ 

άποτέλεσμα, τό όποίο θά σaς έπιτρέψει νά υποβάλετε πρός 

εγκριση στό έλληνικό Κοινοβούλιο τήν συμφωνία έντά

ξεως μέ ijσυχη συνείδηση. 

»Κατά τίς προηγούμενες !:βδομάδες, οί άρμόδιοι των 

δύο Κυβερνήσεών μας εΙχαν κατ' έπανάληψη τήν εuκαιρία 

νά άνταλλάξουν διεξοδικως άπόψεις σέ θέματα σχετικά μέ 

τίς διαπραγματεύσεις. Κατά τίς έπαφές αuτές έπεδείχθη 

άρκετή κατανόηση γιά τίς έκατέρωθεν θέσεις καί διεπι

στώθη εuρεία σύμπτωση άπόψεων σέ πάρα πολλά θέματα. 

ΕΙμαι βέβαιος δτι δ Γερμανός πρόεδρος του Συμβουλίου, 

δμοσπονδιακός υπουργός Γκένσερ, θά εΙ ναι κατά τήν άπο

φασιστική φάση των διαπραγματεύσεων στή διάθεση του 

άρχηγου τής έλληνικής άντιπροσωπείας στίς Βρυξέλλες 
γιά προσωπικές έπαφές, προκειμένου νά βοηθήσει στήν 

έπίλυση προβλημάτων πού θά προκύψουν καί στήν διασα

φήνιση τυχόν παρανοήσεων. 

»Μπορείτε νά εΙσθε βέβαιος, κύριε πρωθυπουργέ, δτι μέ 

τήν βοήθεια δλων των άντιπροσωπειων ή γερμανική προε

δρία έπιδιώκει νά δδηγήσει τίς διαπραγματεύσεις στήν 

έπιθυμητή άπό δλους μας έπιτυχία. Στόχος μας εΙναι ενα 

ισοσκελισμένο άποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, πού 

θά μπορεί νά τεθεί στήν κρίση των λαων μας καί των Κοι

νοβουλίων μας. 

»ΕΙμαι πεπεισμένος, κύριε πρωθυπουργέ, δτι ή μεγάλη 

σημασία τής είσδοχής στήν ΕΟΚ θά άποδειχθεί καί γιά τήν 

• Ελλάδα, δταν θά συμπράξει ένεργά στήν Κοινότητα καί 
θά χρησιμοποιήσει τίς δυνατότητες πού παρέχονται σέ δλα 

τά μέλη. 

Κάλλαχαν: «Διάβασα τήν άπό ι2 Δεκεμβρίου έπιστολή 

σας μέ μεγάλη κατανόηση . ΕΙμαι ένθουσιασμένος πού ή 

συνάντηση των Βρυξελλων τής 20ής Δεκεμβρίου δδήγησε 

~έ άποτελέσματα πού εΙ ναι πολύ περισσότερο σύμφωνα μέ 

τίς δικές μας άντιλήψεις καί, πιστεύω, μέ τίς δικές σας. Τό 

χρονοδιάγραμμα διατηρήθηκε, πιστεύω δέ καί προσδοκω 

δτι οί διαπραγματεύσεις τής έντάξεως, άπό έδω καί πέρα, 

θά προχωρήσουν δμαλά καί γρήγορα. 

»Σfiς προσφέρω τά προσωπικά μου συγχαρητήρια γι' 

αuτό τό σημαντικό βήμα πρός τά έμπρός. ΕΙμαι ένήμερος 

του ρόλου πού διαδραματίσατε γιά τήν έπίτευξή του. 

»Σfiς στέλνω τίς καλλίτερες εuχές μου γιά τά Χριστού

γεννα καί τό Νέον νΕτος». 

Λύντς: «Σfiς εuχαριστω γιά τήν άπό ι 2 Δεκεμβρίου ι 978 
έπιστολή σας, στήν όποία έκθέτετε πολύ καθαρά τά προ

βλήματα - δπως σείς τά βλέπετε - πού όρθώνονται στό 

δρόμο τής έπιτυχους έκβάσεως των διαπραγματεύσεων πε

ρί τής έντάξεως μεταξύ τής Κοινότητας καί τής· Ελλάδος. 

»Θά ένθυμείσθε δτι κατά τή διάρκεια τής έπισκέψεώς 

σας στήν 'Ιρλανδία τόν περασμένο 'Οκτώβριο μπόρεσα 

νά σaς διαβεβαιώσω γιά τήν άδιάκοπη υποτήριξη έκ μέ

ρους μας τής αίτήσεως τής 'Ελλάδος. 'Όπως καί έσείς, 

είμαστε σταθερά άποφασισμένοι νά έργαστουμε γιά ενα 

σύντομο τερματισμό των διαπραγματεύσεων, πράγμα πού 

θά εΙ ναι πρός τό συμφέρον τόσο τής ·Ελλάδος δσο καί τής 

Εuρώπης. 'Επωφελοuμαι τής εuκαιρίας γιά νά σaς διαβε

βαιώσω γιά τήν άδιάκοπη έκ μέρους μου κατανόηση των 

άπόψεών σας, χωρίς βέβαια νά έξαιροuνται οϋτε κατ' έλά

χιστον καί οί μεταβατικές ρυθμίσεις. 

»Φρονω δτι σημαντική πρόοδος έγινε κατά τή συνάν

τηση πού ελαβε χώρα στίς Βρυξέλλες πρίν άπό τά Χριστού

γεννα καί έλπίζω δτι θά δδηγήσει σέ μιά σύντομη καί έπι

τυχή ενταξη». 

Γιόργκενσεν: «Λυπουμαι πού άργησα τόσο πολύ νά 

άπαντήσω στήν έπιστολή σας τής 12ης Δεκεμβρίου 1978 
άναφορικά μέ τίς διαπραγματεύσεις μεταξύ τής 'Ελλάδος 

καί των Εuρωπαϊκων Κοινοτήτων. Έπιθυμω νά υπογραμ

μίσω δτι ή καθυστέρηση δέν εχει καμιά σχέση μέ ζητήμα

τα οuσίας. 

»'Όπως σaς εΙπα ήδη στήν 'Αθήνα τήν 30ήν Νοεμβρί

ου ι 978, ή Δανία καλωσορίζει τή συμμετοχή τής ·Ελλάδος 
στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα. 

»ΕΙμαι λοιπόν εuτυχής πού κατέστη δυνατόν, κατά τή 

διάρκεια τής συσκέψεως υπουργων τής Διασκέψεως στίς 

Βρυξέλλες τήν 20ήν καί 21ην Δεκεμβρίου, νά έπιτευχθεί 
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μιά συμφωνία επί τών κυρίων εκκρεμών προβλημάτων. ΕΙ

μαι πεπεισμένος δτι δλα τά ενδιαφερόμενα μέρη, τά σημε

ρινά Κράτη-μέλη τής Κοινότητας καθώς καί ή 'Ελλάς, 

παρέσχον, μέ τήν εύκαιρία αύτή, τήν άπόδειξη τής δεδη

λωμένης πολιτικής θελήσεώς τους νά ίδουν τήν 'Ελλάδα 

σάν τό δέκατο μέλος τών Κοινοτήτων. 

»Εlμαι έπίσης πεπεισμένος, κύριε πρωθυπουργέ, δτι ή 
επιστολή σας ήταν πολύ χρήσιμη στήν άντιπροσωπεία τής 

Κοινότητας γιά νά επιτευχθεί μιά συμφωνία έπί προτάσεων 

πού νά εlναι άποδεκτές καί άπό τήν έλληνική άντιπροσω

.πεία. 

»·Εν τέλει, εχω τή σταθερή πεποίθηση δτι δ λα τά ύπό

λοιπα προβλήματα θά έπιλυθουν κατά τούς μερικούς προ

σεχείς μήνες καί δτι θά καταστεί ετσι δυνατόν γιά τή Διά

σκεψη νά τερματίσει τίς διαπραγματεύσεις μέ τήν έγκριση 

μιας πράξεως έντάξεως. Τουτο θά ε{ ναι μιά μέρα χαρaς όχι 

μόνο γιά εσaς τόν i:διο, τήν Κυβέρνησή σας καί τόν ελλη

νικό λαό, άλλά καί γιά δλους εμaς». 

Βάν ντέν Μπούναντς: «Στίς 11 Δεκεμβρίου μου έστείλα
τε μιά επιστολή, στήν όποία μου γνωστοποιείτε τήν άποψη 

τής έλληνικής Κυβερνήσεως άναφορικά μέ τήν έξέλιξη 

τών διαπραγματεύσεων εντάξεωςστήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα. 

»Μπορώ νά σaς διαβεβαιώσω δτι οί πληροφορίες τίς 

δποίες μου διαβιβάσατε μέ αύτή τήν εύκαιρία έτυχαν τής 

ίδιαίτερης προσοχής τής βελγικής Κυβερνήσεως. 

»Μπορώ, εξ άλλου, νά πιστεύω δτι ή Κοινότητα εκανε 

μιά πραγματική προσπάθεια γιά νά ίκανοποιήσει τά προ

βλήματα πού άπασχολουν τήν έλληνική άντιπροσωπεία, 

τά δέ αποτελέσματα τής συσκέψεως ύπουργών τής 22ας 

Δεκεμβρίου άποτελουν τήν ύλική άπόδειξη. ·Ελπίζω δτι ή 
εύνοϊκή αύτή εξέλιξη θά καταστήσει δυνατή μιά εύνοϊκή 

κατάληξη τών διαπραγματεύσεων σέ ενα έγγύς μέλλον»160• 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

'Υπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται, σέ πλήρη σύνθεση, τό 'Υπουργικό Συμβούλιο 

καί άσχολείται μέ διάφορα θέματα ύπηρεσιακής καί 

τρέχουσας φύσεως. 

'Αρχικά, δ ύπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, 

Κ. Στεφανόπουλος, ύπέβαλε λεπτομερή εκθεση γιά 

τά μέτρα πού εχουν ληφθεί, προκειμένου νά περι

σταλεί ή γραφειοκρατία καί νά άπλουστευθοϋν οί 

σχετικές διοικητικές διαδικασίες. 'Ο πρωθυπουργός 

έπεσήμανε δτι ε{ναι άπαραίτητο νά περιορισθοϋν 

δσο τό δυνατό περισσότερο οί γραφειοκρατικές δια

δικασίες πού παρεμποδίζουν τήν ταχεία καί άποδο

τική λειτουργία τής δημόσιας διοικήσεως καί συνέ

στησε στούς ύπουργούς νά έντείνουν τίς προσπάθει

ές τους καί νά δραστηριοποιήσουν στό μέγιστο δυ

νατό τίς ύπηρεσίες, δταν μάλιστα άπό τό προσεχές 

ετος τά νέα προγράμματα θά άπαιτήσουν δλοένα καί 

μεγαλύτερη άπόδοση τής κρατικής μηχανής. 

Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο άποφάσισε νά παρα

τείνει τήν άπαγόρευση των διορισμών στίς δημόσιες 

ύπηρεσίες, τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

κ.λ.π. γιά ενα άκόμη έξάμηνο μέ άνάλογη παράταση 

ίσχύος στούς πίνακες διαγωνισμών. 

Τέλος, δ πρωθυπουργός έπέστησε τήν προσοχή 

καί συνέστησε τή σταθερή άντιμετώπιση δσων άπερ
γειών ύποκινοuνται μέ έλατήρια πολιτικά, ταλαι

πωροuν τούς πολίτες καί βλάπτουν τόν τόπο. 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Μέ τή συμμετοχή χιλίων περίπου άντιπροσώπων, 

προέδρων καί διευθυντών των γεωργικών συνεται

ρισμών, έγκαινιάζονται στήν αϊθουσα τοϋ Φιλολογι

κου Συλλόγου «Παρνασσός» οί έργασίες τής 24ης 

έτήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως τής ΠΑΣΕ

ΓΕΣ. Τήν εναρξη τών έργασιών κήρυξε δ ύπουργός 

Γεωργίας, Ι. Μποi)τος, άφοϋ άνέγνωσε μήνυμα τοϋ Κ. 
Καραμανλή πρός τόν άγροτικό κόσμο: 

«Λόγω έκτάκτων άπασχολήσεων είμαι ύποχρεω

μένος νά στερηθώ τή χαρά νά κηρύξω τtjν έναρξη 

τών έργασιών τού Συνεδρίου σας. Σfiς άπευθύνω διά 

τού ύπουργού τfjς Γεωργίας τίς εlλικρινείς εύχές μου 

γιά τήν έπιτυχfj έκβαση τfjς συνελεύσεως καί σfiς 

παρακαλώ νά μεταφέρετε στούς άγρότες τούς πιό έγ

κάρδιους χαιρετισμούς μου. Τό ένδιαφέρον μου γιά 

τούς ΗΕλληνες άγρότες εlναι γνωστό καί άποδεδει

γμένο. Σχεδόν τό σύνολο τών θεσμών καί τών έργων 

πού έχουν γίνει τήν τελευταία εlκοσαετία στόν τόπο 

μας έγιναν μέ πρωτοβουλία τfjς Κυβερνήσεώς μου, 

σέ συνεργασία μέ τούς έκπροσώπους τών άγροτών 

μας. Τό ένδιαφέρον τfjς Κυβερνήσεώς μου γιά τήν 

έπίλυση τών προβλημάτων πού άπασχολούν τούς 

άγρότες μας θά συνεχισθij άμείωτο. 'Η τελική έξάλ

λου συμφωνία τfjς έντάξεως τfjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ 

πέραν τών άλλων θά έξασφαλίση τίς προϋποθέσεις 

γιά τήν όρθολογική άνάπτυξη τfjς γεωργίας μας. 
rΥΕτσι, δ ρόλος τού 'Έλληνα άγρότη καί τών συνεται

ριστικών του όργανώσεων θά ένταθij καί θά έπεκτα

θij, τόσο μέσα στά έθνικά δσο καί μέσα στά εύρύτατα 

πλαίσια τfjς ένοποιημένης Εύρωπαϊκfjς Άγορfiς. 

Άλλά, γιά νά άξιοποιήσουμε τίς δυνατότητες αύτές, 

θά πρέπει νά έντείνουμε τίς προσπάθειες, νά τίς όρ

γανώσωμε μεθοδικά καί νά τίς στηρίξωμε στήν άμοι

βαία κατανόηση μεταξύ Κυβερνήσεως καί άγροτών. 

))Γνωρίζετε δτι ή Κυβέρνησή μου άντιμετώπισε 

τά προβλήματα πού άπασχολούν τούς άγρότες μέ τό 

πνεύμα αύτό καί εlναι πάντα πρόθυμη νά συνεργάζε

ται γιά τήν έπίλυσή τους μέ τούς έκπροσώπους των. 

Γιατί, δπως ή Κυβέρνηση όφείλει νά κατανοfj τίς 

άνάγκες τών πολιτών, έτσι καί ο{ πολίτες όφείλουν 

νά κατανοούν τίς δυνατότητες τού Κράτους. Μέ τήν 

εύκαιρία τfjς Συνελεύσεώς σας θέλω καί πάλι νά σfiς 

διαβεβαιώσω δτι θά έξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα 
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γιά νά έξασφαλίσουμε τίς προϋποθέσεις γιά τήν οί

ιωνομική καί κοινωνική άνάπτυξη τής γεωργίας καί 

τήν εύημερία τοv "Ελληνα άγρότφ>. 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συνέρχε

ται ή κοινοβουλευτική δμάδα τής Νέας Δημοκρατίας 

μέ aποκλειστικό aντικείμενο τά όργανωτικά θέματα 

του κόμματος . 'Η συνεδρίαση aρχισε μέ δμιλία του 

ϊδιου του Κ. Καραμανλή: 

«Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση πού έλαβε ή κοινο

βουλευτική όμάς στήν προηγούμενη συνεδρίασή 

της, τά όργανωτικά θέματα εlναι τό άντικείμενο τής 

σημερινής συσκέψεως. 

»Στόν τόπο μας συνηθίζουμε νά συζητούμε πολύ 

καί νά μήν άποφασίζουμε· ή, δταν λαμβάνουμε άπα

φάσεις, νά μή τίς έκτελοvμε. Αύτό εlναι κάτι πού 

χαρακτηρίζει γενικώτερα καί τήν δημοσία μας ζωή. 

»Θά πρέπει κάποτε νά άλλάξουμε νοοτροπία. 

»Γιά τήν όργάνωση τής Νέας Δημοκρατίας ή 

ήγεσία της όχι μόνο δέν εlναι άπρόθυμη, άλλά ζητεί 

έπιμόνως νά προχωρήσουν οί σχετικές διαδικασίες. 

Διότι ενα μέρος των εύθυνων μας γιά τό μέλλον αύ

τοv του τόπου έχει σχέση καί μέ τόν τρόπον μέ τό 

όποίο θά όργανωθή τό κόμμα μας. 

» Ό εύρύς χωρος τόν όποίο καλύπτει ή Νέα Δη
μοκρατία καί ή δύναμη πού έχει είς τόν λαό τήν κα

θιστούν γιά μακρόν χρόνον τόν άποφασιστικόν 

· παράγοντα στή δημοσία μας ζωή. Αύτονόητον εlναι 

δτι ή άξιοποίηση αύτής τής δυνάμεως προϋποθέτει 
τήν μεθοδική ν όργάνωσιν του κόμματος. 'Εάν ή δι

άρθρωση τής πολιτικής μας ζωής ήταν ύγιής, ώστε 

νά μήν έμπνέη άνησυχίες γιά τό μέλλον, θά ήταν 

περιορισμένες καί οί εύθύνες τής Νέας Δημοκρατίας. 

Δυστυχως δμως συμβαίνει τό άντίθετο». 

Καί δ aρχηγός του κόμματος συνέχισε: 

«'Η σημασία τής όργανώσεως καί τής tνότητος 

εlναι πράγματι αύτονόητα. 

»Ή όργάνωση θά μiiς έπιτρέψη τόν συντονισμό 

των προσπαθειων δλων των παραγόντων γιά τήν 

πραγματοποίηση των σκοπων του κόμματος. 

» 'Η όργάνωση δημιουργεί ενα κλίμα άδελφοσύ
νης καί συνεργασίας μεταξύ των άνθρώπων πού ύπη

ρετοvν τό κόμμα καί έπιτρέπει όχι άπλως τήν διατή

ρηση των δυνάμεων τής Νέας Δημοκρατίας, άλλά 

καί τήν έπαύξησή τους». 

'Η παρέμβαση του Κ. Καραμανλή δλοκληρώθη

κε μέ τίς aκόλουθες παρατηρήσεις: 

«Οί νομαρχιακές έπιτροπές πού θά εlναι αίρετές, 

θά άντικαταστήσουν τίς προσωρινές έπιτροπές πού 

λειτουργούν σήμερα. 

»Μέ τήν συγκρότηση των έπιτροπων καί τήν 

έκλογή των μελων τους στίς έπαρχίες, θά μπορέσου

με νά προχωρήσουμε καί πρός τήν πραγματοποίηση 

του pυνεδρίου του κόμματος. 

»"Η δη διαθέτουμε έμπειρία άπό τό προσυνέδριο 

στήν Χαλκιδική, τό δποίον έσημείωσε πραγματική 

έπιτυχία. Διότι ήταν όργανωμένο κατά τρόπο σύμφω

νο μέ τά εύρωπαϊκά πρότυπα. 

»Στό προσυνέδριο έξέθεσα έκτενέστερα τούς λό

γους γιά τούς όποίους έπιβάλλεται ή όργάνωση τοv 

κόμματος. Καί εlχα έπισημάνει καί τίς δυσκολίες 

πού συναντούμε στόν τόπο μας, δταν πρόκειται νά 

όργανώσουμε ενα κόμμα. 

»Οί δυσκολίες αύτές όφείλονται στήν έλλειψη 

παραδόσεως καί πρό παντός στήν ίδιοσυγκρασία τοv 

"Ελληνος, δ δποίος ώς άτομον μπορεί νά κάνη θαύ

ματα, άλλά δέν έπιτυγχάνει πάντοτε στή συλλογική 

προσπάθεια. Ή δέ πολιτική ε{ ναι κατ ' έξοχή ν συλ

λογική προσπάθεια. Πρέπει πολλοί άνθρωποι νά όρ

γανωθοvν, νά συνεργασθούν καί νά άγωνισθοvν γιά 

τόν ίδιο σκοπό. 

» 'Όπως εlπα καί άλλοτε, καί στήν Εύρώπη καί 

τήν 'Αμερική ύπάρχουν κόμματα μέ παράδοση 100 
καί 200 έτων. 'Αλλάζουν οί πρωθυπουργοί. 'Αλλά

ζουν οί άρχηγοί. Αύτή ή άλλαγή εlναι ή δύναμη γιά 

τά κόμματα. Διότι σημαίνει άνανέωση προσώπων, 

άνανέωση έλπίδων. Καί άποτελεί έγγύηση γιά τήν 

μονιμότητα καί τήν σταθερότητα τοv κόμματος. 

»Στόν τόπο μας τά κόμματα εlναι βραχύβια, προ

σωποπαγή. Καί γιά τόν λόγο αύτό δέν είχαμε σταθε

ρή πολιτική ζωή. 

»Δυστυχως τό παρελθόν δέν μiiς έδίδαξε δτι πρέπει 

συγγενείς δυνάμεις νά έντάσσονται στά ίδια πολιτι

κά σχήματα καί νά σχηματίζουν ύπολογίσιμες πολι

τικές δυνάμεις, άπαραίτητες γιά τήν λειτουργία τής 

δημοκρατίας. Δέν έδιδάχθημεν δτι ή ί5παρξη μεγάλου 

άριθμοv κομμάτων όδηγεί σέ πολιτική άστάθεια. 

)) 'Εμείς μέ τήν πείρα του παρελθόντος καί μέ συ
ναίσθηση τής εύθύνης μας γιά τό μέλλον, πρέπει νά 

πραγματοποιήσουμε τήν όργάνωση του κόμματος. 

Θά πρέπει γιά τίς έπιτροπές στίς έπαρχίες νά άναζη

τήσουμε τά καλύτερα στελέχη, τούς καλύτερους πα

ράγοντες, πού πέραν τοv κύρους τό όποίο θά διαθέ

τουν, θά εlναι καί πρόθυμοι νά έργασθοvν. Τό κόμμα 

έχει άνάγκη άπό άγωνιστές. Διότι έχει μεγάλη εύθύ

νη γιά τό μέλλον». 

τέλος, δ aρχηγός τής Νέας Δημοκρατίας ε{χε τήν 

εύκαιρία νά έπισημάνει ότι «πρώτα όφείλουν νά συγ

κροτηθουν οί νομαρχιακές έπιτροπές»· καί ζήτησε 

&πό τούς βουλευτές νά συνεργαστουν μέ τή Διοικου

σα 'Επιτροπή καί τήν 'Εκτελεστική 'Επιτροπή τής 

Νέας Δημοκρατίας γιά τήν καλύτερη μεθόδευση τής 

όργανώσεως του κόμματος. 
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Στό πλαίσιο είδικfjς μεσολαβητικής άποστολfjς 

πού τοϋ άνέθεσε δ Κ. Καραμανλής, δ πρέσβης Δ. 

Κοσμαδόπουλος συναντά, στίς Βρυξέλλες, γιά δεύ

τερη φορά σέ σύντομο χρονικό διάστημα, καί εχει 

μακρά συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό τής Τουρκίας 

Μ π. 'Ετσεβίτ. 

Σέ έπιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή, δ Δ. 

Κοσμαδόπουλος άνέφερε, συμπερασματικά, τά έξης: 

«I. Ό κ. Έτσεβίτ ήταν στίς Βρυξέλλες γιά δύο μέρες, 

μέ τόν αύστηρά συγκεκριμένο σκοπό νά προεδρεύσει συ

σκέψεων τών πρέσβεων τής Τουρκίας στίς χώρες τής ΕΟΚ. 

Βρήκε τόν καιρό νά περάσει 3 δλόκληρες ώρες σέ κατ' 
ίδία συνομιλία μέ μένα. Σάν σκέτο γεγονός, τουτο δείχνει 

δτι ζωηρά έπιθυμεί τήν συνέχιση του παρενθέτου διαλόγου 

μέ σaς. Σ' αύτό τό πλαίσιο, μοιάζει νά άναζητεί ψηλαφητά 

κάποιο νήμα πού θά όδηγουσε σέ μιά γενναία καί δριστική 

διευθέτηση . Σ' άποτιμητά δμως άποτελέσματα ή πολύωρη 

αύτή συζήτηση δέν άπόφερε παρά μόνο τά παρακάτω: 

»2. Στό κεφάλαιο τών "δύο δαμόκλειων σπαθών", δπου 
έπιβεβαιώθηκε δτι ό κ. Έτσεβίτ έξακολουθεί νά βλέπει 

τήν καρδιά τών διαφορών μας, έγώ ε{ μαι έκείνος πού -σάν 

αύστηρά προσωπική μου έντύπωση - εβαλα γιά πρώτη 

φορά μιά iδέα στό τραπέζι. Κράτησε σημείωση, πού δεί

χνει τό ένδιαφέρον του. Δέν εκανε, δμως, τό παραμικρό 

σχόλιο. 'Αλλά οuτε καί εσπευσε νά ζητήσει τίποτε παραπέ

ρα, δηλαδή συγκεκριμένα τόν στό διηνεκές αύτοπεριορι

σμό μας σέ αιγιαλίτιδα ζώνη 6 μιλίων. 
»3. 'Επιβεβαιώθηκε ή έπιθυμία του νά συνεχιστεί δ διά

λογος. Χαρακτηριστική ήταν ή πρωτοβουλία του νά μου 

προτείνει νέα, έξασφαλισμένα διακριτική, έπίσκεψή μου 

στήν n Αγκυρα. 

»4. Τήν άπρόβλεπτη παρουσίαση του ύπουργου 'Εξω
τερικών στήν σκηνή δέν μπορώ παρά νά τήν έρμηνέψω ώς 

έξή ς: 'Η δίαφορά όπτικής άνάμεσα στούς δύο άνδρες ήταν 

τέτοια, ένώ τίποτε λογικά δέν δικαιολογουσε τό νά γίνω 

μάρτυρας τέτοιας άποστάσεως μεταξύ τών δσων μου ε{χε 

πεί δ πρωθυπουργός κατ' ίδία καί τών δογματικών άφορι

σμών του ύπουργου του, ώστε μου φάνηκε σάν κρυπτογρα

φικό μήνυμα του κ. Έτσεβίτ πρός τήν πλευρά μας. Μέ 

νόημα δτι εχει τίς έσωτερικές του δυσκολίες. Καί τουτο 

μπορουμε νά τό άποτιμήσουμε ύπό δύο έκδοχές: Είτε ε{ναι 

μιά γνήσια καί άνυστερόβουλη εμμεση άποκάλυψη τής θέ

σεώς του, πού εχει συστολή νά μaς τήν έξηγήσει πιό εναρ

θρα. Είτε πρόκειται γιά θέατρο, στό έπίπεδο τής τακτικής. 

Μένει δμως ένδιαφέρον, σέ κάθε περίπτωση, τό γεγονός 

δτι οί- άληθινές ή σκηνοθετημένες- δυσχέρειες του κ. 

'Ετσεβίτ μaς έμφανίζονται μέ βάση όχι τήν στενότητα τής 

κοινοβουλευτικής του πλειοψηφίας άλλά τίς άδιάλλακτες 

δοξασίες - τίς γνώρισα άλλοτε κατά κόρο - του καθιε

ρωμένου πολιτειακου παράγοντα πού συνθέτουν στήν 

Τουρκία τά δύο κατεστημένα τών γερακιών του 'Επιτελεί

ου καί του ύπουργείου τών 'Εξωτερικών. 

))5. Σέ άντίθεση πρός τήν πρώτη μας συνάντηση στήν 
n Αγκυρα, τήν φορά τούτη δ κ. 'Ετσεβίτ έπέμεινε πολύ στό 

πρόβλημα τής ύφαλοκρηπίδας. Σέ σημείο μάλιστα τέτοιο 

ώστε νά δραματίζεται τούς δύο πρωθυπουργούς, μετά ση-

μαντική δπως εύελπιστεί πρόοδο τών τεχνοκρατών, νά γε

φυρώνουν οί ίδιοι ενα μέγιστο μέρος τής διαφοράς. Πε

ρισσότερο άπό τήν προηγούμενη φορά εδειξε έφεκτικότη

τα γιά τήν διαιτησία καί σαφέστατη προτίμηση γιά conci
liation. Τουτο τό άποδίδω σέ δύο παράγοντες: 

))α. Μόλις έπέστρεφε άπό τό nΟσλο, άσφαλώς ύπό τήν 

έπήρεια τών δσων θά ε{χε πεί μέ τόν Νορβηγό ύπουργό κ. 

nΕβενσεν, γνωστό γιά τήν προθυμία του νά μεσολαβήσει. 

))β. Προεξοφλουσε δτι, δπως καί εγινε μετά μερικές 

μέρες, τό Δικαστήριο τής Χάγης θά 1\βγαινε άναρμόδιο. 

τέτοιο προηγούμενο έπηρεάζει βέβαια τούς Τούρκους 

στήν άπέχθειά τους γιά κάθε δεσμευτική έκ τών προτέρων 

άποδοχή τής κρίσεως τρίτου, παρά τίς χαρακτηριστικές 

διαφορές μεταξύ δικαστηρίου καί διαιτησίας. 

))6. Καί μιά τελευταία μου παρατήρηση: Διαπίστωσα, μέ 
κάποια άνησυχία, τό έξής φαινόμενο: Διάλογος μέ τούς 

Τούρκους πάνω στίς διαφορές μας διεξάγεται σέ τρία έπί

πεδα, δηλαδή τών τεχνοκρατών, τών ύπουργών καί (μυστι

κά) τών πρωθυπουργών. Στό πρώτο δέν ύπάρχει θέμα. Πε

πειραμένοι έμπειρογνώμονες άκριβολογουν καί ξέρουν νά 
άποφεύγουν παρανοήσεις. Τά πράγματα άλλάζουν παραπά

νω, δταν φθάνουν στούς ύπουργούς, δπως τό διαπίστωσα 

στήν τουρκική πλευρά. Είτε γιατί παραμορφώνονται στό 

κανάλι πρός τόν κ . Όκτσούν, είτε έπειδή αύτός δέν εχει 

βαθειά γνώση πολυπλοκωτάτων ζητημάτων, δπότε δ κίν

δυνος ε{ναι νά μήν άσκεί δικιά του κριτική σκέψη καί νά 

γίνεται ετερόφωτο τών πιό άδιάλλακτων παραγόντων του 

ύπουργείου τών 'Εξωτερικών καί του 'Επιτελείου. n Αλλ η 

ύπόνοιά μου ε{ναι μήπως ή σκέψη του δέν εΙναι αύστηρά 

συστηματοποιημένη καί τείνει στό συγκεχυμένο. Αύτό μου 

εκανε έντύπωση άπό τίς άφηγήσεις του τών έπαφών του μέ 

τόν κ. Ράλλη. Μετά τήν παρένθεση του κ. Όκτσούν φθά

νομε στή βαθμίδα τών πρωθυπουργών. Καί έκεί ξαναβρί

σκεται ή διαύγεια: Μέ τόν κ. Έτσεβίτ ή συζήτηση ε{ναι 

πάντα μεθοδική, άκριβολόγος, ξεκάθαρη, μέχρι έκεί πού 

τό θέλει δ κάθε συνομιλητής 1 6Ι. 
))Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, νά δεχθείτε τήν εκφραση 

τής έξόχου μου ύπολήψεωρ). 

Λίγες ήμέρες νωρίτερα, έξάλλου, δ Δ. Κοσμαδό

πουλος ε{χε συνομιλία στό Παρίσι μέ τόν Τοϋρκο 

ύπουργό τών 'Εξωτερικών, Τ. Γκιουνές. Στή συνάν

τηση άναφέρεται άπόρρητο σημείωμά του μέ άποδέ

κτη τόν Κ. Καραμανλή, δπου, συμπερασματικά έπι

σημαίνει: 

«I. Ό κ. Γκιουνές ε{χε λεπτομερειακά ένημερωθεί πά
νω στή συνομιλία μου μέ τόν κ. Έτσεβίτ. Αύτό, πού μπο

ρεί νά εγινε άμέσως μετά τήν έπίσκεψή μου στήν n Αγκυρα, 

δέν άποκλείει βέβαια μιά τυχόν μεταγενέστερη κρίση έμ

πιστοσύνης μεταξύ τους. Δέν βρήκα καμιάν ενδειξη πού νά 

στήριζε τή μιά ή τήν άλλη είκασία γιά τίς τωρινές σχέσεις 

τών δύο άνδρών. 

))2. Μέ αύτή τήν έπιφύλαξη, εχομε έκδήλωση δτι δ κ. 
'Ετσεβίτ συνειδητοποιεί πώς ή άρση τής άπειλής τών "δύο 

δαμόκλειων σπαθών" θά ήταν τό κύριο άντικείμενο του 

διαλόγου τών πρωθυπουργών. 

))3. Μένει πάντα άκαθόριστη ή μεθοδολογία τών προε
τοιμαστικών βημάτων γιά πλησίασμα τών άπόψεων, πού 
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ε{ναι άπαραίτητη προϋπόθεση μιάς σοβαράς άποδοτικής 

συναντήσεως κορυφής μέ στόχο τό πλαίσιο συμφωνίας. 

»4. Στό παρόν στάδιο, άπόκειται στόν κ. Γκιουνές νά 
μέ ξανασυναντήσει μέσα στίς προσεχείς 10 μέρες, αν δ κ. 
Έτσεβίτ εχει τίποτε νεώτερο νά διαμηνύσει. 'Αλλιώς 

κρατάμε πάντα τήν έπαφή καί θά τά ξαναπουμε δπωσδήπο

τε μέσα 'Ιανουαρίου, άφου θά εχομε καί οί δύο ευκαιρία νά 

διαβουλευθουμε ΟΟζ τότε μέ τούς πρωθυπουργούς μας» 162. 
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'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής έποπτεύει 

προσωπικά τίς ερευνες καί τίς άνακρίσεις γιά τή 

σύλληψη τών δραστών τών βομβιστικών ένεργειών 

πού άναστάτωσαν, τό προηγούμενο βράδυ, τήν 'Αθή

να. Παράλληλα, προειδοποίησε όλους τούς άρμόδι

ους - άνεξάρτητα άπό άξίωμα ή βαθμό - ότι θά 

ζητήσει εύθύνες στήν περίπτωση πού δέν έφαρμο

στουν πιστά οί δδηγίες του. 

Σχετικά, ή Κυβέρνηση έξέδωσε τήν άκόλουθη 

άνακοίνωση: 

«'Όπως ε{ναι γνωστό άπό σχετική άνακοίνωση, εγιναν 

χθές τό βράδυ 34 έκρήξεις αυτοσχεδίων βομβών, άπό τίς 
δποίες τραυματίσθηκαν 4 πολίτες καί προκλήθηκαν ύλικές 
ζημίες. 

»Σήμερα συνεχίσθηκε ή ερευνα καί ή συλλογή στοι

χείων. 'Από τήν ερευνα προέκυψαν δρισμένες ένδείξεις, οί 

δποίες μελετουνται μέ προσοχή γιά τήν περαιτέρω αξιολό

γησή τους. 

»Γιά τήν άποτελεσματική άντιμετώπιση τών ένεργειών 

αυτων πραγματοποιήθηκε σήμερα στίς 11 τό πρωί σύσκε
ψη στό Πολιτικό Γραφείο ύπό τήν προεδρία του πρωθυ

πουργου Κ. Καραμανλή καί μέ συμμετοχή των άρμοδίων 

ύπου'ργών καί ύπηρεσιακών παραγόντων. 

» Ό κ. πρωθυπουργός εδωσε έντολή νά ένταθουν οί 
προσπάθειες διά τής λήψεως είδικών καί συγκεκριμένων 

μέτρων καθώς καί γιά τόν συντονισμό τών ένεργειών τών 

άρμοδίων ύπηρεσιών καί τόνισε δτι θά ζητηθουν ευθύνες 

στήν περίπτωση τής μή έπακριβους τηρήσεως των δδηγι

ών του» . 

'Από τήν πλευρά της, ή άντιπολίτευση, μέ δηλώ

σεις καί άνακοινώσεις άρχηγών τών κομμάτων, ζητεί 

τήν άμεση σύλληψη τών δραστών καί έπιρρίπ-tει 
στήν Κυβέρνηση τήν εύθύνη γιά τή δράση χουντο

φασιστικών στοιχείων καί τή μομφή γιά έλλιπfί κά

θαρση, άνοχή καί κάλυψη τών έξτρεμιστών. 
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Τό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης άποφαίνεται μέ 

ψήφους 12 κατά 2 ότι είναι άναρμόδιο- γιά λόγους 

διαδικαστικούς- νά έπιληφθεί τής έλληνικής προσ

φυγής γιά τή διαφορά στό Αίγαίο. Ή άπόφαση αύτή 

θεωρείται άπό τήν Κυβέρνηση άπλώς διαδικαστική, 

δεδομένου ότι δέν θίγει τήν ούσία του θέματος, ούτε 

τίς ούσιαστικές καί νομικές θέσεις τής έλληνικής 

πλευρίiς, οί δποίες, όπως άναφέρεται σέ σχετική 

άνακοίνωση, διατηρουν άκέραια τήν άξία τους. 

Σχετικά μέ τήν άπόφαση του Διεθνους Δικαστη

ρίου έκδόθηκε κυβερνητική άνακοίνωση: 

«'Η 'Ελλάς προσέφυγε στό Διεθνές Δικαστήριο τόκα

λοκαίρι του 1976, σέ μιά κρίσιμη φάση των σχέσεών της μέ 
τήν Τουρκία πού ε{ χε προκληθεί &πό τίς γνωστές αυθαίρε

τες τουρκικές ένέργειες στό Αίγαίο. Σκοπός τής έλληνικής 

προσφυγής ήταν &φ' ένός μέν ή έκτόνωση τής καταστά

σεως, άφ' έτέρου δέ ή διευκρίνιση νομικών ζητημάτων 

σχετικών μέ τήν δριοθέτηση τής ύφαλοκρηπίδος. 'Η 

Τουρκία άρνήθηκε νά συμπράξει στόν δικαστικό διακανο

νισμό τής διαφοράς καί ή 'Ελλάς προσέφυγε στό Δικαστή

ριο μονομερώς. Σέ τέτοιες περιπτώσεις μονομερους προ

σφυγής τό Δικαστήριο εfναι αναγκασμένο άπό τό κατα

στατικό του νά έξετάσει έάν ε{ναι ή όχι άρμόδιο νά έπιλη

φθεί τής διαφοράς. 

»UΟταν τό 1931 ή 'Ελλάς προσεχώρησε στήν Γενική 
Πράξη τής Γενεύης, διετύπωσε έπιφύλαξη, μέ τήν όποία 

άπέκλεισε άπό τήν άρμοδιότητα του Δικαστηρίου διαφο

ρές πού άφορουν στό "έδαφικό της καθεστώς". Τό Δικα

στήριο άπέφυγε νά άποφανθεί έάν ή ύφαλοκρηπίς περι

λαμβάνεται ή όχι στήν εννοια του έδαφικου καθεστώτος, 

έθεώρησε δμώς δτι εχει σχέση μέ αυτό καί κηρύχθηκε 
άναρμόδιο. 'Η aπόφαση συνεπώς του Δικαστηρίου εχει 

άποκλειστικά διαδικαστικό χαρακτήρα καί δέν θίγει διό

λου τήν ουσία του θέματος ή όποία οuτε έξετάσθηκε, οuτε 

ήταν δυνατό νά έξετασθεί μέ τήν έρμηνεία πού δόθηκε 

στήν άνωτέρω έπιφύλαξη τής 'Ελλάδος. Κατά συνέπεια, ή 

άπόφαση δέν θίγει τίς ουσιαστικές καί νομικές θέσεις τής 

'Ελλάδος πού διατηρουν άκέραια τήν άξία τους. 

»'Όσον άφορά τούς συλλογισμούς, βάσει των δποίων 

τό Δικαστήριο κηρύχθηκε άναρμόδιο, ή έλληνική Κυβέρ

νηση διατηρεί σοβαρούς ένδοιασμούς ώς πρός τήν νομική 

τους θεμελίωση, δεδομένου δτι, έκτός τών liλλων, ή ύφα

λοκρηπίς ήταν εννοια liγνωστη τό 19.:1'1, δταν διατυπώθηκε 
ή έλληνική έπιφύλαξή». 
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Μετά άπό είκοσιτετράωρες μαραθώνιες συζητή

σεις, ή έλληνική άντιπροσωπεία στήν ύπουργική 

σύνοδο' Ελλάδος- ΕΟΚ- έπικεφαλής δ Γ. Ράλλης 

-καταλήγει σέ συμφωνία μέ τούς έκπροσώπους τών 

'Εννέα πάνω στούς όρους τής έλληνικής έντάξεως. 

'Όπως είχε ζητήσει ή έλληνική πλευρά καί όπως 

είχε ήδη προβλεφθεί στήν περίπτωση τής έντάξεως 
τής Μ. Βρετανίας, τής Δανίας καί τής 'Ιρλανδίας, 

όλοι οί τομείς τής έλληνικής οίκονομίας (τιμές, μη

χανισμοί άγορίiς κ.λ.π.), οί θεσμοί κ.λ.π., θά προ

σαρμοστουν στά ίσχύοντα γιά μιά μεταβατική περί

οδο, τό άνώτατο όριο τής δποίας είναι πέντε χρόνια. 

'Αναλυτική εκθεση τών γενικών γραμμών τής συμ

φωνίας εκαμε πρός τόν τύπο δ άρμόδιος ύπουργός, Γ. 

Κοντογεώργης. Σύμφωνα μέ τίς δηλώσεις του, ή πεν

ταετής, κατ' άνώτατο όριο, μεταβατική περίοδος 

καλύπτει τούς έξης τομείς: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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«I. Τήν Τελωνειακή UΕνωση, δηλαδή, έντός τής πεντα
ετίας θά καταργηθοuν βαθμιαία oi δασμοί είσαγωγής γιά 
τά βιομηχανικά προϊόντα πού προέρχονται άπό τίς χώρες 

τής ΕΟΚ, ένώ ταυτόχρονα οί δασμοί μας εναντι προϊόντων 

τρίτων χωρών θά προσαρμόζονται στό ϋψος τών δασμών 

του Κοινοu Έξωτερικοu Δασμολογίου τής ΕΟΚ. 

»2. 'Εντός πενταετίας, έπίσης, θά καταργηθοuν οί δα
σμοί καί θά άρθοuν δλα τά έμπόδια στήν κυκλοφορία 

προϊόντωv χάλυβος άνάμεσα στήν ΕΟΚ καί στήν ·Ελλάδα 

(τομεύς ΕΚΑΧ). 

»3 . τίς έξωτερικές έμπορικές σχέσεις τής Κοινότητος, 
δπου ή 'Ελλάς θά άναλάβει βαθμιαίως έντός τής πενταετί

ας τίς ύποχρεώσεις, άλλά καί τά δικαιώματα πού άπορρέ

ουν άπό τίς προτιμησιακές συμφωνίες πού εχει ύπογράψει 

ή ΕΟΚ μέ πολλές τρίτες χώρες (άφρικανικές, άσιατικές 

άλλά καί εύρωπαϊκές τής ΕΖΕΣ) . 

»4. Τόν τομέα τής κινήσεως κεφαλαίων, δπου έντός 
πενταετίας θά ύπάρχει πλήρης έλευθερία στήν κίνηση κε

φαλαίων καί άδήλων συναλλαγών μεταξύ 'Ελλάδος καί 

τής ΕΟΚ. 'Η 'Ελλάς, πάντως, Ciν μετά τήν πενταετία άντι

μετωπίζει προβλήματα ίσοζυγίου πληρωμών, μπορεί νά 

άναστέλει γιά ενα διάστημα τήν έλευθερία κινήσεως κεφα

λαίων. 

»5. Τόν έργατικό καί κοινωνικό τομέα, έξαιρέσει τής 
έλευθέρας διακινήσεως έργατών. Ό τομεύς αύτός καλύ

πτει τήν παροχή οίκογενειακών έπιδομάτων, τό δικαίωμα 

έργασίας γιά τά μέλη τής οίκογενείας καί διάφορα άσφα

λιστικά θέματα. 

»6. Τό δικαίωμα έγκαταστάσεως πού άφορα τήν έγκατά
σταση έπιχειρήσεων καί έλευθέρων έπαγγελματιών άπό τίς 

χώρες τής ΕΟΚ πρός τήν ·Ελλάδα καί άντιθέτως . 

»7. Τήν συμμετοχή μας στόν κοινοτικό προϋπολογισμό, 
γιά τόν όποίο, δπως καί γιά τό δικαίωμα έγκαταστάσεως, 

άπομένουν πρός ρύθμιση ijσσονα προβλήματα πού θά 

τακτοποιηθοuν έντός του 'Ιανουαρίου. 

»8. Τόν γεωργικό τομέα: Γιά δλα τά έλληνικά άγροτικά 
προϊόντα ή προσαρμογή τους στήν Κοινή 'Αγροτική Πο

λιτική θά γίνει κατ' άνώτατο δριο έντός πενταετίας . Συγ

κεκριμένα, μέ τήν εναρξη ίσχύος τής συνθήκης προσχωρή

σεως θά γίνει ή σύγκριση τών έλληνικών καί κοινοτικών 
τιμών καί οί διαφορές θά καλυφθοuν σταδιακά καί σέ ίσες 

δόσεις έντός τής μεταβατικής περιόδου. 'Ακριβώς γι' αύ

τό, δπου οί διαφορές τιμών ε{ναι πολύ μικρές, ή προσέγγι

ση θά γίνει σέ συντομότερο διάστημα. 

»Τή βαθμιαία προσέγγιση τιμών έντός τής μεταβατικής 

περιόδου θά άκολουθοuν καί οί είσοδηματικές ένισχύσεις 

πού ίσχύουν γιά τούς παραγωγούς τής Κοινότητας καί οί 

όποίες θά καταβάλλονται στούς 'Έλληνες παραγωγούς 

σταδιακά. 'Επίσης, στό σύνολό τους θά καταβάλλονται 

καί στήν ·Ελλάδα οί έπιδοτήσεις πού χορηγεί ή Κοινότη

τα γιά τίς έξαγωγές τών άγροτικών προϊόντων της πρός 

τρίτες χώρες. 

»'Από τήν πρώτη ήμέρα τής έντάξεως καί γιά τά προϊ

όντα μας πού ύπάγονται στήν Κοινή 'Αγροτική Πολιτική 

θά ύπάρχει κοινοτική μεταχείριση, δηλαδή θά εισάγονται 

έλεύθερα καί χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό στίς 

χώρες τής ΕΟΚ. Στίς περιπτώσεις πού ύπάρχει διαφορά 

τιμών άνάμεσα στά έλληνικά προϊόντα καί στίς ένδεικτι

κές τιμές πού εχει καθορίσει ή Κοινότητα, γιά νά μήν δια-

ταράσσεται ή άγορά, δ ξένος είσαγωγέας πού παίρνει τά 

προϊόντα μας θά πληρώσει στήν FEOGA συμψηφιστικά 
ποσά έντάξεως, δπως Ciλλωστε ίσχύει καί γιά τίς ίδιες τίς 

χώρες τής ΕΟΚ. 

»'Επίσης, κατόπιν έλληνικής έπιμονής, οί 'Εννέα 

δέχθηκαν- παρ' δτι δέν εχουν κοινή άγορά γιά τό βαμβά

κι -νά είσαγάγουν σύστημα στηρίξεως τής παραγωγής 

έλληνικοu βάμβακος, ή όποία θά γίνει μέ τήν χορήγηση 

είσοδηματικών ένισχύσεων στούς βαμβακοπαραγωγούς, 

rοστε ή καλλιέργειά τους νά άποβεί πιό συμφέρουσα. 'Ακό

μη, οί 'Εννέα δέχθηκαν σύστημα προστασίας γιά τά έλλη

νικά σύκα καί σταφίδες, τών όποίων θά πριμοδοτείται ή 

έξαγωγή καί πρός τήν ίδια τήν ΕΟΚ καί πρός τίς τρίτες 

χώρες . ' Η πριμοδότηση θά καλύπτει τήν διαφορά μεταξύ 

έλληνικοu καί διεθνοuς κόστους παραγωγής. ·Η περίπτω

ση του έλληνικοu καπνοu θά έξετασθεί στά πλαίσια τής 

συμμετοχής στόν κοινοτικό προϋπολογισμό καί πάντως θά 

ίσχύσει μικρότερη τής πενταετίας μεταβατική περίοδος. 

'Ο κοινοτικός κανονισμός γιά τά καπνά προβλέπει τιμές, 

στίς όποίες εχουν ένσωματωθεί οί είσοδηματικές ένισχύ

σεις. Οί διαφορές &νάμεσα στίς τιμές αύτές καί τίς διεθνείς 

θά καλύπτονται άπό τό Κοινοτικό Ταμείο . 

»'Από τήν γενική περίοδο τής πενταετίας, οί 'Εννέα 

τελικά έπέμειναν καί έξαιρέθηκαν τά έξής πού ύπήχθησαν 

σέ έπταετή μεταβατική περίοδο: 

» I. Στήν γεωργία τά προϊόντα: νωπή ντομάτα καί τομα
τοπολτός καί ροδάκινα. 

»2. Στόν κοινωνικό τομέα: ή έλεύθερη διακίνηση έργα

των άπό τήν 'Ελλάδα πρός τίς χώρες τής ΕΟΚ καί άντιθέ

τως. Προεβλέφθηκαν δμως τά έξής: 

»Οί 'Έλληνες έργάτες, πού ε{ναι ήδη έγκατεστημένοι 

στίς χώρες τής ΕΟΚ, άπολαμβάνουν άπό τήν στιγμή τής 

έντάξεως τά ίδια δικαιώματα μέ τούς έργαζομένους τών 

χωρών τής ΕΟΚ. Τά οίκογενειακά έπιδόματα θά καταβλη

θοuν .στά μέλη τών οίκογενειών, ίσως καί άμέσως μετά τήν 

ενταξη. 'Επίσης, τά μέλη τών οίκογενειών τους θά εχουν 

δικαίωμα έργασίας σταδιακά καί σέ μιά μικρή μεταβατική 

περίοδο. 'Επίσης, στή διάρκεια τής έπταετίας καί έφ ' 

δσον ή Κοινότητα εχει άνάγκη έργατών θά προτιμοuνται 

κατά προτεραιότητα UΕλληνες έργάτες. 

»'Η συμφωνία μας μέ τήν ΕΟΚ πλεονεκτεί εναντι /:κεί

νης πού /:πέτυχαν τό 1970 τά τρία νέα μέλη(' Αγγλία, 'Ιρ
λανδία, Δανία) στά έξής σημεία: 

»1. 'Επιτύχαμε νά διατηρήσουμε ύπό ελεγχο είσαγωγής 
14 βιομηχανικά προϊόντα εναντι είσαγωγών άπό ΕΟΚ καί 
17 άπό τρίτες χώρες, γιά νά προστατεύσουμε άποτελεσμα
τικώτερα τούς άντίστοιχους κλάδους τής έλληνικής βιο

μηχανίας. 'Ανάμεσα στά προϊόντα αύτά, τά πιό βασικά 

ε{ναι τά λιπάσματα, τό άργό πετρέλαιο καί τά προϊόντα 
πετρελαίου . Οί τρείς ε{χαν έπιτύχει έξαιρέσεις μόνο γιά 

2-3 προϊόντα. 
»'Επίσης, έπι τύχαμε εύνοϊκότερες παρεκκλίσεις -άπ' 

δ,τι οί τρείς χώρες δσον άφορα τήν κίνηση κεφαλαίων. 

Γιατί κρατήσαμε τό δικαίωμα νά διατηρήσουμε ύπό ελεγχο 

τήν κίνηση κεφαλαίων άπό τήν 'Ελλάδα πρός τό έξωτερι

κό γιά νά άποφύγουμε άπότομες διαταραχές στό ίσοζύγιο 

πληρωμών». 

Στίς προσπάθειες πού κατέβαλε ή έλληνική Κυ-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΟΚ 

'Ο Γ. Κοντογεώργης, άρμόδιος ύπουργός γιά θέματα ΕΟΚ, συνεργάστηκε στενά 

μέ τόν πρωθυπουργό στήν κρίσιμη φάση τών διαπραγματεqσεων για τήν ένταξη. 
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βέρνηση προκειμένου νά ύπερκεραστοϋν οί δυσκο

λίες πού εlχαν άνακύψει στό τελευταίο στάδιο των 

διαπραγματεύσεων καί νά έπιτευχθεί δ τελικός θετι

κός διακανονισμός άναφέρεται παραστατικά, σέ με

ταγενέστερο άφήγημά του, δ Γ. Κοντογεώργης -
καί πάλι: 

<<Κατά τήν έβδομάδα 12-19 Δεκεμβρίου μέχρι τήν 

υπουργική σύνοδο τής Συνδιασκέψεως τών διαπραγματεύ

σεων συνέχισα στίς Βρυξέλλες τίς έπαφές μου μέ τή γερ

μανική προεδρία καί μέ τήν Ευρωπαϊκή 'Επιτροπή, γιά 

τήν προσέγγιση τών διαφορών πού υπήρχαν στούς άνοι

κτούς άκόμη τομείς των διαπραγματεύσεων, ένώ παράλλη

λα συνεχιζόταν ή τεχνική έπεξεργασία τών έκκρεμών θεμά

των μεταξύ τών 'Ελλήνων καί τών Κοινοτικών έμπειρο

γνωμόνων. 

»Σέ άλλεπάλληλες συναντήσεις πού εΙχα μέ τόν άντι

πρόεδρο τής 'Επιτροπής Νατάλι, προσπαθήσαμε νά προ

σεγγίσουμε τίς έκτιμήσεις μας ώς πρός τά δημοσιονομικά 

άποτελέσματα, γιά νά μπορέσει ή 'Επιτροπή νά προετοιμά
σει μία συμβιβαστική λύση, πού θά μποροuσε νά γίνει 

άποδεκτή καί άπό τήν 'Ελλάδα. 

»Κατά τό διάστημα αότό ευρισκόμουν σέ συνεχή τηλε

φωνική έπικοινωνία μέ τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, 

δ δποίος, παρακολουθώντας άπό κοντά τίς έξελίξεις, κα

θόριζε τά δρια πού θά μποροuσαν νά γίνουν άποδεκτά άπό 

τήν πλευρά μας. 

»Τή νύκτα τής 19ης Δεκεμβρίου εΙχα μακρά συνομιλία 

μέ τόν αντιπρόεδρο Νατάλι γιά μία τελευταία έξέταση, σέ 

πολιτικό έπίπεδο, πρό τής υπουργικής συνόδου τής 20ής 

Δεκεμβρίου, χωρίς τήν παρουσία έμπειρογνωμόνων γιά 

δλα τά έκκρεμή θέματα καί τίς υπάρχουσες διαφορές σέ 

αυτά, rοστε, μέ βάση τή συνολική αυτή είκόνα, νά προσπα

θήσει ή 'Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νά προ

χωρήσει στήν τελευταία διερεύνηση των δυνατοτήτων 

προσεγγίσεως, άπό τήν πλευρά τών Κρατών-μελών καί νά 

προετοιμάσει, σέ συνεργασία μέ τήν προεδρία, μία συμβι

βαστική πρόταση, πού θά μποροuσε νά παρουσιασθή τήν 

κατάλληλη στιγμή στήν υπουργική σύνοδο καί ν' άποτελέ

σει τή βάση γιά τήν έπίτευξη συμφωνίας. 

»'Ένα άπό τά κύρια θέματα τής συζητήσεως ήταν ή 

προσέγγιση των έκτιμήσεών μας καί έκείνων τής Ευρω

παϊκής 'Επιτροπής, ώς πρός τό καθαρό δημοσιονομικό 

άποτέλεσμα γιά τήν 'Ελλάδα, άπό τίς δοσοληψίες της μέ 

τόν κοινοτικό προϋΠολογισμό, rοστε νά εΙναι βέβαιο δτι 

βάσει άντικειμενικών έκτιμήσεων κοινής άποδοχής, νά 

προκύπτει γιά τήν 'Ελλάδα ενα λογικό θετικό άποτέλεσμα. 

»'Ως πρός αυτό έπήλθε σημαντική προσέγγιση στίς 

έκτιμήσεις, μiiς έχώριζε δμως άκόμη μία άπόσταση, ή 

όποία μέ τήν άποδοχή των ρυθμίσεων πού έπρότεινα, μπο

ροuσε νά έξαλειφθή. 

»'Από τή συνάντησή μου αυτή σαφώς εβγαινε τό συμπέ

ρασμα δτι ή Ευρωπαϊκή 'Επιτροπή θά υποστήριζε τίς άρ

χικές προτάσεις της γιά πενταετή μεταβατική περίοδο στή 

γεωργία, γιά τήν όργάνωση νέων άγορών, πού δέν υπήρ

χαν, γιά τά κύρια έλληνικά προϊόντα, γιά τήν καθιέρωση 

προστατευτικοί) μηχανισμοί) γιά ώρισμένα ευαίσθητα έλ

ληνικά προϊόντα, άλλά μέ τόν δρο δτι άποβλέπουν μόνο 

στήν πραγματική έξίσωση των δρων άνταγωνισμοu, χωρίς 

νά καταλήγουν σέ διακριτική μεταχείριση σέ βάρος τών 

προϊόντων μας. 

»'Επίσης ή 'Επιτροπή συμμεριζόταν τίς άπόψεις μας 

γιά τή μ ή διακριτική μεταχείριση τών ' Ελλήνων έργαζομέ

νων στίς χώρες τής Κοινότητος, άπό άποψη κοινωνικών 

παροχών, καθώς έπίσης καί τή θέση μας δτι δέν ήταν νοη

τό ή 'Ελλάς, εστω καί μόνο γιά τό πρώτο ετος τής προ

σχωρήσεως, νά συνεισφέρει στόν κοινοτικό προϋπολογι

σμό περισσότερα άπ' δσα θά εισπράττει. 

»Σέ δύο συνόδους τής Συνδιασκέψεως των διαπραγμα

τεύσεων σέ έπίπεδο άναπληρωτών τήν Ικαί στίς 15 Δεκεμ
βρίου έξετάσθηκαν τά θέματα πού θ' άποτελοuσαν αντι

κείμενο συζητήσεως κατά τήν προσεχή υπουργική σύνοδο 

τών διαπραγματεύσεων. Καί οί δύο πλευρές κατέθεσαν 

σειρά δηλώσεων καί προέβησαν σέ συμπληρωματικές 

άνακοινώσεις, μέ τίς θέσεις πού υποστήριζαν στά έκκρεμή 

θέματα. 

»'Η !Οη σύνοδος τών διαπραγματεύσεων σέ έπίπεδο 

υπουργών συνήλθε στίς Βρυξέλλες, στίς 20 Δεκεμβρίου 
1978. Σ' αυτήν παρέστη καί δ υπουργός Γεωργίας κ. Ι. 

Μποuτος. 

»'Η ή μέρα των διαπραγματεύσεων άρχισε μέ μία πρωι

νή, ίδιαίτερη καί πολύ ουσιαστική συνάντηση, σέ φιλικό 

πρόγευμα έργασίας, τοu υπουργοί) 'Εξωτερικών Γ. Ράλλη 

καί έμοu, μέ τόν υπουργό 'Εξωτερικών τής Γερμανίας, πού 

προήδρευε στή Συνδιάσκεψη τών διαπραγματεύσεων, Χ. 

Ν τ. Γκένσερ καί τοu υπουργοί) άναπληρωτοu 'Εξωτερικών 

Φόν Ντονάνι. 

»Προέβημεν σέ μία γενική ανασκόπηση τής καταστά

σεως των διαπραγματεύσεων καί άπό τήν πλευρά μας έπα

ναλάβαμε στόν πρόεδρο τής Συνδιασκέψεως τίς άπόψεις 

πού θά υποστηρίζαμε στά σημεία έκείνα, στά όποία μiiς 

έχώριζε άκόμη μεγάλη άπόσταση άπό τίς κοινοτικές θέ
σεις καί καταστήσαμε σαφές δτι αν ή Κοινότης δέν εδειχνε 

κατανόηση στά πολιτικά καί οίκονομικά προβλήματα, οί 

διαπραγματεύσεις θά κατέληγαν σέ άδιέξοδο, γιατί ή ελ
ληνική Κυβέρνηση δέ θά μποροuσε νά άποδεχθή λύσεις 

πού θά κρίνονταν άπό τόν έλληνικό λαό ώς μή ίκανοποιη

τικές. 

»'Ο πρόεδρος τής Συνδιασκέψεως Γκένσερ, εδειξε πρά

γματι είλικρινή θέληση νά συμβάλλει, στό μέτρο των δυ

νατοτήτων του, στόν ουσιαστικό τερματισμό τών διαπρα

γματεύσεων στή συνάντηση αυτή καί υποσχέθηκε δτι θ' 

άναλάβει μεσολαβητικές πρωτοβουλίες μεταξύ μας καίμε

ταξύ ώρισμένων ακόμη άντιπροσωπειών γιά τή σύγκλιση 

των θέσεων καί γιά τή γεφύρωση τών διαφορών πού υπάρ

χουν, σέ σημείο έπί του δποίου θά μποροuσε νά έπιτευχθή 

συμφωνία. 

»Κατά τήν εναρξη τής έπίσημης συνεδριάσεως δ πρόε

δρος Γκένσερ παρουσίασε τίς θέσεις τής κοινοτικής άντι

προσωπείας, δπως τελικά εΙχαν διαμορφωθή, ϋστερα άπό 

μελέτη των έλληνικών θέσεων καί μετά τήν 1\ντονη δρα

στηριότητα καί τήν έντατική έργασία πού εγινε σέ δλα τά 

έπίπεδα γιά τήν προετοιμασία τής υπουργικής συναντήσε

ως στίς 20 Δεκεμβρίου . 

»Θά ήταν παράλειψη νά μήν άναφερθή δτι τό κατατεθέν 

κείμενο ανακοινώσεως τής κοινοτικής αντιπροσωπείας 

liρχιζε μέ τήν "εκφραση των ζωηρών ευχαριστιών τής 

Κοινότητος πρός τήν έλληνική άντιπροσωπεία γιά τήν 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΟΚ 417 

πληρότητα καί τήν ταχύτητα μέ τήν όποία άπάντησε στίς 

θέσεις πού παρουσίασε ή Κοινότης κατά τήν τελευταία 

ύπουργική σύνοδο στίς 6 Δεκεμβρίου 1978, στά τρία πολύ 
σημαντικά κεφάλαια των διαπραγματεύσεων, δηλαδή τής 

διαρκείας έφαρμογής των μεταβατικών μέτρων, τής γεωρ

γίας καί τής κοινωνικής πολιτικής". 

»Μέ τίς νέες κοινοτικές θέσεις στούς τρείς αύτούς το

μείς τών διαπραγματεύσεων έπραγματοποιείτο, σέ ώρισμέ

να σημεία, προσέγγιση των κοινοτικών πρός τίς έλληνικές 

θέσεις, άλλά στά βασικά γιά μίiς σημεία, ο{ κοινοτικές 

προτάσεις δέν προσέφεραν άποδεκτές λύσεις. 

»Οί νέες κοινοτικές θέσεις καί οί θέσεις πού διατυπώ

σαμε σχετικά μ' αύτές, ϋστερα άπό μία σύντομη διακοπή 

τής συνεδριάσεως, είναι συνοπτικά οί άκόλουθες: 

»Ή Κοινότης έδέχετο κατ' άρχήν περίοδο διαρκείας 

πέντε έτών γιά τήν έφαρμογή μεταβατικών ρυθμίσεων καί 

κυρίως γιά τήν προσέγγιση τών τιμών, άλλά, κατ ' έξαίρεση 

του κανόνος, έπέμενε στή μεταβατική περίοδο όκτώ έτών 

γιά τό έλαιόλαδο καί τά άλλα έλαιουχα προϊόντα, γιά τούς 

οίνους καί γιά ώρισμένα εύαίσθητα φρουτα καί λαχανικά 

νωπά καί μεταποιημένα, χωρίς δμως ν' άναφέρονται αύτά. 

»Γιά νά συμβάλουμε στήν έπίτευξη συμφωνίας, προ

σεγγίσαμε τήν κοινοτική θέση καί προτείναμε μεταβατική 

περίοδο &ξι έτών μόνο γιά τά ροδάκινα καί τόν τοματοπολ

τό, δύο προϊόντα στά όποία οί έλληνικές τιμές εφθαναν 

μόλις τό 50% τών κοινοτικών, καί σάν άντάλλαγμα ζητή
σαμε βραχύτερη τής πενταετίας μεταβατική περίοδο γιά 

τήν προσέγγιση των τιμών καί τών είσοδηματικών ένισχύ

σεων στό λάδι. 

))Γιά τό βαμβάκι ή Κοινότης δεχόταν τή θέση μας, νά 

περιληφθή στόν πίνακα τών άγροτικών προϊόντων καί νά 

ληφθουν τά κατάλληλα είδικά κοινοτικά μέτρα, τά όποία 

θά όρίζονταν γιά τήν προστασία του προϊόντος. Ζητήσαμε 

νά διευκρινισθή δτι τά μέτρα αύτά θά περιλαμβάνουν 

όπωσδήποτε καί τήν είσοδηματική ένίσχυση των παρα

γωγών. 

)) 'Επιμείναμε στή θέση μας γιά τήν άμεση έφαρμογή 

του κοινοτικου Κανονισμου γιά τό βαμβακόσπορο. 

))Γιά τίς σταφίδες καί τά συκα ή Κοινότης δεχόταν νά 

περιληφθουν στόν κοινοτικό Κανονισμό προστασίας τών 

μεταποιημένων φρούτων καί λαχανικών. 

)) 'Επιφυλαχθήκαμε καί ζητήσαμε διευκρίνιση δτι πάν
τως θά έφαρμόζεται καί γιά τά δύο αύτά προϊόντα τό σύ

στημα των είσοδηματtκών ~νισχύσεων. 
))Γιά τή ζάχαρη, ή νέα κοινοτική θέση, στήν ούσία, δέν 

άποτελουσε βελτίωση τής προηγουμένης. 'Επέμενε δπως 

ή ποσότης βάσεως ύπολογίζεται βάσει τής μέσης παραγω

γής τής πενταετίας πρίν τό 1977, πού κατέληγε σέ ποσό 
κατώτερο τής τότε παραγωγής μας. ' Υποστηρίξαμε δτι εί

ναι άπόλυτα λογικό τό μερίδιό μας νά όρισθή τουλάχιστον 

στό έπίπεδο έτησίας παραγωγής τών ζαχαρουργείων μας. 

))Γιά τή ρήτρα διαφυγής ή Κοινότης έπέμενε στήν άπο

ψη τής γενικής έφαρμογής, γιατί ή προσχώρηση δημιουρ

γουσε νέο νομικό πλαίσιο. 

))Δεχθήκαμε τήν κοινοτική θέση, άφου άλλωστε, δπως 

άνέλυσα καί στή Βουλή , κατά τή συζήτηση του κυρωτικου 

νόμου τής συνθήκης προσχωρήσεως, άπό τήν ερευνα πού 

είχαμε διενεργήσει μεταξύ των διαφόρων κλάδων τής έλ

ληνικής βιομηχανίας καί άπό τήν έμπειρία τής έφαρμογής 

τής ρήτρας κατά τήν προηγουμένη διεύρυνση τής Κοινό

τητος, προέκυπτε δτι έμείς καί όχι ή Κοινότης θά προσφεύ

γαμε στήν έφαρμογή της, δπως άλλωστε καί συνέβη. 

)) ·Ως πρός τό συμπληρωματικό μηχανισμό, γιά τά φ ρου
τα καί λαχανικά, πού πρότεινε ή Κοινότης, δεχθήκαμε νά 

συμβάλουμε στήν έφαρμογή ένός συστήματος προσεγγί

σεως τών κοινοτικών καί των έλληνικών τιμών καί έξα

σφαλίσεως ίσων δρων άνταγωνισμου, μέ τόν δρο δμως δτι 

τό σύστημα αύτό δέν θά περιλαμβάνει στοιχεία πού θά 

μπορουσαν νά όδηγήσουν σέ διάκριση σέ βάρος τής 'Ελ

λάδος, δτι θά έφαρμοζόταν καί γιά τά φρουτα καί λαχανικά 
τών έννέα χωρών-μελών κατά τήν είσαγωγή τους στήν 

'Ελλάδα καί δτι οί τιμές άποσύρσεως φρούτων καί λαχα

νικών κατά τήν προσχώρησή μας, σέ καμμία περίπτωση 

δέν θά ήταν χαμηλότερες των έλληνικών τιμών, πρό τής 

προσχωρήσεως. 

))Ή Κοινότης δεχόταν τό αίτημά μας γιά τήν άμ~ση 

έφαρμογή των κοινοτικών μέτρων, άπό τήν ήμέρα τής 

προσχωρήσεως, βάσει τών όποίων έχορηγείτο σημαντική 

κοινοτική βοήθεια γιά τόν έκσυγχρονισμό τών γεωργικών 

έκμεταλλεύσεων, γιά τίς διαρθρωτικές βελτιώσεις, γιά τήν 

επαγγελματική έκπαίδευση των άσχολουμένων στή γεωρ
γία καί γιά τήν όρεινή καί ήμιορεινή γεωργία, σέ ώρισμέ

νες λιγώτερο εύνοημένες περιοχές. 

))Στόν κοινωνικό τομέα ή Κοινότης ζήτησε νά διευκρι

νίσουμε, σέ ποιά εκταση θά είμαστε ετοιμοι νά δεχθουμε 

παρέκκλιση άπό τή γενική άρχή τής πενταετους μεταβατι

κής περιόδου. 

))Διευκρινίσαμε δτι θά μπορούσαμε ν' άντιμετωπίσουμε 

μεταβατική περίοδο &ξι έτών, άποκλειστικά γιά τήν έλεύ

θερη κυκλοφορία τών έργατών, μέ τόν δρο δτι ο{ "Ελληνες 

έργάτες θά &χουν, κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιό

δου, δικαίωμα προτιμήσεως εναντι των έργατών τρίτων 

χωρών καί δτι γιά τούς 'Έλληνες έργάτες πού είναι εγκα

τεστημένοι ή θά έγκατασταθουν νομίμως σέ χώρες τής 

Κοινότητος, θά έφαρμοζόταν ίση μεταχείριση μέ τούς έρ

γάτες των άλλων χωρών-μελών. 

))Μετά τή διατύπωση των θέσεων των δύο μερών, διέκό

πη ή σύνοδος τό μεσημέρι καί άρχισαν διμερείς έπαφές τής 

προεδρίας καί τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής, άφ ' ένός με

ταξύ των άμεσα ένδιαφερομένων χωρών καί άφ • έτέρου 
μαζί μας, γιά τήν προετοιμασία μιίiς νέας συμβιβαστικής 

προτάσεως. 

))Τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή τηρούσαμε &.διάκο

πα ένήμερο τηλεφωνικώς γιά τίς έξελίξεις ό κ. Ράλλης καί 

έγώ. 

))Ή συνεδρίαση έπανελήφθη περίπου στίς 7 τό βράδυ. 
)) 'Ο πρόεδρος Γκένσερ άνακοίνωσε τό άποτέλεσμα τών 

παρατεταμένων διαβουλεύσεων, πού κατέληξαν σέ μία νέα 

συμβιβαστική πρόταση τής προεδρίας, πού γιά νά έπιτευ

χθή χρειάστηκε, δπως είπε, ώρισμένα Κράτη-μέλη νά κα

ταβάλουν μεγάλες προσπάθειες καί νά έγκαταλείψουν ση

μαντικές θέσεις, προκειμένου νά σημειωθή πρόοδος. 

)) · Ο συμβιβασμός τής προεδρίας προέβλεπε: 

))- Βασική μεταβατική περίοδο πέντε έτών. 

))- Είδική μεταβατική περίοδο έπτά έτών γιά τά ροδά

κινα, νωπά καί κονσερβοποιημένα, τίς τομάτες νωπές καί 

μεταποιημένες, τό έλαιόλαδο καί τά άλλα έλαιουχα προϊ-
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όντα, τά άγγούρια, τά πορτοκάλια, καί τά νωπά σταφύλια. 

>>- Βελτίωση τοϋ συμψηφιστικοϋ μηχανισμοϋ γιά τά 

νωπά φροϋτα καί λαχανικά, μέ τήν άναγνώριση ένός προο

δευτικώς αυξανομένου, κατά τή μεταβατική περίοδο, περι

θωρίου, ύπέρ τής ·Ελλάδος κατά τή σύγκριση των έλληνι

κών μέ τίς κοινοτικές τιμές . 

»- Τό βαμβάκι θά θεωρηθή γεωργικό προϊόν καί θ' 

άποτελέση τό άντικείμενο εiδικοϋ Πρωτοκόλλου. Σέ περί

πτωση πού θά εχορηγείτο βοήθεια στήν παραγωγή , θά 

εχορηγείτο γιά ώρισμένη ποσότητα ή επιφάνεια παραγω

γής. · Η βοήθεια στό βαμβακόσπορο θά χορηγηθή προο

δευτικά, κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου. 

»- Θά εξετασθή στό πλαίσιο τής κοινοτικής νομοθε
σίας , ή δυνατότης χορηγήσεως των ενισχύσεων στήν πα

ραγωγή σταφίδων καί σύκων. 

»- ·Η μεγίστη έλληνική ποσόστωση γιά τή ζάχαρη 
πρέπει νά εύρίσκεται στά δρια μιας πρόσφατης άναφορaς 

των ετων 1975 εως 1977/78. 
»- Τά προβλήματα τοϋ καπνοϋ καί τοϋ καλαμποκιοϋ, 

τά όποία φαίνεται δτι εlναι δημοσιονομικοϋ χαρακτήρος, 

θά έξετασθοϋν μέσα σ , αυτό τό πλαίσιο. 

»- 'Η ρήτρα διασφαλίσεως θά εχει διάρκεια εφαρμο

γής πέντε ετων, έκτός άπό τίς περιπτώσεις πού θά δρισθή 

μακροτέρα μεταβατική περίοδος, δπότε ή διάρκεια τής 

εφαρμογής της θά εlναι ίση . 

»- ·Η ενδοκοινοτική έλευθερία κυκλοφορίας των έρ

γαζομένων θά ισχύσει μετά τήfήξη τής μεταβατικής πε

ριόδου των έπτά έτών. ' Η Κοιvότης δέχθηκε, γιά τή διάρ
κεια αυτής τής μεταβατικής περιόδου , σχεδόν στό σύνολό 

τους τά έλληνικά αΙτήματα, ώς πρός τά μέλη των οiκογε

νειών καί τά οΙκογενειακά επιδόματα των ήδη εγκατεστη

μένων στίς χώρες μέλη • Ελλήνων εργατών. 
»Μέ τίς νεώτερες αυτές κοινοτικές προτάσεις σημειώ

θηκε μέν νέα πρόοδος πρός τήν κατεύθυνση των θέσεών 

μας, άλλά μaς εχώριζε άκόμη μεγάλη άπόσταση ώς πρός 

τίς περιπτώσεις εφαρμογής μεταβατικής περιόδου μακροτέ

ρας άπό τήν πενταετία. 

»Ζητήσαμε διακοπή τής συνεδριάσεως γιά νά μελετή

σουμε τίς νεώτερες κοινοτικές προτάσεις καί νά επανέλ

θουμε . 

»Ή συνεδρίαση διεκόπη στίς 7.30 τό βράδυ. 
»Κατά τή διάρκεια τής διακοπής είχαμε πολλές διερευ

νητικές συζητήσεις μέ τήν προεδρία, ή όποία ενημέρωνε 

καί συμβουλευόταν τίς ι'iλλες άντιπροσωπείες. 

» Ό κ. Γ. Ράλλης καί έγώ είχαμε άλλεπάλληλες τηλε

φωνικές επικοινωνίες μέ τόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, 

δ δποίος καθόρισε τά τελευταία δρια στά όποία θά μπο

ρούσαμε νά δεχθοϋμε συμφωνία. Στήν τελευταία έπικοι

νωνία μου μέ τόν πρωθυπουργό, κατά τίς I τό πρωί, μοϋ 
εδωσε ρητές δδηγίες νά έπιμείνουμε άμετακίνητοι σέ 

γενική μεταβατική περίοδο πέντε έτών γιά τή γεωργία, μέ 

μόνη δυνατή εξαίρεση, στήν τελευταία φάση καί άνάλογα 

μέ τήν πορεία των διαπραγματεύσεων, νά δεχθοϋμε μετα

βατική περίοδο έπτά ετών γιά δύο προϊόντα, τά ροδάκινα 

νωπά η μεταποιημένα καί τόν τοματοπολτό, γιά τά όποία ή 

μεγάλη διαφορά μεταξύ των κοινοτικών καί έλληνικών 

τιμών, μποροϋσε ν' άποτελεί δικαιολογητικό αίτιο , γιά τόν 

δρισμό μακροτέρας μεταβατικής περιόδου. 

»·Η συνεδρίαση έπανελήφθη στίς 2.45 τό πρωί, άφοϋ 

προηγουμένως καί ϋστερα άπό μακρές συζητήσεις καί συ

νεννοήσεις μέ ώρισμένες πρωτεύουσες καί δραστήρια με

σολαβητική προσπάθεια των κ.κ. Γκένσερ, φόν Ντονάνι 

καί Νατάλι είχαμε συμφωνήσει μέ τήν προεδρία, σέ μία νέα 

συμβιβαστική πρόταση, ώς πρός τή διάρκεια καί τήν εκτα

ση έφαρμογής τής μεταβατικής περιόδου διαρκείας έπτά 

ετων, πού παρέμενε άκόμη τό βασικό σημείο διαφωνίας . 

»Ή συμβιβαστική αυτή πρόταση εγινε δεκτή άπό τή 

Συνδιάσκεψη καί προέβλεπε γενική μεταβατική περίοδο 

προσαρμογής πέντε έτών γιά δλους τούς τομείς, ή όποία 

μπορεί νά συντομευθή σέ δσες περιπτώσεις ο{ συνθήκες 

πού έπικρατοϋν στό συγκεκριμένο τομέα τό επιτρέπουν, μέ 

τήν εξαίρεση μεταβατικής περιόδου έπτά ετων μόνο γιά 

δύο άγροτικά προϊόντα, τά ροδάκινα, νωπά η κονσερβο

ποιημένα, καί τίς τομάτες νωπές η μεταποιημένες, καθώς 

καί γιά τό δικαίωμα έλευθερίας έγκαταστάσεως των εργα

ζομένων. 

»Μέ τή συμφωνία στό γεωργικό τομέα, στήν κοινωνική 

πολιτική καί στό δριζόντιο θέμα τής διαρκείας τής μετα

βατικής περιόδου εφαρμογής των ρυθμίσεων προσαρμογής 

σέ δλους τούς τομείς, κατά παρέκκλιση τοϋ κοινοτικοϋ 

καθεστώτος, εκλειναν ουσιαστικά ο{ διαπραγματεύσεις. 

»Τά επιτευχθέντα άποτελέσματα εκρίθησαν γενικά ευ

νοϊκά γιά τήν ·Ελλάδα καί εlναι χαρακτηριστικά γι' αυτό 

τά σχόλια τοϋ εγκυρου καί εiδικοϋ στά κοινοτικά καί οι

κονομικά θέματα ευρωπαϊκοϋ τύπου, πού συγκλίνουν στή 

διαπίστωση δτι ή Έλλάς εκέρδισε αυτό πού επεδίωκε» 163 • 

Εύθύς μετά τήν έπίτευξη τής συμφωνίας, δ Κ . 

Καραμανλής έξέφρασε, μέ σύντομη δήλωση, τήν 

{κανοποίησή του: 

« 'Εκφράζω τήν ι'κανοποίησή μου γιά τήν έπιτευ
χθείσα στίς Βρυξέλλες συμφωνία. Ή συμφωνία αύτή 

άποτελεί τόν τελευταίο σταθμό στήν μακρά πορεία 

πού διανύσαμε γιά τήν όργανική ενταξη τής χώρας 

μας στήν ΕΟΚ. Καί εlμαι βέβαιος δτι θά γίνη άφετη

ρία μιaς καλύτερης καί άσφαλέστερης ζωής γιά τό 

λαό μας». 

Τήν έπομένη, 22 Δεκεμβρίου, δ πρωθυπουργός 
εκαμε έκτενείς δηλώσεις: 

«Χθές συνετελέσθη στίς Βρυξέλλες &να ι'στορικό 

γιά τήν 'Ελλάδα γεγονός. Μέ τόν τερματισμό τών 

βασικών διαπραγματεύσεων όλοκληρώθηκε μιά προ

σπάθεια 18 έτών καί ή χώρα μας κατέστη ούσιαστικά 
τό δέκατο μέλος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 

;;Οί διαπραγματεύσεις ύπήρξαν δύσκολες καί πέ

ρασαν κατά τούς τελευταίους μήνες άπό κρίσιμες φά

σεις. Καί αύτό, γιατί €πρεπε νά έναρμονισθοίJν άπό

ψεις καί συμφέροντα δέκα Κυβερνήσεων, πού άντι

μετωπίζουν δλες δύσκολα έσωτερικά προβλήματα. 

Παρά ταίJτα οί διαπραγματεύσεις έτερματίσθησαν 

κατά τρόπο ι'κανοποιητικό, γιατί έπεκράτησε τελικά 

ή λογική καί ή πολιτική βούληση τών Κυβερνήσε

ων. Οί δύο τρείς άμοιβαίες παρεκκλίσεις πού tγιναν 

στήν μεταβατική περίοδο, εlναι μάλλον συμβολικές. 
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Καί άποβλέπουν στήν προστασία τής Κοινότητος, 

καί συνεπώς καί τής 'Ελλάδος, άπό μελλοντικούς 

κινδύνους. 

»'Απομένει ήδη ή ύπογραφή τής Συμφωνίας 'Εν

τάξεως καί ή κύρωσή της άπό τά εύρωπαϊκά κοινο

βούλια, πού έλπίζω βασίμως δτι θά έπιταχυνθοvν. 

»'Όπως έτόνισα κατ' έπανάληψη, ή ένταξή μας 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα άποτελεί ταυτόχρονα 

πολιτική καί οίκονομική έπιλογή. Καί θά έπηρεάση 

βαθύτατα τό μέλλον τοv έθνους. 

»Θά ύποβοηθήση καί θά έπιταχύνη τήν οίκονο

μική καί κοινωνική άνάπτυξη τής χώρας μας, γιατί 

θά έπιτρέψη στόν λαό μας νά άναπτύξη έλεύθερα τήν 

δραστηριότητά του μέσα σέ μιά άγορά άπό 260 έκα
τομμύρια κατοίκους. Θά άνεβάση τό βιοτικό έπίπεδο 

τοv λαοv μας καί είδικώτερα τών άγροτών καί τών 

έργαζομένων, πού θά τούς φέρη σταδιακά στό έπίπε

δο τών Εύρωπαίων συναδέλφων τους. 

))Γιά τά ώφελήματα πού θά έχη ή οίκονομία μας 

άπό τήν ένταξη μίλησαν ήδη καί θά μιλήσουν οί 

άρμόδιοι ύπουργοί. 'Εκείνο πού θά μπορούσα νά πώ 

σάν συμπέρασμα, ε{ ναι δτι οί ένισχύσεις τής άγροτι

κής οίκονομίας μας άπό τά Κοινοτικά Ταμεία θά φθά

σουν στό τέλος τής πενταετίας τά 500 περίπου έκα
τομμύρια δολλάρια έτησίως. 

)) 'Αλλά ή προσχώρησή μας στήν Εύρωπαϊκή 
Κοινότητα άποτελεί, δπως εlπα, καί πολιτική έπιλο

γή · έπιλογή, ή μεγάλη σημασία τής όποίας δέν έχει 
έπαρκώς έκτιμηθή· καί δέν έχει έκτιμηθή εlδικώτερα 

άπό έκείνους πού πολυπραγμονούν περί τό θέμα τής 

έντάξεως. 

>)Στήν Δυτική Εύρώπη πραγματοποιούνται στήν 

έποχή μας έξελίξεις πού προετοιμάζουν σταθερά τήν 

μεταμόρφωση τών σημερινών οίκονομικών κοινοτή

των σέ πολιτικούς όργανισμούς. Ή πολιτική ένα

ποίηση τής Δυτικής Εύρώπης εύρίσκεται στό δρόμο 

τής πραγματοποιήσεως, παρά τήν βραδύτητα μέ τήν 

όποία συντελείται καί τίς άναπόφευκτες δυσχέρειες 

πού παρατηρούνται σέ κάθε διαδικασία δημοκρατι

κή. 

»Μέ τήν ίσότιμη συμμετοχή μας σέ μιά ίσχυρή 

οΙκογένεια έλεύθερων, άνεξάρτητων καί δημοκρατι

κών λαών, δπως θά εlναι ή 'Ενωμένη Εύρώπη, θά 
κατοχυρώσουμε τήν έθνική μας άνεξαρτησία. Γιατί 

ή ένταξη τής χώρας μας στήν οΙκογένεια αύτή θά τήν 
άπαλλάξη άπό όποιεσδήποτε έξαρτήσεις, άφοv θά 
τήν καταστήση ίσότιμη μέ τίς μεγάλες εύρωπαϊκές 

χώρες, μέ τίς όποίες θά έχη ψήφο ίσοδύναμη. 

»Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά διαλύσω 

τήν σύγχυση πού δημιουργείται σκόπιμα γύρω άπό 

τήν πολιτική σημασία τής έ~τάξεως. Γιατί εlναι αύ

τονόητο δτι μέ τήν ένταξή μας θά συνδέσουμε τό 

μέλλον μας, πολιτικά καί οίκονομικά, μέ τήν 'Ενωμέ

νη Εύρώπη, άφοv θά άποτελέσουμε όργανικό της τμή-

μα. Γι' αύτό άλλωστε καί έπιδιώκουμε τήν ένταξη. 

"Οπως, γι' αύτό τήν καταπολεμούν καί έκείνοι πού 

θέλουν νά άποκόψουν τή χώρα μας άπό τή δημοκρα

τική Εύρώπη, χωρίς δμως νά ξέρουν ποv τήν όδη

γοvν. 

)) 'Αλλά πέραν τής κατοχυρώσεως τής έθνικής μας 
άνεξαρτησίας, μέ τή συμμετοχή μας στήν 'Ενωμένη 

Εύρώπη θά ένισχύσουμε καί τούς δημοκρατικούς μας 

θεσμούς. 

»Γιατί δλη ή θεσμική δομή τών εύρωπαϊκών κοι

νοτήτων προϋποθέτει τήν λειτουργία σέ κάθε χώρα 

πολιτεύματος δημοκρατικού. 

»Τά ώφελήματα δμως, πολιτικά καί οίκονομικά, 

άπό τήν ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, δέν 

θά τά άποκτήσουμε αύτόματα καίχωρίς προσπάθειες 

καί κόπους. 'Αντίθετα, θά χρειασθή συνεχής καί 

έπίπονη προσπάθεια, γιά νά προσαρμόσουμε όχι 

μόνο τήν δομή τής οΙκονομίας μας, άλλά καί τήν 

νοοτροπία μας στήν νέα κατάσταση πού θά δη

μιουργηθή. 

»Πιστεύω δτι ό λαός μας έχει τήν ίκανότητα τής 

προσαρμογής καί δτι θά άντιμετωπίση έπιτυχώς τήν 

ίστορική αύτή πρόκληση, πού θά μάς όδηγήση σέ 

καινούργιους δρόμους καί θά μάς άνοίξη καινούρ

γιους όρίζοντες». 

Οί άντιδράσεις πού έκδηλώθηκαν στό χrορο τής 

άντιπολιτεύσεως ήταν διαφορετικές. 'Ο Α. Παπαν

δρέου, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εδωσε στή δημοσιό

τητα τήν άκόλουθη δήλωση: 

«'Ο συμβιβασμός επιτεύχθηκε. Καί ή χώρα μας δρομο

λογείται πλέον πρός τήν ενταξη στήν ΕΟΚ. 

»Τό ΠΑΣΟΚ εχει, άπό καιρό τώρα, πάρει ξεκάθαρη 

θέση πάνω στό θέμα τής ενταξης τής χώρας στήν ΕΟΚ. Μέ 

δυό λόγια: Εϊμαστε ενάντια στήν ενταξη καί ύπέρ μιaς 

εΙδικής συμφωνίας μέ τήν ΕΟΚ πού θά έξασφάλιζε τίς 

άναγκαίες προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη τών διαφόρων 
κλάδων τής οΙκονομίας καί ταυτόχρονα πλήρη άνεξαρτη

σία στήν εθνική άναπτυξιακή μας στρατηγική . Εϊμαστε 

άντίθετοι στήν ενταξη, γιατί πιστεύουμε πώς δέν έξυπηρε
τεί ούτε τά βραχυχρόνια, ούτε τά μακροχρόνια συμφέρον

τα του έλληνικου λαου. Πιστεύουμε ειδικότερα πώς ή προ

σχώρηση μιaς μικρής περιφερειακής χώρας, δπως ή 'Ελ

λάδα, στόν συνασπισμό τών εύρωπαϊκών μονοπωλίων, ση

μαίνει πρώτα άπ' δλα ούσιαστική έγκατάλειψη του οΙκο

νομικου μας μέλλοντος στά χέρια του οiκονομικου διευ

θυντηρίου τών Βρυξελλών, τήν σκληρότητα του όποίου 
ε{χαν τήν εύκαιρία νά δοκιμάσουν πρόσφατα οί κυβερνη

τικοί διαπραγματευτές. Σημαίνει άκόμα πάρα πέρα ύποδού

λωση τής χώρας στά ξένα πολιτικοστρατιωτικά κέντρα 

άποφάσεων. Σημαίνει δηλαδή όλοκλήρωση του οΙκονομι

κου, πολιτικου καί πολιτιστικου δορυφορισμου του τόπου, 

πού ή ντόπια καί ή ξένη άντίδραση προετοιμάζουν άπό 
καιρό. Γιά μaς δέν ύπάρχει καμιά άμφιβολία πώς θά πληγεί 

άποφασιστικά ή βιομηχανία μας. 'Αλλά τήν ϊδια τύχη θά 

εχει καί ή γεωργία μας. Μέ τίς δυνατότητες πού εχει ή 
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ΕΟΚ στά πλαίσια τής Κοινής 'Αγροτικής Πολιτικής νά 

παρεμβαίνει στήν διάρθρωση τής έλληνικής γεωργίας, θά 

δδηγήσει μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου στήν &πόλυτη προ

σαρμογή πρός τά κοινοτικά συμφέροντα σέ βάρος τοϋ 

'Έλληνα &γρότη. 

»Αuτή τήν rορα τής κυβερνητικής θριαμβολογίας είμα

στε ύποχρεωμένοι νά έπισημάνουμε άλλη μιά φορά τούς 

μεγάλους κινδύνους πού έγκυμονεί γιά τό ~θνος ή κρίσιμη 

αuτή έπιλογή τής Δεξιaς, μιά έπιλογή πού ~γινε έρήμην 

τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 'Επαναλαμβάνουμε μέ τήν εύκαιρία 

αύτή, πώς τό ΠΑΣΟΚ, δταν ~ρθει στήν έξουσία, θά ζητή

σει &πό τόν έλληνικό λαό, νά διατυπώσει σέ έλεύθερο δη

μοψήφισμα καί ϋστερα &πό πλήρη διαφώτιση τήν τελική 

&πόφασή του γιά τήν ~νταξη στήν ΕΟΚ». 

'Αρνητική υπήρξε ή τοποθέτηση καί τοϋ ΚΚΕ: 

«Εlναι γνωστή ή θέση τοϋ ΚΚΕ πάνω στό θέμα τής 

~νταξης τής χώρας μας στήν Κοινή 'Αγορά. Είμαστε κα

τηγορηματικά &ντίθετοι μέ τήν ~νταξη. 'Ο έλληνικός λαός 

δέν ~χει τίποτα νά χαρεί &πό τή συμφωνία πού πραγματο

ποιήθηκε, γιά τήν όποία τόσο θριαμβολογεί ή Κυβέρνη

ση. Πέρα &πό τά άλλα, &ποτελεί τουλάχιστον σχήμα όξύ
μωρο τό νά θριαμβολογεί γιά τή συμφωνία ή Κυβέρνηση 

τή στιγμή πού ούσιαστικά ύποχώρησε καί &πό τίς πρόσφα

τες θέσεις πού διακήρυξε δ πρωθυπουργός μέ τό γνωστό 

γράμμα του. 'Η δλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων καί 

οί δροι πού έπιβλήθηκαν στή χώρα μας εlναι ενα μικρό 

&λλά χαρακτηριστικό δείγμα τοϋ τί ~χει νά &ντιμετωπίσει 

ή 'Ελλάδα μετά τήν ~νταξη. 'Επιβεβαιώνεται δτι ή 'Ελλά

δα μπαίνει σ' ενα όργανισμό των πολυεθνικών μονοπωλί

ων, τά όποία θά &ποφασίζουν ούσιαστικά γιά τό τί καί σέ 

ποιές τιμές θά παράγει ή χώρα μας. 

»Ή χθεσινή συμφωνία θίγει καίρια συμφέροντα των 

έργαζομένων καί &ποτελεί πλήγμα στήν έθνική &νεξαρτη

σία τής χώρας μας. 

»'Επιβεβαιώνεται δτι ή διαδικασία των διαπραγματεύ

σεων γιά τήν ~νταξη τής 'Ελλάδας στήν Κοινή 'Αγορά 

χρησιμοποιείται άπό τούς ίμπεριαλιστές σάν μέσο έκβια

σμοϋ γιά νά έπιτύχουν ύποχωρήσεις τής Κυβέρνησης στά 

έθνικά θέματα καί γιά νά πραγματοποιήσουν μιά συνολική 

&μερικανονατοϊκή ρύθμιση των προβλημάτων τής περιο

χής». 

Τό ΚΚΕ (έσ.) έντόπισε τήν κριτική του στούς 
όρους τής έντάξεως: 

«'Η Κυβέρνηση ύπόκυψε στίς Βρυξέλλες καί δέχτηκε 

μιά σειρά δρους γύρω &πό κρίσιμα θέματα των διαπραγμα

τεύσεων γιά τήν ενταξη πού βρίσκονται σέ πλήρη &ντίθε

ση μέ τά έλληνικά συμφέροντα, μέ τούς δρους πού ή ίδια 

εΙ χε διατυπώσει άκόμα καί μέ τό περιεχόμενο τής πρόσφα

της έπιστολής του πρωθυπουργου κ. Καραμανλή πρός τούς 

'Εννέα. 

»Τό κόμμα μας εlχε πάντα συνδέσει τήν ενταξη στήν 
ΕΟΚ μέ δ ρους συμφέροντες γιά τό λαό καί τή χώρα, δ ρους 

πού !:χει διαγράψει μέ σαφήνεια. Τό ΚΚΕ έσωτερικου έκ

φράζει τήν πλήρη &ντίθεσή του στίς &παράδεκτες ρυθμί

σεις πού δέχτηκε ή Κυβέρνηση κάτω &πό τήν πίεση τής 

ΕΟΚ. 

>>'Η Κυβέρνηση δέν μπορεί νά δεσμεύει τό !:θνος. 

'Οφείλει νά φέρει c'iμεσα τό πρόβλημα στή Βουλή γιά νά 

πληροφορηθεί ύπεύθυνα ή κοινή γνώμη καί νά μπεί ή 

δποιαδήποτε συμφωνία κάτω &πό τήν κρίση των &ντιπρο

σώπων του λαου». 

'Από τούς άλλους πολιτικούς ήγέτες πού εκαμαν 

δηλώσεις εύθύς μετά τήν άναγγελία τής τελικής 

συμφωνίας, ό Ι. Πεσμαζόγλου έντόπισε τήν τοποθέ

τησή του στήν παρατήρηση ότι ή τελευταία αύτή 

υπήρξε «πολύ λιγότερο εύνοϊκή γιά τήν 'Ελλάδα άπ' 

ό,τι θά ήταν άναγκαίο καί δυνατό». Θετική, τέλος, 

χαρακτήρισε τή συμφωνία ό Η. Ήλιοϋ, πρόεδρος 

τής ΕΔΑ: ή ενταξη στήν ΕΟΚ ήταν άναπόφευκτη καί 

υπό δρισμένες προϋποθέσεις συμφέρουσα· οί συμ

φωνίες πού εγιναν δέν πρέπει νά άποδοκιμαστοϋν, 

άλλά νά υπάρξει μέριμνα γιά νά υποστεί ή οίκονομία 

τής χώρας όσο γίνεται λιγότερους κραδασμούς άπό 

τό δύσκολο έγχείρημα τής έντάξεως ώς πλήρους μέ

λους. 

Παράλληλα μέ τούς έκπροσώπους τής Κυβερνή

σεως καί των πολιτικών κομμάτων, εσπευσαν νά δια

τυπώσουν τίς άπόψεις τους γιά τήν ενταξη καί κορυ

φαiοι είδικοί οίκονομολόγοι, οί άκαδημαϊκοί Ξ. Ζο

λώτας καί Α. 'Αγγελόπουλος. 'Ο διοικητής τής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος δήλωσε: 

<Πό γεγονός τής συμφωνίας γιά τήν ενταξη τής 'Ελλά

δος στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει νά χαιρετίσουμε 

δλοι ένθουσιωδώς. Πιστεύω δτι οί δροι, κάτω &πό τούς 

δποίους πραγματοποιήθηκε ή Συμφωνία, εΙναι πολύ ίκα

νοποιητικοί, αν λάβουμε ύπόψη δτι στίς διαπραγματεύσεις 

οί 'Εννέα δέν εΙ χ αν κατά νουν μόνον τήν 'Ελλάδα, &λλά 

καί τήν 'Ισπανία καί Πορτογαλία, πού εΙ ναι ύποψήφιες γιά 

!:νταξη στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα. Τό γεγονός αύτό δη

μιούργησε τίς δυσκολίες πού συναντήσαμε καί τίς δποίες 

δλες σχεδόν ύπερνικήσαμε. 

>>Τό έπίτευγμα αύτό εΙναι !:ργο του πρωθυπουργοϋ κ. Κ. 
Καραμανλή, δ δποίος μέχρι τήν τελευταία στιγμή μέ τό 

βάρος τής προσωπικότητάς του έξανάγκασε τούς 'Εννέα 

σέ ούσιώδεις ύποχωρήσεις. 'Αλλά καί ή έλληνική &ντι

προσωπεία χειρίσθηκε τά ζητήματα μέ τρόπο έπιδέξιο καί 

πειστικό. 'Η συμφωνία αύτή &ποτελεί &ποφασιστική καμ

πή γιά τήν οίκονομία καί τό πολιτικό μέλλον τής χώρας 

μας. Μοϋ δόθηκε ή εύκαιρία έπανειλημμένα νά τονίσω τά 

μεγάλα όφέλη πού θά &ποκόμιζε ή Έλλάς μέ τήν ενταξή 

της στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Βεβαίως, θά !:χουμε καί 

δυσχέρειες νά &ντιμετωπίσουμε. Τήν οίκονομία μας δέν 

τήν φοβaμαι, γιατί είναι δυναμική καί !:χει άποδείξει πάν

τοτε εύλυγισία καί προσαρμοστικότητα. 'Εκεί πού ύστε-' 
ρουμε εlναι ή διοίκηση καί ή όργάνωση. Θά πρέπει δέ έδώ 

νά έντείνουμε τίς προσπάθειές μας γιά γρήγορη βελτίωσή 

τους, c'iν καί πιστεύω δτι κάτω &πό τήν πίεση τής Κοινότη

τας θά συμβή αύτό χωρίς δυσκολίες. 

>>Τό πόσο εlχε δίκιο ή Κυβέρνηση νά έπιδιώξη τήν εν

ταξή μας φαίνεται καί &πό τό γεγονός δτι ή μέν Τουρκία 
κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες γιά νά τήν ματαιώση, ή δέ 
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Πορτογαλία καί 'Ισπανία, συμπεριλαμβανομένου καί του 

Κομμουνιστικου κόμματός της, άγωνίζεται γιά νά έπιτύ

χουν τήν ενταξή τους)) . 

Ό Α. 'Αγγελόπουλος, διοικητής τής 'Εθνικής 

Τραπέζης, δήλωσε: 

«Ή συμφωνία γιά τήν ενταξη πού άποτελεί μεγάλη 

ίστορική στιγμή στήν πορεία του εθνους μας, άνοίγει μιά 

νέα έλπιδοφόρα έποχή γιά τό μέλλον τής χώρας μας . Εlμαι 

βέβαιος πώς μέ τήν κινητοποίηση όλων τών φορέων ίδιω

τικών καί κρατικών, καθώς καί του κάθε 'Έλληνα, θά φθά

σουμε γρήγορα τά έπίπεδα τών ευρωπαϊκών χωρών γιά νά 

προετοιμάσουμε επειτα τή χώρα γιά μιά νέα έξόρμηση μέ 

στόχο τό ετος 2000, πού πρέπει ν' άποτελή τό νέο δρόσημο 
τών προσπαθειών μαζ καί τών έθνικών μας έπιδιώξεων)) . 

'Η όριστική εύόδωση τών διαπραγματεύσεων γιά 

τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότη

τες άποτέλεσε τό άντικείμενο σχολίων άπό τά έγκυ

ρότερα όργανα τής διεθνοί>ς κοινής γνώμης. 

Τό έξειδικευμένο στά κοινοτικά θέματα Πρακτο

ρείο Τύπου «Εύρώπψ>, άφοί> ε{ χε συμμεριστεί τίς έλ

πίδες πού έξέφραζε ή είσήγηση τής Οίκονομικής καί 

Κοινωνικής 'Επιτροπής δτι «ή 'Ελλάδα, πηγή τfίς 

δημοκρατίας καί του δυτικοί> πολιτισμοί>, θά συμβά

λει στήν πορεία μιας ίσχυρότερης Κοινότητας μέ 

στόχο πολιτικούς, οίκονομικούς καί κοινωνικούς» 

(1-12), στό Δελτίο τfίς 22ας Δεκεμβρίου ύπογράμμιζε: 

«'Η πολιτική θέληση γιά τήν τήρηση τών προθεσμιών 

έπέτρεψε τήν έπίτευξη συμβιβασμοu στά λεπτά καί δύσκο
λα προβλήματα. 'Όταν ή έλληνική άντιπροσωπεία, κατό

πιν συνεννοήσεως μέ τόν κ. Καραμανλή, κατέστησε σαφή 

τά όρια, πέραν τών δποίων δέν ήταν διατεθειμένη νά ύπο

χωρήσει, τότε ή Κοινότητα εκαμε τίς κυριότερες παραχω

ρήσεις, όπως δ περιορισμός σέ έπτά ετη τής μέγιστης δι

άρκειας τής μεταβατικής περιόδου καί ή έφαρμογή τής 

περιόδου αuτής σέ πολύ μικρό άριθμό γεωργικών προϊόν

των καί πέντε ετη γιά τά ύπόλοιπα)). 

Στή Γαλλία, ή «Monde» χαρακτήρισε τή συμφω
νία τών Βρυξελλών ώς άναμφισβήτητη έπιτυχία τfίς 
διαΠραγματευτικfίς τακτικfίς τfίς έλληνικfίς Κυβερ
νήσεως. «Ό κ. Καραμανλfίς πρός τούς 'Εννέα: Ή 
'Ελλάδα δέν θά ένταχθεί μέ όποιοδήποτε τίμημα», 

ε{ χε τονίσει σέ τίτλο της, στίς 13 Δεκεμβρίου, ή «Fi
garo»· ένώ, παράλληλα, ό γαλλικός τύπος εδινε έξα
κολουθητικά ί::μφαση καί στίς διαφορετικές τοποθε
τήσεις πού, ώς καί στήν 'Εθνοσυνέλευση, διατυπώ

νονταν άπό τούς έκπροσώπους τών πολιτικών κομμά

των: άνεπιφύλακτα θετική ή κυβερνητική παράταξη, 
θετικό μέ έπιμέρους έπιφυλάξεις τό Σοσιαλιστικό 

κ<)μμα , άπόλυτα άρνητικό τό ΚΚΓ, προεκτείνοντας 

τήν πολεμική του καί άπό τίς στfίλες τής «Humani
te». 

'Εκτενfί σχόλια άφιέρωσε στό γεγονός της όρι

στικής συμφωνίας γιά τήν ενταξη τfίς ' Ελλάδος ό 

βρετανικός τύπος. ·Η «Economist» δημοσίευσε στίς 
15 Δεκεμβρίου είδικό ενθετο άφιερωμένο στήν 'Ελ
λάδα:«' Η ύποδοχή τών 'Ελλήνων στήν ΕΟΚ» -τό

νιζε- <<πρέπει νά ε{ ναι θερμή καί γενναιόδωρη». ' Η 

«Observer» ε{χε έκφράσει δυσφορία γιά τήν άρχική 
σκληρή τοποθέτηση τών έκπροσώπων τfίς Κοινότη

τας, τονίζοντας δτι μιά άνάλογη στάση άνατρέπει 

τήν άρχή, δτι οί ίσχυρότερες οίκονομίες θά πρέπει 

νά βοηθήσουν τίς άσθενέστερες γιά νά έπιτύχουν με

γαλύτερη εύημερία καί μεταβάλλει σέ οίκονομικό 

έφιάλ τη τήν προοπτική τfίς διευρύνσεως, πού ε{ναι 

άπαραίτητη γιά τήν ύποστήριξη τών νέων δημοκρα

τιών (20-12), ένώ ή «Financial Times» ε{χε, νωρίτερα, 
έπισημάνει δτι ή προσφορά τοϋ Συμβουλίου τών 

ύπουργών ήταν πολύ λιγότερο γενναιόδωρη άπό τίς 

προτάσεις τfίς Έπιτροπfίς. «Ή Κοινότητα» -κατέ

ληγε ό άνταποκριτής της στίς Βρυξέλλες- «προφα

νώς ένδιαφέρθηκε περισσότερο νά ίκανοποιήσει τίς 

άπαιτήσεις τών σημερινών μελών της παρά νά κατα

νοήσει τίς άνάγκες τfίς 'Ελλάδος» (7-12). Ή ϊδια 
έφημερίδα, μετά τήν έπίτευξη τfίς όριστικfίς συμφω

νίας, συνεπέρανε μέ ίκανοποίηση, σέ κύριο Ciρθρο 

της, δτι τελικά <ωί διαπραγματεύσεις αύτfίς της 

έβδομάδος έρρύθμισαν καί τά δύο θέματα, τό έργατι

κό καί τό γεωργικό, μέ δρους πού ε{ναι πολύ πιό 

εύνοϊκοί γιά τήν ·Ελλάδα άπό έκείνους πού οί Γερ

μανοί, οί Γάλλοι καί οί 'Ιταλοί ήταν άρχικά διατε

θειμένοι νά προσφέρουν» (22-12). Τήν ϊδια ήμέρα, ή 
«Guardian» έπεσήμαινε δτι οί 'Εννέα, μέ τό φόβο 
τών πολιτικών έπιπτώσεων πού θά ε{ χε στήν 'Ελλά

δα ή Ciρνησή τους νά τfίς άποδώσουν καί σύντομα 

έξολοκλήρου τά όφέλη άπό τήν ενταξή της στίς Εύ
ρωπαϊκές Κοινότητες, πρότειναν συμβιβασμό στά 

περισσότερο δύσκολα έκκρεμή ζητήματα. 

Θετική ύπfίρξε ή στάση κατεξοχήν άντιπροσω
πευτικών όργάνων τοϋ ίταλικοϋ ήμερήσιου τύπου. 

'Η «Giornale» ε{ χε, στίς 29 Δεκεμβρίου, θεωρήσει 
φυσιολογική τήν πρόταξη τfίς 'Ελλάδος εναντι τfίς 

'Ισπανίας καί τfίς Πορτογαλίας, έφόσον οί διαπρα

γματεύσεις της μέ τήν Κοινότητα ε{ναι περισσότερο 

προχωρημένες καί χαρακτήριζε τό γεγονός δτι γίνε

ται λιγότερο λόγος γιά τήν πρώτη, παρά γιά τίς Ciλ

λες δύο χώρες, ώς ενδειξη ισορροπίας καί όμαλfίς 
έξελίξεως τών πραγμάτων. 'Η «Popolo», στίς 9 Δε
κεμβρίου, ε{χε τονίσει χαρακτηριστικά: 

Ή είσοδος τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ διευκολύνει τή 

σταδιακή πρόσδεση τής Κοινότητας στίς μεσηβρινές πε

ριοχές, ένισχύει τή δημοκρατία καί τήν έλευθερία σέ έκ 

παραδόσεως άνήσυχες περιοχές, συμβάλλει ώστε νά κατα

στεί περισσότερο συγκεκριμένος δ διάλογος μέ τόν άραβι

κό κόσμο. 

Πρέπει νά διερωτηθουμε σοβαρά, έάν τό μεγάλο αuτό 

πολιτικό σχέδιο μπορεί νά τεθεί σέ άμφισβήτηση άπό τε

χνικά προβλήματα έσχάτης σημασίας. 
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'Η έπίσπευση τών προθεσμιών γιά τήν ελληνική εντα

ξη θά μποροuσε νά άποτελέσει τήν καλύτερη άπάντηση 

στίς ύπερβολικές καί ίσως όχι άβάσιμες άμηχανίες πού 

δεσμεύουν, τίς ήμέρες αύτές, τό μέλλον τής Εύρώπης. 

Πρός άνάλογη κατεύθυνση στράφηκε καί ή 

«Aνanti», στίς 15 Δεκεμβρίου, άφότου έκδηλώθηκαν 
δυσκολίες στό τελικό διαπραγματευτικό στάδιο: 

Τό θέμα δένεΙ ναι νά άπορριφθεί μιά πολιτική έπιλογή, 

γιατί συνεπάγεται δυσκολίες ή άρνητικές πλευρές άπό 

οΙκονομικής άπόψεως. 'Αλλά άπεναντίας τό θέμα ε{ναι νά 

προετοιμαστεί ή Κοινότητα, ώστε νά ε{ναι ταυτοχρόνως 

άποτελεσματική καί πιό έκτεταμένη. 

Παράλληλα, οί ίταλικές έφημερίδες εδωσαν εύ

ρεία δημοσιότητα στά πορίσματα του Συνεδρίου πού 

ε{χε συγκληθεί τίς ίδιες ήμέρες στό Παλέρμο, μέ θέ

μα «ΕΟΚ καί μεσογειακές χώρες». Γενικά, έπιση

μάνθηκε δτι, άναφορικά μέ τή διεύρυνση, ολοι συμ

φωνουν γιά iήν άνάγκη νά συνοδεύσουν τό αίτημα 

τής ταχείας έντάξεως τής 'Ισπανίας, 'Ελλάδας καί 

Πορτογαλίας στήν ΕΟΚ μέ άγώνα γιά τή μεταβολή 

τών κοινοτικών θεσμών. Καί, παράλληλα, εγινε φα

νερό δτι ή πορεία τής Εύρώπης των 'Εννέα πρός τή 

δωδεκαμελή Εύρώπη δέν θά ε{ναι άνώδυνη, θά θέσει 

σέ δλους, ίσχυρούς καί άδύνατους, παλαιούς καί νέ

ους εταίρους, σοβαρά προβλήματα οίκονομικής με

ταρρυθμίσεως. Οί κίνδυνοι τής διαιρέσεως θά πολ

λαπλασιαστουν, άλλά θά δοθεί έπίσης στά μέλη τής 

Κοινότητας ή ίστορική εύκαιρία γιά ν' άντιμετωπί

σουν, έπί ήπειρωτικου έπιπέδου, τό πρόβλημα τής 

έλλείψεως ίσορροπίας (Βορρίi-Νότου, άγροτικών

βιομηχανικών περιοχών). Οί οίκονομικές δυσκολίες 

-ήταν τό τελικό συμπέρασμα- πού θέτει ή διεύ

ρυνση, μπορουν καί πρέπει νά ξεπεραστουν μέ πολι

τικές λύσεις 164 • 

·Η τοποθέτηση των όργάνων τής γερμανικής 

κοινής γνώμης συνυφάνθηκε μέ τήν άποτίμηση δρι

σμένων έπιμέρους προβλημάτων, μέ τά όποία συνδεό

ταν ή έλληνική ενταξη. Σχετικά μέ τή διάρκεια των 

μεταβατικών περιόδων σέ δρισμένα άγροτικά προϊ

όντα καί στήν έλεύθερη διακίνηση, ή «General An
zeiger» τής Βόννης παρατηρουσε δτι, κατά τή γνώμη 
γερμανικών πολιτικών κύκλων, εΙναι δυνατή μιά πε

ραιτέρω παραχωρητικότητα έκ μέρους τής Εύρωπαϊ

κής Κοινότητας. ·Η ·Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 

δμως -πού λόγω του μεγάλου άριθμου ξένων έργα

των στήν ·Ομοσπονδιακή Δημοκρατία άποδίδει ίδι

αίτερη σημασία στήν έλεύθερη διακίνηση- έμμένει 

στό δικαίωμα νά λάβει προστατευτικά μέτρα στήν 

περίπτωση πού ή έλεύθερη διακίνηση (πού ήδη ίσχύ

ει πλήρως στόν χώρο τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας) 

θά δδηγουσε, δσον άφορίi τήν ·Ελλάδα, σέ σοβαρές 

περιπλοκές στή γερμανική άγορά έργασίας καί στήν 

άπειλή κατά τής τάξεως καί τής άσφάλειας. 

Στή συνέχεια, ή γερμανική έφημερίδα ύπεισερχό

ταν σέ ενα άλλο σημαντικό θέμα: 

'Η έπίσημη ένταξη τής 'Ελλάδος ύπολογίζεται νά γί

νει τό 1980. οι έλπίδες δτι ώς τότε θά μποροuσε νά έπέλθει 
συμφωνία στ~ν ελληνοτουρκική διαμάχη, στό Κυπριακό 

καί στό Αίγαίο, ώστε νά μήν έπιβαρυνθεί καί ή Κοινότητα 

μέ τή διαμάχη αύτή, έγιναν στό μεταξύ δπωσδήποτε πολύ 

ίσχνές. Προετοιμάζεται κανείς στήν ίδέα δτι θά πρέπει νά 

ύποστεί τήν uπαρξη αύτής τής διαμάχης μέσα στήν Εύρω

παϊκή Κοινότητα. Κατά τή γερμανική άντίληψη, άκόμη 

καί ο{ διαπραγματεύσεις πού έχουν στό μεταξύ άρχίσει γιά 

τήν προσαρμογή συμφώνου συνδέσεως μέ τήν Τουρκία 

στίς διαφοροποιηθείσες έξελίξεις, δέν προσφέρουν καμία 

άφετηρία γιά ταχεία διευθέτηση τής διαμάχης 165 • 

·Οπωσδήποτε, ή άναφορά του γερμανικου, δπως 

καί του βρετανικου τύπου στό θέμα δέν θά όφειλε νά 

θεωρηθεί τυχαία, δεδομένου δτι ή έκδήλωση άνησυ

χιών γιά τήν ϋπαρξη διαφορών τής 'Ελλάδος μέ μία 

γειτονική της χώρα έντοπίζονταν περισσότερο στό . 
Λονδίνο καί τή Βόννη. Πράγματι, 1:ό ίδιο έρώτημα 

ε{χε άνακύψει άπό τίς στήλες καί τών βρετανικών 

έφημερίδων. 

Τό ίδιο έρώτημα ετεινε νά άπασχολήσει καί άλλα 

διεθνή δημοσιογραφικά όργανα. «Ή ενταξη τής 

'Ελλάδος έν.δέχεται νά εχει σοβαρή σημασία γιά τήν 

έξωτερική πολιτική τής ΕΟΚ», εγραφαν χαρακτηρι
στικά οί «Financial Times»· καί συνέχιζαν: «"Αν ση
μειωθουν νέες έχθροπραξίες μεταξύ ·Ελλάδος καί 

Τουρκίας μετά τή διεύρυνση, ή ΕΟΚ θά βρεθεί σέ 

δύσκολη θέση καί αν θελήσει νά άποφύγει τήν άνά

μειξη στή διένεξη, θά πρέπει νά έπιδειχθεί μεγάλη 

συγκράτηση άπό δλες τίς πλευρές»166 • 

Παράλληλα, άπό τίς στήλες του γερμανικου 

τύπου, δημοσιευόταν άρθρο του Γιόζεφ "Ερτλ, 

• Ομοσπονδιακου ύπουργου 'Εργασίας καί Διατρο
φής, πού συνόψιζε χαρακτηριστικά τίς θέσεις τής 

Βόννη ς: 

«0{ διαπραγματεύσεις μέ τήν ·Ελλάδα θά λήξουν μέχρι 
τό τέλος του 1978. Βέβαια, ή δεύτερη αύτή διεύρυνση θά 
προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, πού θά πρέπει δμως 

νά τά παραβλέψουμε προσβλέποντας στήν πολιτική καί 

άνθρώπινη ύποχρέωση νά ένδυναμώσουμε τή δημοκρατική 

έξέλιξη σέ αύτές τίς χώρες καί, μέ τήν ένταξή τους στήν 

Κοινότητα, νά άξιοποιήσουμε τήν εύκαιρία γιά μιά μεγαλύ

τερη Εύρώπη. 

»Καί liς μή ξεχνάμε τίς προοπτικές πού δλοφάνερα πρό

σφερε ή ενταξη στίς τρείς χώρες. Προοπτικές πού πιστο

ποιοuν τήν άκατάπαυστη δύναμη ελξεως τής Εύρώπης. 

»Δύο άπερίσκεπτοι παγκόσμιοι πόλεμοι aφάνισαν σ' 

αύτόν τόν αίώνα άνθρώπους καί άγαθά άπό ύπερβολικό καί 

παρωξισμένο έθνικισμό. 'Η έπιδιωκόμενη Εύρώπη σημαί

νει διατήρηση τής έλευθερίας, άσφάλειας καί εύημερίας έν 

εΙρήνη, καί έπέκτασή τους στή γηραιά ήπειρο καί σ' δλό

κληρο τόν κόσμω> 167 • 
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'Αναγγέλλεται έπίσημα ή άπόφαση του Κ. Κα

ραμανλή νά έπισκεφθεί, στή διάρκεια του ετους 

1979, τή Μόσχα καί πιθανώς τό Πεκίνο, καθώς καί 
χώρες του άραβικου κόσμου, τής βαλκανικής καί 

άνατολικής Εύρώπης. Μέ τόν τρόπο αύτό, δ πρωθυ

πουργός θά άνταποκριθεί σέ προσκλήσεις πού άφη

σε νά παραμείνουν έκκρεμείς, έφόσον δέν εΙχε δρι

στικά ρυθμιστεί τό θέμα τής έντάξεως τής ·Ελλάδος 

στήν ΕΟΚ. 

Πολιτικοί παρατηρητές έπεσήμαιναν δτι ή έξαγ

γελία τών έπισκέψεων του 'Έλληνα πρωθυπουργοu 

σέ 12, συνολικά, χώρες καί ίδιαίτερα στή Σοβιετική 
'Ένωση καί τήν Λαϊκή Κίνα - εΙναι δυνατό - νά 

άποσκοπεί: 

Ι. Σέ μιά εμμεση άλλά σαφή διακήρυξη δτι οί 

μέχρι σήμερα κατευθυντήριες γραμμές τής έλληνι

κής έξωτερικής πολιτικής, πού κατέτειναν στήν 

καλλιέργεια φιλικών καί άμοιβαία έπωφελών σχέ

σεων τόσο μέ τίς άνατολικές χώρες δσο καί μέ τόν 

Τρίτο Κόσμο, δέν πρόκειται νά μεταβληθοuν. 

2. Στήν έπισήμανση δτι ή ·Ελλάδα δέν δεσμεύε
ται άπό τίς συμμαχικές της ύποχρεώσεις, δσον άφο

ρά τήν καλλιέργεια στενότερων σχέσεων μέ τή Σοβι

ετική 'Ένωση. ·Η έπισήμανση αύτή προσλαμβάνει 

ίδιαίτερη βαρύτητα λόγω τής παρατεινόμενης έκ

κρεμότητας στό θέμα του ΝΑ ΤΟ καί τής στασιμότη

τας πού έξακολουθεί νά χαρακτηρίζει τά διμερή ελ

ληνοαμερικανικά θέματα. 

3. Στήν ύπογράμμιση του ρόλου πού μπορεί νά 
διαδραματίσει, ώς δέκατο μέλος τής Εύρωπαϊκής 

Κοινότητας, στόν εύπαθή χώρο τής Βαλκανικής, άλ

λά καί στήν περιοχή τής άνατολικής Μεσογείου. 

Χαρακτηριστική ύπήρξε ή ταυτόχρονη δημοσίευ

ση άνταποκρίσεως του Ρ. Σωμερίτη άπό τό Παρίσι: 

«Σημαντική δραστηριοποίηση τής έλληνικής διπλω

ματίας σέ δλα τά έπίπεδα καί σχετικά μέ δλα τά μεγάλα 

θέματα πού ένδιαφέρουν τήν περιοχή προβλέπουν πολλοί 

Δυτικοί Εuρωπαίοι παρατηρητές μετά τόν ουσιαστικό τερ

ματισμό τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη τής 'Ελλά

δος στήν ΕΟΚ. Τήν πρόβλεψη τούτη, οί Δυτικοί παρατη

ρητές τήν στηρίζουν: 

» I. Στήν διαπίστωση πώς κατά τήν τελευταία τριετία ή 
'Αθήνα εfχε δώσει τήν άπόλυτη προτεραιότητα στό θέμα 

τής ΕΟΚ, μέ τήν πεποίθηση δτι τό θέμα τοuτο ήταν τόση

μαντικότερο, καί δτι άπό τήν ευνοϊκή λύση του θά έξαρτη

θεί καί ή πορεία δλων των dλλων μεγάλων έθνικών θεμά

των, άκόμη καί τής κατοχυρώσεως τής μεγαλύτερης δυνα

τής άνεξαρτησίας μέσα στό συλλογικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

»2. Στήν "έντύπωση" πώς ή ίδια ή έλληνική Κυβέρνη
ση θά προσπαθήσει κατά τήν προσεχή περίοδο νά δημι

ουργήσει τίς συνθήκες πού θά τής έπιτρέψουν άπό τήν 

πρώτη ή μέρα έφαρμογής τής συμφωνίας γιά τήν ενταξη, νά 

'Έχει έλεύθερα τά χέρια" γιά τήν ύπεράσπιση τών οίκονο

μικών συμφερόντων τής χώρας χωρίς τούς άρνητικούς άν-

τίκτυπους (ϋψος άμυντικών δαπανών, άπόπειρες συνδυα

σμοί) άπό ξένες Κυβερνήσεις πολιτικών καί μή πολιτικών 

θεμάτων) δρισμένων σημερινών προβλημάτων καί, κυρίως, 

αuτών πού δημιουργεί ή Τουρκία. 

»3. τέλος, στό (μέ δρισμένες άμφισβητήσεις) "γεγο
νός" δτι κατά τή διάρκεια τών τρίχρονων διαπραγματεύ

σεων, παρά τίς μερικές άντίθετες άπόπειρες κυρίως κοινο

βουλευτικές, καμιά άπό τίς έννέα Κυβερνήσεις τής ΕΟΚ 

δέν dσκησε "πολιτικό έκβιασμό" πάνω στήν 'Ελλάδα σέ 

σχέση μέ τήν Τουρκία καί τήν Κύπρο, δσες "ευχές" κι liv 
έκφράστηκαν, μερικές φορές έπίμονα, γιά μιά ίκανοποιη

τική γιά δλες τίς πλευρές λύση τών προβλημάτων τούτων. 

»Αυτό σημαίνει, τονίζεται, πώς δέν ύπάρχουν -καί δέν 

ήταν δυνατόν νά ύπάρξουν- μυστικοί γραπτοί ή dγραφοι 

πολιτικοί δ ρο ι γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στίς Ευρω

Π!Jϊκές Κοινότητες. 

»Βέβαια, τό tδανικό γιά πολλούς Ευρωπαίους θά ήταν ή 

'Ελλάδα νά εχει δμιiλοποιήσει, προτοu άρχίσει ή έφαρμο
γή τής συμφωνίας γιά τήν ενταξη, τίς σχέσεις της καί μέ τό 

ΝΑΤΟ καί μέ τήν Τουρκία. Τοuτο δέν σημαίνει δμως δτι οί 

Εuρωπαίοι πού εϋχονται αυτή τήν δμαλοποίηση (πού τήν 

εϋχεται έξ dλλου, δπως καθημερινά ύπογραμμίζεται, καί ή 

έλληνική πλευρά) εχουν καί συγκεκριμένα σχέδια ή λύσεις 

ύπ' δψη τους πού θά ήθελαν νά έπιβάλουν» 1 68 • 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1978 

·Ο Κ. Καραμανλής άπηύθυνε στόν έλληνικό λαό 

εύχετήριο μήνυμα: 

«"Ενας καινούργιος χρόνος διαδέχεται σέ λίγο τόν 

παλιό. Βέβαια, μέσα στήν άέναη ροή τοv χρόνου ή 

διαδοχή αύτή εlναι συμβολική. Εlναι δμως πάντα χρή

σιμο στό μεταίχμιο τής χρονικής αύτής άλλαγής, νά 

κάνουμε τόν άπολογισμό τής χρονιiiς πού πέρασε· 

καί μέ τήν πείρα τοίί παρελθόντος νά προσδιορίζουμε 

τούς στόχους μας γιά τή χρονιά πού έρχεται. 

»Υ Α ν έκτιμήσουμε άvτικειμενικά τόν χρόνο πού 

τελειώνει σήμερα, θά βρούμε δτι ήταν χρόνος καλός. 

Σχετικά καλός βέβαια, άφοίί στήν ζωή, καί ίδιαίτερα 

στήν πολιτική, δέν ύπάρχει τό άπόλυτο. 

»Είχαμε τόν χρόνο αύτό πολιτική σταθερότητα, 

πού λίγες χώρες στόν κόσμο τήν έχουν. Είχαμε δμα

λή δημοκρατική ζωή, πού δέν τήν είχαμε ποτέ στό 

παρελθόν. Καί μέσα σέ ένα άσυνάρτητο κόσμο, πού 

κατακλύζεται άπό τήν βία καί τήν άναρχία, έμείς εί

χαμε άσφάλεια, γαλήνη κοινωνική καί οΙκονομική 

πρόοδο άξιόλογη. Πρόοδο, πού, άνεξάρτητα άπό τίς 

στατιστικές, τήν διαπιστώνουμε μέ τήν έμπειρική 

παρατήρηση στήν καθημερινή ζωή τοίί λαού μας. 

»'Αλλά τό πιό σημαντικό εlναι δτι στό τέλος τού 

χρόνου αύτοίί καί ίJστερα άπό πολυετείς προσπάθειες 

έξασφαλίσαμε τήν ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοι

νότητα. 'Ένα μεγάλο δραμα παίρνει σάρκα καί όστii. 

Μιά μεγάλη Πολιτική, ή εύρωπαϊκή πολιτική τής 

'Ελλάδος, δικαιώνεται. Καί μιά καινούργια έποχή 

διανοίγεται γιά τό λαό μας. 
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;;Παραμένουν, βέβαια, άκόμη άνοικτά ώρισμένα 

κρίσιμα προβλήματα στόν έξωτερικό τομέα. 'Όπως 

γνωρίζετε, τά προβλήματα αύτά δέν τά δημιούργησε 

ή Κυβέρνησή μου. Τά έκληρονόμησε. Τά άντιμετώ

πισε όμως μέ σύνεση καί σταθερότητα. Καί χωρίς νά 

κάνη παραχωρήσεις είς βάρος τών συμφερόντων τής 

χώρας, άπέτρεψε έπικίνδυνες περιπέτειες. Ή Κυ

βέρνησις θά συνεχίση τήν προσπάθειά της γιά τήν 

είρηνική διευθέτηση αύτών τών προβλημάτων. Μέ

χρις ότου όμως βρουν τήν λύση τους, όφείλουμε νά 

έπαγρυπνοί5με καί vά χαλυβδώνουμε τήν έθνική μας 

ένότητα καί τήν κοινωνική μας συνοχή. Γιατί δέν 

άποκλείεται, έφόσον παραμένουν άκόμη έκκρεμή, νά 

ύπάρξη ύποτροπή τών κινδύνων. 

;;Γιά νά έκτιμηθή όμως σωστά καί δίκαια ή σημε

ρινή κατάσταση τής χώρας μας, θά πρέπει νά συγ

κριθή τόσο μέ τήν κατάσταση πού έπικρατεί στόν 

κόσμο, όσο καί πρό παντός μέ τό παρελθόν, παλιό 

καί πρόσφατο. 'Όταν δηλαδή ή χώρα μας εδινε τήν 

είκόνα Κράτους όπερέττας, μέ τά κινήματα καί τούς 

διχασμούς καί τίς συχνές πολιτικές καί συνταγματι

κές κρίσεις. 

;>Πάντως τό γεγονός ότι τό 1978 ύπήρξε χρόνος 
καλός, δέν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τά προβλήματα 

πού άπασχολοί5ν τό λαό μας. 'Αντίθετα, προβλήμα

τα ύπάρχουν πολλά καί δύσκολα καί πρό παντός 

έκείνα πού εχουν συσσωρευθή άπό τό άνερμάτιστο 

παρελθόν. 

;; Άλλά, όπως ε{πα aλλοτε, προβλήματα ύπάρ

χουν καί θά ύπάρχουν πάντοτε, έφ' όσον ύπάρχει 

ζωή, πού ε{ναι δημιουργός προβλημάτων. Άπόδειξις 

ότι άκόμα καί οι' πιό προηγμένες χώρες εχουν προ

βλήματα καί μάλιστα πιό περίπλοκα άπό τά δικά μας. 

Τό ζήτημα ε{ναι aν τά προβλήματα αύτά ι'εραρχοί5ν

ται σωστά καί aν μέ τά περιωρισμένα μέσα πού διαθέ

τουμε, κάνουμε τό καλύτερο. 

;>Οϋτε σημαίνει βέβαια ότι στόν χρόνο πού πέρα

σε δέν εγιναν σφάλματα καί δέν σημειώθηκαν παρα
λείψεις, πού ε{ναι άναπόφευκτες στήν λειτουργία κά

θε Πολιτείας. Γιατί Πολιτείες ίδανικές δέν ύπάρ- ' 
χουν, άφοί5 δέν ύπάρχει lδανική πολιτική. 

;>'Η πολιτική, άγαπητοί μου, δέν ε{ναι όπως οι' 

καλές τέχνες ή ή ποίηση, πού δίνουν άριστουργήμα

τα. 'Η πολιτική - ή τέχνη του έφικτοίJ - ε{ναι κατ' 

άνάγκην άτελής, γιατί ε{ναι ή συνισταμένη πολλών 

τάσεων, συχνά άντιφατικώv- καί όφείλει νά συμβιβά-

ζη πολλά συμφέροντα, συχνά συγκρουόμενα, πολ

λών έκατομμυρίων άνθρώπων. 'Εκείνο πού καταξιώ

νει μία πολιτική δέν ε{ναι ή θεωρητική της εκφραση, 

άλλά ή πραγματική της άπόδοση. Μέ aλλα λόγια τό 

θέμα ε{ ναι καί έδώ aν ύπερτεροί5ν τά πραγματικά έπι

τεύγματα, σέ σύγκριση μέ τίς άναπόφευκτες παρα

λείψεις. Καί νομίζω ότι μέ αύτό τό ρεαλισμό κριτή

ριο δ Ισολογισμός του 1978 μπορεί νά θεωρηθή στό 
σύνολό του θετικός. 

>>Γιά νά προστατεύσουμε αύτά πού έπιτύχαμε τά 

τελευταία τέσσερα χρόνια· γιά νά άντιμετωπίσουμε 

τούς έξωτερικούς κινδύνους πού πάντοτε μfiς άπει

λοί5v- καί πρό παντός γιά νά άξιοποιήσουμε τίς μεγά

λες δυνατότητες πού μfiς προσφέρει ή ενταξή μας 

στήν Εύρώπη, πολλά πράyματα θά πρέπει νά άλλά

ξουν στή ζωή μας. Ε{ναι καιρός νά πραγματοποιή

σουμε τήν άλλαγή, γιά τήν όποία συνεχώς καί όλοι 

δμιλοί5με, χωρίς ώστόσο νά τήν συνειδητοποιοί5με. 

Γιατί αύτή ή ούσιαστική άλλαγή δέν σημαίνει άλλα

γή προσώπων καί προγραμμάτων. Σημαίνει κάτι βα

θύτερο. Σημαίνει άλλαγή τοίJ πολιτικοί) καί κοινωνι

κοί) κλίματος του τόπου μας, πού κατακλύζεται άπό 

τήν δημαγωγία. Σημαίνει άλλαγή τής πολιτικής νοο
τροπίας μας καί συνεπώς τής συμπεριφορfiς μας ώς 

ύπευθύνων πολιτών. Σημαίνει ότι, παράλληλα μέ τά 

δικαιώματά μας, θά συνειδητοποιήσουμε καί τίς 
ύποχρεώσεις μας εναντι τοίJ κοινωνικοίJ συνόλου. 

Καί ότι θά ύποτάξωμε στό γενικό, τό προσωπικό καί 

ταξικό μας συμφέρον. Γιατί πρέπει κάποτε νά κατα
λάβουμε ότι μόνον σέ μιά εύημεροί5σα καί εύνομού

μενη Πολιτεία μπορεί καί δ πολίτης νά εύημερήση. 

,>Πά παραδείγματα πού μfiς προσφέρει ή διεθνής 

ζωή γιά μίμηση ή καί γιά άποφυγή, ε{ναι πολλά. 

'Από τήν έπιλογή πού θά κάνουμε, θά έξαρτηθή τό 

μέλλον μας. Γιατί, όπως λέει ενας φιλόσοφος, τό 
μέλλον κάθε λαοί5 ε{ναι άβέβαιο, άφοί5 έξαρτfiται άπό 

αύτόν τόν ίδιον. 

>>Πιστεύω βαθύτατα πώς αύτός δ εύλογημένος 

άπό τόν Θεό τόπος μπορεί νά εύημερήση. Καί κάτι 

περισσότερο. Μπορεί νά γίνη παράδειγμα γιά πολ

λούς άλλους λαούς. Φτάνει νά τό θελήσουμε. Φτάνει 

νά παραμερίσουμε τά μικρά καί νά άποβλέψουμε στά 

μεγάλα· καί άπό τό παρόν νά σκεφτόμαστε περισσό

τερο τό μέλλον. 

>>Καί μέ τίς σκέψεις αύτές άπευθύνω σέ όλους σας 

καί στόν κάθε ενα χωριστά τίς καλύτερες εύχές μου;>. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ* 

* Προκειμένου ν' άποφευχθεί ή άσκοπη έπιβάρυνση τοu 
κειμένου, δέν κρίθηκε σκόπιμη ή παραπομπή στόν ήμερή

σιο τύπο τής έποχής γιά κοινά ειδησεογραφικά στοιχεία, 

καθώς καί γιά δηλώσεις η ανακοινώσεις πού δόθηκαν γιά 

δημοσίευση στά μέσα ένημερώσεως γενικώς. Οί παραπομ

πές στόν ήμερήσιο τύπο άφοροuν σχόλια, εiδικές πληρο

φορίες, αυτούσια κείμενα ειδησεογραφικών δελτίων η 

άποκλειστικές συνεντεύξεις. 

I. Βλ. Φ . 17Β, 33Β καί 57Β . 

2. Πρβλ. «Ή Βραδυνή», 21 Νοεμβρίου 1977· «Ή Καθημερινψ>, 
22-23 Νοεμβρίου 1977. 

3. Πρβλ. «Ή Καθημερινή», 22, 26 Νοεμβρίου 1977. 
4. <<'Η Καθημερινή», 26 Νοεμβρίου 1977. 
5. «Ή Βραδυνή», 21 Νοεμβρίου 1977· «Ή Καθημερινή», 

6 Δεκεμβρίου 1977. 
6. «Ή Καθημερινή», 6 Δεκεμβρίου 1977. 
7. Φ. 72Β, Χρονικό έκλογών 1977. 
8. «Le Figaro», 17 Νοεμβρίου 1977. 
9. Φ. 63Β, «Συνομιλία μέ Α.Π. τής 1/ 12/ 77». 
10. Φ. 57 Α, «Σύσκεψη γιά θέματα οίκονομικής πολιτικής μέ 

πρόεδρο τόν κ. πρωθυπουργό», 7 Δεκεμβρίου 1977. 
I\. «Ή Καθημερινή», 3 Δεκεμβρίου 1977. 
12. «Handelsblatt», 22 Δεκεμβρίου 1977. 
13 . Φ. 57Β, Γ. Λούνς πρός Κ. Καραμανλή, 21 Δεκεμβρίου 1977. 
14. Πρακτικά Βουλής (περ . Β', συν. Α ' ), σσ. 11-16. 
15. Φ. 357Α, «Σημείωμα περί τής πορείας τών 

διαπραγματεύσεων προσχωρήσεως είς Εύρωπαϊκήν 

Κοινότητα», 3 Δεκεμβρίου 1977. 
16. Γενικά στοιχεία, βλ. Γ . Κοντογεώργης, «Ή 'Ελλάδα στήν 

Εύρώπη : ή πορεία πρός τήν "Ενωση καί ή πολιτική τοϋ 

Καραμανλή»(' Αθήνα 1985), σσ. 119 κ.έ . 

17. Φ. 57 Α, «Δαπάνες ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης ετους 
1978», 31 Δεκεμβρίου 1977 καί συνημμένο ένημερωτικό 
σημείωμα τοϋ ύπουργοϋ οικονομικών. 

18. Φ. 56Α, Σημείωμα γιά τή δασική πολιτική. 

19. Φ. 14Β, Πρακτικό συνομιλίας κ. πρωθυπουργοϋ μετά 
'Αμερικανοϋ ύπουργοϋ 'Εξωτερικών κ. Σ . Βάνς, 

25 'Ιανουαρίου 1978. 
20. «The Tirnes», 25 'Ιανουαρίου 1978. 
21. «Le Monde», 24 'Ιανουαρίου 1978. 
22. Φ. 168Β. 
23. Γ. Κοντογεώργης, δ.π., σσ. 122-4. 
24. <Πhe Financial Tirnes», 28 'Ιανουαρίου 1978. 
25. «Guardian», 28 'Ιανουαρίου 1978, I Φεβρουαρίου 1978. 
26. <Πhe Financial Tirnes», 1 Φεβρουαρίου 1978. 
27. «Le Monde», 29-30 'Ιανουαρίου 1978. 
28. «Le Figaro», 3 Φεβρουαρίου 1978. 
29. «Le Monde», 2 Φεβρουαρίου 1978. 
30 . . «Die Zeit», 3 Φεβρουαρίου 1978. 
31. «Stuttgartet Zeitung», 4 Φεβρουαρίου 1978. 

32. «Ή Καθημερινή», 3 Φεβρουαρίου 1978. 
33. Βλ. ήμερήσιος τύπος, 27 'Ιανουαρίου 1978. 
34. Βλ. Γ. Κοντογεώργης, δ.π., σσ. 127-8. 
35. «Le Monde», 9 Φεβρουαρίου 1978. 
36. Πρβλ. «Ή Βραδυνή», 10 Φεβρουαρίου 1978. 
37. Πρακτικά Βουλής (περ. Β ·; συν. Α'), σσ. 969-1019. 
38. Φ. 7Β, Συνομιλία Κ. Καραμανλή - Σ. Κυπριανοϋ, 

15 Φεβρουαρίου 1978. 
39. Πρακτικά Βουλής (περ. Β', συν. Α'), σσ . 1161-4. 
40. Φ. 16Β, Πρακτικά Μοντραί: συνάντηση πρωθυπουργών 

'Ελλάδος καί Τουρκίας στό Μοντραί, σ1:ίς 10 καί 
11 Μαρτίου 1978. 

41. Φ. 16Β (έλληνικό καί τουρκικό σχέδιο άνακοινωθέντος) . 

42. Πρακτικά Βουλής (περ. Β', συν. Α') , σσ. 1785-1797. 
43. <Πό Βήμα», 24 Μαρτίου 1978. 
44. Πρακτικά Βουλής (περ. Β', συν. Α ' ) , σσ. 1179-1181. 
45. Βλ. έφημερίδες, 30 Μαρτίου 1978. 
46. Σχετικά στοιχεία, Κ . Σβολόπουλος, «'Η Ι;λληνική πολιτική 

στά Βαλκάνια, 1974-1978» ('Αθήνα 1978), σσ. 67 κ.έ. 
47. Φ. 168Α , έπίσκεψη Κ. Καραμανλή στή Δανία, 30-31 

Μαρτίου 1978. 
48. Φ. 168Α, Πρακτικό συσκέψεως τοϋ πρωθυπουργοϋ, 

κ. Κ . Καραμανλή μέ τόν πρωθυπουργό τής 'Ολλανδίας 

κ. Α. Βάν "Αγκτ στήν έπίσημη κατοικία τοϋ Όλλανδοϋ 

πρωθυπουργοϋ, τήν 5η ' Απριλίου 1978. 
49. Φ. 168Α . 

50. Φ. 168Α, Πρακτικό συσκέψεως του πρωθυπουργοϋ 
κ. Κ . Καραμανλή μέ τόν πρωθυπουργό τής 'Ιταλίας 

κ. Τζ. 'Αντρεόττι τήν 6ην 'Απριλίου 1978. 
51. Φ. 29Β, Σημείωμα, «Διευκρινήσεις πρέσβεως 

κ. Μάκ Κλόσκυ πρός ύπουργό κ. 'Αβέρωφ σχετικά μέ άρση 

έμπάργκο», 10 'Απριλίου 1978. 
52. Oi πληροφορίες εχουν άντληθεί άπό ύλικό τοϋ Φ. 29Β. 

53. Φ. 63Β, Α. Παπανδρέου πρός Κ. Τσάτσο, 7 'Απριλίου 
1978 ·Α. Παπανδρέου πρός Κ. Τσάτσο, 13 'Απριλίου 1978. 

54. Γ. Κοντογεώργης, δ . π.,-σσ. 157-9. 
55. Βλ. έφημερίδες, 21 ' Απριλίου 1978. 
56. Πρακτικά Βουλής (περ. Β', συν. Α'), σσ. 2829-2830. 
57. «Οί Λόγοι τοϋ Κ. Καραμανλή, 1978», σ. 898. 
58. Φ. 29Β, Σημείωμα (ύπ . : Β. Θεοδωρόπουλος), καί σημείωμα 

Πολιτικοϋ Γραφείου προέδρου Κυβερνήσεως (ύπ.: Π. 

Μολυβιάτης), 10 'Απριλίου 1978. 
59. Βλ. σχετικό φάκελλο τοϋ Συνεδρίου (10-13 'Απρ.ιλίου 1978), 

Φ. 186Α. 

60. Φ. 28Β, Τζ. Κάρτερ πρός Κ. Καραμανλή, 6 'Απριλίου 1978· 
Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Κάρτερ, 18 'Απριλίου 1978. 
'Επίσης, Φ. 29Β, Σημείωμα γιά τή συνάντηση 

Κ. Καραμανλή-Μάκ Κλόσκυ, 11 'Απριλίου 1978. 
61. Πρακτικά Βουλής (περ. Β', συν. Β'), σσ. 3606 κ.έ. 
62. Βλ. έφημερίδες, 15-18 ' Απριλίου 1978. 
63. Φ. 29Β, Σημείωμα (ύπ.: Μ. Δούντας), καί Κ. Καραμανλής 

πρός Σ. Κυπριανοϋ, 18 'Απριλίου 1978. 
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64. Γ. Κοντογεώργης, δ.π., σσ . ι4ι-5. 

65. Πρακτικά Βουλής (περ . Β · , συν. Α ' ) , σσ. 2889-2934. 
66. Φ. 57Β, Χρ. 'Ωνάση πρός Κ . Καραμανλή , 25 'Απριλίου 

ι978 . 

67. Φ. 5ιΒ , Πρακτικόν συνομιλίας κ. πρωθυπουργοί> μέ τόν 

πρόεδρο της ·Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

κ . Βάλτερ Σέελ, 5 Μαίου ι978 . 

68. Φ. 5ιΒ, Σημείωμα, 3 Μαίου ι978 . 

69. Φ. 57Β . 

10: Βλ. σχετικό φάκελλο γιά τήν άπονομή τοϋ Βραβείου, 
Φ. ι68Α. 

7ι . Φ 5ιΒ. 

72. «The Economist», 20 Μαίου ι978. 
73 . Πρακτικά Βουλής (περ. Β ' , συν. Α ' ), σσ. 3267 κ.έ. 
74. Πρακτικά Βουλής (περ. Β·, συν. Α'), σσ. 3363. 
75. Φ. 5ιΒ, Σημείωμα, 23 Μαίου ι978 . 

76. Σχετικά, Α.Α. /Φ. 96. 
77. <<Οί Λόγοι του Κ . Καραμανλή, ι978», σ. 959. 
78. 'Ό .π., σσ. 959-968. 
79. Φ. 3 ι Β, Συνομιλία κ. προέδρου Κυβερνήσεως μέ κ . Λούνς 

(ύπ. : Ε . Λαγaκος), 29 Μαίου ι978. 
80. Φ ι6Β, Πρακτικά συναντήσεως πρωθυπουργών· Ελλάδος 

καί Τουρκίας τήν 29η Μαίου ι978 στήν Ούάσιγκτων. 

8ι . Σχετικά στοιχεία, Φ. 3ιΒ. 

82. Φ. 3ιΒ, Πρακτικόν συναντήσεως πρωθυπουργου 
Κ . Καραμανλή μετά προέδρου Κάρτερ είς Λευκόν Ο{κον 

τήν 3ιην Μαίου ι978. 

83. Φ. 73Β, Συνέντευξη μέ Στ. Ψυχάρη. 

84. Φ. 5ιΒ. 

85. <<Oi Λόγοι του Κ. Καραμανλή, ι978~~. σ. 964. 
86. <<'Η Βραδυνή», 5 'Ιουνίου ι978. 
87. Φ. 3ιΒ. 
88. Φ. 3 ι Β , Πρακτικόν συνομιλίας πρωθυπουργου κ. Καραμανλή 

μέ ύπουργό 'Εξωτερικών ΗΠΑ κ. Βάνς στή Νέα 'Υόρκη 

στίς 3 'Ιουνίου ι978 . 

89. <<Oi Λόγοι του Κ. Καραμανλή , ι978», σσ. 969-97ι . 

90. 'Ό . π., σσ. 972-8. 
9ι . Φ . 3ιΒ . , Σημείωμα έπί συναντήσεως κ. πρωθυπουργου μετά 

γενικου γραμματέως ·Ηνωμένων 'Εθνών κ . Βαλντχάιμ έν 

Νέ11 Ύόρκυ (ύπ. : Γ. Παπούλιας), 6 'Ιουνίου 1978. 
92. Πρακτικά Βουλής (περ . Β ' , συν. Α ' ), σ. 3755. 
93 . <<'Η Καθημερινή», ιο 'Ιουνίου ι978. 
94. Πρακτικά Βουλής (περ . Β', συν. Α ' ), σσ. 4ιι2-7, 4172-4ι8Ο. 

95. Φ. 7Β, Σημείωμα (ύπ.: Π . Μολυβιάτης), 15 'Ιουνίου ι978, 
Κ. Καραμανλής πρός Χ. Σμίτ, 2ι 'Ιουνίου ι978. 

96. Φ. 57Β, Χ. Σμίτ πρός Κ. Καραμανλή, 15 'Ιουνίου ι978 
Κ . Καραμανλής πρός Χ. Σμίτ, 2ι 'Ιουνίου ι978. 

97. Βλ. Γ . Κοντογεώργη, δ. π . , σσ. ι45-6. 

98. <<'Η Καθημερινψ~. ι 'Ιουλίου ι978. 

99. Φ. ι2Β, <<'Οδηγίες κ. πρωθυπουργου καί Κυβερνητικής 

'Επιτροπής πρός κ. Β . ΘεοδωρόπουλQ)~, 3 'Ιουλίου ι978 . 

ιοο. Βλ. Φ. ι2Β. 

ιοι. Φ. 58Β, Κ . Καραμανλής πρός Β . Ζισκάρ ντ' Έσταίν, ι3 

'Ιουλίου ι978 · Β . Ζισκάρ ντ' Έσταίν πρός Κ. Καραμανλή, 

3ι 'Ιουλίου ι978 ·Κ . Καραμανλής πρός Χ. Σμίτ, 

ι3 'Ιουλίου ι978 . 

ι02 . Βλ. Κ . Σβολόπουλος, δ.π., σσ. 50 κ.έ. 

ιο3 . Φ . 5ιΒ, Συνομιλίαι πρωθυπουργου κ. Καραμανλή καί 

προέδρου κ. Τ. Ζίφκωφ, ε!ς Βάρναν είς τάς 6 καί 7 'Ιουλίου 
ι978 . 

ι04 . Φ . 58Β, Κ. Καραμανλής πρός Στ. Τοντόρωφ, ι2 'Ιουλίου 

ι978 . 

ιοs. Φ. 58Β, Κ. Καραμανλής πρός Ζία Οϋλ Χάκ, 8 'Ιουλίου 
ι978 . 

106. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θέρους 1978, τ . Α', σσ. 83 κ.έ . 

107. Φ. 336Α . 

108. Φ. 336Α. 

109. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θέρους ι978, τ . Β·, σσ. 

ι ι ι3-ι ι45 . 'Επίσης, <<' Η Καθημερινή», 8-9 'Οκτωβρίου 
1978. 

ι 10. Φ. 29Β, Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Κάρτερ, I Αύγούστου 
1978 · Τζ. Κάρτερ πρός Κ. Καραμανλή, 3 Αύγούστου 1978. 

ιΙΙ. Φ. 29Β . 

ι 12. Φ 57Β , Τζ. Κάρτερ πρός Κ. Καραμανλή, ιs Αύγούστου 

ι978 · Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Κάρτερ , 27 Αύγούστου 
ι978 . 

ι 13. Φ. 58 Β, Πρακτικό συναντήσεως κ. πρωθυπουργοu μέ 
κ. Σπ. Κυπριανου, ι8 Αύγούστου ι978 · Σπ. Κυπριανου πρός 

Κ. Καραμανλή, 25 Αύγούστου 1978. 
I ι4. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θέρους ι978, τ .Β ',σ. 902. 
I ιs . Βλ. έφημερίδες, 6 Σεπτεμβρίου ι978. 

I ι 6. Βλ. έφημερίδες, 8 Σεπτεμβρίου ι 978. 
117. <<' Η Καθημερινή», 9 Σεπτεμβρίου ι978. 
Ιι8 . Γ. Δρακουλαράκος, <<'Ελλάδα-' Ανατολική Εύρώπη, ι967-

1987» ('Αθήνα Κομοτηνή 1989), σσ. 85-7. 
119. Φ. 58Α, ύπόμνημα (Γ. Δράκος), χ. ήμ. 

120. Φ. 58Β, Τζ. Κάρτερ πρός Κ . Καραμανλή, 17 Σεπτεμβρίου 
1978· Κ. Καραμανλής πρός Τζ. Κάρτερ χ. ήμ. 

12ι . Φ. 58Β, Γ. 'Αραφάτ πρός Κ. Καραμανλή, 29 Σεπτεμβρίου 
1978. 

122. Φ. 5ιΒ, Σημείωμα συνομιλίας κ. πρωθυπουργου μέ γενικό 

γραμματέα τουρκικου ύπουργείου ·Εξωτερικών 

κ. Έλεκντάγκ στό πρωθυπουργικό γραφείο στίς ι9 

Σεπτεμβρίου ι978 . 

123. Φ. 51 Β . Πρακτικά συνομιλίας κ. πρωθυπουργου μέ πρόεδρο 

κ. Τζένκινς, 28 Σεπτεμβρίου 1978. 
ι24. Φ. 58Β, Ρ. Τζένκινς πρός Κ. Καραμανλή, 2 'Οκτωβρίου· 

Κ. Καραμανλής πρός Ρ. Τζένκινς, 5 'Οκτωβρίου ι978 . 

ι25. Φ. 58Α, Σημείωμα (ύπ.: Γ. Κοντογεώργης), 25 Σεπτεμβρίου 
ι978. 

ι26 .. «The Times», 29 Σεπτεμβρίου ι978. 

127. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θέρους ι978, τ . Β', σσ. ι659-ι672. 

ι28. "Οπ. , σσ. ι625 κ . έ. 

129. Φ. 5ιΒ, Σημείωμα (ύπ. : Π. Μολυβιάτης), 9 'Οκτωβρίου 
ι978. 

130. Φ. 58Β, Φ. Μιττεράν πρός Κ. Καραμανλή, 23 'Οκτωβρίου 
1978. 

133 <<'Η Καθημερινή», ιο 'Οκτωβρίου 1978. 
134. Α.Α/ Φ. 3ι, <<Περιληπτικό σημείωμα τών δραστηριοτήτων 

του ύπουργείου 'Εθνικής 'Αμύνης κατά τό άπό τίς έκλογές 

του ι977 μέχρι σήμερα χρονικό διάστημα» (ύπ.: Ε. 

'Αβέρωφ). 

135. Φ. 358Α, <<Σύσκεψις τής 12ης 'Οκτωβρίου 1978 ύπό τήν 
προεδρίαν τοu κυρίου πρωθυπουργου .εtς τήν όποίαν fλαβον 

μέρος ό ύφυπουργός Δημοσίων Έργων κ. Μάνος καί ό 

τεχνικός σύμβουλος του κ. πρωθυπουργου κ. Λουκάς 

Κυριακόπουλορ~. <<Ρυθμιστικό Σχέδιο 'Αθηνών». 

ι36 . Φ. 58Α, <<'Η είσοδηματική πολιτική της Νέας 

Δημοκρατίαρ~ (ύπ. : Γ . Δράκος), 30 'Οκτωβρίου 1978 καί 
Σημείωμα, ι7 'Οκτωβρίου 1978. 

ι37. Φ. ι4Β, Τζ. Κάρτερ πρός Κ . Καραμανλή, 18 'Οκτωβρίου 
1978. 

138. Φ. 5ΙΒ, Συνοπτικά πρακτικά συνομιλιών μεταξύ 
'Αμερικανου ύφυπουργου 'Εξωτερικών κ. Κρίστοφερ καί 

ύπουργών ·Αμύνης καί 'Εξωτερικών, κ . κ . Ε . 'Αβέρωφ καί 

Γ. Ράλλη», ι9-20 'Οκτωβρίου ι978. 

139. «The Financial τimes», 25 'Οκτωβρίου 1978. 
140. Βλ. σχετικά στοιχεία, Φ. 29Β . 

Ι4ι . Φ. 5ιΒ. Συνάντηση κ. πρωθυπουργου μετά του 

κ. 'Αντρεόττι, 2ι 'Οκτωβρίου ι978. 
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ι42. Φ. 5ιΒ, Συνάντησις κ. πρωθυπουργοϋ μέ πρόεδρο Γαλλικής 

Δημοκρατίας είς Μαρλύ-λέ-Ρουά, 23 'Οκτωβρίου 1978. 
ι43 . Φ. 5ιΒ, Πρακτικά συναντήσεως πρωθυπουργοϋ 

κ . Κ. Καραμανλή καί 'Ιρλανδοϋ πρωθυπουργοϋ κ. Τζ. Λύντς 

είς Δουβλί~ο στίς 24 'Οκτωβρίου ι978. 
ι44. Φ. 59Β, Τζ. Λύντς πρός Κ. Καραμανλή, 6 Νοεμβρίου ι978 . 

ι45 . Φ. ι5Β, Δ. Κοσμαδόπουλος πρός Κ. Καραμανλή, 25 
'Οκτωβρίου ι978 . 

ι46. Σχετικά στοιχεία, Α.Α./Φ. 96-97. 
ι47 . Φ. 20Β. 

148. Πρακτικά Βουλής (περ. Β', συν. Β ' ), σσ. 555-6. 
ι49. Φ . 56Α, «Σύσιcεψις είς τά γραφεία τής Γενικής 

Διευθύνσεως Οίκισμοϋ τοϋ υπουργείου Δημοσίων Έργων 

υπό την προεδρίαν τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως ' 
κ . Κωνσταντίνου Καραμανλή καί τη συμμετοχή άρμοδίων 

υπουργών». 

ι 5Ο. Φ . 58Α, «' Αποφάσεις τής συσκέψεως τής ι4.ι ι . ι978, υπό 

την προεδρία τοϋ κυρίου πρωθυπουργοϋ». 

ι5ι . Βλ. «Ή Βραδυνή», ι6 Νοεμβρίου ι978. 

152. Βλ. Φ . 358Β . 

ι 53. Πρακτικά Βουλής (περ . Β ', συν. Β ' ), σσ. 799-804. 
ι 54. Γ. Κοντογεώργης, δ .π., σ. ι77. 

ι55 . ·ο.π. , σσ. ι78-9 . 

156. Φ. 58Α, «Πρακτικά τής συσκέψεως τής ι Ι.ι2. ι978 υπό την 

προεδρίαν τοϋ κυρίου πρωθυπουργοϋ». 

157. Φ. 58Α, Σημείωμα (ύπ. : Γ . Δράκος), ι2 Δεκεμβρίου ι978. 

158. Φ. 58Β, πρβλ. Γ. Κοντογεώργης, δ.π . , σσ. 182-4. 
ι 59. Βλ. έφημερίδες, 16 Δεκεμβρίου ι978. 
160. Φ. 58Β, Χ. Σμ~ πρός Κ. Καραμανλή, 20 Δεκεμβρίου 1978-

Τζ. Κάλλαχαν πρός Κ. Καραμανλή, 24 Δεκεμβρίου 1978 -
Βάν Ντέν Μπούνατς πρός Κ. Καραμανλή , τέλος Δεκεμβρίου 

1978 · Φ. 59Β, Τζ. ' Αντρεόττι, πρός Κ. Καραμανλή, 

3 'Ιανουαρίου ι979- Τζ. Λύντς πρός Κ. Καραμανλή, 

3 'Ιανουαρίου ι979 - Α. Γιόρκενσεν πρός Κ. Καραμανλή, 
ι5 Φεβρουαρίου ι979 . 

161. Φ. ι5Β, Δ. Κοσμαδόπουλος πρός Κ . Καραμανλή, 23 
Δεκεμβρίου ι 978. 

162. Φ. ι5 Β, Συνομιλία μέ Γκιουνές, 5 Δεκεμβρ ίου 1978. 
163. Γ. Κοντογεώργης, δ.π. , σσ. ι84- ι93 . 

164. Βλ. έφημερίδες «11 Giornaιe», «Paese Sera», «Il Tempo», 
11 Δεκεμβρίου ι 978. 

165. <<Generaι Anzeigen>, I ι Δεκεμβρίου ι978 . 

166. <Πhe Financiaι Times», 4 Δεκεμβρίου ι978 . 

167. «Rheinischer Merkun>, 4 Δεκεμβρίου ι978 . 

168. «Ή Καθημερινή», 24 Δεκεμβρίου 1978. 
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δραστηριότητας του Κ. Καραμανλή. 
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'Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε., ύπουργός Έ

θνικfjς 'Αμύνης, 56, 77, 79, 127, 131, 
153,173,174,175,351,362,364,366, 
370, 374, 396 

'Αβραμίδης, Α., ύφυπουργός 'Εθνικfjς 

'Αμύνης, 330 
'Αγγελόπουλος, Α., διευθυντής Έθνι

κfjς Τραπέζης, 227, 420, 421 
'Άγκτ, Α. βάν. (Agt, Andreas νan), 
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ποιία, 397· άντιπλημμυρικά Ι:ργα, 

397· πνευματικό κέντρο - , 397· βλ. 

καί ΕΡΓ Α, συγκοινωνιακά, όδικά, 

άποχετευτικά· ΡΥΘΜΙΣτΙΚΌ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ, άποβίβαση καταδρομέων 

στό άεροδρόμιο Λάρνακος, 129- 130 
v Ακκερμαν, Γκ. (Ackermann, Georg), 

γενικός γραμματέας Συμβουλίου 

Εuρώπης, 208 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, Μουσείο, 397 
ΑΛΒΑΝΙΑ, σχέσεις μέ -, 153 
'Αλεξανδράκης, Μ., πρεσβευτής στήν 

Οόάσιγκτων, 242 247, 253 
'Αλεξανδρfjς, Σ., βουλευτής, 179 
'Αλευράς, 1., βουλευτής, 65 
ΑΛΙΕΙΑ, 89 
'Αμούργης, Σ. , 124 
'Ανδριανόπουλος, Α., ύφυπουργός ' Ε

ξωτερικών, 56 
'Ανδρόνικος, Ε., καθηγητής Πανεπι

στημίου Θεσσαλονίκης, 316 
'Αντρεόττι, Τζ. (Andreotti, Giulio), 'Ι

ταλός πρωθυπουργός, 161, 166, 167, 
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'Αποστολaτος, f', , ύφυπουργός Κοινω
νικών 'Υπηρεσιών, 56, 346 

ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, σύσφιγξη δεσμών 

μέ -, 149-150, 227, 266, 423· βλ. καί 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΜΕΣΑΝΑ ΤΟΛΙΚΟ 

'Αραφάτ, Γ., πρόεδρος ΟΑΠ, 324 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΉΣΑ ΥΡΟΙ, Ι:κθεση -

στό έξωτερικό, 131· βλ. καί ΒΕΡΓΙ-
ΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ 

'Ασσάντ, Χαφέζ άλ, πρόεδρος Συρίας, 

246 
ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ, όμιλία Κ.Κ. στή Γενική 

Συνέλευση ΟΗΕ περί -, 255-258· 
βλ. καί ΟΗΕ 

ΑΧΕΠΑ, μήνυμα Κ.Κ. πρός - , 131 · όμι
λία Κ.Κ. πρός μέλη - , 254-255 
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Βαλντχάιμ, Κ. (Waldheim, Kurt), γενι
κός γραμματέας ΟΗΕ, 87, 88, 98, 
162, 163, 171, 193, 194,202,204, 244, 
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Βάνς, Σ. (Vance, Cyrus), ύπουργός 'Εξω
τερικών ΗΠΑ, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 
99, 127, 145, 174, 175, 176, 190,226, 
253,254,258,260,264,296,346,369, 
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Βαρβιτσιώτης, 1., ύπουργός 'Εθνικfjς 

Παιδείας, 56, 330 
Βαρδινογιάννης, Π., βουλευτής, 221 
Βασιλικός, Στ., πρέσβης, 154 
Βγενόπουλος, Ν., βουλευτής, 121 
Βενιζέλος, Ν., βουλευτής, 56 
ΒΕΡΓΙΝΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στόν άρχαιο-

λογικό χώρο -, 316-317 
Βερυβάκης, Ε., βουλευτής, 224 
ΒΙΕΤΝΑΜ, σχέσεις μέ - , 81 
ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑ, ένίσχυση - , 55, 62, 70, 

192, 269, 297, 341-343, 344, 352, 394· 
βλ. καί ΕΟΚ, πορεία διαπραγματεύ

σεων, συμφωνία γιά Ι:νταξη 

Βίτς, Π., γενικός γραμματέας ' Ενώσεως 

Εuρωπαίων Δημοσιογράφων, 215 
Βόιτατσεκ, Ε. (Woitaszek, Emil), ύπουρ

γός 'Εξωτερικών Πολωνίας, 357 
Βουδούρης, Δ. , βουλευτής, 225 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, σχέσεις μέ -, 46-47· έπί

σκεψη Κ.Κ. στή - , 276-282 
ΒΟΥΛΉ, σύγκληση νέας - , 65· τρόπος 

λειτουργίας -, 119 

Γ 

Γαλενιανός Μ., βουλευτής, 128-306 
ΓΑΛΛΙΑ, σχέσεις μέ - , I 10, 113· έπί

σκεψη Κ.Κ. στή - 372-374 
Γεροκωστόπουλος, Α., 124 
ΓΕΩΡΓΙΑ, γενικές κατευθύνσεις, 61 , 89, 

191-192· σημασία έντάξεως στήν 

ΕΟΚ γιά άνάπτυξη -, 180-188, 193, 
409-410· κοινή άγροτική πολιτική, 
342· πρόγραμμα 1979, 387-389· βλ. 
καί ΕΚΛΟΓΕΣ (ίδιαίτερα 24-26)· ΕΟΚ, 
πορεία διαπραγματεύσεων, συμφω

νία γιά ενταξη 

ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉ, όπωροκηπευ

τικά, ϊδρυση άγορών, 282-283· έξα
γωγές, 55-56, 344 

Γιάννου, Α., βουλευτής, 78 
Γιόργκενσεν, Α. (Jorgensen, Anker), 

ύπουργός 'Εξωτερικών Δανίας, 154, 
155, 156, 157, 158, 399, 408 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, σχέσεις μέ - , 130, 
261, 350-351 

Γκέιτζ, Ν., 21 
Γκένσερ, Χ.-Ντ. (Genscher, Hans-Die

trich), ύπουργός 'Εξωτερικών ΟΔ 
Γερμανίας, I 10, 112, 200, 204, 214, 
407, 408, 416,417, 418 

Γκίκας, Σ., 312 
Γκίλλας, Α., βουλευτής, 65 
Γκιουνές, Τ. (Gίines, Turan), 382, 412 
Γκρομύκο, Α., ύπουργός 'Εξωτερικών 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



430 

ΕΕΣΔ, 306, 308, 310, 346 
Γρηγοριάδης, 1., πρέσβης, 154 
Γυφτόπουλος, Η . , καθηγητής Πανεπι

στημίου, 393 

Δ 

Δαλακούρας, Γ., βουλευτής, 87 
ΔΑΝΙΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στή -, 154-160 
Δεβλέτογλου, Ε., ύπουργός Οίκονομι-

κών, 53, 54 
ΔΕΘ (Διεθνής "Εκθεση Θεσσαλονίκης), 

δμιλία Κ.Κ. στά έγκαίνια -, 311-
316 

Δήμας, Στ., ύφυπουργός Συντονισμοϋ, 

56, 89 
Δημόπουλος, I., ύφυπουργός 'Εμπορί

ου, 56 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 73, 409· βλ. καί 

ΕΚΛΟΓΕΣ c 

Διακόπουλος, Γ., βουλευτής, 198, 387 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, 'Επι

τροπή, κατάργηση -, 223 
ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ, ύποδοχή ήγεσίας - άπό 

Κ.Κ., 293 
ΔΟΕ (Διεθνής 'Οργάνωση 'Εργασίας), 

συνεργασία στό πλαίσιο λειτουργί

ας-, 330 
Δοξιάδης, Σπ., ύπουργός Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, 56,329,368 
Δούντας, Μ., πρεσβευτής στή Λευκω

σία, 127, 302, 304 
Δράκος, Γ., οίκονομικός σύμβουλος 

πρωθυπουργοϋ, 59, 130, 223, 322, 
357,358,393,401,402 

Δρακόπουλος, Μπ., 401 
Δρακουλαράκος, Γ., 321 , 
Δρεττάκης, Ε., βουλευτής, 87, 192 
Δρόσος, Γ., δημοσιογράφος, 115 

Έ 

"Εβερτ, Μ., ύπουργός Βιομηχανίας, 56, 
298,402 

ΕΔΗΚ, προεκλογικές θέσεις -, 36-38· 
βλ. καί ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, προγραμματικές δη

λώσεις, 69-70· δαπάνες γιά -, 82-84· 
ένίσχυση - έτοιμότητα 'Ενόπλων 

Δυνάμεων, 86,273,305-306,351-354, 
387 

ΕΚΛΟΓΕΣ, Γενικές (Νοε. 1977), προε
κλογικός άγώνας, 15-43· άποτελέ

σματα -, 43· έξαγγελία -, 51-52, 
63 · Δημοτικών καί κοινοτικών άρ
χών (Όκτ. 1978), 357 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, γενικά, 73, 90· έπίσκεψη 
Κ.Κ. σέ σχολεία, 330 

ΕΛΒΠΙΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν -, 215-
220 

ΕΥΡΕτΉΡΙΟ 

'Ελε(γ)κντάγκ, Σ. (Eiekdag, Sukru), γενι
κός γραμματέας υπουργείου 'Εξω

τερικών Τουρκίας, 235, 273, 274, 
326, 327, 329, 331,364, 379, ~81 

ΕΜΠΆΡΓΚΟ, σέ βάρος Τουρκίας, liρση 

-,βλ. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ 

ΕΟΚ 

- πορεία διαπραγματεύσεων γιά ί:ντα

ξη στήν -, 22-24, 27, 68-69, 76-78, 
79-80, 86, 88-90, 101-116, 118-119, 
121-123, 131, 153-172, 178, 190, 196-
197, 200-206, 266, 275-276, 333-345, 
348-350, 370-378, 387, 396, 399-40 I, 
406-409· συμφωνία γιά gνταξη, 413-
424 

- β' χρηματοδοτικό πρωτόκολλο μέ 

-, 86-87 
- βλ. καί ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΕΡΓΑ 

- άποχετευτικά, 198-199, 398 
- έγγειοβελτιωτικά, 88-90 
- ένεργειακά, 298 
- δδικά, 285, 292-293 
-συγκοινωνιακά, 88-90, 194-196, 283-

292 
- ύδρευτικά, βλ. ΑΘΗΝΑ, ύδροδότηση 
- εΙδικό πρόγραμμα γιά νησιά άνατο-

λικοϋ Αίγαίου, 322 
"Ερτλ, Γ. (Ertl, Josef), ύπουργός Γεωρ

γίας ΟΔ Γερμανίας, 208, 21 I, 213, 
422 

"Ερχαρτ, Λ. (Erhard, Ludwig), 213 
ΕΣΣΔ, σχέσεις μέ -, 84-86, 225-227, 

306-31 I, 423 
Έτσεβίτ, Μπ. (Eι;:evit, Bulent), Τοϋρ

κος πρωθυπουργός, 86, 91, 94, 97, 
98, ι 16, 125, 126, 128, 133, 135, 136, 
137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 148, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 
171, 172, 174, 180, 199,201,202,204, 
205,216,231,232,233,235,237,238, 
243,244,246,247,248,250,251,252, 
254,258,260,264,265,273,326,327, 
367,369,371,378,379,380,381,382, 
383,386,387,412,413 

ΕΥΡΩΠΗ, δμιλία Κ. Κ. περί - (" Ααχεν, 
4.5.78), 208-21 ι 

z 
Ζαίμης, Α., ύφυπουργός 'Εξωτερικών, 

56,224 
Ζαρντινίδης, Ν., ύπουργός Δημοσίων 

"Εpγων, 56, 89, I 19, 390, 398 
Ζαχαράκης, Χ., σύμβουλος πρεσβείας, 

279, 302 
Ζάχος, Κ., διευθύνων σύμβουλος ΔΕΠ, 

393 
Ζίγδης, 1., 56, 78, 148, 179, 262, 401 

Ζισκάρ ντ' Έσταίν, Β. (Giscard d' 
Estaing, Valery), προέδρος Γαλλι
κής Δημοκρατίας, 44, 86, 102, I 10, 
ι ι3, 149, Ι6Ι, 167, 168,201,208,275, 
276, 333, 349, 372, 374 

Ζίφκωφ, Τ., πρόεδρος Βουλγαρίας, 46, 
' 276, 278, 279, 280, 282 

Ζολώτας, Ξ., διοικητής Τραπέζης 'Ελ

λάδος, 59, 61,402,420 

Η 

"Ηγκλετον, Τ. (Eagleton, Thomas), 'Α
μερικανός γερουσιαστής, 194 

Ήλιοϋ, Η., 36, 38, 78, 148, 179, 262,420 
ΗΠΑ, σχέσεις μέ -, 21-24, 124-125,231-

234,240-255,272,301,323-326,362-
370· έπίσκεψη Βάνς στήν 'Αθήνα, 
92-99· έπίσκεψη Κ.Κ. στίς -, 231-
262· liρση έμπάργκο - σέ βάρος 

Τουρκίας, 152-153, 173-176,240-242, 
188-190, 200, 247-248, 252-253, 294-
297, 298-301 

Θ 

Θάτσερ, Μ. (τhatcher, Margaret), άρ
χηγός Συντηρητικοϋ κόμματος Βρε

τανίας, 46 
Θεοδωρόπουλος, Β., πρέσβης, 154, 180, 

235,253,273,274,329,364,379,381 
Θεοτόκης, Σπ., βουλευτής, 78 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σεισμός στή -, άποκα

τάσταση ζημιών, 263-264, 293-295, 
3 I 6· έπέκταση 'Αρχαιολογικοϋ 

καί άνέγερση Βυζαντινοϋ Μου~είου 

-,317 

Ι 

'Ιακωβίδης, Α., βουλευτής, 282 
ΙΚΑ, βλ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, έπίσκεψη Κ .Κ. στήν -, 374-
377 

Ίσίκ, Χ. (Isik, Hasan), ύπουργός 'Αμύ
νης Τουρκίας, 99, 383 

ΠΑΛΙΑ, σχέσεις μέ -, 223-225, 396· 
έπίσκεψη Κ .Κ. στήν -, 166-172, 
370-372 

κ 

Κάλλαχαν, Τζ. (Gallaghan, James), Βρε
τανός πρωθυπουργός, 46, 93, 102, 
112, 371, 408 

ΚΑΜΠ ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ, συμφωνίες, βλ. ΜΕ

ΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

Κανελλόπουλος, Α., ύπουργός ΟΙκονο

μικών, 179,220,398, 401· -,Π., 77, 
213, 398 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



Καρακίτσος, Χρ., γενικός γραμματέας 

ΓΣΕΕ, 198 
Καραμανλής , Α. , ύφυπουργός Προε

δρίας, 56 
Καραμανλής Κ. , passim, Κυβέρνηση 

-,συγκρότηση, 56-58· προγραμμα
τικές δηλώσεις, 65-79· διερεύνηση 
Κυβερνήσεως - , 220-222 

Καρατζάς, Χ. , ύφυπουργός Παιδείας, 56 
ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΥ, ΒΡΑΒΕΙΟ, άπονομή 

στό Κ.Κ. , 118, 206-215 
Κάρστενς, Κ. (Carstens, Kar1), πρόε

δρος Βουλής ΟΔ Γερμανίας, 208 
Κάρτερ, Τζ. (Carter, Jimmy), πρόεδρος 

ΗΠΑ, 24, 44, 86, 93, 99, 125, 152, 164, 
171, 173, 174, 175, 188, 189, 194,200, 
231,232,236,239,243,244,246,252, 
253,296,300,301,302,323,324,346, 
362, 364, 366, 369, 370 

Κατσαδήμας, 1., ύφυπουργός 'Αμύνης, 

56 
Κατσαούνης, Α., βουλευτής 178 
Κατσαφάδος, Ν., βουλευτής 345 
Κέννεντυ, Ε. (Kennedy, Edward), 22, 

114 
Κεφαλογιάννης, Ε. , ύπουργός • Εμπο

ρικής Ναυτιλίας, 56 
KINA, σχέσεις μέ -, 329, 423 
Κιριλίν, Β .Α., άντιπρόεδρος Ύπουργι

κοϋ Συμβουλίου ΕΣΣΔ, 309 
Κίσινγκερ, Χ. (Kissinger, Henry), 93, 

174, 176, 296, 363, 370 
ΚΚΕ, προεκλογικές θέσεις, 39 · βλ. καί 

ΕΚΛΟΓΕΣ 

Κλάου, Κ. βάν ντέρ (K1aauw, Christoph 
νan der), ύπουργός 'Εξωτερικών 

'Ολλανδίας, 162, 163, 164 
Κληρίδης, Γ., 59, 133, 156, 162, 171,242 
Κοθρής, Ε. , βουλευτής , 190, 191 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙτΙΚΉ, 

- άπασχόληση, 268, 314, 340 
- άσφάλιση, 71, 123-124, 197-198, 222-

223· γεωργικής παραγωγfjς - , 119-
121 

- έργατική πολιτική- έργασιακές σχέ-

σεις, 396 
- κοινωνική πρόνοια, 149 
- οίκιστική πολιτική, 90, 389 
- αϋξηση συντάξεων (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ, 

ΤΕΒΕ, τΣΑ), 24-25,59-60,81 , 119-121, 
123-124, 197, 262, 345, 346 

- ύγεία, 90, 149, 329 
- βλ. καί ΕΚΛΟΓΕΣ 

Κόλ, Χ . (Koh1, He1mut), πρόεδρος Χρι
στιανοδημοκρατικής 'Ενώσεως Δυ

τικής Γερμανίας, 46 

Κοντογεώργης, Γ . , ύπουργός • Ανευ 
Χc:φτοφυλακίου άρμόδιος γιά θέμα

τα ΕΟΚ, 56, 59, 79, 87, 109, 118, 123, 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

184,196,337, 340,371,374,396, 399, 
400, 406, 413, 416 

Κοντογιαννόπουλος, Β . , ύφυπουργός Παι

δείας, 56, 330 
Κοσμαδόπουλος, Δ. , πρέσβης έ.τ . , 378, 

412 
Κοσύγκιν, Α. , Σοβιετικός πρωθυπουρ

γός, 44, 308 
Κουτσοχέρας 1., βουλευτής, 78 
Κρανιδιώτης, Ν. , πρεσβευτής Κυπρια

κής Δημοκρατίας στήν ·Αθήνα, 302, 
346 

ΚΡΗΤΗ, έπίσκεψη Κ .Κ., έκτέλεση ερ

γων στήν -, 319-320, 322-323 
Κρίστοφερ, Γ. (Christopher, Warren), 

ύφυπουργός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 152, 
175,242,247,296,362,363,364,366, 
369, 370, 383 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, 89 
l 

Κυπριανοϋ, Σπ. , πρόεδρος Κυπριακής 

Δημοκρατίας, 116, 125, 126, 127, 
128,130,134,142,144,205,225,226, 
236,237, 238,243,244,246,254, 260, 
262,264,265, 302,304,305,346, 366, 
372, 382 

ΚΥΠΡΟΣ, άντιμετώπιση θέματος - άπό 

Κυβέρνηση, 21 , 59, 66-68, 76-78, 87-
88,93-99, 117-118, 125-128, 133, 193-
194,201-205,222,225, 226,232, 236-
238, 242-247, 252-254, 258-259, 262-
266,293,302-305,330, 346-348· άπο
φάσεις ΟΗΕ γιά -, 32,386-387, 400· 
έκλογή ·Αρχιεπισκόπου -, 35· βλ. 

καίΕΚΛΟΓΕΣ·ΤΟΥΡΚΙΑ 

Κυριακάκος, Γ., δήμαρχος Πειραιά, 

357 
Κυριακόπουλος, Λ. , τεχνικός σύμβου

λος πρωθυπουργοϋ, 90, 283, 354, 
390, 397 

Κύρκος, Λ., 78 

Λ 

Λαγaκος, Ε., πρέσβης, 234 
Λαμπράκης, Χ. , 400 
Λάσκαρης, Κ., ύπουργός 'Εργασίας, 56, 

123, 198, 330, 396, 402 
Λαυρεντίδης, 1., άντιπρόεδρος Βουλής, 

65 
Λιούμπισιτς, Ν., ύπουργός ' Αμύνης 

Γιουγκοσλαβίας, 261 
Λούνς, Γ. (Luns, Joseph), γενικός γραμ

ματέας ΝΑΤΟ, 64, 94, 102, 104,234, 
235, 400 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ, έπίσκεψη Κ.Κ. στό 

-,160 
Λύντς , Τζ. (Lynch , John), ' Ιρλανδός 

πρωθυπουργός, 333, 374, 375, 376, 
408 

431 

Λυσσαρίδης, Β., 59 

Μ 

Μακάριος, 64, 93, 126, 142, 144, 156, 
162, 171,204,238,250,262,264,300, 
302, 305, 346, 372 

Μάκ Κλόσκυ, Ρ. (McCioskey, Robert), 
πρεσβευτής ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 

173, 174, 175, 188, 189, 190, 272, 324 
Μαλαγκρέ, Κ., δήμαρχος · Ααχεν, 208 
Μάνος, Στ. , ύφυπουργός Δημοσίων 'Έρ-

γων, 56, 354, 355, 390, 397 
Μαντζουλίνου, Α . , βουλευτής, 223 
Μαρινάκης, Κ., 124 
Μάρτης, Ν. , ύπουργός Βορείου ' Ελλά

δος, 56 
Ματθαιουδάκης, Γ., βουλευτής, 79 
Μαϋρος, Γ. , 26, 35, 36, 38, 56, 77, 179, 

357, 398 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕτΑΝΙΑ, σχέσεις μέ -, 102 
ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, στάση 'Ελλάδος στό 

-, 98-99· ένημέρωση Κ .Κ. άπό πρόε

δρο Κάρτερ γιά - , 301-302· ένημέ
ρωση Κ. Κ. άπό πρόεδρο Κάρτερ γιά 

συμφωνίες Κάμπ Νταίηβιντ, 323-326 
Μεταξάς, Α., άντιπρόσωπος 'Ελλάδος 

στούς διεθνείς όργανισμούς στή Γε

νεύη, 330 
Μητσοτάκης, Κ. , ύπουργός Συντονι

σμοϋ, 35, 86,179,220, 222,223, 266, 
298,337,346, 366,368,390,392,396, 
401 

Μίντσεφ, Ν., ύφυπουργός 'Εξωτερικών 

Βουλγαρίας, 279 
Μισαηλίδης, Γ., 124 
Μιττεράν, Φ . (Mitterrand, Franς:ois), 

γενικός γραμματέας γαλλικοϋ Σο

σιαλιστικοϋ κόμματος, 348, 350, 374 
Μιχαηλίδης, Α . , πρόεδρος Βουλής Κύ-

πρου, 400 
Μλαντένωφ, Π., ύπουργός • Εξωτερι

κών Βουλγαρίας, 279 
Μολυβιάτης, Π., διευθυντής Πολιτικοϋ 

Γραφείου πρωθυπουργοϋ, 144, 154, 
180,234, 235,236,242,247,279,346, 
383 

Μονταίηλ, Γ. (Monda1e, Walter), άντι
πρόεδρος ΗΠΑ, 242, 247 

Μοντιάνο, Μ., Βρετανός δημοσιογρά-

φος, 35, 344, 345 
ΜΟΝΤΡΑΙ, συνάντηση, βλ. ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΜΟΡΝΟΣ, βλ. ΑΘΗΝΑ, ύδροδότηση 

Μόρο, Α . (Moro, Aldo), 167, 179, 180, 
220 

Μορόζωφ, Μ.Γ. , 309 
Μούτσιος, Γ. , ύφυπουργός Συγκοινω

νιών, 56 
Μπάλκος, Α. , ύπουργός Δημοσίας Τά-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



432 

ξεως, 56 
Μπάρ, Ρ. (Barre, Raymond), Γάλλος 

πρωθυπουργός, 349 
Μπέγκιν, Μ ., 'Ισραηλινός πρωθυπουρ

γός,47,51 , 98,99,236,301,302, 323, 
379 

Μπέης , Δ., δήμαρχος 'Αθηναίων, 357 
Μπίτσιος, Δ., 174, 175, 296, 370 
Μπλανσάρ , Φ., γενικός διευθυντής 

ΔΟΕ, 330 
Μπλίζ, Χ., ύπουργός 'Εξωτερικών Σου

ηδίας , 398 
Μποκοβός Π., ύφυπουργός ΟΙκονομι

κών, 56 
Μπουρνιάς , Λ ., aντιπρόεδρος Βουλfjς, 

65 
Μπούτος, 1. , ύπουργός ΟΙκονομικών, 

56, 79, 81, 84, 89 , 150,220,387,401 , 
409, 416 

Μπράουν, Χ . (Brown, Harold), ύπουρ
γός ' Αμύνης ΗΠΑ, 176 

Μπρεζίνσκι, Ζ. (Brzezinski, Zbigniew), 
σύμβουλος προέδρου ΗΠΑ έπί θεμά

των aσφαλείας, 371, 372 
Μπρέζνιεφ, Λ., 201, 202, 214, 226, 227 
Μπωντουέν, βασιλεύς Βελγίου, 104 
ΜΥτΙΛΗΝΗ, έπίσκεψη Κ.Κ., έκτέλεση 

εργων στήν ~, 317-322 

Ν 

Νατάλι, Λ. (Natali , Lorenzo), aντιπρόε
δρος Έπιτροπfjς ΕΟΚ, 107, 109, 
113, 116, 371, 406, 416,418 

ΝΑΤΟ, μήνυμα Κ.Κ. πρός εταίρους ~, 

64-65· όμιλία Κ .Κ . στό συμβούλιο 

~, 238-240· συζήτηση θέματος έμ
πάργκο στή σύνοδο ~, 240-242· πλή
ρης έπανένταξη Έλλάδος στό ~, 

69, 94-95, I 02-104, 115-116, 253, 353, 
362-367, 369, 371-373, 382-383, 400, 
423· συμφωνία Ντάβου-Χαίηγκ, 228-
229 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ, όμιλίες Κ . Κ. πρός 

κ .ο. ~, 63-64, 384-386, 41 0-411 · όρ
γάνωση ~, 124, 131-133, 385, 410 

Νιάνιας, Δ . , ύπουργός Πολιτισμού , 330 
Νικολάου , Κ., βουλευτής 225· ~, Ν., 

δημοσιογράφος, 53, 61 
Νίμιτς, Μ. (Nimetz, Matthew), 'Αμερι

κανός διπλωμάτης, 348, 364, 366 
Ντάβος, Α., αντιστράτηγος, 228, 229, 

253, 363, 383 
ΝΤΑΒΟΥ-ΧΑΙΗΓΚ, συμφωνία, βλ. ΝΑΤΟ 

Νταγιάν, Μ. , 99 
Ντάνιελ, Λ., (Daniel, Leon), ' Αμερικα

νός δημοσιογράφος, 22 
Ντεμίντσεφ, Ρ. Ν., ύπουργός Πολιτισμού 

ΕΣΣΔ, 309 

EYPETHPJO 

Ντεμιρέλ , Σ. (Demirel, Suleiman), 86, 
97, 134, 136, 140, 157, 162, 163, 164, 
171' 243, 246, 254 

Ντενκτάς, Ρ. (Denkta~, Rauf), 88, 94, 98, 
134, 135, 142, 205, 236, 237' 238, 243, 
244,246,254,260,265 , 300,305,346, 
366, 372 

Ντονάνυϊ, Κ . φόν (Dohnanyi, Klaus 
νοη), αναπληρωτής ύπουργός 'Εξω

τερικών ΟΔ Γερμανίας, 406, 416, 
418 

ο 

ΟΓ Α, βλ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ 

ΟΗΕ, όμιλία Κ.Κ. στή Γενική Συνέλευ

ση ~, 255-258· συνάντηση Κ . Κ. μέ 

γενικό γραμματέα ~, 258-260· επι

στολή Κ.Κ. στό γενικό γραμματέα 

~, 378· βλ. καί ΚΥΠΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

~ γενικές κατευθύνσεις- απολογισμός, 

27-29,32,53-56,70-72, 190-191,268-
269, 312-316, 340-344, 346, 357-358, 
402-406· προϋπολογισμός ( 1978), 60, 
81-82, 150-152, 357' ( 1979) 392, 398· 
ίσοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 

59-62, 72, 268, 340, 358, 392, 406 
~ εΙσοδηματική πολιτική, ενιαίο μι

σθολόγιο, 29, 54, 61-62, 70, 72, 81, 
84, 123-124, 128-129, 150-152, 261' 
268 , 314, 358-362, 393, 398, 402-406· 
πιστωτική πολιτική, 60, 71, 81, 125, 
192, 357, 392· δημοσιονομική πολι
τική, 71-72, 80-81 , 125, 152, 192, 306, 
313-314, 345· aντιμετώπιση πληθω
ρισμού, μέτρα γιά συγκράτηση τιμα

ρίθμου, 61, 72, 223 , 268-269, 313, 341 , 
358, 393, 401-402, 406 

~ πενταετές πρόγραμμα, 59~62 · πρό

γραμμα δημοσίων επενδύσεων, 60, 
71,88-90, 149,342, 392,394,396-397, 
398· πρόγραμμα οiκονομικfjς καί 

κοινωνικής αναπτύξεως, 190-193· α
ναπτυξιακά κίνητρα, Ιδιωτικές επεν

δύσεις 54-55,60-61,71, 130-131,297, 
313, 340-341, 357-358, 387· βλ . καί 

ΕΚΛΟΓΕΣ 

Όκτσούν, Γκ. (Okι;un, Gunduz), ύ

πουργός 'Εξωτερικών Τουρκίας, 

331, 364, 384, 412 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ, επίσκεψη Κ.Κ. στήν ~, 

160-166 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑ τJΑ τΗΣΓΕΡ

ΜΑΝΙΑΣσχέσεις μέ ~, 110-111, 114, 
130, 264-266· επίσκεψη κ.κ . στήν 

~, 200-215 
ΟΝΝΕΔ, συμμετοχή Κ.Κ. στήν ετήσια 

εορτή ~, 345 

Όρτολί, Φ. - Ξ (Ortoli, Franι;ois-Xa
νier), 102, 108 

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ, προσπάθειες γιά 

έκμετάλλευση ~, 393-394 
Οuνταλτσώφ, 1., πρεσβευτής ΕΣΣΔ στήν 

'Αθήνα, 86, 226 

π 

Παλαιοκρασσaς, 1., ύφυπουργός Συν

τονισμοί!. 56, 89 
Πάλμερ, Τζ. (Palmer, G.), Βρετανός 

δημοσιογράφος, I 13 
Παναγιωτόπουλος, Γ . , ύπουργός ' Εμ

πορίου, 56, 153, 402 
Παναγιώτου, Δ., καθηγητής Πανεπιστη

μίου, 393 
Παπαγεωργίου, Ν. , πρόεδρος ΓΣΕΕ, 198, 

266 
Παπαδόγγονας, Α., ύπουργός Συγκοι

νωνιών, 56, 89, 184, 288 
Παπαδόπουλος, Μ ., δήμαρχος Θεσσα

λονίκης, 357 
Παπαηλιοu, Η., ύφυπουργός 'Αμύνης, 

56, 330 
Παπαθεμελfjς, Στ . , βουλευτής, 56 
Παπακωνσταντίνου , Κ., αντιπρόεδρος 

Κυβερνήσεως, 56, 81, 124, 179, 194, 
223 

Παπαληγούρας, Π., ύπουργός Συντονι

σμοί!, 53, 54· 'Εξωτερικών, 56, 63, 
79, 87, 93, 125, 153, 154, 166, 208, 
215, 220 

Παπανδρέου , Α., 26, 33, 36, 38, 44, 50, 
58, 59, 75, 76, 77, 87, 112, 114, 119, 
121, 144, 145, 147, 148, 176, 177, 190, 
261 , 380, 398, 401, 419 

Παπαρρηγόπουλος, Κ . , ύφυπουργός ΟΙ

κονομικών, 56 
Παπασπύρου Δ., πρόεδρος Βουλfjς 65, 

153 ~, 1., βουλευτής, 262 
Παπούλιας, Γ. , πρέσβης, 331 
Πάπωφ, Λ., πρεσβευτής Βουλγαρίας 

στήν 'Αθήνα, 279 
ΠΑΣΟΚ, προεκλογικές θέσεις, 38-39· βλ . 

καί ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΠΑΤΜΟΣ, επίσκεψη Κ . Κ., εκτέλεση ερ

γων στήν ~, 319 
Παuλος Στ · , Πάπας, 298 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, προστασία φυσικοί! ~, 

89, 90-91, 192 
Πεσμαζόγλου, 1., βουλευτής, 78, 131, 

213, 420 
Πέτσος, Γ. , βουλευτής, 306, 345 
Πιτσιώρης, Δ., βουλευτής, 198 
Πλυτaς, Γ., ύπουργός Πολιτισμοί! , 56, 

330 
Πολιακώφ, 1., aντιπρόεδρος ανω.τάτου 

Σοβιέτ, 308 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΟΛΩΝΙΑ, σχέσεις μέ - , 357 
Πρωτοπαπαδάκης, Μ., ύφυπουργός Βι

ομηχανίας, 56 

Ρ 

Ράλλης, Γ., ύπουργός Συντονισμού 56, 
79, 81, 89, 130, 193, 197, 199· Έξω

τερικών,220,240,242,247,274,276, 

278,279,297,302,304,306,308,309, 
310,311,329,330,331,346,357,362, 
363,364,365,383,384,387,396,398, 
399, 400, 406, 412, 413, 417, 418 

Ρέυ, Ζ. (Rey, Jean), 208,211,213 
Ρίτσαρντ, Β. (Ritschard, Willi), πρόε

δρος 'Ελβετικής Συνομοσπονδίας, 

215, 216, 217, 218, 219 
Ρολάνδης, Ν., ύπουργός 'Εξωτερικών 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 300, 346 
Ρουμσίν, Μ._Ρ., ύφυπουργός 'Εξωτερι

κού 'Εμπορίου ΕΣΣΔ, 309 
ΡΥΘΜΙΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, 354-357, 390-391, 

397-398 
Ρωμιοπούλου, Αiκ., 316 

Σ 

ΣΑΜΟΣ, επίσκεψη Κ.Κ., έκτέλεση ερ-

γων στήν -, 319-322 . 
Σαντάτ, Α., πρόεδρος Αίγύπτου, 49, 51, 

98, 99, 129, 130, 204, 236, 30 I, 302, 
304, 323, 372 

Σαρμπάνης, Π., 194 
Σέελ, Β. (Scheel, Walter), πρόεδρος ΟΔ 

Γερμανίας, 110, 200, 201, 208, 214 
Σιράκ, Ζ. (Chirac, Jacques), πρόεδρος 

RPR, 348, 349, 350, 371, 374 
Σμίτ, Χ. (Schmidt; Helmut), καγκελλά

ριος ΟΔ Γερμανίας, 27, 46, 102, 110, 
113, 114, 115, 116,200,201,202,204, 
205, 264, 275, 276, 408 

Σουάρεθ, Α. (Sωirez, Adolfo), 'Ισπανός 
πρωθυπουργός, 27 

ΣΟΥΗΔΙΑ, σχέσεις μέ - , 398 
Σουφλιάς, Γ., ύφυπουργός 'Εσωτερι

κών, 56 
Σταματελάτος, Κ., 124 
Σταμάτης, Γ., ύπουργός Δικαιοσύνης, 

56, 179, 293 
Στεφανόπουλος, Κ., ύπουργός Προε-

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

δρίας, 56, 79, 124, 409· - , Στ. , 35 
Στεφάνου Α., πρεσβευτής στή Σόφια, 

279 
Στράτος, Χ ρ., ύπουργός · Εσωτερικών, 

56 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, βλ. ΕΡΓΑ, όδικά, συγ

κοινωνιακά 

ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ

ΜΙΚΗΣ ΠΟΛΠΙΚΗΣ, σύσταση, 125· 
όμιλία Κ.Κ. στό - , 266-272 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ, προεκλογικές θέσεις, 39· 
βλ. καί ΕΚΛΟΓΕΣ 

Συνοδινού, Α., ύφυπουργός Κοινω

νικών 'Υπηρεσιών, 56 
Σωμερίτης, Ρ., δημοσιογράφος, 423 

τ 

Ταλιαδούρος, Α., ύπουργός Γεωργίας, 

56, 89, 90, 184, 220 
Ταταρίδης, Στ., ύφυπουργός Γεωργίας, 

56 
Τερμεντζής, Γ. , πρόεδρος ΓΣΕΒΕ, 266 
Τζάβιτς, Τζ. (Jaνits, Jacob), 'Αμερικα

νός γερουσιαστής, 152, 153 
Τζένκινς, Ρ. (Jenkins, Roy), πρόεδρος 

'Επιτροπής ΕΟΚ, 102, 104, 105, 107, 
108, 109,161,167,215,333,334,335, 
336,337,338,340,343,344,399,406, 
408 

Τζερμιά, Ε., 220 
Τζερμιάς, Π., 49 
Τζούνης, 1., γενικός διευθυντής ύπουρ

γείου 'Εξωτερικών, 242, 247, 253, 
279, 331, 364, 366, 400 

Τίντεμανς, Λ. (τindemans, Leo), Βέλγος 
πρωθυπουργός, I 04 

Τίτο, Ι. Μπρόζ, 130, 157, 261, 351 
Τοντόρωφ, Στ., Βούλγαρος πρωθυπουρ

γός, 282 
Τόρν, Γκ. (τhorn, Gaston), πρωθυπουρ

γός Λουξεμβούργου, 160 
ΤΟΥΡΚΙΆ, σχέσεις μέ - , 62-63, 66-68, 

86,91-92, 125, 133-149, 199-200,20 1-
206, 232-238, 243-244, 247, 250-252, 
264-266, 273-275, 326-329, 330-331' 
378-382, 383-384, 386, 400, 412-413 

Τριανταφύλλου,_ Κ., ύφυπουργός Γεωρ

γίας 56, 90 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΊΙΑ, ν.δ. περί καταστολής 

433 

-, 178-180· ένέργειες -, 413 
Τσαγλαγιαγκίλ, Ι.Σ . (ζ:aglayangil, lhsan 

Sabri), ύπουργός 'Εξωτερικών Τουρ
κίας, 63, 175, 177 

Τσαλδάρης, Α., ύφυπουργός Προεδρί

ας, 56 
Τσάτσος, Κ., πρόεδρος Δημοκρατίας, 

58, 177, 337, 374, 398 
Τσερνιένκο, Κ., 225, 226, 227 
Τσιγγούνης, Δ., 124 
ΤΥΠΟΣ, νόμος περί δημοσιογραφικού 

έπαγγέλματος, 225 

φ 

Φάινερ, Λ. (Finer, Leslie), δημοσιογρά
φος, 49, 51 

Φλωράκης, Χ., 78 
Φορλάνι, Α. (Forlani, Arnaldo), ύπουρ

γός 'Εξωτερικών 'Ιταλίας, 166, 167, 
396 

Φόρντ, Τζ. (Ford, Gerald), 22, 250 
Φραγκ1:σκος Α., καθηγητής Πανεπίστη

μίου, 393 
Φραντζεσκάκης, Δ., πρέσβης , 331 

χ 

Χαίηγκ, Α. (Haig, Alexander), 228, 229, 
253, 363, 364, 383 

Χαλστάιν, Β. (Hallstein, Walter), 213 
ΧΙΟΣ, επίσκεψη Κ.Κ., εκτέλεση εργων 

στήν - , 317-318, 322 
Χότζα, Ε. , 153 
Χούα Κούο Φένγκ, πρόεδρος ΛΔ Κίνας, 

44 
Χουάγκ Χούα, ύπουργός ·Εξωτερικών 

ΛΔ Κίνας, 329 
Χρονόπουλος, Η. , πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ 

180, 266 
Χρυσόστομος, 'Αρχιεπίσκοπος Κύ

πρου, 35 

Ω 

Ώμπέρ, Π. (Aubert, Ρ.), ύπουργός 

'Εξωτερικών 'Ελβετίας, 215, 217 
'Ωνάσης, Α., 199· - , Χρ. , 199· - ϊδρυ

μα, 199 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΑΡΟΡΑΜΑ 

Σελ. 241, λεζάντα: άντί ΝΑΤΟ διά6αζε ΟΗΕ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________


	003
	005
	006
	007
	009
	011
	013
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	429
	430
	431
	432
	433
	434



