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Ή άνάδειξη του Κ. Καραμανλή στό άξίωμα του προέδρου τής Δημοιφατί

ας, τό Μάιο του 1980, έπέστεψε μιά γόνιμη πολιτική θητεία, μοναδική σέ 
διάρκεια στόν έλληνικό δημόσιο βίο: τέσσερις δεκαετίες μέλος του κοινοβου

λίου, όκτώ χρόνια ύπουργός, δεκατέσσερα πρωθυπουργός. . . 'Ήδη, ή άσκηση 

τών πρωθυπουργικών του καθηκόντων, στήν ύστατη φάση της, συνέπιπτε, 

μετά τή διασφάλιση τής όμαλής λειτουργίας τών δημοκρατικών θεσμών, μέ 

τήν κορύφωση τών κυβερνητικών προσπαθειών γιά τήν οΙκονομική άνάπτυξη 

καί τόν κοινωνικό έκσυγχρονισμό τής χώρας, ένώ, ταυτόχρονα, διανοιγόταν ή 

προοπτική τής πολυδύναμης συμμετοχής της στή διεθνή ζωή. Παράλληλα, 

Ιδιαίτερα έντονο έκδηλωνόταν τό ένδιαφέρον του πρωθυπουργου γιά τήν ένί

σχυση καί άνάδειξη τής πολιτισμικής παραδόσεως καί τής σύγχρονης πνευ

ματικής φυσιογνωμίας του έθνους. Κορυφαίο ίστορικό γεγονός, ή ένσωμάτω

ση τής ·Ελλάδος στόν κόσμο τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων άποτέλεσε ύψιστη 

δικαίωση μακρών άγώνων καί έλπίδων τοv Κ. Καραμανλή. 
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ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

«Τό 1979)), τόνισε ό Κωνσταντίνος Τσάτσος χαιρετίζοντας- ώς πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημο

κρατίας - τό Νέο ~Ε τος, «ή πορεία μας θά συνδεθή κατά τρόπον όργανικό καί όριστικό μέ τήν πορεία 

τών λαών τής Κοινής' Αγοράς, τών όποίων όι ίδέες άναβλύζουν άπό τίς ϊδιες πηγές, άπό τίς όποίες έμείς 

άπό αίώνες άντλοuμε καί τών όποίων κοινοί στόχοι είναι ή παγκόσμια είρήνη, ή έθνική άσφάλεια, ή 

πραγματική δημοκρατία καί ή έν δικαιοσύνιt άνάπτυξη τής εύημερίας, άπό κοινοί\, δλων τών μελών της. 
Μπαίνοντας σάν ίσότιμα μέλη σέ μιά μεγαλύτερη καί πολυσύνθετη κοινωνία, πού διέπεται άπό δικούς 

της γενικούς νόμους, οί όποίοι άνταποκρίνονται σέ κοινές άνάγκες καί σέ συμφέροντα δλων τών εταί

ρων, είναι φυσικό νά καλούμεθα νά προσαρμοσθοuμε πρός μιά νέα μορφfι ζωής, ετσι δπως οί κώμες 
προσαρμόσθηκαν στούς άρχαίους χρόνους, δταν ενώνονταν σέ πόλεις ... )) 

'Η θετική άνταπόκριση στήν εύρωπαϊκή πρόκληση θά άπαιτήσεί τήν κατάλληλη προπαρασκευή τής 

έλληνικής πολιτείας. Ό Κ. Καραμανλής, έπικεφαλής τών μελών τής Κυβερνήσεως, θά καταβάλει έφε

ξής, στή χρονική εκταση τής ύπόλοιπης πρωθυπουργικής θητείας του, σύντονες προσπάθειες, προκειμέ

νου ή χώρα νά προετοιμαστεί εγκαιρα γιά τήν όργανική ενταξή της στήν Κοινοτική Εύρώπη, τόν 

'Ιανουάριο του 1981. Ό έκσυγχρονισμός καί ή άποδοτικότερη λειτουργία τής κρατικής μηχανής, ή 
άποτελεσματική άντιμετώπιση τών έπιπτώσεων τής ένεργειακής κρίσεως, ή διαφύλαξη τής οίκονομικής 

σταθερότητας καί ή περιστολή του πληθωρισμοί\, ή ένίσχυση καί βελτίωση τής άγροτικής καί τής 

βιομηχανικής παραγωγής, ετειναν νά συνθέσουν καίριες παραμέτρους στή διαμόρφωση τής κυβερνητι

κής πολιτικής. «Τά ώφελήματω), ύπογράμμιζε ό ϊδιος ό πρωθυπουργός, «πού περιμένουμε άπό τήν ένταξή 

μας δέν θά τά άποκτήσουμε αύτόματα καί χωρίς κόπους καί θυσίες θά χρειαστεί συνεχής καί έπίμονη 

προσπάθειω). 

I IANOYAPIOY 1979 

Στό διάγγελμα πού άπηύθυνε πρός τόν έλληνικό 

λαό γιά τό Νέο ~Ε τος, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, 

Κωνσταντίνος Τσάτσος, έξαίρει τήν ίστορική ση

μασία τής είσόδου τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα: 

«Τό 1979, πού στό κατώφλι του βρισκόμαστε τούτη τή 
στιγμή, δέν θά άποτυπωθfj μέ τά συνηθισμένα στοιχεία 

στίς δέλ τους τfjς έλληνικfjς ίστορίας. Τό 1979 ε{ ναι γιά τήν 
'Ελλάδα τό ετος τfjς Εuρώπης. Στό ετος τοuτο ή πορεία 

μας θά συνδεθfj κατά τρόπον όργανικό καί δριστικό με τήν 

πορεία τών λαών τfjς Κοινfjς 'Αγοράς, τών όποίων oi iδέες 
άναβλύζουν άπό τίς ίδιες πηγ~ς, άπό τίς δποίες έμείς άπό 

αίώνες άντλοuμε καί τών δποίων κοινοί στόχοι ε{ναι ή 
παγκόσμια είρήνη, ή έθνική άσφάλεια, ή πραγματική δη

μοκρατία καί ή έν δικαιοσύντι άνάπτυξη τfjς εuημερίας, άπό 

κοινοu, δλων τών μελών της. 

»Μπαίνοντας σάν ισότιμα μέλη σέ μιά μεγαλύτερη καί 

πολυσύνθετη κοινωνία, πού διέπεται άπό δικούς της γενι

κούς νόμους, oi δποίοι άνταποκρίνονται σέ κοινές άνάγκες 
καί σέ συμφέροντα δλων τών έταίρων, ε{ναι φυσικό νά 

καλούμεθα νά προσαρμοσθοuμε πρός μιά νέα μορφή ζωfjς, 

ετσι δπως οί κώμες προσαρμόσθηκαν στούς άρχαίους χρό

νους, δταν ένώνονταν σέ πόλεις, καί πρίν λίγους αiώνες, 

άλλά καί οος πρόσφατα, τά καντόνια τfjς ·Ελβετίας, δταν 

ενα-ενα ένώνονταν σέ μιά κοινή πολιτεία. 

»Γι' αuτό κάθε πολίτης όφείλει άπό έδώ καί πέρα νά 

ιiποκτήση μιά νέα όπτική γωνία γιά τήν όρθή έκτέλεση του 

δποιου εργου του. Καί βέβαια τοuτο τό χρέος βαραίνει 

&.κόμη περισσότερο τόν κάθε δημόσιο λειτουργό. 

»Δεν εlναι τfjς οορας νά έκθέσωμε τή λειτουργία αuτοϋ 

του πολύπλοκου μηχανισμοί) τfjς ΕΟΚ. VΟλοι δμως πρέπει 

νά θελήσωμε νά τόν καταλάβωμε στίς γενικές του γραμμές 

καί δ καθ_ένας μας στίς λεπτομέρειες πού άφοροuν εiδικώ

τερα τό λειτούργημα ή τό έπάγγελμά του. 

»Εlναι δμως τfjς οορας νά γίνουν συνείδηση δλων μας 

μερικοί κανόνες συμπεριφοράς, πού συνοδεύονται στενά 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



16 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

μέ τό μέγα τοuτο έγχείρημα καί πού θά καταστήσουν έγγύ

τερο καί πλουσιώτερο τόν άμητο τών ώφελημάτων γιά τό 

έθνικό σύνολο. 

»Δέν άπευθύνονται αυτές οί σκέψεις μου πρός τήν πολι

τική ν ήγεσία, πρός τόν πολιτικό κόσμο, μέ τόν όποίο εχω 

καθ' δλον τό ετος τήν οφειλόμενη τακτική επικοινωνία. 

Οϋτε στούς 'Έλληνες δημοσιογράφους άπευθύνονται, μέ 

πολλούς άπό τούς δποίους, κάθε φορά πού θά τό ζητήσουν, 

μου δίνεται ή ευκαιρία άνετης έπικοινωνίας- χωρίς δια

κοπή - δλο τό χρόνο. Δέν άπευθύνονται πρός τίς ενοπλες 

δυνάμεις, διότι εχω τήν χαρά συχνά νά έπικοινωνώ καί μέ 

αυτές, δπως τούς τελευταίους μήνες στήν Θεσσαλονίκη, 

στήν 'Αλεξανδρούπολη, στό Διδυμότειχο καί στά άκρότα

τα φυλάκια τών συνόρων. Οί σκέψεις μου άπευθύνονται 

στούς πολλούς άλλους πολίτες, ή πρός τούς δποίους προ

σωπική προσπέλαση εΙναι φύσει άδύνατη. 

»Πρώτα άπ' δλα τούς άπευθύνω τίς ευχές μου νά περά

σουν τόν νέο χρόνο μέ ύγεία οί ίδιοι καί ο{ οίκογένειές 

τους, βλέποντας τά παιδιά τους νά προκόβουν καί τίς έρ

γασίες τους νά άποδίδουν πλούσιους καρπούς . 

»'Ύστερα τούς άπευθύνω μιά εκκληση: Νά άντιλη

φθοuν σάν έλεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες, τήν άνάγκη, 

στά δύο-τρία χρόνια πού μtiς ερχονται, νά εΙναι περισσό

τερο πολίτες καίλιγώτερο ίδιώτες καί δτι εΙναι άνάγκη νά 

δώσουν περισσότερη σημασία στή συνεχή ευημερία του 

συνόλου, παρά στίς Ικανοποιήσεις έφήμερων έπιθυμιών ή 

άκόμη καί άναγκών τής στιγμής . 'Ιδίως τώρα, πού θά μ που

με στήν μεγάλη οίκογένεια τών δημοκρατικών λαών τής 

Ευρώπης, τώρα άκριβώς έπιβάλλετάι νά είμαστε λιγώτερο 
άτομα καί περισσότερο πολίτες. 'Αλλά πολίτες δημοκρα

τικοί. 

»Μέ λιγοστές έξαιρέσεις, δλοι οί 'Έλληνες θέλουν νά 

ζουν σέ μιά δημοκρατία δυτικου τύπου, άσχετα άπό διαφο

ρές άΠοχρώσεων. 'Όλοι οί UΕλληνες είμαστε άγρυπνοι φύ

λακες καί διεκδικητές τών πολιτικών καί άτομικών δικαι

ωμάτων, τών δικών μας καί του πλησίον μας. Καί αυτό 

άποτελεί τήν πιό τρανή άπόδειξη τής ύφής πού εχει ή δη

μοκρατική ίδεολογία του λαου μας. 

»~Αν δμως ή άσκηση τών δικαιωμάτων αυτών άποτελή 

μιάν άρετή, ή κατάχρηση στήν άσκησή τους άποτελεί τόν 

θανάσιμο κίνδυνο τής δημοκρατίας . Τό δριο δπου ή ορθή 

άσκηση σταματti καί άρχίζει ή κατάχρηση, εΙναι δύσκολο 

νά προσδιορισθή. Κατ' άνάγκην δμως ή πολιτική έξουσία 
θά τό χαράξη καίεΙ ναι φυσικό νά φαίνεται άδικη στά μάτια 

δποιου θέλει νά άσκήση τό δικαίωμά του πέρα άπό τό δριο 

πού αυτή θεωρεί όρθό . 

»Πάντως, μιά γενική άρχή μπορεί νά τεθή: Τά άτομικά 

δικαιώματα παρέχονται γιά νά διαφυλαχθή δ έλεύθερος χώ
ρος τής άνθρώπινης προσωπικότητας, πού εΙναι βασική 

άρχή κάθε δημοκρατίας δυτικου τύπου καί πού εΙναι άπα

ραίτητος γιά νά άναπτύξη τό άτομο δλες τίς δημιουργικές 

του δυνάμεις, δσο δέν συγκρούονται μέ τίς δημιουργικές 

δυνάμεις τών άλλων καί δσο τέλος στοχεύουν, άφ' ένός 

στήν διαφύλαξη τών βασικών άρχών του δημοκρατικοί) 

πολιτεύματος καί άφ · έτέρου στήν άσφάλεια, τήν άκεραιό
τητα καί τήν άνεξαρτησία του εθνους. 'Όταν τά άτομικά 

δικαιώματα άσκοuνται είς βάρος αυτών τών στόχων, τότε 

άσκοuνται καταχρηστικά, διότι τά δικαιώματα αυτά μtiς 

δόθηκαν, γιά νά τά άσκοuμε ύπέρ του εθνους καί όχι έναν-

τίον του, ύπέρ τής συνταγματικής τάξεως πού θέσπισε ή 

πλειοψηφία του λαου καί όχι έναντίον της καί ύπέρ τής 

πνευματικής καί ήθικής αυτονομίας του άτόμου καί όχι γιά 
νά μεταβάλλεται τό δημιουργικό τοuτο κύτταρο τής ζωής 

μαζί μέ τούς δμοιούς του, σέ άγέλη ή προβάτων ή λύκων. 

»'Όσοι βλέπουν τήν δημοκρατία ώς ήθικό σκοπό καθ· 

έαυτόν καί όχι ώς χρήσιμο μέσον γιά άπώτερα, άντίθετα 

μάλιστα, πολιτικά σχήματα, πρέπει νά διαπνέωνται καί 

άπό τήν πίστη δτι, δπως άποτελεί άρετή καί χρέος ή προά

σπιση τών δικαιωμάτων του πολίτη καί του άνθρώπου, ετσι 

άποτελεί άρετή καί χρέος ή προάσπιση αυτή νά γίνεται 

σύμφωνα μέ τό πνεuμα καί τό γράμμα ~πού δρίζει τό έλεύθε

ρα καθιερωμένο πολίτευμα. ΕΙναι χρέος δλων, άρχόντων 

καί άρχομένων, νά εΙναι φύλακες τών νόμων, πού θέσπισε 
ή βούληση τών πολιτειακών έξουσιών. 

»Κατανοώ τήν άντίδραση έναντίον ένός θεσπισμένου 

νόμου, σ-vίς ψυχές έκείνων, πού τόν θεωροuνε άδικο . 'Η 

άντίδραση αυτή, δταν έπιδιώκη τήν, μέ τίς νόμιμες συντα

γματικές καί νομοθετικές διαδικασίες, διόρθωση τής άδι

κίας, άποτελεί όχι μόνο δικαίωμα κάθε πολίτη, άλλά καί 

τιμητικό χρέος του. 'Όταν δμως ή άντίδραση χρησιμοποιή 

άθέμιτους έλιγμούς, μέ περίτεχνο συχνά προσωπείο νομι

μοφροσύνης (έπειδή δ τρόπος αυτός εΙναι βολικώτερος ή 

καί δημοκοπικώτερος) τότε ή άντίσταση κατά τής άδικίας 

άποτελεί μίαν έξ ίσου μεγάλη άδικία, δσο καί ή άδικία 
έναντίον τής δποίας άντιδρti. Διότι όδηγεί στήν κατάλυση 

τών δημοκρατικών διαδικασιών, δηλαδή τής ίδιας τής δη

μοκρατίας. 

»Αυτές τίς έκτροπές άπό τίς καθιερωμένες δημοκρατι

κές διαδικασίες, τίς συμπαθοuν παντοu ο{ άκραίοι δλων 

τών άκρων. Γι' αυτό δ μεγαλύτερος έχθρός τής δημοκρα

τίας εΙναι ή άκρότητα, πού συνήθως τήν ύποθάλπουν, είτε 

δσοι έπιδιώκουν αυθωρεί ίδανικές κατ. αυτούς λύσεις, ά

πό άγαθή προαίρεση ή άπό πολιτική άπειρία, είτε δσοι μέ 

αυτή τήν μέθοδο συνειδητά άποβλέπουν στήν κατάλυση 

του δημοκρατικοί) καθεστώτος . 'Η ήθική δψη τής δημο

κρατίας εΙ ναι ή μεσότητα, ή άντίθεση στά άκρα, ή σταδια

κή έξέλιξη καί δχι ή έπανάσταση, καί ψυχική της φυσιο

γνωμία εΙναι ή μετριοπάθεια καί ή ήπιότητα. 

»Στίς περασμένες δεκαετίες ή πατρίδα μας δοκιμάσθηκε 

άπό, ευτυχώς προσωρινές, έπικρατήσεις τών άκρων. τίς 

πληρώσαμε δμως δλες πάντοτε άκριβά. Τώρα δμως, πού θά 

γίνωμε μέλη τής 'Ενωμένης Ευρώπης, άν διαπράτταμε τό 

λάθος νά περιπέσωμε στίς παλιές μας άμαρτωλές εξεις, άν 

έμφανιζόμαστε κάποια στιγμή μέσα στήν μεγαλύτερη οί

κογένεια τών δημοκρατιών ερμαια ένός μονολιθικοί) καθε

στώτος βίας, τότε άφήνω τήν ορθοφροσύνη σας νά κρίνη 

που θά δδηγηθοuμε, άΠό ποιόν κόσμο μοιραία θά άποβλη
θοuμε καί σέ ποιόν θά άναγκασθοuμε νά προσκολληθοuμε 

άν δέν γίνωμε πρίν βορά δλων έκείνων, δσοι ύπομονετικά 

περιμένουν τήν ώρα νά ξεστρατίσωμε ή νά μείνωμε μόνοι, 

γιά νά μtiς εξοντώσουν. 

))τίς άλήθειες αυτές, άν καί ξέρω δτι τίς κατέχετε, τίς 

τονίζω δμως πάλι έδώ, διότι εΙναι δροι πού καθίστανται πιό 

έπιτακτικοί τώρα πού θά είσέλθωμε στήν ευρωπαϊκή οικο

γένεια, τής δποίας ή δομή εΙναι γνήσια δημοκρατική καί 

δέν δέχεται στούς κόλπους της παρά δημοκρατικά συγκρο

τημένες πολιτείες. Γι' αυτό, μέ τήν είσοδό μας στή μεγάλη 

δημοκρατική οίκογένεια τής Ευρώπης, δημιουργείται καί 
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Μετά τήv έπίσημη δοξολογία γιά τό Νέο ΗΕτος. 
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~νας πρόσθετος λόγος σέ κάθε εκφανση τής πολιτικής ζαι

ής νά διαλάμπη τό δημοκρατικό μας ήθος. 

>>Καί πρώτα, δλοι άνεξαιρέταις, όχι μόνο οί άκραίοι καί 
ο{ άνώριμοι, άλλά δλοι οί πολίτες, αυτοί πού σήμερα σιαι

ποί>ν, άπέχουν ή άδιαφορουν, οί φρόνημοι αυτοί άφρονες, 

πρέπει άτρυτα νά άσχολοί>νται μέ τά δημόσια, άσκώντας μέ 

θάρρος δλα τά πολιτικά τους δικαιώματα, άλλά καί έκπλη

ρώνοντας μέ προθυμία τίς άντίστοιχες ύποχρεώσεις. 

))Δεύτερο, πρέπει νά σέβαινται τήν πολιτεία σέ δλες τίς 

έκδηλώσεις της, καί έκεί άκόμα δπου παρουσιάζει τίς άδυ

ναμίες πού δλοι γναιρίζομε. Στό γναιστό έπιχείρημα: ~Ας 

γίνη τό Κράτος δπαις θά επρεπε νά ε{ναι, καί τότε έμείς οί 

iδιώτες θά κάναιμε τό καθήκον μας, άπαντώ: Ναί, καί ή 

πολιτεία άγαινίζεται καί πρέπει νά άγαινίζεται όλοένα πιό 

σκληρά γιά νά βελτιαιθη, άλλά καί δλοι οί πολίτες κατά 

κανένα τρόπο δέν δικαιολογουνται νά άρνουνται τήν έκ

πλήραιση τών ύποχρεώσεών τους, διότι ή πολιτεία σέ του

το ή εκείνο τό σημείο χαιλαίνει. Τό εθνος δένε{ ναι μόνο ή 

πολιτική έξουσία, άλλά τό σύνολο τών πολιτών. Καί κανέ

νας δέν δικαιοί>ται νά περιμένη ό άλλος νά κάνη τήν καλή 

άρχή . "Ολοι πρέπει νά θέλουν νά ε{ναι οί πρώτοι καί όχι 

ουραγοί. ~ Αλλαιστε, άν κάτι χαιλαίνη στό Κράτος, δέν φταί

νε μόνο οί δημόσιοι λειτουργοί, άλλά καί αυτοί πού συ

ναλλάσσονται μαζί τους καί γίνονται συχνά συνεργοί τους. 

))Τρίτο, πρέπει νά εργαζώμαστε, εϊτε ώς δημόσιοι λει

τουργοί εϊτε ώς iδιώτες, δπαις ξέρουν νά έργάζαινται οί 

'Έλληνες στίς μεγάλες τους ώρες. Καί ή όSρα ή σημερινή 

εlναι μεγάλη. Νά έργάζαινται, δπαις εργάζονται δσοι δου

λεύουν στό έξαιτερικό, τιμώντας παντου τό έλληνικό όνο

μα. Δέν άρκεί νά έργάζαινται μόνο δσο χρειάζεται γιά νά 

βγάλουν τόν έπιούσιο. Πρέπει νά παράγουν περισσότερα 

άπό τίς άνάγκες τους, γιατί αυτό τελικά θά τούς κάνη ευτυ

χέστερους σέ λίγα χρόνια. 

))τέταρτο, τούς καρπούς τής έργασίας τους δέν πρέπει 

·· νά τούς διαθέτουν γιά τήν άμεση ίκανοποίηση τών άνέσε
αιν. ή τής ευχαρίστησής ταιν, ιiλλά γιά τήν αϋξηση τής 

δημιουργικότητάς ταιν, τής παραγαιγικής τους δύναμης, 

γιατί ετσι όφείλουν νά πράττουν οί δημοκρατικοί πολίτες, 

μέ άποτέλεσμα τελικό, μαζί μέ τό σύνολο, νά πλουτίζουν 

άσφαλέστερα καί αυτοί οί ϊδιοι. ~Εχαι άπόλυτη πεποίθηση 

δτι αυτός ό δρόμος πού άρχίζει τό 1979, θά χαρίση γιά 
πολλές δεκαετηρίδες, ϊσαις γιά αiώνες, σέ δλους τούς .. Ελ
ληνες τήν καλλίτερη ζαιή πού τούς άξίζει. 

· )) 'Όσοι παλαιότεροι (περιβάλλοντας ιiπό τό 1961 τόν 
άταλάντευτο στήν πίστη του πρός τήν iδέα τής 'Εναιμένης 

Ευρώπης ήγέτη) βλέπουν, μαζί του σήμερα, ϋστερα ιiπό 

άγώνες σκληρούς, πώς ή πορεία τους φθάνει στό αϊσιο 

τέρμα, μπορεί νά εχουν τήν ικανοποίηση δτι προσφέρανε 

στόν τόπο τους μιάν αυξημένη θαιράκιση τής εθνικής του 

άσφαλείας καί νέους δρόμους γιά τήν οiκονομική καί κοι

ναινική του πρόοδο. 'Αλλά καί έσείς, οί σημερινοί, οί όSρι

μοι πολίτες καί &.κόμη πιό πολύ οί νέοι, οί διαφαινοί>ντες 

μέν σέ πολλά, άλλά όμονοοί>ντες καί όρθοφρονουντες γύ

ραι άπό τά δημοκρατικά καί τά έθνικά iδεώδη, εσείς δλοι 

πού θά ζήσετε σύντομα τήν μεγάλη άνοιξη καί τό πλούσιο 

θέρος, άκράδαντα πιστεύαι πώς θά άναδειχθήτε καί στόν 

ευραιπαϊκό χώρο άντάξιοι τών πραιτοπόρφν καί δημιουργι

κοί συνεχιστές τής βαρειiiς, άλλά καί σέ δύναμη ιiρίφνη

της παράδοσης του τρισχιλιόχρονου εθνους μας. 

)) .. Ελληνες! Τό 1979 ή Ευρώπη επιστρέφει στήν 'Ελλά
δα!)). 

I IANOYAPIOY 1979 

Πρώτη ήμέρα του Νέου ~Ετους, ό Κ. Καραμαν

λής έπισκέπτεται τή Στρατιωτική Λέσχη καί άπευθύ

νεται στούς 'Έλληνές άξιωματικούς: 

«Σιiς εύχαριστώ διότι μοϋ δώσατε καί φέτος τήν 

εύκαιρία νά γιορτάσω μαζί σας τήν Πρωτοχρονιά. 

Καί θέλω νά βεβαιωθijτε δτι δταν γιορτάζω μέ τίς 

ενοπλες δυνάμεις, αίσθάνομαι σάν τό σπίτι μου. 

Γνωρίζετε τήν άγάπη καί τήΎ έκτίμηση πού τρέφω 
γιά τίς ενοπλες δυνάμεις μας, γιατί τήν εχω άποδείξει 
εμπρακτα. Θά άποτελοϋσε κοινοτοπία νά πώ δτι ούδέ

ποτε εύρέθησαν σέ τόσο ύψηλό έπίπεδο· γιατί τήν 

διαπίστωση αύτή τήν κάνουν άνεπιφύλακτα "Ελλη

νες καί ξένοι. Μέ τήν σύμπνοιά τους, τό ύψηλό τους 

ηθικό, καί τόν Ιiρτιον δπλισμό τους παρέχουν στόν 

λαό τό αϊσθημα τijς άσφάλειας καί τοϋ έπιτρέπουν νά 

έπιδίδεται άπερίσπαστος στά είρηνικά του tργα καί 

νά προοδεύη. 

))Μπορεί νά εϊχαμε καί στό παρελθόν καλούς καί 

γενναίους άξιωματικούς· άλλά οί ενοπλες δυνάμεις 

στό σύνολό τους ποτέ δέν βρέθηκαν σ, αύτό τό ύψη
λό έπίπεδο. Γιατί τίς έδίχαζε ή πολιτική, τίς παρέσυ

ρε σέ έκτροπές καί πολλές φορές τίς άποσυvέθετε. 

))Πρέπει vά εlσθε ύπερ1]φαvοι γιά τό tργο τό 

όποίο έπιτελείτε. ΗΕργο τό όποίο, έκτός τώv Ιiλλωv, 

έπέτρεψε καί σέ μένα νά άvτιμετωπίσω μέ άποφασι

στικότητα καί άξιοπρέπεια τά έξωτερικά προβλήμα

τα τijς χώρας μας. 

)) 'Απευθύνω πρός δλους σας καί δι ' ύμώv πρός 
δλους τούς άξιωματικούς καί τούς Ιivδρας τώv έvό

πλωv δυνάμεων τίς καλλίτερες εύχές μοωλ 

Μέ άφορμή τήν πρωθυπουργική δήλωση, ή «Κα

θημερινή» θά τονίσει σέ κύριο άρθρο, μεταξύ άλλων, 
καί τά έξής: 

Εlναι άξια ίδιαίτερης έπισημάνσεαις καί ύπογραμμίσε

αις τά δσα ε{πε ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεαις κ. Κ . Καρα

μανλής, κατά τήν τελετή του κοψίματος τής πίττας, στή 

Λέσχη 'Αξιαιματικών τήν νύκτα τής Πραιτοχρονιiiς. Διότι 

καί καίριες ιiλήθειες περιέχουν καί οίονεί καταστατικό 

τών ένόπλαιν δυνάμεαιν σέ μιά ευνομούμενη καί δημοκρα

τική χώρα ιiποτελουν . 

Ή πρώτη διαπίσταιση, τήν όποία διατύπαισε ό κ. πραι

θυπουργός, ε{ναι δτι οί ενοπλες δυνάμεις τής χώρας ουδέ

ποτε βρέθηκαν σέ τόσο ύψηλό επίπεδο δσο σήμερα. Αυτό 

ε{ ναι, πράγματι, αiσθητό σέ "Ελληνες καί ξένους, μέσα καί 

εξαι ιiπό τήν 'Ελλάδα. Σύμπνοια καί προσήλαιση στό καθή

κον, άρτιος όπλισμός, ύψηλό ηθικό καί επίσης ύψηλή στά

θμη έκπαιδεύσεαις καί άποδόσεαις συνθέτουν τήν είκόνα 

τήν όποία παρουσιάζουν σήμερα οί έλληνικές ενοπλες δυ

νάμεις. οι όποίες, ίκανές καθώς ε{ναι ν' άντιμεταιπίσουν 

κάθε τυχόν έπιβουλή κατά τής χώρας, παρέχουν αίσθημα 
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άσφαλείας καί αότοπεποιθήσεως στόν έλληνικό λαό καί 

επέτρεψαν καί επιτρέπουν στούς υπευθύνους καί λαοπρό

βλητους φορείς τής πολιτικής εξουσίας ν' άντιμετωπίσουν 

καί νά διαχειρισθοi)ν μέ άποφασιστικότητα καί άξιοπρέ

πεια τά &ξωτερικά προβλήματα- οπως παρατήρησε ό Κ. 

πρωθυπουργός - καί νά διαφεντέψουν τά ζωτικά συμφέ

ροντα του εθνους. 

Αότό τό θαυμα τής τόσο γοργής άνασυγκροτήσεως τών 

εθνικών ενόπλων δυνάμεων εlναι εργο τής δημοκρατίας, 
πού άποκαταστάθηκε στόν τόπο επειτα άπό μιά επτάχρονη 

τυραννίδα μιίiς σπείρας ιδιοτελών καί όλιγοφρενών μαζί 
σφετεριστών τής &ξ ουσίας, κατά τήν όποία διαλύθηκαν καί 

άλλως υποβαθμίσθηκαν οί ενοπλες δυνάμεις, παράλληλα 

πρός τήν καταβαράθρωση, άλλοίμονο, καί δλων τών άλλων 

τομέων τής &θνικής μας ζωής. Μέ άποτέλεσμα νά βρεθουμε 

στήν τραγική κατάσταση άποδυναμώσεως του καλοκαι

ριου 1974, πού λίγο ελειψε νά στοιχίσει τήν ίδια τήν υπό
σταση του γένους. 

Δέν παρέλειψε νά τό επισημάνει ό κ. πρόεδρος τής 

Κυβερνήσεως στή δεύτερη καί &ξίσου καίρια διαπίστωσή 

του. «Μπορεί)) - εlπε - «νά είχαμε καί στ6 παρελθ6ν 

καλούς καί γενναίους άξιωματικούς, άλλά ol ένοπλες δυνά
μεις, στ6 σύνολ6 τους, ποτέ δέν βρέθηκαν σ' αvτ6 τ6 ύψη

λ6 έπίπεδο. Γιατί τίς έδίχαζε ή πολιτική, τίς παρέσυρε σέ 

έκτροπές καί πολλές φορές τίς άποσυνέθετε)) 1 • 

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

·Ο ύφυπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Α. 'Αβραμί

δης, έγκαινιάζει τή λειτουργία πτέρυγας του έργο

στασίου παραγωγής φορητοu όπλισμοu στό Αίγιο. 

'Η λειτουργία τής νέας αύτής βιομηχανικής μονά

δας έντάσσεται στό πλαίσιο τής όργανώσεως εύρύ

τερου τομέα έγχώριας πολεμικής βιομηχανίας μέ 

σκοπό τήν παραγωγή δπλων, τή συντήρηση άερο

σκαφών, τήν κατασκευή καί άνακατασκευή άεροπο

ρικοu ύλικοu καί άρμάτων μάχης. 

4 IANOY ΑΡΙΟΥ 1979 

'Η διάθεση τών 4/5 τής έκκλησιαστικής περιου
σίας στό Κράτος, μέ σκοπό τήν άξιοποίησή της, μέ

σω τής διαθέσεως τών δασικών καί άγροτικών έκτά

σεων σέ άκτήμονες, συζητήθηκε σέ συνάντηση του 

πρωθυπουργοί) μέ τόν 'Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Τό 

σχετικό είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει, είδικότε
ρα, τά έξής: 

Κατά τή συνάντηση αότή, στήν όποία επεκράτησε πνευ

μα συνεργασίας καί &γκαρδιότητος, συνεφωνήθη νά δοθουν 

άπό τήν 'Εκκλησία δ λα τά περιουσιακά της στοιχεία καί 

γενικός πίνακας μέ τά υπό τήν ιδιοκτησία της άκίνητα. 

'Όπως &βεβαίωσε ό 'Αρχιεπίσκοπος τόν κ. πρωθυπουργό, 

εχει γίνει δλη ή προετοιμασία καί εντός τών ήμερών θά 

παραδοθουν στόν υπουργό Παιδείας, κ. Βαρβιτσιώτη, πού 

ήταν παρών στό μεγαλύτερο διάστημα τής χθεσινής συ

ναντήσεως, τά στοιχεία αότά. 

. Επίσης, ό κ. Σεραφείμ υπεσχέθη στόν κ. Καραμανλή 

δτι θά περάσει τό θέμα πρός εγκριση άπό τήν 'Ιεραρχία 

πού θά συνέλθει εκτάκτως στίς 23 'Ιανουαρίου. 
Κατά τή συνάντηση συνεφωνήθη πώς δταν υπάρχουν 

σοβαρά προβλήματα πού άναφέρονται στίς σχέσεις 'Εκ

κλησίας καί Πολιτείας αότά μπορουν νά άντιμετωπίζονται 

καί νά επιλύονται &πί άνωτάτου επιπέδου δπως εγινε χθες. 

τέλος, ό 'Αρχιεπίσκοπος έζήτησε δπως μέ τό τμήμα 

τής περιουσίας πού θά μείνει στήν 'Εκκλησία, εξασφαλί

ζεται ή μισθοδοσία του άνωτάτου κλήρου, τών ιεροκηρύ

κων, υπαλλήλων εκκλησιαστικών όργανισμών καί τών 

συνταξιούχων τών κατηγοριών αότών2• 

8 IANOYAPIOY 1979 

Ό Κ. Καραμανλής ζητεί άπό τά μέλη τσu 

Ύπουργικοu Συμβουλίου έπιτάχυνση του κυβερνη

τικοί) εργου καί μεγαλύτερη eνταση στή δραστηριό

τητα τών ύπουργών, ώστε νά έπιτευiθεί ή μέγιστη 
δυνατή άπόδοση στή γενικότερη κυβερνητική προ

σπάθεια. 

Στήν άρχή τής συνεδριάσεως, δ πρωθυπουργός 

εκαμε έπισκόπηση τής έσωτερικής καί έξωτερικής 

καταστάσεως τής χώρας, ένημέρωσε τά μέλη του 

Ύπουργικοu Συμβουλίου γιά τά θέματα τής Κοινής 

'Αγορίiς, δπως διαμορφώνονται μετά τή συμφωνία 

στίς Βρυξέλλες, καί έπανμαβε τή μεγάλη σημασία 
πού εχει γιά τό μέλλον του εθνους. 

Τό 'Υπουργικό Συμβούλιο ένέκρινε άκόμη τήν 

είσήγηση τοό ύπουργοu Πολιτισμοu καί 'Επιστη
μών, Δ. Νιάνια, γιά τήν όργάνωση στό έξωτερικό 

σειρίiς έκθέσεων ελληνικών εργων τέχνης πού άναφέ

ρονται στήν ίστορία καί τόν πολιτισμό του Αίγαίου. 

Τήν ίδια ήμέρα, έπισκέφθηκε τόν Κ. Καραμανλή 

δ ύπουργός ·Αμύνης του Καναδa, δ δποίος κατά τήν 

όλιγοήμερη παραμονή του στήν 'Αθήνα θά συναντή

σει άκόμη τούς ύπουργούς 'Εξωτερικών καί 'Αμύ

νης Γ. Ράλλη καί Ε. 'Αβέρωφ καί θά μετάσχει σέ 

ένημερωτική σύσκεψη στό Πεντάγωνο. 

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

·Ο Ι. Πεσμαζόγλου έξαγγέλλει τήν ίδρυση του 

Κόμματος Δημοκρατικοί) Σοσιαλισμοu, τό όποίο 

- δπως iόνισε - προορίζεται νά προσφέρει στή 

χώρα τήν <«'iλλη λύσψ>. Προσδιορίζοντας, είδικό

τερα, τόν ίδεολογικό - πολιτικό χώρο του νέου σχη
ματισμοί), άναφέρθηκε στήν άποτυχία πού σημείω

σαν, κατά τήν άποψή του, οί άπόπειρες γιά διεύρυν

ση τής ΝΔ καί του ΠΑΣΟΚ μέ στελέχη κεντρώας 

προελεύσεως καί στήν πεποίθησή τόυ δτι Κέντρο, 

στήν έποχή μας, είναι δ Δημοκρατικός Σοσιαλισμός. 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Μέ άφορμή δηλώσεις τοu 'Αμερικανοu ύφυπουρ

γοu 'Εξωτερικών, Ούώρρεν Κρίστοφερ, στήν » Αγ

κυρα, δτι ή άμερικανική Κυβέρνηση είναι άποφασι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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σμένη νά δώσει πρόσθετη οίκονομική καί &.μυντική 

βοήθεια στήν Τουρκία, κυβερνητικός έκπρόσωπος 

δήλωσε στήν 'Αθήνα: 

«Ή οίκονομική βοήθεια πού μελετάται νά δοθfj στήν 

Τουρκία διά τήν άντιμετώπιση τfjς οίκονομικfjς της κρί

σεως εΙ ναι θέμα πού άφορα τήν Τουρκία καί τά Κράτη πού 

θά τήν βοηθήσουν. 

»'Όσον άφορα δμως τήν άμυντική βοήθεια, ή 'Ελλάς 

δέν δέχεται νά διαμορφωθfj κατά τρόπον ώστε νά διαταρά

ξη τήν ύφισταμένη ίσορροπία δυνάμεων». 

Στή συνέχεια τών &.ρχικών αύτών δηλώσεων, ή 

έλληνική Κυβέρνηση ένέτεινε τίς προσπάθειές της, 

προκειμένου νά διατηρηθεί δ συσχετισμός τής στρα

τιωτικής ίσχύος μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας σέ 
&.ναλογία 7 πρός 10. Ή έπιβεβαίωση τής &.ναγνωρί
σεως τής τελευταίας αύτής θά &.ναχθεί σέ «παράγον

τα προσδιοριστικό των ελληνοαμερικανικών σχέσε

ων», σύμφωνα καί μέ τίς ύπηρεσιακές όδηγίες του 

ύπουργου τών 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλη. Σύμφωνα μέ 
τίς τελευταίες αύτές, «έφ, δσον δέν ικανοποιηθεί 

&.περίφραστα προϋπόθεσις διατηρήσεως ίσορροπίας 

δυνάμεως μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας, έπανάλη

ψις διαπραγματεύσεων γιά στρατιωτικές διευκολύν

σεις πρός 'Ηνωμένες Πολιτείες θά ε{ ναι πολύ δύ

σκολη, αν μή &.δύνατψ>· καί &πογραμμιζόταν δτι «του
το δέν θά πρέπει νά διαφύγει &.πό τήν προσοχή τών 

'Αμερικανών άρμοδίων». Παράλληλα, ή έλληνική 

Κυβέρνηση θά &.ρνηθεί σταθερά τή σύναψη τής &.ρ

χής τής ίσορροπίας τών δυνάμεων μεταξύ 'Ελλάδος 

καί Τουρκίας μέ aλλα, πρόσθετα κριτήρια, δπως οί 

νατοϊκές υποχρεώσεις, ή σύνθεση των ένόπλων δυνά

μεων, κ.a. 3 

Οί σύντονες ένέργειες τής έλληνικής Κυβερνή

σεως θά εχουν ώς &.ποτέλεσμα τήν &.πόρριψη &.πό τήν 

'Επιτροπή Διεθνών 'Υποθέσεων τής Γερουσίας τής 

κυβερνητικής προτάσεως γιά χορήγηση 50 έκατ. 

δωρεάν βοηθείας πρός τήν Τουρκία. Συγκεκριμένα, ή 

'Επιτροπή &.ποφάσισε τή χορήγηση πρόσθετων FMS 
πιστώσεων 50 έκατ. πρός τήν Τουρκία καί 42 έκατ. 
πρός τήν 'Ελλάδα, προκειμένου νά διατηρηθεί ή 

ίσορροπία δυνάμεων καί νά έξισορροπηθουν τά κον

δύλια βοήθειας πρός τίς δύο χώρες. 'Η χορήγηση 

τών συμπληρωματικών δανείων πρός τίς δύο χώρες 

θά γίνει ύπό ίδιαίτερα εύνοϊκούς δρους. 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής ένημερώνει τή Βουλή πάνω 

στά έξωτερικά ζητήματα τής χώρας: 

«Κύριοι βουλευταί, θά προσπαθήσω νά σάς δώσω μιά 

γενική εlκόνα τής καταστάσεως τής χώρας, μέ έπίκεντρο 

τίς έξωτερικές μας σχέσεις. 'Ελπίζω δτι ή έvημέρωση αύ

τή θά δώση τήν εύκαιρία νά διατυπωθούν χρήσιμες παρα

τηρήσεις καί δχι προκατειλημμένες έπικρίσεις, πράγμα 

πού συνήθως γίνεται στόν τόπο μας. Καί γιά νά σάς διευ

κολύνω σ' αύτό, θά σάς ύπενθυμίσω δτι βρεθήκατε κάποτε 

καί σείς στήν έξουσία καί δχι μόνο δέν κάνατε αύτά πού 
ζητάτε νά κάνουμε έμείς άλλά κάνατε πολύ λιγώτερα άπό 

έκείνα πού έμείς ήδη lχουμε κάνει σ' δλους τούς τομείς. 

»Πάντως, γιά νά κριθή, κύριοι συνάδελφοι, 6ρθά μιά 

πολιτική, θά πρέπει νά συνεκτιμηθούν μέ καλή πίστη, 

τρείς παράγοντες: Ή πρόθεση, δ χειρισμός καί τό άποτέ

λεσμα. Ν Α ν άπομονώσετε τό άποτέλεσμα πού εlναι πολλές 

φορές ή άναγκαία συνισταμένη καί άλλων προβλημάτων, 

κινδυνεύετε νά δδηγηθήτε σέ έσφαλμένες κρίσεις. Καί αύ

τό Ισχύει, κατά μείζονα λόγο, προκειμένου περί θεμάτων 

έξωτερικής πολιτικής, τά δποία δέν ύπόκειvται, ώς γνω
στόν, στή βούληση μιάς Κυβερνήσεως καί τά δποία έπη

ρεάζονται άπό παράγοντες έλεγχομένους. 

))Πιστεύω δτι, άν άσκήσετε μέ τό πνεύμα αύτό τήν κρι

τική σας, δέν θά βρήτε πολλούς λόγους νά έπικρίνετε τήν 

Κυβέρνηση. 

))Καί lρχομαι, ήδη, κύριοι συνάδελφοι, στά κύρια θέ

ματα τής δμιλίας μου, άρχής γενομένης άπό τά έξωτερικά. 

))Δέν μπορώ, δμως, νά μιλήσω γιά τίς έξωτερικές μας 

σχέσεις χωρίς νά άναφερθώ στή διεθνή κατάσταση, ή 

δποlα εlναι φυσικό νά έπηρεάζη τήν τύχη τής χώρας μας. 

Ή διεθνής κατάσταση ε{ ναι τόσο ρευστή κα{ τόσο συγκε

χυμένη, ώστε iιά μ ή μπορή κανείς νά κάνη προβλέψεις γιά 
τό μέλλον καί, κατά συνέπεια, νά μήν μπορ ή κανένας λαός 

νά αΙσθάνεται άσφαλής. Ή περιφρόνηση πρός τούς διε

θνείς κανόνες, σέ συνδυασμό μέ τήν άδυναμία τών διεθνών 
6ργανισμών νά προστατεύσουν τήν εlρήνη, ένθαρρύνει 

τήν βία, πού ήδη έκδηλώνεται σέ δλες τίς 'Ηπείρους καί 
μέ δλες τίς μορφές της. 

)) 'Εξ άλλου ή lνταση μέ τήν ύφεση έναλλάσσονται μέ 
τόσο γοργό ρυθμό, άλλά καί μέ τόση άσυνέπεια, ώστε νά 

προκαλούν τό αίσθημα τής άβεβαιότητας καί τής άστάθει

ας καί νά κρατούν σέ άγωνία τόν κόσμο. 

))Τόν τελευταίο καιρό μάλιστα σημειώνονται, κύριοι 

συνάδελφοι, στόν διεθνή χώρο άνακατατάξεις κοσμοϊστο

ρικής σημασίας, πού μεταβάλλουν ριζικά τό παγκόσμιο 

σκηνικό. 'Η μεγαλύτερη ή σημαντικώτερη άπ' αύτές ε{ ναι 

ή lξοδος τής Κίνας άπό τήν άπομόνωση καί ή άνάληψη 

άπό μέρους τής πρωτοβουλιών πού θά έπηρεάσουν άσφα
λώς τήν Ισορροπία, πάνω στήν δποlα στηρίχθηκαν ο{ με

ταπολεμικές έξελίξεις καί προοπτικές. 

))Μέσα σ' αύτό τό διεθνές κλίμα στά πλαίσια αύτής τής 

διεθνούς καταστάσεως καλείται ή 'Ελλάδα νά διαμορφώ
ση τίς έξωτερικές της σχέσεις. Καί 6φείλει νά τό κάνη 

κατά τρόπο ώστε, άποφεύγουσα τούς πειραματισμούς, νά 

ένισχύη τήν άσφάλεια τής χώρας στρατιωτικά καί διπλω

ματικά. Καί αύτό έπιβάλλεται, κατά μείζονα λόγο, γιατί ή 

χώρα μας βρίσκεται σέ μιά περιοχή πράγματι έπικίνδυνη. 

Στήν 'Ανατολική Μεσόγειο καί, πέρα άπό αύτή, στήν εύ

αίσθητη περιοχή τών πετρελαίων ή εlρήvη εlναι σχεδόν 

άγνωστη καί ή άπειλή μιάς γενικώτερης περιπλοκής πλανά

ται στόν άέρα. 'Ενώ στήν Βαλκανική δ ύπολανθάνων άν

ταγωνισμός μεταξύ Ρωσίας καί Κίνας μπορεί νά δημιουργή

ση προβλήματα στό μέλλον. Καί γιά τήν άποτροπή αύτών 

τών κινδύνων, ή 'Ελλάς ύποστηρlζει τήν lδέα τής διαβαλ

κανικής συνεργασlας καί καλλιεργεί σχέσεις φιλικές μέ 

δλους τούς γείτονές της. uΟπως γνωρίζετε, οί σχέσεις μας 
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μέ τήν 'Αλβανία, μέ τήν Βουλγαρία, μέ τήν Γιουγκοσλα

βία, μέ τήν Ρουμανία εlναι Ιδανικές. λυπάμαι, γιατί δέν 
μπορώ νά πώ τό ίδιο izά τήν Τουρκία. ·Αλλά πέρα άπ • 
αvτό, δπως γνωρίζετε, ή Κυβέρνηση καλλιεργεί σχέσεις 

φιλικές μέ δλες τίς χώρες του κόσμου. Καί αvτό προκύπτει, 

έκτός τών άλλων, άπό τίς προσκλήσεις πο6 έδέχθη ή έλλη

νική Κυβέρνηση άπό δλες τίς περιοχές του κόσμου. 

))Καί έρχομαι, κuριοι βουλευταί, στά εlδικώτερα έξωτε

ρικά προβλήματα, τά δποία άπασχολουν αvτή τήν στιγμή 

τήν χώρα μας. Τά προβλήματα αvτά, κuριοι συνάδελφοι, 
εlναι γνωστά, γιατ{ τά έχουμε συζητήσει κατ' έπανάληψη 
σ. αvτή τήν αίθουσα. wοπως ε{ ναι γνωστές καί ο{ θέσεις, 

τίς δποίες έχουμε λάβει έπ. αvτών, έκτός έάν σείς έν τφ 

μεταξ6 καί ύπό τό φώς τών διεθνών έξελίξεως άναθεωρήσε

τε τίς δικές σας θέσεις, πράγμα πο6 εΙλικρινά θά τό εvχό

μουνα, δχι μόνο γιά τό καλό του τόπου, άλλά καί γιά τό 

καλό τό δικό σαρλ 

Ι. 'Αλευράς: Μaς φροντίζετε! 

Κ. Καραμανλής: Δεν εlναι περίεργο νά θέλω νά συμ

φωνήσετε μέ τήν πολιτική μου. Κάποτε ένας πρωθυπουρ

γός, άμφιβάλλων γιά τήν πλειοψηφία πο6 διέθετε στήν 

Βουλή, εlπε πρός το6ς βουλευτάς του. "Γνωρίζω δτι δέν μέ 

θέλετε. 'Ελάτε, δμως, πο6 σάς θέλω έγώ". Αvτό συμβαίνει 

καί μέ σάς. Θά ήθελα νά συμφωνήσετε μέ τήν πολιτική 

μου. Καί πιστεύω δτι αvτό θά εlναι χρήσιμο καί γιά τόν 

τόπο καί γιά σάς. 

))Καί θά άρχίσω, κuριοι συνάδελφοι, άπό τό Κυπριακό, 

τό δποίο εlναι τό παλαιότερο, τό δραματικώτερο καί θά 

έλεγα κατά ένα τρόπο ή πηγή δλων τών άλλων προβλημά

των μας. Δέν έχω άνάγκη νά έπαναλάβω τό lστορικό του 

προβλήματος αvτου, γιατί εlναι γνωστό σέ δλους μας. 
))Δέν μπορώ δμως νά μήν τονίσω καί πάλι δτι ή εvθuνη 

γιά τό πρόβλημα αvτό βαρύνει τήν Τουρκία, δπως τήν βα

ρύνει καί ή εvθuνη γιά τήν παράταση του δράματος αvτου 

πο6 έγινε καί δικό της δράμα. Γιατί, δπως προέβλεψα, εv

θ6ς μετά τήν εΙσβολή ή Τουρκία άπό κατακτητής μετεβλή

θη σέ αΙχμάλωτο τής ΚΌπρου. 

))'"Υστερα άπό άλλεπάλληλους γuρους συνομιλιών καί 

άποφάσεις τών Ήνωμένων 'Εθνών, ή Τουρκlα δέν κατέ

στη lκανή ή δέν βρήκε τό θάρρος, ουδέ κάν vά προσδιορί

ση τίς θέσεις της έπί του Κυπριακου, παρά τίς έπανειλημμέ

νες ύποσχέσεις, τίς δποίες έδωσε πρός δλες τiς κατευθύν

σεις .. Γι ' αvτό καί έτόνισα προηγουμένως δτι άποκλειστι
κά ύπε6θυνη γιά τήν παράταση αvτής τής τραγωδ{ας, εlναι 

ή Τουρκία. 

))Τόν τελευταίο καιρό άνελήφθησαν ώρισμένες πρωτο

βουλίες γιά τήν έπανάληψη του διαιωινοτικου διαλόγου. 

·Η πιό πρόσφατη εlναι ή πρωτοβουλία τήν δποία άνέλαβε 

δ γενικός γραμματεύς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, κuριος 

Βαλντχάιμ. Τήν πρότασή του άπεδέχθη ήδη ή κυπριακή 

Κυβέρνηση. Δέν γνωρίζω άν κατά τήν νέα αvτή φάση ή 

τουρκική πλευρά θά έmδεlξη κατανόηση καί θά διευκολ6-

νη τήν άνεuρεση μιάς έντίμου καί δικαίας λuσεως, μολονό

τι άπό τίς πρώτες άντιδράσεις του ήγέτου τών Τουρκοκυ

πρίων δέν δικαιολογείται αΙσιοδοξία. 

)) Ή έλληνοκυπριακή πάντως πλευρά όφείλει νά προ
σέλθη στό διάλογο δμονοουσα καί έπιδιώκουσα λuση 

έθνική. Καί δταν λέγω έθνική, έννοώ λuση άπηλλαγμένη 

άπό κομματικές προκαταλήψεις. Καί νά τήν έπιδιώξη κατά 
τρόπο σαφή καί συγκεκριμένο, γιά νά μπορή νά άποδείξη, 

σέ περίπτωση άποτυχίας, τήν κακή πίστη τής άλλης πλευ
ράς. Καί αvτό, κuριοι συνάδελφοι, έχει βαρύνουσα σημα

σία, λαμβανομένης ύπ' δψιν τής δεσμεύσεως πο6 άνέλαβε 

τό άμερικανικό Κογκρέσσο, νά λαμβάνη ύπ' δ ψι ν τ{ς έξε
λiξεις του Κυπριακου, προκειμένου νά καθορiση τή βοή

θεια πρός τήν Τουρκία. 

))Θεωρώ περιττό, κuριοι συνάδελφοι, νά δηλώσω καί 

πάλι δτι ή έλληνική Κυβέρνηση εlναι άποφασισμένη νά 

συνεχίση άμεiωτη τήν συμπαράστασή της πρός τόν κυπρι

ακό λαό, μέχρι πλήρους δικαιώσεως του άγώνος του. 
)) "Οπως εlπα καί προηγουμένως, κuριοι βουλευταί, μέ 

άφετηρία τό Κυπριακό, ή Τουρκiα δημιούργησε καί τά θέ

ματα του ΑΙγαίου, καί συγκεκριμένα τά θέματα τής ύφαλο
κρηπίδος κα{ του έναερίου χώρου. 

))Καί γιά τά θέματα αvτά διεξάγεται, άπό τριετίας περί

που, ένας διάλογος μετ· έμποδlων. Καί λέγω μετ' έμποδίων 
διότι, λόγω συνεχών ύπαναχωρήσεων τής τουρκικής πλευ

ράς, δ διάλογος αvτός διακόπτεται κατά καιρο6ς, μέ άποτέ

λεσμα νά μήν έχη σημειωθή μέχρι σήμερα ουσιαστική πρό

οδος. Πάντως, εlναι άληθές δτι άπό τήν ήμέρα πο6 συναν

τηθήκαμε μέ τόν κ. Έτσεβίτ, μολονότι δέν έπετεuχθη 

προσέγγισις άπόψεων, ol διαφορές μας συζητουνται μέσα 
σ' ένα κλίμα ύφέσεως. 

)Πήν παρελθουσα έβδομάδα, δπως γνωρίζετε, έπανελή

φθη δ διάλογος στήν Βιέννη, γιά τήν δριοθέτηση τής ύφα

λοκρηπίδος. 'Επειδή δμως καί πάλι διεπιστώθη διαφορά 

άπόψεων, άνετέθη σέ έμπειρογνώμονες νά μελετήσουν τίς 

έκατέρωθεν άπόψεις καί νά εlσηγηθουν σχετικώς σέ νέα 

συνάντηση, πο6 θά δρισθή βραδύτερα μέ τήν διπλωματική 

δδό. Δέν γνωρίζω καί στήν περίπτωση αvτή ποιά θά εlναι ή 
έξέλιξη καί τά άποτελέσματα αvτου του διαλόγου. Θά έπα

ναλάβω δμως τάς θέσεις πο6 ύποστηρίζει έπί τών προβλη

μάτων αvτών ή έλληνιιcή Κυβέρνησις. 

))Γιά τήν ύφαλοκρηπίδα, προτείνουμε διάλογο μέ βάση 

τό διεθνές δίκαιο καί τήν διεθνή πρακτική. Καί έν περι

πτώσει άσυμφωνίας, διατησία διεθνή. 

))Γιά τόν έναέριο χώρο, προτείνουμε τήν άρση τής Ν Ο

ΤΑΜ 714, τήν δποίαν αvθαlρετα χάραξε ή Τουρκία στή 
μέση του Αίγαίου καί παράλληλα τό άνοιγμα άπό έλληνι

κής πλευράς τών άεροδιαδρόμων. 
))Καί εΙλικρινώς, κuριοι συνάδελφοι, έκπλήσσομαι δτι 

ή Τουρκία είς βάρος τών συμφερόντων της, άρνείται νά 
άποδεχθή αvτήν τήν διαδικασία. Συνέπεια τής αvθαιρέτου 

αvτής πράξεως, πο6 άνάγκασε τήν 'Ελλάδα νά κλεlση το6ς 

άεροδιαδρόμους, ουσιαστικά άπό άέρος ή Τουρκία βρί

σκεται άποκλεισμένη. Πάντως, έπαναλαμβάνω, δτι έάν ή 
Τουρκία άρη τήν ΝΟΤΑΜ 714, συγχρόνως ή 'Ελλάς θά 
άνοίξη το6ς άεροδιαδρόμους, εΙς τρόπον, ώστε νά διευκολ6-

νη καί τήν διεθνή άεροπορική κίνηση. 

)) Ώς πρός τό θέμα τών στρατιωτικών πτήσεων, ή 'Ελ
λάς δέν άρνείται νά συζητήση ρυθμίσεις πο6 νά έγγυώνται 
τήν άσφάλεια άμφοτέρων τών χωρών. Καί έπειδή, κuριοι 

συνάδελφοι, ή Τουρκία έξακολουθεί νά ίσχυρlζεται δτι ή 

'Ελλάς θεωρεί τό Αίγαίο ώς κλειστή έλληνική θάλασσα, 

θά έπαναλαμβάνω τήν δήλωση τήν δποία έκανα καl παλαιό

τερα. 

)) Ή 'Ελλάς δέν άρνείται δτι εΙς τό ΑΙγαίον ύπάρχουν 
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ί5δατα διεθνή, δπως ύπάρχουν καί τουρκικά χωρικά ί5δατα. 

Ούτε άρνείται δτι ή Τουρκία, dις παράκτια χώρα, έχει δι

καιώματα στό Αlγαίο. 'Αρνείται δμως νά δεχθή οίανδήπο

τε άξίωσίν της, ή δποία θά ύπερέβαινε τά περιωρισμένα 

αvτά δικαιώματα καί πρό παντός θά άγνοοiίσε τά δικαιώμα
τα τών έλληνικών νήσων στό Αlγαίο. 

ι>Πάντως, κύριοι συνάδελφοι, συμφέρον άμφοτέρων 

τών λαών ε{ναι νά διευθετήσουν εΙρηνικά τίς διαφορές 

τους μέ βάση τήν λογική καί τό δίκαιον, δπως κάνουν όλοι 

οί λαοί τοiί κόσμου. Γιατί δέν είμαστε μόνοι πού έχομεν 

αvτές τίς διαφορές. "Ο λες οί χώρες πού συνορεύουν μέ τήν 

θάλασσα έχουν παρόμοια προβλήματα. Τά συζητοiίν δμως 

μέ καλή πίστη, άναζητώντας εlρηνικές λύσεις. Καί άλλοτε 

μέν, δταν δ διάλογος ε{ναι καλής πίστεως καί σοβαρός, 

καταλήγουν σέ συμφωνίες διμερείς. ν Αλλοτε, δ ταν άντιμε

τωπίζουν πολύπλοκα προβλήματα, νομικά καί γεωγραφι

κά, προσφεύγουν σέ διεθνείς διαιτησί~ς. 

ι>Θά μπορούσαμε καί έμείς νά κάνουμε τό ίδιο, έάν ή 

Τουρκία υίοθετοiίσε τό πνεiίμα καί τίς διαδικασίες τής διε
θνους ζωής. 

ι>Λυποiίμαι, διότι ε{μαι ύποχρεωμένος νά κάνω τήν δια

πίστωση δτι ή Τουρκία, μέχρι τής στιγμής αvτής, δέν κα

τεννόησε τήν βασική αvτή άλήθεια, πρός τήν δποία συμ

μορφώνονται όλοι οί λαοί του κόσμου. Καί άπό έκεί άκρι

βώς προέρχεται ή δυσκολία τής διευθετήσεως τών μεταξύ 
μας διαφορών. 

»Εύχομαι, αvτό τό δποίο δέν έκαμε μέχρι τώρα, . νά τό 

κάνη στό μέλλον, καί, δπως ε{πα προηγουμένως, νά τό 

κάνη γιά τό καλό άμφοτέρων τών λαών μας. 

ι>Καί έπειδή διατυπώνονται κατά καιρούς έπιφυλάξεις 

dις πρός τή σκοπιμότητα του διαλόγου μέ τήν Τουρκία 

εlμαι ύποχρεωμένος νά πώ αvτό τό δποίο ε{πα καί παλαιό

τερα, δτι γιά τήν έπίλυσιν τών διεθνών διαφορών ύπάρχουν 

τpείς τρόποι: Ό διάλογος, ή διαιτησία καί δ πόλεμος. Οί 

ώριμοι λαοί, πρίν φθάσουν στόν πόλεμο, χρησιμοποιουν 

έξαντλητικά τίς εΙρηνικές διαδικασίες. Αvτό κάνει καί ή 

Κυβέρνησίς μου, χωρίς δμως νά παραλείπη νά λαμβάνη τά 

μέτρα έκtίνα πού θεωρουνται άπαραίτητα γιά τήν άσφά

λεια τής χώρας. 

»Καί μπορώ νά σiiς διαβεβαιώσω δτι τό τελευταίο αvτό 

γίνεται κατά τόν καλύτερον τρόπον. 

»Πάντως, γιά νά μήν ύπάρχουν άνησυχίες if άνεύθυνες 
άντιδράσεις dις πρός τή διαχείριση τών κρισίμων αvτών 

έθνικών μας προβλημάτων, έπιθυμώ νά διαβεβαιώσω τή 

Βουλή δτι ή Κυβέρνηση δέν ε{ναι διατεθειμένη, γιά νά 

έπιτύχη λύσεις, νά προβή σέ παραχωρήσεις σέ βάρος τών 

συμφερόντων τής χώρας. 

11Καί δέν άντιλαμβάνομαι, κύριοι συνάδελφοι, γιατί 
μπορεί νά ύπάρχουν άνθρωποι, οί δποίοι νά ύποπτεύωνται 

τό άντίθετο, δταν τό lστορικό καί τό κομματικό άκόμα 

συμφέρον τής Κυβερνήσεως συμπίπτει μέ τό συμφέρον τής 

χώρας. Γιατί νά βλάψω, κύριοι, τή χώρα, if, . δπως λέμε 
στήν 'Ελλάδα, νά τήν προδώσω καί νά προδώσω καί τήν 

ίστορία μου, δταν θά μπορουσα, άδιαφορώvτας γιά τήν 

έπίλυση τών προβλημάτων αvτών, νά τά κληροδοτήσω σέ 

σiiς, άν έλθετε ποτέ στήν έξουσία; Μέ τόν τρόπο αvτό δχι 

μόνο θά μπορουσα νά άπαλλαγώ άπό τίς έπικρίσεις σας, 

άλλά συγχρόνως καί νά σiiς τιμωρήσω. Δέν τό κάvω δμως, 

γιατί έχω τό αίσθημα τής εvθύνης καί πρό παντός γιατί 

γνωρίζω, κύροι συνάδελφοι, δτι ή παράταση τής έκκρεμό

τητος αvτών τών προβλημάτων μπορεί κάποτε νά άπο

δειχθή έπικίνδυνη. Αvτό δέν σημαίνει δτι θά έπιδιώξουμε 

δπως-δπως λύσεις αvτών τών προβλημάτων. 

11 'Εάν δμως άδιαφορήσουμε, άρνούμενοι νά dναζητή
σουμε δίκαιες καί έντιμες λύσεις, έπωμιζόμαστε εvθύνες, 

διότι, δπως ε{ πα, μπορεί μακροπρόθεσμα ή έκκρεμότης αυ

τών τών διαφορών νά βλάψη τή χώρα. 

11 'Αλλά κύριοι συνάδελφοι άν, γιά νά dπαλλαγώ dπό τίς 
έπικρίσεις σας καί τούς καθημερινούς πονοκεφάλους, ά

ποφάσιζα νά μήν άσχολοiίμαι μέ τά θέματα αvτά, καί όχι 

μόνο αvτό, άλλά καί νά πλειοδοτώ σέ dδιαλλαξ{α- πρiiγ

μα πού ε{ναι εύκολο - ε{μαι βέβαιος δτι καί τότε θά μέ 

έπικρίνατε καί μάλιστα έvτονώτατα. 

11Κύριοι βουλευταί, θά dναφερθώ δι' όλίγων κα{ στό 

θέμα του ΝΑΤΟ, όχι τόσο γιατ{ γίνεται άντικείμενο συνε

χοiίς δημαγωγίας, δσο γιατί προσετέθη καί αvτό, dις μή 

ώφειλε, στlς διαφορές μας μέ τήν Τουρκiα. 

11 "Οπως γνωρiζετε, ή Κυβέρνηση, γιά νά άντιμετωπ{ση 
τούς κινδύνους τούς δποlους έκληρονόμησε, κα{ λέγω έ

κληρονόμησε, γιατ{ ε{ναι γνωστό είς δλους μας ποιά ύ

πήρξε ή dφετηρiα καi ή συνέχεια αvτών τών προβλημάτων, 

έθεσε dις πρωταρχικό της σκοπό τήν έν{σχυση τής dσφα

λεlας τής χώρας. Πρός τουτο dνασυγκρότησε τίς ένοπλες 

δυνάμεις μας, οί δποίες αvτή τή στιγμή, δπως πρόσφατα 

διεκήρυξα, εύρίσκονται είς τό ύψηλότερο έπlπεδο πού 

βρέθηκαν ποτέ. Αvτό ε{ναι τόσο dληθές, ώστε νά dναγνω

ρίζεται dπό "Ελληνες κα{ ξένους. Κα{ ε{πα δτι έθέσαμε dις 

πρωταρχικό μας σκοπό τήν ένiσχυση τής dσφαλεiας τής 

χώρας, γιατ{ μόνο μέ τό αίσθημα τής άσφαλείας θά ήτο 

δυνατόν ψύχραιμα κα{ ώφέλιμα γιά τήν χώρα νά διαμορ

φώσουμε τήν πολιτική μας έπί τών έξωτερικών προβλημά

των. 

11Παράλληλα, δμως, ή Κυβέρνηση, γιά νά ένισχύση πε

ραιτέρω τήν άσφάλεια τής χώρας καl ίδίως γιά τήν περ{

πτωση μιiiς γενικωτέρας συρράξεως, έπρότεινε στήν 'Ατ

λαντική Συμμαχiα τή δημιουργlα μιiiς είδικής σχέσεως, τό 

περιεχόμενο τής δπο{ας ε{χα τήν εvκαιρ{α νά έκθέσω πα

λαιότερα εlς τήν Βουλή. Μετά dπό μακρές διαπραγματεύ

σεις ή στρατιωτική ήγεσία τής Συμμαχ{ας υίοθέτrjσε τήν 

έλληνική πρόταση. Διατύπωσε, δμως, dντιρρήσεις ή 

Τουρκlα, έκμεταλλευόμενη τήν dρχή τής δμοφων{ας, πού 

έπικρατεί στό ΝΑΤΟ. 

11 Ή Έλλάς, κύριοι βουλευτα{, έπιθυμεί βέβαια τήν 
δλοκλήρωση αvτής τής διαδικασίας κα{ τήν πραγματοπο{-; 

ηση τής συμφων{ας τής εlδικής σχέσεως. Δένε{ ναι, δμως, 

διατεθειμένη νά τήν έκλιπαρήση, ούτε ε{ναι διατεθειμένη 

νά τή διαπραγματευθή μέ τήν Τουρκία καί μάλιστα μέ dν

ταλλάγματα. ν Α ν ή Τουρκlα δέν dvτιλαμβάνεται τό συμφέ

ρον της, ή Συμμαχiα όφεiλει νά έκτιμήση τά γενικώτερα 

συμφέροντα του έλευθέρου κόσμου καί νά δώση στό πρό

βλημα αvτό τή λύση πού χρειάζεται. Καί αvτό γιά νά προ

λάβη έπιδεiνωση τής κακής ifδη καταστάσεως πού έπικρα

τεί στήν 'Ανατολική Μεσόγειο. 

11Θά έλθω τώρα σέ ένα άλλο θέμα, προσφιλές στήν 

'Αριστερά, στό θέμα τών βάσεων. Κα{ λέω προσφιλές, για

τ{ dις γνωστόν, τό χρησιμοποιεί dις σύνθημα στήν dντιδυ

τική της προπαγάνδα. "Οπως γνωρiζετε, δμως, τό θέμα αv

τό δέν τό ifγειρε ή άντιπολiτευση. Τό ifγειρε μέ δική της 
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πρωτοβουλία ή πρώτη μου Κυβέρνηση. Καί δέν τό ήγειρε 

dπό έχθρότητα πρός τήν 'Αμερική, τήν όποία θεωρεί, πα

ρά τίς dναφερόμενες κατά καιρούς διαφωνίες, φίλη καί 

σύμμαχο χώρα. Γιατί, άν τό έκανε dπό έχθρότητα πρός τήν 

'Αμερική, δέν ε{χε λόγο νά διαπραγματεύεται νέο καθε

στώς τών βάσεων. Θά ήδύνατο, χωρίς νά άναγνωρίση σέ 

κανένα τό δικαίωμα νά τήν έμποδίση, νά dπομακρύνη τίς 

βάσεις dπό τήν 'Ελλάδα. 'Εάν δέν τό έπραξε, ε{ναι διότι 

πιστεύει δτι τό καθεστώς τών βάσεων, δπως διαμορφώνε

ται, έξυπηρετεί ύπό τήν εύρυτέρα τους έννοια τά συμφέ

ροντα τfjς χώρας. Ή Κυβέρνηση ήγειρε τό θέμα γιά νά 

βάλη σέ τάξη ένα άσυνάρτητο καθεστώς πού διήπετο άπό 

40 συμφωνίες καί γιά νά τό προσαρμόση στίς σημερινές 
συνθήκες καί στά dμυνnκά συμφέροντα τfjς 'Ελλάδος. Γι

ατί οί βάσεις αύτές, μέ τό νέο καθεστώς, δταν δριστικά θά 

διαμορφωθfj, δέν θά ε{vαι dμερικανικές. Θfί ε{ναι έλληνι

κές πού θά προσφέρουν στρατιωτικές εύκολίες στούς 

'Αμερικανούς, άλλά κ:αί συγχρόνως θά έξυπηρετοvν τίς 

έλληνικές ένοπλες δυνάμεις. 

»Πρό δύο έτών περίπου, δπως γνωρίζετε, έμονογραφή

θη τό πλαίσιο τfjς συμφωνίας πού καθορίζει τό νέο καθε

στώς γιά τίς βάσεις. Κατά τήν διαδρομή δμως του χρόνου, 

ένεπλάκη τό θέμα αύτό μέ τήν dμερικανοτουρκική συμφω

νία καί μέ τίς σχέσεις τfjς 'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ. Αύτός 

ε{ναι καί δ λόγος γιά τόν δποίο ή Κυβέρνηση δέν ένόμισε 

δτι μπορούσε νά δλοκ:ληρώση τό καθεστώς διά τfjς ύπο

γραφfjς δριστικfjς καί πλήρους συμφωνίας. Πάντως, θά πα

ρακολουθήσουμε τήν έξέλιξη αύτών τών δύο θεμάτων, μέ 

τά όποία, δ πως ε{πα, συνδέεται τό θέμα τών βάσεων, γιά νά 

καθορίσουμε τήν δριστική μας θέση καί έπ' αύτοv του 

προβλήματος. 

))Κύριοι βουλευταί, ή έξωτερική πολιτική τfjς χώρας 
παίρνει ήδη πιό συγκεκριμένη μορφή μέ τήν έπικείμενη 

ένταξη τfjς 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Καί τοίί

το γιατί μέ τήν ένταξή μας θά ταυτίσουμε κατά έναν τρόπο 

τήν τύχη μας πολιτικά, οΙκονομικά καί άμυντικά μέ τήν 

Κοινότητα. 

))Γι' αύτό, άλλωστε, καί τήν καταπολεμά μέ πάθος ή 

'Αριστερά. 'Όταν λέγω 'Αριστερά, έννοώ σ' αύτή ν τήν 

περίπτωση τό ΚΚΕ 'Εξωτερικοίί καί τό ΠΑΣΟΚ, διότι 

συμβαίνει καί στό θέμα αύτό νά συμπίπτη ή πολιτική τών 

δύο κομμάτων, τά όποία έχουν ώς σκοπό, ώς έπιδίωξη, νά 

dποκόψουν τήν 'Ελλάδα dπό τήν δημοκρατική Δύση. 'Ό

πως βλέπετε, κύριοι συνάδελφοι, καί στήν περίπτωση αύτή 

άπεδείχθη ή 'Αριστερά - καί τώρα έντοπίζω τήν κρίση 

μου στό ΚΚΕ 'Εξωτερικοίί - άπροσάρμοστη. Δέν έπαρα

δειγματίσθη ούτε dπό τήν πείρα τοίί παρελθόντος, ούτε dπό 
τήν συμπεριφορά τών κομμουνιστικών καί σοσιαλιστικών 

κομμάτων τfjς Εύρώπης, τά όποία ύποστηρίζουν dνεπιφύ

λακτα δχι μόνον τήν Κοινή 'Αγορά, άλλά &κόμη καί τό 

ΝΑΤΟ. 

))Καί αύτό τό έπεβεβαίωσε πρόσφατα δ έκπρόσωπος ... )). 

Χ. 'Ατματζίδης: Ό Παγιέτα. 

Κ. Καραμανλής: 'Εσείς τόν φέρατε. Πρέπει, συνεπώς, 

νά εlσθε προσεκτικοί στίς προσκλήσεις πού dπευθύνετε. 
)) Τό έπε βεβαίωσε, λοιπόν, πρόσφατα δ έκπρόσωπος τοίί 

Κομμουνιστικού κόμματος 'Ιταλίας, δίνοντας στούς δι-

κούς μας ένα μάθημα πολιτικοίί ρεαλισμοίί καί θάρρους. 

))Κύροι συνάδελφοι, τήν εύρωπαϊκή μου πολιτική, τήν 

πολιτική δηλαδή τfjς έντάξεως τfjς 'Ελλάδος εlς τήν Εύ

ρωπαϊκή Κοινότητα, τήν ένεκαινίασα πρίν άπό 18 χρόνια, 
μέ σύμφωνο γνώμη δλου τοίί πολιτικοίί κόσμου τfjς χώρας. 

))Μετά τήν άποκατάσταση τfjς δημοκρατίας έκρινα 

έθνικώς χρήσιμο, έκρινα έθνικώς dναγκαίο, νά έπιταχύνω 

τήν διαδικασία γιά τήν ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα. Ή προσπάθ~ια ύπfjρξε δύσκολος καί πέρασε άπό 

κρίσιμες φάσεις καί τοίίτο, διότι έπρεπε άφ ' ένός μέν νά 
συμπέσουν οί &πάψεις καί τά συμφέροντα έννέα Κυβερνή

σεων, dφ' έτέρου δέ γιατί έγένοντο σκέψεις νά συνδυασθfj 

ή ένταξις τfjς 'Ελλάδος μέ άλλες ύποψηφιότητες η &κόμη 

καί μέ λειτουργικά προβλήματα τfjς Κοινότητος. Σκέψεις, 

πού άν τελικώς έπικρατοίίσαν, θά παρέπεμπαν τήν ένταξίν 

μας δχι πλέον στίς έλληνικές άλλά στίς κοινοτικές καλέν

δες, πού εlναι πιό περίπλοκες άπό τίς έλληνικές. Άλλά 

πέραν αύτών ύπfjρχε καί ή πρόσθετος δυσκολία δτι ή έντα

ξή μας έζητείτο νά πραγματοποιηθfj σέ μιά έποχή πού δλες 

οί χώρες τfjς Κοινότητος dντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνι

κά καί οΙκονομικά προβλήματα. 

))Παρά ταίίτα, τά έμπόδια αύτά παραγνωρίστηκαν μέ 

έπίμονη δική μας προσπάθεια. Άλλά - πρέπει νά πώ -
καί μέ κατανόηση τών μελλοντικών συνεταίρων. Καί φθά

σαμε έτσι στήν κρίσιμη μέρα τfjς 21 Δεκεμβρίου, κατά τήν 
δποία έτερματίσθησαν - καί έτερματίσθησαν κατά τρό

πον lκανοποιητικό - ο{ ούσιαστικές διαπραγματεύσεις. 

Περιμένουμε, βέβαια, ώρισμένα θέματα δευτερευούσης 

σημασίας, τά όποία δμως θά ρυθμισθοίίν προσεχώς εlς τρό

πον, ώστε νά καταστfj δυνατή ή ύπογραφή τfjς συμφωνίας 

τfjς έντάξεως κατά τήν διάρκεια τοίί πρώτου έξαμήνου του 

τρέχοντος έτους. Πρέπει δέ νά πληροφορήσω τήν Βουλή, 

δτι έπ' αύτοίί εlναι dνειλημμένη ή ύποχρέωση καί τfjς 

Κοινότητος καί τών έννέα Κυβερνήσεων. 

))Κύριοι βουλευταί, ή ένταξις τfjς χώρας μας στήν Εύ

ρωπαϊκή Κοινότητα θά dποτελέση τόν μεγαλύτερο σταθμό 

στήν {στορ ία τfjς σύγχρονης 'Ελλάδος, γιατί θά έπηρεάση 

βαθύτατα τό μέλλον τοίί έθνους. 'Από τή μοναξιά αlώνων, 
καί χωρίς νά χάσουμε τά έθνικά μας χαρακτηριστικά, θά 

μεταφερθούμε σέ μιά μεγάλη οΙκογένεια, μέ τήν όποία μaς 

συνδέουν κοινά συμφέροντα καί, πέρα τών συμφερόντων, 

μακρά πολιτιστική παράδοση. Καί ή πολιτική αύτή, κύρι

οι συνάδελφοι, έχει γιά τήν χώρα μας βαθύτερη σημασία, 

λόγω τfjς κρισίμου γεωπολιτικής μας θέσεως. Θέσεως, ή , 
δποία ύποχρεώνει τήν χώρα μας όχι μόνο νά δέχεται, άλλά 

πολλές φορές καί νά έπιζητfj τήν προστασία τfjς μιaς η τfjς 

άλλης μεγάλης δυνάμεως. Κύριοι συνάδελφοι, δέν πρέπει 

νά λησμονοίίμε δτι έπί ένα περίπου αΙώνα έζήσαμε ύπό τό 

καθεστώς τών προστάτιδων δυνάμεων. Δέν ύπfjρξε τυχαίο 

τό γεγονός - ε{ναι γεγονός - τό όποίο όφείλεται στήν 

κρίσιμη γεωπολιτική θέση πού βρίσκεται ή 'Ελλάδα. 'Εν

τασσόμενη ή χώρα μας όργανικά καί Ισότιμα στήν πανί

σχυρη αύτή εύρωπαϊκή οΙκογένεια, άπαλλάσσεται άπό αύ

τό τό άγχος διότι καί μόνη ή συμμετοχή της στήν Κοινό

τητα θά έπενεργfj άποτρεπiικά κατά τών κινδύνων πού θά 
μποροίίσαν νά τήν άπειλήσουν. 

))Αύτή, κατά τή δική μου γνώμη, εlναι ή βαθύτερη, ή 

ούσιαστικώτερη πλευρά τfjς έντάξεώς μας στήν Εύρωπαϊ

κή Κοινότητα. 
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;;Αύτό σημαίνει, κυριοι συνάδελφοι, δτι μέ τήν ένταξή 

μας θά κατοχυρώσουμε πραγματικά καί γιά . πρώτη φορά 

·τήν έθνική μας άνεξαρτησlα, γιά τήν δποία συνεχώς δμι

λοuμε, χωρίς, δμως, νά έχουμε συλλάβει τόν τρόπο μέ τόν 
δποίο θά ήμπορουσαμε νά τήν έξασφαλίσουμε. ΝΗδη τήν 

πραγματοποιοίJμε μέ τήν lσότιμη, δπως εlπα, συμμετοχή 

μας σέ μιά πανίσχυρη οΙκογένεια, μέ τά μέλη τής δποίας θά 

έχουμε ίσοδυναμη ψήφο. Καί θά μετέχουμε έτσι στά κέν

τρα άποφάσεων, άντί νά βρισκόμαστε στά περιθώρια τής 

διεθνούς ζωής. 
;;Δέν θά δμιλήσω, κυριοι συνάδεφλοι, γιά τήν άδέσμευ

το πολιτική που κατά τρόπον πονηρόν μaς προσφέρει ή 

'Αριστερά, ώς έvαλλακτική λυση. Καί λέγω πονηρό ν, διό

τι διά τής άδεσμευτου πολιτικής, κάπου άλλοu έπιθυμεί νά 

μfίς δδηγήση ... καί πρό παντός έπιθυμεί δι • δλων τών μέ
σων νά μfίς άποκόψει άπό τήν δημοκρατική Δυση. Καl δέν 

θά δμιλήσω, γιατί, δπως άπέδέiξα παλαιότερα, ή πολιτική 
αύτή δδηγεί στήν άνασφάλεια καί μπορεί νά μaς έκθέση σέ 

κινδυνους. Γιά νά πεισθήτε περί αύτοu, δέν έχετε παρά νά 

δήτε τί γίνεται στους κόλπους τών άδεσμευτων. Καί παρα

καλώ νά βεβαιωθήτε δτι μέ λυπη μου κάνω τήν διαπίστωση 

αύτή. Δέν έχετε παρά νά δήτε τί γίνεται εlδικώτερα στήv 
Μέση 'Ανατολή, στήν 'Αφρική καί στήν νΑπω 'Ανατο

λή, δπου πολλές χώρες άλληλοσπαράσσοvται καί καταλή

γουν νά ζητουν τήν προστασlαν τών μεγάλων. Καί δέν νο

μίζω, κυριοι συvάδελφοι, δτι έχω άνάγκη νά έπαναλάβω 

δτι ή πολιτική αύτή, καί γιά τους λόγους που άντιλαμβά

νεσθε, θά ένίσχυε τήν Τουρκία εΙς βάρος τής ·Ελλάδος. 

'Επειδή έχω τήν έντυπωση δτι δέν έγινα άντιληπτός, έπα

ναλαμβάνω, ή άδέσμευτη πολιτική, έφαρμοζόμενη εlς τήν 

'Ελλάδα, θά ένισχυση τήν Τουρκία εlς βάρος τής χώρας 

μας. Αύτό εlναι ένα πρόσθετο έπιχείρημα, γιά τό δποίο ή 

πολιτική αύτή εlναι άπαράδεκτος καί άσυμφορος γιά τήν 

χώρα μας. 

;;Κυριοι βουλευταί, πέραν τών μεγάλων πολιτικών ώφε, 

λημάτων, ή ένταξη θά μaς ώφελήση καί οlκονοjιικά, γιατί 

θά διευκολυνη καί θά έπιταχυνη τήν κοινωνική καί οίκο

νομική άνάπτυξη τής χώρας μας. 

;; Ό έλληνικός λαός θά έχει τήν εύκαιρία νά άναπτυξη 
στόν μεγάλο καί εύρυ εύρωπαϊκό χώρο τίς άρετές καί τίς 

Ικανότητές του, οί δποίες συνθλίβονται στά στενά έλλη

νικά πλαίσια. 

;; 'Εάν πράγματι, δπως πιστευουμε, έχουμε ώς λαός άρε

τές καί Ικανότητες, θά μfίς δοθή ένα εύρυτερο πεδίο δρά

σεως γιά νά τίς άξιοποιήσουμε. Γιατί ή ένταξη θά έπιτρέ
ψη τήν έλεΙ,Jθέρα διακίνηση τής βιομηχανικής καί τής γε

ωργικής μας παραγωγής, στή μεγάλη αύτή άγορά τών 250 
έκατομμυρίων άνθρώπων. 

;Πέλος, θά προωθήση άποφασιστικά τήν άνάπτυξη τfjς 

γεωργίας μας, διότι, πέραν τής άπορροφήσεως τών προϊόν

των μας, θά έχουμε καί ποικίλες οΙκονομικές ένισχυσεις 

άπό τά Κοινοτικά Ταμεία. Ένισχυσεις, οί δποίες θά άπα

βλέπουν άκριβώς στήν άνάπτυξη τής γεωργίας. 

;;Q{ λεπτομέρειες γιά τήν οlκονομική πλευρά έξετέθη
σαν κατ· έπανάληψη, άλλά καί πρόσφατα, καί δέν νομίζω 

δτι πρέπει νά άπασχολήσω τήν Βουλή μέ άριθμους, ol 
δποίοι εlναι καί πολλοί καί πολυπλοκοι. Πάντως, τό βέ

βαιο εlναι, δτι ή 'Ελλάς άπό τήν ένταξη στήν ΕΟΚ θά 

ώφεληθή καί οiκονομικά. Αύτός εlναι άλλωστε καί δ λό-

γος, διά τόν δποίον χώρες που εόρίσκονται στό δικό μας 

έπίπεδο, δπως ή ·Ισπανία καί ή Πορτογαλία, έπιδιώκουν 

έπιμόνως τήν ένταξή τους στήν Κοινή 'Αγορά. Μπορεί 

έκείνες νά μήν έχουν τους πολιτικους καί έθvικούς θά έλε

γα λόγους, πού έχουμε έμείς, άλλά έπιδιώκουν τήν ένταξή 

τους, διότι πιστεύουν δτι θά άναπτυχθουν κοινωνικά καί 

οίκονομικά. 

»Κύριοι βουλευταί, εlναι αύτονόητο δτι, γιά νά άξιο

ποιήσουμε αύτές τίς δυνατότητες, κυρίως στόν οlκονομικό 

τομέα, θά πρέπει νά έvτεlνουμε τήν προσπάθειά μας γιά νά 

προσαρμόσουμε τήν οίκονομία μας στίς νέες συνθήκες πού 

άντιμετωπίζουμε καί lδίως κατά τή διάρκεια τής μεταβατι

κής περιόδου. Καί δέν πρέπει νά άποκρύπτουμε τό γεγονός 

δτι, μέχρι νά προσαρμοσθfj πλήρως ή οlκονομ{α μας στίς 

κοινοτικές συνθήκες, θά όπάρξουν δυσχέρειες, γιά τήν άν

τιμετώπιση τών δ ποίων θά χρειασθή, δ πως εlπα, έπίμονος 

προσπάθεια. 

;; Άπό τά έπίσημα στοιχεία τά δποία έδόθησαν στήν 
δημοσιότητα, μέ τά δ ποία διαφωνεί ή άντιπολίτευση, χρη

σιμοποιουσα δικές της στατιστικές, προκύπτει δτι ή κατά

σταση τής οlκονομίας μας στίς γενικές της γραμμές εlναι 
καλή. Καί γιά νά εlμαι πιό σαφής, ή διαφωνία αύτή όφείλε

ται περισσότερον εΙς τό γεγονός δτι χρησιμοποιούμε δια

φορετικά κριτήρια καί δτι πιστευουμε σέ διαφορετικά οl

κονομικά συστήματα. 

;;Παρουσιάζει, δμως, ή οίκο νομική κατάσταση ώρισμέ

νες άδυναμίες, δπως ή χαμηλή παραγωγικότητα καί δ πλη

θωρισμός, άδυναμίες οι' δποίες θά πρέπει μέ κάθε θυσία νά 

θεραπευθουν. Καί δέν θά θεραπευθούν, κι5ριοlσυνάδελφοι, 
μέ τήν προβολή αiτημάτων πού εόρίσκονται πέραν άπό τίς 

δυνατότητες τfjς οίιωνομίας μας. Q(Jτε καί μέ άπεργίες καί 

διαδηλώσεις, πού βλάπτουν τά γενικώτερα συμφέροντα τής 

χώρας καί τελικά καί τούς ίδιους τους έργαζομένους. 
;; Ή Κυβέρνησις, άλλωστε, δέν έχει άνάγκη πιέσεων 

γιά νά lκανοποιήση λογικά αΙτήματα. Ή Κυβέρνησις άπέ

δειξε έμπρακτα τό ένδιαφέρον της γιά τήν έργατική κα{ 
άγροτική τάξη. ·Εδώ θά άναγκασθώ νά μνημονεύσω ώρισμέ

νους άριθμούς, διότι οί άριθμοί δέν άμφισβητοίJvται. ν Αλλο 

άν έπιδέχονται διαφορετική έρμηνεία. Κατά τήν τελευταία 

τετραετία, κύριοι συνάδελφοι, τά ήμερομίσθια αύξήθηκαν 

κατά 97% γιά τούς άνδρες καί κατά 127% γιά τίς γυναίκες, 
έναντι αύξήσεως του τιμαρlθμου κατά 62%. Αύξήθηκαν 
δηλαδή σέ πραγματικές, σέ σταθερές τιμές, κατά 22% γιά 
τούς άνδρες καί κατά 40% γιά τίς γυναίκες. Οί αύξήσεις 
αύτές όπήρξαν πολύ όψηλότερες άπό έκείνες πού δόθηκαν 

στ{ς χώρες τfjς Κοινής 'Αγοράς. 'Αποτέλεσμα αύτής τής 

πολιτικής ήταν ή συμμετοχή τής έργασίας στό έθνικό μας 

εiσόδημα, άπό 47% πού ήτο τό1974, νά άνέλθη γιά τό1977 
σέ 55%. 

;;Πώς άλλοιώς θά·έξηγέίτο ή α(Jξησις τής συμμετοχής 
τfjς έργασίας στό έθνικό μας είσόδημα, άν πράγματι δέν 

εlχε άσκηθή μία γενναία εΙσοδηματική πολιτική; 

;;Στόν γεωργικό έξ άλλου τομέα, διετέθησαν, είς βάρος 

τοu κοιvωνικου συνόλου καί όπό διαφόρους μορφάς, γιά τό 

1978 45 δισεκατ. δραχμές, καί γιά τήν τετραετία 1975-78 
141 δισεκατ. δραχμές, ποσόν τό δποίον, κυριοι συνάδελ

φοι, καλύπτει περίπου τό 1/ 4 του συνολικοίJ άγροτικοu 
είσοδήματος. Ή γενναία δμως αύτή είσοδηματική πολιτι

κή πού ήσκήθη γιά λόγους κοινωνικής δικαιοσυνης, ήτα 
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φυσικ6ν νά τροφοδοτήση τ6ν πληθωρισμ6, σέ σημαντικ6 

βαθμ6, πράγμα πού δέν πρέπει νά τ6 λησμοvοίJμεν, όταν 

προβάλλουμε ύπέρμετρες ιiξιώσεις. 

»ν Η δη, καί tν όψει τής tντάξεώς μας στήν Εύρωπαϊκή 

Κοιν6τητα, όφείλουμε νά λάβουμε τά μέτρα tκείνα, πού 

εlναι ιiπαραίτητα γιά τήν περιστολή τοίJ πληθωρισμοί;. Δι6-

τι, όπως γνωρlζετε καl τ6 γνωρίζουν όλοι ο{ WΕλληνες, 

άλλο άν καμμιά φορά γιά λ6γους σκοπιμ6τητας προσποιού

μεθα ότι δέν τ6 γνωρίζουμε, δέν μπορεί νά ύπάρξη πραγμα

τική ύγιής οΙκονομική ιiνάπτυξη, χωρίς οΙκονομική στα

θερ6τητα. Ό πληθωρισμ6ς tπηρεάζει δυσμενώς όλους 

τούς τομείς τής οlκοvομlας μιάς χώρας καl προκαλεί αί

σθημα ιiνασφάλειας. Ά ναστέλλει τ{ς tπενδύσεις. Προκα

λεί ιiνεργία, ιiποθαρρύvει τίς καταθέσεις καl πρ6 παντ6ς 

καθιστά ιiδύνατον τ6ν οlκονομικ6 προγραμματισμ6 Ιδιώτη 

καl Κράτους. 

))Καl δέν πρέπει νά λησμονοίJμε ότι δ πληθωρισμ6ς 

πλήττει κυρίως, γιά νά μήν πώ ιiποκλειστικά, τά εΙσοδήμα

τα τών tργατικών τάξεων, τών λαϊκών τάξεων πού εlναι 

δραχμοβlωτοι. Ό πληθωρισμ6ς δέν πλήττει τούς πλούσι

ους, ol δπο,ίοι όχι μ6νον δέν tνοχλοίJνται ιiπ' αύτ6ν, ιiλλά 
πολλές φορές καί ώφελοίJνται. 

))Συνεπώς, tάν πρ6κειται νά tξυγιάνουμε τήν οlκονομlα 

μάς, καl μάλιστα τήν στιγμή πού πρ6κειται νά tνταχθοίJμε 

στήν Εύρωπαϊκή Κοιv6τητα, θά χρειασθή ένταση τών 

προσπαθειών μας καl αύτοσυγκράτηση. Μέ άλλα λ6για θά 

χρειασθή νά παράγουμε περισσ6τερα καl νά δαπανοίJμε 

λιγ6τερα. νΟχι μ6νο γιά νά tπενδύσουμε τ6 περlσσευμά 

μας παραγωγικά, ιiλλά καί γιά νά περιορlζουμε τήν ύπερ

κατανάλωση, πού τροφοδοτεί τ6ν πληθωρισμ6. Εlναι ιiλή

θεια, βέβαια, ότι κατά τ6 στάδιο τής ιiναπτύξεως μιάς χώ

ρας, όπως ή δική μας, παρατηρείται ένα περίεργο ψυχολο

γικ6 φα ι ν6μενο, νά αύξάνουν οί άνθρωποι τίς ιiνάγκες τους 

ταχύτερα ιiπ6 δ, τι αύξάνεται τ6 εlσ6δημά τους. 
))Κα{ ε[ ναι tπικίνδυνο τ6 φαιν6μενο αύτ6 γιά τ6ν λ6γον, 

ότι, άν δέν tπισημανθή καl δέν ιiντιμετωπισθή όρθώς, εlναι 

δυνατ6ν νά βλάψη τήν πρ6οδο τής οlκονομlας. Κα{ δι6τι, 

ύπάρχει αύτ6 τ6 ψυχολογικ6 φαιν6μενο, όλοι ο{ άνθρωποι 

tμφανlζονται ιiνικανοποlητοι, tνώ εlναι βέβαιον ότι τ6 ε1-

σ6δημά τους, tν σχέσει μέ τ6 παρελθ6ν, εlναι σημαντικά 
βελτιωμένο. Αύτ6, άλλωστε, δέν έχει ιiνάγκη ιiποδεlξεων 

καl μάλιστα ιiποδεlξεων στατιστικών, ή εlλικρlνεια τών 

δποlων ιiμφισβητείται. Αύτ6, κύριοι συνάδελφοι, προκύ

πτει ιiπ6 τήν tμπειρική παρατήρηση τής καθημερινής ζω

ής τοίJ λαοί; μας. Πρέπει, λοιπ6ν, νά συνεκτιμήσουμε, μαζl 

μέ όλα τά άλλα, καl αύτ6 τ6 ψυχολογικ6 φαιν6μενο, γιά νά 
καθορίσουμε κατά τ6ν πρέποντα τρ6πον τήν συμπεριφορά 

μας. Πολιτεία καί πολίτες. 
))Κύριοι βουλευταl, ο{ ιiλήθειες αύτές, ε[ ναι τ6σον γνω

στές ώστε θά μποροίJσαν νά θεωρηθοίJν κοινοτοπlες. Κοι

νοτοπlες, όμως, ο{ δποίες εlναι πολύ Ισχυρ6τερες ιiπ6 θεω
ρlες οΙκονομικές καl πού κάνουμε συνήθως τ6 σφάλμα νά 

τίς λησμονοίJμε. Καl δι6τι τlς λησμονοίJμε, παρασυρ6μεθα 

σέ tκδηλώσεις πού προκαλοίJν κοινωνικές ιiναταραχές καί 

βλάπτουν τά γενικώτερα συμφέροντα τής χώρας. Γι ' αύτ6, 

καl εlναι ιiνάγκη, τίς ιiλήθειες αύτές νά τlς σεβώμεθα καί 

νά τlς tφαρμ6ζουμε έμπρακτα στ6 βlο μας. 

)) 'Η γενική κατάσταση τής χώρας, κύριοι βουλευταl, 

εlναι καλή. Καί προβιiλλει καλύτερη, άν συyκριθή μέ άλ-

λες χώρες πού δοκιμάζονται ιiπ6 πολιτική, κοινωνική καί 

οΙκονομική ιiστάθεια καl πολλές μάλιστα ιiπ6 αύτές πν{

γονται στ6 αlμα. 

)) Ή κατάσταση αύτή μπορεί νά γίνη καλύτερη, μπορεί 
όμως νά γlνη καί χειρ6τερη. Καί αύτ6 θά tξαρτηθή ιiπ6 

τήν συμπεριφορά τήν δική μας. 

))Πιστεύω, κύριοι βουλευταί, ότι τώρα πού διανοlγονται 

καινούργιες καί θά έλεγα μεγάλες προοπτικές γιά τ6 μέλ

λον, θά ιiποδεlξουμε λα6ς καl ήγεσία ότι έχουμε συνείδη

ση τών {στορικών μας εύθυνών)λ 

'Επακολούθησε aνταλλαγή aπόψεων σέ έπίπεδο 

πολιτικών άρχηγών, μέ πρώτο δμιλητή τόν άρχηγό 

τής άξιωματικής aντιπολιτεύσεως: 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, άγαπητοί συνάδελφοι, 

συμφωνοuμε μέ τήν Κυβέρνηση μόνο σέ ενα σημείο: "Οτι 

ή άπόφαση, ή έπιλογή τής ~νταξης τής 'Ελλάδος στήν 

Κοινή 'Αγορά εΙ ναι ή πιό κρίσιμη άπόφαση πού ~χει παρ

θεί γιά τό ~θνος. ΕΙναι μιά άπόφαση πού πάρθηκε στόν 

βωμό του «άνήκομεν εiς τήν Δύσιν». 

Κ. Καραμανλής : Μέ συγχωρείτε, κύριε πρ6εδρε. 'Αρ

χίζετε μέ αύτ6 καί τ6 tπαναλαμβάνετε συνέχεια. "Οταν 

λέγω ότι ιiνήκομεν εiς τήν Δύσιν, δέν έννοώ ότι είμεθα 

αiχμάλωτοι τής Δύσεως. ΜποροίJμε ιiνά πάσα στιγμή, νά 
φύγουμε. 

Α. Παπανδρέου: Δέν τό θέλουμε δμως. 'Αναλύσατε 

τούς λόγους. 

Κ. Καραμανλής: ΆφοίJ μποροίJμε καl δέν τ6 θέλουμε, 

τl σημαίνει αύτ6; Δέν τ6 θέλουμε, δι6τι δέν τ6 θεωροίJμε 
συμφέρον γιά την χώρα. Άλλά, όπως ή Συρlα, ή ή Αίγυ

πτος, ιiνήκουν στ6ν ιiραβικ6 κ6σμο, όπως ή Ούγγαρία ιiνή

κει στ6ν ιiνατολικ6 κ6σμο, ή Έλλάς ιiνήκει στ6 δυτικ6 . 
κ6σμο. Θέλετε ιiπ6 παράδοση, θέλετε ιiπ6 συμφέροντα, 

ιiνήκει πάντως στ6 δυτικ6 κ6σμο. 

Α. Παπανδρέου: Προτιμοuμε νά άνήκουμε στούς "Ελ

ληνες. 

·Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άναφέρθηκε στή συνέ

χεια στό δραμα τής 'Ενωμένης Εύρώπης, στό όποίο 

προσβλέπει δ πρωθυπουργός, τό όποίο καί χαρακτή

ρισε ώς «aπατηλό». ·Η Εύρώπη, καί είδικότερα ή 

Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα - ύποστήριξε 

-μαστίζεται άπό δεινή οίκονομική κρίση, ένώ, πα

ράλληλα, «εΙναι βαθιά διαβρωμένη άπό τούς πολιτι

κοστρατιωτικούς μηχανισμούς του ΝΑ ΤΟ» καί «οί 

στρατηγικοί τομείς τής οίκονομίας της έλέγχονται 

άπό άμερικανικές πολυεθνικές έπιχειρήσεις». 'Υπό 

αύτές τίς συνθήκες - συνέχισε - εΙναι πράγματι 

περίεργη ή άποψη δτι ή προσχώρηση στήν ΕΟΚ θά 

άποτελέσει έγγύηση καί βήμα πρός τήν άνεξαρτησία 

τής χώρας: ή ·Ελλάδα, ώς μικρή περιφερειακή χώρα, 

δέν θά μπορέσει νά έπηρεάσει aποφασιστικά τήν πο

ρεία τών έξελίξεωv- άντίθετα, ή πορεία της «θά κα
θορίζεται άπό τίς άποφάσεις τών μητροπολιτικών 

κέντρων τής Δύσης»· οϋτε άπό προστάτριες Δυνάμεις 
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θά &.παλλαγεί, οϋτε ύπάρχουν κοινοτικοί μηχανισμοί 

γιά τήν προστασία τών δημοκρατικών της θεσμών. 

Ή ΕΟΚ δέν εΙναι παρά ή άλλη οψη του ΝΑΤΟ, τό 

όποίο εύθύνεται γιά τή στήριξη τfjς δικτατορίας καί 

τήν τραγωδία τfjς Κύπρόυ, ένώ, παράλληλα, ύπο
στηρίζει σκανδαλωλώς τήν Τουρκία σέ βάρος τfjς 

'Ελλάδος. «Τό ΠΑΣΟΚ»- έπανέλαβε κατηγορημα

τικά - «εtναι ένάντια στήν ενταξη τfjς χώρας μας 
στήν Κοινή 'Αγορά»: 

«Τή μεγάλη αύτή έπιλογή πού κάνει ή Κυβέρνηση νά 

έντάξει τή χώρα στήν ΕΟΚ, έμείς δέν τή θεωροϋμε δεσμευ

τική. 

))Τυπικά, συνταγματικά, σύμφωνα μέ τό άρθρο 28 παρ . 

2, μπορεί ή Βουλή νά άποφασίσει τήν ενταξη, νά έπικυρώ
σει τήν ενταξη. 'Όμως ύπάρχε~ καί τό άρθρο 44 παρ. έπί
σης 2, τό όποίο λέγει δτι έπί κρισίμων θεμάτων διενεργεί
ται Δημοψήφισμα. Καί liν αύτό δέν συμβεί, ε{ναι πρόθεσή 

μας, δταν τό ΠΑΣΟΚ ελθει στήν έξουσία, νά ζητήσουμε 

άπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας νά διενεργήσει άδιά

βλητο Δημοψήφισμα»>. 

Στή συνέχεια τfjς &.γορεύσεώς του, ό πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ &.νέλ~,>σε τούς οίκονομικούς λόγους πού &.ν

τιφάσκουν μέ τήν ενταξη στήν ΕΟΚ. ·Η ·Ελλάδα - . 
έπισήμανε- θά συνεχίσει ν' &.ναπτύσσεται μέ τρό

πο έξαρτημένο κι οχ ι αύτοδύναμο. 'Η &.νισότητα σέ 

σχέση μέ τούς &.ναπτυγμένους εταίρους τfjς Κοινό

τητας θά αύξάνει έξακολουθητικά. Τό ΠΑΣΟΚ τάσ
σεται ύπέρ μιtiς είδικfjς συμφωνίας, &.ντί τfjς έντάξε

ως, μέ βάση τό &.ξίωμα δτι «καί έμείς εχουμε &.νάγκη 

τών &.γορών τfjς ΕΟΚ &.λλά καί ή ΕΟΚ εχει &.νάγκη 

των &.γορών τfjς ·Ελλάδος». ·Η ενταξη - τόνισε -
θά σημάνει τόν πλήρη δασμολογικό &.φοπλισμό τfjς 

χώρας καί οί συνέπειες γιά τή βιομηχανία της θά 

εΙναι σαφώς &.ρνητικές. Τό ξένο κεφάλαιο, πού θά 
είσρεύσει μέσω τών πολυεθνικών εταιριών, δέν πρό

κειται νά προωθήσει μία δλοκληρωμένη βιομηχανι

κή &.νάπτυξη, &.λλά, «ll θά παράγει η θά έπεξεργάζε
ται μερικώς πρώτες ϋλες καί όρυκτό πλοuτο γιά έξα

γωγή στήν μητρική εταιρεία η θά έπεξεργάζεται εί
σαγόμενα προϊόντα γιά τήν έσωτερική &.γορά». 'Αρ

νητικές θά ε{ναι οί έπιπτώσεις στόν τομέα τfjς &.πα

σχολήσεως, έφόσον «οί έπενδύσεις προσανατολί

ζονται στήν ενταση κεφαλαίου». 

·Ο Α. Παπανδρέου &.ναφέρθηκε, &.κόμη, στούς 

κινδύνους πού θά &.πειλήσουν, μετά τήν ενταξη στήν 
ΕΟΚ, καί τόν &.γροτικό πληθυσμό τfjς χώρας: «πρώ

το πρόβλημα», ή προσαρμογή τfjς &.γροτικfjς της πα

ραγωγής στά συμφέροντα τών κοινοτικών εταίρωv

πιό σημαντικό &.κόμη, μέ τήν Κοινή 'Αγορά θά 

συγκεντρωθοuν οί καλλιέργειες σέ μεγάλες &.γροτι

κές έπιχειρήσεις, μέ &.ποτέλεσμα τόν &.φανισμό τών 

μικρομεσαίων. «Πηγαίνουμε»- κατέληξε- «πρός 

τήν προλεταριοποίηση τών &.γροτών μας, οί όποίοι η 

θά μεταβληθοuν σέ &.γροτικούς έργάτες η θά μετανα-

στεύσουν στήν 'Αθήνα γιά νά προσφέρουν τίς ύπη

ρεσίες τους η θά πtiνε στά σκλαβοπάζαρα τfjς Δύ

σης». 

Στή συνέχεια, δ Α. Παπανδρέου &.ναφέρθηκε 

στούς δρους τfjς έντάξεως- σέ σχέση, είδικότερα, 

μέ τά &.γροτικά προϊόντα: 

«'Η ΕΟΚ, μέ τά λόγια τοϋ πρωθυπουργοϋ στό γράμμα 

του τής 12 Δεκέμβρη πρός τούς πρωθυπουργούς τής ΕΟΚ, 
ένώ πρότεινε βραχείες μεταβατικές περιόδους σέ τομείς 

πού ε{ ναι εύνοϊκοί γι' αύτήν, πρότεινε άντίθετα, γιά τά 
άγροτικά προϊόντα, γιά τά όποία iδιαίτερα ένδιαφέρεται ή 

'Ελλάς, μεταβατικές περιόδους, οί όποίες ε{ ναι οίκονομι

κά καί πολιτικά άπαράδεκτες)). 

'Επακολούθησε μακρά στιχομυθία μεταξύ του 

&.ρχηγοu τfjς &.ξιωματικfjς &.ντιπολιτεύσεως καί του 

πρωθυπουργοί\ : 

Κ. Καραμανλής: "Οπως γνωρίζετε οί δροι αύτοί μετε

βλήθησαν. 

Α. Παπανδρέου: Σ' αύτό ερχομαι άκριβώς, κύριε πρό

εδρε. 

Κ. Καραμανλής: 'Επιτρέψτε μου μία διακοπή. 

» "Οπως γνωρίζετε, ή λογική εlναι Ισχυρότερη άπό τίς 
θεωρίες καί άπό τίς στατιστικές. Γιατί δλες ol παραγωγι
κές τάξεις τοίi έλληνικοίi λαοίi ύποστηρίζουν τήν ένταξη; 
Άγνοοίiν τά συμφέροντά τους; 

Α. Παπανδρέου: Δέν τό γνωρίζω. Πάντως θά έννοείτε 

τίς έκλεγμένες τους ήγεσίες .. ο λαός δέν εχει έρωτηθεί. 

Κ. Καραμανλής: Άκοίiστε νά σίiς πώ. 'Ημπορεί δ οl

οσδήποτε πολίτης, δ μέσος πολίτης, νά μήν έχει ένημερω

θεί, άλλά αύτοί οί δποίοι ήγοίiνται τών παραγωγικών τά

ξεων ε{ ναι καλλίτερα ένημερωμένοι άπό σίiς καl άπό μένα. 
Αύτοί, λοιπόν, ύποστηρίζουν τήν ένταξη τfίς 'Ελλάδος εlς 

βάρος τών συμφερόντων τους; 

Α. Παπανδρέου: Εlναι έλεγχόμενοι, κύριε πρόεδρε. 

Κ. Καραμανλής: Δεύτερον, δπως σίiς εlπα, έχουμε τό 

δεδομένο δτι ή Πορτογαλία καl ή 'Ισπανία, πού βρίσκον
ται ατό ίδιο μέ μίiς έπίπεδο, έπιδιώκουν έπιμόνως τήν έν

ταξή τους. Τό κάνουν αύτό εlς βάρος τοίi συμφέροντός 

τους, fj μήπως δέν γνωρίζουν τά έπιχειρήματα, τά δποία 
έσείς έπεκαλέσθητε; 'Επεκαλέσθητε δρισμένα έπιχειρή

ματα, τά δποία δμως δδηγοίiν ατό άντίθετο συμπέρασμα 

άπό έκείνο ατό δποίο καταλήξατε. Γνωρίζετε δτι ή μεlωση 

τοίi άγροτικοίi πληθυσμοίi ε{ ναι άποτέλεσμα τfίς οΙκονομι
κής άναπτύξεως. 

Α. Παπανδρέου: νΟχι, τής προλεταριοποίησής τους . 

Κ. Καραμανλή ς: 'Η 'Αμερική, ή δ ποία δέν μετέχει τfίς 

Κοινής 'Αγοράς, έχει μόνο 4% πληθυσμοίi της άγρότες. 
Συνεπώς, τά έπιχειρήματα, τά δποία έπεκαλέσθητε εlναι 

άντίθετα μέ τό συμπέρασμα ατό δποίο καταλήγετε. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, γνωρίζουμε δτι ό 

άγροτικός πληθυσμός μειώνεται. Τό θέμα ε{ναι, έάν θά 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝτΙΠΟΛΠΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΠΙΚΗ 27 

βρεί άπασχόληση στίς βιομηχανίες τής χώρας μας. 

Κ. Καραμανλής: 'Επιδίωξή μας εlναι αύτή. 

Α. Παπανδρέου : Καί τό έπιχείρημά μας εΙ ναι δτι δέν θά 

βρεί άπασχόληση στίς βιομηχανίες τής χώρας μας, διότι ή 

βιομηχανία μας \ θά πληγεί καίρια άπό τήν ενταξη στήν 

ΕΟΚ. 
" 

Κ. Καραμανλής: Έπιδίωξίς μας εlναι διά τής έντάξεως 

νά άναπτvξουμε τήν οίιωνομία μας, καί νά φθάσουμε στό 

έπίπεδο, στό δποίο εύρίσκονται οί άλλοι. Άλλά είπαμε 

δτι έσείς, άν έρθετε στήν έξουσία, θά δημιουργήσετε σv
στημα άναπτvξεως οίκονομικής, σvνθετο καί lδίως στόν 

lομέα τής γεωργίας. 
ι>Διά νά άναπτvξετε δμως αύτή τήν οlκονομία, θά πρέ

πει πρώτα-πρώτα νά έχετε πόρους, νά έχετε κεφάλαια, γιά 

νά τήν άναπτvξετε. Καί δεvτερο, θά πρέπει νά εϋρετε άγο

ρές. Αύτά τά δποία δέν μπορείτε νά βρείτε έσείς, τά βρί

σκουμε έμείς διά :ζής έντάξεως. 

Α. Παπανδρέου: Μόνος σας, κύριε πρόεδρε, εχετε έπι

σημάνει τήν μεταχείριση, τήν δποία μaς έπιφύλαξε ή 
ΕΟΚ, σέ δ,τι άφορά τά άγροτικά προϊόντα μας. Καί έπι

τρέψτε μου yά σaς πώ, δτι δ συμβιβασμός τών Βρυξελλών 

δέν διαφέρει καί τόσο άπό τήν όκταετία, τήν δποία πρότει

ναν ο{ ~ταίροι μας της ΕΟΚ. ΕΙναι ~πταετία γιά τά δύο πιό 

δυναμικά έξαγώγιμα προϊόντα μας, τόν τοματοπολτό καί τά 

ροδάκινα - καί πενταετία γιά τά ύπόλοιπα. Αύτό τό θεω

ρείτε μεγάλη νίκη; Τή δυνατότητα δτι κατά τήν πενταετία 

μπορεί νά έπιβάλλονται άντισταθμιστικές είσφορές στά 

άγροτικά μας προϊόντα, τήν θεωρείτε νίκη; ΕΙναι νίκη αύ

τή, κύριε πρόεδρε; 

Κ. Καραμανλής: Θά έχετε τήν άπάντηση άμέσως. Πρώ

τον, δπως γνωρίζετε, καί μεταξv τών σημερινών μελών τής 
Κοινότητος ύπάρχει μιά διαφορά άπόψεων, δσον άφορα 

τήν προστασία τών γεωργικών προϊόντων καί lδίως τών 

μεσογειακών. Διότι, δμως, άναφέρεσθε σέ πενταετία καί 

έπταετία, πρέπει νά σiiς πώ δτι άν γίνουν δεκτές ο{ άπόψεις 

μας- καί νομίζω δτι γίνονται δεκτές- τά δvο αύτά προϊ
όντα, τά δποία άντί πέντε θά πaνε σέ έπτά χρόνια, θά δώ

σουν μία διαφορά άπό 23 έκατομμvρια δολλάρια, έναντι, 
δμως, 220 έκατομμυρlων δολλαρίων, τά δποία θά έχουμε 
άπό τό λάδι, τό δποίο άπό τήν έπταετία πήγε στήν πενταε

τία. 

))Συνεπώς, ή διαφορά μεταξv πενταετίας καί έπταετίας 

γιά τά δvο αύτά προϊόντα εlναι μία διαφορά άπό 23 έκα
τομμvρια δολλάρια μέσα σέ ένα τεράστιο πλαίσιο συναλ

λαγής μέ τήν Κοινότητα, άπό έκατοντάδες έκατομμύρια 

δολλαρίων. 

)Πό γεγονός, λοιπόν, δτι προσδιορίστηκε μεγαλύτερη 

περίοδος γιά δύο προϊόντα, δέν σημαίνει δτι έγένετο μέ 

πρόθεση νά άδικηθεί ή 'Ελλάς. Διότι, άν γίνουν δεκτά τά 
αlτήματά μας διά τήν πενταετία γιά τά άλλα προϊόντα, θά 

εlναι πολλαπλάσια ή ώφέλεια, τήν δποία θά έχουμε έναντι 

τής άπωλείας έκ τών δvο αύτών προϊόντων. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, ή άρχική διαπραγμα

τευτική θέση τής 'Ελλάδος δέν ήταν ή μηδενική μεταβατι

κή περίοδος; Ήταν. 

Κ. Καραμανλής: ΝΕχουμε πενταετία μέ δύο έξαιρέ

σεις ... 

Α. Παπανδρέου: Ήταν ή μηδενική μεταβατική περίο

δος, σύμφωνα μέ εγκυρες δικές σας πληροφορίες. 

Κ. Καραμανλής: ΝΕχουμε γιά δλα τά προϊόντα πενταε

τία, πλήν δvο έξαιρέσεων, γιά δvο προϊόντα, γιά τά δποία 
έχουμε έπταετία. Σaς εlπα, δμως, δτι αύτή ή διαφορά μετα

ξv πενταετίας καί έπταετίας γιά τά δvο αύτά προϊόντα, εl
ναι μία διαφορά άπό 23 έκατομμvρια δολλάρια, μέσα σέ 
μιά συναλλαγή άπό έκατοντάδες έκατομμvρια δολλαρlων. 

Α. Παπανδρέου : Κύριε πρόεδρε, εχετε πολλές φορές 

τονίσει δτι δέν ύπάρχει καμιά σύνδεση μεταξύ της ενταξής 

μας στήν ΕΟΚ καί τών έθνικών προβλημάτων καί ίδιαίτε

ρα τών ~λληνοτουρκικών διαφορών. 

»Θά μου έπιτρέψετε, σ' αύτό τό σημείο, νά φέρω τρία 

στοιχεία, πού άποδεικνύουν άκριβώς τό άντίθετο. 

»Γνωμοδότηση τής Εύρωπαϊκης 'Επιτροπής στό Συμ

βούλιο τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, πάνω στήν ~λληνική 

ενταξη τό Φεβρουάριο του 1976, άναφέρει, λέξη πρός λέ
ξη:"' Η προοπτική έντάξεως της 'Ελλάδος έγείρει τό πρό
βλημα τών διαφορών μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 'Η 

'Επιτροπή πιστεύει δτι ή Εύρωπαϊκή Κοινότης θά επρεπε 

νά ύποδείξη είς τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία τήν άνάγκη 

νά καταλήξουν σέ δίκαιες καί μόνιμες λύσεις τών διαφο
ρών πού τίς χωρίζουν" ... 

Κ. Καραμανλής: Θα παρακαλοuσα, κvριε πρόεδρε .. . 

Α. Παπανδρέου: Αύτό εΙναι άπό τό κείμενο. Καί θά 
προχωρήσω καί πάρα κάτω ... 

Κ. Καραμανλής : Θά σaς παρακαλέσω, κvριε πρόεδρε, 

νά πιστέψετε δτι εlναι σφάλμα νά άναφέρεσθε σ' αύτά. 

Ούδεlς στήν Κοινή 'Αγορά συνέδεσε τήν ένταξή μας μέ 
δποιοδήποτε άλλο θέμα. Καί αύτό τό δηλώνω κατηγορη

ματικά. Τό άν ύπάρχουν διάφορα όργανα ή πρόσωπα, ή 

έφημερίδες ποv μπορεί νά συσχετίζουν αύτά τά θέματα, δέν 
σημαίνει δτι αύτή εlναι καl ή έπίσημη θέση τής Κοινότη

τος. 

))Καί σaς παρακαλώ, νά μoiJ πήτε, δέν μποροuσαν οί 

έννέα τής Κοινής 'Αγορaς, πρίν νά δεχθοuν τήν αίτησή 

μας καί νά άρχίσουν διαπραγματεvσεις, νά ποuν ότι δέν 

συζητοuν τήν ένταξή μας, διότι συνδέεται καί μέ άλλα θέ

ματα; Καl δμως όχι μόνον δέν τό εlπαν, άλλά προωθήθηκε 

ή διαπραγμάτευση καί φθάνουμε μέχρι τό θέρος στήν ύπο

γραφή τής συμφωνίας. Συνεπώς, έάν ήθελαν νά τό συνδέ

σουν, εlχαν τόν τρόπο καί τό έπιχείρημα νά τό κάνουν. 

·Αλλά, έφ' δσον δέν τό συνέδεσαν αύτοί, διαπράττετε 

σφάλμα νά τό συνδέετε έσείς. 

Α. Παπανδρέου : Δέν το συνδέω έγώ, τό συνδέουν τά 

κείμενα. Καί νά μου έπιτρέψετε νά προχωρήσω. 

»Στίς 12 Νοέμβρη 1975, τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο εΙ
χε έγκρίνει εκθεση του Κορτεριέ, στήν δποία διευκρινί

ζονται έπιτέλους ποιές εΙναι ο{ ~λληνοτουρκικές διαφορές, 
στίς δποίες άναφέρθηκε ή έπιτροπή στή γνωμοδότησή της 

προηγουμένως. Αύτή εΙ ναι: 'Η όχύρωση τής Δωδεκανή

σου - τό εχω άπό τό κείμενο - τό θέμα τών χωρικών 

ύδάτων του Αίγαίου, δ καθορισμός τής ύφαλοκρηπίδας καί 
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ή έκμετάλλευση τοϋ θαλασσίου πλούτου τοϋ ΑΙγαίου, τό 

θέμα τών πτήσεων ύπεράνω τών θαλασσίων περιοχών τών 

δύο αύτών χωρών, τό πρόβλημα τών μειονοτήτων τών δύο 

χωρών καί τέλος τό Κυπριακό. Καί πολύ άργότερα, τώρα, 

τόν 'Ιούλη τοϋ 1978, δ Γερμανός ύπουργός 'Εξωτερικών 
κύριος Γκένσερ, άναλαμβάνοντας τήν προεδρία τών ύπουρ

γών τής ΕΟΚ, δήλωσε άπροκάλυπτα: "'Η 'Ελλάς βεβαίως 

θά ένταχθεί στήν Κοινότητα, άλλά χωρίς τίς διεθνείς της 

περιπλοκές, χωρίς ή &νταξη νά βλάψει τίς σχέσεις τής 

Κοινότητος μέ τήν Τουρκία, πού θα πρέπει άντίθετα νά τίς 

προωθήσει ισόρροπα". ΝΥστερα άπό αύτή τή δήλωση τοϋ 

κυρίου Γκένσερ, πώς θέλετε νά άντιδράσω σ' αύτά πού μας 

λέτε, κύριε πρόεδρε; 

Κ. Καραμανλής: 'Εγώ άπαντώ μέ πράξεις, έσείς άπαvτa

τε μέ ξένες δηλώσεις. Σάς λέγω δτι ο{ διαπραγματεύσεις 

τελείωσαν καίέπ(icειται ή r5πογραφή τής συμφωviας. 
»Κύριε πρόεδρε, γιατί θέλετε νά έπικαλείσθε συνεχώς, 

είτε δηλώσεις · προσώπων εr5ρισκομένων έκτός τής • Ελλά
δος, είτε άκόμη καί τόν ξένο τύπο; Θά σάς παρακαλέσω νά 

έμπιστευθήτε irερισσότερο τίς δηλώσεις τής υπευθύνου 
tλληνικfjς Κυβερνήσεως. 

»Ούδείς σύνέδεσε τό θέμα τής έντάξεως τής 'Ελλάδος 

στήν Κοιyότητa μέ οίοδήποτε άλλο θέμα, αύτό τό δηλώνω 
κατηγορηματικώς καί, dν θέλετε, σάς έμπιστεύομαι νά έλέγ

ξετε καi τούς φακέλλους. Ούδείς ποτέ έθεσε τέτοιο θέμα. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, ύπάρχουν άκόμα δύο 

χρόνια. 

Κ. Καραμανλής: Τό θέμα αύτό εlναι πολύ δυσάρεστο. 

Εlναι πολύ εύαίσθητο. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, δέν εΙπα δτι εΙ ναι στίς 

προθέσεις σας νά συνδέσετε τό θέμα, εlπα δτι εlναι σiίς 
προθέσεις τής ΕΟΚ νά συνδέσεt τό θέμα. "Αλλο εΙ ναι τό 

ενα καί άλλο τό άλλο. 

Κ. Καραμανλής: Σάς λέγω δτι δέν τό έκαναν. 

Α. Παπανδρέου: Καλώς, έγώ &δωσα τά στοιχεία. "Ας 

κριθοϋν άντικί:ιμενικά. Πήρατε καί σείς τήν θέση σας. " Ας 
κρίνει δ λαός. η θέλετε νά πώ παραπάνω; 

»'Αγαπητοί μου σΙ.>νάδελφοι, τό ϊ:θνος άντιμετωπίζει 

θανάσιμη άπειλή. 

»'Η Κύπρος βρίσκεται γιά χρόνια τώρα κάτω άπό τή 

βάναυση κατοχή τοϋ 'Αττίλα. Καί στό Αίγαίο, άπό τό 1973 
καί ϋστερα, ή Τουρκία άμφισβητεί τό δλο καθεστώς, καθε

στώς πού εΙναι κατοχυρωμένο άπό διεθνείς συνθήκες καί 

συμβάσεις. Μέ πολλαπλές έπίσημες δηλώσεις ή Τουρκία 

ζητα τόν άφοπλισμό τών νησιών τοϋ ' Ανατολικοϋ Αίγαί

ου, τή διχοτόμηση τοϋ έναερίου χώρου, τή διχοτόμηση 

τοϋ ύποθαλάσσιου χώρου, τή μή άσκηση έκ μέρους μας 

τοϋ δικαιώματος νά έπεκτείνουμε τά χωρικά μας ϋδατα σέ 

δώδεκα μίλια καί άκόμη εχει ϊ:μμεσα θέσει θέμα Δυτικής 
Θράκης. Μέ πολυάριθμες αύθαίρετες καί παράνομες πρά

ξεις &χει παραβιάσει τόν έναέριο χώρο τής 'Ελλάδας, τήν 

ύφαλοκρηπίδα τοϋ Αίγαίου καί τά χωρικά μας ϋδατα. 

»Καί τό έρώτημα εlναι πώς άντιδρα ή Κυβέρνηση. 

' Εκεί πρόκειται νά διαφωνήσουμε μέ τόν κ. πρωθυπουργό. 

» ' Η Κυβέρνηση προβαίνει σέ διαμαρτυρίες. ' Η Κυβέρ-

νηση προσφεύγει σέ διεθνείς όργανισμούς. 'Η Κυβέρ

νηση δδηγείται ή σύρεται, μπορεί νά πεί κανείς, κάτω άπό 

τίς βίαιες, παράνομες καί αύθαίρετες πράξεις τής Τουρκίας 

σέ διαπραγματεύσεις. Αύτή ή άμυντική στάση τής Κυβέρ
νησης, τό ήπιο κλίμα αν θέλετε, πού έκφράζει ή πολιτική 

τής Κυβέρνησης, &χει δημιουργήσει στή διεθνή κοινότητα 

τή σαφή έντύπωση δτι διεκδικεί ή Τουρκία νόμιμα δικαιώ

ματα στό Αίγαίο. "Αν ο{ διαπραγματεύσεις &χουν τό καλό 

δτι τρενάρουν τήν ύπόθεση, &χουν καί τό κακό δτι δημι
ουργοϋν στοιχεία διεκδίκησης, πού κατοχυρώνονται στή 

διεθνή κοινή γνώμη. 

>>Σ' δ, τι άφορα τίς προσφυγές μας, έμείς δέ διεκδικοϋμε 

τίποτα. 'Εμείς ζηταμε νά παραμείνει άκέραιο τό καθεστώς 

τοϋ ΑΙγαίου. 'Η Τουρκία προσπαθεί νά άνατρέψει αύτό τό 

καθεστώς . Τότε, λοιπόν, dς πάει ή Τουρκία νά βρεί τό 

δίκιο της στούς διεθνείς όργανισμούς καί στό Δικαστήριο 

τής Χάγης. 

»0{ διαπραγματεύσεις γενικά, καί ϋστερα θά &ρθω στά 

έπί μέρους θέματα, πότε &χουν νόημα; Δύο μέρη διαπρα

γματεύονται δταν άναμένουν δτι άπό τή διαπραγμάτευση 

θά προκύψει άποτέλεσμα πού θά βελτιώσει έκατέρωθεν τίς 

θέσεις. "Αν δμως πρόκειται γιά μία διαπραγμάτευση, πού 

τό έρώτημα εlναι μόνο τό τί έσύ θά δώσεις καί τί κατά 

συνέπεια θά πάρει δ άλλος, τότε τί εννοια εχει αύτή ή 

διαπραγμάτευση; "Οταν δέ ή διαπραγμάτευση άφορα σύ

νορα, έθνική κυριαρχία, ε{ναι άδιανόητη. 

»Τήν δλη αύτή περίοδο, τό ΝΑΤΟ καί α{ ΗΠΑ στάθη

καν στό πλευρό τής Τουρκίας, στήριξαν ούσιαστικά -κά

ποτε &μμεσα, κάποτε άνοικτά -,- τήν έπεκτατική της πολι
τική . 'Η άπόφαση καί τοϋ ΝΑΤΟ καί τών χωρών τής ΕΟΚ 

γιά τό έμπάργκο εlναι τόσο γνωστή, ώστε νά μή χρειάζεται 

νά τήν επαναλάβω. 

Κ. Καραμανλής: Καi δταν έπέβαλε τ6 έμπάργκο ή 

'Αμερική, γιά νά βοηθήσει τήν Κύπρο, τήν κατηγορούσα

τε καi τότε. 

Α. Παπανδρέου: "Οχι βέβαια τότε γιά τό έμπάργκο, 

άλλά γιατί ε{ναι χώρα, ή όποία ούσιαστικά κηδεμονεύει 

τήν 'Ελλάδα καί ύπονομεύει κατά τή γνώμη τοϋ ΠΑΣΟΚ 

- καί ή lίποψή του εΙ ναι έδραιωμένη στά ιστορικά γεγονό

τα - καί τήν άνεξαρτησία μας καί τήν έδαφική μας άκε

ραιότητα. 

Κ. Καραμανλής: Αvτό εlvαι r5περβολή. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, αuτό πού εlνα'ί γιά σας 
ύπερβολή, γιά μας εlναι ή άλήθεια. 

Κ. Καραμανλής: Αέτε r5περβολές, γιά νά προκαλείτε 

χειροκροτήματα. 

Α. Παπανδρέου: Μά νομίζω δτι κάί σείς προκαλείτε 

χειροκροτήματα. 

Κ. Καραμανλής: Δέv εlπα αύτό. Αέω δτι χρησιμοποιεί

τε ύπερβολές γιά νά προκαλέσετε χειροκροτήματα, έν 

γνώσει σας δτι αύτά πού λέτε εlναι ύπερβολές. 

Α. Παπανδρέου: Ή κρίση στό 'Ιράν, ή άπώλεια γιά 

τήν 'Αμερική αύτοϋ τοϋ τεράστιου στρατηγικοϋ σημείου 

γιά τόν &λεγχο τής περιοχής, πού εlναι τρομερά ευαίσθητη 
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λόγω τών πετρελαίων, !\χει αύξήσει τή στρατηγική σημα

σία τής Τουρκίας γιά τό ΝΑΤΟ καί τίς 'Ηνωμένες Πολι

τείες. 

»Αύτό !\χει δl)ο συνέπειες παρά πολl) σημαντικές γιά 

μiiς. 'Έχει πρώτα άπ' δλα άναληφθεί μιά γιγάντια προσπά

θεια άπό τό ΝΑΤΟ, τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί τήν ΕΟΚ 

νά διασωθεί ή τουρκική οίκονομία καί ταυτόχρονα νά ενι

σχυθεί ή στρατιωτική της θέση. Πρόθεση ε{ναι νά κατα

στήσουν τήν Τουρκία άπόρθητο όχυρό στήν 'Ανατολική 

Μεσόγειο, Καί uπάρχει έδώ σαφής κίνδυνος άνατροπής 

στρατιωτικής ίσοpροπίας στό Αίγαίο. 

»Αύτά τά γεγονότα καθιστοuν έπίσης άκρως έπείγουσα 

τήν επίλυση τών προβλημάτων τής 'Ανατολικής Μεσο

γείου καί ίδιαίτερα τών έλληνοτουρκικών διαφορών, μέ 

τρόπο δυστυχώς πού νά ικανοποιείται ή Τουρκία, 

Κ. Καραμανλής: Ά ντιθέτως, πρέπει νά σίiς πώ ... 

Α. Παπανδρέου: 'Αναφέρομαι στίς προθέσεις καί τή 

στάση του ΝΑΤΟ καί τής ΕΟΚ, ποl) δέν 1\χασαν εύκαιρία 

νά μιλήσουν θετικά γιά τήν Τουρκία. 

Κ. Καραμανλής: "Οπως γνωρίζετε, πιέσεις δέν άσιωίίν

ται l:πί τής 'Ελλάδος yιά νά κάνει παραχωρήσεις. Πιέσεις 
άσκοίίνται έπί τής Τουρκίας. Καί αύτό ε{ναι λογικό, διότι, 

έφόσον ζητεί βοήθεια, φυσικό ε{ναι έκείνοι πού θά δώσουν 

τήν βοήθεια νά θέλουν νά λυθοίίν αύτές οί διαφορές. Αύτή 

τή στιγμή συνεπώς δέν πιέζεται ή 'Ελλάς, άλλά πιέζεται ή 

Τουρκία γιά νά πάρει τή βοήθεια. 

»Άλλά πρέπει νά σίiς διαβεβαιώσω, ότι ή Κυβέρνηση 

θά κάνει δ, τι έπιβaλλεται γιά νά μήν έπιτρέψει τήν &να

τροπή αύτής τής lσορροπlας. 'Υπάρχει άνειλημμένη ύπο

χρέωση άπό μέρους τής 'Αμερικής νά σεβασθεί αvτή τήν 

Ισορροπία. Άλλά καί άν ή 'Αμερική aποδειχθεί &συνε

πής, μπορώ νά σάς πληροφορήσω ότι ύπάρχουν τρόποι, 

άλλοι τρόποι, νά έξασφαλlσουμε αvτή τήν lσορροπlα. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, uστερα άπό τη γνωστή 

συνεχιζόμενη στήριξη τής Τουρκίας άπό τό ΝΑΤΟ καί τίς 
'Ηνωμένες Πολιτείες - γιατί ε{ ναι κοινό μυστικό δτι ή 

Τουρκία ε{ναι τό χαϊδεμένο τους παιδί - διερωτiitαι κανέ

νας που έδράζεται ή πολιτική τής επανένταξης στό στρα

τιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

Κ. Καραμανλής: Oi Τοίίρκοι παραπονούνται δτι ή 'Ελ

λάς ε{ ναι τό χαϊδεμένο παιδί τής Δύσεως. Κάθε μέρα γlνον

ται καταγγελίες στήν Βουλή τους καί στόν τύπο μέ τό έπι

χείρημα δτι ή 'Ελλάς ε{ναι τό χαϊδεμένο παιδl τής Δύσεως. 

Α. Παπανδρέου: Mou !\χετε συστήσει νά μ ή στηρίζομαι 

σέ τόπο του έξωτερικοu καί !\χω συμμορφωθεί. 

Κ. Καραμανλής: Αέγω γιά τά παράπονα πού διατυπώ

νονται στήν τουρκική Βουλή άπό βουλευτές. Καταγγέλ

λουν τήν Κυβέρνηση τοίί 'Ετσεβίτ ότι άπέτυχε στήν πολι

τική του γιά τόν λόγο δτι τό ΝΑΤΟ, ή 'Αμεριηί καί ή 

Δύση εvνοοίίν τήν 'Ελλάδα καί όχι τήν Τουρκία. 

Α. Παπανδρέου: Μά ή Τουρκία άνέκαθεν άκολοόθησε 

έξυπνότατη διπλωματική πολιτική. ΥΕχει τεράστια παρά

δοση, πού έμείς δυστυχώς δέν !\χουμε. Καί μέσα στά πλαί

σια τής έξάρτησής της ή Τουρκία εΙ ναι σέ θέση νά άναπτ6-

ξει πρωτοβουλίες πού ε{ναι πραγματικά έκπληκτικές. 'Αν

τιμετωπίζουμε δύσκολο άνταγωνιστή. 

κ. Καραμανλής: Ν Αν aποτελεί έξυπνάδα τό νά ύποβά

λεις δ ίδιος τόν έαυτό σου σέ ταπείνωση, τέτοια έξυπνάδα 
δέν μaς χρειάζεται. 

Στή συνέχεια, ό Α. Παπανδρέου άναφέρθηκ:ε στά 

θέματα πού άφοροϋν τήν έλληνικ:ή κυριαρχία στό 

Αίγαίο: 

«Συνεχίζονται οί διαπραγματεύσεις γιά τόν έναέριο χώ

ρο του Αtγαίου. Μέ άπόφαση τής Διεθνοuς 'Οργανώσεως 

Πολιτικής 'Αεροπορίας, τό FIR 'Αθηνών δπως λέγεται, 
ε{χε προσδιορισθεί καί !\χει προσδιορισθεί νά καλύπτει 

τόν έναέριο χώρο του Αtγαίου μέχρι καί τά άνατολικά μας 

σύνορα. 'Όπως άνέφερε ό κύριος πρωθυΠουργός, μέ τή 

ΝΟΤΑΜ, μιά άναγγελία, 714 ή Τουρκία προσέβαλε τόκα
θεστώς αύτό του έναερίου χώρου καί επεξέτεινε τά δρια 

τοu δικοί> της FIR στά μέσα περίπου τοu Αtγαίου. 

»ΕΙ ναι σαφές δτι όποιαδήποτε επέκταση του τουρκικοί> 

εναερίου χώρου δυτικά τών συνόρων μας, περιλαμβάνει 

έθνικό έλληνικό χώρο, άκρωτηριάζει τόν έναέριο χώρο 

τής πατρίδας μας καί τόν προσαρτά στήν Τουρκία. 

»Καί διερωτώμαι, δπως διερωτώμεθα πολλοί, πιστεύω, 

σ' αότή τήν αίθουσα: Στήν περίπτωση του · έναερίου χώ

ρου, ποιό νόημα !\χουν οί διαπραγματεόσεις; 'Εφ' δσον ή 

Τουρκία δέν !\χει άνακαλέσει τήν ΝΟΤΑΜ 714, ποιό ε{ναι 
τό άντικείμενο τών διαπραγματεύσεων; 

Κ. Καραμανλής: Στήν πράξη, αύτή ή έvέρyεια τών 

Τούρκων έχει ματαιωθεί, διότι ίσχύει τό FIR τό έλληνικό. 

Καί έματαιώθη, διότι έκλείσαμε τούς άεροδιαδρόμους. Συ
νεπώς, σήμερα δλα τά άεροπλάνα τής διεθνοίίς άεροπορίας 

συμμορφοίίνται μέ τό έλληνικό FIR, τό όποίο παραμένει 
έκεί πού ήταν. 

»'Υπάρχει ή έξής διαφορά, κύριε πρόεδρε, όταν δμιλοίί

με περί FIR. Τό FIR προσδιορίζει τόν ρόλο τής 'Ελλάδος 

ώς έντολοδόχου του διεθνοίίς όργανισμοίί, νά έλέγχη τήv 

άεροπορική κίνηση στό Αίγαίο, δέν προσδιορίζει όρια κυ

ριαρχικά. Συμβαίνει δμως στήν περίπτωση αvτή, κατά 

πλείστον, τό FIR τό έλληvικό vά συμπίπτει καί μέ .τά γεω

γραφικά μας όρια. Πάντως, τό γεγονός ότι ή Τουρκία έκα

με μία αvθαιρεσίακαί έχάραξε - όπως ε{πα - τήν γραμμή 

αvτή, δέv σημαίνει ότι τήν άπεδέχθη ή έλληνική Κυβέρ

νηση. 'Όπως εlπα, στήν πράξη άvέτρεψε αvτή τήν έvέρ

γειά της, μέ τό νά κλείσει τούς διαδρόμους. 

Α. Παπανδρέου: Τό έρώτημα παραμένει, κύριε πρόεδρε, 

αίωρούμενο: Ποιό νόημα !\χουν ο{ διαπραγματεύσεις γιά 
τόν έναέριο χώρο; 

Κ. Καραμανλής: Δέν διαπραγματευόμεθα τό FIR, δια
πραγματευόμεθα τάς στρατιωτικάς πτήσεις. Διά μέν τό FIR 
είπαμε· ότι, διά νά άνοίξομεν τούς διαδρόμους, θά πρέπει 
αvτοί νά άρουν τή ΝΟΤΑΜ 714. "Οσο δέν τήν αίρουν, δέν 

άνοlγομεν διαδρόμους. Κι αvτό άποβαίνει είς βάρος τής 
Τουρκίας καί όχι είς βάρος τής 'Ελλάδος, διότι αύτοί ε{ ναι 

aποκλεισμένοι. 'Εκείνο πού τό συζητούμε μέ τήv Τουρκία 

εlναι οί στρατιωτικές πτήσεις μέ κριτήριο τήν άσφάλεια 
άμφοτέρων τώv χωρών. 
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Α. Παπανδρέου : VΕχει γίνει γνωστό δτι ή Τουρκία, 

σχετικά μέ αότά πού λέτε κύριε πρόεδρε, εχει ύποβάλει 

συγκεκριμένες, άπαράδεκτες προτάσεις. Συγκεκριμένα, 

τήν κατάργηση έλληνικών άεροδιαδρόμων Λήμνος - Λέ

σβος- Χίος- Σάμος καί 'Αθήνα- Χίος. 'Επίσης εχει ζητή

σει τήν έγκατάσταση πεδίων βολής ναυτικοί) καί άεροπο

ρίας δυτικά τών συνόρων μας. 

»Οί κύριοι Σιακπαράς καί 'Αναγνωστόπουλος κατήγ

γειλαν δτι ή έλληνική Κυβέρνηση εχει ένδώσει σ' αότές 

τίς άπαράδεκτες άξιώσεις. 

Κ. Καραμανλής: Εlναι άναιφιβές. Θά πρέπει νά ίκανο

ποιηθείτε μέ τήν δήλωση πού σiiς κάνω. "Οτι έθεσε ή 

Τουρκία τά θέματα, δέν σημαίνει ότι τά άποδεχόμεθα. Αύ

τό τό δποίον έγράφη εlναι άνακριβές, διά νά μήν σiiς εϊπω 

ότι όλη ή διατύπωση τής δηλώσεως εlναι άνακριβής. 

Άλλά τό γεγgνός ότι ή Τουρκία θέτει ή ήμπορεί νά θέτει 

θέματα, δέν δημιουργεί εύθύνες δι' ήμiiς. Οί δικές μας 

εύθύνες θά προέλθουν άπό τήν θέση τήν δ ποία θά λάβαμε 

έναντι τών προβλημάτων πού δημιουργεί ή Τουρκία. Καί 

έπαναλαμβάνω ότι αύτό τό δποίο λέγετε εlναι άνακριβές. 

Α. Παπανδρέου: 'Η άπάντηση του ύπουργοu 'Εθνικής 

'Αμύνης ήταν τόσο άσαφής, όSστε νά εχει δημιουργήσει τή 

σαφή εντύπωση στό έλληνικό κοινό δτι οί καταγγελίες 

αότές έδράζονται σέ άκριβείς πληροφορίες. Αότό πιστεύω 

τό γνωρίζετε καί σείς, καί χαίρω γιά τή δήλωση, τήν όποία 

κάνετε σήμερα στήν Βουλή, δτι μπορεί ή Τουρκία νά άξι

ώνει, άλλά δτι σείς δέν πρόκειται νά προσφέρετε οϋτε πε

δίο βολής δυτικά τών συνόρων, οϋτε νά καταργήσετε έλ

ληνικούς άεροδιαδρόμους. Χαίρω γι' αότή τή δήλωση. 

Κ. Καραμανλής: Εlπα ότι αύτά τά δποία έγράφησαν, 

ότι έγένοντο άπό έλληvικής πλευρiiς παραχωρήσεις είς τά 

θέματα αύτά, εlναι άνακριβή: 

»'Όταν δημιουργεί κάποιος ενα θέμα, εlσαι ύποχρεωμέ

νος νά τό έξετάσεις έάν εlναι βάσιμο ή όχι. Καί aν έχει δί

καιο στήν έκταση πού έχει, νά τό δώσεις, έάν δέν έχει δί

καιο, νά μή τό δώσεις. 

»'Η 'Ελλάς λοιπόν δέν ε{ναι διατεθειμένη νά προβεί, ή 

νά λάβει άποφάσεις, οί δποίες θά ήταν δυνατόν νά βλά

ψουν τά έλληνικά συμφέροντα. 

Ι. Ζίγδης: τί εγινε μέ τήν Λήμνο συγκεκριμένα; 

Κ. Καραμανλής : 'Επαναλαμβάνω, ούτε άπόφαση έλή

φθη ούτε θά ληφθεί άπόφαση πού νά βλάπτει τά έθνικά μας 

συμφέροντα. Πρέπει νά άρκεσθείτε σ' αύτό. 'Εάν δεχθοί5-

με όμως ότι σέ μία περίπτωση ύπάρχει έλληνική ύπερβο

λή, δέν θά τό συζητήσετε; Προστατεύοντας βέβαια τά 

έθνικά μας συμφέροντα; 

» 'Επαναλαμβάνω, λοιπόν, καί θά παρακαλέσω νά άρ
κεσθείτε σ' αύτό, ότι ούτε άποφάσεις έλήφθησαν ούτε πρό

κειται νά ληφθοί5ν έπ' αύτών άποφάσεις πού βλάπτουν τά 

έθνικά μας συμφέροντα. 

Α. Παπανδρέου: Τό πρόβλημα τοu εναερίου χώρου πα

ρουσιάστηκε πρόσφατα μέ νέα μορφή. Παρά τήν άρχική 

δήλωση τοu πρωθυπουργοu, τόν Σεπτέμβριο τοu 1974, πώς 
ή άποχώρησή μας άπό τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ 

ήταν δριστική καί άμετάκλητη, έπιδιώκει δ ίδιος τώρα τήν 

επάνοδο, τήν επανένταξη στό ΝΑΤΟ μέ ε{δικές σχέσεις. 

'Η Τουρκία άρνείται τήν επανένταξη πρίν προσδιορι

σθοuν έκ νέου μεταξύ άλλων καί οί ζώνες επιχειρησιακής 

εόθύνης στόν έναέριο χώρο. 'Απαιτεί ουσιαστικά ή Τουρ

κία στό στρατιωτικό πιά έπίπεδο, στό στρατηγικό πιά έπί

πεδο, τήν διχοτόμηση του έναερίου χώρου του ΑΙγαίου . 

VΕχει δηλώσει - καί σήμερα δήλωσε δ πρωθυπουργός -
δτι δέ συζητάμε μέ τήν Τουρκία δ ρους επανόδου στό στρα

τιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 'Αλλά αότό, κύριε πρόεδρε, δέ 

λύνει τό πρόβλημα, διότι ύπάρχει πίεση, καί αότή τήν φο

ρά συμφωνώ δτι ή πίεση ε{ναι πρός τήν Τουρκία γιά νά 

δεχθεί τήν έπανένταξη τijς 'Ελλάδος στό στρατιωτικό σκέ

λος του ΝΑΤΟ καί νά ρυθμισθεί τό θέμα τών ζωνών έπιχει

ρησιακijς εόθύνης εκ τών ύστέρων. 'Αλλά αότό δημιουργεί 

άκόμη μεγαλύτερο κίνδυνο μέσα στούς διαβουλευτικούς 

μηχανισμούς τοu ΝΑΤΟ. Ε{ναι διατεθειμένη ή Κυβέρνηση 

νά άποδεχθεί διχοτόμηση στόν τομέα τών ζωνών έπιχει

ρησιακijς εόθύνης; 

Κ. Καραμανλή(;: Γιατί νά δεχθεί; 

Α. Παπανδρέου: ' Ερωτώ, κύριε πρόεδρε. 

Κ. Καραμανλής : Γιατί νά δεχθεί διχοτόμηση, προδότες 

είμαστε; Δέν μοί5 λέτε, έάν ή Κυβέρνηση, οίαδήποτε Κυ

βέρνηση, κάνει παραχωρήσεις σέ μία άλλη χώρα σέ βάρος 

τών συμφερόντων τής χώρας της, γιατί νά τό κάνει; 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, μία ερώτηση. Εlστε 

ετοιμος νά θυσιάσετε τήν έπανένταξη στό στρ_fiτιωτικό σκέ

λος του ΝΑΤΟ; 

Κ. Καραμανλής: Η Οχ ι. Θέλετε νά σiiς δώσω έπ ' αύτοί5 

μία διευκρίνηση; Τά θέματα αύτά προϋπήρχαν τής άποχω

ρήσεως τής 'Ελλάδος Πού έγινε τό 1974. Συζητοί5νται άπό 
10 χρόνια. Έφ' όσον άποχωρήσαμε, ή Τουρκία λέγει τώ
ρα: Πρίν έπανέλθετε, αύτά τά θέματα τά δποία έκκρεμοί5-

σαν έπί πολλά έτη, νά τά συζητήσουμε. 'Η 'Ελλάς λέγει: 

Θά τά συζητήσουμε όταν θά έπανέλθει, αύτή ε[ ναι ή διαφο

ρά μας. Αύτά τά θέματα ύπήρχαν, δέν δημιουργήθηκαν τώ

ρα. Καί θά σiiς , παρακαλέσω, έάν έπ' αύτών τών θεμάτων 

έχετε πληροφορίες έσφαλμένες καί έπιθυμείτε νά ένημε

ρωθείτε, εlμαι πρόθυμος τούς σχετικούς φακέλλους νά τούς 

θέσω ύπ' όψιν σας, άντί νά συζητοί5με δημοσίως. 

Α. Παπανδρέου: Θά κάνω χρήση , εόχαριστώ πάρα πολύ 

κύριε πρόεδρε . 

»Εlναι τελείως άντίθετη ή θέση μας μέ τήν πολιτική, 

πού εχει άκολουθήσει ή Κυβέρνηση στό θέμα τijς ύφαλο

κρηπίδας του ΑΙγαίου . 

»Τή θεωροuμε τουλάχιστον λαθεμένη. 'Υπάρχει πρώτα 

πρώτα τό φιάσκο τijς Χάγης. Είχαμε πεί ι'tπό τήν πρώτη 

στιγμή δτι είμαστε εναντίον τijς προσφυγής στή Χάγη, 

διότι ετσι άναγνωρίζαμε δικάσιμο στό θέμα τοu ΑΙγαίου 

καί είχαμε προβλέψει έπίσης καί τήν πορεία τijς προσφυ

γής καί μέσα στά πλαίσια αότijς της άπόφασης τής 

Κυβέρνησης γιά προσφυγή, ή Κυβέρνηση έπέλεξε μιά άν

τιφατική πορεία. Τήν ίδια μέρα, I Ο Αόγούστου 1976, προσέ
φυγε ταυτόχρονα καί στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας καί στή 

Χάγη. Καί άναμφισβήτητα ή άπόφαση τοϋ Συμβουλίου 

'Ασφαλείας, τόν Αϋγουστο του 1976, ύπονόμευσε καί τά 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



32 ΝΕΑΕΠΟΧΗ 

δύο σκέλη τών προσφυγών μας στήν Χάγη. Στήν άπόφασή 

του τό Συμβούλιο • Ασφαλείας ζήτησε άπό τίς δύο χώρες 
νά έπαναλάβουν τίς άπ' εύθείαν διαπραγματεύσεις πάνω 

στίς διαφορές τους καί νά κάνουν "πdν τό δυνατόν" ώστε 

τουτο νά εχει ώς άποτέλεσμα άμοιβαίως άποδεκτές λUσεις. 

Γιά σκεφθείτε τώρα τί σημαίνει "άμοιβαίως άποδεκτές λύ

σεις", δταν ή Τουρκία διεκδικεί χώρο καί έμείς δέν διεκδι

κουμε τίποτα. Τήν άτυχέστατη αύτή γιά τήν ·Ελλάδα άπό

φαση, χαιρέτισαν ταυτόχρονα καί δ 'Έλληνας καί δ Τουρ

κος ύπουργός τών 'Εξωτερικών. 

»Δέν ε{ναι καθόλου παράδοξο, κατά συνέπεια, δτι ή 

Χάγη άπέρριψε τήν προσφυγή μας γιά τή λήψη προσωρι

νών μέτρων. 'Αναμφισβήτητα, οί έπίσημες διαπραγματεύ

σεις, πού έγκαινιάσθηκαν μέ τό πρωτόκολλο τής Βέρνης, 

11 Νοεμβρίου 1976, επαιξαν ρόλο, κατά τήν άποψή μας, 
ούσιαστικό στήν πρόσφατη άπόφαση του δικαστηρίου τής 

Χάγης νά κηρύξει έαυτό άναρμόδιο νά κρίνει έπί τής ούσί
ας. 

»'Αλλά ερχομαι στό δεύτερο θέμα, πού εΙ ναι τό συμφω

νητικό, τό πρωτόκολλο, άν θέλετε, τής Βέρνης, γιατί οί 

διαπραγματεύσεις γιά τήν ύφαλοκρηπίδα στηρίζονται σ' 

αύτό τό πρωτόκολλο. Στή Βέρνη συμφωνήθηκε - άκούσα

τε παρακαλώ - "ή μελέτη τής πρακτικής τών Κρατών καί 

διεθνών κανόνων έπί του θέματος, πρός τόν σκοπό συνα

γωγής ώρισμένων άρχών καί πρακτικών κριτηρίων, τά 

όποία θά ήδύναντο νά έφαρμοσθουν είς τήν περίπτωσιν τής 

ύφαλοκρηπίδος μεταξύ τών δύο χωρών". 

»Μά τί σημαίνει αύτό; Σημαίνει αύτό πού πρόσφατα 

όνόμασε δ ύπουργός τών 'Εξωτερικών "νομικό κενό". Ση

μαίνει δτι δέν ύπάρχει καμιά δέσμευση σέ δ,τι άφορα τίς 

άρχές, σημαίνει δτι δέν ύπάρχει κανένα προσδιορισμένο 

νομικό πλαίσιο, δτι μπορεί νά άγνοηθουν σημαντικοί κανό

νες του διεθνους έθιμικου δικαίου καί άσφαλώς ή σύμβαση 

τής Γενεύης, ή όποία καί περιλαμβάνει τά περίφημα τρία 

πρώτα άρθρα, πού έξασφαλίζουν τήν ύφαλοκρηπίδα τών 

νησιών, Καί εΙναι γιά μdς- τό τονίζω αύτό, κύριε πρόε

δρε, - άκατανόητο, πώς προσέρχεσθε σέ διαπραγματεύ

σεις χωρίς πρώτα νά εχετε έξασφαλίσει άπό τήν Τουρκία 

τήν άποδοχή τών διεθνών κανόνων καί τής σύμβασης τής 

Γενεύης. 

Κ. Καραμανλής: Αύτ6 λέμε: "Διεθνείς καν6νες καί διε

θνής πρακτική". 

Α. Παπανδρέου: 'Εσείς τό λέτε, oi άλλοι δέν τό λένε. 
Πώς διαπραγματεύεσθε μέ τούς άλλους; 

Κ. Καραμανλής: Τ6 θέμα αύτ6 τ6 συζητήσαμε - μού 

φαίνεται - καί τήν τελευταία φορά. Καί βρέθηκα τ6τε 

στήν άνάγκη νά σiiς πώ δτι μπορεί νά εlσθε καλ6ς οlκονο

μολ6γος, δέν ε{σθε καλ6ς νομικ6ς, γιά τ6ν λ6γο δτι ή σύμ

βαση τής Γενεύης δέν tφαρμ6ζεται μονομερώς άπ6 καμιά 

χώρα. 

»Χαράσσει άπλώς τίς άρχές, tπί τή βάσει τών δποίων 

γίνεται ή διαπραγμάτευση. Γι· αύτ6 tπαναλαμβάνω, δτι 

δλες οί χώρες πού έχουν παρ6μοιες διαφορές, διαπραγμα

τεύονται γιά νά άναζητήσουν λύση. Άλλοιώς θά μπορού

σε κάθε χώρα νά tφαρμ6σει μονομερώς τήν σύμβαση τής 

Γενεύης. Γιατί τ6τε διαπραγματεύονται; Καί δέν γνωρί

ζουμε μ6νο tμείς τήν Σύμβαση τής Γενεύης, τήν γνωρίζουν 

καί δλες οι' χώρες, πού έχουν θέματα ύφαλοκρηπίδος. Χα

ράσσει τίς γενικές γραμμές, tπί βάσει τών δποίων τά μέρη 

tπιδιώκουν με διμερείς συμφωνίες τήν δριοθέτηση τής 

ύφαλοκρηπίδος. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, μπορεί νά μήν ε{μαι 

καλός νομικός, άλλά στό άρθρο 6 στή Σύμβαση τής Γενεύ
ης προβλέπεται, δτι "άν δέν ύπάρξει συμφωνία, τότε δριο

θετείται ή υφαλοκρηπίδα μέ βάση τήν άρχή τής μέσης 

γραμμής, δπου δέν ύπάρχουν είδικές περιστάσεις". Καί 

άσφαλώς τά νησιά μας δέν εΙναι "είδικές ,περιστάσεις". 

>>'Ελπίζω αύτό νά ε{ ναι σαφές. 

Κ. Καραμανλής: Θά πεισθείτε περί αύτού, δι6τι tν συ

νεχείq. τ6 άρθρο 6 λέγει "tκτ6ς tάν ύπάρχουν εlδικές πε
ριστάσεις". Θέλετε νά πούμε δτι δέν ύπάρχουν εlδικές πε

ριστάσεις; 

Α. Παπανδρέου: 'Υπάρχει νομολογία γιά τό τί εΙναι 

"είδικές περιστάσεις". 

Κ. Καραμανλής: Ή σύμβαση τής Γενεύης καί τ6 Δι

καστήριο τής Χάγης δέν δίδουν λύσεις. Καθορlζουν τίς 

γενικές άρχές, tπί ηj βάσει τών δποίων τά tνδιαφερ6μενα 

Κράτη θά διαπραγματευθούν καί, δταν δέν μπορούν νά κα

ταλήξουν σέ διμερείς συμφωνίες, πiiνε στή διαιτησία. 
))Συνεπώς, ή Σύμβαση τής Γενεύης, πέραν τών άλλων, 

στ6 άρθρο 6 προβλέπεται δτι Ισχύει ή μέση γραμμή, σέ 
περιπτώσεις πού δέν ύπάρχουν εlδικές περιστάσεις. "Οταν 

ύπάρχουν εΙδικές περιστάσεις, μπορεί νά δημιουργηθεί θέ
μα tπικαλύψεως τών ύφαλοκρηπίδων καί συνεπώς δριοθε

τήσεως διά συμφωνίας. 

))Νομίζω, κύριε πρ6εδρε, δτι, tάν ήταν τ6σο άπλ6 τ6 

θέμα τής tφαρμογής τής Συμβάσεως τής Γενεύης, δέν θά 

παρίστατο άνάγκη δλες οί χώρες, οί δποίες έχουν θέμα 

ύφαλοκρηπίδος, νά διαπραγματεύονται καί νά συζητούν 

tπί χρ6νια γιά νά κάνουν τήν δριοθέτηση. 

))Μονομερώς καμμία χώρα δέν ήδυνήθη καί δέν tπεχεί

ρησε νά τ6 κάνει. 

Α. Παπανδρέου: Τό εκαμε ή Τουρκία μέ τό Διάταγμα 

τής 1ης Νοέμβρη του 1973, πού δημοσίευσε χάρτη καί πα
ραχώρησε δικαιώματα. Καί θά ελθω είς αύτά άκριβώς. 

Κ. Καραμανλής: Τ6 θέμα εlναι, tάν τ6 tπέβαλε. 

Α. Παπανδρέου: Τό "Σισμίκ" πέρασε άπό τά ϋδατα του 

Αίγαίου καί άσφαλώς εκανε σεισμικές έρευνες τόν Αύγου

στο του 1976. 

Κ. Καραμανλής: Ή Τουρκία εlναι δυνατ6ν νά έκαμε 
μιά αύθαιρεσία. ·Αλλά τ6 θέμα ε{ ναι πώς τ6 άντιμετωπί

ζουμε tμείς. Τ6 δεχ6μαστε; 

Α. Παπανδρέου: Τό θέμα ε{ναι άπλούστερο. 

Κ. Καραμανλής: Εlπα ή θά κάνετε διάλογο, ή θά κάνετε 

διαιτησία ή θά κάνετε π6λεμο, δταν δέν ύπάρχει άλλη λύ

ση. 'Εμείς κάνουμε διάλογο καί άναζητiiμε εΙρηνικές λύ

σεις, χωρίς, tπαναλαμβάνω, νά είμεθα διατεθειμένοι νά κά

νουμε παραχωρήσεις, δσο καί άν διαρκέσει αύτ6ς δ διάλο

γος. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝτΙΠΟΛΠΕΥΣΕΩΣ 33 

»Καί έάν αύτός δ διάλογος δέν δώσει aποτέλεσμα καί 

έξακολουθήσει ή Τουρκία νά παραλογίζεται, δέν γνωρίζω 

στό μέλλον ποιές θά εlvαι οί έξελίξεις. Καί θά πρέπει πολύ 

νά τό σκεφθείτε, όταν κάνετε συστάσεις νά aποφύγουμε 

τόν διάλογο μέ τούς Τούρκους;>. 

'Ο Α. Παπανδρέου όλοκλήρωσε τήν άγόρευσή 

του μέ τήν άκόλουθη άποστροφή: 

«Κύριε πρόεδρε, θά κλείσω. Στό βωμό του "d.νήκομεν 

είς τήν Δύσιν", δπως λέμε εμείς, προωθεί ή Κυβέρνηση 

τήν ενταξη στήν ΕΟΚ καί τήν επανένταξη στό στρατιωτι

κό σκέλος του ΝΑΤΟ. Προωθεί τήν δλοκλήρωση τής 

εξάρτησης τής χώρας μας. Τό ΝΑΤΟ καί ή ΕΟΚ i:χουν 

d.ποδείξει πολλές φορές μέ τή φιλοτουρκική τους στάση 

δτι ύπονομεύουν όχι μόνο τήν εθνική μας d.νεξαρτησία, 

d.λλά καί τήν εδαφική μας d.κεραιότητα. Στά πλαίσια τών 

διαβουλευτικών μηχανισμών του ΝΑΤΟ καί τής ΕΟΚ, 

δδηγείται ή 'Ελλάδα σέ διαπραγματεύσεις, πού _μπορεί νά 

δδηγήσουν ή σέ παραχωρήσεις έθνικου κυρίαρχου χώρου, 

ή σέ τεράστιο εθνικό d.διέξοδο. Τήν εuθύνη γι' αuτή τήν 

πολιτική καί τίς συνέπειές της γιά τό λαό μας καί τό i:θνος 

μας, τήν καταλογίζουμε εξ δλοκλήρου στήν Κυβέρνηση 

τής Νέας Δημοκρατίας». 

'Ο Ι. Ζίγδης, άρχηγός τής ΕΔΗΚ, άφου άρχικά 

έπεσήμανε τήν άνάγκη γιά πληρέστερη πληρόφόρη
ση του Κοινοβουλίου καί, γενικότερα, τής κοινής 

γνώμης πάνω στά θέματα τής έξωτερικής πολιτικής 

τής χώρας, έπιρρίπτοντας στήν Κυβέρνηση τήν εύθύ

νη καί γιά τόν τρόπο λειτουργίας του τύπου καί τών 

μέσων ένημερώσεως, έντόπισε τήν κριτική του στά 

θέματα του ΝΑΤΟ καί τής ΕΟΚ: 

«Ποιά ε{ναι τά δύο μεγάλα λάθη τής Κυβερνήσεως Κα

ραμανλή; Τό ενα εlναι ή δήθεν d.ποχώρησή μας d.πό τό 

ΝΑΤΟ, ή όποία ε{ναι "δήθεν", γιατί οuδέποτε έφαρμόστη

κε καί μaς κληροδότησε δλα τά μειονεκτήματα πού θά 

είχαμε, άν είχαμε φύγει πραγματικά d.πό τό ΝΑΤΟ. Τό δεύ

τερο λάθος ε{ναι ή βιαστική αίτηση εντάξεως στήν ΕΟΚ». 

'Ο άρχηγός τής ΕΔΗΚ έπικαλέστηκε τή διάπρα

ξη διαδοχικών σφαλμάτων στό Κυπριακό (άπώλεια 

εύκαιρίας γιά πλήρη άποχώρηση τών τουρκικών 

στρατευμάτων μετά τήν εiσβολή, εiσήγηση στό Μα

κάριο γιά «διζωνική καί άσθενική κεντρική Κυβέρ

νηση», μ ή θωράκιση έλληνικου τμήματος Μεγαλονή

σου), άναφέρθηκε στήν κρισιμότητα τών θεμάτων 

τής ύφαλοκρηπίδας καί του έναέριου χώρου, ζητών

τας διευκρινήσεις σχετικά μέ όρισμένα άνησυχητικά 

δημοσιεύματα του τύπου καί άμφισβητώντας τή βα

σιμότητα του συμμαχικου έπιχειρήματος δτι ή Τουρ

κία ύπερέχει στρατηγικά τής 'Ελλάδος, καί άνέλυσε 

τούς λόγους πού έπέβαλλαν, κατά τή γνώμη του, νά 

μήν εχει σπεύσει ή 'Ελλάδα στήν έπιδίωξη τής έν

ταξεώς της στήν ΕΟΚ- c.Οστε νά μήν εχει άντιμετω

πίσει τήν άνάγκη νά ύποκύπτει στίς ρυθμίσεις καί 

όρισμένη «πειθαρχία» πού τείνουν νά τής έπιβάλ-

λουν οί έννέα έταίροι· καί προσδιόρισε, πάνω στό 

θέμα αύτό, τή θέση του κόμματός του: 

«Δέν ε{ναι πανάκεια ή Κοινή 'Αγορά, ούτε κόλαση, 

ούτε παράδεισος. Μπαίνουμε σέ ενα κλάμπ, σέ μιά λέσχη, 

πού πρέπει νά πολεμήσουμε. Γιά τό κόμμα μου δέν ύπάρχει 

άλλη λύση γιά τήν 'Ελλάδα, παρά ή ενταξή της στήν Κοι

νή ·Αγορά ύπό εναν δρον δμως, δτι θά μπουμε καί θά 

μείνουμε ίσότιμοι Ι:ταίροι». 

'Ο πρώην πρωθυπουργός, Π. Κανελλόπουλος, τό

νισε δτι ή ' Ελλάς, μέσα στόν άνάστατο κόσμο τών 
τελευταίων έτών, διατήρησε- γεγονός πού όφείλε

ται, πρώτιστα, στήν Κυβέρνηση, άλλά καί στήν άντι

πολίτευση - μία σχετική έσωτερική γαλήνη, μέσα 

στά πλαίσια του δημοκρατικου πολιτεύματος καί 

σημειώθηκε ενα σημαντικό βήμα στό πεδίο τής έξω

τερικής πολιτικής: ή προσπάθεια γιά τήν ενταξη 

στήν Εύρωπαϊκή Οiκονομική Κοινότητα, ή όποία 

ε{χε άρχίσει έδώ καί δεκαεννέα χρόνια μέ πρωτο

βουλία του Κ. Καραμανλή, δδηγείται σέ εύόδωση: 

«Πρέπει νά σaς πώ δτι ε{μαι d.νεπιφύλακτα ύπέρ τής 

έντάξεως τής ·Ελλάδος στίς Εuρωπαϊκές Κοινότητες καί 

εύχομαι δ d.ρχηγός τής ΕΔΗΚ νά εγκαταλείψει τήν ίδέα 

του δημοψηφίσματος, δεδομένου δτι καί δ ίδιος ε{ναι σή

μερα, d.λλά καί ή παλαιά "Ενωση Κέντρου ήταν ύπέρ τής 

έντάξεως. 

»0{ διαπραγματεύσεις τών τελευταίων /:βδομάδων του 
1978 ήταν άποφασιστικές. Στίς Βρυξέλλες, ή 'Ελλάδα 
κέρδισε μιά μάχη. Βεβαίως, είχαμε τίς d.πώλειες, d.λλά κα

μιά μάχη δέν κερδίζεται χωρίς d.πώλειες. Δέν εΙναι νοητό 

νά διαπραγματεύεσαι, ύπό τήν προϋπόθεση δτι δ άλλος θά 

έγκαταλείψει τίς θέσεις του καί θά τίς κερδίσεις έσύ. 

»Παρακολούθησα, κατά τό διάστημα τών τελευταίων 

έτών, δλες τίς φάσεις τών διαπραγματεύσεων καί πιστεύω 

δτι ή διαχείριση ήταν καλή καί μάλιστα νομίζω δτι ήταν 

τόσο καλή, ώστε d.ξίζει δημόσιος επαινος πρός έκείνους 

πού διαχειρίστηκαν καί τήν τελευταία φάση καί τίς προη

γούμενες. Κατά τήν γνώμη μου οί έννέα εκαναν περισσό

τερες παραχωρήσεις καί λιγότερες έμείς. 

»Οί τελευταίες διαπραγματεύσεις d.πέδειξαν δτι πλανή

θηκαν δσοι ύποστήριξαν στό παρελθόν πώς ή ·Ελλάδα 

d.ποδέχθηκε συμβιβασμούς στό Κυπριακό, τό Αίγαίο κ.λ.π. 

·ΑποδΕίχθηκε έσφαλμένη ή προσπάθεια νά ύποβληθεί 
στόν έλληνικό λαό ή ίδέα δτι ο{ έννέα θά συνεδύαζαν τήν 

ενταξη μέ ύποχωρήσεις μας σέ έθνικά θέματα, πρέπει νά 

γίνει μάθημα. Λυπουμαι πού πρέπει νά πώ δτι, κατά τή 

γνώμη μου, ραγιαδισμός δένεΙ ναι μόνο τό νά εχεις διάθεση 

γιά ύποτέλεια. Σύμπτωμα ραγιαδισμου εΙναι καί ή ύπερβο

λική φιλυποψία, νά φοβaσαι δτι πaνε νά σέ κοροϊδέψουν, 

δτι πaνε νά σέ μπλέξουν, δτι πaνε νά σέ ύπονομεύσουν. 

»'Ένας έλεύθερος άνθρωπος βλέπει πιό d.νοικτά τόν 

δρίζοντα τόν διεθνή καί δέν κατέχεται διαρκώς d.πό αuτόν 

τόν φόβο. Καί σaς βεβαιώ δτι δέν tχουμε κανένα λόγο 

έμείς οί 'Έλληνες νά i:χουμε διαρκή καχυποψία. Δέν εΙναι 

άλλωστε καί στόν χαρακτήρα μας, ή ύπερηφάνεια μας δέν 

τό έπιτρέπει. 'Εάν ύπάρχει ενα θέμα, τό όποίο μaς προ

βάλλεται d.πό μία άλλη χώρα καί ε{ναι καί ή λύση, μέ τήν 
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όποία συνδέει ή άλλη αύτή χώρα τό θέμα, dντίθετη πρός τά 

δικά μας συμφέροντα, νά εχουμε τήν ύπερηφάνεια νά που

με "οχ ι". Καί εχουμε πεί πολλές φορές στήν ίστορία 'Όχι". 

Δέν τό είπαμε μόνο στίς 28 'Οκτωβρίου, τό είπαμε πολλές 
φορές, dλλά βεβαίως είπαμε καί πολλές φορές "ναί". Δέν 

ε{ναι dνάγκη νά είμαστε τόσο φιλύποπτοι, ώστε νά μήν 

ε{ ναι δυνατόν νά ποuμε "ναί" σέ μία θετική έξέλιξη πρός τό 

μέλλον». 

Τελευταίος, δ πρόεδρος της ΕΔΑ, Η. 'Ηλιου, 

έπιδοκίμασε τή δήλωση τής Κυβερνήσεως πρός τίς 

ΗΠΑ, ότι δέν θά &νεχθεί τήν &νατροπή τής ισορρο

πίας στό Αιγαίο, μετά τήν ψήφιση τής άρσεως του 

έμπάργκο, ύπό τόν όρο τής έξασφαλίσεως τής ισορ

ροπίας αύτή ς &λλ' ύποστήριξε ότι εκτοτε ο{ ΗΠΑ 

καί άλλες νατοϊκές Κυβερνήσεις ένισχύουν μονό

πλευρα τήν Τουρκία, μέ σκοπό νά τή βοηθήσουν νά 

ξεπεράσει τήν κρίση πού &ντιμετωπίζει καί νά ύπο

καταστήσει τό 'Ιράν στό ρόλο του έγγυητή τών 

συμφερόντων τους στήν περιοχή· καί κατέληξε: 

«Μέ τήν Τουρκία είμαστε, θέλουμε δέν θέλουμε, δεμέ

νοι γεωπολιτικά, είμαστε γείτονες καί αύτό τό γεγονός δέν 

μποροί>με νά τό μεταβάλουμε οuτε νά dγνοήσουμε τίς συνέ

πειές του. Μέ dξιοπρέπεια καί τιμή, άποκρούοντας βέβαια 

κάθε ταπεινωτικό όρο, ε{ναι dνάγκη νά έπεξεργασθοί>με 

λύσεις μακροχρόνια έφαρμόσιμες καί dμοιβαία παραδε

κτές. Θ' dποτελοί>σε πολιτική άμβλυωπία άν, dπό δημα

γωγία καί καπηλεία του πατριωτισμοί> του λαοί> δέν βλέ

παμε ότι, πρώτον, τό Αtγαίο δέν ε{ναι μόνο δικό μας, dλλά 

συνορεύει καί μέ τήν Τουρκία καί εχει, έξάλλου, εύρύτατα 

διεθνή uδατα. Δεύτερον, ότι ή Κύπρος δέν ε{ναι μόνο ελ

ληνική, dλλά τών 'Ελληνοκυπρίων καί τών Τουρκοκυπρί

ων, κατά τήν dριθμητική dναλογία τής κάθε έθνικής κοινό

τητας. Τρίτον, ότι μέ τήν πάροδο τών έτών, δ πληθυσμός 

τή~ Τουρκίας, πού dποτελείται άπό νέους καί αύξάνεται 

γοργά σέ συμπαραβολή μέ τόν πληθυσμό τής χώρας μας, 

πού λόγω μεταναστεύσεων καί ελλειψης κάθε δημογραφι

κοί> προγραμματισμοί> λιγοστεύει, δημιουργεί dδήριτες 

δημογραφικές πραγματικότητες καί dμβλυωποί>με άν δέν 

θέλουμε νά σκεφθοuμε ότι στό τέλος του αtώνα, δηλαδή 

μετά 20 χρόνια, θά είμαστε I Ο εκατομμύρια εναντι 70 εκα
τομμυρίων Τούρκων. Καί, τέλος, δτι άν δέν θέλουμε καί 

μείς νά dγνοοί>με όσα τυχόν δικαιώματα εχει καί ή Τουρ

κία, άν οί δυό λαοί κωφεύουν στίς ύποκινήσεις dπό τόν 

'Αμερικανό σύμμαχο πού έπιδιώκει νά έξυπηρετήσει τά 

δικά του συμφέροντα καί μόνο, ύπάρχουν γιά ψύχραιμους 

καί λογικούς ύπεύθυνους πολιτικούς ήγέτες λύσεις πρύ δι

ευθετοί>ν ίκανοποιητικά κάθε διαφορά, δπως έπί δεκαετίας 

(γιά νά μήν πάμε παλαιότερα) ε{χαν έπιτευχθεί λύσεις άπό 

τούς 'Ελευθέριο Βενιζέλο καί Κεμάλ 'Ατατούρκ. 

»'Ήδη, δμως, ή dνευθυνότητα πού έπιδεικνύει δ Ρ. 

Ντενκτάς εχει έπιβάλει στήν ελληνική Κυβέρνηση τήν τή

ρηση σκληρής στάσεως, ένώ δ διάλογος πού συνεχίζεται 

μεταξύ τών γενικών γραμματέων γιά τήν ύφαλοκρηπίδα 

καί τόν έναέριο χώρο, εuλογα dποβλέπει στήν έξεύρεση 

"λογικών τρόπων συνύπαρξης", μέ επιβεβλημένη δμως 

πάντοτε τήν άρνηση εστω καί συζητήσεως "γιά θύλακες η 

δακτύλιους τουρκικούς στήν ύφαλοκρηπίδα τοί> 'Ανατο-

λικοί> Αιγαίου"- πού θά συνεπαγόταν τήν θέση ύπό συζή

τηση τών χερσαίων, θαλάσσιων, ύποθαλάσσιων καί έναέ

ριων συνόρων τής χώρας». 

Σ' ό,τι &φορa τό θέμα τής έντάξεως, δ Η. 'Ηλιου 

έπαναβεβαίωσε τήν πεποίθησή του ότι καταρχήν «ή 

συμφωνία πού εχει έπέλθει ε{ναι θετική» καί τή δια

φωνία του <<μέ τίς Κάσσάνδρες πού φέρνουν τόν κα

τακλυσμό»· καί διευκρίνισε ότι περιμένει νά ένημε

ρωθεί πάνω στό σύνολο τών σχετικών στοιχείων γιά 

νά δλοκληρώσει τήν κρίση του. 'Εξετάζοντας, τέ

λος, τή θέση τής 'Ελλάδος «μέσα στόν εύρύτερο χώ

ρο πού βρίσκεται», έπεσήμανε: 

«~Εχω τή γνώμη, κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, καί " 

πολλές φορές τδχω διακηρύξει, ότι ή μεγαλύτερη σιγουριά 
γιά τή χώρα μας ε{ναι ή έγκατάλειψη του δόγματος "dνή

κομεν εtς τήν Δύσιν" καί ή πολύπλευρη στήριξη σέ όλους, 

ώστε νά μποροί>ν νά dλληλοεξουδετερώνονται ο{ κίνδυνοι. 

Καί στίς ΗΠΑ, δέν τίς dποκλείω, καί στή Σοβιετική 

uΕνωση, καί στήν Εύρώπη τής ΕΟΚ καί στήν Κίνα καί 

στούς 'Αδέσμευτους. 'Ιδιαίτερα θεωρώ πολύτιμη τή φιλία 

μας μέ τήν Γιουγκοσλαβία καί τή Ρουμανία καί γενικώτερα 

μέ τά Βαλκάνια. Ή έξωτερική μας πολιτική πρέπει νά 

ε{ναι ένεργός καί ή καλλιέργεια πάνω dπό τό κεφάλι τών 
Κυβερνήσεων φιλίας μέ τόν τουρκικό λαό καί μέ τίς προο

δευτικές καί άριστερές δυνάμεις τής Τουρκίας μπορεί νά 

dποδειχθεί σωτήρια»4 • 
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Σέ δηλώσεις του, δ Μπ. 'Ετσεβίτ ύποστηρίζει ότι 

ή 'Ελλάδα έπιδιώκει καλύτερες σχέσεις μέ τήν 

Τουρκία μόνο καί μόνο γιά νά κατορθώσει νά έντα

χθεί στήν ΕΟΚ· καί παρατηρεί ότι ή έλληνική Κυ

βέρνηση εχει πρόσφατα διαψεύσει τίς έλπίδες πού 

ε{χε τό προηγούμενο ετος καλλιεργήσει, έπισημαί

νοντας ίδιαίτερα τό γεγονός ότι προσπαθεί μέ κάθε 

τρόπο νά έμποδίσει τή χορήγηση στρατιωτικής καί 

οικονομικής βοήθειας πρός τήν Τουρκία. 

Στίς έκτιμήσεις αύτές του Τούρκου δμολόγου 

του, δ 'Ελληνας πρωθυπουργός &πάντησε μέ τήν &κό

λουθη δήλωση: 

«Μέ λύπη μου lλαβα γνώση τών δηλώσεων στίς 

δ ποίες προέβη δ κ. 'Ετσεβίτ. Εlναι προφανές δτι δ 

Τούρκος πρωθυπουργ6ς παρερμηνεύει - καί δέν νο

μίζω έσκεμμένως - όχι μ6νο τήν δμιλία μου στή 

Βουλή, άλλά καί τίς προθέσεις τής 'Ελλάδος. 'Όπως 

παρερμηνεύει καί τά πραγματικά γεγον6τα τά δποία 

άποδεικνύουν τ6 άντίθετο άπ6 αύτ6 πού ύποστηρίζει 

δ κ. 'Ετσεβίτ». 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκαιρία συμμετοχής του στό έτήσιο 

«πρόγευμα 'Εθνικής Προσευχής», στήν Ούάσιγκτων, 
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δ βουλευτής Ε. Κοθρής διεβίβασε στόν προέδρο 

Κάρτερ τίς εύχές καί τούς χαιρετισμούς τοϋ Κ. Κα

ραμανλή, άλλά καί τίς άνησυχίες τοϋ έλληνικοϋ λα

οϋ γιά τήν ενταση πού έπικρατεί στό γειτονικό χώρο 

τους. ·Ο 'Αμερικανός πρόεδρος εκαμε, σέ άπάντη

ση, τήν άκόλουθη δήλωση: 

«"Εχουμε άριστες προσωπικές σχέσεις μέ τόν πρωθυ

πουργό σας κ. Καραμανλή καί ε{μαι βέβαιος δτι, άπό κοι

νοu καί μέ εiλικρινείς προσπάθειες, θά βροuμε λύσεις στά 

προβλήματα τής περιοχής σας». 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Σέ δεξίωση πού δόθηκε στο εντευκτήριο τής 

Βουλής πρός τιμή μαθητικής άντιπροσωπείας άπό 

δλη τήν χώρα, δ Κ. Καραμανλής άπευθύνθηκε στά 

παιδιά: 

«'Αγαπητά μου παιδιά, χαίρομαι νά σiiς βλέπω. 

Καί κάτι περισσότερο. 'Η θέα σας μέ κάνει νά σiiς 

ζηλεύω. Γιατί θά ήθελα νά εlμαι στήν ήλικία σας. 

Αύτό θά τό καταλάβετε, δταν θά φθάσετε στή δική 

μου. 

))Σiiς εvχdμαι νά προκόψετε. Καί γιά νά προκόψε
τε, θά πρέπει να μορφωθfίτε καλά καί προπαντός νά 

άποκτήσετε χαρακτήρα. Γιατί ή μόρφωση χωρίς τό 

ήθος εlναι άνάπηρη. ν Α ν συνδυάσετε αύτά τά δύο, 

δχι μόνον θά προκόψετε στή ζωή σας, άλλά καί θά 

γίνετε καλοί πολίτες. Καί δ τόπος αύτός, ή πατρίδα 

μας, έχει άνάγκη άπό καλούς πολίτες. 

))Σiiς παρακαλώ νά μεταφέρετε στούς συμμαθητάς 

σας τήν άγάπη μου καί τίς εύχές μοωλ 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Στή διάρκεια δμιλίας του στό Εύρωπαϊκό Κοινο

βούλιο, δ Λ. Νατάλι, άντιπρόεδρος τής 'Επιτροπής 

τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσδιορίζει τήν 1η 

'Ιανουαρίου 1981 <ός ήμερομηνία έντάξεως τής 'Ελ
λάδος. 

Μέ τή δήλωση αύτή, ή ΕΟΚ δεσμεύτηκε γιά πρώ

τη φορά έπίσημα, στό πρόσωπό του, μέ τήν τήρηση 

χρονοδιαγράμματος γιά τήν πλήρη ενταξη της ' Ελ

λάδος <ός δεκάτου μέλους, μετά καί τήν άπαραίτητη 

έπικύρωση τής σχετικής συνθήκης άπό τά κοινοβού

λια τών Κρατών - μελών5 • 

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο καθηγητής Μ. 'Ανδρόνικος, μέ έπιστολή του, 

έκφράζει τίς εύχαριστίες του καί έξαίρει τή συμβολή 

τοϋ Κ. Καραμανλή στήν προώθηση τοϋ άνασκαφι

κοϋ εργου στή δυτική Μακεδονία μέ έπίκεντρο τή 

Βεργίνα: 

«Κύριε Πρόεδρε, 

»Τό πρώτο εύχάριστο χρέος μου άπέναντί σας ε{ναι νά 

σaς έκφράσω τίς πιό θερμές καί είλικρινείς εύχαριστίες 

μου γιά τήν πρωτοβουλία πού είχατε νά προσφέρετε δλα τά 
οίκονομικά μέσα γιά τή συνέχιση τών άνασκαφών τής 

Βεργίνας. Θά μου έπιτρέψετε ώστόσο νά προσθέσω δτι πο

λύ πιό σημαντική άπό τήν ύλική αύτή βοήθεια στάθηκε γιά 
μένα ή ήθική σας συμπαράσταση πού έκδηλώθηκε τόσο μέ 

τίς έπισκέψεις σας στό χώρο τών άνασκαφών δσο καί μέ 

τίς δημόσιες δηλώσεις σας. Πιστεύω δτι τά άποτελέσματα 
των έργασιών δικαίωσαν τήν έμπιστοσύνη πού μου δείξατε 

καί σήμερα τά εύρήματα τής Βεργίνας προκαλοuν τόν παγ

κόσμιο θαυμασμό, δπως ε{ χα τήν εύκαιρία νά τό διαπιστώ

σω παρουσιάζοντάς τα σέ δμιλίες μου σέ πολλές εύρωπαϊ

κές πόλεις. 

Στή συνέχεια τής έπιστολής του, δ Μ. 'Ανδρόνι

κος προβάλλει τήν άνάγκη γιά τή συνέχιση, μέ ταχύ 

ρυθμό, τών άνασκαφών, καθώς καί γιά τήν έκτέλεση 
τών άπαραίτητων έργασιών συντηρήσεως καί άπο

καταστάσεως τόσο τών εύρημάτων δσο καί τών 

κτισμάτων. 

'Ήδη, μετά τήν παρέλευση ένός ετους, δ διαπρε

πής 'Έλληνας άρχαιολόγος θά έκθέσει, σέ νέα έπι
στολή πού θά άπευθύνει στόν πρωθυπουργό, τά γόνι
μα άποτελέσματα τών έργασιών του: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»' Αφοu σaς εύχαριστήσω καί πάλι γιά τήν ούσιαστική 
καί άνεκτίμητη γιά μένα συμπαράστασή σας πού μου έπέ

τρεψε νά προχωρήσω μέ ταχύ ρυθμό στήν συνέχιση τής 

ερευνας στή Βεργίνα, θά μοu έπιτρέψετε νά σaς έκθέσω μέ 

κάθε συντομία τήν έργασία του περασμένου χρόνου . 

»l. Χάρη στήν έντολή πού δώσατε, κατασκευάσθηκε 
στήν περιοχή τής άνασκαφής άνετο καί συγχρονισμένο 

έργαστήριο . Θεωρώ σκόπιμο νά σaς πληροφορήσω δτι ο{ 

πολυάριθμοι ξένοι άρχαιολόγοι πού τό έπισκέφθηκαν έν
τυπωσιάσθηκαν, ένώ ο{ 'Έλληνες είδικοί τό θεωροuν ώς 

ενα άπό τά καλύτερα, liν όχι τό καλύτερο, σέ δλόκληρη 

τήν 'Ελλάδα. 

»2. Μέσα στό έργαστήριο συνεχίσθηκε χωρίς καμιά δι
ακοπή καί μέ πολύ εντονο ρυθμό ή έργασία συντηρήσεως 

καί καθαρισμοu τών όργανικών ούσιών. Τά άποτελέσματα 

τής έργασίας ε{ναι πολύ σημαντικά καί μπορώ νά πώ δτι 

έκεί γίνεται μιά δεύτερη άνασκαφική ερευνα πού άποδίδει 

εύρήματα έντελώς μοναδικά τόσο γιά τήν καλλιτεχνική 
τους άξία, δσο καί γιά τήν έπιστημονική τους σημασία. 

»3.' Η άνασκαφή τής Μεγάλης Τούμπας προχώρησε 
καί έλπίζω δτι τήν έπόμενη άνασκαφική περίοδο θά κα

τορθώσω νά άφαιρέσω καί τό τελευταίο τμήμα τής έπιχώ

σεως. Θά άπομείνει ϋστερα ή προσεκτική άρχαιολογική 

ερευνα του άρχικου έδάφους. 

»4. Τό σημαντικότερο εϋρημα τής φετεινής άνασκαφής 
ήταν ο{ πολλές καί άξιόλογες έπιτύμβιες στήλες πού βρέ

θηκαν. 'Ύστερα άπό τό εϋρημα αύτό εχουμε ενα σύνολο 

άπό 75 μακεδονικά όνόματα <iπλών πολιτών πού άποδεικνύ

ουν μέ τόν πιό άναντίρρητο τρόπο δτι οί άρχαίοι Μακεδό

νες καί πρίν άπό τόν Φίλιππο ε{χαν στό σύνολό τους έλλη

νικά καί μόνον όνόματα. Τά {στορικά συμπεράσματα νομί

ζω δτι ε{ναι τόσο σημαντικά δσο καί ή καλλιτεχνική ση
μασία τών ύπόλοιπων λαμπρών εύρημάτων. 
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»5. Παράλληλα, συνεχίσθηκαν οί iφγασίες συντηρή
σεως, στερεώσεως καί προστασίας τών εύρημάτων καί τών 

τάφων. ·Η φροντίδα αύτή στάθηκε σωτήρια καί ετσι ο{ 

πλημμύρες πού επληξαν τήν περιοχή δέν εκαναν τήν πα

ραμικρή ζημία στά πολύτιμα αύτά μνημεία»6. 

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, συγκαλεί 

προκαταρκτική σύσκεψη γιά τόν καθορισμό τής ει

σοδηματικής πολιτικfjς μέ τή συμμετοχή τών υπουρ

γών Συντονισμοί) καί 'Εργασίας, Κ. Μητσοτάκη καί 

Κ. Λάσκαρη. 

'Ο υπουργός 'Εργασίας μετέφερε τίς άπόψεις 

τών έκπροσώπων τών παραγωγικών τάξεων σχετικά 

μέ τά αιτήματα τών έργαζομένων καί μέ τά αίτια καί 

τίς έπιπτώσεις του πληθωρισμοί). 

Στό ίδιο πλαίσιο έντάσσεται καί ή σύνοδος τής 

δλομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικής καί Οίκο

νομικής πολιτικής (ΣΚΟΠ) υπό τήν προεδρία του 

υπουργοu Συντονισμοu, ένώπιον του δποίου θά εχουν 

οί έκπρόσωποι τών παραγωγικών τάξεων τήν εύκαι
ρία νά άναπτύξουν τίς άπόψεις τους πάνω στίς κυ

βερνητικές προτάσεις μέ άντικείμενο τήν εισοδημα

τική πολιτική καί τά μέτρα κατά του πληθωρισμοί). 

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Στό πλαίσιο τής πολιτικής συσφίξεως τών δε

σμών συνεργασίας τής 'Ελλάδος μέ τίς χώρες του 

άραβικοu κόσμου, δ υπουργός Συντονισμοu, Κ. Μη

τσοτάκης, έπισκέπτεται τή Λιβύη καί υπογράφει 

πέντε διμερείς συμφωνίες: άγορά σημαντικών ποσο

τήτων πετρελαίου κατ' ετος ναυτιλιακή συμφωνία· 

καθιέρωση τακτικής άεροπορικής έπικοινωνίας 

άπασχόληση καί κοινωνική άσφάλιση τών 'Ελλή

νων έργαζομένων στή Λιβύη· σπογγαλιεία. 'Ιδιαίτε

ρη σημασία άποδίδεται στήν έξασφάλιση, ώς τό 

1984, του Ι I 3 τών έτησίων άναγκών τής χώρας σέ 
υγρά καύσιμα άπό τή Λιβύη - σέ πέντε χρόνια 15 
έκατ. τόννους άργοu πετρελαίου. Ταυτόχρονα, έξα

σφαλίζεται ή προώθηση τών έλληνικών έξαγωγών, 

άπό 100 έκατ. δολλ. τό 1978 σέ 200 έκατ. δολλ. τό 
1979. 'Όπως έπισημάνθηκε, μέ τόν τρόπο αύτό μειώ
νεται ή έξάρτηση τής ' Ελλάδος άπό τίς μεγάλες πο

λυεθνικές έταιρείες. 

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ σύσκεψη μέ τή συμμετοχή 

τών υφυπουργών Συντονισμοί) καί Δημοσίων VΕρ

γων, Ι. Παλαιοκρασσa καί Στ. Μάνου, καθώς καί του 

τεχνικοί) συμβούλου του, Λ. Κυριακόπουλου, δίνει 

έντολή καί διατυπώνει δδηγίες μέ στόχο τήν έπί

σπευση τής προωθήσεως του γενικοί) χωροταξικοί) 

σχεδίου καί του ρυθμιστικοί) σχεδίου τών ·Αθηνών. 

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, άφοu ένημερώθηκε γιά τούς 

σκοπούς του 'Ιδρύματος Μποδοσάκη άπό τόν πρόε

δρο του Δ.Σ., Ν. Κογεβίνα, άρνήθηκε νά άποδεχτεί 
προσφορά γιά τήν μετατροπή τής έπαύλεως του μεγά

λου UΕλληνα έπιχειρηματία, σύμφωνα μέ τούς δρους 

τής διαθήκης, σέ κατοικία του εκάστοτε πρωθυπουρ

γοί) - έφόσον μάλιστα εχει ηδη δριστεί <ός κατοικία 

του πρωθυπουργοu τό Μέγαρο Μαξίμου, του δποίου 

δμως, οϋτε καί αύτου, εχει κάμει δ ίδιος χρήση. Συ

ζήτησε δμως μέ τούς παράγοντας του ·Ιδρύματος 

γύρω άπό τίς δυνατότητες γιά τήν καλύτερη δυνατή 

άξιοποίηση τής δωρεaς άπό τό Δημόσιο. 
'Αντίθετα, δ Κ. Καραμανλής θά έγκρίνει, λίγους 

μήνες άργότερα, κοινή πρόταση του υπουργείου 

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί του 'Ιδρύματος Μπο

δοσάκη γιά τήν άνέγερση καί τόν έξοπλισμό, στά 

πλαίσια του κοινωφελοuς προγράμματος του τελευ

ταίου, Γενικου Νοσοκομείου δυνάμεως 220 κλινών 
στήν περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαίδας, ή όποία καί 

εχει έπιλεγεί άπό τήν Κυβέρνηση <ός μιά άπό τίς 

έστίες του προγράμματος συστηματικής περιφερεια

κής άναπτύξεως7 • 

Τελικά, μέ άπόφαση του πρωθυπουργοu, πού 

άνακοινώθηκε στίς 7 Μαρτίου, προβλέφθηκε ή διά
θεση του συγκροτήματος οικιών πού δ Π. Μποδοσά

κης-' Αθανασιάδης δώρησε στό Δημόσιο γιά τή φιλο
ξενία έπισήμων προσκεκλημένων τής Κυβερνήσεως. 

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Παρουσία του Κ. Καραμανλή, του υπουργοu 

'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, του υφυπουργοu 

Προεδρίας Κυβερνήσεως, Α. Τσαλδάρη, καί τής 

ήγεσίας τών ένόπλων δυνάμεων, εγινε ή τελετή κο- ' 

πής τής πίττας στήν ΥΕΝΕΔ. Στήν προσφώνησή του, 

δ διοικητής του ραδιοτηλεοπτικοί) σταθμοu άνέφερε 

δτι θά κάμει ενα δώρο πού δπωσδήποτε θά δεχτεί δ 

πρωθυπουργός- τά 87 έκατ. δρχ. πού ε{χε περίσσευ
μα, δπως προκύπτει άπό τόν ισολογισμό του 1978. 

I ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Σε σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή τών υπουργών 

Προεδρίας, 'Εθνικής 'Αμύνης, Δικαιοσύνης καί Δη

μοσίας Τάξεως, δ Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε γιά 

τήν πορεία τών άνακρίσεων σχετικά μέ τή δράση τών 

βομβιστών καί τή δολοφονία του άστυνόμου Π. 

Μπάμπαλη· καί εδωσε δδηγίες γιά τόν παραπέρα 

χειρισμό του θέματος. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Ψηφίζεται τό σχέδιο νόμου «περί κυρώσεως, 

τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής άπό 28.7.78 
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πράξεως νομοθετικοί> περιεχομένου του προέδρου 

τής Δημοκρατίας "περί άποκαταστάσεως ζημιών έκ 

τών σεισμών 1978 είς περιοχήν Βορείου 'Ελλάδος" 
κ.λ.π. καί ρυθμίσεως /;τέρων συναφών θεμάτων)). 

'Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας, Α. Ταχυρίδης, 

παρατήρησε δτt μέσα στή χαώδη κατάσταση πού 

έπικράτησε μετά τούς σεισμούς, έκδόθηκαν δρισμέ

νες πράξεις νομοθετικοί> περιεχομένbυ, μεταξύ τών 

δποίων εΙναι καί ή πράξη περί άποκαταστάσεως τών 

ζημιών άπό τούς σεισμούς του 1978 στή Βόρεια 
'Ελλάδα. 'Ο σκοπός τής πράξεως αύτής ήταν νά 

άποκαταστήσει δλο τό δομικό πλοί>το τής περιοχής 

κάί δλες τίς έπιμέρους ζημίες τών κτιρίων. Ή έπί
τευξη του σκοποί> αύτου θά έξασφαλιστεί μέ τή δα
νειοδότηση tών ίδίων τών ίδιοκτητών, οί δποίοι θά 

άναλάβουν μέ δική τους εύθuνη νά άποκαταστήσουν 

τίς ζημίες κάτω άπό τόν ελεγχο καί τήν έπίβλεψη τής 

είδικής ύπηρεσίας του υπουργείου Δημοσίων 'Έρ

γων στή Θεσσαλονίκη, πού συστάθηκε γιά τό σκοπό 

αύτό. 

'Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Στ. Τσαπάρας, 

συγκατένευσε στήν καταρχήν κύρωση του νομοσχε

δίου8. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο πρόεδρος τής γερμανικής δμοσπονδιακής 

Βουλής, Κ. Κάρστενς, άπευθuνει έπιστολή στόν Κ. 

Καραμανλή: 

«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 

»Τήν 17η Νοεμβρίου 1978 μίλησα μέ άφορμή τήν έπέ
τειο τών 450 χρόνων του παλαιοί) γυμνασίου τfjς Βρέμης, 
του όποίου ήμουν μαθητής, σχετικά μέ τή "σημασία τfjς 

άνθρωπιστικfjς παιδείας στήν έποχή μας". Τελείωσα τήν 

όμιλία μου μέ τήν άναφορά σέ μιά πρόταση, τήν όποία 

διατυπώσατε κατά τήν άπονομή του Βραβείου Καρλομά

γνου στό "Ααiεν, τόν Μάιο του 1978 καί τήν όποία θεωρώ 
iδιαίτερης σπουδαιότητας γιά τή διασαφήνιση τών σκέψε

ών μου. 'Επιθυμώ νά σάς άποστείλ,ω τό κείμενο τfjς όμιλί

ας μου, τό όποίο καί έπισυνάπτω στήν έπιστολή αύτή». 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός άπάντησε στόν πρόε

δρο Κάρστενς: 

<<'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Θά ήθελα νά σiiς εύχαριστήσω θερμά γιά τό εύ

γενικό γράμμα σας καί τό &νάτυπο τής έξαιρετικά 
ένδιαφέρουσας όμιλίας σας. Χάρηκα πολύ πού πήρα 

νέα σας, γιατί διατηρώ τίς καλύτερες &ναμνήσεις 

aπό τήν τελευταία συνάντησή μας. 

»'Ιδιαίτερα θά ήθελα νά σiiς εύχαριστήσω γιά τό 

δτι μέ μνημονεύετε στήν δμιλία σας. Χάρηκα διαπι

στώνοντας δτι συμφωνουμε γιά τό πνευμα καί τή ση

μασία του εύρωπαϊκου πολιτισμου. Ζουμε σ' ένα κό

σμο συγχύσεως καί &μφιβολίας. Αύτό πού έχει νομί

ζω θεμελιώδη σημασία εlναι νά διατηρήσουμε ζων-

τανή τήν πίστη μας στήν πνευματική μας κληρονο

μιά καί στό μέλλον της Εύρώπης. Καί νά μ ή φεισθου

με καμιiiς προσπαθείας γιά τή διάσωση του εύρωπαϊ

κου πολιτισμου μας. 'Επιτυγχάνοντας αύτό τόν σκο

πό εlμαι πεπεισμένος δτι θά ύπηρετήσουμε κατά τόν 

καλύτερο τρόπο τά συιfφέροντα τών λαών μας καί 

τών μελλοντικών γενεών. 

»'Ελπίζω νά έχω σύντομα τήν εύκαιρία νά σiiς 

συναντήσω καί νά συζητήσω μαζί σας»9 • 

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Πραγματοποιείται, υπό τήν προεδρία του Κ. Κα

ραμανλή, σύσκεψη τών υπουργών Προεδρίας, 'Ε

θνικής 'Αμύνης, Δικαιοσύνης, Δημοσίας Τάξεως, 

τών άρχηγών τών Σωμάτων 'Ασφαλείας καί ύπηρε

σιακών παραγόντων, μέ άντικείμενο τήν πορεία τών 

έρευνών γύρω άπό τίς πρόσφατες τρομοκρατικές καί 

έγκληματικές ένέργειες καί τή λήψη γενικότερων 

μέτρων γιά τήν καταστολή τής βίας. 

'Η άμεσότερη άφορμή γιά τή σύγκληση τής συ

σκέψεως ύπήρξε ή σύλληψη τρομοκρατικής δμάδας 

πού ε{χε προκαλέσει σειρά βομβιστικών έκρήξεων 

στήν πρωτεύουσα στή διάρκεια τής τελευταίας διετί

ας. Τά μέλη τής δμάδας, ή όποία καί εφερε τήν έπω

νυμία «'Οργάνωση 'Εθνικής 'Αποκαταστάσεως)), 

διαπνέονταν άπό φιλοχουντικές τάσεις καί, είδικό

τερα, πρόσκεινταν, σύμφωνα μέ τίς πρώτες ένδείξεις, 

στόν Δ. 'Ιωαννίδη. Τελικά, θά παραπεμφθοί>ν στό 

πενταμελές 'Εφετείο δεκατέσσερα συνολικά aτομα 

μέ τήν κατηγορία γιά διάπραξη κακουργήματος καί 

οι πρωταίτιοι θά καταδικαστοί>ν σέ ποινές άπό ίσό

βια ως τρισήμισυ χρόνια. 

'Αποφασισμένος νά προστατεύσει τή γαλήνη του 

l;λληνικοί> λαοί>, δ Κ. Καραμανλής, μετά άπό δύο 

διαδοχικές συσκέψεις, κατέληξε, μέ τή σύμφωνη 

γνώμη τών συνεργατών του, στή λήψη σειράς είδι

κών μέτρων. Συγκεκριμένα, άποφασίστηκε ή ένί

σχυση τών υπηρεσιών 'Ασφαλείας καί Χωροφυλα

κής καί τής 'Αστυνομίας Πόλεων, μέ τή μετακίνηση 

άστυνομικών άπό aλλες υπηρεσίες, ή βελτίωση τής 

άστυνομεuσεως τής περιοχής 'Αθηνών καί τής Θεσ

σαλονίκης μέ τή διάθεση 1200 έπί πλέον άστυνομι
κών όργάνων, ή αϋξηση τής όργανικής δυνάμεως τής 

'Αστυνομίας Πόλεων κατά 600 θέσεις, ή κατάταξη 
600 άστρατεuτων στά Σώματα 'Ασφαλείας, 215 στή 
Χωροφυλακή καί 325 στήν 'Αστυνομία, ή κατάταξη 
γυναικών στά Σώματα 'Ασφαλείας, ή συμπλήρωση 

τεχνικο\) έξοπλισμοί> τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, ή 

άποστολή άξιωματικών σέ χώρες τής Εύρώπης μέ 

σκοπό τή μελέτη συστημάτων όργανώσεως άστυνο

μικών υπηρεσιών, δ έκσυγχρονισμός καί ή έπέκταση 

του συστ.ήματος αύτομάτου συναγερμοί>, τέλος, ή 

βελτίωση καί ή ταχεία δλοκλήρωση τής μηχανογρα-
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φήσεως τών κάθε μορφής τροχοφόρων καί ή λήψη 

έπιμέρους νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων. 

Μετά τόν τερματισμό καί τής νέας συσκέψεως, 

πού συγκλήθηκε στίς 10 Φεβρουαρίου, καί άφοϋ 
εδωσε είδικότερες δδηγίες καί ζήτησε, άκόμη, νά 

μελετηθεί ή άναδιάρθρωση τών Σωμάτων 'Ασφαλεί

ας σύμφωνα μέ τίς σύγχρονες συνθfjκες καί άντιλή

ψεις, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Διά νά άξιοποιηθοvν τά μέτρα καί νά προστα

τευθή άποτελεσματικά ή έννομος τάξις, θά χρειασθή 

ό ζήλος τών άστυνομικών άρχών καί ή άφοσίωσή 

των είς τό καθήκον. 'Η συνδρομή τής Δικαιοσύνης, 

ή όποία πρέπει στίς περιπτώσεις αvτές νά τιμωρή 

aυστηρά, διά νά μή εύρίσκεται είς τήν άνάyκη νά 

τιμωρή συχνά. Καί θά χρειασθή, έπίσης, ή ένερyός 

συμπαράσταση δλων τών πολιτ&ν. 
))Πέραν αvτών θά πρέπει κόμματα καί τύπος νά 

άποφεύyουν νά κλονίζουν τό ήθικό τών Σωμάτων 

'Ασφαλείας μέ τάς συνεχείς έπιθέσεις των καί νά 

καλλιερyοvν τό πνεvμα τής άπειθείας έναντι τών 

όρyάνων τής Πολιτείας. 

))Καί πρό παντός δέν πρέπει τά θέματα τής άσφα

λείας νά άντιμετωπίζωνται μέ προκαταλήψεις πολι

τικάς, γιατί ο{ έyκληματίαι άπό δποιοδήποτε χώρο 

καί aν προέρχωνται δέν παύουν άπό του νά εlναι έy

κληματίες καί έχθροί τής κοινωνίαρ). 

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

' Ο ύπουργός Γεωργίας, Ι. Μποϋτος, έξαγγέλλει, 

μετά άπό σχετική άπόφαση τής Οίκονομικής 'Επι

τροπής τών ύπουργών, τίς τιμές τοϋ βαμβακιοϋ, τών 

ζαχαροτεύτλων, τοϋ καλαμποκιοϋ καί τών όσπρίων 

έσοδείας 1979 (άντίστοιχα, βαμβάκι 30-31 δρχ.jκιλό· 
ζαχαρότευτλα, 1500 δρχ. Ι τόννο γιά σακχαρικό τίτλο 
16%· καλαμπόκι 7,80 δρχ.jκιλό · όσπρια 33-48 δρχ. / 

χιλιόγρ.). 

Σέ σχετικές δηλώσεις του, άφοϋ άναφέρθηκε 

άναλυτικά στά νέα μέτρα, κατέληξε έπισημαίνοντας: 

«Μέ τόν καθορισμό τών παραπάνω τιμών έπιδιώκεται: 
» I. 'Η έξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατοu είσοδή

ματος γιά τούς παραγωγούς. Πρός τοuτο έλήφθηκε ύπ ' 

όψη ή έξέλιξη τών παραγωγικών δαπανών σέ συνδυασμό 

μέ τήν τιμή τών προϊόντων είς τήν ΕΟΚ καί τήν διεθνή 

άγορά. 

»Πρέπει νά σημειωθεί δτι τό είσόδημα τών παραγωγών 

μας μέ τίς τιμές πού καθορίσαμε εlναι περίπου διπλάσιο 

άπό έκείνο πού έξασφαλίζουν οί άντίστοιχες διεθνείς τιμές 

γιά τά ζαχαρότευτλα καί τό καλαμπόκι, καί κατά 30% άνώ
τερο γιά τό βαμπάκι. 

»2. ·Η διατήρηση σχετtκής ισορροπίας στίς τιμές τών 
άνταγωνιστικών προϊόντων ώστε μέ τήν έφαρμογή όρθο

λογικοu καλλιεργητικοί) προγράμματος νά μεγιστοποιηθεί 

ή έκμετάλλευση καί ή οίκονομική άπόδοση τών συντελε

στών τής άγροτικής παραγωγής. 

»3. ·Η προσέγγιση τών τιμών τών έγχωρίων προϊόντων 
πρός τίς άντίστοιχες εύρωπαϊκές ώστε νά διευκολυνθεί ή 

διαδικασία έναρμονίσεως τής έλληνικής πρός τήν κοινο

τική γεωργική πολιτική καί νά διευρυνθοuν ο{ ώφέλειες 

τών παραγωγών μας άπό τήν ενταξη». 

Σέ μεταγενέστερο στάδιο, στίς 3 Μαρτίου, θά 
άνακοινωθοϋν άπό τό ύπουργείο Γεωργίας οί τιμές 

γιά τα καπνά έσοδείας 1978, οί δποίες καί θά κυμαί
νονται μεταξύ 98-119 δρχ. κατά κιλό- ijτοι, σέ πο

σοστά 20% περίπου άνώτερα τών άντιστοίχων γιά τό 
1977. 

8-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Πραγματοποιείται στήν "Αγκυρα ή τρίτη συνάν

τηση τών γενικών γραμματέων τών ύπουργείων 

'Εξωτερικών 'Ελλάδος καί Τουρκίας, Β. Θεοδωρό

πουλου καί Σ. ' Ελεκτάγκ. 

Μετά τή λήξη τών συνομιλιών, έκδόθηκε κοινό 

άνακοινωθέν, στίς 10 Φεβρουαρίου 1979: 
l 

«0{ γενικοί γραμματείς τών ύπουργείων τών 'Εξωτερι
κών τής ·Ελλάδος καί τής Τουρκίας, πρέσβεις Β. Θεοδωρό

πουλος καί Σ. ' Ελεγκτάγκ πραγματοποίησαν τήν τρίτη 

συνάντησή τους στήν "Αγκυρα στίς 8 καί 9 Φεβρουαρίου 
1979. 

»' Ανεσκόπησαν τήν παρούσα κατάσταση τών προσπα
θειών πού σκοποuν νά έρευνήσουν τίς δυνατότητες έξευρέ

σεως λύσεων στά διμερή θέματα έντός του πλαισίου πού 

συμφωνήθηκε κατά τήν πρώτη συνάντησή τους στήν "Α γ

κυρα καί σύμφωνα μέ τήν έντολή πού τούς άνετέθη άπό 

τούς δύο πρωθυπουργούς, Οί συνομιλίες τους διεξήχθησαν 

μέ πνεuμα άμοιβαίας κατανόησης καί άπετέλεσαν μιά χρή

σιμη προσπάθεια γιά τήν άναζήτηση καταλλήλων λύσεων 

τών προβλημάτων. 

»Προχώρησαν στήν έξέταση του θέματος τής ήπειρω

τικής ύφαλοκρηπίδας του Αίγαίου ϋστερα άπό τίς συναντή

σεις τών Παρισίων καί τής Βιέννης. 

»'Επανέλαβαν τή γνώμη τους δτι δ συνεχιζόμενος διά

λογος άποτελοuσε μέθοδο κατάλληλη γιά τήν άναζήτηση 

κοινών λύσεων. 

»0{ γενικοί γραμματείς άπεφάσισαν νά έπαναληφθοuν 
στό προσεχές μέλλον οί συναντήσεις τών έμπειρογνωμό

νων γιά τά θέματα του έναέριου χώρου του ΑΙγαίου. 

»' Απεφάσισαν έπίσης νά πραγματοποιήσουν τήν έπο μέ
νη συνάντησή τους στήν 'Αθήνα σέ ήμερομηνία πού θά 

καθορισθεί μέσω τής διπλωματικής δδοu». 

Κατά τήν iκτίμηση ύπεύθυνων παρατηρητών, ή 
νέα συνάντηση τών γενικών γραμματέων, χωρίς νά 

σημειώσει ούσιαστική πρόοδο, δέν κατέληξε στή δι
ακοπή τοϋ διαλόγου, όπως ήταν δυνατό νά διαφανεί 

μετά τά άρνητικά άποτελέσματα τών συναντήσεων 

μεταξύ τών έμπειρογνωμόνων γιά τόν έναέριο χώρο 

καί τήν ύφαλοκρηπίδα. Είδικότερα, δέν συζητήθη

καν τά θέματα πού άφοροϋν τήν όχύρωση τών νή

σων, τίς σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ, τό Κυ

πριακό, ένώ στό μειονοτικό εγινε περιθωριακή άνα-
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φορά. Σχετικά μέ τήν ύφαλοκρηπίδα, μετά τή διαπί

στωση του άδιεξόδου πού εΙ χε προκύψει στή Βιέννη, 

συμφωνήθηκε νά γίνει νέα προσπέλαση του προβλή

ματος: διαμόρφωση γενικών άρχών σ' ό,τι άφορα 

τήν όριοθέτηση καί άντιπαραβολή τών σχετικών 

ίδεών σέ προσεχfj συνάντηση τών γενικών γραμματέ

ων. Σχετικά μέ τόν έναέριο χώρο, τό κύριο πρόβλημα 

έξακολουθεί νά παραμένει ή περιοχή άνταλλαγfjς 

πληροφοριών γιά λόγους άμοιβαίας άσφάλειας οί 

έμπειρογνώμονες θά συνέλθουν προσεχώς γιά περαι

τέρω τεχνική έπεξεργασία νέας έλληνικfjς προτάσε

ως γιά διεύρυνση τfjς περιοχfjς ώστε νά περιλαμβά

νει έθνικό καί διεθνfj έναέριο χώρο εκατέρωθεν. 

Συζητήθηκε, τέλος, τό θέμα του πολιτικου έγγράφου, 

μέ τήν προοπτική συνεχίσεως του διαλόγου καί στήν 

έπόμενη συνάντηση. 

J Συμπερασματικά, έπισημαινόταν ή προθυμία τής 

» Αγκυρας νά συνεχίσει τό διάλογο, γεγονός πού άν
ταποκρινόταν καί στήν έπιθυμία τής έλληνικfjς 

πλευρaς νά έξομαλυνθουν οί διαφορές πάνω στά θέ

ματα τής ύφαλοκρηπίδας καί του έναέριου χώρου μέ 

βάση τό διεθνές δίκαιο καί τή διεθνή πρακτική 10 • 

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής άνταλλάσσει, στό Πολιτικό 

Γραφείο, άπόψεις μέ τόv άντιπρόεδρο τής 'Επιτρο

πfjς τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λ. Νατάλι, πάνω 

στήν τελευταία φάση τών διαπραγματεύσεων γιά τήν 

ενταξη τfjς 'Ελλάδος. 

Παράλληλα, ό έκπρόσωπος τfjς ΕΟΚ εΙχε συνο

μιλίες καί μέ τούς ύπουργούς Κ. Μητσοτάκη ιcαί Γ . 

Κοντογεώργη, καθώς καί μέ ίθύνοντες ύπηρεσιακούς 
παράγοντες. ' , 

'Η έπίσκεψη καί οί έπαφές του Λ. Νατάλι στήν 

'Αθήνα εΙχαν ilδη ώς άντικείμενο τή συμμετοχή τfjς 

'Ελλάδος στόν κοινοτικό προϋπολογισμό καί τίς με

ταβατικές διορθωτικές ρυθμίσεις στό σκέλος τών εί

σφορών της πού θά επρεπε νά γίνουν δεκτές προκειμέ

νου νά ύπάρξει ίκανοποιητικό άποτέλεσμα άπό τό 

πρώτο ετος τfjς έντάξεώς της, δεδομένου ότι, παρά 
τή θετική πρόοδο πού είχε σημειωθεί, οί δύο πλευρές 

έξακολουθουσαν νά καταβάλλουν σύντονες προσπά

θειες σέ άναζήτηση ένός κοινά άποδεκτου τρόπου 

έκτιμήσεως. 

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Ό Κ. Καραμανλής άπευθύνει στή χήρα του 

»Εντβαρντ Καρντέλλι, άντιπρόεδρου τής γιουγκο

σλαβικfjς Κυβερνήσεως, συλλυπητήριο τηλεγράφη

μα: 

«Σaς ύποβάλλω τά είλιιφιvή συλλυπητήριά μου 

γιά τόν θάνατο του συζύγου σας, του δποίου εlχα τήν 

εύκαιρία νά έκτιμήσω τίς άρετές κατά τίς έπανειλημ

μένες συναντήσεις πού είχαμε στό παρελθόν». 

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο πρόεδρος τfjς 'Εκτελεστικfjς 'Επιτροπfjς, 

Ρόυ Τζένκινς, κατά τόν άπολογισμό τών δραστηριο

τήτων τfjς ΕΟΚ καί τήν άνάπτυξη του προγράμματος 

τfjς Εuρωπαϊκfjς Έπιτροπfjς γιά τό νέο ετος 1979, 
δήλωσε ότι ή εϊσοδος τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ θά 

άποτελέσει τό μείζον γεγονός καί πρόσθεσε ότι ή 

Κοινότητα πρέπει νά δώσει προτεραιότητα, μεταξύ 

άλλων, στή διεύρυνση, μέ τήν ενταξη τών Δημοκρα

τιών έκείνων πού είναι σέ θέση καί πληρουν τίς 

προϋποθέσεις γιά τό σκοπό αύτό. 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Εuθύς μετά τή γνωστοποίηση τής πρωτοβουλίας 

του Β. Ζισκάρ ντ ' Έσταίν νά όρίσει, μέ τήν ίδιότη

τα του προεδρεύοντος του Εύρωπαϊκου Συμβουλίου, 

τήν ϊδια τήν 'Αθήνα, κατ' έξαίρεση τής συνήθους 

πρακτικfjς , ώς τόπο ύπογραφής τής Συνθήκης 'Εντά

ξεως τfjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, ό Κ. Καραμανλfjς 

άπέστειλε στόν πρόεδρο τfjς Γαλλικfjς Δημοκρατίας 

τό άκόλουθο εύχαριστήριο τηλεγράφημα: 

«Κύριε πρόεδρε καί άγαπητέ φίλε, 

» 'Εξετίμησα ίδιαίτερα τίς σημερινές δηλώσεις 
σας σχετικά μέ τόν τόπο καί τόν χρόνο τής ύπογρα-

' φής τής Συνθήκης 'Εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν Εύ
ρωπαϊκή Κοινότητα. Καί τίς έξετίμησα, διότι άντα

νακλουν τήν σημασία πού άποδίδετε στήν είσοδο 

τής 'Ελλάδος στήν Εύρώπη, άλλά καί τά προσωπικά 

σας αίσθήματα πρός τήν χώρα μου» 1 ι . 

Σέ σχετικές δηλώσεις του, ό Γάλλος πρόεδρος 

είχε άποδώσει τήν έπιλογή του στήν «ύψηλή συμβο

λή τής 'Ελλάδος στόν πολιτισμό τής Εuρώπης». 
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Μέ άφετηρία τό αϊτημά του γιά άναδίφηση τών 

άπορρήτων φακέλων πού άφορουν τά έθνικά θέματα, 

ό πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, εκαμε τήν 

άκόλουθη δήλωση: 

«Μοϋ πρότεινε ό κύριος πρωθυπουργός, κατά τήν συζή
τηση στή Βουλή γιά τά έξωτερικά θέματα, νά μελετήσω 

τούς φακέλλους πού άφοροϋν τά έθνικά θέματα, δηλαδή τό 

θέμα τής ύφαλοκρηπίδας καί τοϋ έναερίου χώρου . Τήν πρό

τασή του τήv άποδέχτηκα. vΟμως οί δροι πρόσβασης 

στούς φακέλλους, δπως τούς θέτει ή Κυβέρνηση, δέν θά 

μου έπιτρέψουν τήν πλήρη, ύπεύθυνη καί άντικειμενική 

μου ένημέρωση . Τά θέματα εΙναι σέ μεγάλο βαθμό τεχνι

κής φύσεως καί άπαιτουν είδικευμένες τεχνικές γνώσεις. 

Μου εΙναι κατά συνέπεια άπαραίτητο νά χρησιμοποιήσω 

καί είδικούς συμβούλους, δπως φυσικά χρησιμοποιεί καί ό 
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πρωθυπουργός. Αύτή τήν δυνατότητα τήν άρνείται ή Κυ

βέρνηση στόν άρχηγό τής άξιωματικής άντιπολίτευσης. 

'Οφείλει ή Κυβέρνηση νά άναθεωρήσει τήν άπόφασή της, 

rοστε νά καταστεί δυνατή ή μελέτη τών φακέλλων κάτω 

άπό συνθήκες πού θά εξασφαλίζουν τήν πλήρη καί ύπεύθυ

νη ενημέρωσή μου . Μόνον τότ& ή πρόταση τοϋ κυρίου 

πρωθυπουργοϋ θά εχει ούσιαστικό άντικείμενω>. 

Σέ άπάντηση τής δηλώσεως του Α. Παπανδρέου, 

έκδόθηκε άπό τό Πολιτικό Γραφείο ή άκόλουθη ά

νακοίνωση: 

«'Ο κ. Παπανδρέου γνωρίζει άσφαλώς δτι ή εξωτερική 

πολιτική δλων τών χωρών προστατεύεται άπό τό άπόρρη

το, γιά νά μήν εκτίθενται σέ κίνδυνο τά εθνικά συμφέρον

τα. Καί αύτό ε{ναι τόσον άληθές, rοστε νά κατοχυρώνεται 

τό άπόρρητο καί νομοθετικά. 'Υπό τόν dύτονόητο δ ρο τής 

τηρήσεως τοϋ άπορρήτου δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 

δήλωσε στήν Βουλή δτι θά θέτει στήν διάθεση τοϋ προέ

δρου τοϋ ΠΑΣΟΚ τούς φακέλλους, γιά ώρισμένα θέματα 

πού εθιξε δ τελευταίος στήν πρόσφατη πολιτική συζήτηση 

τής Βουλής. 

»'Ο κ. Παπανδρέου μετά άπό λίγες ήμέρες, τηλεφώνησε 

στόν διευθυντή τοϋ Πολιτικοϋ Γραφείου κ. Μολυβιάτη καί 

τοϋ ε{πε δτι θά ήθελε νά λάβη γνώση τών φακέλλων, πού 

άναφέρονται στήν ύφαλοιφηπίδα καί τόν εναέριο χώρο τοϋ 

Αiγαίου. 'Ο κ. Μολυ\3ιάτης δήλωσε στόν κ. Παπανδρέου 
δτι οί εν λόγω φάκελλοι ε{ναι στήν διαθεσή του, καθώς καί 

δ ϊδιος, γιά νά τοϋ παράσχη διευκρινήσεις, έάν χρειασθή. 

)) . ο IC. Παπανδρέου ευχαρίστησε τόν IC . Μολυβιάτη καί 

τοϋ ε{πε δτι θά τόν εiδοποιήση, δταν θά ε{ναι ετοιμος γιά 

τήν ενημέρωση . 

»Μετά άπό 20ήμερο περίπου, ιcαί συγκεκριμένως προ

χθές, δ κ. Παπανδρέου τηλεφώνησε ιcαί πάλι στόν κ. Μο

λυβιάτη καί τοϋ ε{πε δτι θά ήθελε στήν μελέτη τών φακέλ

λων νά μετάσχουν ιcαί 2-3 συνεργάτες του. 
»'Ο κ. Μολυβιάτης μετά άπό συνεννόηση μέ τόν κύριο 

πρωθυπουργό άπήντησε στόν κ. Παπανδρέου δτι αύτό ε{

ναι άδύνατο, δεδομένου δτι ή προσφορά τοϋ κ. πρωθυ

πουργοϋ ε{χε τήν εννοια τής προσωπικής καί άπορρήτου 

ενημερώσεώς του, γιά νά μπορή ώς άρχηγός τής άξιωματι

κής άντιπολιτεύσεως νά καθορίζη ύπεύθυνα τίς θέσεις του 

επί τών εν λόγφ εθνικών θεμάτων. 'Ο προέδρος τοϋ 

ΠΑΣΟΚ δήλωσε δτι, εφόσον ή πρότασή του δέν γίνεται 

δεκτή, παραιτείται τής ενημερώσεως. 

»'Όσον άφορα εξ άλλου τήν άποψη τοϋ κ. Παπάνδρέου, 
δτι ε{ναι άπαραίτητοι εΙδικοί σύμβουλοι γιά τήν μελέτη 

τών φακέλλων, ε{ναι προφανές δτι ή άποψη αuτή ε{ναι 

άβάσιμη, γιατί ο{ διπλωματικοί φάκελλοι δέν περιέχουν, 

ώς γνωστόν, περίπλοκα τεχνικά, άλλά πολιτικά θέματα, 

πού ε{ ναι προσιτά γιά κάθε εμπειρο πολιτικό, δπως ε{ναι δ 

κ. Παπανδρέου, δ δποίος μάλιστα συχνά άσχολείται μέ 

αύτά». 
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'Ο Κ. Καραμανλής συμμετέχει στόν έτήσιο έορ

τασμό τής άπελευθερώσεως τών 'Ιωαννίνων. 

Εuθύς μετά τήν aφιξή του στήν πόλη, στίς 20 

Φεβρουαρίου, ό πρωθυπουργός άπάντησε σέ προ

σφώνηση του δημάρχου, ώς έξής: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Σι'iς εύχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια, καθώς καί 

γιά τήν ύποδοχή πού μι'iς έπιφυλάξατε. Σι'iς παρακα

λώ νά βεβαιωθήτε δτι κατέχομαι άπό βαθειά συγκί

νηση έπισκεπτόμενος τά Γιάννενα τήν ήμέρα τής ά

πελευθερώσεώς τους. Μπορώ νά σι'iς πώ δτι ξαναζώ 

τήν συγκίνηση πού ένοιωσα σάν παιδί, δταν έφθασε 

στό χωριό μας ή μεγάλη είδηση ... "Τά Γιάννενα έ
πεσαν". Τά Γιάννενα, πού ήταν άπό παλιά γνωστά 

σάν πνευματική έστία του έθνους καί πατρίδα εύερ

γετών καί ήρώων, έγιναν έκτοτε θρύλος. 7Ηταν /ή 

έποχή πού τό έθνος ένωμένο προσέθεσε λαμπρές σε

λίδες στή μακραίωνα {στορία του. 

»'Από τότε πέρασαν χρόνια πολλά. Καί δ τόπος 

μας κατά τήν διαδρομή του χρόνου γνώρισε καλές 

καί κακές ήμέρες. Καλές, δταν ήταν μονιασμένος καί 

κακές, δταν ήταν διχασμένος. 'Από τότε άλλαξαν 

έπίσης πολλά πράγματα στόν τόπο μας. v Αλλα πρός 

τό καλλίτερο καί άλλα πρός τό χειρότερο. Πρός τό 

καλλίτερο, γιατί τό βιοτικό έπίπεδο τοv λαοv μας 

έχει σημαντικά βελ τιωθή. Πρός τό χειρότερο, γιατί 

cnρισμένες άξίες πού έδιναν τό βαθύτερο νόημα τής 

ζωής, έχουν κλονισθή. Καί αύτές άκριβώς τίς άξίες 

έχει σάν σκοπό νά μaς ύπενθυμίση δ αύριανός έορ

τασμός. 

» Τήν τελευταία δοκιμασία τήν ύπέστη δ τόπος μέ 
τήν έπτάχρονη δικτατορία, τίς συνέπειες τής δποίας 

τίς ζούμε άκόμα καί σήμερα στόν έξωτερικό τομέα. 

Μετά τήν άποκατάσταση δμως τής δημοκρατίας ή 

χώρα μας μπήκε σέ μιά καινούργια έποχή. Μέσα σέ 

ένα κόσμο άναρχούμενο έξασφάλισε δημοκρατική 

σταθερότητα, οiκονομική προόδο καί κοινωνική γα

λήνη. Καί αύτές άκριβώς οί κατακτήσεις μaς έπέ

τρεψαν νά άνοίξουμε τό δρόμο γιά τήν ένταξή μας 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. VΕνταξη πού θά άλλά

ξη τή μοίρα τοv λαοv μας, γιατί θά έπιφέρη ριζικές 

καί, θά έλεγα, έπαναστατικές άλλαγές στή ζωή του 

έθνους. 

»Γιά τό θέμα αύτό μίλησα κατ' έπανάληψη. Εlναι 

τόσο μεγάλο, δσο καί άπλό. Καί εlναι τόσο αύτονόη

τα τά πλεονεκτήματα πού θά μι'iς προσφέρη ή ένταξη, 
ιίJστε θά μπορούσαν νά τά κατανοήσουν καί μικρά 

παιδιά. Παρά ταύτα θά τά έπαναλάβω έν συντομί<J, 

γιατί γίνεται προσπάθεια παραπλανήσεως του λαοv. 

)) Ή ένταξη θά ένισχύση τήν άσφάλεια καί τήν 
άνεξαρτησία τής χώρας μας καί θά κατοχυρώση τούς 

δημοκρατικούς μας θεσμούς. Καί πέραν αύτών θά 

έπιταχύνη τήν οiκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη 

τής 'Ελλάδος. Γιατί σκοπός τής έντάξεως ε{ ναι νά 

βοηθηθούμε, γιά νά φτάσουμε σταδιακά στό έπίπεδο 

τών Εύρωπαίων συνεταίρων μας. 
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>>Είδικώτερα στόν γεωργικό τομέα τά ώφελήματα 

εlναι τόσον αύταπόδεικτα, ώστε μόνον μέ κακή πρό

θεση θά μπορουσαν νά άμφισβητηθουν. Καί ίδού ή 

άλήθεια: 

>>Πρώτον, τά άγροτικά μας προϊόντα θά τύχουν 

προνομιακής μεταχειρίσεως έναντι τρίτων χωρών, 

γιατί θά κυκλοφορουν άπεριόριστα καί άδασμολό

γητα σέ μιά μεγάλη καί πλούσια άγορά. 

>>Δεύτερον, οί τιμές στηρίξεως γιά τά άγροτικά 
μας προϊόντα θά εlvαι ύψηλότερες άπό αύτές πού 

έχουμε σήμερα καί ή διαφορά θά καταβάλλεται άπό 

τό Κοινοτικό Ταμείο. 

>>Τρίτον, τά πλεονάσματα θά συγκεντρώνονται 

γιά λογαριασμό τής Κοινότητος σέ τιμές άσφαλείας 

καί οί έξαγωγές τους πρός άλλες χώρες θά έπιδο

τουνται άπό τό Κοινοτικό Ταμείο. 

>>τέταρτον, τά Κοινοτικά Ταμεία θά χρηματοδο

τουν προγράμματα άναδιαρθώσεως τών καλλιεργει

ών, καθώς καί προγράμματα περιφερειακής άναπτύ

ξεως. 

>>'Υπολογίζεται ότι στό τέλος τής μεταβατικής 

περιόδου θά ·:διατίθεvται άπό τήν Κοινότητα γιά τήν 

προστασία τής γεωργίας μας περί τά 500 έκατομμύ
ρια δολλάρια τό χρόνο. Τό συμπέρασμα εlναι ότι δ 

τομεύς πού άναμφισβήτητα θά ώφεληθή άπό τήν έν

ταξη, εlναι δ άγροτικός. 

>>Εlναι αύτονόητον, άγαπητοί μου, ότι γιά να δια
φυλάξουμε τίς κατακτήσεις πού άνέφερα καί γιά νά 

άξιοποιήσουμε τίς δυνατότητες πού μiiς προσφέρον

ται γιά τό μέλλον, θά χρειασθή σωφροσύνη καί αύ

τοσυγράτηση. Καί θά χρειασθή αύτοσυγκράτηση, 

γιατί δ χρόνος αύτός θά εlναι κρίσιμος, έξ αίτίας τής 

άναμενομένης έπιδεινώσεως τής διεθνους οίκονομι

κής καταστάσεως. 

>>Πιστεύω ότι ή μεγάλη πλειοψηφία του έλληνι

κου λαου κατανοεί τίς άλήθειες αύτές· καί θά άπομο

νώση έκείνους πού προσπαθουν τόν τελευταίο καιρό 

νά προκαλέσουν κοινωνικές άναταραχές γιά νά ύπη

ρετήσουν στενά συμφέροντα, ή καί ύποπτες πολιτι

κές έπιδιώξεις. 
>>Κύριε δήμαρχε, έπικαλεσθήκατε τό ένδιαφέρον 

μου γιά τά Γιάννενα καί γενικώτερα γιά τήν ΥΗπει

ρο. Σiiς πληροφορώ ότι παραβιάζετε άνοικτές θύρες, 

γιατί άγαπώ τήν UΗπειρο. Τό ένδιαφέροναύτ6ύπάρ

χει καί θά κάνω δ, τι χρειάζεται, γιά νά έχετε έμπρα

κτη τήν άπόδειξή του. 

>>Μπορεί, κύριε δήμαρχε, τά Γιάννενα νά άλλα

ξαν όψη. Δέν άλλαξαν όμως ο{ θρυλοι πού τά περι

βάλλουν. 'Όπως δέν άλλαξαν καί τά δικά μου αίσθή

ματα γιά τήν {στορική σας πόλη. Καί αύτό μπορεί νά 

τό έπιβεβαιώση καί δ συμπολίτης σας καί έκλεκτός 

συνεργάτης μου κ. 'Αβέρωφ>>. 

'Ο Κ. Καραμανλfjς παρέστη, τήν έπομένη, στήν 

έπίσημη δοξολογία, στό Μητροπολικό Ναό τοϋ 

'Αγίου 'Αθανασίου χοροστατοϋντος τοϋ 'Αρχιεπι

σκόπου 'Αθηνών, καί παρακολούθησε τήν παρέλα

ση μηχανοκίνητων καί πεζοπόρων στρατιωτικών 

τμημάτων καί έκπροσώπων τfjς σπουδάζουσας νεο

λαίας. 

Στή διάρκεια γεύματος πού παρατέθηκε πρός τιμή 

του, ό πρωθυπουργός ε{χε τήν εύκαιρία νά τονίσει, 

άπευθυνόμενος στό δήμαρχο τfjς ίστορικfjς πόλεως: 

«Κύριε δήμαρχε, 

»Ή έπέτειος πού έορτάζουμε σήμερα όδηγεί τίς 

σκέψεις μας στούς άγώνες του έθνους. Μέσα σέ αύ

τούς τούς άγώνες ή άπελευθέρωση τών 'Ιωαννίνων 

ύπήρξε ένας μεγάλος σταθμός. 'Αλλά δ άγώνας γιά 

τήν έλευθερία καί τήν άνεξαρτησία δέν μπορεί νά 

έχη τελικό σταθμό. · 
»0{ μορφές του μπορεί νά άλλάζουν, άνάλογα μέ 

τίς έποχές καί τίς συνθήκες. "Ομως, γιά νά διατηρή

ση ένας λαός τήν έλευθερία καί τήν άνεξαρτησία του, 

πρέπει νά βρίσκεται διαρκώς στίς έπάλξεις. Μέ τήν 

ίδια διάθεση γιά θυσίες, μέ τήν ίδια άγωνιστικότητα. 

»Καί σ' αύτό ή 'Ήπειρος ύπήρξε πρωτοπόρος. 

'Υπήρξε πάντα πλούσια σέ έθνική συνείδηση, σέ 

πνευματική καί ύλική προσφορά πρός τόν 'Ελληνι

σμό. 'Από δώ ξεκίνησαν οί παλιές γιαννιώτικες 

σχολές. 'Από δώ καί οί μεγάλοι έθνικοί εύεργέτες, 

πού διέθεσαν τίς περιουσίες τους, γιά νά βοηθήσουν 

τό έθνος. 'Ήτανε έποχή πού τό έθνος εlχε λίγους 

πλούσιους καί πολλούς εύεργέτες, σέ άντίθεση μέ 

τήν έποχή μας πού έχουμε πολλούς πλούσιους καί 

λίγους εύεργέτες. 

»'Από τότε πέρασαν χρόνια πολλά. Καί ή πρόο

δος πού σημειώθηκε στόν τόπο μας εlναι σημαντική. 

Δέν λύθηκαν βέβαια όλα τα προβλήματα, ούτε καί 

ήταν δυνατόν νά λυθουν, άφου προβλήματα καινούρ

γιά δημιουργεί ή ίδια ή ζωή. τέθηκαν όμως σέ όλους 

τούς τομείς οί βάσεις γιά ένα καλύτερο μέλλον. 

»Ή πρόοδος αύτή άποτελεί μιά πραγματικότητα, 

πού όλοι ζουμε καί όλοι είμαστε σέ θέση νά διαπι

στώσουμε. Καί τήν καθιστά έμφανέστερη ή σύγ

κριση μέ άλλες χώρες, πού δοκιμάζονται πολιτικά, 

οίκονομικά και κοινωνικά· πού άντιμετωπίζουv συγ

κρούσεις αίματηρές καί ζουν μέ τήν άγωνία γιά τό 

μέλλον. 

»Κατά τήν τελευταία όμιλία μου στή Βουλή εlχα 

άναφερθή στή διεθνή κατάσταση, πού εlναι ρευστή 

καί συγκεχυμένη, ώστε κανένας λαός νά μήν μπορεί 

νά αΙσθάνεται άσφαλής. Πόλεμοι τοπικοί, πού άπει

λουν τήν είρήνη του κόσμου, έμφύλιοι πόλεμοι μέ 

έκατόμβες θυμάτων καί βαρβαρότητες κάθε μορφής 

συνταράσσουν τόν κόσμο. Μέσα σ' αύτόν τόν άναρ

χούμενο κόσμο, όφείλομε νά πορευώμεθα μέ περί
σκεψη καί νά ένισχύωμε τήν άσφάλειά μας. Καί γιά 
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νά τήν ένισχύωμε, όφείλουμε νά σφυρηλατούμε τήν 

κοινωνική μας συνοχή καί νά προστατεύουμε τήν 

οίκονομία μας άπό κλυδωνισμούς έπικίνδυνους. 

»'Εμπνεόμενοι άπό τό παράδειγμα τών Μπιζανο

μάχων, πού θυσίασαν τήν ζωή τους γιά τήν έλευθερία 
μας, όφείλουμε νά άγωνιζώμαστε ένωμένοι καί ετοι

μοι γιά τίς μικρές θυσίες, πού θά μiiς άποδώσουν 

μεγάλα ώφελήματα. Πιστεύω βαθύτατα δτι μποροvμε 

νά οίκοδομήσουμε ενα μέλλον καλύτερο καί άσφαλέ

στερο γιά μiiς καί τά παιδιά μας». 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο ύπουργός Γεωργίας, I. Μποuτος, άναγγέλλει 
τή χορήγηση σέ άγρότες τών παραμεθόριων περιο

χών δανείων συνολικοί) ϋψους 300.000.000 δρχ. μέ 

σκοπό τήν ά_yέγερση καί έπέκταση κατοικιών στό 

πλαίσιο εiδικου στεγαστικοί) προγράμματος γιά τίς 

περιοχές αύτές. 

Σχετικά, άποφασίστηκε άπό τή Νομισματική 

'Επιτροπή νά χρηματοδοτηθεί ή 'Αγροτική Τράπε-

ζα άπό τήν Τράπεζα 'Ελλάδος, μέ τήν έγγύηση του 

Δημοσίου. 

Τά δάνεια θά έξοφληθοuν σέ 20 χρόνια, χωρίς 
έπιβάρυνση άπό τόκους καί άλλες προσαυξήσεις, μέ

χρι ποσου 250.000 δρχ. κατά οiκογένεια. 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής συζήτησε στό 

Πολιτικό Γραφείο θέματα άμοιβαίου ένδιαφέροντος 

γιά τήν 'Ελλάδα καί τήν 'Ολλανδία, καί tδιαίτερα 

θέματα τής ΕΟΚ, μέ τά μέλη δλλανδικής κοινοβου

λευτικής άντιπροσωπείας- έπικεφαλής δ πρόεδρος 

του Κοινοβουλίου. 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ενόψει καί τής έπικείμενης νέας έπισκέψεως 

του Κ. Καραμανλή στό Βουκουρέστι, δ πρόεδρος 

Τσαουσέσκου διαβιβάζει στόν 'Έλληνα πρωθυπουρ

γό, μέσω του ύπουργου 'Εξωτερικοί) 'Εμπορίου τής 

Ρουμανίας, θερμό φιλικό χαιρετισμό. 
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'Η προαγωγή σχέσεων φιλίας καί συνεργασίας μέ τά γειτονικά βαλκανικά Κράτη, άλλά καί μέ τίς 
άραβικές χωρες τής άνατολικής Μεσογείου καί τής Μέσης' Ανατολής, άποτέλεσε σταθερή έπιδίωξη του 

Κ. Καραμανλή, άπό τούς πρώτους μήνες τής έπανόδου του στήν έξουσία. ~Ηδη, μετά τήν ούσιαστική 

όλοκλήρωση των διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, παρέχονταν στήν 

έλληνική Κυβέρνηση εύρύτερα περιθώρια γιά τήν άνάπτυξη τής περιφερειακής της πολιτικής. 

'Ο πρωθυπουργός θά έπιθέσει τή σφραγίδα του ζωτικοu ένδιαφέροντός του άναλαμβάνοντας πρός 

τήν κατεύθυνση αύτή σύντονες πρωτοβουλίες. Στή διάρκεια των πρώτων μηνων του ετους 1979, ένω 
άκόμη έκκρεμεί ή ύπογραφή τής Συμφωνίας τής 'Εντάξεως, θά έπισκεφθεί έπίσημα τή Συρία καί τή 

Σαουδική 'Αραβία καί, στή συνέχεια, τή Γιουγκοσλαβία καί τή Ρουμανία, θά ύποδεχτεί στήν 'Ελλάδα 

τόν πρόεδρο τής Βουλγαρίας, ένω, ταυτόχρονα, συνέχιζε μέ άμείωτη ενταση τήν προσπάθεια γιά τήν 

άποτελεσματική άντιμετώπιση των σοβαρων προβλημάτων πού είχαν άνακύψει άπό τήν άδιάλλακτη 

στάση τής Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ή καλλιέργεια κλίματος άλληλοκατανοήσεως στό πολιτικό καί ή 

άποκατάσταση στενότερων δεσμων στό οίκονομικό πεδίο άποτέλεσε τό άπτό άποτέλεσμα τής συναντή

σεώς του μέ τούς ~ Αραβες ήγέτες, πού έπισκέφθηκε πρώτους. 'Η νέα, έξάλλου, έπικοινωνία μέ τούς 

Βαλκάνιους όμόλογούς του συνέβαλε, έκτός άπό τήν έπαναβεβαίωση των άδιατάρακτων φιλικων σχέσε

ων τής 'Ελλάδος μέ τούς τρείς βόρειους γείτονές της, στήν παραπέρα διεύρυνσή τους καί, παράλληλα, 

εδωσε στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό τή δυνατότητα νά έπανενεργοποιήσει τή διαδικασία γιά τή διεύρυν

ση τής πολυμεροuς διαβαλκανικής συνεργασίας πού είχε έγκαινιαστεί μέ πρωτοβουλία του, τρία χρόνια 
νωρίτερα. Χωρίς όρατό θετικό άποτέλεσμα παρέμειναν, τέλος, οί προσπάθειες γιά τήν προώθηση ένός 

έποικοδομητικοu διαλόγου μέ τήν » Αγκυρα· όπωσδήποτε δμως, ή έλληνική πλευρά άντιμετώπισε δρα

στικά τίς άπειλές πού θά ήταν δυνατό, ώς άπόρροια τής κρίσεως, νά έκδηλωθοuν στό πεδίο τής άμυντικής 

ετοιμότητας τής χώρας ή τής ίσορροπίας των δυνάμεων στό Αίγαίο. 

25 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ- I ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλfjς, συνοδευόμενος άπό τούς 

ύπουργούς 'Εξωτερικών καί 'Εμπορίου, Γ. Ράλλη 

καί Γ. Παναγιωτόπουλο, έγκαινιάζει περιοδεία στίς 

χώρες τfjς Μέσης 'Ανατολfjς μέ άρχικούς σταθμούς 

τό Ριάντ καί τή Δαμασκό. 

Σέ δηλώσεις, πρίν άπό τήν άναχώρησή του, ό 

'Έλληνας πρωθυπουργός ύπογράμμισε: 

«Οι' σχέσεις μας μέ τίς άραβικές χώρες εlναι πολύ 

καλές καί μπορεί νά γίνουν καλύτερες. Καί αύτός 

άκριβώς εlναι δ σκοπός τού ταξιδιού μου. Θά έπωφε
ληθώ, έξάλλου, νά έvημερωθώ έπί τόπου γιά τίς έξε

λίξεις πού σημειώνονται τόν τελευταίο καιρό στήν 

περιοχή αύτή, έξελίξεις πού ένδιαφέρουν καί μaς)), 

Σέ παράλληλες, έξάλλου, δηλώσεις του, πού δη

μοσιεύτηκαν στό συριακό τύπο, ό Κ. Καραμανλfjς 

ύπογράμμισε τήν άνάγκη γιά μόνιμη καί συνολική 

ρύθμιση τfjς μεσανατολικής διενέξεως, βάσει τών ψη

φισμάτων 338 καί 442 του Συμβουλίου 'Ασφαλείας: 

«Μιά τέτοια λύση θά πρέπει νά εlναι άποδεκτή 

άπό όλα τά ένδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομέ

νων καί τών Παλαιστινίων. Ή λύση τού μεσανατο

λικού προβλήματος θά πρέπει νά περιλαμβάνει ένα 

κείμενο, τό δποίο νά άφορα τό δικαίωμα τών Παλαι

στινίων νά άποφασίζουν περί τής τύχης τους καί νά 

δημιουργήσουν μίαν έθνική έστίω). 
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'Υποδοχή κατά τήv άφιξη στό Ριάντ. 
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Στήν ϊδια συνέντευξη, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός 

θά έπισημάνει άκόμη τήν άνάγκη άποχωρήσεως του 

'Ισραήλ άπό δλα τά άραβικά έδάφη πού καταλήφθη

καν μέ τή βία τό 1967, καθώς καί τήν άνάγκη σεβα
σμοί\ τi'jς κυριαρχίας καί τi'jς άνεξαρτησίας δλων τών 
χωρών τi'jς περιοχi'jς. 

Πρώτος σταθμός στήν περιοδεία του Κ. Καρα

μανλή ύπi'jρξε ή Σαουδική 'Αραβία, δπου τοu έπιφυ

λάχτηκε ύποδοχή άρχηγοu Κράτους άπό τό διάδοχο 

πρίγκιπα Φάχντ, έπιφορτισμένο καί μέ καθήκοντα 

του πρωθυπουργοί\. Οί έπίσημες συνομιλίες έγκαινιά

στηκαν τήν επομένη, 26 Φεβρουαρίου: 

Φάχντ: Σίiς καλωσορίζω στήν χώρα μας. Οί σχέσεις 

μας είναι καλές καί παλιές. 'Ελπίζω νά διευρυνθοϋν πρός 

όφελος τών δύο χωρών μας . Στήν περιοχή μας τό κύριο 

πρόβλημα είναι τό Μεσανατολικό. Δέν γνωρίζουμε ποϋ θά 

καταλήξει. Δέν ζητάμε πολλά, άπλώς νά έπικρατήσει τό 

δίκαιο. 

Κ. Καραμανλής: Παρακολουθούμε αύτό τό πρόβλημα 

άπό τήν γέννησή του. 'Υποστηρίζουμε άνεπιφύλακ:τα τίς 

άραβικ:ές θέσεις. Είμαστε ή μόνη χώρα, πού σέ βάρος τών 

συμφερόντων της δέν έχει άναγν'ωρίσει τό ·Ισραήλ. Αvτό 
εlναι ή μεγαλύτερη άπόδειξη τής άλληλεγγύης μας. 'Α νη

συχοvμε γιά τήν μή έπίλυσή του. Αvτό γίνεται έπειδή 

ύπάρχουν διάφορες άντιθέσεις, δυστυχώς όμως άκ:όμη κ:αί 

μεταξύ άραβικ:ών χωρών. Οι' μεγάλοι άνακ:αpεύονται γιατί 

ύπάρχουν αύτές οί διαφορές. Είμαστε φίλοι rών ΗΠΑ. Δέν 
έχουμε όμως διστάσει νά διαπιστώσουμε τά σφάλματά 

τους. Πρέπει νά συνεργαζόματε μαζί τους γιά νά προλα

βαίνουμε άκ:ριβώς αύτά τά σφάλματα. 

Φάχντ: 'Εμείς οί ~ Αραβες είμαστε ύπέρ τής είρήνης. 

Δυστυχώς τό 'Ισραήλ είναι άδιάλλακτο. Αuτό φαίνεται καί 

άπό τήν προσπάθεια τής Αίγύπτου. Ξεκίνησαν γιά νά )<ά

νουν είρήνη, άλλά καί πάλι εμπλεξαν. Εϊμαστε φίλοι τών 

' Αμερικανών. ΕΙναι δμως καιρός νά έπέμβουν σέ βάρος 

τοϋ 'Ισραήλ, γιά νά δοθεί λύση στό πρόβλημα καί νά 

έφαρμοσθοϋν οί άποφάσεις iοϋ ΟΗΕ. Ζητίiμε νά μίiς έπι

στρέψουν τά έδάφη πού μίiς πήραν τό 1967. 
Κ. Καραμανλής: Τό ίδιο ύποστηρίζουμε κ:αί έμείς. Πρέ

πει όμως vά πώ δη δένε[ ναι μόνο τό ·Ισραήλ άδιάλλακ:το. 

Θά έπανάλάβω δ τι εlναι κ:αί οί διαφορές μεταξύ τών • Αρά
βων πού τούς έμποδίζουν νά άκ:ολουθήσουν κ:αί μία σταθε

ρή γραμμή. 

Φάχντ: Συμφωνώ καίέγώ. 

Κ. Καραμανλής: Οί ΗΠΑ μποροvν νά τιθασεύσουν τό 

'Ισραήλ, γιατί αvτό έξαρτίiται 100% άπό τήν Άμερικ:ή. 
Γιά νά προστατέψουν τό ·Ισραήλ έχασαν τίς συμπάθειες 

τών Άράβων. 'Εάν όμως οι' "Αραβες ήσαν ένωμένοι θά 

ύπέκ:υπταν κ:αί οί 'Αμερικανοί. 

Φάχντ: Σάν ~ Αραβας συμφωνώ 100%. 
Κ. Καραμανλής: Χωρίς νά θέλω νά άναμιχθώ στά έσω

τερικ:ά τών Άράβων, πρέπει νά πώ δη οί ~Αραβες δέν 

έκ:ημοvν τό θάρρος τού Σαντάτ. 'Εγώ προσωπικά τό .έκ:τι

μώ. 

Φάχντ: 'Ασχέτως τοi) έάν συμφωνώ μέ τόν Σαντάτ, τό 

βήμα πού ε κανε ήταν διεθνώς σπουδαίο . ' Ο Σαντάτ άπέδει

ξε δτι ή Αίγυπτος, πού είναι τό Ι I 2 του άραβικοϋ εθνους 
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- καί μέσω του Σαντάτ δλοι οί "Αραβες - άπέδειξε, 

επαναλαμβάνω, δτι θέλουν τήν εiρήνη. Καί πάλι δμως δέν 

πέτυχε τίποτα. Τό πρόβλημα είναι δτι, παρά τό Κάμπ Ντέ

ηβιντ, τό 'Ισραήλ δέν θέλει άναφορά σέ αυτονομία τών 

Παλαιστινίων καί αuτό είναι ενδεικτικό τών προθέσεών 

τους. 

Κ. Καραμανλής: Τό πρόβλημα εlναι διπλό. Πρrpτα ύ

πάρχει ή &προθυμία τών 'Αμερικανών νά πειθαρχήσουν 

τούς 'Ισραηλινούς. Δέν τό κάνουν, ένώ μπορουν, rιά λό

rους έσωτεριιωύς. Έκτιμουν κακώς τήν κατάσταση. "Υ

στερα μεταξύ 'Ισραηλινών ε{ναι καί πολλοί πού δέν θέ

λουν λύση, rιατί έλπίζουν νά ψαρέψουν σέ θολά νερά. 

Φάχντ: Δέν θέλουμε άπό τίς ΗΠΑ νά ζητήσουν τίποτα 

τό νέο. 'Απλώς άπαιτοϋμε εφαρμογή τής 'Αποφάσεως 242 
του ΟΗΕ καί αuτό δέν τό κάνουν. 

Κ. Καραμανλής: Αύτό τό εlπα στούς 'Αμερικανούς 

πολλές φορές. 

Φάχντ: 'Εμείς αuτό ζητάμε, εφαρμογή τής 'Αποφάσεως 

242. Γι' αuτό τό πράγμα είναι σύμφωνοι και οί Ρώσοι; 
Κ. Καραμανλής: Οί Ρώσοι θέλουν τήν είρήνη. 

Φάχντ: Μέσω τών φίλων τους 'Αράβων οί Ρώσοι 

προσπαθουν νά φέρουν εμπόδια. 'Εάν δμως οί ΗΠΑ πιέ

σουν τούς 'Ισραηλινούς, θά άφαιρουσαν αuτό τό επιχεί

ρημα άπό μερικούς ~ Αραβες. 

Κ. Καραμανλής: Οί Σοβιετικοί θεωρητικά εlναι ύπέρ 

του δικαίου παντου. Στήν πράξη, όχι μόνο άνοίrουν και

νούρyιες πληyές, άλλά προσπαθουν νά διατηρουν άνοικτές 

καί τίς παλιές. Οί Σαουδάραβες καί οί 'Έλληνες άνήκουν 

στόν έλεύθερο κόσμο ύπό τήν ήrεσία τών ΗΠΑ. 'Αλλά 

κάνουν λάθη καί μiiς δημιουρrουv προβλήματα, rιατί οί 

'Αμερικανοί δέν έχουν πολιτική σέ κανένα μέρος του κό

σμου. 

Φάχντ: Οί ελλείψεις τής πολιτικής τών ΗΠΑ φάνηκαν 

μέ τήν όλιγωρία πού εδειξαν στήν 'Αφρική. 'Εκεί τό ενα 

Κράτος μετά τό aλλο παραδόθηκαν στούς κομμουνιστές. 

Καί άπό έκεί μεταπήδησαν στό 'Αφγανιστάν. ~Ετσι εμείς 

δέν ξέρουμε άπό που θά μάς ελθει δ κίνδυνος. Στήν 'Υεμέ

νη εχουμε τό ίδιο πρόβλημα. Ήταν εδώ δ ύπουργός 'Εξω

τερικών τής Νότιας 'Υεμένης. Του προτείναμε πλατειά 

συνεργασία, γιατί τό συμφέρον τους είναι νά συνεργα

σθουν μαζί μας. Θά πάει στό "Α ντεν καί θά επιστρέψει γιά 

νά μάς δώσει τήν άπάντησή του. Μποροϋμε νά καταπολεμή

σουμε τήν κομμουνιστική επιρροή στήν Σαουδική 'Αρα

βία, δχι δμως καί παντοϋ στήν περιοχή μας. Γιατί ή Σοβιε

τική 'Ένωση είναι μία ύπερδύναμη. "Ηδη, τό καταφέραμε 

στή Σομαλία. 'Ύστερα δμως ή Σοβιετική 'Ένωση εκανε 

επέμβαση μέσω Αiθιοπίας λόγω τών έξελίξεων στό Όγ-

. καντέν. Μετέφεραν εκεί ξένους, Κουβανούς, άκόμα καί Νό
τιους Ύεμενίτες. Συνεχίζουμε αύτή τήν πολιτική τής άν

τιμετωπίσεως τών Σοβιετικών στήν περιοχή μας. Προσπα

θουμε νά ελθουμε σέ έπαφή μέ τό 'Ιράκ. Στό 'Αλγέρι μέ 

τήν εύκαιρία τής Συνδιασκέψεως τοϋ ΟΠΕΚ είχαμε μιά 

πρώτη επαφή. ~Ηδη, μπορώ νά σάς πώ πώς συμφωνήσαμε 

δτι άνήκουμε σέ ενα εθνος. 'Ίσως κάποτε άπομακρυνθουν 

άπό τήν Σοβιετική "Ενωση καί εξομαλύνουν τίς σχέσεις 

τους μέ τίς ΗΠΑ. Εlναι ήδη άντίθετοι σέ κάθε κομμουνι

στική επιρροή στό έσωτερικό τους. 

Κ. Καραμανλής: Ποιός ύφίσταται περισσότερο τήν 

σοβιετική έπιρροή; 

Φάχντ: 'Η 'Αλγερία, ή Λιβύη καί ή Νότιος 'Υεμένη. 

Περισσότερο δμως άπό δλους τήν ύφίσταται ή Λιβύη. 'Η 

'Αλγερία εχει δυνατότητες νά άντισταθεί άποτελεσματικό

τερα άπό τήν Λιβύη. 

Κ. Καραμανλής: Τό νέο καθεστώς πώς εlναι στήν Άλ

rερία; 

Φάχντ: Τό καθεστώς έξαρτάται άπό τήν προσωπικότη
τα του προέδρου. 'Ο νέος πρόεδρος είναι μουσουλμάνος 

καί αύτό μάς δημιουργεί τήν έλπίδα δτι θά είναι λιγώτερο 

άριστερός. 'Ελπίζουμε νά λυθοϋν τά προβλήματα μεταξύ 

τής 'Αλγερίας καί του Μαρόκου γιά τήν Σαχάρα (Πολισά

ριο). Μέ έντολή τοϋ βασιλιά πήγα στήν 'Αλγερία καί τό 

Μαρόκο γιά νά έργασθώ ύπέρ τής είρήνης. Είχαμε συμφω

νήσει, έκπρόσωποι τοϋ Πολισάριο, φιλοαλγερινοί καί 

φιλομαροκινοί, νά ελθουν έδώ, καί δ,τι συμφωνήσουν νά 

τό δεχθουν καί τό Μαρόκο καί ή 'Αλγερία. Δυστυχώς, δ 

θάνατος του Μπουμεντιέν σταμάτησε τήν διαδικασία καί 

πρέπει νά ξαναρχίσουμε. 

Κ. Καραμανλής: Φοβiiμαι ότι ή κατάσταση στήν περι

οχή εlναι έπικίνδυνη καί μπορεί νά χειροτερέψει. 'Εκδη

λώνονται lδεολοrικές συyκρούσεις καί συγκρούσεις συμ

φερόντων. 'Υπάρχει καί δ άνταrωνισμός τών Μεyάλων 

Δυνάμεων λόyφ τών πετρελαίων. Φοβiiμαι ότι άν δέν ύπάρ

ξει, μετά τά rεrονότα τού 'Ιράν, rενικώτερη άντιμετώπιση 

τής καταστάσεως, θά έχουμε κακές έξελίξεις. Δυστυχώς ή 

Δύση δέν άντιμετωπίζει τά προβλήματα συντονισμένα. 

Πρέπει νά καθοριστεί μιά συrκεκριμένη πολιτική. Σκοπός 

τής έπισκέψεώς μου εlναι άκριβώς αύτό, δηλαδή νά δημι

ουρyήσω στενώτερη πολιτική συνερrασία, ι1Jστε έχοντας 

τήν πείρα τών προβλημάτων τής περιοχής νά προλάβουμε 

σφάλματα τών συμμάχων μας. Θά ήθελα τώρα νά σiiς συr

χαρώ rιά την μετριοπαθή πολιτική σας στό θέμα τών πε

τρελαίων. Γιατί αύτό τό θέμα θά έπηρεάσει τήν πολιτική 

τής Δύσεως. 'Αποτελεί yιά τήν Σαουδική 'Αραβία μεyάλη 

δύναμη, τήν δποία δμως πρέπει νά χρησιμοποιεί μέ σω

φροσύνη. Πρέπει, χωρίς νά θυσιάζετε τά συμφέροντά σας, 

νά φροντίζετε νά μήν προκαλείτε άναστατώσεις στήν οl

κονομική πολιτική τής Δύσεως καί αύτή ή προσπάθεια 

τής Σαουδικής 'Αραβίας νά συνδυάζεται μέ μιά δμαλή έξέ

λιξη τής οΙκονομικής καί πολιτικής ζωής τής Δύσεως, καί 

κατά κάποιο τρόπο νά συrκρατούνταr οί έξαλλοι άπό τίς 

πετρελαιοπαραrωrές χώρες. Στά rενικά τώρα θέματα συμ

πίπτουν περίπου οί άπόψεις μας. 'Εκτιμουμε μέ τόν ίδιο 

τρόπο τά προβλήματα καί μπορουμε νά συνερyασθούμε. 

Φάχντ: Γνωρίζουμε τήν εύαισθησία τής Δύσεως στό 

πρόβλημα του πετρελαίου. Αuτό δέν iσχύει μόνο γιά τίς 

άναπτυγμένες χώρες, άλλά καί γιά τίς χώρες τοϋ τρίτου 

κόσμου πού θά ύποφέρουν άκόμη περισσότερο άπό μιά 

αϋξηση τής τιμής του πετρελαίου. Δυστυχώς, ύπάρχουν 

πετρελαιοπαραγωγοί χώρες πού δέν λογικεύονται. 'Ενώ 

είχαμε συμφωνήσει στή σύνοδο του 'Αμπού Ντάμπι γιά 

μιά αϋξηση τών τιμών, σήμερα θέλουν νά άθετήσουν τίς 

ύποσχέσεις τους καί εμείς προσπαθουμε νά τούς συγκρατή

σουμε. 'Επίσης, δέν καταλαβαίνουμε τήν πολιτική τών με

γάλων έταιριών πού είναι εξω άπό κάθε λογική καί πού 

έκμεταλλεύονται τήν κατάσταση πουλώντας σέ πολύ ύψη

λότερες τιμές άπ' δ,τι πουλάμε εμείς. Θά πρέπει συνεπώς 

νά συνετισθουν καί αύτές άπό τά μεγάλα Κράτη. 

Κ. Καραμανλής: Εlναι δύσκολες οί διακρατικές συμ-
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φωνίες ώστε νά άποφευχθοϋν τά κέρδη τών έταιριών; 

Φάχντ : Αύτή θά ε{ναι ή λύση στό τέλος . 

Κ. Καραμανλής: 'Ιδανική λύση θά ε{ ναι ol χώρες πα
ραγωγοί καί ol χώρες πού καταναλώνουν πετρέλαιο νά κιi
νουν μιά μακροπρόθεσμη συμφωνία ώστε τό πετρέλαιο νά 

μή γίνεται άντικείμενο έκμεταλλεύσως. Μιά τέτοια συμ

φωνία θά έπιτρέψει τόν οΙκονομικό προγραμματισμό τών 

διαφόρων χωρών. Ol μεγάλες έταιρίες άνήκουν σέ τρείς 
χώρες καί άπορώ πώς ο{ χώρες αύτές ρίχνουν τίς εύθύνες 

στά Κράτη πού παράγουν πετρέλαιο καί δέν προσπαθοϋν 

νά έλέγξουν τίς έταιρίες. Ποιός έλέγχει τίς έτaιρίες αύτές; 
Φάχντ: 'Ελέγχονται άπό τίς Κυβερνήσεις τους. 'Αγο

ράζουν άπό μdς γιά lO δολλάρια (τό βαρέλι) καί τό πουλάνε 
γιά 20 δολλάρια. ''Ισως δχι στήν 'Αμερική άλλά σίγουρα 
σέ άλλα μέρη του κόσμου . Πολιτική τής Σαουδικής' Άρα

βίας ε{ναι ή πολιτική τής μέσης δδου, τής διαλλακτικότη

τας καί τής σωφροσύνης. Είμαστε δυστυχώς μόνοι. 'Από 

τήν άλλη πλευρά είμαστε καί οί μόνοι πού έπισημάναμε 

τήν πολιτική των μεγάλων εταιριών. 

Κ. Καραμανλής: τί έμποδίζει νά έλεγχθοϋν ol έταιρίες; 

Φάχντ: 'Υπάρχει ελλειψη βουλήσεως τών μεγάλων 

χωρών νά συνεργασθουν άπ' εύθείας, δηλαδή διακρατικά : 

. γ πάρχουν έπίσης συμφωνίες μεταξύ εταιριών καί πετρε
λαιοπαραγωγών χωρών. Αύτό πού έμείς θέλουμε ε{ναι νά 

ύπάρξει μία άπευθείας έπαφή μεταξύ χωρών καί νά παρα

μερισθουν οί εταιρίες. Αύτές νά εχουν μόνο ενα ποσοστό 

κέρδους καί τήν μεταφορά. 

Κ. Καραμανλής: Αύση εlναι νά γίνει μιά διακρατική 

συμφωνία ή νά γίνει μιά μακροπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ 

παραγωγών καί καταναλωτριών χωρών γιά νά ξέρει δ καθέ
νας ποϋ βρίσκεται καί νά μπορεί νά προγραμματίζει τήν 

οlκονομία του καί τήν ζωή του. Δέν μποροϋμε νά έπηρεά

σουμε άλλά εύχόμαστε τήν λύση τοϋ προβλήματος. 

Φάχντ: Τό πρόβλημα ε{ναι άκριβώς δτι, έπειδή τά κέρ

δη τών εταιριών έπιστρέφουν στίς χώρες τους, οί Κυβερνή

σεις δέν θέλουν νά κάνουν τίποτα. 

Κ , Καραμανλής: Σκοπός τής έπισκέψεώς μου ήταν τό 
άνοιγμα τών έπαφών μας. Γιατί έχω τό αίσθημα δτι άνή

κουμε στόν ίδιο κόσμο, καί δτι έχουμε κοινά συμφέροντα. 

Θά ήθελα νά ξέρω άπό πρώτο χέρι τί γίνεται σ ' αύτή τήν 

περιοχή. Γιατί άνησυχώ γιά τό μέλλον. Ο κύριος σκοπός 

τής έπισκέψεώς μου εlναι πολιτικός. Βρισκόμαστε στίς 

παρυφές τής περιοχής καί μfiς ένδιαφέρει τό μέλλον. 

»Νά έξετάσουμε τώρα τά θέματα άμοιβαίου συμφέρον

τος: ν Ε χουμε τήν γνώμη δτι ύπάρχουν τέτοιοι τομείς, άλλά 

πρίν μποϋμε στά θέματα αύτά έχω νά ύποβάλω μία παρά

κληση. νΕχουμε κατανάλωση πετρελαίου 10.000.000 τόν
νους τόν χρόνο. Φέτος μfiς λ~iπουν περίπου 2.500.000 τόν
νοι. Θά παρακαλοϋσα, ιΊν μπορούσατε, νά καλύψετε τό έλ

λειμμα αύτό μέ διακρατική συμφωνία, καί ιΊν μποροϋμε, νά 

κάνουμε μιά ιΊλλη διακρατική συμφωνία πέντε έτών γιά νά 

καλύψουμε μέρος τών άναγκών μας. νΕχουμε προσφορές 

καί άπό άλλοϋ. Προτιμοϋμε δμως νά άγοράσοvμε άπό έδώ. 

Πρώτον, γιατί έχετε μιά σταθερή κατάσταση καί δεύτερον 

γιατί εlστε έντιμοι στίς συναλλαγές σας. "Εχετε τήν δυνα

τότητα νά μfiς βοηθήσετε; 

Φάχντ: Σdς εύχαριστώ γιά τήν πρόταση πού μdς κάνα

τε. Δυστυχώς, δ ύπουργός Πετρελαίων δέν ε{ναι έδώ. Θά 

φροντίσω νά μάθω πώς ε{ναι ή κατάσταση καί θά ε{μαι 

εύτυχής νά σaς έξυπηρετήσω ώς φίλη χώρα. 
Κ. Καραμανλής: 'Υπάρχουν δυνατότητες κα{ σέ ιΊλ

λους τομείς. 'Από τόν βωξίτη μποροϋμε νά κάνουμε κοινή 

έπιχείρηση γιά τήν παραγωγή άλουμίνας καί άλουμινίου. 

νΕχουμε ναυπηγεία σύγχρονα πού κάνουν πολύ καλή δου

λειά, καί μποροϋν νά δεχθοϋν παραγγελίες. 'Υπάρχει ή 

σύνδεση, μέ πορθμείο, μέ τήν Συρία (δ πρωθυπουργός έξη

γεί τίς δυνατότητες καί τά πλεονεκτήματα τής γραμμής 

αύτής). Σέ ένα χρόνο θά έχουμε μπεί στήν Κοινή 'Αγορά. 

Θά μπορούσατε νά έκμεταλλευθείτε τήν συνεργασία τής 

'Ελλάδος γιά νά προωθήσετε τίς έργασίες σας στήν Κοινή 

'Αγορά. Ol συναλλαγές σας θά έπωφεληθοϋν άπό τό καθε
στώς τής Κοινής Άγορfiς. ΗΟλα αύτά τά προτείνω σάν 

σκέψεις γιά νά μελετηθοϋν. ν Α ν δέν ύπάρχουν δυνατότητες 

οlκονομικής συνεργασlας, τότε νά καλλιεργήσουμε τίς 

πολιτικές μας σχέσεις. 

Φάχντ: Θά προτιμουσα καί έγώ νά συνδεθουμε μέ οίκο

νομική συνεργασία. οι σκέψεις σας θά μελετηθουν δεόν

τως άπό τούς ύπουργούς μου. 

Κ. Καραμανλής: Σfiς εύχαριστώ. Τώρα θά ήθελα νά σfiς 

πώ δτι θά ήμουν εύτυχής νά σfiς δεχθώ στήν 'Ελλάδα. 

Φάχντ: Σdς εύχαριστώ πολύ καί βεβαίως άποδέχομαι 

τήν πρόσκληση . 
Κ. Καραμανλής: Θά ήθελα νά προσθέσω δτι ή έλληνι

κή Κυβέρνηση προσφέρει δωρεάν χώρο γιά τήν άνέγερση 

τεμένους. νΕχουμε πολλούς τουρίστες άπό τίς άραβικές 

χώρες καί έτσι έλπίζουμε δτι θά τούς διευκολύνουμε στά 

θρησκευτικά τους καθήκοντα. Θά ήθελα έπlσης νά σfiς 

ρωτήσω ιΊν ένδιαφερόσαστε γιά ύποτροφίες. Ol στρατιωτι
κές μας σχολές έχουν περίπου 200 ύποτρόφους άπό ξένες 
χώρες, καί μάλιστα σέ δλα τά δπλα. Θά εlμαι εύτυχής νά 

προσφέρω μερικές ύποτροφίες πού θά μπορέσετε νά τίς 

άξιοποιήσετε. 
Φάχντ: Δέχομαι μέ μεγάλη χαρά. 

»'Η συζήτηση κλείνει μέ κολακευτικά λόγια του πρίγ

κιπα Φάχντ γιά τήν προσφορά τής 'Ελλάδος στόν πολιτι

σμό καί γενικά στήν άνθρωπότητα» 12 • 

·Η συνομιλία του Κ. Καραμανλή μέ τό διάδοχο 

Φάχντ διάρκεσε μιάμιση rορα. Μετά τό τέλος τών 

συνομιλιών, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός, σέ δηλώ

σεις του πρός τούς δημοσιογράφους, παρατήρησε 

ότι οί έπαφές του στή Σαουδική 'Αραβία έπιβεβαίω

σαν τίς δυνατότητες πού διανοίγονται γιά τήν άνά

πτυξη τών σχέσεων μέ τήν ·Ελλάδα, τής δποίας τό 

πενταετές πρόγραμμα έπενδύσεων εχει ϋψος 140 δι
σεκατ. δολλαρίων. Εtδικότερα, οί έλληνικές τεχνι

κές έταιρίες θά εχουν τήν ευκαιρία νά έπωφεληθουν, 

μέ τήν αυτονόητη προϋπόθεση ότι θά έπιδείξουν 

προσοχή καί συνέπεια. Οί συνομιλίες στό Ριάντ του 

έπέτρεψαν - κατέληξε - νά διαπιστώσει μέ πόση 
σοβαρότητα οί ήγέτε"ς της Σαουδικής 'Αραβίας χει

ρίζονται τίς ύποθέσεις τους καί παρακολουθουν τίς 

διεθνείς έξελίξεις. 

'Από τήν πλευρά του, δ πρίγκιπας Φάχντ δήλωσε 

μετά τή λήξη τών συνομιλιών: 

«Μετά τίς σημερινές συνομιλίες πού ε{χα μέ τόν κ. 
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πρωθυπουργό, μπορώ νά πώ δτι στό πρόσωπό του άπέκτη

σα ενα φίλο, ενα νέο φίλο, στόν όποίο μπορώ νά βασίζο

μαι. Διαπίστωσα δτι εχουμε τίς ίδιες άπόψεις, ετσι, δποτε 

χρειασθεί, ξέρω τώρα δτι μπορώ νά βασισθώ σ' αύτόν». 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός εσπευσε νά συμ

πληρώσει: 

«Εvχαριστώ πολύ, εlvαι άμοιβαiο τό συναίσθημα. 

Θά εlμαι στή διάθεση τού διαδόχου όποτε τό θελή

σεω. 

Παράλληλα, οί Γ. Ράλλης καί Γ. Παναγιωτόπου

λος ε{χαν τήν ευκαιρία νά καλύψουν, στίς συζητή

σεις μέ τούς Σαουδάραβες δμολόγους τους, ευρύ φά

σμα θεμάτων μέ άντικείμενο τήν προώθηση τής δι

μεροuς συνεργασίας. 

'Η ελληνική πλευρά υπέβαλε προτάσεις γιά τή 

δημιουργία κοινής έπιχειρήσεως μέ σκοπό τήν πα

ραγωγή άλουμινίου άπό ελληνικά άλουμίνια, rοστε 

νά έπιτευχθεί ή άξιοποίηση του ελληνικοu όρυκτοu 

πλούτου καί τής ήλεκτρικής ένέργειας πού διαθέτει 

ή Σαουδική 'Αραβία - εργο ενός δισεκατομμυρίου 

επτακοσίων εκατομμυρίων δολλαρίων· τή σύσταση 

γραμμής πορθι{είου Τζέντας-Βόλου, μέσω 'Αλεξαν
δρείας, μέ τήν όποία ή Σαουδική 'Αραβία, δπως liλ

λωστε καί ή Συρία, καί ένδεχομένως άργότερα καί ή 

Λιβύη, θά συνδέονται μέ τήν Ευρώπη· τή ναυπήγηση 

σαουδαραβικών σκαφών στά έλληνικά ναυπηγεία· 
τήν άγορά, τέλος, πετρελαίου άπό τήν Σαουδική 

'Αραβία, μέ τριετή εως πενταετή συμφωνία. 'Η πρό

ταση αυτή προβλέφθηκε νά συζητηθεί μεταξύ τών 

υπουργών 'Εμπορίου, Γ. Παναγιωτόπουλου, καί Πε

τpελαίου τής Σαουδικής 'Αραβίας, Σείχη Γιαμανί, 
ευθύς μετά τήν έπιστροφή του τελευταίου στό Ριάντ. 

τέλος, δρίστηκε ή μετάβαση άντιπροσωπείας του 

Βιομηχανικοί) καί Έμπορικοu 'Επιμελητηρίου στό 

Ριάντ, έντός τοu Μαρτίου. 

Στό κοινό άνακοινωθέν, πού έκδόθηκε μετά τόν 

τερματισμό τών συνομιλιών, υπογραμμίστηκε δτι οί 

τελευταίες αυτές εγιναν σέ έγκάρδια άτμόσφαιρα καί 

κάλυψαν τίς ελληνοσαουδαραβικές σχέσεις, τόΜε

σανατολικό, τό Κυπριακό, καί άλλα διεθνή προβλή

ματα άμοιβαίου ένδιαφέροντος. Τά δύο μέρη έξέ

φρασαν τήν υποστήριξή τους γιά τήν άνεξαρτησία, 

τήν κυριαρχία καί τήν έδαφική άκεραιότητα τής Κύ

πρου καί συμφώνησαν δτι ή λύση τής παρούσας κρί

σεως θά επρεπε νά άναζητηθεί μέσω τών διακοινοτι

κών συνομιλιών, υπό τήν αίγίδα του γενικοu γραμμα

τέως του ΟΗΕ. Σ' δ,τι άφορα τό Μεσανατολικό, 

έπαναλήφθηκε δτι τό 'Ισραήλ όφείλει νά άποχωρή

σει άπό τά κατεχόμενα έδάφη καί νά άναγνωριστεί τό 

νόμιμο δικαίωμα του παλαιστινιακοί) λαοu γιά αυτο

διάθεση. τέλος, τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν άπόφα

σή τους νά εδραιώσουν τούς φιλικούς δεσμούς μετα

ξύ τής ·Ελλάδος καί τής Σαουδικής 'Αραβίας καί νά 

συνεχίσουν νά άναπτύσσουν καί νά ένισχύουν τήν 

έπωφελή καί καρποφόρα συνεργασία τους σέ δλους 

τούς τομείς άμοιβαίου ένδιαφέροντοζ. 

Στό άνακοινωθέν άναφέρεται δτι δ Κ. Καραμαν

λής προσκάλεσε τόν πρίγκιπα Φάχντ νά έπισκεφθεί 

έπίσημα τήν 'Ελλάδα. Ή πρόσκληση εγινε δεκτή 

μέ ί~ανοποίηση καί προβλέφθηκε νά καθοριστεί ή 

ήμερομηνία μεταγενέστερα, μέσω τής διπλωματικής 

δδοu. 

·Ο υπουργός 'Εμπορίου, Γ. Παναγιωτόπουλος, δ 

δποίος καί παρέτεινε τήν παραμονή του στή Σαουδι

κή 'Αραβία, υπέγραψε στίς 28 Φεβρουαρίου, στή 
Τζέντα, συμφωνία γιά τήν προμήθεια μέχρι τό 1982, 
δύο εκατομμυρίων τόννων πετρελαίου έτησίως. 'Η 

Σαουδική 'Αραβία συγκατένευσε νά παραδώσει άμέ

σως στήν ·Ελλάδα, άπό τήν ποσότητα αυτή, 500.000 
τόννους. Κατά τούς δ ρους τής συμφωνίας, ή ' Ελλά
δα δέν θεωρείται νέος πελάτης καί τό πετρέλαιό της 

χορηγείται στήν έπίσημη κρατική τιμή, πολύ ευνοϊ

κότερη άπό τίς τιμές πού δρίζουν οί έταιρίες μέ διε

θνείς διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται δτι 

σέ έτήσια βάση, τό ελληνικό Δημόσιο θά εχει όφε

λος περίπου 150 έκατομμύρια δολλάρια. Μέ τόν τρό
πο αυτό καί σέ συνδυασμό μέ τίς συμφωνίες πού εχει 

συνάψει μέ άλλες χώρες, ή • Ελλάδα καλύπτει τίς 
ζωτικές άνάγκες τής οίκονομίας της. 

Μετά τή Σαουδική 'Αραβία, δ Κ. Καραμανλής 

πραγματοποίησε έπίσημη έπίσκεψη στή Συρία. Στό 

άεροδρόμιο τής Δαμασκοu, τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό, συνοδευόμενο άπό τόν υπουργό 'Εξωτερι

κών, Γ. Ράλλη, υποδέχτηκαν δ Σύρος δμόλογός του, 

'Αλ Χαλάμπι, καί τά κυριότερα μέλη τής Κυβερνή

σεως. 

Τήν ϊδια ήμέρα, δ Κ. Καραμανλής ε{χε συνάντη

ση καί συνομιλία μέ τό Σύρο πρόεδρο, Χαφέζ 'Αλ 

w Ασσαντ: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός ρώτησε τόν πρόεδρο "Ασσαντ 

πώς βλέπει τήν σύρραξη μεταξύ Κίνας καί Βιετνάμ. 'Ο 

Σύρος πρόεδρος άπ~ντησε δτι θεωρουσε τήν κατάσταση 
πολύ έπικίνδυνη καί πιθανή τήν παρέμβαση τi'jς Σοβιετι

κής 'Ενώσεως παρά τό πλευρό του Βιετνάμ, εiς βραδύτε

ρον δμως στάδιον τi'jς συρράξεως . Προέβλεψε, έν συνεχείc;t 

δτι τουτο θά προεκάλει ένδεχομένως μία άπαρχή ζυμώσεων 

γιά διευθέτηση του ζητήματος. 

>>'Ο Σύρος πρόεδρος ρώτησε τόν κ. πρωθυπουργό έάν 

νόμιζε δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες ε{χαν καθ' οίονδήποτε 

τρόπον συμμετοχή στήν ένέργεια τfjς Κίνας κατά του Βιε

τνάμ. 'Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε άρνητικώς. 'Εξάλ

λου, σέ έρώτηση του προέδρου "Ασσαντ, έάν μία σύγ

κρουση Κίνας-Σοβιετικής 'Ενώσεως θά ένέπλεκε ένδεχομέ

νως καί τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, ό κ. πρωθυπουργός 

άπήντησε δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν θά εχουν λόγο 

νά έπέμβουν, διότι θά ώφελουντο άπό μία άναμέτρηση τών 

δύο βασικών κομμουνιστικών Κρατών πού θά ε{ χε ώς συνέ

πεια τήν έξασθένησή τους. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



52 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ 

»'Εν συνεχεί~, δ κ:. πρωθυπουργός παρετήρησε δτι ή 

έπιδείνωση αύτή τών σχέσεων Κίνας-Σοβιετικής 'Ενώσε

ως θά μποροuσε νά εχει έπιπτώσεις κ:αί στήν περιοχή μας. 

Στήν Βαλκανική περιοχή π.χ., συνέχισε δ κ. πρωθυπουρ

γός, ή Κίνα έπιχειρεί νά βραχυκυκλώση τή Σοβιετική 

'Ένωση μέ τήν σύσφιγξη τών σχέσεών της μέ τήν Ρουμα

νία καί τήν Γιουγκοσλαβία. Πάντως, εΙπε, ή κινέζικη ήγε
σία πιστεύει δτι δ πόλεμος εΙναι αναπόφευκτος καί αύτή 

τήν άποψη του ανέπτυξε μέ έμμονή δ Κινέζος ύπουργός 

'Εξωτερικών πού εΙ χε έπισκεφθεί προσφάτως τήν 'Ελλάδα. 

»Στό σημείο αύτό δ Σύρος πρόεδρος ρώτησε ποιοί ε{ ναι 

οί προσανατολισμοί τής 'Αλβανίας έν προκειμένφ καί δ κ. 

πρωθυπουργός aπήντησε δτι ή 'Αλβανία ακολουθεί αλλο

πρόσαλλη πολιτική κ:αί εύρίσκεται έν aπομονώσει. Πάν

τως, μέ τήν • Ελλάδα ή 'Αλβανία διατηρεί καλές σχέσεις. 
»·Ο κ. πρωθυπουργός ώμίλησε έν συνεχεί~ γιά τήν 

πρωτοβουλία πού ανέλαβε δταν έπέστρεψε πρό τετραετίας 

περίπου στήν ·Ελλάδα γιά τήν δημιουργία μιάς βαλκανι

κής συνεννοήσεως ή όποία ε{ χε σημειώσει κάποια πρόοδο 

στόν οικονομικό καί τεχνικό τομέα. 'Εν τούτοις, συνέχι

σε, ή aρνητική πολιτική τής Τουρκίας δέν έπέτρεψε τήν 

δλοκλήρωση τής προσπαθείας. Στό σημείο αύτό δ κ. πρω

θυπουργός ανέφερε τίς μεγάλες δυσκολίες πού συναντά γιά 

νά έπιτύχη μία συνεννόηση μέ τήν Τουρκία γιά τή διευθέ

τηση τών μεταξύ τών δύο χωρών διαφορών, τίς δποίες ή 

Τουρκία δημιούργησε. 'Ανέφερε συγκεκριμένως τίς τουρ

κικές παλινδρομήσεις τόσο στό κυπριακό πρόβλημα δσο 

καί στό θέμα του Αιγαίου. 

»'Ο Σύρος πρόεδρος, αναφερόμενος στήν συζήτηση 

τής προηγουμένης ήμέρας μέ τόν κ:. πρωθυπουργό, άρχισε 

μέ ενα παραλληλισμό του κυπριακοί) μέ τό παλαιστινιακό 

πρόβλημα, προσπαθήσας νά έξηγήση γιατί ή παλαιστινια

κή ύπόθεση θεωρείται aπό τούς n Αραβες σάν έθνική τους 

ύπόθεση. 'Όπως ή ύπόθεση του κυπριακοu λαοu, εΙπε, πα

ρόλον δτι dνάγεται aπ' εύθείας στήν άρμοδιότητα τής Κυ

πριακής Δημοκρατίας, θεωρείται aπό τήν 'Ελλάδα σάν δι

κή της ύπόθεση, ετσι καί οί n Αραβες, λόγω τών Παλαιστι

νίων dδελφών τους, θεωροuν τό Παλαιστινιακό σάν δικό 

τους πρόβλημα. 

»'Εν συνεχεί~, δ κ. πρωθυπουργός ρώτησε τόν κ. πρόε

δρο πώς βλέπει τήν κατάσταση στό 'Ιράν καί τίς ένδεχό

μενες έπιπτώσεις της στά Κράτη τής Μέσης 'Ανατολής. 

»'Ο πρόεδρος n Ασσαντ aπήντησε δτι οί έξελίξεις στό 

'Ιράν ε{ ναι εύνοϊκές γιά τούς n Αραβες, δεδομένου δτι τό 

καθεστώς του Σάχη πού επεσε εΙ χε πολύ φιλικές σχέσεις μέ 

τό 'Ισραήλ, ένώ τό νέο καθεστώς στίς πρώτες έκδηλώσεις 

του έμφανίζεται νά θεωρεί τήν άραβική ύπόθεση σάν δική 

του ύπόθεση. Σ' αύτό τό σημείο ό κ. πρωθυπουργός ρώτη

σε έάν δ κ. n Ασσαντ δέν ένόμιζε δτι ή έξέλιξη τής καταστά

σεως στό 'Ιράν εΙ ναι άσαφής καί ένδεχομένως έπικίνδυνη 

στήν περίπτωση πού θά έπικρατοuσε μαρξιστικό κομμου

νιστικό καθεστώς. ·Ο πρόεδρος n Ασσαντ εΙπε δτι, t'iν συνέ

βαινε τοuτο πράγματι, θά dποτελοuσε δυσάρεστη έξέλιξη, 

άλλά πρός τό παρόν ένόμιζε δτι δ Χομεϊνί 'Ελέγχει τήν 

κατάσταση . 

>>·Ο κ: . πρωθυπουργός ρώτησε τότε έάν κατά τήν γνώμη 

του κ. n Ασσαντ οί έξελίξεις στό 'Ιράν θά μποροuσαν νά 

επιφέρουν τήν άναζωπύρωση του κουρδικοί) ζητήματος. 

'Ο Σύρος πρόεδρος aπήντησε δτι, παρόλον δτι ύπάρχουν 

ένδείξεις δτι οί Κοuρδοι κινοuνται, έν τούτοις ή στάση τών 

Κούρδων ε{ναι διαφοροποιημένη στό 'Ιράν, έφόσον πολ

λοί aπό αύτούς μετέχουν καί ύποστηρίζουν τήν επανάστα

ση τοu Χομεϊνί. 'Ο πρόεδρος n Ασσαντ άνεβίβασε, έν συ

νεχεί~, τόν κουρδικό πληθυσμό τής Τουρκίας σέ 10 εκα
τομμύρια. Βεβαίως, ε{πε, δέν ύπάρχουν άκριβή στοιχεία 

περί αύτοu, dλλά δπωσδήποτε οί Κοuρδοι στήν Τουρκία 

δέν πρέπει νά ε{ναι όλιγώτεροι άπό 7 εκατομμύρια, ένώ οί 
Κοuρδοι στό 'Ιράν ε{ ναι γύρω στά 4 εκατομμύρια κ:αί στό 
'Ιράκ 3-4 εκατομμύρια. Πάντως, εΙπε, νόμιζε δτι ύπό τό 
καθεστώς Χομεϊνί οί Κοuρδοι θά aποκτήσουν κάποια αύτο

διοίκηση στό 'Ιράν καί έν πάσ1J περιπτώσει οί έπιδιώξεις 

τών Κούρδων στό παρόν στάδιο περιορίζονται σέ αυτονο

μία. 

>>'Ακολούθως εγινε συζήτηση γιά τή σύγκρουση μετα

ξύ Βορείου καί Νοτίου 'Υεμένης. Πρόεδρος n Ασσαντ ε{πε 

δτι πρόκειται περί του αuτου λαου, τόν όποίο χωρίζουν 

άντιθέσεις διαφοράς καθεστώτων καί ξένων έπιρροών. Αύ

τή τή στιγμή εύρίσκεται έν έξελίξει μεσολαβητική προσπά

θεια έκ μέρους τής Συρίας καί του 'Ιράκ πρός διευθέτηση 

του θέματος, τήν όποία προβλέπει δτι θά λάβει χώρα σύν

τομα. 

>>'Εν συνεχεί~. δ κ. πρωθυπουργός ρώτησε τόν πρόεδρο 

n Ασσαντ πώς βλέπει τήν έξέλιξη τών συμφωνιών του Κάμπ 

Ντέηβιντ. 'Απήvτησε δτι δ Αιγύπτιος πρόεδρος είτε θά 
dναγκασθή νά έπανέλθη εις τούς κόλπους τών 'Αράβων 

είτε θά άνατραπή άπό τόν ίδιο τόν λαό του, άνέφερε δέ 

χαρακτηριστικώς δτι ή έξέγερση πού σημειώθη στό Κάιρο 

στίς 18 'Ιανουαρίου 1977 ήταν χαρακτηριστική τής dντιθέ
σεφς λαοu-καθεστώτος, δεδομένου δτι ή άοπλη αύτή έκδή

λωση ε{χε παραλύσει κάθε ίχνος ζωής στήν αιγυπτιακή 

πρωτεύουσα καί οuδείς Αίγύπτιος έπίσημος τολμοuσε νά 

κυκλοφορήσει στήν πόλη. 

>>'Ενδεχομένη ύπογραφή άπό τόν Σαντάτ τής συμφωνί

ας μέ τό 'Ισραήλ δέν πρόκειται νά προωθήσει τήν λύση του 

Μεσανατολικοu, άλλά θά έντείνει μάλλον τήν aντίδραση 

τών 'Αράβων, συμπεριλαμβανομένου κ:αί του αίγυπτιακοu 

λαοu κατά του Αιγυπτίου προέδρου. Οί n Αραβες δέν βιά

ζονται, διότι δ χρόνος έργάζεται ύπέρ αύτών» 13 • 

·Ο • Ελληνας πρωθυπουργός ε{ χε, στή συνέχεια, 
ένδιαφέρουσα συνομιλία μέ τόν Σύρο όμόλογό του, 

'Αλ Χαλάμπι: 

Κ. Καραμανλής: Εύχαριστώ γιά τήν πρ6σκληση καί 

γιά τήvχεύκαιρία πού έχουμε νά συνομιλήσουμε μέ τ6ν 

πρ6εδρο nΑσσαντ καί μέ τ6ν πρωθυπουργ6, γιά τούς δποί

ους τρέψουμε έκτίμηση. Εlναι σημαντικό ότι γιά πρώτη 
φορά "Ελληνας πρωθυπουργός έπισκέπτεται τή Συρία, κι 

αύτό θά άποτελέσει σταθμό. ·Η ίστορία τών δύο λαών 

συμπλέκεται μέσα στούς αlώνες. Μεταξύ 'Ελλάδος καί 

Συρίας δέν ύπήρξαν ποτέ διαφορές. Ή φιλία τοίί έλληνι

κοίί καί τοίί άραβικοίί λαοίί ύπήρξε άδιατάρακτη. Αύτό 

άποτελεί μία άξι6λογη ύποδομή γιά τήν άνάπτυξη τής συ

νεργασίας, μιiiς συνεργασίας πού μπορεί νά γίνει μέ τρόπο 

φιλικό καί άνυστερόβουλο. vΕχουμε τά ίδια συμφέροντα, 

μακρά φιλία, καί αύτή ή φιλία καί τά κοινά συμφέροντα 

ε{ναι πρός δφελος δχι μόνο τών λαών μας άλλά καί δλης 

τής περιοχής. (Ύστερα δ κ. πρωθυπουργός αναφέρθηκε 
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στήν άνάγκη προστασίας τής είρήνης μέ προσήλωση στίς 

άρχές τών 'Ηνωμένων 'Εθνών). Ή προστασία τής είρή

νης θά έπιτύχει περισσότερο μέ κοινή συνεργασία παρά 

μέσω τών Ήνωμένων 'Εθνών. Γιατί δυστυχώς τά Ήνωμέ

να ~Εθνη δέν έχουν τά μέσα νά έπιβάλουν λύσεις γιά τήν 

προστασία τής είρήνης. 'Υποστήριξα δτι τά Ήνωμένα 

~Εθνη, γιά νά είναι άποτελεσματικά, πρέπει νά έχουν 

στρατό πού νά έπιβάλει τίς άποφάσεις τους. Γιά τό Μεσα

νατολικό ύπάρχουν οί άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

'Εμείς γιά τό Κυπριακό είχαμε όκτώ άποφάσεις τοίi Συμ

βουλίου 'Ασφαλείας καl τέσσερις τής Γενικής Συνελεύ
σεως. "Ολα αvτά δέν συνέβαλαν στή λύση τοίi προβλήμα

τος. Αvτό δέν σημαίνει δτι πρέπει νά άγνοήσουμε τίς άπα

φάσεις τών Ήνωμένων 'Εθνών. Σημαίνει δμως δτι δέν 

μποροίiμε νά βασιστοίiμε στά 'Ηνωμένα ~Εθvη γιά λύσεις. 

Αvτές θά προκύψουν μόνο άπό τή συνεργασία. Γι' αvτό 

καί ύποστήριξα τήν άνάγκη τής συνεργασίας. Τά προβλή

ματα πρέπει νά άντιμετωπίζονται μέ θάρρος καί μετριοπά

θεια. Παράταση τών έκκρεμοτήτων δημιουργεί νέους κινδύ

νους. Ή περιοχή μας είναι ή πιό έπικίνδυνη. 'Υπάρχουν 

Ιδεολογικές συγκρούσεις, συγκρούσεις συμφερόντων, πα

ρεμβάσεις τών μεγάλων πού όξύνουν περισσότερο τίς δια

φορές. 'Υπάρχει έπίσης καί τό ένεργειακό πρόβλημα πού 

όξύνει δλα τά άλλα καί προσθέτει κινδύνους. Συμφωνώ μέ 

τόν κ. πρωθυπουργό δτι πρέπει νά έγκαινιάσουμε στενώτε

ρη συνεργασία μεταξύ τών λαών μας, ώστε μέ αύτή τή 
στενώτερη συνεργασία νά ένισχυθεί ή πατροπαράδοτη φι

λία μας. Είμαστε άνοιχτοί σέ κάθε πρόταση. Νομίζω δτι τό 

κριτήριο πρέπει νά ε{vαι ή άμοιβαιότητα τών συμφερόν

των. Μεγάλη σημασία άποδίδουμε στή συνεχή έπαφή με

ταξύ μας στόν πολιτικό τομέα γιά τήν προστασία τής άσφά
λειας καί τής εlρήνης στήν περιοχή, καί δεύτερον στόν 

οlκονομικό τομέα. Κι αvτό ίσχύει άκόμη περισσότερο, 

άφοίi πολιτική καί οΙκονομική συνεργασία ε{vαι άλληλέν

δετες. Οί ύπουργοί μας θά έξετάσουν τί είναι συμφέρον. 

'Εγώ είμαι έκ τών προτέρων σύμφωνος. 

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής έξέθεσε τίς έλ
ληνικές θέσεις σχετικά μέ τό κυπριακό ζήτημα, κα

ταλήγοντας ώς έξής: 

<ι~Εχουμε καί έμείς τό δράμα τής Κύπρου δ πως έσείς τό 

Μεσανατολικό. 'Εκτιμοίiμε τή συριακή συμπαράσταση 

στό κυπριακό πρόβλημα, δπως καί έμείς ύποστηρίζουμε 

μόνιμα θέσεις σας στό Μεσανατολικό, γιατί καί οί δύο 

έχουμε τό αίσθημα δτι ύποστηρίζουμε τό δίκαιο. 

Χαλάμπι: Συμφωνώ μέ τίς έκτιμήσεις σας . Γιά τήν 

άσφάλεια σ. αυτόν τόν κόσμο πρέπει νά έπιστρέψουμε 

στίς άρχές τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Καί έγώ δμως πιστεύω 

καί βλέπω τήν άδυναμία του όργανισμου αυτου. Πιστεύω 

δτι οί άρχές τών 'Ηνωμένων 'Εθνών μπορουν νά ευδοκιμή

σουν μέ τόν άγώνα καί τή συνεργασία τών λαών. Νομίζου

με δτι ή στρατιωτική δύναμη τής Συρίας καί δλοκλήρου 

του άραβικου λαου μπορεί νά έπιφέρει λύση. Στό θέμα τής 

συνεργασίας μέ δ λες τίς χώρες τής περιοχής !\χουμε ύπόψη 

μας καί τή φιλία μέ τήν 'Ελλάδα. Η ναι βέβαιο δτι ή είρή

νη καί ή άσφάλεια ε{ ναι μέσα στά προβλήματά μας. Θεωρώ 

δτι μdς συμφέρει νά ύποστηρίζουμε τίς άρχές τών ' Ηνωμέ

νων 'Εθνών. Εϊμαστε ύπέρ τής έδαφικής άκεραιότητας καί 

άνεξαρτησίας τής Κύπρου καί θεωρουμε δτι πρέπει νά δο
θεί ή ευκαιρία στόν κυπριακό λαό νά ζήσει δπως αυτός 

θέλει. 

Κ. Καραμανλής: τίθεται τό θέμα άποχωρήσεως τοίi 

'Ισραήλ άπό τά άραβικά έδάφη. Τό ίδιο πρόβλημα ύπάρ

χει στήν Κύπρο. Οί Τοίiρκοι έχουν 35.000 στρατό, ol Κύ
πριοι έχουν 500 χωροφύλακες. Τό πρώτο θέμα είναι νά 
φύγει δ ξένος τουρκικός στρατός, γιά νά καθήσουν έπειτα 

ο{ Κύπριοι, "Ελληνες καί Τοίiρκοι, νά συζητήσουν. Μέ 

τούς Τούρκους έχουμε διαφορές καί στό Αίγα ίο, πού δημι

ούργησε ή Τουρκία, γιατί έμείς δέν ζητiiμε τίποτα. Ζητiiμε 

τή διατήρηση τής καταστάσεως πού ύπήρχε έπί Κεμάλ. 

Δημιούργησε διάφορα θέματα, ύφαλοκρηπίδα καί έναέριο 

χώρο. 

»'Υπάρχουν τρείς τρόποι λύσεως τών διαφορών: Δια

πραγματεύσεις, διαιτησία, πόλεμος. ·Επί τέσσερα χρόνια 

έχουμε διάλογο. Συμφωνοίiν σέ ένα σημείο σήμερα, καί 

μετά δέκα ήμέρες ύπαναχωροίiν. Χαρακτηριστική εlναι ή 

συνάντηση στίς Βρυξέλλες μέ rόν Ντεμιρέλ (ϋστερα δ κ. 
πρωθυπουργός άναφέρεται στό ίστορικό τής συνομιλίας, 

συμφώνία γιά διαιτησία κ.λ.π.). 'Ο κύριος Ντεμιρέλ άνακά
λεσε λέγοντας δτι δέν κατάλαβε τί ύπέγραψε. Γιά νά άποφύ

γουμε κινδύνους καί όξύτητες άρχίσαμε ένα διάλογο πού 

δμως δέν προχωράει. Βέβαια έχουμε κάποια ύφεση. 'Ενώ 

λοιπόν στό Αίγαίο ύπάρχουν 2.000 νησιά, ο{ Τοίiρκοι τρα
βοίiν μιά γραμμή καί μiiς ζητοίiν νά μοιράσουμε τό ΑΙγαίο 

άγνοώντας τά νησιά. Αvτοί ζητοίiν, συνεπώς αvτοί θά 

έπρεπε νά θέλουν τή διαιτησία». 

·Ο διάλογος μεταξύ των δύο πρωθυπουργών καί 

των συνεργατών τους δλοκληρώθηκε μέ τήν άναφο

ρά σέ θέματα διμεροuς συνεργασίας σέ θέματα τηλε

πικοινωνιών, συγκοινωνιών, έμπορικών άνταλλαγών, 

τουρισμοί) καί γεωργικών καλλιεργειών14 • 

Τήν τελευταία ήμέρα τής έπισκέψεώς του στή 

Συρία, δ Κ. Καραμανλής ε{χε καί νέα συνάντηση μέ 

τόν πρόεδρο ν Ασσαντ. Τό πρακτικό τής συνομιλίας 

&χει ώς έξής: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός ρώτησε ποιές ήταν οί έκτιμήσεις 

του προέδρου τίτο, δ δποίος έπεσκέφθη προσφάτως τή 

Συρία, έπί τής διεθνους καταστάσεως. 

»'Ο πρόεδρος ν Ασσαντ άπήντησε δτι δ πρόεδρος τίτο 

ήταν άνήσυχος γιά τίς έξελίξεις καί κυρίως γιά τήν είσβο

λή του Βιετνάμ πού ε{χε γίνει στήν Καμπότζη . 

»·Ο κ. Καραμανλής παρετήρησε δτι ο{ Σοβιετικοί έπέ

κριναν έντόνως τόν πρόεδρο τίτο γιατί δέν κατεδίκαζε τήν 

έπίθεση τής Κίνας κατά του Βιετνάμ. Ό πρόεδρος ~ Λσ

σαντ άνέφερε δτι στούς Σοβιετικούς ήγέτες δέν άρεσε ή 

έπίσκεψη του Χούα στήν Γιουγκοσλαβία άλλά, του ε{πε δ 

τίτο, ε{χε δικαίωμα νά καλεί δποιον θέλει στή χώρα του. 

'Ο κ. πρωθυπουργός παρετήρησε πάντως δτι ή έπίσκεψη 

του Χούα στήν Γιουγκοσλαβία κα,ί τήν Ρουμανία ήταν μία 
πρόκληση γιά τή Σοβιετική "Ενωση. 

»'Ο Σύρος πρόεδρος ε{πε έν συνεχεί~ δτι μέ τόν πρόε

δρο τίτο δέν ε{χε ουσιαστική συζήτηση γιά τήν κατάστα

ση στήν Βαλκανική . 'Εν συνεχεί~, δ κ. πρωθυπουργός ε{πε 

στόν πρόεδρο ν Ασσαντ δτι πρόκειται νά έπισκεφθεί συντό

μως τήν Ρουμανία καί τήν Βουλγαρία καί τόν ρώτησε έάν 
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στό πλαίσιο τών έπισκέψεων αύτών δ Σύρος πρόεδρος ε{ χε 

καμμία έπιθυμία. · 
»·Ο πρόεδρος ~ Ασσαντ παρετήρησε, σύμφωνα μέ πλη

ροφορίες του, ή κατάσταση στό έσωτερικό τής Ρουμανίας 

δέν ε{ ναι πολύ καλή. Σημειοuνται dντιδράσεις καί σαμπο

τάζ, τά όποία dποκρύπτονται. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός dνέφεpε δτι ή Ρουμανία διεθνώς 

μέν έμφανίζεται ώς dκολουθοuσα dνεξάρτη'τη πολιτική, 

έσωτεριιcώς δμως τό καθεστώς του προέδρου Τσαουσέσκου 

ε{ναι πολύ σκληρό. Πάντως, προσέθεσε δ κ: . πρωθυπουρ

γός, θά γράψει στόν πρόεδρο περί τών έπισιcέψεών του 

αύτών στήν Ρουμανία κ:αί Βουλγαρία. "Μέ τούς ήγέτες τών 

Κρατών αvτών», παρετήρησε, «έχω προσωπική φιλία καί 

βρίσκομαι σέ καλλlτερες σχέσεις μαζί τους άπ' δ, τι βρί

σκονται μεταξύ τους ol ίδιοι παρά τήν δμοι6τητα τών κα
θεστώτων των)). 

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλής άνέλυσε · έκτε

νώς, μετά άπό παράκληση τοϋ συνομιλητή του, τίς 

έλληνικές θέσεις σέ σχέση μέ τήν Τουρκία, σ' δ,τι 

είδικότερα άφορα τήν Κύπρο καί τό Αίγαίο. "'Από 
τήν πλευρά του, δ Σύρος πρόεδρος, άφοϋ παρατήρη

σε δτι καί μεταξύ 'Ιράκ καί Τουρκίας «τά πράγματα 

δέν είναι πολύ καλά», παραδέχτηκε δτι «πράγματι ή 
συνεννόηση μέ τούς Τούρκους είναι δύσκολη». 

«'Ο πρόεδρος ~ Ασσαντ ρώτησε έν συνεχεί~ περί τής 

προσεχοuς εισδοχής τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. 'Ο κ. πρω

θυπουργός άπήντησε δτι ή συμφωνία θά ύπογραφεί έντός 

τοϋ Μαρτίου. Τοϋτο παρετήρησε θά ένισχύσει τόν ρόλο 
τής ·Ελλάδος ώς παράγοντος προσεγγίσεως • Ελλάδος-Εύ
ρώπης. ·Ο Σύρος πρόεδρος συνεφώνησε. 

»·Ο κ. ~ Ασσαντ έρώτησε πώς έμφανίζεται τό θέμα είσ

δοχής τής ·Ισπανίας στήν ΕΟΚ. ·Ο κ. πρωθυπουργός πα

ρετήρησε δτι θά περάσουν πολλά χρόνια γιά νά πραγματο

ποιηθεί τοuτο, λόγω πολλών δυσκολιών πού έμφανίζει τό 

θέμα, άλλά, πρόσθεσε, δταν θά μποϋμε στήν ΕΟΚ, θά βοη

θήσουμε κ:αί γιά τήν εισδοχή τής 'Ισπανίας. 

>> • Ο κ. πρωθυπουργός παρετήρησε δτι ή "Ενωση τής 
Εύρώπης ε{ναι δ μόνος τρόπος γιά νά λυθοϋν τά προβλή

ματά της. 

>>'Ο πρόεδρος ν Ασσαντ ρώτησε έάν δ στόχος τής ενωμέ

νης Εύρώπης εΙ ναι ή δημιουργία ενιαίου Κράτους. 'Ο κ. 

Καραμανλής dπάντησε δτι τό έφιιcτό θά ήταν ή δημιουργία 

μιας συνομοσπονδίας μέ κοινή έξωτεριιcή πολιτική, κοινή 

πολιτική άμύνης ιcαί ένιαίο νόμισμα. "Οσον dφορa τό Εύ

ρωπαϊκ:ό Κοινοβούλιο αύτό δέν νομίζει δτι θά dποτελέσει 
ε{δος νομοθετικοί) όργάνου, άλλά άπλώς συμβουλευτικό 

όργανο τής Κοινότητος. Πάντως, τό Εύρωπαϊιcό Κοινοβού

λιο, τό όποίο τώρα dπαρτίζεται dπό dντιπροσώπους των 

κοινοβουλίων τών Κρατών-μελών θά dποτελέσει τελικώς 

ενιαίο σώμα μέ dπ' εύθείας έκ:λογή έιc τοϋ λαοu. 

»Στό σημείο αύτό δ πρόεδρος ~ Ασσαντ ε{πε δτι έιcού

ρασε τόν κ: . πρωθυπουργό μέ τίς πολλές έρωτήσεις του, στό 

όποίο δ κ. πρωθυπουργός dπήντησε δτι καί δ ίδιος ε{χε 
ύποβάλει πολλές έρωτήσεις στόν Σύρο πρόεδρο κατά τήν 

προηγούμενη συνάντησή τους καί δτι ο{ συνομιλίες τους 

εθεσαν τίς βάσεις γιά στενώτερη συνεργασία μεταξύ των 
δύο χωρών. · Ο κ . πρωθυπουργός κατέληξε: 

>>"Παίζω καί έγώ κάποιο ρ6λο στήν περιοχή μου δπως 

καί σείς στήν δική σας κα{ μποροfJμε μέ τήν έπαφή μεταξύ 

μας νά βοηθήσουμε τήν λύση τών άvτιστοίχων προβλημά

των fj καί νά προλάβαμε τή δημιουργία κρίσεων". 
>>'Ο πρόεδρος ~ Ασσαντ ε{πε δτι συμφωνεί dπολύτως 

καί έξέφρασε τήν έπιθυμία νά συνεχισθοuν ο{ έπαφές του 

μέ τόν κ. πρωθυπουργό. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός έπεκρότησε καί έκάλεσε τόν Σύ

ρο πρόεδρο νά έπισκεφθεί τήν ·Ελλάδα, πράγμα πού δ κ. 

w Ασσαντ dπεδέχθη εύχαρίστως»15 • 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπίσημης έπισκέψεώς του 

στή Δαμασκό, δ Κ. Καραμανλής, σέ δηλώσεις του 

πρός τό τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, χαρακτήρισε 

τίς έλληνοσυριακές σχέσεις άριστες καί σταθερές, 

ικανές νά γίνουν άκόμη .καλύτερες ένώ, σέ συνέντευ

ξή του πρός τήν έφη μερίδα τής Δαμασκοϋ, <Πίρσον», 
έπανεβεβαίωσε τήν πλήρη ύποστήριξη πρός τούς 
w Αραβες καί τήν έπίλυση τοϋ Μεσανατολικοϋ προ

βλήματος μέ βάση τήν άναγνώριση τών δικαιωμάτων 

τοϋ παλαιστινιακοϋ λαοϋ. ·Η έλληνική Κυβέρνηση 

- δήλωσε - άρνείται νά άναγνωρίσει τό 'Ισραήλ, 

παρά τίς πιέσεις πού δέχεται καί παρά τίς δυσκολίες 

πού άπορρέουν στίς σχέσεις μέ τούς δυτικούς συμμά

χους της. 

Μετά τίς έπίσημες συνομιλίες, δ 'Έλληνας πρω

θυπουργός έπισκέφθηκε τόν Πατριάρχη 'Α ντιοχεί

ας. 

Μέ τήν εύκαιρία τής έπισκέψεως στή Συρία, δ 

ύπουργός 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλης, ύπέγραψε δύο 

συμφωνίες, ή πρώτη δδικών μεταφορών καί ή δεύτε

ρη πλαισίου γιά μορφωτικές άνταλλαγές. 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

Στό πλαίσιο τής κυβερνητικής πολιτικής γιά τή 

δημιουργία έκσυγχρονισμένων γεωργικών έκμεταλ

λεύσεων καί τήν έξασφάλιση {κανοποιητικοϋ γεωρ

γικοϋ είσοδήματος, έξαγγέλλεται ή δριστική διανο

μή του κτήματος Λεσινίου στούς άγρότες τών γειτο

νικών συνοικισμών. 

'Ο κλήρος δρίστηκε σέ 40 στρέμματτα άρδευό
μενα τής καλύτερης κατηγορίας έδαφών τοϋ κτήμα

τος, μ ή δυνάμενος νά είναι άνώτερος τών 48 στρεμμά
των γιά τίς κατώτερες κατηγορίες έδαφών πού θά 
προκύψουν άπό τά πορίσματα τοϋ έδαφολογικοϋ 

χάρτη πού εχει γίνει είδικά γιά τό κτήμα Λεσινίου. 

'Ο καθορισμός αύτός τοϋ ϋψους τοϋ κλήρου εγινε 

ϋστερα άπό συνεκτίμηση άφενός μέν τής πρός δια

νομή έκτάσεως σέ σχέση μέ τόν προβλεπόμενο άρι

θμό τών ύποψηφίων δικαιούχων, άφετέρου δέ τών 
τοπικών παραγωγικών δυνατοτήτων τοϋ κτήματος 

Λεσινίου. 0{ έκτάσεις θά παραχωρηθοϋν σέ γεωρ

γούς τής γύρω περιοχής, ο{ δποίοι είναι άκτήμονες η 

εχουν άνεπαρκή γεωργική ίδιοκτησία, είναι άρχηγοί 
οίκογενειών, δέν εχουν ύπερβεί τό 55ο ετος καί 
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εχουν γεωργική έκπαίδευση η έμπειρία στή γεωργία. 

Οί παραπάνω προϋποθέσεις κρίθηκαν άπαραίτη

τες γιά νά έκπληρωθεί δ σκοπός τής διανομής πού 

άποβλέπει στήν αύτοκαλλιέργεια καί τή συνεχή έκ

συγχρονισμένη γεωργική έκμετάλλευση τών έκτάσε

ων αύτών. Παράλληλα, παρέχεται ή δυνατότητα γιά 

τή δημιουργία δμαδικών έκμεταλλεύσεων μεταξύ 

έκείνων πού θά πάρουν γεωργικό κλήρο, ώστε οί πα

ραχωρούμενες έκτάσεις νά άξιοποιηθουν κατά τό 

καλύτερο τρόπο καί άποδώσουν τό μεγαλύτερο δυνα
τό είσόδημα. 

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

'Ο Δ. Κοσμαδόπουλος, σέ έκτέλεση έντολής του 

Κ. Καραμανλή καί στή συνέχεια τών δύο προγενέ

στερων συναντήσεών του, εχει καί τρίτη έπικοινωνία 

μέ τόν Μπ. Έτσεβίτ, στήν 'Άγκυρα, μεταξύ 24 καί 
25 Φεβρουαρίου. Τό περιεχόμενο τής άπόρρητης συ
νομιλίας του μέ τόν Τουρκο πρωθυπουργό περιέχεται 

σέ ύπόμνημά του πρός τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σύμφωνα μέ τά κανονισμένα, επισκέφτηκα τόν κ. 

Έτσεβίτ στήν ν Αγκυρα (24 καί 25 τρέχοντος). Τή συζή
τηση ουσίας άρχισα λέγοντας δτι θά τοϋ διάβαζα πρώτα 

στά άγγλικά μεταφρασμένο ενα κείμενο πού εΙχα πάρει 

καθ' ύπαγόρευσή σας, δταν μοϋ άναθέτατε τί είχατε νά τοϋ 
διαμηνύσω. Διάλεξα τήν μέθοδο αυτή γιά νά διαχωριστοϋν 

αυστηρότατα δσα ήταν ρητά δικές σας άπόψεις άπ' δσα θά 

χρειαζότανε ίσως νά πώ σάν καθαρά δικές μου ύποκειμενι

κές σκέψεις, μέ μεγαλύτερη ελευθερία. 

»Μετά τήν άνάγνωση αυτού τοϋ κειμένου (συνημμένο 

παράρτημα) στάθηκα. Καί πρόσθεσα τά έξής: "Οταν συ
ναντηθήκαμε τόν Δεκέμβριο, δ κ. 'Ετσεβίτ μέ εΙ χε άπο

καρδιώσει, γιατί οuτε μιά ουσιαστική κουβέντα δέν μοϋ 

εΙ χε κάνει. 'Ενώ εγώ τόσο πολύ εΙ χα προσπαθήσει νά τοϋ 

περιγράψω τά δσα, κατά προσωπική μου εκτίμηση, θά 

μποροϋσαν ij άποκλείονταν νά γίνουν δεκτά άπό έλληνική 
πλευρά. Τώρα &πρεπε άπαραίτητα εκείνος νά μοϋ μιλήσει 

γιά νά άρχίσουν πιά νά καταξιώνονται αυτές οί επανειλημ

μένες συναντήσεις μας. 'Αλλιώς δέν θά κάναμε ποτέ κανέ

να βήμα. 

»'Από τήν πολύ μακρά άνάπτυξη τοϋ κ. 'Ετσεβίτ- πού 

εξελίχτηκε προοδευτικά άπό συγκρατημένη σέ πολύ άνοι

κτή καί αυθόρμητη - κάνω παρακάτω μιά μεθοδικά ταξι

νομημένη σύνοψη: 

» I. 'Όπως λέγει δ κ. Καραμανλής, δσες iδέες άνταλλά
ξουμε τώρα δέν δεσμεύουν κανένα μας παρά μόνον άν φτά

νομε σέ συνολική κατάληξη. Διατυπώνονται μέσα στήν 

προοπτική ένός πλαίσιου διαρρυθμίσεως δλων τών εκκρε

μοτήτων. 

»2. Στίς Βρυξέλλες τόν Δεκέμβριο εΙχα επιμείνει πιε
στικά στήν άπαράβατη γιά μiiς άρχή δτι άποκλείεται νά 

δεχθοϋμε ποτέ τόν Εγκλωβισμό έλληνικοϋ νησιοu κατά τήν 

δριοθέτηση τής ύφαλο κρηπίδας. 'Η επιμονή μου του εΙ χε 

θυμίσει μέ πόση &μφαση δένεΙ χα πάψει νά του επαναλαμβά-

νω τά ίδια δταν ijμουν πρέσβυς στήν ν Αγκυρα. νΕτσι καί 

εΙ χε δώσει σχετικές δδηγίες πρός τό ύπουργείο 'Εξωτερι
κών γιά τίς συνομιλίες τών γενικών γραμματέων. Πρός ε

σας θέλει σήμερα νά μεταφέρω τό μήνυμα δτι άνεπιφύλα

κτα ε{ ναι ετοιμος νά δεχτεί τήν άρχή του μ ή εγκλωβισμοί>, 

δπως εμείς τήν εννοοϋμε, καί του συνεπακόλουθου συμψη

φισμοί>. 

»3. Στό ζήτημα τών "δύο δαμόκλειων σπαθιών", πού 
εΙναι στήν καρδιά δλων τών προβλημάτων μας, πείστηκε 

γιά τό πόσο εΙναι ζωτικά σημαντικό γιά τόν έλληνικό λαό 

τό αίσθημα άσφαλείας στά νησιά τοu Αίγαίου, δπως τοu τό 

εΙχα θέσει. Μέ τόν κ. Θεοδωρόπουλο σiiς διαμήνυσε δτι, 

γιά νά φτάναμε σέ άμοιβαία άποδεκτή συνολική διευθέτη

ση, θά &κανε δ, τι μπορεί γιά νά διευκολύνει τήν θέση σας 

άπέναντι στήν έλληνική κοινή γνώμη. Τώρα σiiς δίνει, αυ

στηρά προσωπικά γιά σiiς, τήν έξής βαθύτερη έρμηνεία 

αυτής τής διαβεβαιώσεως: Θά ήταν ετοιμος νά ίκανοποιή

σει φροντίδες άσφαλείας (Security Concerns) τfjς 'Ελλά
δας, εστω καί άν ή Τουρκία θά θεωροuσε άντικειμενικά 

ύπερβολικές αυτές τίς φροντίδες. 'Επειδή μοu άνάθεσε νά 

σiiς μεταδώσω επί λέξει αυτή τήν διαβεβαίωσή του, θεώ
ρησα πρόσφορη τήν στιγμή γιά νά θέσω τό έρώτημα, άν, 

μέσα σ' εναν άμοιβαία άποδεκτό γενικό διακανονισμό, ή 

Τουρκία θά δεχόταν νά διατηρήσει ή 'Ελλάδα άμυντική 

όχύρωση στά νησιά της. Ό κ. Έτσεβίτ μοu διευκρίνησε 

δτι άκριβώς κάτι τέτοιο εμπίπτει μέσα στήν διαβεβαίωση 

πού σiiς μεταδίδει τώρα, αυστηρά προσωπικά. 

)>4. 'Αντίστροφα, άναμένεται "αυτονόητα" δτι ή' Ελλά
δα θά δεσμευόταν νά μήν επεκτείνει τά χωρικά της ϋδατα 

πέρα άπό τά 6 μίλια. 'Επίσης, μέσα σfόν γενικό διακανο
νισμό θά &πρεπε οί δύο χώρες νά συμφωνοϋσαν δτι: (α) 

δέν θά ζητοuσαν άποκλειστική οικονομική ζώνη εξω άπό 

τά χωρικά ϋδατα καί τήν ύφαλοκρηπίδα, (β) δέν θά ύπάρξει 
κανένας περιορισμός στήν διέλευση άπό τά διεθνή ϋδατα, 

(γ) δέν θά σχηματίζονταν καινούργια στενά καί (δ) γενικά 

θά άποκλεισθεί κάθε δημιουργία προβλημάτων σέ τρίτους. 

)Πήν φορά αυτή δέν ζήτησα διευκρίνηση άν ή δέσμευ

ση τής 'Ελλάδας στά 6 μίλια θά άφοροuσε τά άνατολικά 
νησιά του Αiγαίου καί μόνο. Αυτό γιατί συμπερασματικά 

&βγαινε άπό τόν δρο του "δέν θά σχηματίζονταν καινούρ

για στενά" δτι διανοείτο τήν έπέκταση πέρα άπό τά 6 μίλια 
σέ άλλους χώρους του Αίγαίου, δπου θά μποροuσαν θεω

ρητικά νά σχηματισθοuν "νέα στενά". Τά περί οΙκονομι

κής ζώνης δέν ήταν διατυπωμένα μέ νομική άκριβολογία. 

Πάντως, τό δλο του πνεuμα ήταν νά μ ή προκαλέσουμε ενο

χλήσεις σέ τρίτους (άναγν.: τίς ύπερδυνάμεις). 

»5. 'Αναφερόμενος στήν άνέκαθεν επιμονή μας στήν 
δδό τής διαιτησίας πάνω στό πρόβλημα τής ύφαλοκρηπί

δας, έπαναλαμβάνει δτι δέν άντιτίθεται δογματικά. Σέ δημό

σιες δηλώσεις του δέν εκλεισε οuτε θά κλείσει ποτέ τόν 

δρόμο αυτό. Τήν προσφυγή σέ τρίτους δέν θέλει άμα δρίζε

ται σάν μόνη εξ ύπαρχής λύση. ΕΙ ναι δμως παραδεκτή σάν 

ενδεχόμενη κατάληξη μιiiς σοβαρής διμεροuς άναζητήσε

ως. Μέ ρώτησε άν επιμένουμε πάντα σέ Arbitation i\ θά 
δεχόμαστε Conciliation. Μέ τή σειρά μου εΙ πατά έξή ς: 'Η 
προσφυγή σέ διαιτησία δέν εΙναι ρουλέτα, δπως μου εΙχε 

πεί στίς Βρυξέλλες. Διότι στήν περιεκτική καί σοβαρή συ

ζήτηση ζητημάτων δντως ύψίστης σπουδαιότητας εγγυά

ται πάντως ή παρουσία εκπροσώπων του κάθε μέρους καί 
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ένός άδέκαστου τρίτου. Δέν ~χει σημασία ή όνομασία, διό

τι τό περιεχόμενο τών παραπεμπομένων καί τήν ~κταση 

τών δσων προαποδέχονται καθορίζουν Προηγούμενα τά μέ

ρη δπως τά θέλουν δταν συζητοϋν τό συνυποσχετικό. 'Ο κ. 

'Ετσεβίτ σημείωσε αύτές τίς παρατηρήσεις μου. Παρακά

λεσε, καί έσείς νά κρατήσετε ύπόψη καί τά δσα μοϋ ε{χε 

άναπτύξει στίς Βρυξέλλες. Πάντως, πρέπει νά εύχηθείτε 

καί νά βοηθήσετε οί δύο σας rοστε άπό τίς έρχόμενες συ

ναντήσεις τών γενικών γραμματέων νά προκύψει συμφωνία 

πάνω σέ κατευθυντήριες γραμμές πού νά άνοίξουν τό δρό

μο σ' άλλες φάσεις, δπου θά δοϋμε, τί θά χρειαζόταν πα

ραπέρα γιά μιά δριστική κατάληξη. 

»6. 'Όταν συναντηθήκαμε τόν Δεκέμβριο, εΙχε τήν αι
σιοδοξία δτι οί έμπειρογνώμονες θά ~καναν ούσιαστική 

πρόοδο στήν δριοθέτηση τηζ ύφαλοκρηπίδας. Στήν Βιέν
νη δμως καταφάνηκε δτι δέν ~πρεπε πιά νά άναμένεται 

χρήσιμη έξέλιξη στό τεχνοκρατικό πλαίσιο. WΕτσι, καί οί 

γενικοί γραμματείς συμφώνησαν μιά καινούργια μέθοδο. 

'Ο κ. 'Ετσεβίτ τήν βρίσκει πρόσφορη καί ύγιd, σάν διαδι

κασία. "Ας τήν δοκιμάσουν, λοιπόν, μέ τίς κατευθυντήριες 

παροτρύνσεις τών δύο πρωθυπουργών, δπως τό εϋχεσθε καί 

σείς. Σέ πρώτο στάδιο οί γενικοί γραμματείς δέν πρέπει νά 

μποϋν σέ λεπτομέρειες οϋτε σέ διαγραφή λύσεων. 'Αλλά 

νά προσπαθήσουν νά συμφωνήσουν πάνω σέ (α) άρχές, (β) 
κανόνες καί (γ) κριτήρια. Κάνοντας τοϋτο θά συντάξουν 

προοδευτικά εναν ισολογισμό (balances sheet) μέ τά δικαι
ώματα καί τά συμφέροντα έκατέρου μέρους. 'Εάν, μέ αύτή 

τήν μέθοδο, βγοϋν άνάγλυφα μερικές γενικές όψεις τών 

δεδομένων, άπεικονιζόμενες σέ κατευθυντήριες γραμμές, 

δέν θα ε{ναι πιά άκατόρθωτο νά σχεδιασθεί ενα πλαίσιο 

(framework) γιά τήν άναζήτηση λύσεων καί, πciραπέρα, 
μιdς συνολικής διευθετήσεως. Τό ~ργο τών γενικών γραμ

ματέων θά σταματοϋσε, βέβαια, στά δρια τοϋ domaine re
serve τών πρωθυπουργών, πού αύτοί θά δριστικοποιοϋσαν 
τά προε>οιμασμένα ή καί θά άποφάσιζαν, μέ τήν πολιτική 

τους εύθύνη, έκεί δπου θά παρέμεναν άσυμφωνίες. Μοϋ 

εΙπε δτι, δπως τοϋ άνακοίνωσε δ κ . 'Ελεκντάγκ, οί γενικοί 

γραμματείς θά πρωτοσυναντηθοϋν, σ' αύτό τόν καινούργιο 

άφανfi κύκλο συνομιλιών τους, στίς Βρυξέλλες τό β· 15θή

μερο Μαρτίου. Θεώρησα χρήσιμο νά έξιχνιάσω τότε πιό 

συγκεκριμένα τί είδους "κατευθυντήριες γραμμές" ~χει ύ

πόψη τοϋ δ κ. Έτσεβίτ. Μοϋ τίς σκιαγράφησε, δσον άφο

ρd τά σπουδαιότερα θέματα, μέ τήν έξης σειρά: 

»Α. 'Αρχή τfiς equity. 'Αναμένει βέβαια οί γενικοί 
γραμματείς νά καθορίσουν άπό κοινοϋ τί σημαίνει equity 
μέσα στό συνολικό πλέγμα των έλληνοτουρκικών προ

βλημάτων. 

»Κατάλαβα δτι μέσα σ' αύτή τήν διατύπωση έννοοϋσε 

νά έξετασθεί ή ~ννοια της equity καί ~ξω άπό τό θέμα τfiς 
ύφαλοκρηπίδας, δηλαδή καί στή γενικώτερη ιδέα της 

ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των δύο χωρών. 

»Β. 'Η ίσορροπία πού καθιερώθηκε στήν Λωζάννη 

πρέπει νά διαφυλαχτεί. 

»Γ. Στό θέμα της ύφαλοκρηπίδας νά ληφθοϋν ύπόψη οί 

φυσικές προεκτάσεις των ήπειρωτικών όγκων των δύο 

Κρατών. Παραδοχή της άρχης τοϋ μή έγκλωβισμοϋ. Συμ

ψηφισμός. Τά έλληνικά νησιά πάνω στή φυσική προέκτα

ση της Μ. 'Ασίας δέν ~χουν ύφαλοκρηπίδα ~ξω άπό τά 

χωρικά τους ϋδατα καί άπό τήν σύνδεσή τους μέ τήν άδιά-

κοπη ζώνη έλληνικfiς ύφαλοκρηπίδας. 'Εδώ θέλει νά ση

μειώσουμε δτι, άν καί ξέρει τήν άποστροφή μας γιά τήν 

~ννοια κοινfiς έκμεταλλεύσεως καί δικαιοδοσίας, φαίνεται 
δτι προκειμένου νά έξασφαλισθεί, δπως τό θέλαμε, δ μή 
έγκλωβισμός δποιουδήποτε έλληνικοϋ νησιοϋ, θά χρεια

σθεί, γιά πρακτικούς λόγους γεωμετρικής χαράξεως, 2 ή 3 
περιορισμένες περιοχές νά καταστοϋν άναπόφευκτα κοι

νfiς έκμεταλλεύσεως ή δικαιοδοσίας. 

»7. uοπως ~χουμε πεί έπανειλημμένα, στήν άναζήτηση 
λύσεων πού νά έξυγίαιναν βαθειά, ούσιαστικά καί μόνιμα 

τίς σχέσεις μας, θά πάρουμε δλα μαζί τά ζητήματα τοϋ 

Αίγαίου. "Οσο πιό συλλογικά έξετάζονται τά θέματα, τόσο 

καί πιό εϋκολα βρίσκονται λύσεις. "Οταν ~χουμε ποικίλα 

κεφάλαια, π.χ. ύφαλοκρηπίδα, χωρικά ϋδατα, έναέριο χώ

ρο, 6-10 μίλια, κ.τ.λ., τόσο καί περισσότερος χώρος προ
σφέρεται γιά δοϋναι στό ενα καί λαβείν στό άλλο κεφά

λαιο, μέ μιά συμψηφιστική στό τέλος έξισορρόπηση πού 

δέν θά άφήσει κανέναν άπόλυτα κερδισμένο οϋτε άπόλυτα 

χαμένο. Μέ αύτό to πνεϋμα ~θεσαν κιόλας σέ μελέτη τήν 
καινούργια ίδέα πού ~φερε δ κ. Θεοδωρόπουλος γιά τόν 

έναέριο χώρο. Θά συζητηθεί λοιπόν παράλληλα καί σέ 

συνάρτηση μέ τά άλλ~ θέματα, τών δποίων οί γενικοί 

γραμματείς θά άρχίσουν τήν ταξινόμηση κατά τή συμφω

νηθείσα νέα μέθοδο. Μοϋ έπανέλαβε δτι τό πρόβλημα τοϋ 

έναερίου χώρου δέν τό βλέπει σάν δύσκολο, φθάνει νά μήν 

άπομονωθεί άπό δλα τά άλλα. 

»8. Τό ίδιο μοϋ ε{πε ίσχύει γιά τό θέμα της τερματικής 
περιοχής τοϋ άεροδρομίου Λήμνου. "Ελαβε λεπτομερή 

σημείωση των δσων τοϋ εΙχα πεί έκ μέρους σας, μέ τούς 

άριθμούς. Δέν θέλησε νά σχολιάσει πρίν συνεννοηθεί μέ 

έμπειρογνώμονα. 

»9. Πολιτικό κείμενο. Ρώτησα τόν κ. Έτσεβίτ ποϋ άν
τιλαμβάνεται δτι τοϋτο τοποθετείται καί πώς θά έπιδροϋσε 

στό διάλογο των πρωθυπουργών. Μοϋ άπάντησε δτι, κατά 

τήν γνώμη του καί δπως άλλωστε καθρεφτίζεται στό σκε

πτικό τοϋ άναμορφωμένου τουρκικοϋ σχεδίου, τό πολιτικό 

κείμενο θά έρχόταν λογικά σάν έπιστέγασμα της προσπά

θειάς σας γιά άποκατάσταση της πρότερης φιλίας καί συ

νεργασίας άνάμεσα στίς δύο χώρες. 

»"Αν συμφωνείτε, ή άπό κοινοϋ έπεξεργασία τοϋ κειμέ

νου άπό τούς γενικούς γραμματείς μπορεί νά προχωρήσει 

παράλληλα μέ τόν δικό σας διάλογο, πού άποβλέπει σ. ενα 

συνολικό διακανονισμό. "Αν τέτοιος έπιτευχθεί, τό πολι
τικό κείμενο θά έρχόταν σάν στεφάνωμά του. 

»10. Μιά καί μέσα στά δσα ε{χα πεί ρητά έκ μέρους σας 
γινόταν άναφορά στό γνωστό θέμα τοϋ ΝΑΤΟ - καί μάλι

στα μέ τήν παρατήρηση δτι πάνω σ' αύτό ή Τουρκία δέν 

δείχνει ρεαλισμό - δ κ. Έτσεβίτ μοϋ άνάθεσε νά σdς 

μεταφέρω τά έξfiς: Σdς διαβεβαιώνει δτι ή Τουρκία δέν 
άντιτίθεται στήν έπανασύνδεση τfiς 'Ελλάδας. ΕΙναι πρό

θυμη νά δεχθεί λύση. 'Αλλά όχι καί τή λεγόμενη "προσω

ρινή λύση", πού τfiς εΙναι άπαράδεκτη. Διότι σημαίνει 

έπιστροφή στό status quo ante, δηλαδή σέ μιά κατάσταση 
πού εΙ χε δημιουργηθεί μέ τετελεσμένα γεγονότα καί περι

γραφή των κανόνων άπό μέρους της ·Ελλάδας. Καί πρίν 

άπό τό 1974, δλα λίγο-πολύ τά μέλη τfiς Συμμαχίας, μέ 
έξαίρεση τήν 'Ελλάδα, εΙ χ αν συνείδηση πώς τά πράγματα 

χρειάζονταν διόρθωση, άπό τότε. Σήμερα μιά "προσωρινή" 

λύση θά συνέφερε τόσο καλά στήν ·Ελλάδα, rοστε θά ~-
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παυε νά άναζητεί μιά πρέπουσα δριστικ:ή λύση . 'Αφοϋ τί

ποτε δέν ε{ναι διαρκέστερο άπό τό προσωρινό, ή έκ:κ:ρεμό

τητα θά διαιωνιζόταν, σάν όδυνηρό άπόστημα άνάμεσα 

στίς δύο χώρες κ:αί μέσα στή Συμμαχία. 

»Πρέπει, λοιπόν, κ:αί αύτή ή έκ:κ:ρεμότητα νά τερματι
σθεί γιατί, δπως λέτε κ:αί συμφωνεί δ ίδιος, ή παράταση 

κάθε έκ:κ:ρεμότητας γίνεται πηγή νέων προβλημάτων κ:αί 

ένοχλήσεων. 'Η Τουρκία άποβλέπει σέ μόνιμη διευθέτηση 

πού, μεμονωμένη, δένε{ ναι εύκολη, άφοϋ οί ρίζες τοϋ προ

βλήματος φτάνουν στό βαθύτερο πλέγμα δυσπιστίας άνά

μεσα στίς δύο χώρες. Καί τοϋτο θά θεραπευόταν δριστικ:ά 

τήν ή μέρα πού θά διακανονίζαμε τίς θεμελιώδεις διαφορές 

μας στό Αίγαίο. Χωρίς νά κάνω κανένα σχόλιο πάνω σ' 

δλα αύτά, κράτησα σημείωση, γιά νά σqς άναφέρω. 

»11. Τό θέμα τών μειονοτήτων, πέρα άπ' δσα σας διαμή
νυσα μέ τόν κ:. Θεοδωρόπουλο, προσθέτει τά έξής: Ε{ναι 

άποφασισμένος άπό τή μεριά του νά δώσει προτεραιότητα 

στήν προστασία τών δικαιωμάτων τής έλληνικ:ής μειονό

τητας στήν Τουτρκ:ία. 'Από τώρα κ:αί ~στω μονομερώς, 

δηλαδή χωρίς άνταπόκ:ριση άπό τήν 'Αθήνα. Θά εύχόταν 

δμως κ:αί έμείς νά κάνουμε τή διάκριση άνάμεσα σέ προ

βλήματα πολιτικά κ:αί άνθρωπιστικ:ά, δπου κ:αί τοποθετεί 

τά μειονοτικά. 'Αναλαμβάνοντας νά σας μεταδώσω τάλε

γόμενά του, τοϋ παρατήρησα δτι άκ:όμα κ:αί εύεργεσίες 

πρός τήν έλληνικ:ή μειονότητα πού άπόμεινε στήν Τουρκία 

δέν θά ~κ:αναν πιά τίποτα γιά τήν άποκ:ατάσταση μιας ι

σορροπίας πού, άπό χρόνια τώρα, ~χει ριζικά άνατραπεί. 

w Ακ:ουσα, τότε, μέ τονισμένο σκεπτικισμό τόν κ:. 'Ετσεβίτ 
νά λέει δτι ε{ναι εύπρόσδεκ:τοι δσοι δμογενείς θέλουν νά 

έπιστρέψουν. 

»12. Εύχαριστεί γιά τούς χαιρετισμούς σας, τούς δποί
ους άνταποδίδει φιλικ:ώτατα. 'Εκ:τιμα κ:αί αύτός δτι ή ά

ναντίρρητη βελτίωση τοϋ κλίματος στίς έλληνοτουρκ:ικ:ές 

σχέσεις όφείλεται στήν προσωπική σας έπαφή. 'Αλλά πέ

ραν άπ' αύτό τό άτμοσφαιρικ:ό, δέν ~γιναν πολλά πράγμα

τα. Καί έννοεί διάφορους συγκεκριμένους τομείς, δπου θά 

ήταν δυνατό κ:αί πρέπει νά ύποβοηθηθοϋν προσπάθειες γιά 

μιά καλύτερη ψυχολογική έπαφή. Περιμένει τέτοια άποτε

λέσματα άπό τόν άναμενόμενο έρχομό 'Ελλήνων δημοσι

ογράφων στήν Τουρκία. Διαισθάνεται δτι, παρά κάθε δική 

σας προσωπική προσπάθεια, δ έλληνικ:ός τύπος έξακ:ολου

θεί νά καλλιεργεί στήν κοινή γνώμη δρισμένες ψυχώσεις 

κ:αί φοβίες. Σάν παράδειγμα άνέφερε τήν "Καθημερινή". 

'Από τή δική του πλευρά νομίζει δτι, μέ μερικές περιπτω

σιακές έξαιρέσεις, δ τουρκικός τύπος γίνεται λίγο πιό έ

ποικ:οδομητικ:ός στά θέματά μας. Σ' άλλους πρακτικούς 

τομείς, εχει ίδέες γιά τήν ένδεχόμενη άνταλλαγή προγραμ

μάτων τηλεοράσεως, δπου διαβλέπει μεγάλες δυνατότητες 
άπαρχής κ:αλυτέρας γνωριμίας τών δύο λαών. Καί φυσικά 

εύχεται τήν άνάπτυξη τών πολιτιστικών, οίκ:ονομικ:ών κ:αί 

έμπορικ:ών σχέσεων, δπως κ:αί μιας τουριστικής συνεργα

σίας. 

»12. wΕδειξε πολύ ένδιαφέρον νά πληροφορηθεί τίς έ
κ:τιμήσεις σας γιά τίς ραγδαίες πολιτικές έξελίξεις στόν 

κόσμο, τόν τελευταίο καιρό. Τοϋ ~κ:ανα μιάν εκ:θεση μέ 

βάση τά δσα μοϋ είχατε πεί. 'Ιδιαίτερη προσοχή εδωσε 

δταν -τοϋ άνάπτυξα τούς κινδύνους στά Βαλκάνια άπό τήν 

έξελισσόμενη ρωσοκ:ινεζικ:ή άναμέτρηση στήν 'Ασία. ·Ο 

ίδιος νομίζει δτι ή σημερινή έποχή θά κριθεί μιά μέρα σάν 

ή πιό έπικ:ίνδυνη γιά τόν κόσμο άπό τό τέλος τοϋ Β' παγκό

σμιου πολέμου. Τήν Τουρκία είδικ:ά άνησυχοϋν τώρα δσα 

συμβαίνουν στό 'Ιράν κ:αί περισσότερο οί άγνωστες έξελί

ξεις τών έκ:εί αύτονομιστικ:ών κινημάτων. Θέλει νά ξέρετε 
πάντως δτι, c'iν κ:αί πιέζεται άπό διάφορες μεριές, δέν έννοεί 

νά άξιοποιήσει τήν άναταραχή στήν Μέση κ:αί 'Εγγ~ς 'Α

νατολή σέ βάρος τής έπιδιωκ:όμενης έπαναφορας τών σχέ

σεων μέ τήν 'Ελλάδα στήν πρότερη έγκ:αρδιότητα. 'Ακρι

βώς δπως κ:αί σείς, σκέπτεται μήπως καμιά μέρα ή Τουρκία 

κ:αί ή 'Ελλάδα θά χρειασθοϋν νά άντιμετωπίσουν καταστά

σεις χέρι μέ χέρι. Γι ' αύτό κ:αί πιστεύει πώς ε{ ναι έπιτακ:τι

κ:ή ή άνάγκ:η αύτός δ διάλογος πού c'iρχισε μεταξύ των δύο 

σας νά καταλήξει γρήγορα, γιά τό κοινό καλό τών χωρών 

μας πού διατρέχουν άπρόβλεπτους κινδύνους. 

»Περιμένει, λοιπόν, εύέλπιστα τά άποτελέσμετα τής νέ

ας έργασίας πού άρχίζουν οί γενικοί γραμματείς. 'Όταν 

μοϋ έξέφρασε μεγάλη ίκ:ανοποίηση γιά τήν δική μας μακρά 

συνομιλία, εύχαρίστησα κ:αί έγώ παρατηρώντας δτι τούτη 

τήν φορά εχω έπί τέλους νά σας μεταφέρω στοιχεία πού νά 

καταξιώνουν αύτό τόν εμμεσο διάλογό σας. ·Ο κ: . 'Ετσεβ\τ 

νομίζει δτι σέ κάποια φάση τοϋ τροποποιημένου διαλόγου 

τών γενικών γραμματέων (πού δέν πρέπει νά φτάσει στή 

δημοσιότητα) θά χρειαστεί, c'iν συμφωνείτε, μιά νέα έπαφή 

μας γιά άξιολόγηση τών πραγμάτων, μέσα στήν όπτικ:ή 
μιας κ:αλοπροετοιμασμένης άποφασιστικ:ής συναντήσεως 

κορυφής. 'Εάν μοϋ ε{ ναι έντελώς άδύνατο νά ξανάρθω 

στήν w Αγκ:υρα, θά μπορούσαμε νά βροϋμε τήν εύκ:αιρία 
μιας δήθεν τυχαίας συναντήσεώς μας σέ κάποια εύρωπαϊκ:ή 

πρωτεύουσα, δπου θά τόν δδηγοϋσε τό πρόγραμμα ταξιδί

ων του». 

ΠΑΡΑΡΊΉΜΑ: 

«Κείμενο πού διάβασα μεταφρασμένο άγγλικ:ά 

στόν κ:. 'Ετσεβίτ σάν άπόψεις κ:αί μήνυμα 

τοϋ πρωθυπουργοϋ κ:. Κ. Καραμανλή πού ~χω 

έντολή νά μεταδώσω. 

»Ό κ. Καραμανλής σας άπευθύνει τούς φιλικούς του 

χαιρετισμούς. 'Επαναλαμβάνει τήν είλικ:ρινή έπιθυμία του 

νά λυθοϋν οί διαφορές τών δύο χωρών κ:αί νά άποκ:αταστα

θεί ή παληά φιλία κ:αί συνεργασία τους. Τόν άνησυχεί ή 

παράταση τών έκ:κ:ρεμοτήτων. Γιατί, δταν αύτοϋ τοϋ είδους 

διαφορές μένουν έκ:κ:ρεμείς, στό τέλος κ:αταντοϋν c'iλυτες 

λόγω των ψυχώσεων πού δημιουργοϋν. 

».ο εγκ:αιρος τερματισμός αύτών των έκ:κ:ρεμοτήτων 

εlναι άναγκ:αίος σήμερα κ:αί γιά ενα πρόσθετο λόγο: Στή 
Μέση 'Ανατολή κ:αί στά Βαλκάνια, εύαίσθητες περιοχές, 

μπορεί νά σημειωθοϋν έξελίξεις δυσάρεστες κ:αί ίσως έπι
κ:ίνδυνες, τίς δποίες θά χρειαστεί ίσως νά άντιμετωπίσουμε 

άπό κ:οινοϋ. Καί έδώ πρέπει νά σημειώσω δτι ή έλληνικ:ή 

Κυβέρνηση πιστεύει πώς ή Τουρκία δέν άντιμετωπίζει μέ 

ρεαλισμό τό θέμα τής έπανασυνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τό 

ΝΑΤΟ. 

»Τούτων δοθέντων, θά πρέπει μέ τρόπο σοβαρό κ:αί με

θοδικό πιά νά άναζητηθοϋν λύσεις τών ύφισταμένων δια

φορών. Καί γιά νά διευκ:ολυνθοϋν οί λύσεις θά πρέπει τά 

προβλήματα νά άντιμετωπισθοϋν μέ ρεαλισμό κ:αί είλικ:ρί

νεια. Διότι ή ύποστήριξη άκ:ραίων θέσεων κ:αί ή άπόκ:ρυψη 

τών πραγματικών διαθέσεων τής κάθε πλευρας δέν διευκ:ο-
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λύνουν τόν διάλογο οϋτε συνεπώς τίς λύσεις πού έπιδιώ

κουμε. Αυτονόητο εΙναι δτι γιά νά διευκολυνθεί ενας διά

λογος θά πρέπει η κάθε πλευρά νά ξέρει καλά δτι οί σκέ

ψεις πού άνταλλάσσονται δέν εΙναι δεσμευτικές μέχρι πού 

νά καταλήξουν σέ συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

»Είδικώτερα, όσον άφορα έξειδικευμένα θέματα, δ κ. 

Καραμανλής διαπιστώνει μιά κάποια πρόοδο, η όποία 

όφείλεται κυρίως στό κλίμα πού δημιουργήθηκε μέ τή συ

νάντηση τών δύο πρωθυπουργών. Σέ μερικά άπό τά τέτοια 

θέματα διαπιστώθηκε liν όχι σύμπτωση τουλάχιστον προ

σέγγιση άπόψεων: 

»α .. Η δριοθέτηση του ΥΕβρου, πού εΙ ναι πηγή έπεισο
δίων. Συμφωνήθηκε νά κυρωθεί η συμφωνία του 1970. Τό 
κείμενο κατατέθηκε στήν έλληνική Βουλή καί θά έπικυ

ρωθεί προσεχώς. 'Ελπίζεται νά γίνει τό ίδιο στήν τουρκι

κή έθνοσυνέλευση. 

»β. Συμφωνήθηκε νά καταργηθουν οί μόνιμες περιοχές 

άσκήσεων πού εΙ χ αν δημιουργηθεί κατά τρόπον αυθαίρετο 

εκατέρωθεν. 

»γ. Στήν τερματική περιοχή τής Λήμνου, πού ένοχλου

σε τήν Τουρκία, άπό έλληνική πλευρά δίνεται λύση ίκανο

ποιητική: είμαστε διατεθειμένοι νά περιορίσουμε αυτή τήν 

περιοχή άπό 2.485 σέ 1.163 τετραγωνικά ναυτικά μίλια. 
Δέν χωράει παραπέρα περιορισμό, γιατί τουτο θά σήμαινε 

άχρήστευση του άεροδιαδρόμου. 

»δ. Στό θέμα του καθέτου άεροδιαδρόμου μπορεί νά 

υπάρξουν διευθετήσεις πού νά μήν ένοχλουν τήν Τουρκία. 

»ε . 'Όσον άφορα τίς μειονότητες, θά μπορουσαν τά πα

ράπονα νά έκλείψουν σχεδόν αυτομάτως καί μέ τή βοήθεια 

τών Κυβερνήσεων, lίμα ρυθμισθουν οί διαφορές τών δύο 

χωρών. 

»Δυσχέρειες έμφανίζονται στά θέματα τής υφαλοκρη

πίδας καί του έναερίου χώρου, πού εΙναι καί τά σοβαρότε
ρα. 

»'Η τελευταία συνάντηση τών δύο γενικών γραμματέων 

έπιτρέπει κάποιαν αίσιοδοξίαν. "Εριξαν καινούργιες σκέ
ψεις πού μπορεί νά διανοίξουν κάποιο δρόμο διευθετήσε

ως. Θά χρειαστεί δμως έκατέρωθεν νά δώσουν δδηγίες οί 

πρωθυπουργοί, ώστε οί σκέψεις αυτές νά έξετασθουν 
άπροκατάληπτα καί μέ καλή πίστη. 

»'Ο κ. Καραμανλής θεωρεί έπίσης σάν κάποια πρόοδο 

τό γεγονός δτι συζητείται τό θέμα υπογραφής ένός πολιτι

κου κειμένου πού θά άποτρέψει τόν κίνδυνο όξυτήτων καί 

θά δημιουργήσει κατάλληλο κλίμα γιά τήν άποκατάσταση 
τής παληας συνεργασίας. 

»'Εάν σ' δλα τά υφιστάμενα ζητήματα σημειωθεί ου

σιαστική πρόοδος, θά μπορουσε άκινδύνως νά άντιμετωπί

σουμε συνάντηση κορυφής 16 • 
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Στή Νεάπολη, πραγματοποιείται νέα συνάντηση 

του στρατηγοu Ντάβου, μέ τόν άνώτατο διοικητή 

τών συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στρατηγό 

Χαίηγκ. 

Στήν 'Αθήνα, κυβερνητικός έκπρόσωπος άνέφε

ρε δτι ή συνάντηση άπέβλεψε στήν παροχή διευκρι

νήσεων πάνω σέ θέματα πού άφοροuν τήν είδική σχέ-

ση τής 'Ελλάδος μέ τή Συμμαχία, στό περιεχόμενο 

τών δποίων δέν θεώρησε σκόπιμο νά ύπεισέλθει. Κα

τά τίς άμέσως δμως έπόμενες ήμέρες διέρρεαν στόν 

τύπο πληροφορίες γιά τήν έκδήλωση νέων έκβιαστι

κών έλιγμών τής Τουρκίας. 

Συγκεκριμένα, μολονότι ε{χε συμφωνηθεί συνάν

τηση του στρατηγοu Χαίηγκ μέ τόν Τοuρκο έπιτε

λάρχη, στρατηγό 'Εβρέν, στή Νεάπολη, ή τουρκική 

πλευρά ύπαναχώρησε καί ζήτησε άπό τό διοικητή 

τών συμμαχικών δυνάμεων νά μεταβεί στήν "Α γκυ

ρα. Ταυτόχρονα, ή τουρκική Κυβέρνηση πρόβαλε 

τήν άπαίτηση νά διατυπωθοuν νέες προτάσεις, οί 
δποίες καί νά μήν ύποβληθοuν στή Μικτή Πολιτι

κοστρατιωτική 'Επιτροπή, δπως οί προηγούμενες, 

άλλά άπευθείας στό γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. 

'Ο στρατηγός Χαίηγκ έπισκέφθηκε, πράγματι, 

τήν 'Αγκυρα, στίς 12 Μαρτίου, όπότε καί ε{χε τήν 
ευκαιρία, δπως άνέφεραν πηγές του ΝΑΤΟ, νά τονί

σει στούς Τούρκους ήγέτες δτι ή οίκονομική βοή

θεια θά ε{ναι μεγαλύτερη καί θά έξασφαλιστεί συν

τομότερα αν έγκαταλείψουν τήν άδιαλλαξία καί με

τριάσουν τήν άντίθεσή τους γιά τήν έπάνοδο τής 

'Ελλάδος στή στρατιωτική δομή τής 'Ατλαντικfjς 

Συμμαχίας. 

Πέρα άπό τίς πληροφορίες αuτές πού διέρρευσαν 

στόν τύπο της έποχfjς, σέ ίδιαίτερο ένημερωτικό ση

μείωμα μέ άποδέκτη τόν πρωθυπουργό, καταγράφη

καν τά άκόλουθα είδικότερα στοιχεία: 

«Στή 31-1-79, σάν έναλλακτική μέθοδο προωθήσεως 
του θέματος, έπρότεινε δ κ. Λούνς νά γίνη άπό τόν στρατη

γό Χαίηγκ μιά προσπάθεια παρακάμψεως του άδιεξόδου. 

'Ο στρατηγός δέχθηκε τήν έντολή καίεΙ χε δύο διαδοχικές 

συναντήσεις, πρώτα μέ τό στρατηγό Ντάβο καί μετά μέ τόν 

άρχηγό του τουρκικου Γενικου 'Επιτελείου στρατηγό 

'Εβρέν. Στή συνάντησή του μέ τόν κ. Α· /ΓΕΕΘΑ, δ SA
CEUR εκαμε τίς έξής προτάσεις: 

»(α) Νά γίνη μία δήλωση διαχωρισμου (Disc1aimer) τών 
στρατιωτικών προβλημάτων τών σχετιζομένων μέ τήν έπά

νοδο τής 'Ελλάδος στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ 

άπό τά πολιτικά θέματα πού υπάρχουν μεταξύ 'Ελλάδος 

καί Τουρκίας, άπό τήν όποία νά προκύπτη δτι τυχόν έπί

λυσις τών πρώτων δέν θά έπηρεάση τά δεύτερα. 

»(β) Νά έφαρμόσουμε γιά σκοπούς του ΝΑΤΟ καί μόνο, 

τόν δρισμό του MC 66/ 1 πού εχει υπογράψει ή 'Ελλάς τό 
1960 καί πού θεωρεί σάν έναέριο χώρο έκείνον πού βρίσκε
ται έπάνω άπό τά χωρικά uδατα (6 μίλια). 

»(γ) Νά συμφωνήσουμε γιά τήν αυτόματη έφαρμογή του 

cross-tell (άνταλλαγή πληροφοριών γιά κινήσεις άερο
σκαφών) μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας μέ δλα τά μέσα 

συλλογής πληροφοριών καί όχι μόνο μεταξύ Λαρίσης καί 

Σμύρνης. 

>>'Ο SACEUR προσέθεσε δτι οί θετικές μας άπαντήσεις 
στά τρία αυτά θέματα θά τόν βοηθήσουν γιά νά πείση τούς 

Τούρκους νά συμφωνήσουν στά έξης τρία σημεία: 

»(α) Νά δεχθουν σάν διαχωριστική γραμμή γιά τόν 
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έναέριο χώρο τοϋ ΝΑΤΟ τό υφιστάμενο FIR. 
»(β} Νά συμφωνήσουν γι& τήν έφαρμογή, άμοιβαίως, 

τοϋ cross-tell. 
»(γ) Νά άρουν τήν ΝΟΤΑΜ 714, τουλάχιστον γιά σκο

πούς ΝΑΤΟ. 

»τέλος, δ στρατηγός Χαίηγκ έδήλωσε δτι, lίν ή τουρ

κική πλευρά δεχθή τίς τρείς προτάσεις, θά εΙ χε καί δεύτερη 
συνάντηση μέ τό στρατηγό Ντάβο, δπότε θά ζητοϋσε άπό 

τήν έλληνική πλευρά: 

»(α) Νά lίρη τήν ΝΟΤΑΜ 1157, τουλάχιστον γιά σκο
πούς ΝΑΤΟ. 

»(β) Νά δεχθή, ώς πρός τό task force concept, τήν έφαρ
μογή τής άποφάσεως MC 57/3 τής Στρατιωτικής 'Επιτρο
πής - πού εχει ijδη υπογράψει ή 'Ελλάς - καί κατά τήν 

όποία ή COMNA VSOuτH "δέν διαθέτει πάντοτε άπαραι
τήτως τόν έπιχειρησιακό ελεγχο στό ΑΙγαίο στόν CO
MEDEAST". 

»Μετά:'θά εΙ χε νέα συνάντηση μέ τούς Τούρκους γιά νά 

τούς πιέση "νά δεχθοϋν νά παραμείνη τό καθεστώς τοϋ 

COMEDEASΓ'. 

»Στά τρία πρώτα θέματα, γιά τά όποία καί μόνο έρωτη

θήκαμε, οί έλληνικές άπαντήσεις ήταν ο{ έξής: 

»(α) Είμαστε σύμφωνοι γιά τό Disclaimer. 
»(β) Σεβόμαστε, τήν υπογραφή μας στό MC 66/1, υπο

γραμμίζουμε δμως δτι I} ίσχύει μόνο γιά στρατιωτικούς 
σκοπούς ΝΑ ΤΟ, καί 2) δέν έμποδίζει τήν • Ελλάδα νά άσκή
ση τό δικαίωμα της έπεκτάσεως τών χωρικών της υδάτων, 

έάν, έφ' δσον καί δποτε τό κρίνει σκόπιμο. 

»(γ} Δεχόμαστε τήν πρότασή του δσον άφορα τό cross
tell. 

»Μπορεί δηλαδή νά λεχθή δτι ή συνάντηση Χαίηγκ

Ντάβου κατέληξε σέ άπολύτως θετικά άποτελέσματα. 'Αν

τίθετα, ο{ συζητήσεις τοϋ SACEUR μέ τόν Τοϋρκο Α'/ 
ΓΕΕΘΑ φαίνεται νά προσέκρουσαν σέ άρνητική στάση 

τών Τούρκων. Τά άποτελέσματα τής δεύτερης αύτής συ

ναντήσεως δέν μaς εχουν άνακοινωθή ούτε άπό τόν SA
CEUR οϋτε άπό lίλλη πηγή. 'Ακριβώς, δμως, τό γεγονός 
αύτό δπως καί τό δτι δ SACEUR δέν δείχνει καμιά σπουδή 
γιά νά ξαναεπικοινωνήση μέ τόν στρατηγό Ντάβο εΙναι 

άρκετά ένδεικτικό τοϋ τί εγινε στήν ν Αγκυρα. Πάντως, 

ώρισμένες πληροφορίες φέρουν δτι δ Χαίηγκ δέν έγκατέ

λειψε τήν προσπάθεια» 17 • 

Τό θέμα τών δρων της έπανεντάξεως της • Ελλά
δος στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑ ΤΟ άποτελουσε 

τό άντικείμενο σταθερής φροντίδας γιά τόν Κ. Κα

ραμανλή, ή όποία καί άποτυπώνεται στήν έπικ:οινω

νία του μέ τούς κορυφαίους έκ:προσώπους τής 'Α τ

λαντικ:ής Συμμαχίας. 

Σέ έπιστολή του πρός τόν ~Ελληνα πρωθυπουρ

γό, στίς 28 Φεβρουαρίου, δ πρόεδρος Κάρτερ έπιση
μαίνει: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Όπως κατ' έπανάληψη διακηρύξαμε, οί ΗΠΑ υπο

στηρίζουν ενθερμα τήν ταχεία έπανένταξη τών έλληνικών 

ένόπλων δυνάμεων στήν στρατιωτική δομή τοϋ ΝΑΤΟ. 

Πιστεύουμε δτι ή έπιστροφή τής ·Ελλάδος ένδιαφέρει πά-

ρα πολύ δχι μόνο τή Συμμαχία άλλά καί αύτή ταύτη τήν 

'Ελλάδα. 

»Μέ εύχαρίστηση πληροφοροϋμαι δτι δ γενικός γραμ

ματεύς κ. Λούνς ζήτησε άπό τόν στρατηγό Χαίηγκ, μέ τήν 

Ιδιότητά του ώς άνωτάτου διοικητοϋ Συμμαχικών Δυνάμε

ων Εύρώπης, νά συζητήσει μέ τούς άρμόδιους στρατιωτι

κούς Ιθύνοντες τήν έξεύρεση λύσεων τών προβλημάτων 
πού μέχρι τώρα παρεμπόδισαν τήν δλοκλήρωση τfjς διαδι

κασίας έπανεντάξεως, γιά τήν όποία Εχουν συμφωνήσει 

τόσο ή Κυβέρνησή σας δσο καί ή Τουρκία. 

»Θέλω νά σaς έκφράσ.ω τή βάσιμη έλπίδα δτι ή προσπά

θεια τοϋ στρατηγοϋ Χαίηγκ θά στεφθεί μέ έπιτυχία»18 • 

Στίς 15 Μαρτίου, μέ τήν εόκ:αιρία έπισκέψεως του 
ύπουργου 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, στή Βόννη, δ πρω

θυπουργός θά άπευθύνει τήν άκ:όλουθη έπιστολή 

στόν κ:αγκ:ελλάριο Χ. Σμίτ: 

«'Α ξ ι6τιμε κύριε καγκελλάριε 

καί άγαπητέ φίλε, 

» 'Επωφελούμαι τής έπισκέψεως στήν χώρα σας 
του ύπουργοv 'Εθνικής 'Αμύνης κ. 'Αβέρωφ γιά νά 

έπιστήσω τήν προσοχή σας έπί δύο θεμάτων, τά 

δποία θεωρώ κρίσιμα καί έπίκαιρα. 

»Καί θά άρχίσω άπ6 τ6 ΝΑΤΟ. Θά σtiς άπασχολή

σω μ ' αύτ6 γιατί γνωρίζω τ6 ένδιαφέρον τού έχετε 
γιά τήν έπανασύνδεση τής ·Ελλάδος μέ τήν Συμμα

χία. "Οπως γνωρίζετε, ή άποχώρηση τής χώρας μου 

άπ6 τ6 στρατιωτικ6 σκέλος του ΝΑΤΟ έγινε έξ αlτί
ας τής εlσβολής τής Τουρκίας, μέλους τής Συμμαχί

ας, στήν Κύπρο. Καί προσέφυγα στήν λύση αύτή γιά 

νά άποτρέψω τ6ν π6λεμο μέ τήν Τουρκία, !fΟύ ήταν ή 

alternative τοv προβλήματος. Τ6 Κυπριακ6 παραμέ
νει έξ αlτίας τής Τουρκίας άνοικτή πληγή στούς 
κ6λπους τής Συμμαχίας. Παρά ταύτα καί παρά τίς 

άντιδράσεις τής κοινής γνώμης, άπεφάσισα τήν έπα

νασύνδεση μέ τ6 στρατιωτικ6 σκέλος τής Συμμαχί

ας. 

''Ν Η δη, άντί ή άπ6φασή μου αύτή νά γίνει άνεπι
φύλακτα άποδεκτή άπ6 μέρους όλων τών συμμάχων, 

έκκρεμεί έπί διετία περίπου λ6γω άντιρρήσεων τής 

Τουρκίας, ή δποία θά έπρεπε γιά λ6γους καί lδικής 

της άσφαλείας πρώτη νά χειροκροτήσει τήν άπ6φα

σή μου αύτή. Καί φτάσαμε στ6 παράλογο σημείο, 

άντί νά Καλείται ή Έλλάς νά έπανέλθει στήν Συμμα

χία καί νά θέτει αύτή όρους γιά τήν έπάνοδ6 της, 

όπως θά ήταν ή λύση του Κυπριακού, νά τίθενται εlς 

αύτήν όροι γιά τήν έπάνοδ6 της. 

» "Οπως άντιλαμβάνεσθε, κύριε καγκελλάριε, ώς 
άνδρας πολιτικ6ς, δέν εlναι δυνατ6 νά ύφίσταται ή 

χώρα μου, άλλά καί έγώ προσωπικώς, τήν ταπείνωση 

νά έμφανίζομαι ότι έκλιπαρώ τήν έπανασύνδεση τής 

χώρας μου στ6 ΝΑ ΤΟ, όταν ή έπανασύνδεση αύτή 
γίνεται πρ6ς όφελος καί τής Συμμαχίας άλλά καί τής 

ίδιας τής Τουρκίας. 

»Γνωρίζετε, κύριε καγκελλάριε, π6σο συγκεχυμέ-
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νη εlναι ή διεθνής κατάσταση καί πόσο εύαίσθητη 

εlναι ή περιοχή τής 'Ανατολικής Μεσογείου καί τής 

Μέσης Ά νατολής. 

>>Ή τελευταία έπίσκεψή μου στήν περιοχή αύτή 

μέ lπεισε ότ.t aν ή Δύση δέν έφαρμόσει μιά συντονι
σμένη καί ρεαλιστική πολιτική στήν περιοχή αύτή 

του κόσμου, θά άντιμετωπίσει πολύ δυσάρεστες κα

ταστάσεις γιά τό μέλλον της. 

>>Γιά τούς λόγους αύτούς εlναι άναγκαία καί έπεί

γουσα ή διά παντός τρόπου ένίσχυση τής Συμμαχίας 

καί ή άποκατάσταση τής συνοχής της στήν νοτιοα

νατολική πτέρυγά της. 'Εγγίζει συνεπώς τά όρια του 

παραλόγου νά άποκρούονται προτάσεις πού άποβλέ

πουν άκριβώς στήν ένδυνάμωση τής Συμμαχίας. 

>>'Υπό τίς συνθήκες αύτές φοβούμαι ότι θά μοv 

ε[ ναι άδύνατο νά κρατήσω έπί μακρόν άκόμη χρόνον 

έκκρεμή τήν πρότασή μου καί νά παρατείνω τήν τα

πείνωση πού ύφίσταται ή χώρα μου. 

>>Γνωρίζετε, κύριε καγκελλάριε, πόση κατέβαλα 

καί καταβάλλω προσπάθεια γιά νά διευθετήσω εiρη

νικά τίς διαφορές μας μέ τήν Τουρκία. Συναντώ όμως 

τόση lλλειψη κατανοήσεως άπό μέρους της, ώστε νά 

άμφιβάλλω γιά τήν εiλικρίνεια τών προθέσεών της. 

Καί αύτό έπιβεβαιώνεται άπό τήν άκατανόητη στάση 

της στό θέμα τής έπανασυνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ 

τήν Συμμαχία. Καί εlναι τοσούτφ μάλλον άκατανόη

τη ή τουρκική στάση, καθόσον οί έλληνικές προτά

σεις lχουν υίοθετηθεί τόσο άπό τόν στρατηγό Χαί

ηγκ, όσο καί άπό τήν Στρατιωτική 'Επιτροπή του 

ΝΑΤΟ. 'Αλλά, aν ή Τουρκία δέν δείχνει κατανόηση, 

θά πρέπει νομίζω οί σύμμαχοι, καί lδίως ή Γερμανία 
καί ή 'Αμερική, νά άναζητήσουν τρόπους νά προ

στατεύσουν τά συμφέροντα τής Συμμαχίας. 

>> Τό δεύτερο θέμα, μέ τό δποίο θά ήθελα νά σaς 
άπασχολήσω εlναι τό θέμα τής έντάξεως τής 'Ελλά

δος στήν ΕΟΚ. Χάρις καί στήν δική σας άποφασι

στική συμπαράσταση ol σχετικές διαπραγματεύσεις 
πλησιάζουν ήδη στό τέρμα τους. 'Υπάρχουν άκόμη 

δύο έκκρεμή σημαντικά θέματα, γιά τά δποία θά ήθε

λα νά έπικαλεσθώ τό προσωπικό σας ένδιαφέρον. 

>Πό πρώτο άφορά τήν συμμετοχή τής 'Ελλάδος 

στόν κοινοτικό προϋπολογισμό. Τό βασικό μας αί

τημα εlναι νά βρεθούν δημοσιονομικές ρυθμίσεις πού 

νά έπιτρέψουν στήν 'Ελλάδα νά εχει ούσιαστικό θε
τικό όφελος άπό τόν κοινοτικό προϋπολογισμό στό 

πρώτο ετος τής έντάξεως. 

>>Τό δεύτερο θέμα άνάγεται στόν κοινωνικό τομέα 

καί συγκεκριμένα στά οiκογενειακά έπιδόματα τών 

έργαζομένων. Θά ήταν πολύ δύσκολο γιά τήν Κιι>

βέρνησή μου νά δεχθεί στό θέμα αύτό μεταχείριση 

τών 'Ελλήνων έργαζομένων στήν Γερμανία διαφο

ρετική άπό έκείνη πού έπεφυλάχθη εύθύς έξ άρχής 

στά τρία μέλη πού προσεχώρησαν μέ τήν προηγού

μενη διεύρυνση. Οί άρμόδιες γερμανικές ύπηρεσίες 

lχουν ένημερωθεί πλήρως γιά τίς άπόψεις μας έπί 

του θέματος αύτοv. 

>>Τόσο τό θέμα τοv προϋπολογισμού, δσο καί τό 

κοινωνικό θέμα lχουν περιορισμένη, σχεδόν μηδα

μινή, οiκονομική σημασία γιά τήν Κοινότητα. νΕ

χουν όμως μεγίστη πολιτική καί ψυχολογική σημα

σία γιά τήν χώρα μου. "Οπως άντιλαμβάνεσθε, θά 

μοv εlναι πολύ δυσάρεστο νά έμφανισθώ στήν έλλη

νική Βουλή άπολογούμενος γιά τήν Συμφωνία τής 

'Εντάξεως, άντί νά τήν έξάρω σάν γεγονός πού άπα

δεικνύει τήν άλληλεγγύη καί τήν συμπάθεια τών χω

ρών τής Κοινότητας πρός τόν έλληνικό λαό. 

» "Οπως σaς lγραψα καί παλαιότερα, κύριε καγ
κελλάριε, θά ήταν χρήσιμο τόσο γιά τήν Κυβέρνησή 

μου, δσο καί γιά τήν Κοινότητα νά ένταχθεί δ έλλη

νικός λαός στήν εύρωπαϊκή οiκογένεια μέ ένθου

σιασμό καί πίστη. 

»Σaς ύπενθυμίζω παλαιά σας ύπόσχεση νά κάνετε 

κάποτε τίς διακοπές σας στήν 'Ελλάδα. Θά χαρώ 

Πολύ aν άποφασίσετε νά τίς κάνετε αύτό τό καλοκαί

ρι». 

Σέ άπάντηση τής έπιστολfjς του 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί>, δ Γερμανός κ:αγκ:ελλάριος Χ. Σμίτ γράφει 

τά άκ:όλουθα: 

«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 

»άγαπητέ φίλε, 

»Σάς εύχαριστώ διά τήν tπιστολήν σας άπό 15ης Μαρ

τίου, τήν δποίαν μοϋ παρέδωσεν δ ύπουργός Έθνικ:ής 'Α

μύνης, κ:. 'Αβέρωφ. 

»'Ορθώς tπισημαίνετε ότι άποδίδω σημασίαν εlς τήν 

tπανένταξιν τής 'Ελλάδος εiς τήν Βορειοατλαντική ν Συμ

μαχίαν. Έν προκ:ειμένφ άποβλέπω, όπως κ:αί σείς, εlς τήν 

tνίσχυσιν τής Συμμαχίας κ:αί τήν έδραίωσιν τής νοτιοανα

τολικής της πτέρυγος. Διά τόν λόγον αύτόν χαίρομαι iδιαι

τέρως διά τήν άπόφασίν σας, νά tπανοδηγήσητε τήν χώραν 

σας εlς τήν .στρατιωτικ:ήν όργάνωσιν παρ' όλας τάς άνα

φυομένας δυσχερείας. 'Εξακολουθώ δέ νά tλπίζω ότι δ, 
στρατηγός Χαίηγκ: θά κ:ατορθώση, tπί τ{i βάσει τής 

συμφωνίας του μέ τόν άρχηγόν τοϋ Γενικ:οϋ ·Επιτελείου, 

κ:. Ντάβον, νά tξεύρη λύσιν, ή όποία θά ε{ναι .άποδεκ:τή 

άπό όλους. 'Όπως θά σάς άνέφερεν δ ύπουργό,ς κ:. 'Αβέ

ρωφ, ε{μαι πρόθυμος νά πράξω ό,τι μοϋ ε{ναι δυνατόν, 

προκειμένου όπως βοηθήσω πρός τοϋτο. 

»Γνωρίζετε, πόσον πολύ μέ άνησυχοϋν αί διαφοραί 

μεταξύ 'Ελλάδος κ:αί Τουρκίας. 'Η 'Ομοσπονδιακή Κυ

βέρνησις θά κ:αταβάλη κ:αί είς τό μέλλον προσπαθείας, διά 

νά tπιτευχθή tξομάλυνσις τών tντάσεων αύτών. Φρονώ 

ότι, tν τ{i συναρτήσει ταύττι, τυγχάνει σημαντικ:όν νά 

ύπάρχη οίκ:ονομικ:ή σταθεροποίησις εiς τήν Τουρκ:ίαν. 

»Εiς ό,τι άφορά τήν !:νταξιν τής χώρας σας εiς τήν Εϋ

ρωπαϊκ:ήν Κοινότητα γνωρίζετε ότι ή 'Ομοσπονδιακή Δη

μοκρατία τής Γερμανίας ύπεστήριξε πάντοτε σθεναρώς μί

αν κ:ατά τό δυνατόν ταχείαν !:νταξιν τής 'Ελλάδος εiς τήν 

Εύρωπαϊκ:ήν Κοινότητα κ:αί tξακ:ολουθεί νά τήν ύποστηρί

ζη. 
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»'Η έλληνικ:ή έπιθυμία δπως έξευρεθfj οίκ:ονομικ:ή λύ

σις, ή όποία θά έπιτρέπη είς τήν χώραν δπως d.ντλήση 

σημαντικ:όν όφελος d.πό τόν προϋπολογισμόν τfjς Κοινό

τητος κ:ατά τό πρώτον ετος μετά τήν Ι:νταξιν, εύρίσκ:ει τήν 
κ:ατανόησιν κ:αί ύποστήριξίν μας. 

»Είς τόν κ:οινωνικ:όν τομέα ή 'Ομοσπονδιακή Δημο

κρατία τfjς Γερμανίας εύρίσκ:εται, δπως γνωρίζετε, συνε

πεί~ τfjς παγκοσμίου οίκ:ονομικ:fjς κ:ρίσεως, πρό μεγάλων 

προβλημάτων τόσον είς δ,τι d.φορd τήν διάθεσιν θέσεων 

έργασίας δσον κ:αί είς δ, τι d.φορd τήν κ:οινωνικ:ήν ένσωμά

τωσιν τών ξένων έργαζομένων κ:αί τών οίκ:ογενέιών των. 

Περί τών μακ:ρυπροθέσμων προοπτικών κ:αί δυσχερειών, αί 

δποίαι προκύπτουν έξ αύτοϋ συνωμίλησα λεπτομερώς μέ 

τόν ύπουργόν Έθνικ:fjς 'Αμύνης, κ:. 'Αβέρωφ. Είς δ, τι 

d.φορd τά έκ:κ:ρεμfj συγκ:εκ:ριμένα θέματα ε{μαι αίσιόδοξος 

δτι θά έξεύρωμεν λύσεις, αί δποίαι θά λαμβάνουν έπαρκ:ώς 

ύπ' όψιν τά έκ:ατέρωθεν συμφέροντά μας. Τοϋτο έκ:ατορ

θώσαμεν κ:ατά τήν ρύθμισιν τοϋ θέματος τfjς μεταβατικ:fjς 

περιόδου μέχρι τfjς έφαρμογfjς τfjς έλευθέρας έγκ:αταστά

σεως. Θά εΙναι δέ τοϋτο δυνατόν κ:αί διά τό έπίδομα τέ

κνων . 

»Δέν έπιθυμώ νά κ:λείσω τήν έπιστολήν μου αύτήν χω

ρίς νά σdς διαβεβαJώσω μετ' έμφάσεως δτι ή 'Ομοσπονδι

ακή Δημοκρατία τfjς Γερμανίας θά συμβάλη κ:αί είς τό 

μέλλον είς τήν d.πρόσκ:οπτον είσοδον τοϋ έλληνικ:οϋ λαοϋ 

είς τήν Εύρωπαϊκ:ήν Κοινότητα μέ βάσιν μίαν σχέσιν έταί

ρων κ:αί τήν d.λληλεγγύην. 

»Μέ ίδιαίτερη χαρά θά d.ποδεχόμην τήν φιλικ:ήν σας 

πρότασιν νά περάσω τίς διακοπές μου είς τήν 'Ελλάδα. 

Φοβοϋμαι έν τούτοις δτι οϋτε κ:αί κ:ατά τό θέρος αύτό θά 

κ:αταστfj τοϋτο δυνατόν»19 • 

'Η εξέλιξη τοϋ θέματος στή διάρκεια τών άμέσως 

επομένων έβδομάδων θά επιβεβαιώσει τίς πιό άπαι

σιόδοξες προβλέψεις γιά τά κίνητρα καί τίς προθέ

σεις τής "Αγκυρας. Συγκεκριμένα, θά διευκρινιστεί 

δτι ή τουρκική Κυβέρνηση επιδιώκει τήν άμεση 

δριοθέτηση τοϋ εναέριου χώρου του Αίγαίου καί τή 

σχετική δέσμευση τής 'Ελλάδος νά τήν άποδεχτεί, 

ώς δρο γιά τήν άρση τών άντιρρήσεών της στό θέμα 

τής έλληνικής επανόδου στό στρατιωτικό σκέλος 

τής Συμμαχίας. 'Η άρνηση τής 'Αθήνας νά ύποκύ

ψει στίς τουρκικές άξιώσεις εμελλε νά δδηγήσει σέ 

νέα παράταση τής εκκρεμότητας γύρω άπό τό θέμα 

τής επανεντάξεως2ο. 

6 ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

Ό Κ. Καραμανλής ενημερώνει τό 'Υπουργικό 

Συμβούλιο γιά τά άποτελέσματα τής πρόσφατης επι

σκέψεώς του στή Σαουδική 'Αραβία καί τή Συρία 

καί εκθέτει τίς άπόψεις του γιά τήν πορεία τών σχέ

σεων τής 'Ελλάδος μέ τούς βαλκανικούς γείτονές 

της καί τήν Τουρκία. Παράλληλα, επισημαίνει τήν 

άνάγκη γιά τή διατήρηση τής γαλήνης καί τής στα

θερότητας στό εσωτερικό τής χώρας. 

Τό επίσημο είδησεογραφικό δελτίο άναφέρει τά 

άκόλουθα: 

'Ο κ:. πρωθυπουργός ένημέρωσε τά μέλη τοϋ 'Υπουρ

γικ:οϋ Συμβουλίου κ:ατ' d.ρχήν γιά τό ταξίδι του στή Σαου
δική 'Αραβία κ:αί στή ΣυΒ\α. 'Υπογράμμισε δτι ή Μέση 
'Ανατολή εΙναι αύτή τή στιγμή ή πλέον εύαίσθητη περιο

χή στόν κ:όσμο (α) λόγω τfjς κ:ρίσεως τοϋ πετρελαίου, (β) 

λόγω τών τελευταίων γεγονότων στήν Περσία κ:αί (γ) λόγω 

τών προβλημάτων πού συνδέονται μέ τήν περιοχή. 

Είδικ:ώτερα, ώς πρός τήν έπίσκ:εψή του στή Σαουδική 
'Αραβία, δ κ:. πρωθυπουργός παρετήρησε δτι εΙχε δύο 

πλευρές: (α) Τήν πολιτική, ή όποία d.ποσκ:οποϋσε στήν 

ένημέρωση τών συνομιλητών του γιά τήν ούσία κ:αί τίς 
πραγματικές διαστάσεις τών έθνικ:ών προβλημάτων· (β) 

τήν οίκ:ονομικ:ή, ή όποία εΙ χε ώς στόχο νά έξασφαλίσει κ:αί 

γιά τό παρόν κ:αί γιά τό μέλλον τήν κ:άλυψη τών d.ναγκ:ών 
μας σέ πετρέλαιο. 'Ο κ: . πρωθυπουργός διαπίστωσε δτι ή 

'Ελλάς !:χει d.ποσπάσει τήν έμπιστοσύνη τοϋ d.ραβικ:οϋ κό

σμου κ:αί δτι ή πολιτική τfjς Κυβερνήσεως εχει δημιουργή

σει κ:λίμα φιλίας, κατανοήσεως κ:αί έμπιστοσύνης, τό 

όποίο έπιτρέπει τήν d.νάπτυξη στενωτέρων οίκ:ονομικ:ών 
κ:αί έμπορικ:ών δεσμών. Συμπερασματικά, δ κ:. πρωθυπουρ

γός ύπογράμμισε δτι ο{ έπισκ:έψεις του στή Σαουδική 

'Αραβία κ:αί στήν Συρία d.πέδωσαν θετικ:ά d.ποτελέσματα 

κ:αί d.πό πολιτικ:fjς κ:αί d.πό οίκ:ονομικ:fjς πλευράς. 

'Αναφερόμενος στήν έπικ:είμενη έπίσκ:εψή του στή Γι

ουγκοσλαβία κ:αί Ρουμανία, κ:αθώς κ:αί στό ταξίδι τοϋ προέ

δρου τfjς Βουλγαρίας κ:. Ζίφκ:ωφ στήν 'Αθήνα, παρετήρη

σε δτι ή κατάσταση στήν Βα~κ:ανικ:ή ένδιαφέρει ίδιαιτέ

ρως τήν χώρα μας. 'Ο κ:. πρωθυπουργός τόνισε δτι τόν 

τελευταίο κ:αιρό παρατηρείται ενας d.νταγωνισμός μεταξύ 

Κίνας κ:αί Ρωσίας στήν περιοχή, στήν όποία ή 'Ελλάς εχει 

d.ναπτύξει πρωτοβουλίες γιά τή δημιουργία συνθηκών φι
λίας, συνεργασίας κ:αί σταθερότητος. 

'Όσον d.φορd τήν Τουρκία, διαπιστώνεται δτι κ:αί αύτή 

έπιθυμεί τήν ϋφεση κ:αί δτι δ διάλογος εΙναι έπιθυμητός, 

διότι d.ποτρέπει τήν όξύτητα στίς σχέσεις τών δύο χωρών 

κ:αί διευκολύνει τήν d.ναζήτηση λύσεων. 

τέλος, δ κ:. πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως d.ναφέρθηκ:ε 

στήν έσωτερικ:ή κατάσταση κ:αί ύπογράμμισε δτι τόν τε

λευταίο κ:αιρό κ:όμματα τfjς d.ντιπολιτεύσεως, μέ τή συμπε

ριφορά τους, ύποβοηθοϋν d.περγιακ:ές κ:αί άλλες κινητο

ποιήσεις . Πρέπει, ε{πε, νά καταστεί γενικ:ή συνείδηση, δτι 

δένεΙ ναι δυνατόν νά γίνονται παραχωρήσεις πέραν d.πό τά 
δρια πού χαράσσει ή είσοδηματικ:ή πολιτική τοϋ Κράτους. 

ΕΙ ναι d.νάγκ:η, πρόσθεσε, νά πεισθοϋν δλοι κ:αί νά κατανοή
σουν δτι μέ πιέσεις κ:αί d.περγίες δέν εΙ ναι δυνατόν κ:αί δέν 

έπιτρέπεται νά γίνονται παραχωρήσεις είς βάρος τοϋ γενι

κ:ωτέρου συμφέροντος. Καί, d.κ:όμη, νά d.ντιληφθοϋν δλοι, 

δτι ή d.ντιμετώπιση τών έξωτερικ:ών προβλημάτων τfjς χώ
ρας προϋποθέτει τήν έσωτερικ:ή γαλήνη κ:αί σταθερότητα. 

7 ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

Ό Κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τό 'Ολυμπιακό 

'Αθλητικό Κέντρο τής Καλογρέζι;ις καί ενημερώθη

κε επί τόπου γιά τά προβλήματα πού έπιβάλλεται νά 

έπιλυθοϋν, προκειμένου νά δημιουργηθεί ενας τέ

λειος σύγχρονος χώρος άθλητικών συναντήσεων. 

Μέ τό σκοπό αύτό, συγκάλεσε, στή συνέχεια, 
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σύσκεψη, μέ τή συμμετοχή του ύφυπουργου Προε

δρίας Α. Καραμανλή, του γενικου γραμματέα 'Αθλη

τισμου, Κ. Παπαναστασίου, καθώς καί του προέδρου 

τής ΕΟΑ, Γ. 'Αθανασιάδη, καί τών μελών του Προε

δρείου τής 'Επιτροπής 'Ολυμπιακών 'Αγώνων. 

Κατά τή σύσκεψη έξετάστηκε είδικότερα, πέρα 

άπό τή γενικότερη άξιοποίηση του χώρου, τό θέμα 

τής κατασκευής του νέου • Ολυμπιακου Σταδίου, του 
δποίου τήν άνέγερση εχει έξαγγείλει δ Α. Καρα

μiχνλής. Σχετικά, έπιδείχτηκαν στόν πρωθυπουργό 
τέσσερις έναλλακτικές άρχιτεκτονικές λύσεις. 'Ενό

ψει τών Εύρωπαϊκών 'Αγώνων του 1982 (πού άνατέ
θηκαν η δη στήν 'Ελλάδα) καί τής έξυπηρετήσεως 

πολλών διεθνών καί έσωτερικών έκδηλώσεων, καθώς 

καί μέ τήν προοπτική τής ύποβολfiς ύποψηφιότητας 

γιά τή διεξαγωγή τών Μεσογειακών 'Αγώνων, τό 

1983 η 1987, άλλά καί αύτών τών 'Ολυμπιακών 
'Αγώνων, δ πρωθυπουργός εδωσε έντολή νά συστα

θεί έπιτροπή άπό είδικούς πού θά του ύποβάλουν τά

χιστα τά συμπεράσματά τους, άφου άξιολογήσουν 

τίς δυνατές λύσεις. Ταυτόχρονα, εδωσε έντολή νά 

συνταχθεί μελέτη γιά τήν άξιοποίηση καί του ύπό

λοιπου χώρου του 'Ολυμπιακου 'Αθλητικου Κέν

τρου, περί τό 'Ολυμπιακό Στάδιο. 

'Ο χώρος τών έγκατατάσεων του Όλυμπιακου 

'Αθλητικου Κέντρου, έκτάσεως 950 στρεμμάτων, εΙ
χε άπαλλοτριωθεί μέ πρωτοβουλία του ίδιου του κ. 
Καραμανλή, ώς πρωθυπουργου, τό 1960. ~Ηδη, πα
ράλληλα μέ τήν άξιοποίησή του ώς έστίας δι&ξαγω
γης μεγάλων διεθνών άθλητικών συναντήσεων, προ

οριζόταν, κατά τήν d.ποψη του πρωθυπουργου, νά 

έπιτελέσει καί d.λλες παράλληλες λειτουργίες. Συγ

κεκριμένα, σύμφωνα μέ τίς γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές πού καθόρισε, θά όφειλε νά διατηρηθεί τό 

φυσικό περιβάλλον του πρασίνου δσο τό δυνατόν 

περισσότερο καί νά καλυφθεί μέ πράσινο δλόκληρη 

ή εΚ:ταση, νά γίνει ή καλύτερη δυνατή έκμετάλλευση 
του χώρου καί τά κτίσματα νά εχουν τή μεγαλύτερη 

δυνατή πρακτική ώφέλεια καί τελειότητα, ώστε μετά 

10 η 20 χρόνια νά μήν έπισημαίνονται λάθη η παρα
λείψεις καί νά δημιουργηθουν έγκαταστάσεις πού νά 

χρησιμοποιουνται δλο τό χρόνο, κάθε Κυριακή, 

άλλά καί κάθε ήμέρα, άπό δλο τόν κόσμο. 

'Η δαπάνη τής κατασκευής τοϋ εργου δέν θά βα

ρύνει τόν κρατικό προϋπολογισμό, άλλά θά άντιμε

τωπιστεί βασικά άπό τά εσοδα του 'Οργανισμοί) 

Προγνωστικών Ποδοσφαίρου. 

9 ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

'Ενόψει τής κρίσεως πού ηδη πλήττει τή διεθνή 

άλιεία καί πού συνοδεύεται μέ τή συνεχή αϋξηση της 

καταναλώσεως, άποφασίζεται ή έφαρμογή νέων, πε

ρισσότερο όρθολογικών μέτρων, μέ στόχο τήν άξιο-

ποίηση, μέ τήν έντατική ίχθυοκαλλιέργεια, σέ κα

τάλληλα έπιλεγμένες περιοχές. 

Σχετικά, δπως άνακοίνωσε δ ύπουργός Γεωργίας, 
Ι. Μπουτος, έπιλέχθηκε δ 'Αμβρακικός Κόλπος, ό 

δποίος παρουσιίiζει ίδανικές ύδρολογικές καί βιολο
γικές συνθήκες, άλλά καί διαθέτει άξιόλογη ύπο

δομή, έφόσον λειτουργουν στίς παράκτιες περιοχές 

του ίχθυοτροφεία -- άπό τά παραγωγικότερα τής 

χώρας. ~Ηδη, έγκρίθηκε πίστωση 7.000.000 δρχ., γιά 
τή σύνταξη μελέτης καθολικής άλιευτικfiς άξιο
ποιήσεως του 'Αμβρακικου Κόλπου, μέ τελικό στόχο 

τήν αϋξηση τής παραγωγής καί τή δημιουργία πρό
τυπων μονάδων γιά τήν άνάπτυξη τών ύδατοκαλ

λιεργειών. 

9 ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

'Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής έγκρίνει τήν 

κατάρτιση είδικου πενταετους προγράμματος γιά τή 

στέγαση 14 ύπουργείων, καθώς καί τήν ίδρυση ύ

πουργείου Χωροταξίας, Οίκισμου καί Περιβάλλον

τος. 

'Η σχετική άνακοίνωση άναφέρει: 

«'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής ένέ

κρινε χθές είδικό πενταετές πρόγραμμα στεγάσεως δημο

σίων ύπηρεσιών καί προέβη στήν όριστική έπιλογή τών 

καταλλήλων χώρων στήν περιοχή 'Αθηνών γιά τήν άνέ

γερση Ιδιοκτήτων κτιρίων 14 ύπουργείων, τά όποία στε
ρουνται στέγης. Ό κ. Κ. Καραμανλής έπεσκέφθη αύτο

προσώπως τούς έπιλεγέντας χώρους, συνοδευόμενος άπό 

τόν ύπουργό καί ύφυπουργό Οίκονομικών καί άπό τόν ύ

φυπουργό Δημοσίων ~Εργων, μέ τούς όποίους ε{χε προη

γουμένως σύσκεψη στό γραφείο του. 

»' J?πί ττϊ βάσει προτάσεων όμάδος έργασίας καί τροπο
ποιήσεων πού πρότειναν ο{ <iρμόδιοι ύπουργοί, έκρίθη δτι 

δέν ενδείκνυται ή δημιουργία ένός διοικητικου κέντρου, 

άλλά πρέπει νά προτιμηθεί ή λύση τής μερικής διασποράς 

τών ύπουργικών κτιρίων κατά συγκροτήματα. ~Ετσι, άπα

τρέπεται ή κυκλοφοριακή συμφόρηση καί εξασφαλίζονται 

ο{ προϋποθέσεις έπηρεασμου τής άναπτύξεως πολλών 

περιοχών. 'Η χωροθέτηση τών ύπουργικών κτιρίων θά 

πραγματοποιηθεί σέ πλήρη εναρμόνιση πρός τό ρυθμιστι

κό σχέδιο, πού θά άναγγελθεί έντός τών ήμερών κατά τό 

δυνατό έκτός του κέντρου τής πρωτευούσης, σέ βασικούς 
όδικούς άξονες, πολύ κοντά στήν ύφισταμένη καί μελ

λοντική κυκλοφοριακή έξυπηρέτηση καί σέ περιοχές μέ 
μικρή πυκνότητα οίκήσεως καί άπασχολήσεως. 

>>Μέ βάση τίς άπόψεις αύτές έπελέγη ή περιοχή του 

Χολαργου, δπου τό Δημόσιο διαθέτει 50.000 τ.μ. γιά τά 
ύπουργεία Δημοσίων WΕργων, <Συγκοινωνιών καί ύπουρ

γείο Χωροταξίας, Οίκισμου καί Περιβάλλοντος, ή περιο

χή Καλογρέζας, δπου τό Δημόσιο διαθέτει 37.000 τ.μ. γιά 
τά ύπουργεία Συντονισμου, ΟΙκονομικών καί ·Εμπορίου, ή 

περιοχή του Γουδιου, δπου τό Δημόσιο διαθέτει 54.000 τ.μ. 
γιά τά ύπουργεία Δημοσίας Τάξεως, τά άρχηγεία Χωροφυ

λακής- 'Αστυνομίας καί Πυροσβεστική 'Υπηρεσία καθώς 

καί βοηθητικές ύπηρεσίες. Γιά τά ύπουργεία Παιδείας, 
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Πολιτισμοί) καί 'Εσωτερικών έπελέγη χώρος είς τήν περι

οχή του 'Ελληνικοί) Έρυθροu Σταυροu. Γιά τό ύπουργείο 

Γεωργίας ή περιοχή Τσούμπα-Λασάνι 'Αμαρουσίου, έκτά

σεως 30.000 τ.μ. Γιά τό ύπουργείο Προεδρίας θά χρησ{μο
ποιηθεί καί θά διαμορφωθεί τό ~ναντι τής Βουλής άκίνητο 

τής 'Εθνικής Τράπεζας, γιά δέ τό ύπουργείο 'Εργασίας 

ή περιοχή Ν. Φαλήρου (Πειραιώς 52), δπου διατίθενται 
10.000 τ. μ. Γιά τό ύπουργείο Δικαιοσύνης, τέλος, προβλέ

πεται κατ' άρχήν νά χρησιμοποιηθεί δ χώρος τών προ

σφυγικών κατοικιών τής Λεωφόρου 'Αλεξάνδρας (5.000 
τ.μ. ). 

»Τό ύπουργείο Βιομηχανίας θά έγκατασταθεί μάλλον 

στό κτίριο του ύπουργείου 'Εμπορίου. Γιά τό ύπουργείο 

'Εμπορικής Ναυτιλίας θά έπιλεγεί κατάλληλος χώρος 

στόν Πειραιά. 

»'Επί πλέον ή Νομαρχιακή 'Αττικής καί τό διαμέρι

σμα 'Ανατολικής 'Αττικής θά στεγασθοuν κατ' άρχήν σέ 

κτίρια πού θά άνεγερθοuν σέ δημόσια κτήματα τής περιο

χής ·Αγίου Θωμά- 'Αμαρουσίου, τό διαμέρισμα 'Αθηνών 

σέ δημόσιο χώρο στήν δδό Λαγουμιτζή (Ν. Κόσμος) κον

τά στήν Λεωφόρο Συγγροu, τό διαμέρισμα Πειραιώς σέ 

χώρο του Δημοσίου στήν 'Ακτή Ποσειδώνος, κοντά στό 

στάδιο Καραϊσκάκη καί τό διαμέρισμα τής Δυτικής' Αττι

κής σέ δημόσιο χώρο στό Αίγάλεω, Παλαιό Πρωτοδικείο. 

»Οί ύπηρεσίες διανομαρχιακου έπιπέδου θά στεγα

σθοuν κατ' άρχήν στά αύτά κτίρια μέ τά άντίστοιχα ύ

πουργεία. 

»Τό στεγαστικό πρόγραμμα τών πιό πάνω κεντρικών 

ύπηρεσιών τών ύπουργείων καί τών νομαρχιακών στήν πε

ριοχή πρωτευούσης θά εΙ ναι πενταετές. ·Η δαπάνη γιά τό 

πιό πάνω εργο προβλέπεται μέ τά σημερινά δεδομένα περί 

τά 6 δισεκατ. δρχ., θά καλυφθεί δέ άπό ρευστοποίηση &.κα
ταλλήλων γιά τήν έξυπηρέτηση κρατικών σκοπών άκινή

των του Δημοσίοιυ, άπό τήν έξοικονόμηση τών καταβαλ

λομένων ένοίκίων καί άπό μακροπρόθεσμα δάνεια έφ' 
δσον ύπάρξει άνάγκη. 

»'Η . έτη σία έπιβάρυνση του Δημοσίου γιά τήν στέγαση 
τών πιό πάνω ύπηρεσιών άνέρχεται σήμερα σέ 300 έκατ. 
δρχ. περίπου τό χρόνο. Μέ τήν δλοκλήρωση του στεγα

στικοί) προγράμματος ή Δημόσια Διοίκηση θά άποκτήσει 

κατάλληλα καί εύπρεπij κτίρια, τών δποίων στερείται έπί 

150 καί πλέον χρόνια, ή παραγωγικότης τών δημοσίων 

ύπηρεσιών θά αύξηθεί, οί περί τά δημόσια κτίρια χώροι θά 

άναπτυχθοuν, rοστε νά ύπάρξουν κατά τό δυνατόν πόλοι 

συμμέτρου άναπτύξεως στήν πρωτεύουσα καί τό Δημόσιο 

θά άπαλλαγεί άπό τήν δαπάνη τών ένοικίων. 

»'Η έκτέλεση του προγράμματος θά άνατεθεί στήν 

ίδρυόμενη Κτηματική 'Εταιρία του Δημοσίου, γιά τήν 
όποία τό σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται έντός τών ήμε

ρών στήν Βουλή, ύπό τήν έποπτεία τών οίκείων ύπουργεί

ων. 'Η 'Εταιρία αύτή θά εχει έπί πλέον ώς εργο της τήν 

προστασία καί άξιοποίηση τών άκινήτων του Δημοσίου. 

Είδικότερα τήν άπογραφή, κτηματογράφηση καί διαχείρι

ση τών άκινήτων του Δημοσίου, τήν έπιλογή τών καταλλή

λων άκινήτων του Δημοσίου γιά στέγαση, τήν έκποίηση 

άλλων άκαταλλήλων καί τήν χρησιμοποίηση του προϊόν

τος γιά τήν χρηματοδότηση του προγράμματος, τήν άν

ταλλαγή άκινήτων καθώς τήν άσκηση πολιτικής γijς καί 

τών σχηματισμών άποθεμάτων γijς, είς τρόπον rοστε νά 

έξασφαλίζοvται έκ τών προτέρων έδάφη χρήσιμα γιά μελ
λοντική έκτέλεση εργων, έγκατάσταση οίκισμών, έπέκτα

ση ρυμοτομικών σχεδίων, προστασία παραδοσιακών οίκι

σμών, μνημείων καί περιβάλλοντος καθώς καί τή διαμόρ

φωση ζωνών καλλιεργείας, κατ" έφαρμογή τών σχετικών 
προγραμμάτων τών άρμοδίων φορέων)). 

15 ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

• Ο Κ. Καραμανλής δ.έχεται τό νέο προεδρείο της 

Γενικής Συνομοσπονδίας 'Επαγγελματιών καί Βιο

τεχνών ·Ελλάδος. 

·Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τά μέλη του προε

δρείου καί έπιβεβαίωσε τό ένδιαφέρον τής Κυβερνή

σεως, συνέστησε νά συνεργάζονται άρμονικά μέ τίς 

aλλες παραγωγικές τάξεις καί τήν Κυβέρνηση, πι

στεύοντας δτι μέ αύτό καί μόνο τόν τρόπο προάγον

ται τά συμφέροντα του κλάδου τους στό πλαίσιο τοϋ 

γενικότερου συμφέροντος της χώρας. 

'Ο πρωθυπουργός τόνισε άκόμη δτι ή κατάσταση 

του τόπου σέ γενικές γραμμές ε{ναι καλή, παρουσιά

ζει δμως όρισμένες άδυναμίες, άνάλογες μέ αύτές πού 

άντιμετωπίζουν δλες ο{ χώρες, πολλές μάλιστα ύπό 

όξύτερη μορφή. Θά πρέπει νά μήν προσποιούμαστε 

δτι άγνοοϋμε τίς άδυναμίες αύτές, άλλά νά τίς έπιση

μαίνουμε μέ θάρρος καί νά τίς άντιμετωπίζουμε μέ 

σωφροσύνη. 

16-20 ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

'Ο πρωθυπουργός τής ·Ελλάδος, Κ. Καραμαν

λής, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουργό τών 'Εξωτερι

κών, Γ. Ράλλη, έπισκέπτεται, διαδοχικά, τή Γιουγ

κοσλαβία καί τή Ρουμανία καί διεξάγει σημαντικές 

συνομιλίες μέ τούς ήγέτες τών δύο γειτονικών Κρα

τών. 

Στό Σπλίτ τής Κροατίας, πρώτο σταθμό τής περι

οδείας του, ε{χε μακρά άνταλλαγή άπόψεων μέ τόν 

πρόεδρο τίτο καί τόν όμοσπονδιακό πρωθυπουργό 

Τζουράνοβιτς, μέ άντικείμενο τήν προώθηση της 

πολυμερους διαβαλκανικής συνεργασίας, τήν έπω

φελέστερη άνάπτυξη τών διμερών σχέσεων καί τή 

γενικότερη συμβολή στό εργο τής είρήνης καί τής 

συνεργασίας στό σύγχρονο κόσμο. 

Στό έκτενές πρακτικό τών δύο συνομιλιών κατα
γράφηκαν τά άκόλουθα: 

Τζουράνοβιτς: Κύριε πρωθυπουργέ, έπιθυμώ νά σάς 

προσφωνήσω έξ όνόματος τής γιουγκοσλαβικής Κυβερνή

σεως καί δλων τών παρόντων καί νά έκφράσω τήν ίκανο

ποίησή μου γιά τήν έπίσκεψή σας. Οί τακτικές πολιτικές 

έπαφές μεταξύ τών χωρών μας καί μεταξύ τών κυβερνητι

κών παραγόντων έπιβεβαιώνουν τίς καλές μας σχέσεις. ΕΙ

μαι πεπεισμένος δτι ή έπίσκεψή σας θά συμβάλει στήν 

προαγωγή τής πολιτικής, οίκονομικijς καί πολιτιστικής 

έπικοινωνίας μεταξύ τών δύο χωρών. Είμαστε ίκανοποιημέ-
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νοι άπό τήν έξέλιξη των σχέσεών μας. Ot σχέσεις μας εΙ ναι 
καλές γιατί στηρίζονται στίς άρχές τής κυριαρχίας, άνε

ξαρτησίας καί έδαφικής άκεραιότητας. Στίς σχέσεις αύτές 

συνέβαλαν καί οί έπαφές σας, κύριε πρωθυπουργέ, μέ τόν 

πρόεδρο τίτο. Κύριε πρωθυπουργέ, εΙστε δ φιλοξενούμε
νος, έσείς λοιπόν εχετε τόν λόγο. 

Κ. Καραμανλής: Θά ήθελα νά έκφράσω τήν χαρά μου 

πού βplσκομαι στήν Γιουγκοσλαβlα. Εύχαριστώ γιά τήν 
πρόσκλησή σας, πού μοίJ δlνει τήν δυνατότητα γι' αύτή 

τήν έπlσκεψη. Ή έπlσκεψη γlνεται στόν ιςατάλληλο χρό

νο, δπως ε{πε καl δ κ. τζουράνοβιτς. Αύτή τή φορά ε{ναι ή 

lβδομη πού θά συναντήσω τόν πρόεδρο τlτο. Δέν θά εrχα

με αύτές τlς συναντήσεις άν δέν συνέπιπταν οί άπόψεις 

μας. Ή έπlσκεψη ε{ναι έπlκαιρη. Τήν καθιστii έπlκαιρη ή 

διεθνής κατάσταση καl ή κατάσταση στή Μέση 'Α νατο

λή. 

;;Συμφωνώ μέ τόν κ. Τζουράνοβιτς δτι οί διμερείς σχέ

σεις ε{ναι άπολύτως ίκανοποιητικές, προπαντός στ6ν το
μέα τής φιλlας, στόν οlκονομικό, πολιτικό, καl πολιτιστι

κό τομέα. Δlνω σημασ{α στήν καλλιέργεια τής φιλlας, γιατ{ 

δταν ι5πάρχει αύτή, τότε ε{ναι δυνατό νά άναπτυχθοίJν οί 

σχέσεις καl στούς άλλους τομείς. Αύτό τό κλlμα έμπιστο

σύνης ι5πάρχει. Κι αύτό έπέτρεψε νά άναπτυχθοίJν ο{ σχέ

σεις καl σ' άλλους τομείς. 'Υπάρχουν περιθώρια γιά με

γαλύτερη άνάπτυξη. Νά έξετάσουμε σέ ποιούς τομείς θά 

άναπτύξουμε τή συνεργασ{α μας. Οί συνομιλίες μας μέ τήν 

Κυβέρνηση τής Γιουγκοσλαβlας θά δώσουν τήν ώθηση 

στήν περαιτέρω συνεργασ{α. Νά δοίJμε ποίJ παρουσιάζον

ται δυσκολlες καl καθυστερήσεις γιά νά τlς ξεπεράσουμε. 

Τζουράνοβιτς: 'Αφοϋ καταλήξαμε δτι ή πολιτική συ

νεργασία βρίσκεται σέ ύψηλό έπίπεδο, θά ijθελα πρώτα νά 

συζητήσουμε γιά τήν οίκονομική συνεργασία. Τά τελευ

ταία πέντε χρόνια, άπό τό 1974, εως τό 1978, οί έμπορικές 
άνταλλαγές μας διπλασιάστηκαν. Τό 1978 εφθασαν τά 250 
έκατ. $ΗΠΑ. Δέν πρόκειται βέβαια γιά 'έντυπωσιακό όγκο, 

πάντως εΙναι γεγονός δτι διευρύνονται άπό χρόνο σέ χρό

νο. Οί άνταλλαγές μας δμως χαρακτηρίζονται άπό μιά πε

ριορισμένη δομή καί γιά τίς δύο πλευρές. Πρέπει νά προ

σπαθήσουμε νά άναζητήσουμε τρόπους γιά τήν διεύρυνση 

τής ποικιλίας, ώστε νά διευρύνουμε καί τίς άνταλλαγές. 

·Υπάρχουν δυνατότητες γιά νά διευρύνουμε τίς άνταλλα

γές τών βιομηχανικών προϊόντων. Τά προηγούμενα χρόνια 

ύπήρξαν δυσχέρειες. Σημειώθηκε ελλειμμα. Τούς 10 πρώ
τους μήνες τοϋ 1978 οί είσαγωγές τής Γιουγκοσλαβίας άπό 
τήν 'Ελλάδα έλαττώθηκαν. Μόλις δμως είδαμε αύτή τήν 

κατάσταση, πήραμε τά μέτρα μας, ώστε τούς δύο τελευταί

ους μήνες σημειώθηκαν έλληνικές είσαγωγές ϋψους 10 
έκατ. $ ΗΠΑ κατά μήνα. Πάντως, νομίζω δτι τό ελλειμμα 
αύτό δέν εΙ χε δυσμενείς έπιπτώσεις γιά τή χώρα σας, γιατί 

ή . Ελλάδα εχει τά κέρδη άπό τόν τουρισμό. UΟταν έρχό
μασταν στό ξενοδοχείο σaς άνέφερα δτι πέρυσι είχατε 

514.000 Γιουγκοσλάβους τουρίστες στήν Έλλάδα. 
Κ. Καραμανλής: 'Εγώ πάντως άμφισβητώ τόν άριθμό. 

Καί προτιμώ νά έχουμε lσοζύγιο ισοσκελισμένο άπό τlς 

έμπορικές μας άνταλλαγές καl δχι άπό τούς τουρlστες. 

Τζουράνοβιτς: Τά στοιχεία μου εΙναι άπό τά στοιχεία 

μας γιά τήν έκροή συναλλάγματος στή χώρα σας άπό τή 

Γιουγκοσλαβία. 'Εμείς προσπαθοϋμε νά ίσοσκελίσουμε 

τίς άνταλλαγές μας. 

Κ. Καραμανλής: ν Ε χουμε τό [διο πρόβλημα μέ τήν Εύ

ρώπη. UΟταν τούς τό λέω, μοίJ άπαντοvν δτι έσείς έχετε 

τούς τουρίστες. Ό τουρισμός δμως δέν ε{ναι άσφαλής καl 

μόνιμη πρόσοδος. 'Υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα έδώ. 

Πρlν δύο χρόνια ι5πήρξε τό θέμα νά άλλάξουμε τόν τρόπο 
συναλλαγών μας καl νά τlς κάνουμε σέ έλεύθερο συνάλλα

γμα. Εrχαμε τότε τό clearing. τέθηκε λοιπόν τό ζήτημα νά 
έγκατελεlψουμε τό clearing. Οί τεχνικοl μου σύμβουλοι ε{
χαν έπιφυλάξεις, γιατl φοβόνταν τήν έξέλιξη τοίJ lσοζυγl

ου. 'Εγώ, λαμβάνοντας ι5πόψη πολιτικά κριτήρια, έδωσα 

έντολή νά έγκατελεlψουμε τό clearing. νΗθελα εύρύ πεδlο 
στή συνεργασlα μας. Τώρα ο{ σύμβουλο{ μου, μοv λένε δτι 

ε{χαν αύτοί δlκιο, κι έγώ άδικο. Βοηθείστε με λοιπόν γιά 

νά μήν μέ έλέγχουν οί συνεργάτες μου. Καί δέν λέω νά 

γlνει αύτό μέτρο μέ τό μέτρο στlς άνταλλαγές μας, άλλά μέ 

άναλογ{α καί σιγά-σιγά. 

Τζουράνοβιτς: Πρέπει νά κλίνουμε πρός ενα ίσοσκελι

σμένο ίσοζύγιο άνταλλαγών. Βέβαια θά ύπάρχουν πάντοτε 

διακυμάνσεις. UΕνας περιοριστικός παράγοντας πρός αύτή 

τήν κατεύθυνση εΙναι ή ελλειψη κοινοπραξίας μας, κοινών 

βιομηχανιών . Μέ τίς κλασικές έμπορικές άνταλλαγές δέν 

θά εχουμε βελτίωση, καί θά βρισκόμαστε στήν ίδια κατά

σταση. 

Κ. Καραμανλής: Νομlζω δτι δ κ. τζουράνοβιτς τά λέει 

σωστά, γιατl έχουμε δμοειδή προϊόντα. Σ' έμiiς ι5πάρχει 

έλεύθερη οΙκονομία. Μικρός μόνο τομέας έλέγχεται άπό 

τό Κράτος. ·Ο μεγαλύτερος τομέας έλέγχεται άπό τούς 

lδιώτες. Θά έξετάσουμε τlς δυνατότητες συνεργασlας καl 
θά συζητήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις μέ τούς συνεργά

τες μου. 

Τζουράνοβιτς: τέτοια θέματα συζητήθηκαν κατά τήν 

έπίσκεψη τοϋ κ. Ματκαλίεφ στήν 'Ελλάδα. Τό φθινόπωρο 

θά συνέλθει ή σύνοδος τής μικτής διυπουργικής έπιτροπής 

συνεργασίας, όπου θά συζητηθοϋν θέματα βιομηχανικής 

συνεργασίας. Μέχρι τότε dς συζητήσουν καί μελετήσουν 

τά σχέδια γιά τή βιομηχανική συνεργασία καί τίς κοινές 

έπενδύσεις. 

Κ. Καραμανλής: Θά παρακαλοvσα οί προτάσεις νά ε{

ναι συγκεκριμένες καl πραγματοποιήσιμες. 

Τζουράνοβιτς: Βέβαια. WΕργα, όχι λόγια. 

»ν Ας ερθουμε τώρα σ' ενα άλλο πρόβλημα οίκονομικό, 

στό θέμα τοϋ πετρελαιαΎωγοϋ. 'Υπάρχει τό πρόβλημα γιά 

τή θέση τής καταλήξεώς του (τέρμιναλ). 'Η έλληνική 

πλευρά λέει δτι θά εΙναι στό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης. 
Κ. Καραμανλής: Στόν κόλπο τής Θεσσαλονlκης. Εrχα

με προτεlνει άρχικά τήν Καβάλα, γιατ{ έλπlζαμε δτι θά 

ε[χαμε πετρέλαιο. Τώρα δέν ε[μαστε αlσιόδοξοι γιά τό πε

τρέλαιο τής Θάσου. Θά δώσω έντολή νά δεχτοίJμε τή λύση 

Θεσσαλον{κης. Μέ τή διαφορά δτι τό λιμάνι τής Θεσσα

λονlκης ε{ ναι πολύ φορτωμένο. 'Υπάρχει σχέδιο, γιά τόν 

εύρωλιμένα Θεσσαλονίκης. Έλπlζω νά γlνει τό σχέδιο 

γιά τόν άγωγό σ' αύτό τό λιμάνι. Σύντομα θά καθορισθεί δ 

χώρος. 

Γ. Ράλλης: Μελετaται τό θέμα. 

Κ. Καραμανλής: Γlνεται δεκτή ή πρόταση γιά τόνάγω

γό μέ τέρμιναλ στήν Θεσσαλονlκη. Πρόβλημα ι5πάρχει γιά 

τή θέση του. Τό λιμάνι ε{ναι στενό. νΕχουμε τήν πρόθεση 

νά έπισπεύσουμε τή λύση τοv ζητήματος αύτοv. 

Ματκαλίεφ: Δέν έπιμένουμε γιά τό λιμάνι τής Θεσσα-
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λονίκης. 'Ο δρος λιμάνι τής Θεσσαλονίκης εχει γιά μaς 

εuρεία εννοια. 

Κ. Καραμανλής: Τό λιμάνι ε{ναι στενό. Θέλουμε νά τό 

μεταφέρουμε έξω. Ή θέση θά προσδιοριστεί άργότερα. 

Ματκαλίεφ: "Ας είναι καί 20 χλμ. πιό εξω. 
Κ. Καραμανλής: Θά δώσω έντολή νά έπισπεύσουν τόν 

προσδιορισμό τής θέσεως. Δέν θέλω νά καθυστερούμε. Δέν 

ε{ ναι πρόσχημα. ·Α ν δέν θέλαμε, θά ε{χα τό θάρρος νά σiiς 

πώ όχι. 'Αλλά σiiς λέω ναί, τό άποδεχόμαστε καί θά προ

χωρήσουμε. 

Τζουράνοβιτς: 'Εντάξει. 

Κ. Καραμανλής: Οί συνεργάτες μου συνδέουν αύτό τό 

θέμα μέ τίς άδειες διελεύσεως. "Οχ ι βέβαια πώς λέμε κάνε

τε έκείνο γιά νά κάνουμε κι έμείς αύτό. 'Αλλά έχουμε πρό

βλημα πού μiiς άπασχολεί. Δέν θά μπώ σέ λεπτομέρειες. 

"Ας τό συζητήσει δ κ. Τζουράνοβιτς μέ τούς συνεργάτες 

του; γιά νά ι'κανοποιήσουν ύστερα τό αίτημά μας. Βλέπετε 

δτι ή σύνδεση τής 'Ελλάδας μέ τήν Εύρώπη γίνεται μέσω 

Γιουγκοσλαβίας. "Εχουμε άνάγκη γιά 26.000 άδειες καί 
έσείς μiiς δίνετε 22.000. 'Επιβαρυνόμαστε οίκονομικά άπό 
αύτό τό ζήτημα. 'Υπάρχει ή συμφωνία του 1973. 

»Δέν θέλω άπάντηση τώρα. Νά τό έξετάσετε γιά νά μήν 

ύπάρχει αύτό τό παράπονό μας. "Οταν οί συνεργάτες μου 

έχουν παράπονα, έμέvα βασανίζουν. 

Τζούρανοβιτς: Τό πρόβλημα ύπάρχει. Θέλω νά σaς πώ 

δτι ή κατάσταση τών δρόμων τής Γιουγκοσλαβίας είναι 

πάρα πολύ σοβαρή. Τό δδικό δίκτυο είναι παλιό, στενό. 

Δυσχεραίνονται οί μεταφορές, άκόμα καί οί τακτικές συγ

κοινωνίες. "Εχουμε 5.000 θύματα κάθε χρόνο. Λύση στό 
συγκοινωνιακό πρόβλημα θά δώσει ή έθνική δδός, γιά τήν 

όποία οί έργασίες συνεχίζονται. Σέ πολλά σημεία της εχει 

γίνει ή διεύρυνση. Ζητήσαμε άπό τήν ΕΟΚ 120 έκατ. $ 
ΗΠΑ. 'Η γιουγκοσλαβική Κυβέρνηση άποφάσισε νά δώ

σει ύπερεγγυήσεις γιά τήν κάλυψη αuτου του δανείου. 

'Υπάρχουν δυσκολίες στήν παροχή τών πιστώσεων. Μέ 

τέτοια κατάσταση, λοιπόν, δύσκολα θά άνταποκριθουμε 
στίς . &ξ ιώσεις τών γειτόνων μας. Θά κάνουμε δ, τι μπορου
με. Φέτος θά σaς δώσουμε, δπως κ~ί πέρυσι, 22.500 ίiδειες. 

Κ. Καραμανλής: Οί δικοί μου θέλουν 26.000 άδειες. 
·Α ν μπορείτε, νά τό κάνετε. Δέν σiiς τό θέτω σάν δ ρο. Ά

νοίγουμε τώρα δρόμο πρός τήν 'Ιταλία. Προσπαθούμε έ

πίσης νά δοvμε άν θά έξυπηρετηθοvμε μέσω Βουλγαρίας 

καί Ρουμανίας, άλλά ή άπόφαση ε{ναι μεγαλύτερη. Νά συ

νεκτιμήσετε καί τά έξής άλλα πράγματα: Κάνουμε, μέ 

πορθμεία, δρομολόγια πρός Συρία καί Σαουδική 'Αραβία, 

πού, άργότερα, θά χρησιμέψουν γιά τίς μεταφορές τής Γι

ουγκοσλαβίας πρός τήν Μ. Ά νατολή. Νά έχουμε μεταξύ 

μας άμοιβαιότητα γι ' αύτό τό θέμα. 
Γ. Ράλλης: 'Υπάρχουν αuτή τή στιγμή εξ ι (6) πορθμεία. 

Οί Γιουγκοσλάβοι χρησιμοποιουν τή γραμμή τής Θεσσα

λονίκης - Συρίας, πού τήν &χουν νοικιάσει, καί Βόλου -
Συρίας. Διακινουνται 2.000 όχήματα τήν ήμέρα. 

Κ. Καραμανλής: Ή διακίνηση μέσω Γιουγκοσλαβίας 

θά ε{ναι προέκταση τής πορθμιακής γραμμής. Νά ύπάρχει 

άμοιβαιότητα καί νά έξεταστεί τό πρόβλημα μέ καλή διά

θεση. 

Τζουράνοβιτς: Δέν ύπάρχει μόνιμη λύση ί\ως δτου κα

τασκευαστεί ή έθνική δδός. Πλησιάζουμε στό τέλος του 

εργου αuτου. 

Γ. Ράλλης: Νά έξυπηρετούμαστε σέ περιόδους αίχμής. 
Κ. Καραμανλής: 'Ο κ. ύπουργός 'Εξωτερικών τό θέτει 

καλά. 'Ανεξάρτητα άπό τόν συνολικό άριθμό άδειών διε
λεύσεως, νά μiiς διευκολύνετε στίς φάσεις αίχμής. 

Τζουράνοβιτς: Θά μελετήσουμε αuτή τή δυνατότητα. 

'Εμείς σaς παρακαλουμε νά έξετάσετε καί τό θέμα χρήσε

ως του σιδηροδρόμου ίiν καί δ σιδηρόδρομος εχει τά δικά 

του προβλήματα. Μέ τά προβλήματα οίκονομικής συνερ

γασίας σχετίζονται καί δύο άνοιχτά ζητήματα: 

))α. ή κατάργηση τής θεωρήσεως στά διαβατήρια (βίζα), 

))β. ή δυνατότητα προαγωγής τής συνεργασίας στίς πα

ραμεθόριες περιοχές. 

)) Οί σχέσεις μας &χουν φθάσει σέ τέτοιο ϋψος, rοστε 
νομίζω δτι ή προοπτική θετικών λύσεων στά προβλήματα 

θά συνέβαλλε στήν προώθηση τής συνεργασίας. Νά μελε

τήσουν τά προβλήματα αuτά στή διυπουργική σύνοδο. 

Κ. Καραμανλής: Θά τό έξετάσω αύτό. Τό ζήτημα γιά 

τίς παραμεθόριες περιοχές συνδέεται μέ τήν ένταξή μας 

στήν ΕΟΚ, πού θά γίνει τόν Μάιο ή τόν 'Ιούνιο. Θά πρέπει 

νά προσαρμοστούμε στίς γενικές ύποχρεώσεις πού lσχύ

ουν στήν ΕΟΚ. 

Τζουράνοβιτς: Μιaς καί άναφέρεστε στήν Κοινότητα, 

θά ήθελα νά σaς ένημερώσω γιά τίς σχέσεις ΕΟΚ - Γιου

γκοσλαβίας, γιατί αuτό συνδέεται στενά μέ δ,τι συζητουμε 

τώρα. Στά τέλη του 1978 έξέπνευσε ή παλιά συμφωνία 
Γιουγκοσλαβίας - ΕΟΚ. Στίς άρχές του 1978 &γιναν οί 
πρώτες διαπραγματεύσεις γιά τή νέα συμφωνία. 'Όμως ή 

έντολή τής Κοινότητας στούς διαπραγματευτές της δέν 

ικανοποίησε τή Γιουγκοσλαβία. Τόν 'Απρίλιο του 1978 οί 
διαπραγματεύσεις διακόπηκαν. 'Ύστερα άπό πολλούς μή

νες τό Συμβούλιο τής ΕΟΚ &δωσε νέα έντολή γιά νέες δια

πραγματεύσεις μέ τή~ Γιουγκοσλαβία. Στίς άρχές του Μαρ

τίου στελέχη τής ΕΟΚ μaς έπισκέφθηκαν καί μaς ένημέ

ρωσαν γιά τή νέα έντολή πού &χει δρισμένες προτεραιότη

τες σέ σχέση μέ τίς προηγούμενες καί διευρύνει τήν κοινο

τική πολιτική στίς χρηματοδοτήσεις. Δέν μaς ίκανοποιουν 

δμως τά σχετικά μέ τίς έμπορικές άνταλλά.γές. Δέν παρα

μερίζονται &τσι τά άρνητικά σημεία στήν πορεία τών σχέ

σεων Γιουγκοσλαβίας - ΕΟΚ. 'Η νέα έντολή περιέχει κα
τάργηση τών τελών γιά τήν είσαγωγή τών γιουγκοσλαβι

κών προϊόντων στήν ΕΟΚ, άλλά θέτει άνώτατα δρια γιά τίς 

έμπορικές ανταλλαγές, ετσι rοστε τό rοφελος τελικά νά εί

ναι μηδαμινό. ·Από τήν ίiλλη πλευρά ο{ νέες προτάσεις 

&χουν ρήτρες, πού δίνουν στήν ΕΟΚ τή δυνατότητα νά 

άκυρώνει τίς c'iλλες "εuνοϊκές" ρήτρες. 

Κ. Καραμανλής: Κι έμείς έχουμε τό ίδιο πρόβλημα. 

Τζουράνοβιτς: Οί ρήτρες πού άφορουν στήν Γιουγκοσ

λαβία είναι πολύ σταθερές καί μόνιμες, ένώ γιά τήν ΕΟΚ 

άλλάζουν δποτε θέλουν. Αuτό είναι άρνητικό. Τώρα άναλύ

ουμε τίς νέες προτάσεις. 'Η συμφωνία γιά τό νέο σχέδιο θά 

είναι δύσκολη. Στά τέλη του 1976, στήν κοινή διακήρυξη 
ΕΟΚ - άναπτυσσομένων χωρών άναγνωρiστηκε είδικό κα
θεστώς γιά τήν Γιουγκοσλαβία, status άδέσμευτης καί με
σογειακής χώρας, μέλους τής δμάδας τών 77 άδέσμευτων 
καί άναπτυσσομένων χωρών. Αuτό τό καθεστώς μaς &δινε 

μιά sui generis θέση. Θεωρουμε δτι οί νέες προτάσεις δέν 
στηρίζονται σ' έκείνη τή διακήρυξη, πού είναι ή βάση γιά 

μιά νέα συμφωνία. Τά 70% του έλλείμματός μας προέρχε
ται άπό τίς άνταλλαγές μας μέ τίς χώρες τής ΕΟΚ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 67 

Κ. Καραμανλής: Κι έμείς έχουμε τό ίδιο πρόβλημα. Ol 
διαδικασίες στήν Κοινότητα εlναι άργές. ΥΕχω πείρα 18 
έτών, άπό τήν έποχή τής συμφωνίας γιά τήν σύνδεση. Σ· 

αύτά προσθέστε καί τήν έπιδείνωση τής οΙκονομικής κα

ταστάσεως στήν Εύρώπη. Διαπραγματευόμαστε δύο χρό

νια γιά τήν ένταξη, άπό θέμα σέ θέμα κι άπό εlδος σέ εlδος. 

'Ελπίζω σύντομα νά τελειώσουμε. "Οταν θά είμαστε μέσα 

στήν ΕΟΚ θά είμαστε συνήγοροί σας. Τότε θά έχουμε 

γνώμη. Τώρα κάνουμε δ, τι κάνετε κι έσείς. Αύτό τό στάδιο 

θά λήξει σέ τρείς μήνες. 

Τζουράνοβιτς: Πιθανότατα τότε θά τεθεί ενα είδικό πρό

βλημα. Γιατί ή ενταξη τής 'Ελλάδος θά περιορίσει τίς 

οίκονομικές σχέσεις της μέ τή Γιουγκοσλαβία. Στίς δια

πραγματεύσεις της μέ τήν Κοινότητα ή Γιουγκοσλαβία 

έπιμένει νά μπεί ρήτρα πού θά έπιτρέπει στή χώρα μας νά 

άναπτύξει τίς οίκονομικές σχέσεις μέ τά liλλα Κράτη. 

Κ. Καραμανλής: ΥΕχω άντίρρηση γι • αύτό πού είπατε 
προηγουμένως. Δέν θέλουμε ή ένταξη νά περιορίσει τίς 

σχέσεις μας μέ τίς άλλες χώρες. ·Αντίθετα, έmθυμοvμε νά 

μiiς δώσει τή δυνατότητα νά αύξήσουμε τίς άνταλλαγές μας 

έκτός τών (9) έννέα. 
Γ. Ράλλης : 'Η ενταξη θά συμβάλει στήν άνάπτυξή μας, 

άλλά σίγουρα θά εύνοήσει καί τή Γιουγκοσλαβία. 

Τζουράνοβιτς: ·Εντάξει. ·Ελπίζω ότι ή συμφωνία γιά 
τήν ενταξή σαζ θά συμβάλει στή διεύρυνση τής συνεργα
σίας μας. 

Κ. Καραμανλής : Ή Γιουγκοσλαβία μέσω τής 'Ελλά

δος θά διευρύνει τή συνεργασία της μέ τήν Εύρώπη. 

ΥΕχουμε ένδείξεις δτι πολλά Κράτη θέλουν νά κάνουν 

έπενδύσεις άκριβώς μετά τήν ένταξή μας. 'Επαναλαμβάνω 

δτι οί συνεργάτες μου θά μελετήσουν τήν διεύρυνση συ

νεργασίας, άφοv τό θέλουν ol Κυβερνήσεις μας. 
Τζουράνοβιτς: Νά άναπτύξουμε τή συνεργασία καί σέ 

liλλους τομείς . Νά προαχθεί περισσότερο στόν πολιτιστι
κό καί μορφωτικό τομέα. 

Κ. Καραμανλής: Συμφωνώ. 

Τζουράνοβιτς: Στόν τομέα τής διμερους συνεργασίας 

ύπάρχει τό θέμα τής μακεδονικής έθνικής μειονότητας. 

Κ . Καραμανλής : Αύτό ε[ ναι ένα ζήτημα δυσάρεστο στίς 

σχέσεις μας. Γι ' αύτό καί δταν ή Γιουγκοσλαβία τό &νακι
νεί δημόσια, έγώ άποφεύγω νά άντιδράσω. Δέν κάνω ούτε 

συστάσεις, ούτε παρατηρήσεις. 'Αλλά δταν άνακινείται 

τό θέμα, τότε δέν διευκολύνεται ή συνεργασία μεταξύ τών 

δύο χωρών. τέτοια θέματα, δταν ύπάρχουν, ο{ άνθρωποι τά 

&φήνουν νά λυθοvν άπό τόν χρόνο. Υ Ε χουμε τελείως άντί

θετες &πάψεις. Δέν τίθεται θέμα γιά τήν 'Ελλάδα. ΥΕξω 

άπό τίς συγκεκριμένες περιπτώσεις, τό ζήτημα δέν εlναι 

έθνικό, εlναι γεωγραφικό. Δέν συζητώ ποιός έχει δίκιο καί 
ποιός άδικο. Νά μήν τό σκαλίζουμε. ΥΕχουμε άρκετά προ

βλήματα καί κινδύνους, νά μήν δημιουργούμε προβλήματα 

έκεί πού δέν ύπάρχουν. Γιατί, σέ τέτοια διεθνή άτμόσφαι

ρα, νά συζητάμε τό Μακεδονικό μετά &πό 40 χρόνια; 
Τζουράνοβιτς: Θέλω νά πω τό έξης . 0{ διαφορές μας 

στό πρόβλημα αύτό δέν θά επρεπε νά έπηρεάζουν τήν άνά

πτυξη τής συνεργασίας μας. Κι οϋτε θά έπιθυμούσαμε τό 

ένδιαφέρον μας γιά τήν μακεδονική έθνική μειονότητα νά 

θεωρηθεί σάν ένδιαφέρον γιά έδαφικές παραχωρήσεις . 

Κ . Καραμανλής: 'Εμείς δέν δεχόμαστε τήν fJπαρξη τής 

μειονότητας. Ol δίγλωσσοι έχουν έλληνική έθvική συνεί-

δηση. Είχαμε έμφύλιο πόλεμο. "Ενας μεγάλος άριθμός &π' 

αύτούς πήγε στά Σκόπια καί δημιουργεί κατά καιρούς προ

βλήματα. Δέν θεωρώ σκόπιμο νά τίθεται τό θέμα. Προσέχω 

τόσο πολύ τό θέμα τιjς διαφυλάξεως τών σχέσεων τών δύο 

χωρών, ώστε, δταν προκαλούμαι &πό δηλώσεις τών Σκοπί

ων, δέν άντιδρώ δημόσια, γιατί άκριβώς δέν θέλω νά έχου

με &ρνητικές έπιδράσεις στίς σχέσεις μας. 

Τζουράνοβιτς : Συμφωνουμε μέ τήν πολιτική σας. Προ

σπαθουμε νά δίνουμε προσοχή στήν πολιτική τής καλής 

γειτονίας καί τής συνεργασίας καί έλπίζω ότι στά πλαίσια 

αύτης της συνεργασίας θά δημιουργήσουμε τήν άτμόσφαι

ρα πού θά έπιτρέψει τήν λύση του προβλήματος αύτου. 'Η 

Γιουγκοσλαβία εlναι Κράτος πολυεθνικό και εχει θέσει σέ 

όρθές βάσεις τό έθνικό πρόβλημα . 'Ο πρόεδρος τίτο εlπε 

πέρυσι στά Σκόπια ότι παρόμοια προβλήματα πρέπει νά 

ξεπερνιουνται μέ κοινή προσπάθεια, πού θά έπιτρέψει ά

ποφυγή λανθασμένων χαρακτηρισμων γιά τήν μειονότητα. 

Μέ τήν συνεργασία αύτή θά έπιλύσουμε τά προβλήματα 

ένισχύοντας τίς σχέσεις μας. Εlναι πραγματικά σημαντικό 

νά διατηρήσουμε αύτή τήν στιγμή τίς σχέσεις μας καί νά 

ένισχύσουμε τήν φιλία μας. 

Κ. Καραμανλής: Αύτό κάνουμε τόσα χρόνια. ·Αλλά 

αύτό τό θέμα μπορεί νά βλάψει γιατί δημιουργεί &ντιδρά

σεις στήν 'Ελλάδα. Οί άνθρωποι καλλιεργούν αύτά πού 

τούς ένώνουν καί ύποβαθμίζουν αύτά πού τούς διαιρούν. 

Τό ζήτημα αύτό διαιρεί. 'Υπάρχει τελείως διαφορετική 

έκτίμηση. Εlναι σφάλμα πού τά Σκόπια άνακινοvν αύτό τό 

θέμα καί έπαναλαμβάνω δτι προκαλούν &ντιδράσεις στήν 

'Ελλάδα. 'Εγώ προσπαθώ vά διαφυλάττω τίς σχέσεις μας, 

δέν άντιδρώ ώς Κυβέρνηση, άλλά &ντιδρii ή κοινή γνώμη. 

Τζουράνοβιτς : Δέν ύπάρχουν διαφορές σέ θέματα έξω

τερικfjς πολιτικής μεταξύ Βελιγραδίου καί Σκοπίων. 

Κ. Καραμανλής: Δέν προσπαθώ νά σπείρω διχόνοια με

ταξύ Βελιγραδίου καί Σκοπίων. 

Τζουράνοβιτς : Τά θέματα εlναι κοινά καί στήν Γιου

γκοσλαβία, ώς σύνολο, καί στά Σκόπια, ώς Δημοκρατία. 

Κ. Καραμανλής: Πολλές φορές συμβαίνει οί προκλή

σεις νά προέρχονται άπό έκεί. 

Τζουράνοβιτς: Πραγματικά σέ όρισμένα σχόλια ... (τόν 
διακόπτει ό ύπουργός Έξωτερικων καί του λέει κάτι στ ' 

αύτί). 'Ο τύπος εΙ ναι όμοιος καί στίς δύο πλευρές . Καί μέ 

τήν διαπίστωση αύτή ας μή συζητήσουμε liλλο τό πρό

βλημα αύτό. 

Κ. Καραμανλής: Ό τύπος λαμβάνει άφορμή άπό έπί

σημες έκδηλώσεις~ "Οσα διαιρούν νά τά άφήνουμε κατά 

μέρος γιατί δηλητηριάζουν τίς σχέσεις μεταξύ τών δύο 

Κρατών. Εlναι κρίμα. Ol σχέσεις μας ήταν ύποδειγματικές 
&νά τούς αίώνες. Εlναι δύο χώρες, μοναδικές σ' δλο τόν 

κόσμο, πού δέν εlχαν ποτέ άντίθεση, πού πολέμησαν πάν

τοτε μαζί, πού εlχαν κοινή τύχη. Γιατί τότε νά &νακινοvμε 

θέματα γιά τά δποία ύπάρχει διαφορετική έκτίμηση; Δέν 

μιλάω γιά κακή πίστη. 'Απλώς ύπάρχει διαφορετική έκτί-

. μηση. Δέν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί νά ύποχρεωθείτε 

έσείς νά έγκατελείψετε τήν δική σας θέση ή έγώ τήν δική 

μου. 

Τζουράνοβιτς: Σχετικά μέ τόν τύπο, θά ήθελα νά πω ότι 

καί σέ σaς καί σέ μaς εlναι έλεύθερος . Μπορεί νά εχει 

διαφορετικές άντιλήψεις άπό τήν Κυβέρνηση. Τό θέμα ό

μως τής Μακεδονίας καί τής μακεδονικής μειονότητας ε{-
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ναι γιά μdς θέμα ούσίας: Δέν εlναι ζήτημα πού εχουμε μέ 

τήν ·Ελλάδα. ·Η Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Μακεδο

νίας καί τό μακεδονικό εθνος εlναι άποτέλεσμα τής έπανα

στάσεως στήν χώρα μας. Δέν μπορουμε νά δεχθουμε άμφι

σβήτηση γιά τό αν ύπάρχει μακεδονικό εθνος. Διαφορές 

μπορεί νά ύπάρχουν. Δέν δείχνετε κατανόηση καί παρεξη

γείτε τό ένδιαφέρον μας γιά τήν μειονότητα. Αύτό τό πρό

βλημα δέν πρέπει νά έπηρεάζει τίς σχέσεις μας. 

Κ. Καραμανλής: w Α ν τίθεται κάθε τόσο, μοιραίως τίς 

έπηρεάζει. Καμμιά πολιτική δέν μπορεί νά πετύχει όταν 

βρίσκεται έξω άπό τό λαϊκό αίσθημα. Τό Μακεδονικό έπί 

60 χρόνια έχει άναστατώσει τήν περιοχή καί aποτέλεσε 
έστία άνωμαλίας στά Βαλκάνια. Γιατί νά συζητάμε γιά 

Μακεδονικό ύπό τίς σημερινές διεθνείς συνθήκες; λυπά

μαι πού στό θέμα αύτό διαφωνοίJμε. 

Τζουράνοβιτς: Νομίζω δτι τά διμερή θέματα τελείωσαν. 

Κ. Καραμανλής: Εlμαι Μακεδόνας. Ξέρω τό θέμα. Εl

μαι μεγαλύτερός σας καί τό έχω ζήσει. Δέν εlvαι έπίκαιρο. 

Τζουράνοβιτς: Νά ερθουμε στά προβλήματα πού δέν 

συνδέονται άμέσως μέ τήν διμερή συνεργασία. 'Υποστη

ρίζουμε, μέ δ!tη μας τήν καρδιά, τήν πρωτοβουλία του κ. 

Καραμανλή γιά τεχνική συνεργασία μεταξύ τών βαλκανι

κών χωρών. 'Υπάρχουν βέβαια περιορισμοί γιά τήν ύλο

ποίηση αύτής τής πρωτοβουλίας. UΟμως αύτές οί προσπά

θειες άνταποκρίνονται στά μακροπρόθεσμα συμφέροντα δ

λων των βαλκανικών χωρών. Πώς βλέπετε τίς προοπτικές 

αύτής τής πρωτουβουλίας; 

Κ. Καραμανλής: Πιστεύω στήν βαλκανική συνεργασία. 

w Α ν προαχθεί, θά διευκολύνει καί τίς διμερείς σχέσεις. Στό 

γενικό πλαίσιο τής πολυμεροίJς συνεργασίας θά διευκολυ

νόταν καί ή έπίλυση τών διμερών έπαφών. Γι • αύτό έπιμέ
νω πρός τήν κατεύθυνση αύτή. Δέν προάγεται όμως, γιατί, 

άν καί μετά τήν διάσκεψη τών 'Αθηνών έγιναν προτάσεις, 

ή Βουλγαρία δέν έκτιμάει σωστά τήν κατάσταση. UΟταν δώ 

τόν κ. Ζίφκωφ στήν 'Ελλάδα, θά κάνω μιά τελευταία 

προσπάθεια νά τόν πείσω νά προσχωρήσει σ· αύτή τήν 

πολιτική. Εlναι συμφέρον όλων μας νά άποφεύγουμε τίς 

διενέξεις καί τίς παρεμβάσεις τρίτων πού μiiς δημιουργοίJν 
προβλήματα. Ή Ρουμανία συμφωνεί μ' αύτή τήν πολιτι

κή, ύπάρχει όμως διστακτικότητα, άπό τήν βουλγαρική 

πλευρά. Δέν ξέρω γιατί. 

Τζουράνοβιτς: Συμφωνουμε μέ τήν διαπίστωση δτι, αν 

ελειπε ή βουλγαρική διστακτικότητα, ή πρωτοβουλία αύτή 

θά εlχε καρποφορήσει. 

Κ. Καραμανλής: Γιατί διστάζει ή Βουλγαρία; 

Τζουράνοβιτς: Πιθανότατα εlναι παρών ό σοβιετικός 

παράγοντας. 

Κ. Καραμανλής: Γιατί άντιδρii ό σοβιετικός παράγον

τας; 

Τζουράνοβιτς: Γιατί, liν ή βαλκανική συνεργασία ήταν 

ύπόθεση τών βαλκανικών λαών, θά ήταν εϋκολη. Δυστυ

χώς οί μεγάλες δυνάμεις δέν έπέτρεψαν ποτέ τή βαλκανική 

συνεργασία. ·Ο γεωπολιτικός μας χώρος έπισύρει πάντοτε 

τήν προσοχή τών μεγάλων δυνάμεων. 

Κ. Καραμανλής: Ol μεγάλοι πάντοτε έκμεταλλεύθηκαν 
τίς διαφορές μεταξύ τών βαλκανικών χωρών γιά νά έπεμ

βαίνουν. Γιά νά άπαλλαγοίJμε χρειάζονται δύο πράγματα. 

Πρώτον νά μήν καλλιεργοίJμε τίς διαφορές μας καί ύστερα 

νά μήν έπιτρέπουμε στούς τρίτους νά άναμειγvύονται στίς 

διαφορές αύτές. WΕτσι θά άλλάξει τό κλίμα. Τόν 'Απρίλιο 

θά δώ τόν Ζίφκωφ καί θά δώ ποίJ βρίσκεται. Πώς έμφανί

ζεται σήμερα ό ρόλος τής ΕΣΣΔ στήν περιοχή; 

Τζουράνοβιτς: Οί σχέσεις τής Γιουγκοσλαβίας μέ τήν 

ΕΣΣΔ εlναι καλές. 'Υπάρχουν βέβαια διαφορές λόγω τών 

διαφορών σέ θέμα διεθνών σχέσεων. Στόν διμερή τομέα 

άναπτόσσουμε τήν ο{κονομική συνεργασία καί οί άνταλ

λαγές μας εφτασαν τά 3 δισεκατ. $ ΗΠΑ. VΕχουμε έπαφές 
καί σέ αλλους τομείς. ·Ομολογώ δτι τόν τελευταίο καιρό ό 

τύπος στήν ΕΣΣΔ όργίζεται λόγω τής θέσεως τής Γιου

γκοσλαβίας στό θέμα τής Καμπότζης. Δέν μπορεί νά εχουμε 

ταυτόσημες άπόψεις μαζί τους. 'Ελπίζουμε δμως δτι οί 

παρουσες διαφορές δέν θά άλλάξουν τό κλίμα στίς διμερείς 

ο{κονομικές μας σχέσεις. Σχετικά μέ τή διαβαλκανική συ

νεργασία διαπιστώνουμε τήν ϋπαρξη εύνοϊκής άτμόσφαι

ρας μεταξύ Γιουγκοσλαβίας καί ·Αλβανίας καί 'Αλβανίας 

καί 'Ελλάδος, αν καί ή 'Αλβανία εχει άρνητική στάση 

στό θέμα τής διαβαλκανικής συνεργασίας. 

Κ. Καραμανλής: Ναί, τούς εlχα καλέσει κι αύτούς. Ή 

πολιτική μας άπέναντι στήν 'Αλβανία δείχνει πόσο εlλι

κρινής εlναι ή προσπάθειά μας γιά τή δημιουργία νέου 
κλίματος στά Βαλκάνια. Τυπικά μέ τήν ·Αλβανία βρισκό

μαστε σέ έμπόλεμη κατάσταση· λόγω τοίJ Βορειοηπειρω

τικοίJ δέν έχουμε ύπογράψει συνθήκη είρήνης. ·Υπάρχουν 

έκεί 200.000 UΕλληνες. WΕχουμε σχέσεις de facto. Καλλι
εργοίJμε μαζί τους σχέσεις σ· όλους τούς τομείς καί άπα

φεύγουμε νά θέσουμε τό έθνικό θέμα, άκριβώς γιά νά μήν 

άναξέονται παλιές πληγές. Ol σχέσεις εlναι πολύ καλές. 
Τζουράνοβιτς: Εlναι θετικό τό γεγονός δτι ή 'Αλβανία 

προσανατολίζεται γιά συνεργασία μέ τήν ·Ελλάδα καί τή 
Γιουγκοσλαβία. Σήμερα, δπως σaς εlπα, προάγουμε τίς οί

κονομικές μας σχέσεις, έξομαλύνουμε τίς διακρατικές, ά

ναπτύσσουμε τίς πολιτικές, εχουμε άνταλλαγές σέ πανεπι

στημιακό έπίπεδο, ύπάρχει γραμμή άεροπορική πού μdς 

ένώνει. 

Κ. Καραμανλής: Κι έμείς aνταλλάξαμε πρέσβεις, έχου

με σχέσεις στόν πολιτιστικό τομέα, π.χ. πρόσφατα ήσαν 

στήν ;Αλβανία καθηγητές τοίJ Πανεπιστημίου • Ιωαννί
νων, καί έχουμε βελτιώσει τίς οίκονομικές μας σχέσεις. 

Είχαμε διαφορές έθνικής καί έδαφικής μορφής. ν Αφησα τό 

θiμα, γιατί πιστεύω ότι, άν δημιουργηθεί τό κατάλληλο 
κλίμα, τά ζητήματα αύτά θά βροίJν κάποτε τή λύση τους. 

Γι' αύτό καί μετά τήν έπιστροφή μου άπό τό έξωτερικό 

λησμόνησα τίς διαφορές μας μέ τά άλλα βαλκανικά Κρά

τη. UΟταν πήγα στήν Βουλγαρία, δ Ζίφκωφ μοίJ εlπε: "Σέ 

θαυμάζω γιά τό θάρρος σου. J;έ κάλεσα, άλλά δέν πίστευα 

ότι θά έρθεις". Γιατί σκοτωνόμαστε έπί 100 χρόνια. 
»Μιλάω γιά συνεργασία καί τήν έφαρμόζω άτήν πράξη. 

Τζουράνοβιτς: 'Ένα άκόμη θέμα: ή διάσκεψη τής ΔΑ

ΣΕ στήν Μαδρίτη. 'Αποδίδουμε μεγάλη . σημασία στήν 

ΔΑΣΕ καί στήν προσεχή διάσκεψη τής Μαδρίτης. 'Αξίζει 

νά άξιοποιήσουμε τήν άρνητική πείρα άπό τή διάσκεψη 

του Βελιγραδίου. wlσως στήν Μαδρίτη νά επρεπε νά δοθεί 

ψηλότερο έπίπεδο. wlσως καί ΥΠΕΞ. 

Κ. Καραμανλής: Συμφωνώ. Μέ τό πέρασμα τοίJ χρόνου 

τό πνείJμα τοίJ 'Ελσίνκι έχει άμβλυνθεί. Γιά νά ζωντανέψει 

θά πρέπει νά γίνει κάτι έξαιρετικό, όχι θέμα ρουτίνας. Νά 
δώσουμε νέο τόνο. 

Τζουράνοβιτς: vlσως ή ΔΑΣΕ στήν Μαδρίτη, αν προε-
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τοιμασθεί καλά, νά δώσει τό νέο κλίμα καί νά δώσει μιά 

νέα πανευρωπαϊκή διάσκεψη. 

Κ. Καραμανλής: Θά τήν ύποστηρίξω. 

Τζουράνοβιτς: Προτείνω νά τερματίσουμε τίς συνομι

λίες μέ τήν διαπίστωση ότι ύπήρξαν εξαιρετικά ώφέλιμες 

καί ότι θά επιβεβαιώσουν τήν πεποίθησή μας ότι ή επί

σκεψή σας θά συμβάλλει στήν επέκταση τής συνεργασίας 

μας. Αuτό θά , εΙ ναι πιό σαφές αϋριο, μετά τήν συνάντησή 

σας μέ ' τόν πρόεδρο τίτο . 

Κ. Καραμανλής: Υlσως νά ήταν δυσκολότερες οί συνο

μιλίες μέ τόν κ. πρωθυπουργό άπ' δ, τι θά εlναι μέ τόν πρόε

δρο Πτο. Γιατί τόν ξέρω καλά τόν πρόεδρο. 

Τζουράνοβιτς: Κυρίως συμφωνήσαμε, νομίζω. 

Κ. Καραμανλής: Κι έκεί πού συμφωνήσαμε ότι διαφω

νήσαμε». 

Στίς 17 Μαρτίου, δ Κ. Καραμανλής εΙ χε έκτεταμέ
νη συνομιλία μέ τόν στρατάρχη τίτο: 

τίτο: Πολλές άλλαγές σημειώθηκαν άπό τήν τελευταία 

συνάντησή μας. Ή κατάστασις χειροτέρεψε σ' όλόκληρο 

τόν κόσμο. Τό μέλλον ε{ ναι τελείως άβέβαιο. 'Η είρήνη 

γίνεται όλο καί περισσότερο πιό προβληματική. Θά μπο

ρουσα δέ νά πώ ότι εξαρτάται άπό πολλούς ύποκειμενικούς 

παράγοντες. Θά ήθελα πάνω σ' αuτό νά άκούσω τήν γνώμη 

σας, διότι τόν τελευταίο καιρό επισκεφθήκατε πολλές χώ

ρες, κυρίως τής Μέσης 'Ανατολής, τίς όποίες επισκέφθη

κα επίσης κι εγώ. 

Κ. Καραμανλής: Θά άνταλλάξουμε άπόψεις. 'Εν τφ με

ταξύ, συμφωνώ μαζί σας δτι ή κατάστασις στόν κόσμο έχει 
χειροτερέψει. Ό κόσμος έχει καταληφθεί άπό μία δμαδι

κή τρέλλα. Δέν γνωρίζει κανένας ποιός ε{ ναι φίλος του καί 

ποιός lχθρός του. Π ο ιός έπιτίθεται καί γιατί. Καί όλα αuτά 
δέν εlναι προγραμματισμένα γιά νά μπορέσει κανείς νά 

άντιδράσει. 'Υπάρχει μία πλήρης άναρχία καί αuτό όφεί

λεται στό γεγονός δτι δέν ύπάρχει ίκανή ήγεσία στόν κό

σμο ή δποία θά μποροίJσε νά καθοδηγήσει τούς λαούς στό 

σωστό δρόμο. Στίς διεθνείς σχέσεις δέν ύπάρχει εlλικρί

νεια καί θάρρος. Αuτή τήν στιγμή ή διεθνής κατάστασις 

παίρνει μιά νέα μορφή μέ τήν έμφάνιση τijς Κίνας στό διε

θνές προσκήνιο. Ά νετράπησαν οί προοπτικές οί δποίες 

ύπijρχαν μετά τόν πόλεμο γιά τίς διεθνείς έξελίξεις. Αuτό 
δέ εlναι συνδεδεμένο μέ τήν έξοδο τijς Κίνας στό διεθνές 

προσκήνιο καί μέ τόν άνταγωνισμό δ δποίος σημειώνεται 

μεταξύ Κίνας καί Σοβιετικής 'Ενώσεως. Θυμάμαι πρό 18 
έτών, δταν συναντηθήκαμε στό Μ πριόνι, σάς ε{ χα ρωτήσει 

τί θά γίνει aν ή Κίνα καί ή Σοβιετική "Ενωση άποκαταστή

σουv στό μέλλον συνεργασία. Μου είχατε άπαvτήσει δτι 

αuτό άποκλείεται καί τό γεγονός αuτό τό θυμάμαι πάντοτε 

καί τό άναφέρω. Πλήν όμως θά ήθελα νά κάνουμε έκ νέου 

έκτίμηση τijς καταστάσεως. Πώς βλέπετε τό θέμα αuτό τώ

ρα; 

τίτο: ΕΙπα πρό όλίγου ότι ή διεθνής κατάστασις εχει 

χειροτερέψει, διότι οί μεγάλες δυνάμεις προσπαθουν νά ε

ξασφαλίσουν μεγαλύτερη επιρροή. 'Εμείς βρισκόμαστε 

τώρα στά πρόθυρα ένός ψυχροu πολέμου. Τό ετος αuτό θά 

μdς δείξει εάν θά συνεχισθεί αuτή ή κατάστασις καί συγ

κεκριμένα liν δ ψυχρός πόλεμος θά λάβει νέες διαστάσεις. 

'Εμείς, όπως σdς εΙ ναι γνωστό, είμαστε άδέσμευτη χώρα 

καί μάλιστα μία dπό τούς ίδρυτάς του Κινήματος τών 'Α

δεσμεύτων. 

Κ. Καραμανλής: Αuτό τό γνωρίζω. 

τίτο: 'Από τούς τρείς ίδρυτάς τών 'Αδεσμεύτων, δ μό

νος επιζών εΙ μαι εγώ. 'Ο Νέχρου καί δ Ν άσσε ρ δέν ύπάρ

χουν πιά. Περισσότερο άπό όλα εμένα μέ ενδιαφέρει τί 

άρκιβώς συμβαίνει στόν χώρο τών 'Αδεσμεύτων. 

Κ. Καραμανλής: Ναί, τά θυμάμαι αuτά άπό τήν συνάν

τησή μας στήν Ρόδο. Σάς ε{ χα μιλήσει τότε γιά τήν άναβί

ωση του Βαλκανικου Συμφώνου καί μου άπαντήσατε ότι 

έχετε νέα άποστολή: τήν άποστολή δημιουργίας του Κινή

ματος τών 'Αδεσμεύτων. Καί πράγματι τό έπιτύχατε αuτό. 

τίτο: Στήν άρχή ήμασταν 27 Κράτη. Προσπαθήσαμε νά 
άπομακρύνουμε τόν ψυχρό πόλεμο γιά νά άποφευχθεί ενας 

τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, διότι ενας τέτοιος πόλεμος θά 

ήταν καταστρεπτικός καί κανένας δέν θά εμενε εξω dπό 

αuτόν. Γι' αuτό είχαμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες. 

'Όλη τήν νύκτα συζητούσαμε γύρω άπό τήν εκκληση, τήν 

όποία επρόκειτο νά άπευθύνουμε στίς μεγάλες δυνάμεις. 

Καί είχαμε άποφασίσει, ώς πρώτο βήμα, νά άπευθύνουμε 

εκκληση γιά νά συναντηθοuν οί μεγάλες δυνάμεις σέ μιά 

Διάσκεψη Κορυφής. 

Κ. Καραμανλής: Πλήν δμως, κύριε πρόεδρε, ήθελα πά

λι νά σάς ρωτήσω, πώς βλέπετε τόν άνταγωνισμό μεταξύ 

Κίνας καί Σοβιετικής 'Ενώσεως; 

τίτο: Ξέρετε, ή Κίνα εΙναι πολύ καθυστερημένη στόν 

τεχνολογικό τομέα. ΥΕχει μεγάλο όχι μόνο άνθρώπινο άλ

λά καί ύλικό δυναμικό. Πλήν δμως, παραμένει ενα γεγονός 

δτι δέν εΙναι άνεπτυγμένη χώρα. 'Η Κίνα εχει τό αίσθημα 

τής κατωτερότητας. Κυρίως αuτό πηγάζει άπό τήν εποχή 

του Στάλιν. ·Ο Στάλιν, εκείνο τόν καιρό, δένε{ χε σέ μεγά

λη εκτίμηση τό Κομμουνιστικό κόμμα τής Κίνας καί συ

νεννοείτο περισσότερο μέ τόν Τσάγκ Κάι Σέκ. 'Από τότε, 

εμειναν άνοικτές πληγές μεταξύ Κίνας καί Σοβιετικής 'Ε

νώσεως . 'Ακόμη δέ καί στήν περίοδο, δταν δ κινεζικός 

'Ερυθρός Στρατός πολεμουσε, δ Στάλιν συνεργαζόταν μέ 

τόν Τσάγκ Κάι Σέκ. ·Η στάση εκείνη του Στάλιν δημιούρ

γησε μία δυσπιστία μεταξύ τών δύο χωρών. 'Από τό ετος 

1948, εμείς δεχόμασταν πολλές επιθέσεις εκ μέρους τών 
Κινέζων. Οί επιθέσεις αuτές συνεχίστηκαν μέχρι 2-3 ετη. 
'Εσείς γνωρίζετε τόν μακαρίτη τόν Μπίγεντιτς (τόν τέως 

πρωθυπουργό τής Γιουγκοσλαβίας). "Οταν επισκέφθηκε 

τήν Κίνα, δ Μάο του εΙπε ότι θά επρεπε δ τίτο νά επισκε

φθεί τήν Κίνα. ΥΕτσι ή πρόσφατη επίσκεψη του Χούα 

Κουο Φέγκ στήν Γιουγκοσλαβία δέν εΙ ναι κάποια νέα άπό

φαση ή εφαρμογή κάποιας νέας πολιτικής. Πρόκειται γιά 

μιά άνταποδοτική επίσκεψη στήν δική μου επίσκεψη >' τήν 

όποία ε{ χα πραγματοποιήσει παλαιότερα. Σdς τονίζω δτι δ 

Μάο ήταν αuτός δ όποίος επέμενε νά πραγματοποιήσω ε

πίσκεψη στήν Κίνα. 'Εγώ άποδέχθηκα τήν πρόσκληση. 

Περί αΥrτου ενημέρωσα τόν Μπρέζνιεφ στό Κίεβο. Ήταν 
κάπου πρό 5 ετών. Του εΙ χα πεί ότι δέν μπορουμε νά άγνοή
σουμε μιά τόσο μεγάλη χώρα. • Ο Μπρέζνιεφ τότε δέν ε{ χε 
καμμιά άντίρρηση γιά τήν πραγματοποίηση τής επισκέ

ψεώς μου. Πρό τής επισκέψεώς μου στήν Κίνα, επισκέ

φθηκα τήν Μόσχα. Καί τότε δέν ε{χαν καμμιά άντίρρηση . 

Κατά τήν διάρκεια τών προπόσεών μας στήν Σοβιετική 

'Ένωση, εΙχα παρακαλέσει προηγουμένως στίς δηλώσεις 

τών Ρώσων νά μήν ύπάρξουν αίχμές κατά τής Κίνας. Τό 
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ίδιο ζήτησα καί κατά τήν διάρκεια τfjς έπισκέψεώς μου 

στήν Κίνα. ΗΟταν δ Χούα Kouo Φέγκ έπισκέφθηκε τήν 
Γιουγκοσλαβία, του ε{πα, στίς δηλώσεις του νά μήν άφή

σει αiχμές κατά τfjς Σοβιετικής 'Ενώσεως. Πλήν δμως συ-

. νέβη τό έξής παράξενο: οί λαοί τής Γιουγκοσλαβίας τόν 
δέχθηκαν πολύ θερμά. Τόν χαιρέτισαν παντοu πολύ θερμά. 

Αύτή ήταν ή κύρια αiτία ή όποία έρέθισε τήν Σοβιετική 

'Ένωση. Πλήν δμως, έκ νέου, θέλω νά τονίσω δτι ή Κίνα 

ε{ναι πολύ καθυστερημένη χώρα. Τά τελευταία χρόνια δ 

Μάο Τσέ Τούγκ ~κανε πολλές βλακίες. Βλέπετε ε{ χε γερά

σει. Καί σύν τοίς άλλοις έσέρνετο άπό τήν τετράδα, στήν 

όποία ήταν άναμεμειγμένη ή σύζυγός του. Ή Κίνα ε{χε 

ενα στρατό καί 130 στρατιωτικές 'Ακαδημίες. ΗΟταν δμως 
δ Λίπ άρχισε νά καταργεί τούς βαθμούς στόν στρατό, έμεί

ωσε σέ άπίστευτο βαθμό τίς στρατιωτικές 'Ακαδημίες καί 

άφησε μόνο τρείς άπό αύτές. Τούς στρατιώτες τούς εστειλε 

νά έργάζονται στά χωριά. Γι' αύτό, αύτοί όπισθοδρόμησαν 

στόν στρατιωτικό τομέα. Κατά τήν έπίσκεψή μου στήν Κί

να ε{δα δτι δ λαός δέν πεινάει. 'Αλλά αύτό δέν ε{ναι άρκε

τό. Διότι δέν εχει έξελιχθεί ή χώρα καθόλου στόν τεχνο

λογικό τομέα. • Ο Χούα Kouo Φέγκ ήρθε στήν Γκουγκοσ
λαβία νά γνωρίσει τό έσωτερικό μας σύστημα . 'Ενδιαφέρ

θηκε ίδιαιτέρως γιά τό σύστημα αύτοδιαχειρίσεως στήν 

Γιουγκοσλαβία καί γιά τήν θέση τής έργατικfjς μας τάξε

ως. Βάσει έκείνων πού ε{δε εκαναν ώρισμένες μεταβολές 

στήν χώρα τους. 'Ασφαλώς ένδιαφέρθηκε καί γιά τήν τε

χνολογική μας έξέλιξη. Τώρα εχουν άνοίξει βέβαια καί τίς 

πύλες πρός τήν Δύση. 

Κ. Καραμανλής: Αύτό εlναι συνδεδεμένο μέ έναν άντα
γωνισμό μέ τήν Σοβιετική "Ενωση. Καί δπως βλέπετε, γί

νεται αίσθητό καί.στήν δική μας περιοχή. Γι' αύτό άκρι

βώς σίiς ρώτησα πώς βλέπετε έσείς αύτή τήν κατάσταση, 

διότι καί στά Βαλκάνια έμφανίζεται αύτός δ άvταγωνισμός. 

τίτο: Αύτό ε{ναι πράγματι έπικίνδυνο. Ή Κίνα εχει 

συνάψει διάφορες συμφωνίες μέ τήν 'Ιαπωνία καί τήν 'Α

μερική. 

Κ. Καραμανλής: Υί νομίζετε; Φοβίiται ή Κίνα άπό τήν 

Σοβιετική "Ενωση; 

τίτο: Φανερά δέν φαίνεται. Πλήν δμως φοβίiται. 

Κ. Καραμανλής: Δυσαρεστήθηκε ή Σοβιετική ΗΕνωση 

μέ τίς έπισκέψεις Κινέζων στά Βαλκάνια; 

τίτο: 'Εγώ τούς ε{πα δτι δέν μποροuμε νά τίς άπορρί

ψουμε. Αύτό τό άνοιγμα τής Κίνας ε{ναι καλό. Διότι θά 

γίνει πιό έλαστική στόν 'Οργανισμό 'Ηνωμένων 'Εθνών 

καί στίς άλλες διεθνείς όργανώσεις, διότι μέ τόν τρόπο αύ

τό θά άναλάβει εύθύνες. 'Η έπίσκεψη τοu Χούα Kouo Φέγκ 
στήν Γιουγκοσλαβία δέν θά πρέπει νά έκληφθεί σάν κά

ποια πράξη διασπάσεως. 'Επίσης, ή Κίνα διεξήγατε συζη

τήσεις καί μέ τό Κομμουνιστικό κόμμα τής 'Ιταλίας. Πα

λαιότερα, τέτοιες πρωτοβουλίες δέν άνελάμβανε. Νομίζω 

δτι αύτό ε{ναι καλό. Τώρα ή Κίνα έπετέθη κατά του Βιε

τνάμ. 'Ενωρίτερα δμως τό Βιετνάμ έπετέθη κατά τής Καμ

πότζης μέ ι 5 μεραρχίες, άπό τίς δποίες εχει άποσύρει μόνο 
3. Τώρα στήν Καμπότζη ξέσπασε έμφύλιος πόλεμος. ·Η 
άντίσταση του παρτιζάνικου κινήματος στήν Καμπότζη 

ε{ναι μεγάλη. Παρόλο πού τό καθεστώς του Πώλ Πότ δέν 

ήταν καλό, ό λαός τής Καμπότζης εlναι πολύ ύπερήφανος 

καί δέν ε{ναι δυνατό νά άνεχθεί μία βιετναμική κατοχή. 

Πλήν δμως, νομίζω δτι ήταν σφάλμα τής Κίνας πού έπέ-

τρεψε άρχικώς στό Βιετνάμ νά καταλάβει τήν Καμπότζη. 

Νομίζω δμως δτι τά βαθύτερα αίτια τής έπιθέσεως αύτής 

ήταν δτι ή Καμπότζη βρισκόταν ύπό κινεζική έπιρροή. 

'Εμείς φρονοuμε δτι θά πρέπει νά άποσυρθοuν δλες οί 

στρατιωτικές δυνάμεις καί άπό τό Βιετνάμ καί άπό τήν 

Καμπότζη. 

Κ. Καραμανλής: Μά αύτό άκριβώς άποδεικνύει δτι ίι

πάρχει lνας μεγάλος άvταγωνισμός μεταξύ Κίνας καί Σο
βιετικής 'Ενώσεως, δ δποίος φαίνεται καθαρά παντού. 

Καί πρέπει νά καταβάλουμε προσπάθειες γιά νά μήν έμφα

νισθεί αύτός δ άνταγωνισμός καί στήν δική μας περιοχή. 

τίτο: Πολύ καλή ή κατάσταση καί στήν Μέση 'Ανα

τολή. Πρέπει νά διαφυλαχθεί ή ένότητα τών 'Αδεσμεύτων 

χωρών. Δυστυχώς δμως ή Κούβα άκολουθεί πολιτική δι
χασμοu. Καί χωρίζει τίς χώρες στόν χώρο τών 'Αδεσμεύ

των σέ προοδευτικές καί άντιδραστικές. • Η Κούβα λέει δτι 
ο{ 'Αδέσμευτες χώρες πρέπει πιό στενά νά συνδεθοuν μέ 

τήν Σοβιετική "Ενωση. 

Κ. Καραμανλής: Μά τότε δέν πρόκειται περί άδεσμεύ

του πολιτικής. 

τίτο: 'Ακριβώς ετσι ε{ ναι. 'Η πολιτική μας ε{ ναι κατά 

τής δημιουργίας στρατοπέδων. 'Εμείς ijρθαμε άντίθετοι μέ 

τήν Σοβιετική ΗΕνωση λόγω τής στάσεώς μας στό θέμα τής 

Καμπότζης μέ τό Βιετνάμ. 'Υπερασπίζουμε τίς άρχές μας, 

πάνω στίς δποίες στηρίζεται ή πολιτική μας. ·Ο λαός μό

νος του πρέπει νά άποφασίζει γιά τά έσωτερικά του καί δχι 

τρίτοι. Αύτό εΙναι ενα μείον στίς σχέσεις μας μέ τήν Σοβιε

τική "Ενωση. Διότι, άν διασπασθεί ή ένότητα των 'Αδε

σμεύτων, θά ε{ναι καταστροφικό γιά δλόκληρη τήν άν

θρωπότητα. Διότι οί 'Αδέσμευτες χώρες εχουν πολλές νί

κες στόν ΟΗΕ. 

Κ. Καραμανλής: Ol 'Αδέσμευτοι δμως έχουν καί μεγά
λες άντιθέσεις μεταξύ τους. 

τίτο: Αύτό εΙναι σωστό. Θά μποροuσαν δμως νά τίς 

έπιλύσουν μόνες τους μέ εναν είρηνικό τρόπο. Αύτή τήν 

στιγμή οί άντιθέσεις των 'Αδεσμεύτων έμφανίζονται σέ 

τρείς περιπτώσεις. 'Ενώ δ άριθμός τών 'Αδεσμεύτων σή

μερα εΙναι 87 καί πάνω άπό 100 άν λάβουμε ύπόψη τά διά
φορα άπελευθερωτικά κινήματα. 

Κ. Καραμανλής: Εlναι άναμφίβολο δτι άντιπροσωπεύ

ουν μία μεγάλη δύναμη ή δποία δμως lχει περισσότερο 

ήθικό χαρακτήρα παρά πολιτικό. 

τίτο: 'Υπάρχουν συγκρούσεις καί άντιθέσεις μεταξύ 

τών 'Αδεσμεύτων, δπως π. χ. μεταξύ Τανζανίας καί Ούγ

κάντας καί μεταξύ Βορείας καί Νοτίας 'Υεμένης. 'Αλλά 

γι' αύτό φταίνε καί οί μεγάλες δυνάμεις, οί όποίες εΙ ναι 

άναμεμειγμένες σ' αύτές τίς διενέξεις. 

Κ. Καραμανλής: Νομίζω δμως δτι ο{ μεγάλες δυνάμεις 

δέν μπορούν νά έπέμβουν έάν δέν τούς τό ζητούν ο{ άντί

στοιχες χώρες γιά τίς δποίες μιλίiμε. Ώς παράδειγμα, θά 

σίiς άναφέρω τήν 'Αλβανία ή δποία, παρ' δλο πού εlναι 

μικρή χώρα, άπειλεί δλο τόν κόσμο. Πώς βλέπετε τήν συν

θήκη μεταξύ Αίγύπτου καί 'Ισραήλ; 

τίτο (κοφτά): Πρόκειται γιά μιά ξεχωριστή συνθήκη 
εiρήνης. 'Όλες οί άραβικές χώρες ε{ ναι άντίθετες. Νομίζω 

δτι πρόκειται περί λάθους, διότι δέν περιλαμβάνει τήν έπί

λυση του παλαιστινιακοί) προβλήματος. 

Κ. Καραμανλής: Μά θά έπρεπε νά ξεκινήσουν άπό κά-
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ποιο σημείο. Δι6τι αύτή ή κατάστασις συνεχίζεται ηδη έπί 

30 χρ6νια. 
τίτο: Ναί, άλλά αuτό πραγματοποιείται χωρίς τήν συμ

μετοχή τών άλλων, τής Συρίας, τής 'Ιορδανίας, κ.λ.π. 

Κ. Καραμανλής: 'Ο Σαντάτ τούς κάλεσε καί αύτοί δέν 

άνταποκρίθηκαν. Κατ6πιν αύτού, ήταν άναγκασμένος νά 

προχωρήσει στήν έπίλυση τού θέματος αύτού, δι6τι ή Αί

γυπτος έχει τ6 μεγαλύτερο φορτίο αύτού τού προβλήματος. 

Καί dν οί άλλοι δέν ηθελαν, ήταν ύποχρεωμένος νά ρυθμί

σει τήν κατάσταση τουλάχιστο γιά τήν χώρα του. 

τίτο: Τήν Συρία δμως δέν τήν κqλεσε. 

Κ. Καραμανλής: 'Εγώ κύριε πρ6εδρε, νομίζω ότι αύτ6 

τ6 θέμα εlναι ή πι6 έπικlνδυνη έστία στ6ν κ6σμο. 

Τίτο: Συμφωνώ άπόλυτα μαζί σας. 

Κ. Καραμανλής: Δι6τι μπορεί νά ύπάρχουν συγκρού

σεις lδεών καί άλλα θέματα, άλλά ύπάρχει καί ένα πολύ 

σπουδαίο θέμα, θά έλεγα τ6 σπουδαι6τερο, τ6 ένεργειακ6 

πρ6βλημα. 

τίτο: Συμφωνώ μαζί σας δτι αuτό άποτελεί κίνδυνο γιά 

τήν παγκόσμια εΙρήνη. 

Κ. Καραμανλής: Συζήτησα μέ τ6ν Η Ασσαντ κα{ τού τ6-

νισα τίς άνησυχίες μου, προσθέτοντας κα{ τήν κατάσταση 

στό 'Ιράν. Αύτ6ς μού εlπε ότι εlναι εύχαριστημένος άπό 
τίς έξελίξεις στ6 'Ιράν, διότι τό 'Ιράν δέν θά ύποστηρίζει 

πλέον τ6 'Ισράηλ icαί δέν θά τ6 έφοδιάζει μέ πετρέλαιο. 
Τού εlπα ότι αύτ6ς καί δ Σαντάτ εlναι οί δύο κύριοι παρά

γοντες οί δποίοι θά έπρεπε νά καθήσουν νά τό συζητή

σουν, καί νά δούν πού βρίσκονται. Μάλιστα τού τόνισα ότι 

θά εlναι πολύ κακ6 καί έπικfνδυνο γιά τ6 μέτωπο τών 'Αρά

βων έάν δ Σαντάτ μ6νος του ύπογράψει τήν συνθήκη. Μού . 

άπάντησε ότι, έάν δ Σαντάτ τό κάνει αύτό, θά άνατραπεί 

άμέσως. 'Εγώ όμως άμφιβάλλω σ' αύτ6. 'Ασφαλώς έδώ 

ύπάρχει καί τ6 θέμα τών Παλαιστινίων, τά δικαιώματα τών 

δποίων τά ύποστηρίζουμε κα{ έμείς. Πρέπει όμως νά έρ

θουμε καί στήν θέση τού Σαντάτ, δ δποίος έπί 30 χρόνια 
φέρει τ6 κύριο φορτίο τού πολέμου. Στήν Αίγυπτο εlναι 

όλα κατεστραμμένα. 'Επικρατεί μεγάλη δυστυχία. Γι ' αύ
τό σfiς ρωτώ, μέ τήν ύπογραφή τfίς συνθήκης θά καλυτερέ

ψει η θά χειροτερέψει ή κατάστασις; 

τίτο: Θά χειροτερέψει. 

Κ. Καραμανλής: Αύτό δέν εlναι καθόλου καλό. Διότι, 

έκτός τών άλλων, ύπάρχει καί τ6 πρ6βλημα τού πετρε

λαίου, άπό τό δποίο έξαρτfiται δλ6κληρος δ κ6σμος. Αύτ6 

δέ τό τόνισα καί στούς 'Αμερικανούς, ότι τ6 πρ6βλημα θά 

6ξύνεται συνεχώς έάν δέν έπιτευχθεί μία συμφωνία μεταξύ' 
παραγωγώv καί καταναλωτών πετρελαίου. 

τίτο: Ναί, άλλά ο{ 'Αμερικανοί δήλωσαν δτι θά 

ύπερασπίσουν τά συμφέροντα τών ·Ηνωμένων Πολιτειών 

στήν Μέση 'Ανατολή, &.κόμη καί μέ ~νοπλη έπέμβαση. 

Κ. Καραμανλής: Αύτό δέν εlναι καί τόσο εύκολο. Γι' 

αύτό χρειάζεται νά άγωνιστούμε. Δι6τι, όχι μ6νον ή 'Αμε

ρική, άλλά σ' αύτό τό θέμα θά άναμιχθούν καί ή Εύρώπη 

καί ή Σοβιετική "Ενωση. Γι' αύτό, τ6 θέμα τού πετρελαίου 

θά πρέπει νά τεθεί ύπ6 έλεγχο, ούτως ώστε μέ μία συμφω

νfα νά μείνουν ίκανοποιημένοι καί οί παραγωγοί καί ol 
καταναλωτές. Δι6τι, χωρίς μία άσφάλεια στό θέμα τού πε

τρελαίου, κανένας δέν μπορεί νά προγραμματίσει τήν οι

κονομία του. Κανένας δέν θά αlσθάνεται άσφαλής, έάν π. χ. 

τό πετρέλαιο αύξάνεται γιά 20 η περισσ6τερο τοίς έκατ6 η 

έάν αΙφνιδίως οί χώρες αύτές άποφασίσουν νά μειώσουν 
τήν παραγωγή. Κατόπιν αύτού, τά δύο αύτά θέματα, τό έ

νεργειακ6 καί τό παλαιστινιακ6, θά μπορούσαν νά προκαλέ

σουν μιά σύγκρουση στήν περιοχή τfjς Μέσης Ά νατολfjς 

καί άκριβώς γιά τ6ν λ6γο αύτ6 θά πρέπει νά ληφθούν τά 

κατάλληλα μέτρα. 'Εγώ πιστεύω ότι στήν περίπτωση αύτή 

οί 'Αμερικανοί ένήργησαν κακώς, γιατί θά μπορούσαν νά 

πιέσουν περισσ6τερο τ6 'Ισραήλ μιά πού αύτ6 έξαρτfiται 

έκατό τοίς έκατό άπ6 αύτούς. Τονίζω καί πάλι ότι θά πρέ

πει νά βρεθεί κάποια λύση στ6 ένεργειακό πρ6βλημα στήν 

Μέση Ά νατολή. Δηλαδή: νά έπιτευχθεί κάποια συμφωνία 

ή δποία θά προστατεύει τά συμφέροντα παραγωγών καί 

καταναλωτών. Πιστεύω ότι έσείς θά μπορούσατε νά έξα

σκήσετε έπιρροή, γιά νά μπορέσουν οί άλλες άραβικές χώ

ρες μέ αύτ6 τό πνεύμα, νά κατανοήσουν τήν πράξη τοίi 
Σαντάτ. Διότι, στ6 σημείο αύτό, θά ηθελα νά τονίσω ότι 

έκτιμώ τ6 θάρρος τού Σαντάτ. Γιατί, όπως καί νάναι, ή 

πράξη του άποτελεί έvα βfίμα γιά τήν έπίλυση τού Μεσα
νατολικού προβλήματος. 

τίτο: 'Εγώ τούς ε{πα νά μήν έξωθοuν στά άκρα τόν 

Σαντάτ. Πλήν δμως οί άλλες χώρες άπειλοuν δτι θά κάνουν 

~ναν άποκλεισμό του Σαντάτ. 

Κ. Καραμανλής: Αύτό έξαρτfiται. Διότι άν τεθούν 

μπροστά άπό ένα τετελεσμένο γεγον6ς, θά έγκαταλείψουν 

τήν προσπάθεια αύτή. 

τίτο: Δέν θά τήν έγκαταλείψουν. 

Κ. Καραμανλής: 'Υπάρχει περίπτωσις άνατροπfjς τού 

Σαντάτ; 

τίτο: Δέν ξέρω. Αuτοί τό λένε αuτό, άλλά κάνουν λογα

ριασμό χωρίς τόν ξενοδόχο. 
Κ. Καραμανλής: Πώς βλέπετε τήν κατάσταση στά 

Βαλκάνια; 

τίτο: Δέν ε{ναι άπαισιόδοξη . Μόνο έμείς μέ τήν Βουλ

γαρία ~χουμε διαφορές. 0{ Βούλγαροι ~γιναν τώρα έπιθε
τικώτεροι. 

Κ. Καραμανλής: Τά παρακολουθώ αύτά. Γι' αύτ6 οί 

προσπάθειές μου προσανατολίζονται πρ6ς μιά διαβαλκα

νική συνεργασία. Δι6τι πιστεύω ότι πολιτική σημαίνει δη

μιουργία έν6ς κατάλληλου κλίματος. Μέ τόν τρ6πο αύτ6 

μπορούν νά έπιλυθούν καί τά προβλήματα τά δποία ύπάρ

χουν. Γιά ποιό λόγο ή Βουλγαρία δέν έπιθυμεί μlα διαβαλ

κανική συνεργασία; 

τίτο: Διότι ε{ναι στενά συνδεδεμένη μέ τήν Σοβιετική 

"Ενωση. 

Κ. Καραμανλής: Καί γιατί ή Σοβιετική "Ενωση δέν 

έπιθυμεί μιά τέτοια συνεργασία; 

τίτο: Διότι θεωρεί τά Βαλκάνια ώς δική της σφαίρα 

έπιρροής. 

Κ. Καραμανλής: Ναί, άλλά έδώ δέν πρ6κειται γιά κά

ποια πολιτική ένωση. Έγώ, ώς γνωστ6ν, άνήκω στήν Δύ

ση καί τώρα μπαίνω στήν Εύρωπαϊκή Οlκονομική Κοιν6-

τητα, έσείς εlστε άδέσμευτοι, κ.ο.κ. 

τίτο: Πρό δύο μηνών μίλησα στά Σκόπια δτι ή Γιουγ

κοσλαβία δέν ~χει έδαφικές βλέψεις πρός καμμιά χώρα καί 

ή πολιτική αuτή θά συνεχισθεί. 'Αλλά στήν Βουλγαρία 

γίνεται ήδη δημοσίως λόγος καί γράφουν δτι ο{ δικοί μας 

Μακεδόνες ε{ ναι Βούλγαροι. 

Κ. Καραμανλής: Αύτά τά παρακολουθώ. Αύτ6ς εlναι 

ένας χαρτοπ6λεμος. Νομίζετε ότι ή Κίνα καί ή Σρβιετική 
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"Ενωση μπορεί νά όξύvουν τήν κατάσταση στά Βαλκάνια; 

τίτο : Μέχρι κάποιο σημείο ναί. 

Κ. Καραμανλής: Δι6τι, άν ή Κίνα θά ηθελε νά άνησυχή

σει τήν Σοβιετική "Ενωση, μπορεί νά τ6 πράξει αύτ6 στήν 

v Α πω 'Ανατολή καί στά Βαλκάνια. 'Εγώ δέχθηκα τ6ν Κι

νέζο ύπουργό 'Εξωτερικών. Μοίι μίλησε έχθρικά γιά τήν 

Σοβιετική "Ενωση. Τοίι εlπα ότι, κατά τήν διάρκεια τής 

έπισκέψεώς του στήν 'Ελλάδα, δέν θά έπιθυμοίισα νά δώ

σει δημοσίως δηλώσεις κατά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 

Διότι έμείς δέν έπιθυμοίιμε άvταγωνισμ6 στήν περιοχή αύ

τή. Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά δώσουμε lδιαίτερη προ

σοχή γιά νά μήν γίνουν τά Βαλκάνια έκείνο πού ήσαν πρό 

40 έτών. Συμφωνώ ότι ή γενική κατάσταση δέν εlναι καλή. 

Δέν εlναι καλή οστε ή οlκονομική, οστε ή πολιτική, οστε ή 

κοινωνική. Ή Εύρώπη βρίσκεται σέ μία οlκονομική κρί

ση. Τό ίδιο καί ή 'Αμερική. Αύτό δέ έχει έπlδραση σέ 

όλους μας. 'Εγώ, όπως γνωρίζετε, ύποστηρίζω μία στενή 

συνεργασία μεταξύ τών εύρωπαϊκών χωρών. 

τίτο: Συμφωνώ μαζί σας. 

Κ. Καραμανλής : 'Εμείς μέχρι τό Μάιο η τόν 'Ιούνιο θά 

γίνουμε μέλη τής ΕΟΚ. Καί αύτό κατά τήν άποψή μου θά 

ένισχύσει τήν συνεργασία μεταξύ 'Ελλάδος καί Γιου

γκοσλαβίας. 'Ασφαλώς, ή Γιουγκοσλαβία έχει μιά δική της 

καθορισμένη πολιτική, άλλά μπορεί μέσω τής 'Ελλάδος 

νά μπαίνει στήν ΕΟΚ. Αύτό όμως πού μέ άνησυχεί εlναι 

ότι γενικώτερα ή κατάστασις δέν πάει καλά. 

τίτο: 'Εγώ, πολλές φορές σκέφτομαι καί άναλύω τήν 

πολιτική του Κάρτερ στήν Μέση ' Ανατολή . Βεβαίως, τώ

ρα έμφανίζεται πιό έλαστικός. ·Αλλά πολύ προσέχει τήν 

μία πλευρά . ·Εννοώ τό 'Ισραήλ, τό όποίο ~χει μόνο 3,5 
εκατομμύρια κατοίκους, άπό τήν άλλη πλευρά ύπάρχουν οί 

v Αραβες μέ 120 εκατομμύρια. 
Κ. Καραμανλής: Αύτ6 ηδη τό τόνισα έγώ. Καί εlπα ότι 

εlναι λάθος τών 'Αμερικανών. Διότι τ6 'Ισραήλ έξαρτiiται 

έξ δλοκλήρου άπ6 τούς 'Αμερικανούς. 

τίτο : Αύτό εΙναι άποτέλεσμιi τής μεγάλης πιέσεως πού 
έξασκεί τό λόμπυ των 'Ισραηλινών στίς 'Ηνωμένες Πολι

τείες. 

Κ. Καραμανλής: Τώρα όμως εlναι ή πρώτη φορά πού ol 
'Αμερικανοί άποφάσισαν νά σφίξουν λίγο τ6 ·Ισραήλ. Ol 
'Αμερικανοί πιστεύουν ότι μετά τήν συνθήκη μέ τόν Σαν

τάτ θά λύσουν καί τό παλαιστινιακό πρόβλημα. Ol άραβι

κές χώρες όμως δυσπιστοίιν. Γι • αύτ6, πρέπει νά δοθοίιν 
δρισμένες έγγυήσεις. 

τίτο: ' Εγώ τόν Μάιο θά έπισκεφθώ τήν Σοβιετική 

'Ένωση . 

Κ . Καραμανλής : Έγώ τόν 'Οκτώβριο, γιά πρώτη φο

ρά. 

τίτο : Θέλω νά άνταλλάξω άπόψεις μέ τόν Μπρέζνιεφ. 

Διότι εΙ ναι άνθρωπος, μέ τόν όποίο μπορεί κανείς νά συζη
τήσει. 

Κ. Καραμανλής: Ol προσωπικές έπαφές εlναι πάντοτε 
ώφέλιμες. Διότι δίδουν τήν εύκαιρία νά ξεκαθαρίσει κανείς 
πολλές παρεξηγήσεις. 'Αποδίδετε κάποια πολιτική σημα

σία στήν τελευταία έπlσκεψη τοίι Μπρέζνιεφ στήν Βουλ

γαρία; 

τίτο : VΕχει κάποια πολιτική σημασία. Αύτό φαίνεται 

καί άπό τήν άντίδραση τών Βουλγάρων. Παρ' δλο πού 

ε{ναι δύσκολο νά πιστέψει κανείς δτι δ Μπρέζνιεφ τούς 

ώθεί πρός τήν κατεύθυνση αύτή. 'Αλλά οί Βούλγαροι εΙναι 

έκ χαρακτήρος τέτοιοι. 

Κ. Καραμανλής : Μέ τό άνοιγμα τής Κίνας άλλάζουν 

πολλά πράγματα. Διότι ή Σοβιετική "Ενωση περιέρχεται 

σέ διεθνή άπομόνωση. Αύτ6 δέν γίνεται διότι ή Κίνα άπο

καθιστii έπαφές μέ τίς εύρωπαϊκές χώρες. Δέν ξέρω πώς θά 

άντιδράσει ή Σοβιετική "Ενωση σ ' αύτή τήν άπομ6νωση. 

τίτο: Ό Χούα μου εΙπε δτι ή Κίνα δέν ~χει έδαφικές 

βλέψεις έπί τής Σοβιετικής 'Ενώσεως . Παλαιότερα δμως 

οί Κινέζοι μιλουσαν περί διεκδικήσεως ώρισμένων περιο

χών τής Σιβηρίας. 'Ασφαλώς ή έπιθυμία τής Κίνας εΙναι 

νά έξελιχθεί δσο εΙναι δυνατόν περισσότερο. 

Κ. Καραμανλής : Σέ τί συνίσταται ή σύγκρουση μεταξύ 
Κίνας καί Σοβιετικής 'Ενώσεως; 

τίτο: Στόν άγώνα διά τήν έπικράτηση . Ή Κίνα ε{ναι 

3-4 φορές μεγαλύτερη τής Σοβιετικής • Ενώσεως . • Η Σο
βιετική "Ενωσις θά ijθελε νά εχει κατά κάποιο τρόπο όμα

λές σχέσεις μέ τήν Κίνα, άλλά άντιτίθεται άπό τήν άλλη 

πλευρά στήν έπέκταση τής Κίνας. 

Κ. Καραμανλής: Βλέπετε προοπτικές κάποιας συνερ

γασίας μεταξύ Κίνας καl Σοβιετικής • Ενώσεως; 
τίτο: VΟχι. Τό εΙχα τονίσει αύτό καί παλαιότερα. Στό 

δείπνο τό όποίο εΙχα παραθέσει πρός τιμήν του Χούα του 

ε{πα δτι θά ήταν ώφέλιμο νά άποκαταστήσει ή Κίνα δμα

λές σχέσεις μέ τήν Σοβιετική "Ενωση. VΕφυγα άμέσως 

χωρίς νά περιμένω άπάντηση καί τόν άφησα νά τό σκεφθεί. 

Αύτό τό ίδιο εΙπα καί στούς Ρώσους. Χωρίς δμως νά βρώ 

&.νταπόκριση. 

Κ. Καραμανλής: 'Ακριβώς διότι δ άvταγωνισμός εlναι 

σκληρ6ς. 
Κ. Καραμανλής: Πώς βλέπετε τήν κατάσταση στό 

'Ιράν; 

τίτο : "Ολες οί &.ραβικές χώρες χαιρέτισαν τήν μεταβο

λή στό 'Ιράν. 

Κ. Καραμανλής: Ναl αύτό μοίι εlναι γvωστ6. Εlπα όμως 

σέ όλους, όταν έπισκέφθηκα τίς άραβικές χώρες, ότι σπου

δαι6τερο γεγονός εlναι ή σταθεροποίηση τής έσωτερικής 

καταστάσεως σέ μιά χώρα καl όχι δ έξοπλισμός τής άντι
στοlχου χώρας. Διότι αύτ6 άποδεικνύεται καl στήν περί

πτωση τοίι 'Ιράν, τό δποίο εlχε δαπανήσει τεράστια ποσά 
γιά έξοπλισμούς καί στό τέλος δέν μπόρεσε νά διατηρηθεί 

ώς σύστημα λόγω τής έσωτερικής καταστάσεως. 'Ο r Ασ

σαvτ μοίι εlπε ότι στήν περίπτωση τοίι 'Ιράν εfμαστε lκα

νοποιημένοι γιατί τώρα τό ·Ιράν θά εlναι κατά τοίι • Ισρα
ήλ. Αύτός βλέπει τli γεγονότα αύτά μέ αύτά τά κριτήρια. Π 
θά συμβεί όμως έάν έπικρατήσουν ο{ έξτρεμιστικές δυνά

μεις τοίι ·Ισλάμ η τοίι Μαρξισμοίι; Διότι δ Χομεϊνί δέν 

κατόρθωσε άκόμη νά σταθεροποιήσει τήν κατάσταση καl 

εΙσαγάγει κάποιο σύστημα στήν χΊhρα. 
τίτο : 'Ο Χομεϊνί:καί δ Μπαζαργκάν συναντήθηκαν καί 

συμφώνησαν νά σταματήσουν οί έκτελέσεις άπό τίς έπα

ναστατικές έπιτροπές. 

Κ. Καραμανλής : Π γνώμη έχετε, τ{ σημαίνει δ όρος 

Ισλαμική δημοκρατία τοίι Χομεϊνί; 

τίτο: Δέν εΙναι κάτι τό καινούργιο . Τό ίδιο σκέπτεται 

καί δ Καντάφι. Πιστεύει δτι τό • Ισλάμ πρέπει νά ε{ ναι δ 
κύριος παράγοvτας στήν ζωή τής χώρας. 

Κ. Καραμανλής: Αύτό εlναι ένα εlδος κονφούζιο. Διότι 
ή θρησκεία δέν μπορεί νά έπιλύσει τά προβλήματα στόν 
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κόσμο. Γίνονται όμως προσπάθειες, ή κίνηση αύτή νά εί

σχωρήσει καί σέ άλλες χώρες. Αύτό ύπάρχει στήν Αίγυ

πτο, στήν Σαουδική 'Αραβία καί ή διόγκωσις αύτοv τοv 

κινήματος Όά δημιουργήσει νέα προβλήματα καί νέα έπι
δείνωση. Καί στήν Τουρκία ύπάρχουν τέτοια φαινόμενα. 

τίτο: Ναί, ε{ ναι δυνατόν. Τό Πακιστάν καί τό 'Ιράν 

έγκατέλειψαν τό ΣΕΝΤΟ. 'Εξέφρασαν τήν έπιθυμία νά 

μποϋν στούς 'Αδέσμευτους. Στό ΣΕΝΤΟ παρέμεινε ή 

' Αμερική καί ή ... 
Κ. Καραμανλής : Μά ή 'Αμερική συμμετείχε στό ΣΕΝ

ΤΟ ώς παρατηρητής. Τό έγκαταλείπει καί ή Τουρκία. Πρέ

πει νά διαπιστώσουμε όμως ότι ε{ναι πολύ ταραγμένη όλη 

έκείνη ή περιοχή. Καί στό Πακιστάν, πολύ κακή ή κατά

στασις. 'Ακόμη άν έκτελέσουν καί τόν Μποvτο τότε θά 

έπέλθει ένας έμφύλιος πόλεμος στήν χώρα. 

τίτο: Καί στήν Νότιο 'Αφρική ή δλη κατάστασις βρί

σκεται σέ νεκρό σημείο, παρά τίς άποφάσεις τοϋ ΟΗΕ. 

Κ. Καραμανλής: Γι' αύτό άκριβώς τονίζω τήν άνάγκη 

ότι τουλάχιστο στήν δική μας τήν περιοχή θά πρέπει νά 

έργασθοvμε γιά νά έmτύχουμε μία σταθερότητα καί νά 

άποφεύγουμε, δ, τι μiiς φέρνει σέ άντίθεση. Βλέπετε, λόγω 

τής άποσταθεροποιήσεως ή δποία ύπάρχει στήν Τουρκία 

άνησυχεί καί ή Συρία. "Ενα πρόσθετο πρόβλημα τών 

Τούρκων ε{ναι καί τό πρόβλημα τών Κούρδων. Ol δέ έξε
λίξεις τοv 'Ιράν ε{ναι δυνατό νά έπιδράσουν καί στήν 

Τουρκία. Στήν Τουρκία ύπάρχει πολύ καλή πολιτική καί 

οiκονομική κατάσταση. "Οπως γνωρίζετε, έμείς έχουμε 

διαφορές μέ τούς Τούρκους, τίς δποίες τίς προκάλεσε ή 

Τουρκία. Καί οί δποίες δέν έπιλύονται, διότι δέν ύπάρχει 

σταθερή Κυβέρνηση στήν Τουρκία. Τούς καλούμε- παρά 

ταvτα- νά έξετάσουν τό ένα ή τό άλλο πρόβλημα, στήν 

άρχή τό άποδέχονται καί έν συνεχέίι;ι άμέσως άλλάζουν 
γνώμη. Αύτά όλα προέρχονται άπό τήν κακή έσωτερική 

κατάσταση. Τώρα περιμένουν οlκονομική βοήθεια άπό 

όλο τόν κόσμο. Τό ποσό όμως πού ζητούν δένε{ ναι δυνατό 

νά τούς χορηγηθεί. Ζητοvν 10 δισεκατομμύρια δολλάρια 
γιά μιά σχετική έπίλυση τών οiκονομικών τους προβλημά

των. Θά τούς δώσουν μόνο ένα δισεκατομμύριο. 'Ο πλη

θωρισμός τους κυμαίνεται κάπου στά 60-70%. Ή άνεργία 
τους φθάνει τά 3-3,5 έκατομμύρια καί πέραν αύτοv έπικρα
τεί καί ή τρομοκρατία. Αύτά τά φαινόμενα έμποδίζουν τήν 

άνάπτυξη ένός έποικοδομητικοv διαλόγου. Οί Τούρκοι θά 
μπορούσαν νά δώσουν λύση στό κυπριακό πρόβλημα. Διό

τι αvτοί τό δημιούργησαν. Αvτά ε{ναι τεράστια σφάλματα. 

τίτο: Ό Έτσεβίτ ήταν μεγάλος ιδεαλιστής, δταν ελε

γε δτι θά λύσει τό κυπριακό πρόβλημα μόλις ελθει στήν 

έξουσία. 

Κ. Καραμανλής: Βλέπετε όμως τί συμβαίνει στήν πρά

ξη. 'Ο Βαλντχάιμ άδυvατεί νά έπιτύχει μία άνανέωση τών 

συνομιλιών μεταξύ τώνδύο κοινοτήτων, λόγω τής τουρκι

κής άδιαλλαξίας. Διότι, γιά νά έπιστρέψουν ol Τούρκοι 
τήν 'Αμμόχωστο καί γιά νά έπιτρέψουν νά έπιστρέψει ένας 

άριθμός προσφύγων, ζητοvν άπό τήν Κύπρο νά μήν προ

σφεύγει στό μέλλον στούς διεθνείς όργανισμούς. Αvτό ό

μως, όπως γνωρίζετε, ε{ναι τό μόνο δικαίωμα καl τό μόνο 

όπλο πού έχει μείνει στά χέρια τών 'Ελληνοκυπρίων. Ή 

Κύπρος στοίχισε στήν Τουρκία 2,5 δισεκατομμύρια δολλά
ρια. Ol 'Αμερικανοί, γιά νά άναγκάσουν τούς Τούρκους νά 
δώσουν κάποια λύση στό Κυπριακό, τούς έπέβαλαν τό 

έμπάργκο. Γιά τόν ίδιο λόγο έγινε καί ή άρση τοv έμπάρ

γκο. τίποτα όμως μέχρι σήμερα δέν έχει έπιτευχθεί. Τούς 
έχουν καταδικάσει καί τούς καταδικάζουν όλοι ο{ διεθνείς 

όργανισμοί. 

»Οί δέ Κύπριοι δέχονται καί μία αvτόνομη μορφή δημο

κρατίας. 'Ακόμη δέχονται νά κρατήσουν οί Τούρκοι τό 

25% τοv κυπριακού έδάφους, ποσοστό τό δποίο ε{ναι με
γαλύτερο έν σχέσει μέ τόν τουρκοκυπριακό πληθυσμό τής 

νήσου. Οί Τούρκοι όμως δέν συμφωνούν μέ τίποτα. Καί 

αύτό προέρχεται άπό τήν κακή έσωτερική κατάσταση. 

τίτο: Ναί αuτό ε{ναι τό κύριο αίτιο. 

Κ. Καραμανλής: Τόν 'Απρίλιο θά συναντηθώ μέ τόν 

Ζίφκωφ καί θά προσπαθήσω νά τόν πείσω νά προωθήσουμε 

τήν διαβαλκανική συνεργασία. 

τίτο: Πρέπει νά άναπτύξουμε τήν πολυμερή συνεργα

σία. Παρ' δλο πού, γιά νά ε{μαι εiλικρινής, έγώ άποδίδω 

μεγάλη προτεραιότητα στήν άνάπτυξη καλών σχέσεων με

ταξύ 'Ελλάδος καί Γιουγκοσλαβίας. 

Κ. Καραμανλής: Ναί, έμείς άποτελοvμε τόν άξονα. Καί 

πρέπει νά άναπτύσσουμε όλο καί περισσότερο τίς μεταξύ 

μας σχέσεις. 

τίτο: 'Εμείς προσπαθοϋμε νά άναπτύσσουμε τίς σχέ

σεις μας καί μέ τήν 'Αλβανία. 

Κ. Καραμανλής: Καί μείς τό ίδιο κάνουμε. Τώρα, οί 

σχέσεις μας μέ τήν 'Αλβανία ε{ ναι καλές. Παρ' όλο πού μέ 

τήν 'Αλβανία έχουμε παληές διαφορές. 'Εσείς γνωρίζετε 

ότι έκεί ύπάρχουν 150-200.000 "Ελληνες καί συγκεκριμένα 
στήν Βόρειο ~Ήπειρο. Τυπικά, μέ τήν 'Αλβαν{α βρισκό

μαστε σέ έμπόλεμο κατάσταση, διότι δέν έχουμε ύπογράψει 

συνθήκη είρήνης. 'Εγώ όμως μετά τήν έπιστροφή μου 
στήν 'Ελλάδα προσπάθησα νά μήν ύποκινώ τέτοια θέματα, 

άκριβώς γιά τήν δημιουργία ένός καλοv κλίματος. Διότι ή 

ύποκίνησις τών διαφορών μας θά έσήμαινε έπιδείνωση τής 

καταστάσεως. 

τίτο: Αuτή ε{ναι πάρα πολύ σωστή πολιτική. 0{ οικο
νομικές μας σχέσεις μέ τήν 'Αλβανία ε{ναι καλές. νΕχουμε 

ίδεολογικές διαφορές. 

Κ. Καραμανλής: Πρέπει νά καταβάλουμε προσπάθειες 

γιά νά τούς συμπεριλάβουμε στό περιβάλλον μας, γιά νά 

μήν περιέλθουν ύπό τήν έπίδραση τρίτων. Διότι, θά θυμii

στε, ότι τό 1940 ή 'Ιταλία έπετέθη κατά τής 'Ελλάδος, 

χρησιμοποιώντας τό έδαφος τής 'Αλβανίας. Ή 'Αλβανία, 

μέχρι πρό τινος, βρισκόταν ύπό τήν έπίδραση τής Κίνας. 

Γιά τούς λόγους αvτούς πρέπει νά τήν ένθαρρύνουμε νά 

συνεργαστεί μαζί μας. Κατ' αvτό τόν τρόπο έμείς έχουμε 

άναπτύξει τίς σχέσεις μας μέ τήν 'Αλβανία. Τώρα έχουμε 

καί άεροπορική σύνδεση. Κάνουμε άvταλλαγές καθηγητών 

πανεπιστημίου, συγκροτημάτων, κ.λ.π. 

τίτο : Αuτό ε{ναι πολύ καλό. Καί σέ μaς ύπάρχουν ση
μεία καλλιτερεύσεως τών μεταξύ μας σχέσεων. Μποροϋμε 

νά τούς βοηθήσουμε καί τούς τό είπαμε αuτό, στήν κατα

σκευή μιaς σιδηροδρομικής γραμμής. 

Κ. Καραμανλής: Ναί, χρειάζονται τήν βοήθεια, διότι, 

άν παραμείνουν άπομονωμένοι, δέν μπορούν νά άναπτυ

χθοvν»21 . 

Στό κοινό άνακοινωθέν, μετά τή λήξη τών συ

νομιλιών, έπισημάνθηκαν, συμπερασματικά, τά άκό

λουθα: 
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«Τά δύο μέρη άπέδωσαν ίδιαίτερη προσοχή στά οίκο

νομικά θέματα. Έξετίμησαν θετικά τήv άνάπτυξη τών οι
κονομικών σχέσεων καίε βεβαίωσαν τή συνεισφορά καί τό 

σημαντικό ρόλο τής μονίμου διυπουργικής επιτροπής γιά 

τήν οίκονομική συνεργασία. Τά δύο μέρη ύπεγράμμισαν τό 

ενδιαφέρον τους νά ίδοuν εΙσαγόμενες νέες μορφές, εξε

λιγμένες καί σύγχρονες, οΙκονομικής συνεργασίας, ίδίως 

στούς τομείς τής βιομηχανικής, επιστημονικής καί τεχνι

κής συνεργασίας. 

»2. Τά δύο μέρη εξέφρασαν τή θέλησή τους νά συνεχί
σουν τίς προσπάθειες γιά τήν άνάπτυξη, κατά ίσόρροπο 
καί πολύμορφο τρόπο, τών εμπορικών άνταλλαγών, οπως, 

επίσης, καί γιά νά εκμεταλλευθοuν τίς ύπάρχουσες δυνατό

τητες γιά τήν άνάπτυξη τής συνεργασίας στούς τομείς τών 

συγκοινωνιών, τής ενεργείας καί τής ύδροοικονομίας . 

»3. Τά δύο μέρη εξέτασαν, επίσης, τά ίκανοποιητικά 

άποτελέσματα στά θέματα του πετρελαιαγωγοί), πού θά 

συνδέει τήν • Ελλάδα μέ τήν Γιουγκοσλαβία καί τών όδι
κών μετdφορών τράνζιτ διά τής Γιουγκοσλαβίας. 

»4. Τά δύο μέρη εξέφρασαν τό ενδιαφέρον τους γιά 
τήν κατασκευή διεθνών όδών, συμπεριλαμβανομένης τής 

κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής διπλής κατευθύν

σεως Νίς - γιουσκοσλαβικών συνόρων - έλληνικών συνό

ρων - Θεσσαλονίκης καί τής ήλεκτροδοτήσεώς της, λαμ
βανομένης ύπ' όψιν τής σημασίας τών μεταφορών τράνζιτ 

καί τών άπ ' εύθείας γραμμών πρός τή Μέση 'Ανατολή διά 

τών δύο αύτών χωρών. 

»'Ιδιαίτερη προσοχή εδόθη στίς σχέσεις τών βαλκανι

κών χωρών. Οί δύο ήγέτες συμφώνησαν οτι οί διμερείς 

σχέσεις κατανοήσεως τής συνεργασίας, καλής γειτονίας, 

άνταποκρίνονται στά συμφέροντα ολων τών χωρών τής 

περιοχής καί εξυπηρετοuν τήν ύπόθεση τής είρήνης καί 

τής άσφαλείας μέσα στήν βαλκανική χερσόνησο καί στήν 

Εύρώπη . 

»Τά μέρη ύπογράμμισαν τήν άπόφασή τους νά ενθαρρύ

νουν τήν πολυμερή διαβαλκανική συνεργασία στόν οίκο

νομικό καί τεχνικό-τομέα μέ βάση τίς άποφάσεις τής συνό

δου τών εμπειρογνωμόνων τών βαλκανικών χωρών στήν 
'Αθήνα., 

»Τά δύο μέρη εξήτασαν τήν κατάσταση στήν Κύπρο, 

πού άποτελεί μιά άπειλή γιά τήν είρήνη καί τήν σταθερό

τητα στήν περιοχή. 'Εκηρύχθησαν ύπέρ μιaς δικαίας καί 

διαρκοuς λύσεως του προβλήματος πού θά εξ η σφάλιζε τήν 

άνεξαρτησία, τήν έδαφική άκεραιότητα, τήν κυριαρχία καί 
τό άδέσμευτο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα στά 

πλαίσια τών σχετικών άποφάσεων τής Γενικής Συνελεύ

σεως του Συμβουλίου 'Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

»Τά δύο μέρη έκηρύχθησαν ύπέρ τής συντόμου έπανα

λήψεως τών διακοινοτικών συνομιλιών ύπό τήν α{ γίδα του 

γενικοu γραμματέα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

» • Υπογραμμίζοντας τήν άνάγκη έπιλύσεως χωρίς κα
θυστέρηση τής κρίσεως τής Μέσης ' Ανατολής, ή όποία 

άπειλεί σοβαρά τήν είρήνη στόν κόσμο, τά δύο μέρη έξέ

φρασαν τήν ύποστήριξή τους σέ ολες τίς προσπάθειες πού 

άποβλέπουν σέ δικαία καί όλική λύση, ή όποία θά διασφα

λίζει τά νομικά δικαιώματα του παλαιστινιακοί) λαοu, τή 

διαρκή εi.ρήνη καί τήν άσφάλεια σέ ολα τά Κράτη τής πε

ριοχής . 

»Τά δύο μέρη ύπεγράμμισαν τή σημασία τής προσεχοuς 

συνόδου τής διασκέψεως του ΟΗΕ, γιά τό δίκαιο τής θα

λάσσης, καί εξέφρασαν τή θέλησή τους νά κατευθύνουν τίς 

προσπάθειές τους , κατά τή διάσκεψη αύτή, πρός τήν έπε

ξεργασία γενικών κανόνων διεθνοuς δικαίου στόν τομέα 

αύτό, πού θά έγγυόνταν τήν ελευθερία τής ναυσιπλοίας , θά 

εξασφάλιζαν τή διεθνή συνεργασία μέ σκοπό τήν είρηνική 

χρήση τών θαλασσίων καί ύποθαλασσίων χώρων καί τήν 

προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, λαμβανομένων 

ύπ' όψιν τών έθνικών δικαιωμάτων, έξέφρασαν δέ τήν εύ

χή, ή σύμβαση νά διατυπωθεί κατά τρόπο ενθαρρύνοντας 

τήν είρήνη καί τήν διεθνή σταθερότητα . 

»Τά δύο μέρη έπανεβεβαίωσαν τήν προσήλωση τών 

χωρών τους στίς άρχές καί τούς άντικειμενικούς σκοπούς 

του ΟΗΕ, έξέφρασαν τήν ύποστήριξή τους στίς προσπά

θειες του όργανισμοu αύτοu γιά τή διατήρηση τής εi.ρήνης, 

τής άσφάλειας, καί τής διεθνοuς συνεργασίας καί ύπε

γράμμισαν τή σημασία πού άποδίδουν στήν ενίσχυση τής 

άποτελεσματικότητος τών δραστηριοτήτων του, συμπερι

λαμβανομένης τής αύστηρaς έφαρμογής τών )ποφάσεων 
του όργανισμοu άπ' ολα τά Κράτη-μέλη». 

Μετά τή Γιουγκοσλαβία, δ Κ. Καραμανλής έπι

σκέφθηκε, στίς 19 Μαρτίου, τή Ρουμανία όπου ε{χε 
δύο διαδοχικές συνομιλίες μέ τόν Νικολάε Τσαουσέ

σκου. 'Η συνάντηση του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) μέ 

τόν Ρουμάνο πρόεδρο εδωσε τήν εύκαιρία νά έπιβε

βαιωθεί ή προσήλωση τών δύο Κυβερνήσεων στή~ 

έπιδίωξη τής σταθερότητας καί τής γαλήνης στά 
Βαλκάνια, άλλά καί στή μέγιστη δυνατή άπεξάρτη

ση τών χωρών τής περιοχής άπό τούς όξείς άνταγω

νισμούς μεταξύ τών Μεγάλων Δυνάμεων. 

Σέ συνοπτικό μνημόνιο γιά τή συνομιλία μεταξύ 

τών δύο ήγετών, άναφέρονται τά έξής: 

<<Ό κύριος πρωθυπουργός συνηντήθη στό Βουκουρέ

στι μέ τόν πρόεδρο Τσαουσέσκου τήν lΟην πρωινήν τής 

19ης Μαρτίου . Μετά άπό τίς σχετικές έκατέρωθεν φιλο

φρονήσεις καί κατόπιν σχετικής έρωτήσεως του κ. Τσα

ουσέσκου, συνεφωνήθη νά διεξαχθεί ή συζήτηση ύπό 

μορφή διαλόγου έπί συγκεκριμένων θεμάτων, άρχής γενο

μένης άπό τήν διεθνή κατάσταση . 

»'Ο κ. Τσαουσέσκου έδέχθη τήν άποψη του κ. πρωθυ

πουργοί) οτι ή διεθνής κατάστασις εΙναι συγκεχυμένη, άλ

λά δέν νομίζει οτι δικαιολογεί άπαισιοδοξία . • ο κ. πρωθυ
πουργός, άντίθετα, ύποστήριξε οτι ή διεθνής κατάστασις, 

δπως διαμορφώνεται, δικαιολογεί άνησυχίες γιά τό μέλ

λον . Ό κ. πρωθυπουργός άνέπτυξε τούς λόγους στούς 

όποίους στηρίζει τίς άνησυχίες του, μετά δέ τήν άνάπτυξη 

αύτή, ό κ. Τσαουσέσκου συμφώνησε μέ τίς εκτιμήσεις τοu 

κ. πρωθυπουργοί) . • ο κ. πρωθυπουργός ύποστήριξε οτι τό 
σημαντικότερο γεγονός, μετά τόν τελευταίο πόλεμο, εΙναι 

ή εξοδος τής Κίνας άπό τήν άπομόνωση, πράγμα που μετα

βάλλει τόν συσχετισμό δυνάμεων καί άνατρέπει τίς προο

πτικές πού ύπήρχαν γιά τίς διεθνείς έξελίξεις. 

»·Ο κ. Τσαουσέσκου συμφώνησε μέ τήν άποψη αύτή 

του κ. πρωθυπουργοί), ύπεστήριξε ομως οτι τό γεγονός αύ

τό μπορεί νά άποδειχθεί ώφέλιμο γιά τήν διεθνή είρήνη, 

δεδομένου οτι, παράλληλα μέ τίς δύο ύπερδυνάμεις, δημι

ουργοuνται καί άλλα κέντρα δυνάμεως, οπως ή Κίνα, ή 
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'Ιαπωνία καί ή Κοινή 'Αγορά, είς τρόπον ώστε νά ύπάρχει 

μία πολυκεντρική κατανομή ίσχύος στόν κόσμο. ·Ο κ. 

πρωθυπουργός συμφώνησε μέ τήν παρατήρηση αuτή, ύπό 

τήν προϋπόθεση δμως δτι τά νέα αuτά κέντρα δυνάμεως θά 

διατηρήσουν τήν αυτοτέλειά τους καί δέν θά μεταβληθοϋν, 

κατά τήν διαδρομή τοϋ χρόνου, σέ δύο συνασπισμούς, δ

πως π. χ. Κίνα - Ρωσία άφ' ένός καί 'Αμερική - Εύρώπη 
-'Ιαπωνία άφ' έτέρου. 

»Κατόπιν, έθίγη τό θέμα τής Βαλκανικής . • Ο κ. πρωθυ

πουργός ρώτησε τόν κ. Τσαουσέσκου πώς έκτιμά τήν κατά

σταση στήν περιοχή μας στά πλαίσια αύτής τής διεθνοϋς 

καταστάσεως. ·Ο κ . Τσαουσέσκου ε{πε δτι ή κατάστασις 

ε{ναι καλή, άλλά μπορεί νά γίνει άσφαλώς καλύτερη γιά νά 

προωθηθεί ή ίδέα τής διαβαλκανικής συνεργασίας, τήν δ

ποία έκείνος ύποστηρίζει άνεπιφύλακτα. Στό σημείο αύτό, 

δ κ. πρωθυπουργός παρατήρησε δτι, γιά νά έπιτευχθεί αύτή 

ή προσπάθεια θά πρέπει νά πείσουμε τήν Βουλγαρία νά 

μετάσχει. Τότε δ κ . Τσαουσέσκου ε{πε; όχι τήν Βουλγαρία, 

άλλά τήν Ρωσία . Σέ έρώτηση τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ γιατί 

άντιδρά ή Ρωσία στήν διαβαλκανική συνεργασία, δ κ. 

Τσαουσέσκου άπάντησε δτι ή Ρωσία φοβάται δτι ή δια

βαλκανική συνεργασία σέ τεχνικούς τομείς μπορεί νά έξε

λιχθεί τελικά καί σέ πολιτική συνεργασία. • Η έξέλιξις 
αύτή θά ένίσχυε τά αίσθήματα 1άνεξαρτησίας τών Βαλκα
νίων άπέναντι τής Ρωσίας, ή όποία ετσι θά εχανε τήν έπιρ

ροή της στά Βαλκάνια τά όποία θεωρεί ώς ζώνη σοβιετικής 

έπιρροής. Τά άνωτέρω, διευκρίvησε δ κ . Τσαουσέσκου, εΙ
παν στόν ίδιο εuθέως oi Ρώσοι στήν Μόσχα. 

»'Εν συνεχεί~, δ κ. πρωθυπουργός εθεσε τό θέμα τοϋ 

άνταγωνισμοϋ Ρωσίας καί Κίνας στά Βαλκάνια. 'Υποστή

ριξε τήν γνωστή θέση tου δτι ή Κίνα άναζητεί τρόπους νά 
προκαλέσει καί νdένοχλήσει τήν Ρωσία, τήν έπιδίωξή 
της δέ αύτή εχει δυνατότητα νά τήν πραγματοποιήσει μόνο 

στήν ~Α πω ' Ανατολή καί στήν Βαλκανική. • Ο κ. πρωθυ

πουργός άνέφερε σχετικά τίς έπισκέψεις τοϋ Κινέζου προέ

δρου στήν Γιουγκοσλαβία καί Ρουμανία καί τίς άντιδρά

σεις τής Μόσχας στίς έπισκέψεις αύτές. ·Ο κ. Τσαουσέ

σκου άπάντησε δτι δέν βλέπει δυνατότητες άνταγωνισμοϋ 

Κίνας καί Ρωσίας στά Βαλκάνια καί δτι ο{ έπισκέψεις αύ

τές δέν ε{χαν αίχμή κατά τής Ρωσίας. Σέ έρώτηση τοϋ κ. 
πρωθυπουργοϋ, γιατί τότε άντέδρασε τόσο εντονα ή Ρωσία, 

δ κ. Τσαουσέσκου άπάντησε δτι ή άντίδραση αuτή όφείλε

ται άκριβώς στό γεγονός δτι ή Ρωσία θεωρεί τήν Βαλκανική 
ώς ζώνη άποκλειστικής της έπιρροής. Πέραν αuτοϋ δμως 

όφείλεται καί σέ λόγους συναισθηματικούς, γιατί δ Κινέ

ζος πρόεδρος εγινε δεκτός άπό τούς λαούς τής Ρουμανίας 

καί τής Γιουγκοσλαβίας μέ πολύ μεγάλο ένθουσιασμό, πρά

γμα πού οί Ρώσοι θεώρησαν σάν ενδειξη έπιθυμίας τών 

λαών αύτών νά άνεξαρτητοποιηθοϋν άπό τήν ρωσική έπιρ
ροή . · Ο κ. Τσαουσέσκου κατέληξε δτι βεβαίως δέν πρέπει 

νά άγνοήσουμε τήν Κίνα, έπειδή ένοχλείται ή Ρωσία άπό 

τήν παρουσία της. · Ο κ. πρωθυπουργός συμφώνησε, πρό

σθεσε δμως δτι ή άνάπτυξις σχέσεων μέ τήν Κίνα δέν θά 

πρέπει νά γίνεται ύπό μορφή αίχμής κατά τής Ρωσίας. 

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή, δ κ. πρωθυπουργός ρώτησε τόν 

κ. Τσαουσέσκου πώς έξηγεί τίς άντιθέσεις μεταξύ Ρωσίας 

καί Κίνας. • Ο κ. Τσαουσέσκου άπάντησε δτι, έκτός άπό 

τούς ίδεολογικούς λόγους, κατά βάση oi διαφορές τους 
ε{ναι έδαφικές, γιατί ή Κίνα διεκδικεί ώρισμένες περιοχές 

τής Ρωσίας πού τής ε{ ναι άναγκαίες γιά νά έπιλύσει τό όξύ 

δημογραφικό της πρόβλημα. · Η Ρωσία, εΙπε δ κ. Τσαουσέ

σκου, εχει τό ενα τρίτο τοϋ πληθυσμοϋ τής Κίνας, διαθέτει 

δμως τριπλάσια έδαφική εκταση άπό αuτήν. 

»'Εν συνεχεί~. δ κ. πρωθυπουργός εθεσε τό θέμα τής 

διενέξεως Βουλγαρίας καί Γιουγκοσλαβίας γιά τό Μακε

δονικό καί τόν ρώτησε, ποιός, κατά τήν γνώμη του, εχει 

δίκιο . 'Ο κ. Τσαουσέσκου άπάντησε δτι νομίζει δτι εχουν 
δίκιο oi Βούλγαροι, oi δποίοι μάλιστα πρότειναν στούς 
Γιουγκοσλάβους τήν ύπογραφή συμφώνου πού θά άνεγνώ

ριζε τό άπαραβίαστο τών συνόρων τους καί τήν άνυπαρξία 

έδαφικών διεκδικήσεων. 

>> • Ο κ. Τσαουσέσκου προσέθεσε δτι τοϋ φαίνεται περί
εργη αύτή ή διένεξη, άφοϋ μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλε

μο ή Βουλγαρία καί ή Γιουγκοσλαβία μέ ύποκίνηση τής 

Ρωσίας σχεδίαζαν νά ένωθοϋν καί νά συμπεριλάβουν δλό

κληρη τήν Μακεδονία. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός έπωφελήθη τής εύκαιρίας γιά νά 

άναπτύξει τίς σκέψεις του στό Μακεδονικό . 'Υποστήριξε 

δτι ε{ ναι θέμα γεωγραφικό, τό όποίο έλύθη μέ τούς Βαλκα

νικούς πολέμους καί πού κακώς oi Γιουγκοσλάβοι μετα
βάλλουν σέ θέμα έθνικό . Πρόκειται γιά θέμα πού δημιουρ

γήθηκε κατά τρόπο τεχνητό, άπόδειξις δέ τούτου ε{ναι τό 

γεγονός δτι ή περίφημη μακεδονική έθνότης άνεκαλύφθη 

μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. • Ο κ. Τσαουσέσκου συμ

φώνησε μέ τήν θέση αύτή τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ . 

»Κατόπιν, δ κ. Τσαουσέσκου ρώτησε τόν κ. πρωθυ

πουργό πώς έκτιμά τήν κατάσταση στήν Μέση ' Ανατολή, 

ϋστερα μάλιστα άπό τό πρόσφατο ταξίδι του στήν περιοχή. 

• Ο κ. πρωθυπουργός άνέπτυξε τίς έντυπώσεις του άπό τήν 

έπίσκεψή του στήν Μέση 'Ανατολή, τήν όποία θεωρεί τήν 

πιό εύαίσθητη καί κρίσιμη περιοχή τοϋ κόσμου, άφοϋ σ' 

αύτήν έκδηλώνονται άνταγωνισμοί ίδεολογιών καί συγ

κρούσεις συμφερόντων μέ ύπόβαθρο τό όξύτατο ένεργεια

κό πρόβλημα. 

>>'Εν συνεχεί~, δ κ. πρωθυπουργός εlπε δτι έκτιμά τήν 

πρωτοβουλία τοϋ Σαντάτ γιά είρήνευση τής περιοχής, διό

τι κάποτε επρεπε νά γίνει κάποια άρχή έπιλύσεως τοϋ προ

βλήματος. • Ο κ. Τσαουσέσκου συνεφώνησε μέ τήν άποψη 

αuτή, εlπε δμως δτι ίσως θά ήταν καλύτερα νά γινόταν αύτό 
στά πλαίσια μιάς διασκέψεως (προφανώς τής Γενεύης), γιά 

νά μήν δημιουργείται ή έντύπωση δτιάγνοείται στό θέμα 

αύτό ή Ρωσία. ·Ο κ . πρωθυπουργός παρετήρησε δτι ή διά

σκεψις άσφαλώς δέν θά προωθοϋσε τήν λύση τοϋ προβλή

ματος, έάν δμως ύπήρχε θέμα γοήτρου γιά τήν Ρωσία, μπο

ρεί νά έπακολουθήσει γιά τήν διευθέτηση τοϋ δλου προ

βλήματος . Πάντως, σ ' αuτή τήν φάση δέν νομίζει δτι μπο

ροϋμε νά άποδοκιμάσουμε τήν πρωτοβουλία τοϋ Σαντάτ 

πού ε{ ναι δυνατόν νά άνοίξει τόν δρόμο γιά τόν τερματισμό 
τοϋ έπικινδύνου αύτοϋ προβλήματος. Ό κ. Τσαουσέσκου 

συμφώνησε μέ τήν άποψη αύτή καί έν συνεχεί~ ένημέρωσε 

τόν κ. rtρωθυπουργό γιά τήν συνάντηση πού ε{χε πρό ήμε
ρών μέ τόν Αίγύπτιο άντιπρόεδρο. 

»Κατόπιν έθίγη τό ένεργειακό. ·Ο κ . πρωθυπουργός ύ

ποστήριξε δτι τό θέμα αύτό εlναι κρίσιμο γιά δλη τήν 
άνθρωπότητα καί δτι πρέπει νά άντιμετωπισθεί μέ μακρο

πρόθεσμη διεθνή συμφωνία πού νά προστατεύει τά συμφέ

ροντα τών παραγωγών, άλλά νά δίδει καί τό αίσθημα τής 

άσφαλείας καί σταθερότητος στούς καταναλωτάς. ·Ο κ . 
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Συνάντηση καί συνομιλίες μέ τόν πρόεδρο Τσαουσέσκου. 
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Τσαουσέσκου εΙπε δτι δέν θεωρεί τόσο επικίνδυνο τό πρό

βλημα αυτό, γιατί πιστεύει δτι θά λειτουργήσει καί σ' αυτό 

ό νόμος τής προσφοράς καί ζητήσεως καί δτι μέχρι νά 

εξαντληθοuν τά ύφιστάμενα άποθέματα θά εχουν δημιουρ

γηθεί άλλες πηγές ενεργείας. 

»Κατά τήν δεύτερη συνάντηση, τό πρωί τής 20ής Μαρ

τίου, εγινε άνασκόπησις τών θεμάτων πού συζητήθηκαν 

τήν προηγουμένη καί έν συνεχείq ό κ. Τσαουσέσκου πα

ρακάλεσε τόν κ. πρωθυπουργό νά τόν ένημερώσει γιά τά 

ελληνοτουρκικά προβλήματα. 'Ο κ. πρωθυπουργός έξέθε

σε τίς γνωστές έλληνικές άπόψεις καί θέσεις, διεπίστωσε 

δμως, κατά τήν συζήτηση, δτι ό κ. Τσαουσέσκου ήταν 

προκατειλημμένος επί τοu θέματος. Μετά τήν άνάπτυξη 

τών έλληνικών θέσεων έπί του θέματος τής Κύπρου καί του 

Αιγαίου, άναγνώρισε δτι ο{ έλληνικές θέσεις εΙ ναι λογικές 

καί έξέφρασε τήν ευχή νά διευθετηθοuν είρηνικά οί Ελλη

νοτουρκικές διαφορές. Κατά τήν συζήτηση τοu θέματος 

τής ύφαλοκρηπίδος, ό κ. Τσαουσέσκου εΙπε δτι ή Ρουμα

νία εχει έπί του θέματος άντίθετες άπόψεις άπό τίς έλληνι

κές, λόγω τής ύπάρξεως ρωσικής νήσου στίς εκβολές του 

Δουνάβεως. 'Η άναγνώρισις ύφαλοκρηπίδος στήν νήσο 

αυτή θά μείωνε σημαντικά τήν ρουμανική ύφαλοκρηπίδα, 

προσέθεσε δμως δτι, κατά τήν ρουμανική άποψη, μόνο τά 

μικρά νησιά δέν πρέπει νά εχουν ύΨ.αλοκρηπίδα. 

»Κατά τήν διάρκεια τής συζητήσεως ό κ. Τσαουσέσκου 

άφησε νά εννοηθεί δτι θά μποροuσε ενδεχομένως νά μεσο

λαβήσει στήν διευθέτηση τών έλληνοτουρκικών διαφο

ρών .• ο κ. πρωθυπουργός άπεθάρρυνε ευσχήμως τήν σκέ
ψη αυτή, τονίσας δτι ήδη διεξάγεται διάλογος μεταξύ τών 

Κυβερνήσεων 'Ελλάδος καί Τουρκίας μέ συναντήσεις σέ 

διάφορα έπίπεδα»22• 

Πρίν άπό τήν άναχώρηση τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί> άπό τό Βουκουρέστι, έιcδόθηιcε τό άιcόλουθο 

κοινό άναιcοινωθέν: 

<Πά δύο μέρη τόνισαν τή σημασία καί τόν αποφασιστι

κό ρόλο τών συναντήσεων κορυφής γιά τήν άνάπτυξη τών 

σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών. 'Εξέφρασαν τήν πλήρη 

ίκανοποίησή τους γιά τήν πολύμορφη άνάπτυξη τών διμε

ρών σχέσεων μέ βάση τήν πανηγυρική κοινή διακήρυξη 

τής 27ης Μαίου 1975, τίς θεμελιώδεις άρχές του διεθνοuς 
δικαίου καί τίς άρχές καί τούς σκοπούς τών ' Ηνωμένων 

'Εθνών. 

»Τά δύο μέρη ύπεγράμμισαν τή θέλησή τους, νά δώ

σουν τήν άναγκαία rοθηση γιά τήν περαιτέρω διεύρυνση 

τής έλληνορουμανικής συνεργασίας σέ δλους τούς τομείς, 

μέ βάση τίς άρχές τής άπολύτου ίσότητος δικαιωμάτων, 

του σεβασμοί) τής άνεξαρτησίας καί τής έθνικής κυριαρχί

ας, τής μή έπεμβάσεως στίς έσωτερικές ύποθέσεις, τής μή 

χρήσεως βίας ή άπειλής χρήσεώς της, τής διευθετήσεως 

τών διαφορών μόνο διά τής είρηνικής όδοu, του δικαιώμα

τος κάθε λαοu νά εΙναι κύριος τών φυσικών πόρων του καί 

τής πιστής έκπληρώσεως τών ανειλημμένων ύποχρεώσε

ων. Τά δύο μέρη παρετήρησαν δτι ή εντατικοποίηση αυτής 

τής συνεργασίας ανταποκρίνεται στά συμφέροντα τών δύο 

χωρών καί άποτελεί σημαντική συνεισφορά στήν ϋφεση 

καί τήν είρήνη στά Βαλκάνια καί στήν Ευρώπη. 

»Τά δύο μέρη χαιρέτισαν, ίδιαιτέρως, τήν πρόοδο πού 

σημειώθηκε στόν όγκο τών έμπορικών ανταλλαγών πού 

διπλασιάσθηκαν κατά τή διάρκεια τών τελευταίων 4 έτών. 
Πρός τόν σκοπό αυτό έξέφρασαν τήν άπόφασή τους νά 

χρησιμοποιήσουν τίς δυνατότητες πού διαθέτουν οί οίκο

νομίες τους γιά μιά μεγαλύτερη διαφοροποίηση τών έξα

γωγών τών δύο χωρών. 

»'Εξετάζοντας τή διεθνή κατάσταση τά δύο μέρη διε

πίστωσαν τήν σύγκληση ή τήν προσέγγιση τών άπόψεών 

τους έπί πολλών θεμάτων πού άπετέλεσαν τό άντικείμενο 

τών συνομιλιών τους. 

»Τά δύο μέρη έπανεβαίωσαν τήν άποψή τους, νά έντεί

νουν τίς προσπάθειές τους, άπό κοινου μέ τά άλλα Κράτη, 

γιά τήν ένίσχυση τής διαδικασίας τής ύφέσεως στόν κό

σμο, μέ σκοπό νά τής προσδώσουν ενα χαρακτήρα παγκό

σμιο καί διαρκή. 'Υπογράμμισαν δτι, ή διαρκής καί δίκαιη 

ρύθμιση τών περιπλόκων προβλημάτων του σύγχρονου κό

σμου έπιβάλλει τήν ένεργό συμμετοχή στή διεθνή ζωή, έπί 

βάσεως ίσότητας, δλων τών Κρατών. Έκηρύχθησαν ύπέρ 

τής ρυθμίσεως δλων τών διαφορών μεταξύ Κρατών διά τής 

είρηνικής όδου. 

>>Τά δύο μέρη ύπεγράμμισαν δτι, γιά νά πραγματοποιη

θεί μιά άληθινή άσφάλεια καί μιά διαρκής είρήνη έπί τής 

ευρωπαϊκής ηπείρου, εlναι απαραίτητο νά υίοθετηθουν α

ποτελεσματικά μέτρα στρατιωτικής άπαγγιστρώσεως καί 

άφοπλισμου. Κηρύχθηκαν σταθερά ύπέρ τής διακοπής του 

άνταγωνισμοt τών έξοπλισμών καί ύπέρ ένός άφοπλισμου 
γενικοί) καί πλήρους, τόσο στόν συμβατικό δσο καί στόν 

πυρηνικό τομέα, ύπό αυστηρό καί αποτελεσματικό διεθνή 

ελεγχο. Πρός τόν σκοπό αυτό εξετίμησαν δτι ή είδική σύ

νοδος εδωσε νέα rοθηση καί δημιούργησε ουσιαστικές 

προοπτικές γιά ενα αποτελεσματικό άφοπλισμό. 

»'Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στήν κατάσταση στά 

Βαλκάνια. Τά δύο μέρη τόνισαν τήν άνάγκη νά συνεχίσουν 

τίς προσπάθειες γιά τήν άνάπτυξη ένός κλίματος συνεργα

σίας, κατανοήσεως, συνεννοήσεως καί καλής γειτονίας 

πού ανταποκρίνεται στά συμφέροντα δλων τών Κρατών 

τής περιοχής καί ύπηρετεί τήν ύπόθεση τής είρήνης στά 

Βαλκάνια καί στήν Εύρώπη. 'Εξέφρασαν έπίσης τήν άπό

φασή τους νά ένεργήσουν γιά τήν άνάπτυξη τών διμερών 

καί πολυμερών σχέσεων καί έπαφών μεταξύ τών βαλκανι

κών χωρών. Ύπεγράμμισαν τήν άπόφασή τους νά έργα

σθοuν γιά νά ένθαρρύνουν τήν διαβαλκανική συνεργασία 

στόν οίκονομικό καί τεχνικό τομέα. 

»Σέ δ, τι άφορα τήν κατάσταση στήν Κύπρο, πού άποτε

λεί άπειλή γιά τήν είρήνη καί τή σταθερότητα τής περιο

χής, τά δύο μέρη έξεφράσθηκαν ύπέρ μιας δικαίας καί δι

αρκοuς λύσεως του προβλήματος, ή όποία θά διασφάλιζε 

τήν ανεξαρτησία, τήν έδαφική άκεραιότητα, τήν -κυριαρ

χία καί τό άδέσμευτο τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, σύμ

φωνα μέ τίς σχετικές άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως 

καί του Συμβουλίου ' Ασφαλείας τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν εύχ-ή νά έπαναληφθοuν γρή

γορα οί διακοινοτικές συνομιλίες ύπό τήν αίγίδα του γενι

κου γραμματέα του ΟΗΕ. 

>>Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν άνησυχία τους γιά τό πρό

βλημα τής Μέσης ' Ανατολής. Έπανεβεβαίωσαν τήν πε

ποίθησή τους δτι μιά όλική, δικαία καί διαρκής λύση του 

προβλήματος δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί παρά μόνον 

μέ τήν εφαρμογή τών σχετικών άποφάσεων τοu ΟΗΕ, μέ 

βάση τήν έκκένωση δλων τών άραβικών έδαφών πού κατε-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΆΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ 79 

λήφθησαν τό 1967, τήν ό.ναγνώριση τών νομίμων δικαιω
μάτων του παλαιστινιακοί) λαοί), συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματός του γιά αυτοδιάθεση, δπως έπίσης καί τήν 

ό.ναγνώριση του δικαιώματος δλων τών Κρατών τής περιο

χής νά ζουν σέ εiρήνη καί άσφάλεια. 

>>' Αναφερόμενα στήν προσεχή σύνοδο τής διασκέψεως 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών γιά τό Δίκαιο τής Θαλάσσης, τά 

δύο μέρη έξέφρασαν τήν ευχή, ή διεθνής σύμβαση πού θά 
προκύψει νά προστατεύει τά νομικά δικαιώματα δλων τών 

συμμετεχόντων καί νά διατυπωθεί κατά τρόπο ένθαρρύνον

τα τήν διεθνή είρήνη, σταθερότητα καί συνεργασία. 

Εύθύς μετά τήν έπιστροφή στήν 'Αθήνα, ό Κ. 

Καραμανλής συνόψισε τίς έντυπώσεις, άπό τήν έ

πίσκεψή του στίς δύο χώρες: 

«Τό ταξίδι μου στήν Γιουγκοσλαβία καί τήν Ρου
μανία ύπfjρξε καί έπίκαιρο καί πολύ χρήσιμο. Διότι, 
επρεπε μέσα σ' αύτή τήν διεθνή σύγχυση νά ξέρουμε 

δλοι μας ποίJ βρισκόμαστε. Καί μπορώ νά πώ δτι τό 

άποτέλεσμα τών συνομιλιών πού εlχα μέ τόν στρα

τάρχη τίτο καί τόν πρόεδρο κ. Τσαουσέσκου ύπfjρξε 

άπολύτως ίκανοποιητικό. Γιατί κατά τίς συνομιλίες 

αύτές διεπιστώθη ή βούλησις δλων μας νά άναπτύ

ξουμε περαιτέρω τήνφιλία καί συνεργασία τών λαών 
μας, άλλά καί νά προστατεύσουμε, μαζί μέ τούς aλ

λους γείτονές μας, τή σταθερότ~ητα καί τή γαλήνη 

στήν Βαλκανική». 

Μέ τό ταξίδι του Κ. Καραμανλή στό Σπλίτ καί 

τό Βουκουρέστι όλοκληρώθηκε ενας σημαντικός κύ

κλος έπαφών σέ εύρύ περιφερειακό πλαίσιο, μέ άψε
τηρία τή Μέση 'Ανατολή καί κατάληξη στά Βαλκά

νια. 

'Ενδεικτικό της άπηχήσεως πού ε{ χε στήν κοινή 

γνώμη ή νέα διπλωματική έξόρμηση του πρωθυ

πουργοί) ήταν έκτενές σχόλιο της «Καθημερινής)): 

'Η πρόσφατη έπίσκεψη του πρωθυπουργοί) κ. Κ. Καρ

μανλη στήν Σαουδική 'Αραβίa καί στήν Συρία καί ή έπι
κείμενη έπίσκεψή του στίς πρωτεύουσες της Γιουγκοσλα

βίας καί της Ρουμανίας άποτελοuν πρωτοβουλίες καί κινή

σεις, τών όποίων ή σημασία καί ή βαρύτης δέν προβλήθη

καν στίς πραγματικές διαστάσεις τους καί δέν εχουν συνει

δητοποιηθεί, νομίζουμε, άπό τήν κοινή γνώμη. Διότι- άς 

είμαστε είλικρινείς - στόν τόπο αυτόν τυρβάζουμε καί 

μεριμνοuμε ένίοτε περί πολλά έκτός άπό μερικά καίρια καί 
ουσιώδη ... 

Τό περιεχόμενο καί τά άποτελέσματα της έπισκέψεως 

καί τών συνομιλιών του κ. Κ. Καραμανλη στίς πρωτεύουσες 

της Σαουδικης 'Αραβίας καί της Συρίας ήταν καί πολιτικά 

καί οiκονομικά. Πρίν άπό δλα, καλλιεργοuνται καί άνα

πτύσσονται οί γειτονικές σχέσεις καί άνταλλαγές, τίς 

όποίες ή Έλλάς έγκαινίασε μέ τόν άραβικό κόσμο κατά 

τήν μεταδικτατορική περίοδο. 

'Η άξία της άναπτύξεως τών σχέσεων αυτών - πού 

εΙναι μία άπό τίς πτυχές της όχι πιά μονοδιάστατης έξωτε

ρικης πολιτικης, τήν όποία άκολουθεί ή χώρα μας επειτα 

άπό τόσες πικρές έμπειρίες - προσδιορίζεται τόσο άπό 

τήν θεμελιώδη σημασία τής Μέσης 'Ανατολής (καί τών 

δσων έκεί διαδραματίζονται) στήν διεθνη κονίστρα καί 

στήν διαμόρφωση της διεθνοuς καταστάσεως δσο καί άπό 

τήν γειτνίαση της 'Ελλάδος πρός τήν περιοχή αυτή. 

'Η καλλιέργεια καί άνάπτυξη τών πολιτικών καί άλλων 
σχέσεων καί άνταλλαγών μέ τόν άραβικό κόσμο εΙναι όχι 

μόνο άμοιβαίως έπωφελής, άλλά άποτελεί, κατά τήν κρίση 

μας τουλάχιστον, άναγκαιότητα γιά τήν χώρα μας, κάτω 

άπό τίς γνωστές συνθηκες πού εχουν διαμορφωθεί, τόσο 

εiδικότερα, στήν περιοχή δπου βρίσκεται ή 'Ελλάς, δσο 

καί, γενικότερα, στόν ευρύτερο διεθνη χώρο. Χωρίς ή άνά

πτυξη αυτή νά στρέφεται έναντίον όποιουδήποτε ij νά ση
μαίνει άλλαγή σέ άλλους, θεμελιώδεις, προσανατολισμούς 

της χώρας μας. 

Στήν άνάπτυξη αυτών τών σχέσεων aποτέλεσε σταθμό 
καί συντελεστή έπιταχύνσεως ή αυτοπρόσωπη έπίσκεψη 

του ΥΕλληνος πρωθυπουργοί) καί ή άπό μέρους του ύπεύ

θυνη ένημέρωση τών συνομιλητών του γιά τήν ουσία, τήν 

μορφή, καί τίς πραγματικές διαστάσεις τών έθνικών μας 

προβλημάτων. 

'Αλληλένδετη πρός τήν πολ~τική εΙναι ή οίκονομικο
εμπορική πλευρά τών σχέσεων της 'Ελλάδος μέ τίς άραβι

κές χώρες. 'Αποτελεί, μάλιστα, συνάρτηση τής πρώτης. 

Τό κλίμα φιλίας, κατανοήσεως καί έμπιστοσύνης πού εχει 

δημιουργηθεί άνάμεσα στήν 'Ελλάδα καί στόν άραβικό 

κόσμο έπιτρέπει τήν πύκνωση καί άνάπτυξη τών έμπορι

κών καί οικονομικών σχέσεων καί aνταλλαγών τους. Καί 

μόνο ή έξασφάλιση της καλύψεως σημαντικ6υ μέρους τών 
άναγκών μας σέ πετρέλαιο, γιά τό παρόν καί γιά τό μέλλον, 

πού εΙναι ενα άπό τά aποτελέσματα τών πρωθυπουργικών 
έπισκέψεων στό Ριάντ καί στήν Δαμασκό, άρκεί γιά νά 

δώσει τό μέτρο της σημασίας καί της άξίας τών σχέσεων 
αυτών, πού έγγράφονται στό ένεργητικό της Κυβερνήσεως 

καί άποτελοuν ενα άπό τά πιό άξιόλογα έπιτεύγματά της. 

'Αλλά πέρα άπό τήν Μέση 'Ανατολή καί τόν άραβικό 

κόσμο ή 'Ελλάς άποτελεί μέρος καί της βαλκανικης χερ

σονήσου καίεΙ ναι φυσικό νά ένδιαφέρεται ζωηρά καί άμε

σα γία τίς έξελίξεις στόν χώρο αυτόν. Τό «άνοιγμα)) πρός 

τίς χώρες της περιοχης αυτης στάθηκε ενα άπό τά πρώτα 

καί βασικά στοιχΕία της έξωτερικης πολιτικης της μεταδι
κτατορικης ' Ελλάδος, ή όποία άνέλαβε συγκεκριμένες 
- καί όχι άκαρπες -πρωτοβουλίες γιά τήν άποκατάσταση 

καί άνάπτυξη άμοιβαίως έπωφελών σχέσεων φιλίας καί 
συνεργασίας μέ τίς χώρες της περιοχης, άνεξάρτητα άπό 

γενικότερους διεθνείς προσανατολισμούς καί έσωτερικά 

πολιτικοκοινωνικά καθεστώτα. 

'Ο σφοδρός σινοσοβιετικός άνταγωνισμός μοιραίο ήταν 

νά εχει έκδηλώσεις καί άντικτύπους καί στόν άνατολικο
ευρωπαϊκό, ίδιαίτερα δέ βαλκανικό χώρο, εστω καί σέ πε

ριορισμένη κλίμακα καί εκταση. 'Η 'Ελλάς ε{ ναι άμέτοχη 

στό φαινόμενο αυτό, άλλ' εΙναι φυσικό νά ένδιαφέρεται 

γιά τίς δποιες έξελίξεις στόν γεωγραφικό χώρο πού άμεσα 

τήν περιβάλλει. Καί οί όποίες ένδέχεται - μολονότι ο{ 

πιθανότητες ε{ναι μικρές- νά δημιουργήσουν, στό μέλ

λον, προβλήματα μέ εμμεσους εστω άντικτύπους καί πέραν 

τών άμεσότερα ένδιαφερομένων. 

Μέσα στήν προοπτική αυτή, ή έπικείμενη πρωθυπουρ

γική έπίσκεψη στό Βελιγράδι καί στό Βουκουρέστι άποκτa 

ίδιαίτερη σημασία καί έξαιρετικό ένδιαφέρον γιά τήν χώ-
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ρα μας, ή όποία δέν θά άποστεί τής πολιτικής της γιά τήν 

καλλιέργεια δλοένα στενότερων καί καλύτερων σχέσεων 

μέ δλους τους βαλκανικούς μας γείτονες. 

Δέν διαφεύγει τήν άντίληψη κανενός ή βαθύτερη όργα

νική σχέση τών πρωθυπουργικών έπισκέψεων σέ δύο καί

ριας σημασίας περιοχές, μέ τίς δποίες γειτονεύει ή 'Ελ

λάς. 'Η όποία προσπαθεί νά τοποθετηθεί δσο τό δυνατόν 

καλύτερα στήν εύρύτερη περιοχή πού τήν περιβάλλει καί 

νά προσδώσει τήν θετικότερη - καί άμοιβαίως επωφελέ

στερη καί άποδοτικότερη - δυνατή μορφή στίς σχέσεις 

της μέ τούς λαούς τόσο τής Μέσης' Ανατολής δσο καί τής 

Βαλκανικής, άνάμεσα στούς δποίους βρίσκεται ... 23. 

23-24 ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, προεδρεύει, γιά πρώτη φορά, 

σέ συνεδρίαση τοϋ Έθνικοϋ Συμβουλίου Χωροταξί

ας καί Περιβάλλοντος, μέ στόχο τή συστηματική 

άντιμετώπιση τών προβλημάτων πού εχει δημιουργή

σει ή ύπερβολική συγκέντρωση πληθυσμοϋ καί δρα

στηριοτήτων στήν 'Αθήνα καί στή Θεσσαλονίκη. 

Συνοπτικά, ό πρωθυπουργός δήλωσε: 

«Τό πρόβλημα εlναι μέγα καί γιά τήν άvτιμετώ

πισή του θά χρειασθή ή συμπαράσταση όλων τών 

παραγόντων τής δημοσίας μας ζωής. 

»Ή 'Ελλάς έπήρε τή σημερινή της μορφή κατά 

τρόπον άπρογραμμάτιστον. Γι ' αuτό καί άντιμετωπί
ζει όξύτατα χωροταξικά καί δημογραφικά προβλή

ματα, πού έπηρεάζουν όχι μόνο τήν οίκονομική μας 

άνάπτυξη άλλά καί τήν ποιότητα τής ζωής μας. 

»Εlναι ώς έκ τούτου άνάγκη ή περαιτέρω άνάπτυ
ξη τής χώρας - οίκονομική, κοινωνική καί πολιτι

στική - νά προσδιορίζεται άπό ένα όρθολογικά 

συντεταγμένο πρόγραμμα. Καί σ' αuτό άκριβώς ά

ποβλέπει ή προσπάθεια πού άναλαμβάνεται σήμε

ρα». 

'Η κυβερνητική άνακοίνωση πού έκδόθηκε μετά 

άπό δύο διαδοχικές συσκέψεις άνέφερε τά άκόλουθα: 

«Στά πλαίσια τής κυβερνητικής άποφάσεως, πού εΙχε 

ληφθεί τόν περασμένο Νοέμβριο γιά τήν άνάσχεση τής 

αύξήσεως τοϋ πληθυσμοί) τής πρωτεύουσας σέ συνδυασμό 

μέ τήν πολιτική περιφερειακής άναπτύξεως καί τήν πολι

τική προστασίας περιβάλλοντος πού άσκείται έντατικά ά

πό διετίας καί πλέον, έκπονήθηκε σειρά είδικών καί γενι

κών μελετών, προκειμένου νά βρεθοϋν oi προσφορότερες 
γιά τό σύνολο τής χώρας λύσεις. 

»Μέ σκοπό τή λήψη δριστικών άποφάσεων καί χάραξη 

κατευθύνσεων πάνω στά προγράμματα πού θά έφαρμο

στοϋν μέ γενικό στόχο τόν περιορισμό τοϋ υδροκεφαλι

σμοί) τής πρωτεύουσας καί τής Θεσσαλονίκης καί τή δη

μιουργία πόλων ~λξεως στήν υπόλοιπη χώρα, συνήλθε 

χθές, γιά πρώτη φορά υπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοί) 

σέ πολύωρη συνεδρίαση τό 'Εθνικό Συμβούλιο Χωροτα

ξίας καί Περιβάλλοντος. 'Η συνεδρίαση επαναλήφθηκε 
σήμερα. 

»Τό 'Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας καί Περιβάλλον-

τος δημίουργήθηκε μέ τό Ν. 360/76 "περί Χωροταξίας καί 
Περιβάλλοντος", σάν άνώτατο όργανο γιά τήν διαμόρφω

ση ένιαίας Χωροταξικής Πολιτικής καί Πολιτικής Προ

στασίας Περιβάλλοντος, μετείχαν δέ σ' αύτό, κατά τήν 

χθεσινή σύνοδο, δ άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, οί υ

πουργοί Συντονισμοϋ, 'Εσωτερικών, 'Εθνικής Παιδείας 

καί Θρησκευμάτων, ΟΙκονομικών, Γεωργίας, Πολιτισμοί) 

καί 'Επιστημών, Βιομl,χανίας, 'Εμπορίου, 'Εργασίας, 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, Δημοσίων ~Εργων, καθώς καί οί 

υφυπουργοί Συντονισμοί) καί Δημοσίων ~Εργων, δ διοι

κητής τής Τραπέζης Έλλάδοζ καί δ τεχνικός σύμβουλος 

τοϋ πρωθυπουργοϋ. 

»Βασικό συμπέρασμα τών εΙσηγήσεων καί τής συσκέ

ψεως εΙναι δτι ή άντιμετώπιση τών προβλημάτων πρέπει 

νά γίνει μόνο μέσα στό εύρύτερο πλαίσιο τής πολιτικής 

άποκεντρώσεως τών οΙκονομικών, κοινωνικών καί πολιτι

στικών λειτουργιών τής χώρας καί τής άναπτύξεως τών 

περιφερειών. 

»Μέχρι τώρα, ή κατανομή τοϋ πληθυσμοί) καί τών οΙ

κονομικών, κοινωνικών καί πολιτιστικών δραστηριοτή

των, στόν εθνικό χώρο, &χει διαμορφωθεί κατά τρόπο πού 

παρουσιάζει πολλά σημαντικά προβλήματα. 

»Οί συνθήκες καί οί εξελίξεις πού δημιούργησαν τά 

προβλήματα αύτά, ε{ναι: 

»'Η συγκέντρωση τών πιό εύνοϊκών έξελίξεων καί 
προϋποθέσεων γιά άνάπτυξη στήν πρωτεύουσα καί δευτε

ρευόντως στή Θεσσαλονίκη καί στόν άξονα πού τίς συνδέ

ει. 'Η πρωτεύουσα συγκεντρώνει σήμερα τό 40% τοϋ πλη
θυσμοί) τής χώρας, τό 60% τοϋ εξωτερικοί) έμπορίου, τό 
50% τών ίδιωτικών επενδύσεων, τό 47% τοϋ βιομηχανικοί) 
έργατικοϋ δυναμικοϋ. Συγκεντρώνει επίσης τό σύνολο 

σχεδόν τής διοικήσεως, τής κοινωνικής υποδομής καί τής 

πολιτιστικής δραστηριότητας. 'Αντίθετα, ή περιφέρεια 

φθίνει διαρκώς, ενώ ή 'Αθήνα έπικρατεί στό έθνικό σύνο

λο καί άπομυζa τή ζ~τικότητά του. 'Η μονομερής διόγκω

σή της &χει έπιζήμιιiς συνέπειες, τόσο γιά δλη τήν χώρα, 
δσο καί γιά τήν ίδια. Oi συνέπειες γιά τήν 'Αθήνα εΙναι: 

»α. ή υποβάθμιση τοϋ άστικοϋ καί περιφερειακοί) περι

βάλλοντος, τών συνθηκών ζωfϊς τών κατοίκων, 
»β. ή αύξηση τοϋ κόστους τής άναγκαίας υποδομής καί 

τοϋ κόστους λειτουργίας τής πόλεως, μέ άποτέλεσμα τήν 

αϋξηση τοϋ κόστους παραγωγής καί τοϋ κοινωνικοί) κό
στους άναπτύξεως, 

»γ. ή υπερβολική άνάπτυξη τοϋ τομέως τών υπηρεσιών, 

συχνά πρός άντιπαραγωγικές καί παρασιτικές κατευθύν

σεις, πού δημιουργοϋν πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις, 

»δ. ή σχετικά ταχύρρυθμη αύξηση τών τιμών γής στήν 

περιοχή 'Αθηνών, μέ άποτέλεσμα τήν αύξηση τών πληθω

ριστικών πιέσεων καί τή στροφή τών έπενδύσεων σέ κα

τευθύνσεις μέ περιορισμένη συμβολή στήν άνάπτυξη, 

»ε. ή άπειλή υποβαθμίσεως πολλών θαλασσίων περιο

χών καί ίδιαίτερα τοϋ Σαρωνικοϋ, άπό τή συγκέντρωση 

βιομηχανικής, τουριστικής, άλλά καί οίκιστικής άναπτύ

ξεως. 
»'Από δλα αύτά, ή λειτουργία τής πρωτεύουσας γίνεται 

δλο καί περισσότερο προβληματική, δπως χαρακτηριστι

κά άναδεικνύεται άπό τά κυκλοφοριακά προβλήματα πού 

καθημερινά άντιμετωπίζουν oi κάτοικοί της. 
»Γιά τή χώρα οί συνέπειες ε{ναι: 
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»α. ή ύπερβολική άραίωση του πληθυσμοί), ίδίως τών 

νέων, καί ή ύποβάθμιση τής οίκονομικής βάσεως καί τής 

κοινωνικής καί πολιτιστικής δομής σέ πολλές περιοχές 

κυρίως όρεινές, νησιωτικές, καί παραμεθόριες, 

»β. ή περιορισμένη άξιοποίηση τών άνθρώπινων καί 

φυσικών πόρων καί τής κοινωνικής ύποδομής πού ύπάρχει, 

»γ. τό αυξημένο κόστος παραγωγής σέ πολλούς κλά

δους, ίδίως του μεταποιητικοί) τομέως στίς έκτός 'Αθηνών 

περιφέρειες, καί 

»δ. ή άνιση κατανομή τών είσοδημάτων, τών κοινωνι

κών έξυπηρετήσεων, τών ευκαιριών άναπτύξεως καί τών 

δυνατοτήτων γιά έπιλογή τρόπου ζωής μεταξύ τών κατοί

κων τών 'Αθηνών, τών μεγάλων άστικών κέντρων καί τής 

ύπόλοιπης χώρας. 

>>ΥΕχοντες ύπόψη τίς παραπάνω διαmστώσεις καί τίς 

προτάσεις τοu ΚΕΠΕ κατά τήν κατάρτιση του πενταετοuς 

Προγράμματος Οίκονομικής καί Κοινωνικής 'Αναπτύξε

ως, τό 'Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος 

κατέληξε σέ μιά άπόφαση χωροταξικής καί οίκιστικής 

πολιτικής, ή έφαρμογή τής όποίας άρχίζει άμέσως τώρα. 

»Συγκεκριμένα, προβλέπεται ό δραστικός περιορισμός 

τής ύπερβολικής άναπτύξεως τής πρωτεύουσας καί τής 

Θεσσαλονίκης καί άντίθετα ή γρήγορη άνάπτυξη τών άλ

λων περιοχών τής χώρας. 'Η προσπάθεια τοu Κράτους, γιά 

νά εχει άμεσα άποτελέσματα, θά στραφεί μέ περισσότερη 

εμφαση, σέ πρώτη φάση, σέ όρισμένα κέντρα. Τά κέντρα 

. αυτά, στά όποία θά έφαρμοστοuν 'Εντατικά gρογράμματα 
'Αναπτύξεως (ΕΠΑ) ε{ναι: Βόλος- Λάρισα, Πάτρα- Αίγιο, 

'Ηράκλειο, Καβάλα, 'Ιωάννινα, Κοζάνη - Πτολεμαίδα. 
»Στά πλαίσια τής πολιτικής αυτής προγραμματίζεται ή 

μετακίνηση οίκονομικών, διοικητικών καί πολιτιστικών 

λειτουργιών, άπό τήν πρωτεύουσα καί τή Θεσσαλονίκη 

πρός τά Κέντρα 'Εντατικών Προγραμμάτων' Αναπτύξεως 

(ΚΕΠΑ). 

»Στήν πρωτεύουσα καί τή Θεσσαλονίκη, πρέπει νά 

έκτελεστοuν τά άναγκαία εργα γιά καλύτερες συνθήκες 

ζωής, τά όποία θά χρηματοδοτηθοuν άποκλειστικά άπό 

tούς κατοίκους πού ζοuν σ' αυτές. Στά ΚΕΠΑ θά γίνουν 
μεγάλα εργα ύποδομής καί κοινής ώφελείας (συγκοινωνία, 

ϋδρευση, aποχέτευση, έκπαίδευση, Uγε'ία, κοινωνική πρό
νοια, πολιτιστικές λειτουργίες, αναψυχή). Τά εργα αυτά θά 

χρηματοδοτηθοuν πιό έντατικά κυρίως άπό τό Πρόγραμμα 

Δημοσίων 'Επενδύσεων καί τούς κρατικούς οργανισμούς, 

πού θά εχουν άπαλλαγεί άπό τίς ύποχρεώσεις τους γιά εργα 

στήν πρωτεύουσα. 

»Παρόμοια προγράμματα, άλλά σέ μικρότερη κλίμακα, 

θά έφαρμοστοuν στίς πρωτεύουσες τών νομών καί άλλες 
σημαντικές πόλεις πού θά παίξουν καί αυτές ουσιαστικό 
ρόλο στήν άνάπτυξη τής περιφέρειας. Στήν ϋπαιθρο, πού 

σήμερα ύπάρχουν περίπου 11.500 οίκισμοί, πολλοί άπό 
τούς όποίους φθίνουν, προβλέπεται ή όργάνωση δυναμι

κών άγροτικών καί άγροτοβιομηχανικών κέντρων σέ 

ύπάρχοντες οίκισμούς, μέ δυνατότητες έξελίξεως. 

»Είδικά κίνητρα θά δοθοuν γιά τήν έγκατάσταση πλη

θυσμοu καί δραστηριοτήτων στά περιφερειακά κέντρα, 

ένώ θά ύπάρξουν αόστηρά άντικίνητρα γιά τήν έγκατά

σταση στήν πρωτεύουσα καί τή Θεσσαλονίκη. Μέ τόν τρό

πο αυτό θά δημιουργηθοuν περιφερειακά κέντρα ελξεως μέ 
τά ίδια ένδιαφέροντα καί καλύτερες συνθήκες aπό τήν 

πρωτεύουσα καί τή Θεσσαλονίκη. 

»Γιά τήν έφαρμογή τής πολιτικής αυτής καί λόγω τής 

ουσιαστικής της σημασίας, τήν ευθύνη του προγράμματος 

πρέπει νά εχει άνεξάρτητος φορέας. 'Αποφασίστηκε ή 

ίδρυση νέου ύπουργείου πού θά ονομαστεί ύπουργείο Χω

ροταξίας, Οίκισμοu καί Περιβάλλοντος. 

>>Τό γενικό χωροταξικό σχεδιασμό σέ έθνική κλίμακα 

θά διατηρήσει τό υπουργείο Συντονισμοu, δεδομένου δτι 

συνδέεται μέ τόν γενικό οίκονομικό καί κοινωνικό προ

γραμματισμό τής χώρας. 

»Μέ τήν έφαρμογή τής πολιτικής αυτής θά δοθεί στόν 
έλληνικό λαό μία νέα έλευθερία. 'Η έλευθερία νά έπιλέγει 

που θά ζήσει. 

»Σταδιακά θά έπιτευχθεί σωστότερη κατανομή του 

πληθυσμοu, ίσόρροπη οίκονομική άνάπτυξη καί καλύτε

ρες συνθήκες ζωής σέ δλη τήν χώρα». 

'Αναλυτικά, τά θέματα πού συζητήθηκαν <iπό τό 

'Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος 

καί οί προοπτικές πού διαγράφονταν γιά τήν <iντιμε

τώπισή τους, καταγράφηκαν μέ τόν άκόλουθο τρόπο: 

«nΕχοντας υπόψη: 

»α. Τά προβλήματα πού εχει δημιουργήσει ή υπερβολι

κή συγκέντρωση πληθυσμοu καί δραστηριοτήτων στήν 

πρωτεύουσα καί Θεσσαλονίκη καί πού έπιτείνονται βαθμι

αία μέ τήν έπιζήμια γιά τήν περιφερειακή άνάπτυξη κυρι
αρχία τών πόλεων αuτών στό χώρο καί τήν οίκονομία, τήν 

έγκατάλειψη καί φθορά τής υπαίθρου καί τήν υποτονική 

λειτουργία τής οίκονομικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής 

ζωής στίς άλλες πόλεις, τό άσφυκτικό άδιέξοδο καί τήν 

υποβάθμιση τής ποιότητας ζωής στήν πρωτεύουσα καί 

Θεσσαλονίκη, 

»β. Τήν παράγραφο 2 τοu άρθρου 24 τοu Συντάγματος, 
»γ. Τήν παράγραφο 3 τοu άρθρου 3 τοu Ν. 360/76 "περί 

χωροταξίας καί περιβάλλοντος", 

»δ. Τούς στόχους τών προκαταρτικών του Προγράμμα

τος Οίκονομικής καί Κοινωνικής 'Αναπτύξεως τής χώρας 

1978-1982, 
))Ε. Τήν άνάγκη οργανώσεως του έλληνικοu χώρου έν 

δψει τής έντάξεώς μας στήν ΕΟΚ. 

>> n Αρθρο Πρώτο: 'Αρχές καί κατευθύνσεις 

>>Καθορίζουμε ώς κατευθύνσεις τής χωροταξικής πολι

τικής τίς ακόλουθες βασικές aρχές: 

»α. τήν έπίτευξη ένός έπιθυμητοu βαθμοu άποκεντρώ

σεως τών οικονομικών, κοινωνικών καί πολιτιστικών λει

τουργιών τής χώρας, 

»β. τήν ορθολογικότερη κατανομή του πληθυσμοί) καί 

»γ. τήν άντιμετώπιση τών σοβαρών προβλημάτων πού 

εχει δημιουργήσει ή υπερσυγκέντρωση το/υ πληθυσμοί) 

στήν 'Αθήνα καί δευτερευόντως στή Θεσσαλονίκη . 

»Είδικότερα ή πολιτική αυτή άποσκοπεί: 

»1.1. Στήν οίκονομική άνάπτυξη τής περιφέρειας, μέ 
τήν έντατικότερη χρήση τών κινήτρων τών αναπτυξιακών 

νόμων καί μέ τήν κατάλληλη προσαρμογή τών προγραμμά

των δημοσίων έπενδύσεων ώς καί τών προγραμμάτων τών 

παραλλήλων έπενδύσεων. 

»1.2. Στήν σταδιακή έξύψωση τοu οίκιστικοu περιβάλ-
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λοντος σέ δλόκληρη τήν χώρα μέ τήν έκτέλεση τών άναγ

καίων ~ργων καί τήν παροχή κατάλληλης διοικητικής, 

κοινωνικής καί πολιτιστικής ύποδομής, μέ ιδιαίτερη ~μ

φαση σέ πρώτη φάση σέ δρισμένα περιφερειακά κέντρα 

πού λόγφ μεγέθους, γεωγραφικής θέσεως καί τάσεων μ~ο
ρουν νά έξελιχθουν σέ περιφερειακούς πόλους ~λξεως 

πληθυσμου καί δραστηριοτήτων. 

»1.3. Στήν άνάσχεση τfjς πληθυσμιακής μεγεθύνσεως 
τών ·Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης. 

» 1.4. Στήν έξασφάλιση άνεκτών συνθηκών διαβιώσεως 
γιά τόν πληθυσμό πού θά παραμείνει στά μεγάλα άστικά 
κέντρα τής ·Αθήνας καί τής Θεσσαλονίκης μέ τή λήψη 

θεσμικών καί όργανωτικών μέτρων, ώς καί τήν έκτέλεση 

άναγκαίων ~ργων ύποδομής καί ~ργων πολεοδομικής έξυ

γιάνσεως καί βελτιώσεως του περιβάλλοντος. 

»1.5. Στήν άποκέντρωση σέ περιφερειακό καί τοπικό 
έπίπεδο τών διαδικασιών λήψεως άποφάσεων καί έφαρμο

γής τής περιφερειακής καί οικιστικής πολιτικής μέ τήν 

μεταφορά ~ραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα άπό τήν 

'Αθήνα στήν περιφέρεια καί μέ τήν άνάθεση άρμοδιοτή

των πού σήμερα άσκουνται άπό τό κέντρο σέ περιφερειακό 

καί νομαρχιακό έπίπεδο. 

» ~ Αρθρο Δεύτερο: Στόχοι 

»0{ ώς άνω βασικές άρχές καί κατευθύνσεις έξειδικεύ
ονται περαιτέρω στούς άκόλουθους στόχους κατά δμάδα 

οίκιστικών κέντρων: 

»2.1. 'Αθήνα καί Θεσσαλονίκη 
»Μακροχρόνιος στόχος τής πολιτικής άποκεντρώσεως 

ε{ναι ή δραστική άνακοπή του ρυθμου αύξήσεως του πλη

θυσμου τής εύρύτερης περιοχής τής πρωτεύουσας, rοστε δ 

πληθυσμός σ' αύτήν νά μήν υπερβαίνει τό ~τος 2000 τούς 
4.300.000 κατοίκους. Ό άντίστοιχος πληθυσμιακός στό
χος γιά τήν Θεσσαλονίκη ε{ναι l.IOO.OOO κάτοικοι. Μικρό
τεροι πληθυσμιακοί στόχοι δέν · θεωρουνται έφικτοί. 'Ο 
πληθυcψός τής χώρας προβλέπεται γιά τό ~τος 2000 νά 
φτάσει τά ι 1.500.000. Ειδικά γιά τήν πρωτεύουσα, άν δέν 
ληφθουν μέτρα, δ πληθυσμός θά ξεπεράσει τά 6.500.000. 

»2.2. Κέντρα ·Εντατικών Προγραμμάτων ·Αναπτύξεως 
(ΚΕΠΑ) 

»Σύμφωνα μέ τίς βασικές χωροταξικές έπιδιώξεις πού 

άναφέρθηκαν, ή πολιτική τής περιφερειακής άναπτύξεως 
καί οίκιστικής άποκεντρώσεως πρέπει νά βασίζεται στήν 

ένίσχυση πολλών περιφερειακών κέντρων. Σέ πρώτη φάση 

δμως άπαιτείται νά δοθεί ~μφαση στήν άνάπτυξη τεχνικής 
καί κοινωνικής ύποδομής σέ μικρό άριθμό κέντρων πού 

φυσικά έντάσσονται στό εύρύτερο οίκιστικό σύστημα τής 

χώρας. ~Ετσι, ή προσπάθεια θά κατευθυνθεί Ιδιαίτερα, σέ 

πρώτο στάδιο, σέ περιφερειακά οίκιστικά κέντρα τά όποία 

λόγφ μεγέθους, γεωγραφικής θέσεως καί δυναμισμου πα

ρουσιάζουν δυνατότητες σημαντικής άναπτύξεως καί μπο

ρουν έπομένως, μέ τήν έφαρμογή 'Εντατικών Προγραμμά

των' Αναπτύξεως, νά έξελιχθουν γρήγορα σέ tσχυρούς πό

λους ~λξεως τόσο του πλεονάζοντος πληθυσμου άπό τήν 

uπαιθρο, πού τώρα κατευθύνεται πρός τά δύο μεγάλα άστι

κά κέντρα, δσο καί πληθυσμου άπό τήν ' Αθήνα καί τή 

Θεσσαλονίκη . 

»Τά κέντρα, στά όποία θά έφαρμοστουν 'Εντατικά 

Προγράμματα 'Αναπτύξεως ε{ναι τά άκόλουθα, μέ τά άν-

τίστοιχα πληθυσμιακά προγραμματικά μεγέθη γιά τό ~τος 

2000: 
Λάρισα - Βόλος 550.000 
Πάτρα - Αϊγιο 450.000 
'Ηράκλειο 250.000 
Καβάλα 200.000 
'Ιωάννινα 150.000 
Κοζάνη - Πτολεμαίς 150.000 

»2.3. 'Αστικά ΟΙκιστικά Κέντρα (ΑΣΤΟΚ) 
»Γιά ~να εύρύτερο άριθμό κέντρων ή πόλεων πού θά 

χαρακτηρισθοϋν ·Αστικά Οiκιστικά Κέντρα θά έφαρμο

στεί εiδικό πρόγραμμα κρατικής δράσεως πού, βασισμένο 

στά περιφερειακά προγράμματα άναπτύξεως καί σέ ρυθμι

στικές καί πολεοδομικές μελέτες, θά άποσκοπεί στή δημι

ουργία τών άναγκαίων εύκαιριών άπασχολήσεως καί στή 

βελτίωση τής ύποδομής καί τών ύπηρεσιών πόλεως. 

»Στό πρόγραμμα αύτό έντάσσονται οί πρωτεύουσες τών 

νομών, άλλες πόλεις πού ε{ναι σημαντικά κέντρα πληθυ

σμοϋ καθώς καί μικρότερες σήμερα πόλεις πού σ' αύτές ή 

τήν ένδοχώρα τους, προβλέπεται ~ντονη οίκονομική άνά

πτυξη . Τά προγραμματικά πληθυσμιακά μεγέθη γιά τά κέν

τρα αύτά θά καθοριστοϋν κατά περίπτωση. 

»2.4. ·Αγροτικά ΟΙκιστικά Κέντρα (ΑΓΡΟΚ) 
»0{ ύπόλοιποι οiκισμοί τής χώρας θά όργανωθουν σέ 

συστήματα ·Αγροτικών ή ·Αγροτοβιομηχανικών Οίκι

στικών Κέντρων, μέ σύμμετρη άνάπτυξη άγροτικών, βιο

μηχανικών καί βιοτεχνικών δραστηριοτήτωγ. Στόχος τής 

όργανώσεως αύτής ε{ναι ή έπιλογή δρισμένΟΟν άγροτικών 
οίκισμών πού παρουσιάζουν δυνατότητες δυναμικής έξελί

ξεως, rοστε, μέ τή δημιουργία τής κατάλληλης ύποδομής 

καί τήν παροχή τών βασικών οίκιστικών ύπηρεσιών, νά 

έξελιχθουν βαθμιαία σέ σημαντικούς οiκισμούς πού θά 

έξυπηρετοϋν καί τούς δευτερεύοντες γειτονικούς οικι

σμούς . 

»·Εκτιμάται δτι θά διαμορφωθουν ·Αγροτικά Οiκιστι

κά Κέντρα σέ δλη τή χώρα, γιά τά όποία προβλέπεται πλη

θυσμός τουλάχιστον l .000 κατοίκων τό καθένα, ~τσι rοστε 
νά μπορουν νά ε{ ναι .οiκονομικά καί πολιτιστικά βιώσιμα 

μέ τήν έξασφάλιση βασικών ύπηρεσιών (στοιχειώδης έκ

παίδευση, iατρική περίθαλψη, ταχυδρομείο καί ταμιευτή

ριο, συγκοινωνιακή έξυπηρέτηση κ.λ.π.). 

>>~ Αρθρο Τρίτο: Μέτρα χωροταξικής πολιτικής 

»Γιά τήν έπίτευξη τών ώς άνω κατευθύνσεων καί στό

χων καθορίζονται τά έξής μέτρα: 
»3.1. Γιά τά Κέντρα 'Εντατικών Προγραμμάτων· Ανα

πτύξεως 

»3. I. I. Δημιουργία άνεπτυγμένου οίκιστικοϋ περιβάλ
λοντος τόσο μέ τήν έκτέλεση σημαντικών ~ργων ύποδομής 

(δδικό δίκτυο, uδρευση, άποχέτευση, λοιπά ~ργα), δσο καί 

μέ τήν συγκέντρωση κοινωνικών καί πολιτιστικών λει

τουργιών άνωτέρας στάθμης (άνώτατες καί άνώτερες σχο

λές, νοσοκομεία, θέατρα, λοιπά πολιτιστικά κέντρα). 'Ι

διαίτερη ~μφαση θά δοθεί στόν τομέα ύγείας, μέ στόχο νά 

άποκτήσουν οί πόλεις αύτές σύγχρονα νοσοκομειακά συγ

κροτήματα καί ύψηλό έπίπεδο περ~θάλψεως, δπως έπίσης 
καί στήν δημιουργία έστιών παραδοσιακου πολιτισμου . 

»3. 1.2. Δημιουργία νέων, όργανωμένων οικιστικών πε
ριοχών, δπου θά ένθαρρυνθεί ή άπόκτηση άνετης στέγης 
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μέ τήν παροχή στεγαστικών δανείων έπαρκοUς uψους καί 

μέ πλεονεκτικούς δρους, σέ συνεργασία μέ τήν τοπική αύ

τοδιοίκηση. 

»3.1.3. Συγκέντρωση στίς πόλεις αύτές λειτουργιών πού 
θά άποκεντρωθοϋν άπό τήν 'Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη. 

Θά έπιδιωχθεί ή μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση όμοει

δών λειτουργιών σέ κάθε πόλη . 

»3.1.4. Θέσπιση κινήτρων γιά τήν έγκατάσταση στίς 
πόλεις αύτές πάσης φύσεως έπιχειρήσεων καί έλευθέρων 

έπαγγελματιών ίδιαίτερα σέ τομείς κοινωνικών ύπηρεσι

ών καί πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

»3.1.5. Πέρα άπό τήν άποκέντρωση τών φορέων τοϋ 
κέντρου στίς περιφέρειες, θά άνατεθοϋν πρόσθετες άρμο

~διότητες σέ περιφερειακούς καί νομαρχιακούς φορείς μέ 

βασικό κύτταρο τής νέας διοικητικής διαρθρώσεως τήν 

νομαρχία. 

»'Επίσης, προβλέπεται ή δημιουργία τοπικών φορέων 

πολεοδομικής όργανώσεως καί έκτελέσεως ί\ργων. 

»3.1.6. 'Η Τοπική Αύτοδιοίκηση θά κληθεί νά παίξει 
σημαντικό ρόλο στό πρόγραμμα άποκεντρώσεως. 

»3.1.7. 'Αναδιάρθρωση τοϋ Προγράμματος Δημοσίων 
'Επενδύσεων, ώστε νά αύξηθεί τό μερίδιο τών κέντρων αύ

τών κατά τό μερίδιο ~ού άναλογοϋσε μέχρι τώρα στήν 'Α

θήνα καί τήν Θεσσαλονίκη . 

»3.2. Γιά τά ' Αστικά καί 'Αγροτικά Οίκιστικά Κέντρα 

»Προβλέπεται ή λήψη σειρdς μέτρων παρομοίων πρός 

τά μέτρα γιά τά Κέντρα 'Εντατικών Προγραμμάτων 'Ανα

πτύξεως, άλλά στήν άνάλογη μέ τήν σημασία τοϋ κάθε 

κέντρου κλίμακα καί εκταση. Τά μέτρα αύτά έξειδικεύον

ται στά Είδικά Περιφερειακά Προγράμματα καί στά Προ

γράμματα 'Αγροτικών Οίκισμών πού ήδη έκπονοϋνται γιά 

κάθε νομό τής χώρας . 

»3.3. Γιά τήν 'Αθήνα καί Θεσσαλονίκη 
»3.3.1. Μεταφορά δημοσίων ύπηρεσιών 
»Βασικός στόχος εΙναι νά περιοριστεί ή 'Αθήνα σέ 

κέντρο έπιτελικών ύπηρεσιών γιά τή χάραξη πολιτικής, οί 

έφαρμογές τής όποίας δμως θά άναλαμβάνονται σέ δλο καί 

μεγαλύτερη εκταση άπό άποκεντρωμένους φορείς τών πε

ριφερειών. Γιά τό σκοπό αύτό, προβλέπεται μεταφορά δη

μοσίων ύπηρεσιών, όργανισμών καί έπιχειρήσεων άπό τήν 

'Αθήνα πρός τήν περιφέρεια καί κατά προτεραιότητα πρός 

τά Κέντρα 'Εντατικών Προγραμμάτων 'Αναπτύξεως. 

»Προβλέπεται έπίσης ή μεταφορά πρός τά ΚΕΠΑ έκ

παιδευτικών μονάδων καί έρευνητικών ινστιτούτων, πα

ράλληλα πρός τήν συστηματική έφαρμογή τών κινήτρων 

μετεγκαταστάσεως βιομηχανιών καί τήν παροχή τών ά

ναγκαίων προϋποθέσεων γιά τ"ήν μετακίνηση τοϋ έργατι

κοϋ δυναμικοϋ. 

»3.3.2. 'Εκτέλεση ί\ργων ύποδομής 
»'Εκτέλεση τών άναγκαίων ί\ργων άστικής καί συγκοι

νωνικακής ύποδομής . Μέ τά ί\ργα αύτά πού θά έναρμονί

ζονται μέ τά άντίστοιχα ρυθμιστικά σχέδια θά έξασφαλί

ζονται άνεκτοί δροι διαβιώσεως τοϋ πληθυσμοϋ. ·Η προ

τεραιότητα στήν έφαρμογή τοϋ προγράμματος θά δοθεί σέ 

ί\ργα ύδρεύσεως καί άποχετεύσεως στά όποία θά κληθεί νά 

συμμετάσχει ένεργά ή τοπiκή αύτοδιοίκηση . 
»Είδικά στόν τομέα τών συγκοινωνιών θά δοθεί ί\μφαση 

στήν βελτίωση τών μαζικών μέσων, ένώ παράλληλα θά 

ληφθοϋν μέτρα περιορισμοϋ τής χρήσεως ιδιωτικών μέσων 

μεταφορdς μέσα στίς πόλεις. Ειδικότερα στήν πρωτεύου

σα, σύμφωνα μέ τό ρυθμιστικό σχέδιο, μέ τήν όρθολογικό

τερη κατανομή τών δραστηριοτήτων θά έπιδιωχθεί καί 

μείωση τών άναγκών μετακινήσεως. 

»τέλος, ί\ργα πολεοδομικής άναπλάσεως καί βελτιώ

σεως τών πολεοδομικών συνθηκών στήν κλίμακα γειτονιdς 

θά έκτελεσθοϋν μετά τήν έκπόνηση είδικών μελετών. 

»3.3.3. 'Αντικίνητρα έγκαταστάσεως καί χρηματοδό

τηση ί\ργων 

»Τά παραπάνω ί\ργα θά χρηματοδοτηθοϋν άπό ρευστο

ποίηση κρατικής περιουσίας καί κυρίως άπό τούς ίδιους 

τούς κατοίκους τών πόλεων αύτών πού θά c:όφεληθοϋν άπό 

τά ί\ργα αύτά, μέ είδικά τέλη πού θά έπιβληθοϋν γιά τό 

σκοπό αύτό καί πού θά λειτουργήσουν παράλληλα σάν 

άντικίνητρα έγκαταστάσεως στήν περιοχή. 

»0{ πρόσοδοι άπό τά τέλη θά συγκεντρώνονται σέ είδι
κό ταμείο καί θά χρησιμοποιηθοϋν άποκλειστικά γιά τήν 

χρηματοδότηση τών άναγκαίων ί\ργων. 

»Γιά τήν άποτελεσματική έφαρμογή τής χωροταξικής 

πολιτικής θά θεσπισθοϋν καί πρόσθετα άντικίνητρα, οίκο

νομικά, συγκοινωνια,κά καί έκπαιδευτικά. 

»ν Αρθρο τέταρτο: Πρόγραμμα δράσεως καί μέτρα έ

φαρμογής 

»Γιά νά έπιτευχθοϋν οί ώς άνω γενικές κατευθύνσεις 

καί ο{ στόχοι, τό 'Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας καί Πε

ριβάλλοντος (ΕΣΧΠ), άποφασίζΕι: 
»4.1. Τήν ίδρυσή ύπουργείου Χωροταξίας, Οίκισμοϋ 

καί Περιβάλλοντος (ΥΧΟΠ). Τόν γενικό χωροταξικό σχε
διασμό σέ έθνική κλίμακα θά διατηρήσει τό ύπουργείο 

Συντονισμοϋ, δεδομένου δτι συνδέεται μέ τόν γενικό οίκο
νομικό καί κοινωνικό προγραμματισμό τής χώρας. 

»4.2. Τήν τροποποίηση τοϋ Νόμου 360/1976 πού θά 
προβλέπει μεταξύ άλλων τά εξής: 

»4.2.1 . Τήν άναμόρφωση τοϋ ' Εθνικοϋ Συμβουλίου 

Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος, τό όποίο θά προεδρεύεται 

άπό τόν πρόεδρο τής Κυβερνήσεως. 

»4.2.2. Τήν καθιέρωση τοϋ θεσμοϋ τής είσηγητικής έκ
θέσεως γιά τίς έπιπτώσεις πάνω στήν χωροταξία καί τό 

περιβάλλον. 

»' Η ί\κθεση αύτή θά συνοδεύει: 
»i. τά σχέδια νόμων, 

, »ii. τίς άδειες σκοπιμότητας σημαντικών έπενδύσεων, 
»iii. τίς έκθέσεις έντάξεως νέων σημαντικών ί\ργων στό 

ΠΔΕ, καί τών σημαντικών ί\ργων τών δημοσίων όργανι

σμών. 

»iv. άνάλογη εκθεση θά άποτελεί είδικό κεφάλαιο 

στούς έτήσιους άπολογισμούς δλων τών όργανισμών, τρα

πεζών, δημοσίων έπιχειρήσ"εων κ.λ.π. 
»'Η ί\κθεση αύτή θά άναλύει άφ' ενός τίς γενικές έπι

πτώσεις στήν χωροταξική διάρθρωση τής χώρας καί άφ' 

ετέρου τίς είδικές έπιπτώσεις στό περιβάλλον. 

»4.2.3. Τήν καθιέρωση έτήσιας έκθέσεως - άπολογι

σμοϋ τής έφαρμογής τής χωροταξικής πολιτικής πού θά 

ύποβάλλεται στή Βουλή. 

»4.3. Τήν κατάρτιση σχεδίου Νόμου πού θά προβλέπει 
τήν προσαρμογή τής περιφερειακής διοικητικής όργανώ

σεως τών ύπουργείων μέ ενα ενιαίο έθνικό πρότυπο διοικη-
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τικής ύποδιαιρέσεως. 

»4.4. Τήν σύνταξη οικονομικής καί δημοσιονομικής 
μελέτης καί τήν βάσει αύτής ύπόδειξη τών συγκεκριμέ

νων πόρων χρηματοδοτήσεως τών προγραμμάτων. 

»4.5. Τήν ένημέρωση καί άναθεώρηση κατά προτεραιό

τητα τών παλαιοτέρων χωροταξικών καί ρυθμιστικών με

λετών, τήν έκπόνηση, κατά περίπτωση, νέων γιά τήν Θεσ

σαλονίκη καί τά ΚΕΠΑ, καθώς καί τήν άναθεώρηση ή 

έκπόνηση ρυθμιστικών μελετών γιά τά οικιστικά κέντρα. 

»4.6. Τήν παρουσίαση τοu Ρυθμιστικοu Σχεδίου τής 
πρωτεύουσας καί τήν όριστικοποίηση τών ειδικών προ

γραμμάτων εργων, καθώς καί του προϋπολογισμοί) καί 

προγραμματισμοί) έφαρμογής τους. 

»4.7. Τήν όλοκλήρωση τοu προγράμματος δικτύου 

'Αγροτικών καί 'Αγροτοβιομηχανικών Οίκιστικών Κέν

τρων, δπως καί τών είδικών προγραμμάτων eργων γιά τό 

καθένα μέ ειδική eμφαση στήν άναμόρφωση καί έπέκταση 

τών σχεδίων πόλεως τών οικισμών. 

»4.8. Τήν μελέτη καί τό πρόγραμμα μετακινήσεως άπό 
τήν ' Αθήνα δημοσίων ύπηρεσιών, όργανισμών κ.λ.π. 

»4.9. Τήν ύποβολή προτάσεων στεγαστικής πολιτικής, 

οικιστικών προγραμμάτων, στεγαστικών δανείων, σέ έναρ

μόνιση μέ τήν χωροταξική πολιτική. 

»4.10. Τήν ύποβολή προτάσεων γιά τήν παροχή κινή
τρων έγκαταστάσεως στά ΚΕΠΑ τής εδρας ήδη έγκατε

στημένων είς αύτά βιομηχανικών έπιχειρήσεων, έλευθέ

ρων έπαγγελματιών καθώς καί έπιχειρήσεων του τριτογε

νοuς τομέα. 

»4.11. Τήν μελέτη καί ύποβολή σχεδίων Νόμων καί 
'Αποφάσεων γιά τή δημιουργία φορέων πού θά ύλοποιή

σουν τά eργα»24 . 

25 ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

· Ο Κ . Καραμανλής άπευθύνει μήνυμα στόν έλλη 

νικ:ό λαό: 

«Τό μεγάλο δίδαγμα τής σημερινής ήμέρας εlναι 

δτι δ 'Ελληνισμός μπορεί νά πραγματοποιήσει a
θλόυς πού υπερακοντίζουν τά συνήθη άνθρώπινα μέ

τρα, δταν άντλεί έμπνευση καί δύναμη άπό τήν ίστο

ρία του. 'Όταν δμονοεί. Κι δταν πιστεύει στό δίκαιο 

τής ύποθέσεως γιά τήν δποίαν άγωνίζεται. 

»·Υπήρχαν καί οί τρείς αύτές προϋποθέσεις τόν 

Μάρτιο τοv 1821. Οί 'Έλληνες εlχαν συνείδηση τής 
ίστορικής συνέχειας τοv έθνους. Ήσαν ύπερήφανοι 

γιά τόν άρχαίο πολιτισμό τους. Εlχαν λαμπρά πολι

τιστικά πρότυπα νά μιμηθούν. Καί δραματίζονταν 

τήν άναβίωση τοv μεγάλου παρελθόντος τους καί 

τήν προβολή του στό μέλλον. Καί, τέλος, κατείχοντο 

άπό τό πάθος τής έλευθερίας πού εlναι προϋπόθεση 

γιά τήν πρόοδο καί τήν εύημερία κάθε λαοv. 

»Στόν ένάμισι αίώνα πού διανύσαμε άπό τότε πού 

άνακτήσαμε τήν άνεξαρτησία μας, ή έλευθερία μας 

πολλές φορές διακυβεύθηκε. Καί ύπήρξαν περίοδοι 

πού τή στερηθήκαμε έντελώς. Διδαχθήκαμε έτσι δτι 

τό ϋψιστο αύτό άγαθό δέν πρέπει ποτέ νά τό θεωρού

με σάν δεδομένο καί δριστικό. 

)) 'Οφείλουμε νά είμαστε πάντοτε ετοιμοι στίς 
έπάλξεις γιά νά τό διασφαλίσουμε. Στίς ήμέρες μας 
μάλιστα οί κίνδυνοι πού άπειλοvν τήν άσφάλεια καί 

τήν έλεμθερία μας δέν εlναι πάντοτε τόσον δρατοί 

καί aμεdοι δπως ήταν σέ παλαιότερες έποχές. Παίρ
νουν μορφές διάφορες καί πολλές φορές άπατηλές 

γιά νά διαβρώσουν τήν κοινωνική μας συνοχή καί νά 

άνακόψουν τήν πρόοδο τοv τόπου. 

))Γι ' αύτό καί δ άγώνας θά πρέπει νά εlναι συνει
δητός καί άνιδιοτελής καί νά δίδεται σέ δλα τά μέ

τωπα: Τό έθνικό, τό πολιτικό καί τό οίκονομικό. 

)> VΕχουμε χρέος νά προστατεύσουμε, παράλληλα 

μέ τήν κληρονομιά τοv 1821, τίς κατακτήσεις τών 

τελευταίων έτών. Γιατί μόνον έπάνω σέ αύτές θά 

μπορέσουμε νά θεμελιώσουμε ενα καλλίτερο μέλ
λον)). 

27 ΜΑΡτΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής λαμβάνει έπιστολή άπό τόν 

γερουσιαστή Κάρλ Λέβιν, μέλος τfίς 'Επιτροπής 

'Ενόπλων Δυνάμεων τfίς άμερικ:ανικ:fίς Γερουσίας, δ 

δποίος ζητεί νά πληροφορηθεί τίς άπόψεις του πάνω 

στό έπίμαχο θέμα της Συνθήκης SALT Π: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Καθώς η Γερουσία συνεχίζει τίς προετοιμασίες της 

γιά τή συζήτηση έπί τής άναμενομένης Συνθήκης SAL Τ 11, 
θά ήθελα νά ζητήσω τή συνδρομή σας νά μέ βοηθήσετε νά 

άξιολογήσω τίς πολλές λεπτές, εύαίσθητες καί περίπλοκες 

πτυχές τών προσπαθειών μας, νά άποτρέψουμε εναν πυρη

νικό πόλεμο, νά έμποδίσουμε τή σοβιετική έπιθετικότητα 

γύρω άπό τόν κόσμο καί νά έλέγξουμε τήν άνάπτυξη καί 

τήν καταστρεπτικότητα τών στρατηγικών πυρηνικών δ

πλων. Θά έκτιμοuσα έπίσης νά πληροφορηθώ τίς άντιλή

ψεις σας ώς πρός τούς τρόπους προσεγγίσεως έκ μέρους 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών γιά τόν έκσυγχρονισμό τοu 

στρατηγικοί) πυρηνικοu της όπλοστασίου. 

»'Ένα σοβαρό θέμα τό όποίο η Γερουσία θά συζητήσει 

ε{ναι έάν καί κατά πόσο ή προτεινόμενη Συνθήκη SALT 11 
άντιμετωπίζει έπαρκώς τίς στρατιωτικές καί πολιτικές ά

νησυχίες τών εύρωπαϊκών μελών του Βορειατλαντικοu 

Συμφώνου (ΝΑΤΟ). 'Έγινε συχνά η δήλωση δτι όποιαδή

ποτε Συνθήκη SAL Τ 11 πρέπει νά διατηρήσει τά συναισθή
ματα πού εχουν οί χώρες καί οί λαοί του κόσμου δτι οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες ε{ναιτουλάχιστον ϊσες μέ τή Σοβιε

τική 'Ένωση δσον aφορd τίς ίκανότητες στρατηγικής πυ

ρηνικής. 'Υποστηρίχτηκε δτι, καί άν aκόμα μιά aντικειμε

νική στρατιωτικοτεχνική έκτίμηση ήθελεν aποδείξει δτι 

οί 'Ηνωμένες Πολιτείες διατηροuν στρατηγική πυρηνική 

Ισότητα ή καί ύπεροχή δυνάμει τής Συνθήκης SAL Τ Ι1 καί 
δτι καί αν ακόμα η ίκανότης μας γιά aντίποινα ε{ ναι τόσον 

ίσχυρή ώστε νά διατηρηθεί ή αμοιβαία έπιθυμία aποτρο

πής τοιούτου πολέμου, πάλι ή έν λόγφ Συνθήκη θά στερεί

ται κατά κάποιο τρόπο κύρους, άν δημιουργήσει τήν 

έντύπωση , σέ άλλα eθνη, του μειονεκτήματος σέ aριθμό 

καί σέ βάρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών . 'Υποστηρίζεται 

δτι, άν δέν διατηρηθοuν τά συναισθήματα, καθώς καί η 
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πραγματικότης περί στρατηγικής πυρηνικής ίσότητας, τό

τε ο{· Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς καί ο{ σύμμαχοί της, θά 

εΙ ναι περισσότερο εύάλωτοι σέ πολιτική/ διπλωματική πί

εση έκ μέρους τής ΕΣΣΔ. Τό έπιχείρημα αύτό τών "συναι

σθημάτων" χρησιμοποιείται έπίσης άπό μερικούς γιά νά 

υποστηρίξουν τήν έκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

άπόκτηση όρισμένων στρατηγικών συστημάτων πυρηνι

κών δπλων, άσχέτως έάν τά συστήματα αύτά άποτελοuν τίς 

πιό άρμόζουσες ή άναγκαίες έπιλογές άπό μιά καθαρά 

στρατιωτική άποψη. Τά δπλα αύτά, λόγω του δτι τά στατι

κά τους χαρακτηριστικά, δπως τό βάρος καί τό μέγεθος, 

φαίνονται νά ταιριάζουν καί νά παραβγαίνουν μέ τά σοβιε

τικά συστήματα, θεωροuνται άπό μερικούς σάν έπιθυμητά 

γιά σκοπούς "συναισθημάτων", άκόμα καί άν περισσότερο 

δυναμικές στρατιωτικές μετρήσεις καί οί άμοιβαίες μας 

άνάγκες σέ προληπτικά μέσα δείχνουν δτι δέν ε{ναι άναγ

καία. 

»Θά σi'iς παρακαλέσω νά μοu γνωρίσετε τίς άπόψεις σας 

ώς πρός τή σημασία τών άντιλήψεων καί "συναισθημά

των" αύτών άναφορικά μέ τόν τρόπο μέ τόν όποίο άντιμε

τωπίζουμε τή συνθήκη SAL Τ Π καί τά δπλα πού θά προ
μηθευθοuμε στό μέλλον. Μέχρι ποιό σημείο φρονείτε δτι οί 

"άντιλήψεις καί τά συναισθήματα" περί τών στατικών χα

ρακτηριστικών τών στρατηγικών δπλων κυβερνοuν ή έπη

ρεάζουν τά γεγονότα; Ποιά στατικά καί δυναμικά μέτρα 

στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων θεωρείτε ώς τά πιό ση

μαντικά γιά τή σύγκριση μεταξύ τών άμερικανικών καί τών 

σοβιετικών δυνάμεων καί ποιά εΙναι έκείνα γιά τά όποία 

θεωρείτε μιά διαισθανόμενη ή μιά πραγματική άμερικα

νική κατωτερότητα σάν ενα πολύ σοβαρό καί λίαν άνησυ

χητικό γεγονός; Ποιά ε{ ναι τά χαρακτηριστικά έκείνα τής 

άναδυομένης Συνθήκης SAL Τ Π πού θεωρείτε σάν άπο
δεκτά ή σάν μή άποδεκτά άπό τήν άποψη τών "συναισθη

μάτων" αύτών; Ποιά ε{ναι τά συστήματα έκείνα τών στρα

τηγικών δπλων πού άναπτύσσονται άπό τίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες πού θεωρείτε, έσείς καί ή Κυβέρνησίς σας, σάν 

άναγκαία γιά νά άντιμετωπισθοuν όποιεσδήποτε πραγμα

τικές καί Ι ή διαβλεπόμενες άνισορροπίες δυνάμεων μεταξύ 

τής χώρας μας καί τής Σοβιετικής UΕνωσης; 

»0{ σκέψεις σας πάνω στά παραπάνω άναφερόμενα θέ
ματα θά ήταν πολύ ένδιαφέρουσες καί έπωφελείς σέ μένα, 
σάν μέλος τής 'Επιτροπής τών 'Υπηρεσιών 'Ενόπλων Δυ

νάμεων, καθώς καί, εlμαι βέβαιος, σέ πολλά άλλα μέλη τής 

Γερουσίας. Δεδομένου δτι άρχίσαμε ήδη νά μελετοuμε τόν 

Οίκονομικό Προϋπολσyισμό τοu υπουργείου 'Εθνικής 

'Αμύνης γιά τό ετος 1980, στόν όποίο περιέχονται πολλές 
πρωτοβουλίες του στρατηγικοί) πυρηνικοί) προγράμματος 

καί άναμένουμε νά λάβουμε όπωσδήποτε τήν προτεινόμενη 

Συνθήκη SALT Π στό έγγύς μέλλον, θά έκτιμοuσα πολύ 
μιά σύντομη άπάντησή σας στά παραπάνω. 

»Σi'iς εύχαριστώ πολύ γιά τήν προσοχή πού θά δώσετε 

στά σοβαρά αύτά ζητήματα». 

'Ο Κ. Καραμανλfjς άπάντησε στόν 'Αμερικανό 

γερουσιαστή, μέ έπιστολή του, στίς 18 'Απριλίου: 

« Ά γαπητέ, κ:. γερουσιαστά, 

»Κατ' άρχήν θά ήθελα νά σiiς γνωρίσω π6σο πο

λύ έκ:τιμώ τήν ίδέαν πού είχατε νά λάβετε ύπ' όψη τίς 

άπ6ψεις τών εύρωπαϊκ:ών μελών του ΝΑ ΤΟ έπί τής 

άναμενομένης Συνθήκης SALT Π. Εlναι έκ:τ6ς πάσης 
άμφιβολίας ότι δποιαδήποτε συνθήκη αύτοv του εί

δους, πού σχεδιάστηκε κ:αί έχει σκ:οπ6 νά άποτρέψει 

έναν πυρηνικ:6 π6λεμο κ:αί νά αύξήσει τίς έλπίδες γιά 

έπιβίωση τής άνθρωπ6τητας, άξίζει είδικ:ής προσο
χής όχι μ6νον άπ6 τούς υπογράφοντες αύτήν, άλλά 

κ:αί άπ6 όλα τά άλλα ένδιαφερ6μενα μέρη. Εlναι αύ

τον6ητο ότι ή άντίδραση τών συμμάχων τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών δέν πρέπει νά άγνοηθεi. 'Επί του ση

μείου αύτοv είμεθα εύγνώμονες πρ6ς τήν Κυβέρνηση 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών γιά τήν ένημέρωση πού 

έκανε του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ έπί του τ6σο σο

βαροfJ αύτοv θέματος. 

»Συμφωνώ μαζί σας ότι μιά κοινή άντίληψη περί 

τής άποτελεσματικ:6τητος τής Συνθήκης εlναι τελεί

ως έξ ίσου σοβαρή όσο κ:αί αύτή ταύτη ή άποτελε
σματικ:6της. Τά δύο αύτά πρέπει νά βαδίσουν χέρι μέ 

χέρι άν ένα αίσθημα άσφάλειας πρ6κ:ειται νά έπικ:ρα

τήσει κ:αί άν ή συνοχή τής Συμμαχίας πρ6κ:ειται νά 

διατηρηθεί. 

)) "Ομως, έν όψει του γεγονότος ότι oi διατάξεις 
τής Συνθήκης δέν εlναι άκ:6μα τελείως γνωστές 
- κ:αί, πράγματι, μερικές άπ6 αύτές δέν έχουν άκ:6μα 

δριστικ:οποιηθεi - ή έκφραση μιiiς γνώμης έπί του 

θέματος τούτου πρέπει νά άναβληθεi μέχρις ότου oi 
διατάξεις αύτές άποκ:αλυφθοvν. 

))Στήν παροvσα φάση μπορούμε νά έλπίζουμε ότι 

τ6 τελικ:6 κείμενο δέν θά περιέχει περιορισμούς πού 

θά μπορούσαν νά έχουν δυσμενή έπίδραση στήν 

άμυνα τής περιοχής του ΝΑ ΤΟ σάν ένα σύνολο ή 

στήν iκ:αν6τητα τής Δύσεως νά άντιδράσει σέ δποια

δήποτε άπειλή κατά τ6 πλέον ένδεδειγμένο τρ6πο 

κ:αί μέ τά πλέον ένδεδειγμένα μέσα. 

))Θά ήθελα έπίσης νά υπογραμμίσω ότι άκ:6μα πι6 

σημαντική άπ6 δ, τι εlναι γιά τούς Εύρωπαίους συμμά

χους ή Συνθήκη SALT Π θά εlναι ή προσεχής φάση 
τών συνομιλιών, κατά τήν δποία άναμένεται ότι θά 

παρουσιαστούν συστήματα πού έχουν είδικ:ά σχεδι

ασθεί γιά τήν άμυνα τής Εύρώπης. Σ' αύτή τήν φά

ση, μιά περισσότερο ένεργ6ς συμμετοχή τών εύρω

παϊκ:ών μελών τής Συμμαχίας θά καταστεί άναγ
κ:αίω)25. 

28 ΜΑpτιοΥ 1979 

'Ο πρωθυπουργός, μέ έγκύκλιό του πρός δ λα τά 

ύπουργεία, δίνει αυστηρές έντολές νά μήν πραγμα

τοποιείται πλέον καμία άπολύτως δαπάνη καθ' 

ύπέρβαση τών δρίων διαθέσεως τών πιστώσεων πού 

εχουν έγγραφεί στόν προϋπολογισμό. Μέ τήν πρω

θυπουργική έγκύκλιο καυτηριάζεται ή τακτική πολ

λών ύπουργείων πού πραγματοποιοuν δαπάνες πέραν 

τών δρίων πού έτέθησαν στόν προϋπολογισμό καί 
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προειδοποιοuνται δτι δέν θά άναγνωρίζονται έφεξής 

οί σχετικές παρεκκλίσεις. 

30 MApτiQY 1979 

Σέ δμιλία πρός τά μέλη τής κοινοβουλευτικής 

δμάδας τής Νέας Δημοκρατίας, δ Κ. Καραμανλής 

άναγγέλλει έπίσημα δτι τό πρώτο Συνέδριο, τό όποίο 

καί θά έπιστέψει τή διαδικασία γιά τή δημοκρατική 

όργάνωση καί λειτουργία του κόμματος, θά πραγμα

τοποιηθεί μεταξύ 5 καί 7 Μαίου στή Χαλκιδική: 

«'Αγαπητοί φίλοι, 
))Πρώτα άπ' δλα θά ήθελα νά σfiς συγχαρώ δλους 

γιά τό έργο τό δποίο έξετελέσατε κατά τούς τελευ

ταίους μήνας. 

))Μετά τό προσυνέδριο τής Χαλκιδικής, πού έση

μείωσε πράγματι μεγάλη έπιτυχία καί άνοιξε τόν δρό

μο γιά τό δριστικό συνέδριο, έπηκολούθησαν, δπως 

ξέρετε, ol έκλογές γιά τήν άνάδειξη τών περιφερεια
κών όργάνων του κόμματος. 'Από τίς έκλογές αύτές 

άνεδείχθησαν, δπως έπληροφορήθην, 380 τοπικές 
έπιτροπές καί συνολικά έλαβαν μέρος περίπου 97.000 
ένεργά μέλη του κόμματος. ΥΗδη, μετά τήν δλοκλή

ρωση αύτής τής διαδικασίας, είμεθα έτοιμοι γιά τήν 

δλοκλήρωση τής όργανώσεως του κόμματος. Καί 

πρός τόν σκοπόν αύτόν, δ πως ξέρετε, συγκαλείται τό 

συνέδριο του κόμματος στήν Χαλκιδική γιά τίς 5 έως 
7 Μαίου. Μέ τήν διαδικασία αύτή καθιστάμεθα καί 
άπό τής πλευρfiς αύτfίς τό προοδευτικώτερο έλληνι

κό κόμμα. Εϋχομαι vά μήν παραμείνωμε καί τό μόνο. 

Γιατί ή χώρα, γιά νά έξασφαλίση δμαλές δημοκρα

τικές έξελίξεις, έχει άνάγκη άπό συνεπείς, σταθερές 
πολιτικές δυνάμεις. Θά εύχόμουνα- έπαναλαμβάνω 

- νά μfiς μιμηθούν καί τά άλλα κόμματα, είς τρόπον 

ώστε νά άποκτήση μίαν ύγιεστέραν διάρθρωσιν ή 

πολιτική μας ζωή. 

)) "Οπως γνωρίζετε, άπό τόν καιρό πού ίδρυσα τήν 
Νέα Δημοκρατία εlχα προγραμματίσει τήν δημοκρα

τική της όργάνωση. Καί έπίστευα καί πιστεύω δτι τό 

κόμμα αύτό, μέ τήν θέση πού κατέχει στήν έθνική 

μας ζωή, θά κύριαρχή έπί μακρόν χρόνον τής πολι
τικής μας ζωής καί θά διασφαλίζη δμαλές δημοκρα

τικές έξελίξεις. 

)) 'Ανέπτυξα πολλές φορές τούς λόγους, γιά τούς 
δποίους έπιβάλλεται ή δημοκρατική όργάνωση τής 
Νέας Δημοκρατίας καί γενικώτερα δλων τών έλλη

νικών κομμάτων. "Οπως έτόνισα καί τίς δυσκολίες 

τίς δποίες παρουσιάζει είς τόν τόπο μας ή προσπά

θεια αύτή. Καί εlπα, άν ένθυμείσθε, δτι καθίσταται 

τοvτο δυσχερές, άφ ' ένός μέν γιατί στερούμεθα πα
ραδόσεως δημοκρατικής όργανώσεως τών κομμά

των, άλλά καί γιατί προπαντός ή φύση μας δέν προ

σφέρεται, δ χαρακτήρας μας δέν προσφέρεται γιά 

συλλογική προσπάθεια· ένώ ή πολιτική εlναι κατ' 

έξοχή ν συλλογική προσπάθεια. 'Αλλά έπρεπε, καί 

νομίζω δτι τό έπιτύχαμε, νά κατανικήσουμε αύτές τίς 

άδυναμίες καί νά κάνουμε τό πρώτο βήμα δημοκρα
τικής όργανώσεως. Ταυτόχρονα, έπιβάλλεται τοvτο 

καί έκτου δτι μέ τήν ένταξή μας εlς τάς δημοκρατι
κάς κοινότητας είμεθα ύποχρεωμένοι καί έκ τής άπό

ψεως αύτή ς νά προσαρμοσθώμεν είς τό καθεστώς πού 

lσχύει εlς τάς χώρας έκεlνας· γιατί είς δλας τάς χώ

ρας τής Κοινότητος τά κόμματα εlναι δημοκρατικά 

όργανωμένα. 

))Γιά ν' άνταποκριθή ή Νέα Δημοκρατία στήν 

άνάγκη αύτής τής άποστολής, τήν δποίαν τής έταξα 

τόν καιρό πού τήν ίδρυσα, εlναι άνάγκη νά καταστή 

μακρόβιος καί νά περαμείνη lσχυρά. Γιά νά καταστή 

μακρόβιος εlναι άπαραlτητο νά όργανωθή δημοκρα

τικά. Γνωρίζετε, γιατί έχετε πείραν τής διαρθρώσεως 

τής πολιτικής μας ζωής, τά πλεονεκτήματα τά δποία 

προσφέρει σέ μία χώρα ή δημοκρατική όργάνωση 

τών κομμάτων. 'Εξασφαλίζει σταθερότητα διά τής 

δημιουργίας σταθερών πολιτικών δυνάμεων καί έξα

σφαλίζει δμαλές πολιτικές έξελίξεις. Νομίζω δτι 

έχομε τό δικαίωμα νά πιστεύωμε δτι ή Νέα Δημοκρα

τία, μέ τό έργον τό δποίον έπετέλεσε άπό τόν καιρό 

τής ίδρύσεώς της, έδικαίωσε καί τούς σκοπούς τής 

Ιδρύσεώς της, άλλά έπεισε καί τόν έλληνικό λαό δτι 
άποτελεί έγγύησιν άσφαλή γιά τό μέλλον. 

'))Γιά νά έκτιμηθή ή σημασία τής παρουσίας τής 
Νέας Δημοκρατίας στόν πολιτικό μας χώρο, θά πρέ
πει νά σκεφθή κανείς τί θά συνέβαινε είς τόν τόπον 

αύτόν, άν δεν είχαμε Ιδρύσει τό κόμμα αύτό τήν έπο
χή τής καταρρεύσεως τής δικτατορίας. 'Αφ' ένός 

μέν άπέτρεψε τούς κινδύνους, ο{ δποίοι ήταν φυσι

κόν ν' άπειλοvν τήν χώρα τήν έποχή τής καταρρεύ

σεως τής δικτατορίας. Καί έπειδή πολλοί δέν εlναι 

έπαρκώς εlς θέσιν νά τό έκτιμήσουν αύτό, θά ύπο

χρεωθώ νά δώσω τήν εlκόνα τών κινδύνων πού μπο

ρούσαν ν' άπειλήσουν τόν τόπο. Υ Α ν τήν δικτατορία 

τήν ε{ χε άνατρέψη μία άλλη δύναμις, οίαδήποτε, αύ

τή ή δύναμις θά μπορούσε νά έχη τόν έλεγχον τής 

έθνικής μας ζωής, τόν έλεγχο τής καταστάσεως. 
Άλλά ή δικτατορία στήν 'Ελλάδα κατέρρευσε, εlς 

τρόπον ώστε νά δημιουργήται ένα άπέραvτο κενόν, 

τό δ ποίον, έάν διετηρείτο, άμέσως θά δδηγοvσε f{ σέ 
άναρχία f{ σέ πόλεμο. Πρώτη λοιπόν ύπηρεσία πού 
προσέφερε ή Νέα Δημοκρατία ήταν δτι άπέτρεψε τόν 
κίνδυνο πού άπειλοvσε τήν κρίσιμη έκείνη στιγμή τό 

έθνος. 'Εν συνεχείιι έπεδόθη σέ μιά κρίσιμη μεγάλη 

προσπάθεια, ώστε νά μπορή αύτήν τήν στιγμή νά 

παρουσιάζη ένα σημαντικό δημιουργικό έργο. Δεδο

μένου δτι πολλά άπό αύτά θά άναπτυχθοvν στό Συνέ

δριο τό δποίον θά γίvη τόν Μάιο- γιατί παράλληλα 

μέ τόν καθορισμό τής πολιτικής του κόμματος, θά 

πρέπει νά γίνη καί ένας βραχύς άπολογισμός τοv τί 

έκανε τό κόμμα άπό τήν έποχή τής ίδρύσεώς του -
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θεωρώ περιττόν νά άναφερθώ αύτήν τήν στιγμή λε

πτομερώς στό έργο πού έπετέλεσε αύτό τό κόμμα. Θά 

μποροίJσα δμως, γιατί γενικά στόν τόπο μας εύκολώ

τερα καταλήγαμε σέ συμπεράσματα, δταν κάνωμε 

συγκρίσεις, παρά δταν έχωμε άπόλυτες εiκόνες, θά 

μποροίJσα, γιά νά έκτιμηθή ή παροίJσα κατάστασις 

τής 'Ελλάδος, νά κάμω μιά σύγκριση μέ τό παρελ

θόν, τοίJ όποίου δσοι εlσθε πρεσβύτεροι έχετε πεί

ραν· άλλά θά μποροίJσα νά κάνω καί μίαν σύγκριση 

μέ τό τί συμβαίνει σ' δλον τόν άλλο κόσμο. Καί γιά 

νά μήν άναφερθώ σέ χώρες ύπανάπτυκτες, oi όποίες 
αύτήν τήν στιγμήν σπαράσσονται, θά άναφερθώ 

στόν εύρωπαϊκό χώρο. 'Η 'Ελλάς ε{ ναι άπό τίς χώ

ρες, άπό τίς λίγες χώρες, πού διαθέτουν σταθερότητα 

πολιτική, γαλήνη κοινωνική καί σημαντική οiκονο

μική πρόοδο. Στόν οiκονομικό τομέα τελευταίως πα

ρουσιάζονται ώρισμένα προβλήματα, iδίως μέ τήν 

έξαρση τοίJ πληθωρισμοίJ. Αύτό τό έτόνισα άπό τό 

καλοκαίρι ήδη, δταν μιλοίJσα στό Συμβούλιο Οίκο

νομικής καί Κοινωνικής Πολιτικής, δπως καί στήν 

"Εκθεση Θεσσαλονίκης. Εlπα δτι ή μεγαλύτερη 

άδυναμία τής οiκονομίας μας εlναι ό πληθωρισμός 

καί πρέπει μέ θάρρος νά τό άντιμετωπίσωμε αύτό. 

Καί κάνουν σφάλμα έκείνοι πού ένθαρρύνουν παρά

λογες άξιώσεις- είτε κόμματα, είτε έφημερίδες- ή 

ίκανοποίησις τών όποίων θά μποροίJσε νά δδηγήση 

σέ χρεωκοπία τήν οiκονομίαν. 

;; "Ας ξ ε κι νήσωμεν άπό τήν 'Αγγλία, ή όποία άν
τιμετωπίζει μιά έντονη πολιτική, κοινωνική καί οί

κονομική κρίση καί νά πaμε στήν Πορτογαλία, πού 

έχει μιά Κυβέρνηση τεχνοκρατών μειοψηφίας, ή 

όποία, μολονότι άνετράπη, θά έπιζήση, γιατί ό πρόε

δρος τής Δημοκρατίας της εlπε "δέν μοίJ χρειάζεται 

νά έχετε τήν έμπιστοσύνη τής Βουλής. MoiJ φτάνει 
νά έχετε τήν έμπιστοσύνη τήν δική μου". Αύτή εlναι 

δημοκρατία. Νά πaμε στήν 'Ισπανία. Εlναι ενας μή

νας πού έκαναν έκλογές καί δέν έχουν άκόμα Κυβέρ

νηση, γιατί άπό τό πρώτο κόμμα λείπουν 9 εδρες, τίς 
όποίες εlναι ύποχρεωμένο νά άναζητήση· καί άν έπι

τύχη νά τίς εύρη, θά τό έπιτύχη μέ συμβιβασμούς καί 

παραχωρήσεις. Νά πaμε στήν 'Ιταλία, ·ή όποία εύρί

σκεται σέ μόνιμη κρίση πολιτική, κοινωνική καί οί

κονομική, κρίση ή όποία αύτήν τήν στιγμή έχει 

φθάσει σ' ενα σημείο πολύ έπικίνδυνο, δεδομένου 
δτι εlναι ύποχρεωμένοι νά προσφύγουν σέ πρόωρες 

έκλογές, τό άποτέλεσμα τών δποίων δέν μπορεί κα

νείς νά προδικάση. Γιατί, άν άπό τίς έκλογές αύτές 

προκύψη άποτέλεσμα πού νά μή μπορή νά δώση μιά 

ύγιa Κυβέρνηση στόν τόπο, ύπάρχει κίvδυνος νά 
μπή δ τόπος σέ μεγαλύτερες καί όδυνηρές περιπέτει

ες. Νά πaμε στή Σουηδία. 'Έχει Κυβέρνηση μειοψη

φίας ένός κόμματος, πού έχει 40 εδρες καί δλα τά 
άλλα κόμματα τό άνέχονται, γιατί δέν θέλουν νά πa

νε σ' έκλογές. Πάντως, βεβαίως δέν εlναι ύγιής δια-

κυβέρνησις, δταν μιά χώρα κυβερνaται άπό Κυβέρ

νηση μειοψηφίας, γιατί αύτή ε{ναι ύποχρεωμέvη νά 

κάνη συμβιβασμούς εlς βάρος τών συμφερόντων τής 

χώρας. Καί κατεβαίνω στό Βέλγιο. Τόν Δεκέμβριον 

έκαναν έκλογές, καί δέν μποροίJν νά κάνουν Κυβέρ

νηση. "Ας μήν άναφερθώ σέ άλλα παραδείγματα, 

γιατί θά πρέπει νά μακρηγορήσω. Πάντως, τονίζω 

δτι ή Έλλάς διαθέτει πολιτική σταθερότητα, γαλή

νη κοινωνική καί οίκονομική πρόοδο έναντι δλων 

τών άλλων χωρών. Τό θέμα δτι ή οίκονομία μας πα

ρουσιάζει τό πρόβλημα, τήν άδυναμία τοίJ πληθωρι

σμοίJ, όφείλεται άφ' ένός μέν στήν διεθνή οlκονομι

κή κρίση- γιατί δέν εlναι ύπερβολή, ούτε ψέμα δτι 
κατά 30-35% δ πληθωρισμός εlναι εiσαγόμενος τρο
φοδοτείται άπό τό έξωτερικό, γιατί οί πρώτες ύλες, 
τό πετρέλαιο, τό κρέας Άργεντινής έχουν αύξηθή 

κατά 30 καί 40%. 'Αφ' έτέρου όφείλεται εiς τό δ τι 
έκάναμε ώς κόμμα μιά πολύ γενναία, άνοικτή εiσο

δηματική πολιτική, γιατί έδώσαμε στόν έργαζόμενο 

διπλά άπό τήν αύξηση τοίJ τιμαρίθμου. Εlπα καί άλ

λοτε δτι ύπάρχουν ξένοι οί όποίοι μaς τό καταλογί

ζουν ώς σφάλμα αύτό. 'Εμείς τό έκάναμε διά λόγους 

κοινωνικής πολιτικής. 'Αποτέλεσμα αύτοίJ ήταν νά 

κυκλοφορή πολύ χρήμα, τό δποίον συναντaτε στήν 

καθημερινή σας ζωή. 'Εφ' δσον λοιπόν γιά τήν πο

λιτική αύτή είμεθα ύπεύθυνοι, θά πρέπει άπό κοινοίJ 

δλοι νά τό άντιμετωπίσουμε, γιατί αύτονόητον εlναι 
δτι, άν διατυπώνωνται ύπέρμετρες οlκονομικές άξι
ώσεις καί ή Κυβέρνησις ύπό πίεσιν τίς ίκανοποιή, 

όχι μόνον δέν θά δαμάσωμεν τόν πληθωρισμόν, άλλ ' 
άντιθέτως θά ένταθή, μέ άποτέλεσμα νά μπή σέ χρό

νια κρίση ή οίκονομία μας. 

Ι> "Εναντι αύτής τής δημιουργικής πολιτικής, 

έναντι αύτοίJ τοίJ δημιουργικοίJ έργου τής Νέας 

Δημοκρατίας, oi άντίπαλοί μας, καί εlδικώτερα τό 
ΠΑΣΟΚ, άντιπαρατάσσουν τήν γνωστή συνθηματο

λογία. Καί χρησιμοποιοίJν τήν συνθηματολογία, 

γιατί έχει τό πλεονέκτημα νά τούς άπαλλάσση άπό 

τήν άνάγκη νά έχουν lδέες καί έργα. Καί τήν χρη

σιμοποιοίJν σκοπίμως κατά τρόπον τόσο θολό καί 

συγκεχυμένο, γιατί πιστεύουν, δπως έλεγε ό Γκαί

μπελς, δτι ό λαός θαυμάζει περισσότερο έκείνα πού 

δέν καταλαβαίνει. 'Αμφιβάλλω άν άκόμα καί τά στε

λέχη τοίJ ΠΑΣΟΚ έχουν σαφή, πλήρη άντίληψη τής 

πολιτικής πού έχει χαράξει τό κόμμα τους. Καί χρη

σιμοποιοίJν κατά κόρον τό σύνθημα τής άλλαγής 

δλοι, γιατί δέν άντελήφθησαν δτι άλλαγή δέν σημαί

νει άλλαγή Κυβερνήσεως, ή άλλαγή προγράμματος. 

Σημαίνει άλλαγή τοίJ πολιτικοίJ κλίματος τής χώρας 

καί άλλαγή πολιτικής νοοτροπίας. 'Ενώ κατέχονται 

άπό τήν ίδια νοοτροπία, ύπόσχονται μέ τήν νοοτρο

πία αύτή νά δώσουν άλλαγή. 'Αλλά άν συνέβαινε νά 

είμαστε δλοι άγνωστοι στόν τόπον αύτόν καί νά μή 

είχαμε παρελθόν, θά ήταν δυνατόν νά ύποσχόμεθα 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΔ 89 

τήν άλλαγήν. 'Αλλά λίγο πολύ ε{ ναι γνωστοί όλοι, 

καί έμείς καί αύτοί. Η .c1 ν συνεπώς προσφέρουν τήν 
άλλαγή καί χρησιμοποιήσωμε σάν κριτήριο τό πα

ρελθόν, άσφαλώς προσφέρουν άλλαγή πρός τό χειρό

τερο. 

»'Αλλά θά ήθελα έπίσης νά κάνω τήν παρατήρη

σιν ότι, άν ένας έξ αύτών έτυχε νά βρή τό μυστικό 

τής ούσιαστικής άλλαγής, αύτό θά έσήμαινε ότι όλοι 

ο{ άλλοι υπόσχονται ψευδή άλλαγήν, γιατί όλοι υπό

σχονται άλλαγή. Θά πρέπει λοιπόν νά καταλήξη κα

νείς στό συμπέρασμα ότι όλοι τους δέν έχουν πρα

γματικά σαφή άντίληψιν τοv τί σημαίνει άλλαγή, ή 

πιστεύουν ότι μέ τόν τρόπον αύτόν ε{ναι δυνατόν νά 

έντυπωσιάσουν τόν λαόν. 

»Ή δημοκρατική όργάνωση τής Νέας Δημοκρα

τίας ε{ναι τοσούτφ μάλλον άναγκαία σήμερον, δεδο

μένου ότι ή διάρθρωσις τής πολιτικής μας ζωής καί 

τό πολιτικό κλίμα τής χώρας δικαιολογούν άνησυχί

ες γιά τό μέλλον του τόπου. Γιατί ή διάρθρωσις τής 

πολιτικής μας ζωής, όπως προέκυψε άπό τίς τελευ

ταίες έκλογές, δέν μπορεί νά πή κανείς ότι έγγυaται 

δμαλές πολιτικές έξελίξεις. Καθίσταται, λοιπόν, βα

ρύτερο καί έπιτακτικώτερο τό χρέος τής Νέας Δημο

κρατίας νά όργανωθή, εlς τρόπον ώστε, διατηpοvσα 
καί έπαυξάνουσα τήν δύναμή της, νά έγγυiiται αύτή 

τίς δημοκρατικές έξελίξεις. 

»Αυπiiμαι, γιατί στό σημείο αύτό εlμαι υποχρεω

μένος νά κάνω ώρισμένες διαπιστώσεις πού θά μέ 

κάνουν δυσάρεστο στήν άντιπολίτευση. Άλλά όφεί

λω νά τό κάνω έκ καθήκοντος καί μέ τήν έλπίδα ότι 

θά άποδειχθοvν αύτές χρήσιμες καί γιάτήν άντιπο

λίτευση. Ή διάρθρωσις τής πολιτικής ζωής δέν ε{

ναι δμαλή. Καί δέν ε{ναι δμαλή γιά τόν λόγον ότι 

υπάρχει ένας κονιορτός κομμάτων μέ έλλειψιν στα

θερού πολιτικού προσανατολισμού, πού δέν έπιτρέ

πει στά κόμματα αύτά νά προσφέρουν θετικές υπη

ρεσίες στόν τόπο. 'Όπως ξέρετε, έχομε τρία κομμου

νιστικά κόμματα. Τρία σοσιαλιστικά κόμματα. "Ενα 

μαρξιστικό σοσιαλιστικό, ένα δημοκρατικό σοσια
λιστικό καί ένα ούμανιστικό σοσιαλιστικό. Καί ένώ 

δλα αύτά συναγωνίζονται σέ άριστερισμόν, παραπο

νούνται γιατί ή Νέα Δημοκρατία έκάλυψε τόν χώρο 

του κέντρου. Παραπονούνται, καθ' ή ν στιγμήν οί 

ίδιοι έγκατέλειψαν τόν χώρον αύτόν. Ή Νέα Δημο

κρατία όμως δέν έκάλυψε τόν χώρον του κέντρου μέ 

διακηρύξεις. Τόν έκάλυψε μέ τίς πράξεις της. Καί 
τόν έκάλυψε, γιατί έγκατελείφθη άπό έκείνους, οί 

δ ποίοι κατά τό παρελθόν τόν άφησαν άκάλυπτο. Για

τί υπάρχει ένας νόμος φυσικός, πού δέν έπιτρέπει 

τήν ϋπαρξιν κενοv. Πάντως, έφ' όσον οί ίδιοι τόν 

έγκατέλειψαν- γιατί δπως ε{πα καί προηγουμένως 

συναγωνίζονται σέ άριστερισμόν- δέν έχουν τό δι

καίωμα νά παραπονούνται γιατί τόν έκάλυψε κατά 

τρόπον φυσικόν τό κόμμα τό δικό μας. ΥΗδη ή παρα-

δοσιακή φιλελευθέρα παράταξις έχει ένταχθή στήν 

Νέα Δημοκρατία. Παράταξις ή όποία άποτελεί τήν 

βάσιν τοv λεγομένου κέντρου. Οί μισοί βουλευταί 

καί ol μισοί υπουργοί τής Νέας Δημοκρατίας προέρ
χονται άπό τήν παράταξη έκείνη. Συνεπώς, αύτό δέν 
έγινε μέ άπλές διακηρύξεις ή μέ προσπάθεια παρα

πλανήσεως, άλλά, λόγω τής πολιτικής τήν όποία 

ήκολούθησε, ή Νέα Δημοκρατία άπέκτησε τήν σύ

στασιν έκείνην, ή όποία τής έπέτρεψε νά καλύψη 

αύτόν τόν χώρο. 

»Παράλληλα δμως μέ τήν κακήν διάρθρωσιν τής 

πολιτικής μας ζωής, διαπιστώνομε καί τήν ϋπαρξιν 

ένός νοσηροv πολιτικού κλίματος. Καί τοvτο γιατί 
κατακλύστηκε ή πολιτική μας ζωή άπό δημαγωγίαν 

καί υποκρισίαν. Ε{ναι τόσον έντονη ή τάσις αύτή, 

ώστε νά προσβάλη τήν νοημοσύνη όλων ήμών. λέ

γονται κάθε μέρα καί γράφονται τά πιό άπίθανα πρά

γματα, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργήται μία έκτεταμέ

νη σύγχυση, πού ε{ναι έπικίνδυνη γιά τό μέλλον του 

τόπου. 'Εξωθούνται όλοι οί πολίτες σέ πράξεις άντι

δημοκρατικές. 'Υποστηρίζονται τάσεις άναρχικές 

καί γίνεται προσπάθεια νά πεισθή δ λαός δτι άποτε

λοvν στηρίγματα τής δημοκρατίας έκείνα τά όποία 

άκριβώς τήν άπειλοvν. Καί άποτελοvν άπειλήν τής 

δημοκρατίας έκείνα πού τήν στηρίζουν, όπως ε{ναι δ 

νόμος, τό Σύνταγμα, ή τάξις. 'Ενθαρρύνονται οί πιό 

παράλογες άξιώσεις, ο{ δποίες άν ίκανοποιηθοvν, 
μοιραία θά δδηγήσουν τήν οΙκονομία μας σέ χρεω

κοπία. Καί αύτοί πού τίς ένθαρρύνουν, άσφαλώς 

γνωρίζουν ποιά ε{ναι ή κατάστασις στόν τόπο καί 

ποιό θά ε{ναι τό άποτέλεσμα, άν οί άξιώσεις αύτές 
κατά ένα τρόπον ίκανοποιηθοvν. Δέν άvτιλαμβάνον

ται δτι ή κινητοποίησις καί ή προβολή αύτών τών 

άξιώσεωνδέν βλάπτει τήν Νέα Δημοκρατία. Βλάπτει 
τόν τόπο. Βλάπτει τήν δημοκρατία. Βλάπτει καί τούς 

lδίους. 
)) 'Επικρίνουν καί υβρίζουν συνεχώς τήν Νέα Δη

μοκρατία καί όταν ή Νέα Δημοκρατία μέ τό στοιχειώ

δες δικαίωμα τής άμύνης άντιδρii, τήν κατηγορούν 

δ τι έπιδιώκει τήν όξυνσιν. 'Εμφανίζονται δλα τά άν

τιπολιτευόμενα κόμματα, περιλαμβανομένου καί του 

Κομμουνιστικού κόμματος, ώς δημοκρατική παρά

ταξις, κατ' άντιδιαστολήν πρός τήν Νέα Δημοκρα

τία, ή όποία έν τούτοις άποκατέστησε τήν δημοκρα
τία καί τήν έλειτούργησε πέντε χρόνια, δπως δέν 

έλειτούργησε ποτέ στόν τόπο μας. ΗΑν δέν άποτε

λοvν αύτά υποκρισίαν, ποιά άλλη έννοια θά μπορού

σε νά δοθή στήν λέξη υποκρισία; 'Υπόσχονται τά 
πάντα στούς πάντας. Καί άποδοκιμάζουν κάθε πράξη 

τής Κυβερνήσεως, άκόμα καί έκείνες πού οί ίδιοι τίς 

εlσηγοvντο πρό ήμών. Αύτό θυμίζει τόν Δεληγιάννη, 

δ δποίος, όταν ήρωτήθη άπό ξένο δημοσιογράφο τί 

σκέπτεται νά κάνη, άπήντησε: "Νά λέω καί νά κάνω 

τό άντίθετο άπό έκείνα πού λέει καί κάνει δ Τρικού-
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πης". Δέν ύπάρχει πρ{iξις τής Κυβερνήσεως η όποία 

νά μ ή άποδοκιμάζεται καί νά μ ή κατακρίνεται. Η Α ν 

όμως όλα αύτά τά όποία καταλογίζονται στήν Νέα 

Δημοκρατία εlχαν πράγματι συμβή, δ τόπος αύτός θά 

εlχε καταστραφή. Παρά ταvτα όχι μόνον δέν κατε

στράφη, όχι μόνον εlναι δρθός, άλλά καί βαδίζει έπι

τυχώς σέ μιά καλύτερη πορεία. Λυπάμαι γιατί εlμαι 

ύποχρεωμένος νά καταγγείλω αύτές τίς έκδηλώσεις 

δημαγωγίας καί ύποκρισίας- άλλά τό πράττω, γιατί 

aν δέν τεθή τέρμα σ' αύτές τίς έκδηλώσεις, ή aν 

ύπάρξη έξαρσις αύτών, μπορεί νά άπειληθοvν οί δη
μοκρατικοί μας θεσμοί. 

»"Ολοι οί πολιτικοί φιλόσοφοι έκαναν τήν δια

πίστωση ότι η δημαγωγία διαφθείρει τούς πολίτας 

καί τελικώς δδηγεί στήν πτώση τής δημοκρατίας. 

Καί δέν ύπάρχει προηγούμενον πτώσεως τής δημο

κρατίας, χωρίς παράλληλα νά έχη έκδηλωθή αύτό τό 

κvμα τής άδιστάκτου δημαγωγίας. Συνεπώς, aν θέ

λωμε νά έχωμε ύγιά πολιτική ζωή, aν θέλωμε νά 

έχωμε δμαλές πολιτικές έξελίξεις, εlναι άνάγκη νά 

περιορίσωμε αύτό τό κvμα τοv ψεύδους καί τής ύπο

κρισίας, πού έκδηλώνονται στόν τόπο μας τόν τελευ

ταίο καιρό. Η Α ν εόρεθή ένας ξένος στόν τόπο μας, δ 

δποίος δέν γνωρίζει τήν πολιτική μας νοοτροπία, δέν 

διαβάζει έφημερίδες, δέν λαμβάνει γνώση τών δηλώ

σεων τών κομμάτων καί τών άρχηγών, όταν βγή άπό 

τό ξενοδοχείο του στόν δρόμο, θά πή: 'Ύί εύλογημέ
νος τόπος". Η Α ν διαβάση αύτά πού γράφονται, θά Πή: 

"τί καταραμένος τόπος εlναι αύτός". Τό κακό αύτό 

θυμίζει θλιβερές έποχές. Εlναι άνάγκη λοιπόν νά γί

νη προσπάθεια άπό όλες τίς πλευρές νά περισταλή· 

γιατί εlναι δ μόνος τρόπος αύτός νά διατηρήσωμε 
τήν γαλήνη του τόπου καί νά διασφαλίσωμε δμαλές 

σταθερές πολιτικές έξελίξεις γιά τό μέλλον. 

))Θά ήθελα μέ τήν εύκαιρία αύτή νά παρακαλέσω 

όλους τούς συναδέλφους, τούς βουλευτάς, νά έντεί

νουν τήν προσπάθειά των διαφωτίσεως τών πολιτών, 

Ιδίως τής ύπαίθρου, γιατί συμβαίνει, ένώ έχομε νά 

παρουσιάσουμε ένα σημαντικό έργο, ένώ είμαστε η 

μεγάλη παράταξις, η όποία έγγυάται τήν άσφάλεια 
καί τήν γαλήνη του τόπου αύτοv, ένώ οί άντίπαλοί 

μας όχι μόνον δέν έχουν νά παρουσιάσουν τίποτα, 

άλλά aν - πράγμα πού άποφεύγω νά τό κάνω -άνα

φερθοvμε στό παρελθόν, τί δηλαδή κάναμε έμείς καί 
τί σείς, θά εlναι ύποχρεωμένοι νά άπολογοvνται, πα
ρά ταvτα άναπτύσσουν μία δραστηριότητα παραπλα

νήσεως τών πολιτών, τήν όποία, aν δέν άντιμε'iωπί
σωμε έγκαίρως, μπορεί νά έχει κακάς συνεπείας γιά 

τίς πολιτικές έξελίξεις. 
))Γνωρίζω βεβαίως τήν δυσκολία πού έχετε έναντι 

τών άντιπάλων σας. Γνωρίζω ότι σείς, σέ όποιο χω

ριό καί aν πάτε, θά συναντήσετε ή αΙτήματα ή παρά

πονα. Άλλά δφείλετε νά έχετε τό θάρρος νά τά άντι

μετωπlσετε. Καί έχετε πρός τοvτο έπιχειρήματα, εΙ-

δικώς μάλιστα προκειμένου περί τής άγροτικής τά

ξεως, εΙς βάρος τής δποίας άσκείται μιά πολιτική 
καταδημαγωγήσεως, τήν δποίαν θεωρώ έπικlνδυνη 

γιά τό μέλλον. "Οπως γνωρίζετε, οί άγρότες άπηλλά

γησαν παντός φόρου. Εlναι η μόνη τάξις πού άπηλλά

γη παντός φόρου. Μεταφέρομε εlς βάρος του κοινω

νικού συνόλου ένα ποσόν 45 δισεκατομμυρίων ύπέρ 
τών άγροτών. "Οσα μέτρα προστασίας τών άγροτών 

έλήφθησαν - η κοινωνική άσφάλιση, η στήριξη 

τών τιμών τών προϊόντων, η άσφάλισις τijς γεωργι

κής παραγωγής, η συγκέντρωσις τών πλεονασμάτων 

- όλα αύτά ύπήρξαν πολιτική τών δικών μας Κυ
βερνήσεων. Μπορεί ol άλλοι νά ύπόσχωνται πρά
γματα άνέφικτα, γιατί η άντιπολίτευση έχει τό πλεο

νέκτημα, όπως εlπα καl άλλοτε, ότι κινείται μέσα 

στόν άπέραντο χώρο τοv έπιθυμητοv, η Κυβέρνησις 

όμως κινείται μέσα στόν στενό χώρο του έφικτοv. 

'Επαναλαμβάνω ότι θά ήτο δυνατόν νά πείσουν τόν 

λαόν, άν δέν είχαμε κάποιο παρελθόν· άλλά όλα τά 

μέτρα τά όποία έλήφθησαν τήν τελευταίαν 20ετίαν 

γιά τήν προστασία τών άγροτών ε{ ναι μέτρα τών Κυ

βερνήσεών μας. Οί άντlπαλοί μας πέραν τών όποσχέ

σεων δέν έχουν νά παρουσιάσουν ένα μέτρο προστα
τευτικό τής άγροτικijς τάξεως. Γνωρίζω λοιπόν ότι 
εlναι δύσκολον νά άντιμετωπίσετε τά παράπονα καί 
τά αΙτήματα, άλλά πρέπει νά έχετε τό θάρρος νά πήτε 

τίς άλήθειες. Καί αύτό ε{ναι ένα άλλο θέμα, τό νά 

έχωμε τό θάρρος νά ποvμε τίς άλήθειες. Γιατί άν δέν 

έχωμε έμείς τό θάρρος νά λέμε τίς άλήθειες καί άν δ 
λαός δέν άποκτήση τό θάρρος νά άκούη τίς άλήθειες, 

δέν θά εlναι δυνατόν νά άπαλλαγή δ τόπος άπό τήν 
δημαγωγία καί τό ψεvδος. Καμμιά φορά φοβούμεθα 
νά ποvμε τήν άλήθεια, γιατί θά προκαλέσωμε δυσαρέ

σκεια. Αύτό εlναι πλάνη. Εlναι δυνατόν νά γίνετε 

δυσάρεστοι τήν στιγμή πού λέτε τήν άλήθεια· όταν 

όμως πάνε στό σπίτι τους καί σκεφθούν αύτά πού 

τούς είπατε, θά άναγνωρίσουν ότι έχετε δίκαιο καί 

τότε θά σάς ψηφίζουν μέ μεγαλύτερη προθυμία. 

)) • Ο λαός έκτιμά τό θάρρος. Κατεπονήθη έπί δε
καετίες, έπί αiώνες άπό τήν δημαγωγία καί τό ψεv

δος. Διψάει γιά τήν άλήθεια. Φτάνει νά βρεθούν οί 

άνθρωποι, ο{ δ ποίοι θά τοv πουν τήν άλήθεια. Η Α ν 

λοιπόν του πήτε τήν άλήθεια, εlναι βέβαιον ότι θά 

έξασφαλίσετε τήν ψήφο του. Άκοvστε με έμένα πού 
έπί 44 χρόνια άκολουθώ αύτή τήν τακτική. "Οταν οί 
άντίπαλοί μας περιέρχονται τά χωριά καί καταδημα
γωγούν τούς άγρότας καί όταν έμείς έχομε στοιχεία, 

έχομε άριθμούς, εlναι χρέος μας νά περιερχώμεθα τά 

χωριά διαφωτίζοντες τόν κόσμο καί προστατεύοντάς 

τον άπό τήν καταδημαγώγηση, προστατεύοντες τίς 

δμαλές έξελίξεις τής πολιτικής ζωής. Αύτό έχετε κα
θήκον νά τό κάνετε, καί άπέναντι του κόμματος, καί 
άπέναvτι τοv τόπου. Γιατί, άν τό κόμμα, στό δποίον 

άνήκετε, διατηρήση τήν δύναμή του ή καί τήν έπαυ-
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ξήση - καί έγώ πιστεύω ότι αύτή ν τήν στιγμήν ε{ ναι 
έπηυξημένη γιά λόγους τούς δποίους δέν θέλω τώρα 
ν' άναπτύξω - πρώτα-πρώτα έχετε συμφέρον ο{ ίδι

οι, γιατί κατά ένα τρόπον έπωφελείσθε αύτής τής 

δυνάμεως καί δεύτερον γιατί ύπηρετείτε σ' ένα κόμ

μα πού έχει μεγάλο κf5ρος καί αίγλη. Άλλά έπιθυμώ 

νά τονίσω περtσσότερο τήν πλευρά του καθήκοντος. 

Σiiς ε{πα καί άλλοτε ότι ή πολιτική δέν ε{ναι έπάγ

γελμα. Εlναι άποστολή. Πολλές φορές άφήνουμε τά 

έπαγγέλματά μας καί έπιδιδόμεθα στήν πολιτική, γι

ατί θέλομε νά τάξωμε στόν έαυτό μας μιά άποστολή. 

Θά σiiς παρακαλέσω, λοιπόν, όσο καί ά'ν δ κυβερνη

τικός βουλευτής ε{ναι δυσκολώτερο νά κυκλοφορή

ση στήν ύπαιθρο άπό ό,τι δ άντιπολιτεvόμενος, νά τό 

κάνετε. Καί ά'ν τό κάνετε κατά τόν τρόπο πού σiiς 

λέγω, θά άναγκάσετε τούς άντιπάλους μας νά φύγουν 

άπό τά χωριά, γιατί έχετε στοιχεία πού στηρίζονται 

σέ άδιάψευστους άριθμούς. 

»Ή Νέα Δημοκρατία άπέδειξε μέ πράξεις ότι ε{
ναι κόμμα βαθύτατα δημοκρατικό, ότι ε{ναι κόμμα 

έντονα προοδευτικό, ότι ε{ναι κόμμα τό δποίον προ

παντός ε{ναι συνεπές καί ύπεύθυνο. Ε{ναι κόμμα πού 

θά μπορουσε ό κάθε πολίτης νά του έμπιστευθή τό 

κλειδί του σπιτιου του. 

)>Αύτή ε{ναι ή θέση τής Νέας Δημοκρατίας στήν 

έθνική μας ζωή. 

))Τό Συνέδριο, τό δποίον έπρογραμματίσαμε γιά 

τόν Μάιο, θά θεμελιώση, θά σταθεροποιήση τήν κυ

ρίαρχη θέση πού έχει τό κόμμα μας στήν πολιτική 

μας ζωή καί θά άνοίξη καινούργιους δρίζοντες, και

νούργιες προοπτικές, καί γιά τό κόμμα, άλλά καί γιά 

τόν τόπο. 

)>Σiiς εύχαριστώ)>. 

'Η δμιλία του Κ. Καραμανλή εγινε μετά άκριβώς 

τήν δλοκλήρωση των προκαταρκτικών διαδικασιών 

γιά τήν όργάνωση τής Νέας Δημοκρατίας πάνω στά 

σύγχρονα πρότυπα πού καθορίζουν τήν λειτουργία 

των μεγάλων εύρωπαϊκών δημοκρατικών κομμάτων. 

Είδικότερα, στίς 19 Μαρτίου είχαν λήξει οί έσωκομ
ματικές έκλογές σέ 334 τοπικές έπιτροπές γιά τήν 
άνάδειξη τών αίρετών όργάνων διοικήσεως του 

κόμματος σέ έφαρμογή των άποφάσεων του προσυ

νεδρίου τής Χαλκιδικής. 'Η έξέλιξη δλης τής προ

εργασίας εγινε ύπό τήν aμεση έποπτεία καί έπισπεύ

θηκε μέ τή ζωηρή παρώθηση του ίδρυτή του κόμμα

τος, Κ. Καραμανλή. 

Κατά τήν εξοδό του άπό τή συγκέντρωση τής 

κοινοβουλευτικής δμάδας, δ πρωθυπουργός, σέ άπάν

τηση δημοσιογραφικών έρωτήσεων των έκπροσώ

πων του τύπου, διευκρίνησε: 

«Ή παρουσα Βουλή θά πρέπει νά έξαντλήση τήν 

τετραετία, γιά τήν όποία έξελέγη. 
)) 'Ενδεχομένη παρεμβολή τών έκλογών γιά τό Εύ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέν μπορεί νά έπηρεάση τήν 

έξέλιξη αύτή. 
))Δέν νομίζω ότι μπορεί νά γίνεται σκέψη γιά κυ

βερνητικές μεταβολές πρό του τέλους του έτους, δπό

τε συμπληρώνεται διετία άπό τίς έκλογέρ). 

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

Στίς Βρυξέλλες, στό πλαίσιο τής διυπουργικής 

Συνόδου 'Ελλάδος - ΕΟΚ δλοκληρώνονται οί δια
πραγματεύσεις γιά τήν ~λληνική εvταξη. Στή διάρ
κεια τών τελευταίων συνεδριάσεων έπιτεύχθηκε ή ρύ

θμιση τών έκκρεμών θεμάτων τής συμμετοχής τής 

'Ελλάδος στό κοινοτικό προϋπολογισμό καί τών οί

κογενειακών έπιδομάτων γιά τούς 'Έλληνες έργαζο

μένους στίς χώρες τής Κοινότητας. 

<<'Η 4η 'Απριλίου θά μείνει ιΟς μία μεγάλη μέρα 

γιά τήν Κοινότητα καί τήν ·Ελλάδα», ύπογράμμισε 

μετά τή λήξη τής Συνόδου, δ πρόεδρος του έξ ύπουρ

γών Συμβουλίου τής ΕΟΚ, Φρανσουά Πονσέ, ύπουρ

γός τών 'Εξωτερικών τής Γαλλίας. Παράλληλα, άπό 

τήν ~λληνική πλευρά, οί δύο κύριοι διαπραγματευ

τές, Γ. Ράλλης καί Γ. Κοντογεώργης, δήλωσαν δτι μέ 

τήν δλοκλήρωση τών διαπραγματεύσεων «έπισφρα
γίζεται έπιτυχώς μία μακρά περίοδος' εύρωπαϊκοu 
προσανατολισμοί) τής 'Ελλάδος πού aρχισε τό 1960 
μέ εμπνευση του πρωθυπουργοu Κ. Καραμανλή». 

'Ακόμη, δ Γ. Ράλλης παρατήρησε: «Ή ενταξη, 
δμως, δέν είναι πανάκεια. Τώρα άρχίζει ή δύσκολη 

πορεία γιά τόν πλήρη έξευρωπαϊσμό τής ~λληνικής 

οικονομίας»· καί ό Γ. Κοντογεώργης πρόσθεσε: 

«Πρέπει τώρα νά έπιλύσουμε τά προβλήματα έκσυγ

χρονισμοu τής δομής τής έλληνικής οίκονομίας, αύ

ξήσεως τής παραγωγικότητας, αύξήσεως του έθνικοu 
εισοδήματος, μέ ρυθμούς ταχυτέρους, οϋτως ώστε νά 

κλείσουμε τήν διαφορά μας μέ τήν Κοινότητα». 

Ό Λ. Νατάλι, άντιπρόεδρος τής 'Επιτροπής, σέ 

δηλώσεις του, άφοu χαρακτήρισε τήν ~λληνική εν

ταξη ιΟς «πράξη πίστεως στήν Δημοκρατία», καθόρι

σε τό τελικό χρονοδιάγραμμα γιά τήν πλήρη ενταξη 

τής ·Ελλάδος: 'Υ πογραφή τής συμφωνίας έντός ~βδο

μάδων, ίσως στίς 28 Μαίου, άκολουθοuν οί έπικυρώ
σεις, καί, τέλος, ή ενταξη τήν 1η 'Ιανουαρίου 1981. 

Οί συγκεκριμένες άποφάσεις τής Συνόδου συνο

ψίστηκαν άπό τόν Γ. Κοντογεώργη στά ~ξής σημεία: 

«- 'Επιβεβαίωσε τίς συμφωνίες στίς δποίες κατέληξαν 

ο{ άναπληρωταί στό διάστημα άπό τήν προηγούμενη 

ύπουργιιcή σύνοδο μέχρι σήμερα, γιά δλα τά θέματα δλων 

τών τομέων πού παρέμεναν άκ:όμη έκ:κ:ρεμfj. Γιά τά λίγα 

θέματα, στά όποία δέν ύπfjρχε άκ:όμη συμφωνία, ο{ άνα

πληρωταί θά επρεπε νά συνεδριάσουν ' κ:αί πάλι, γιά τή 

ρύθμισή τους, στίς 6 'Απριλίου. 
»- Γιά τά θέματα προϋπολογισμοϋ ή 'Ελλάς θά έφαρ

μόσει άπό τήν ήμέρα τfjς προσχωρήσεως τό σύστημα τών 

tδίων πόρων τής Κοινότητος δπως ίσχυε. 
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»- Γιά τόν περιορισμό τής συμμετοχής τής 'Ελλάδος 

στό κοινοτικό έσοδο άπό τό φόρο Προστιθεμένης 'Αξίας, 

ή Συνδιάσκεψη ένέκρινε τή συμφώνία στήν όποία είχαμε 

καταλήξει πρίν άπό τήν έναρξη τής συνεδριάσεως μέ τήν 

προεδρία καί τήν Εύρωπαϊκή 'Επιτροπή. 

»- 'Επιβεβαίωσε τήν προηγουμένη άπόφαση δτι ή 

Κοινότης θά έχει προετοιμάσει, γιά τήν έφαρμογή άπό τήν 

προσχώρηση, τά άναγκαία μέτρα πολιτικής προστασίας 

καί χορηγήσεως κοινοτικων ένισχύσεων γιά τό βαμβάκι, 

τά σύκα καί τίς σταφίδες, προϊόντα γιά τά όποία δέν ύπήρ

χε κοινοτική πολιτική. 

»- Γιά τό έλαιόλαδο συμφωνήθηκε δτι ή κοινοτική 

ένίσχυση θά καλύψει ούσιαστικά κατ' έξαίρεση καί τήν 

έσοδεία 1980 καί γι' αύτό θά άρχίσει νά καταβάλλεται 
. στούς παραγωγούς άπό τήν 1 η 'Ιανουαρίου 1981, άντί γιά 
τήν έναρξη καταβολής άπό τό Νοέμβριο 1981, πού θ' liρ
χιζε ή πρώτη συγκομιδή μετά τήν προσχώρηση. 

>>- Γιά τή χορήγηση των οίκογενειακων έπιδομάτων 

στούς 'Έλληνες έργαζομένους στά Κράτη-μέλη, συμφωνή

θηκε τριετής μεταβατική περίοδος, δηλαδή έφαρμογή του 

συστήματος άπό τήν άρχή του 1984. 
>>-Ή Έλλάς θά έφαρμόσει τή νέα Συνθήκη LOME, 

πού προβλέπει βοήθειες, σέ βάρος των έθνικων προϋrt:ολο

γισμων των Κρατων-μελων τής Κοινότητος, πρός τίς ύπό 

άνάπτυξη χωρες τής · Αφρικής καί Καραϊβικής πού μετέ
χουν σ' αύτήν, άπό τό δεύτερο έτος τής προσχωρήσεως, 

δηλαδή άπό τόν έλληνικό προϋπολογισμό του έτους 1982. 
»- Γιά τό "Α γιο νΟρος, μέ κοινή δήλωση πού θά έπι

συναφθή στήν Πράξη Προσχωρήσεως, άναγνωρίζεται τό 

είδικό καθεστώς του όρους ν Αθως, δπως τό έγγυaται τό 

liρθρο 105 του έλληνικου Συντάγματος καί ή Κοινότης θά 
τό λάβει ύπόψη κατά τήν έφαρμογή καί τήν μελλοντική 

διαμόρφωση του κοινοτικου δικαίου, κυρίως ώς πρός τίς 

τελειωνειακές καί φορολογικές άπαλλαγές καί τό δικαίωμα 

έγκαταστάσεως»26 • 

·Η θετική άπόληξη τών διαπραγματεύσεων είχε 

άπαιτήσει, καί πάλι, τήν ένεργή παρέμβαση τοϋ Κ. 

Καραμανλή. Τό θέμα τών οίκογενειακών έπιδομάτων 

καί, κυρίως, της προβλέψεως τών δημοσιονομικών 

ρυθμίσεων πού θά έπέτρεπαν στήν ·Ελλάδα νά άντλή

σει ούσιαστικά όφέλη άπό τόν κοινοτικό προϋπολο

γισμό στό πρώτο ετος τής έντάξεως, άποτέλεσε τό 

άντικείμενο σύντονης φροντίδας τοϋ πρωθυπουργοϋ. 

Σέ έπιστολή του, στίς 15 Μαρτίου 1979, πρός τόν 
πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας Ζισκάρ ντ' 

Έσταίν, είχε άναλύσει τό πρόβλημα ώς έξης: 

«Πέρασε &ρκετ6ς καιρ6ς πού δέν είχαμε τήν εύ

καιρία μιiiς προσωπικής έπικοινωνίας πού γιά μένα 

ε{ναι πάντα Ιδιαίτερα εύχάριστη "καί έποικοδομητι
κή. 

>> "Οπως γνωρίζετε, οί διαπραγματεύσεις γιά τήν 

ένταξη τής 'Ελλάδος πλησιάζουν πλέον στ6 τελευ

ταίο τους στάδιο. Γι ' αύτό καί θά ήθελα νά έπικαλε
σθώ γιά μιάν &κόμη φορά τήν κατανόηση καί τή 

συμπαράστασή σας στό τελευταίο μεγάλο θέμα πού 

θά &πασχολήσει τούς διαπραγματευτές μας, τό θέμα 

τής έλληνικής συμμετοχής στόν κοινοτικό προϋπο

λογισμό. 

»Κατά τήν διάρκεια τών &λλεπαλλήλων έπαφών 

τής έλληνικής &ντιπροσωπείας μέ τήν Commission 
ol έκτιμήσεις τών δύο πλευρών ώς πρός τά δημοσιο
νομικά &ποτελέσματα του πρώτου έτους τής έντάξε

ως έχουν πλησιάσει &ρκετά, χωρίς δμως καί νά συμ

πέσουν. VΕτσι, κατά μέν τίς έλληνικές έκτιμήσεις ή 

'Ελλάς θά έχει στό πρώτο έτος τής έντάξεως ένα 
παθητικό 76 έκατ. λ.μ., κατά δέ τήν Commission 
παθητικό 26 έκατ. 

»'Η εύλογη έπιδίωξη τής έλληνικής πλευρiiς ε{

ναι νά ληφθουν δλα έκείνα τά διορθωτικά μέτρα πού 

θά έπιτρέψουν στήν 'Ελλάδα στό πρώτο έτος τής 

έντάξεως νά παρουσιάσει ένα ένεργητικό ύπόλοιπο. 

'Όπως θά γνωρίζετε, ή Κοινότης ύπολογίζει δτι στό 

τελευταίο έτος τής πενταετους μεταβατικής περιό

δου ή Έλλάς θά έχει ένεργητικό ύπόλοιπο στόν κοι

νοτικό προϋπολογισμ6 τής τάξεως τών 400 έκατ. λ. μ. 
Θά ήταν, λοιπόν, λογικ6 νά έλπίζουμε δτι ήδη &π6 

τ6 πρώτο έτος θά έχει ένα σχετικά μεγαλύτερο θετικό 

δφελος &π6 τ6ν κοινοτικό προϋπολογισμό. 

»Γιά νά μεταβληθεί σέ ένεργητικό τό παθητικό 

πού τώρα παρουσιάζεται εΙς βάρος τής 'Ελλάδος, 

ύπάρχουν διάφορες δυνατ6τητες πού ή έλληνική &ν

τιπροσωπεία έχει ήδη παρουσιάσει στήν Κοινότητα. 

'Ο περιορισμ6ς του ποσοστου του Φόρου Προστι

θεμένης 'Αξίας πού θά έκχωρεί ή Έλλάς στ6ν κοι

νοτικό προϋπολογισμ6, ή έπιστροφή στήν 'Ελλάδα 

τής &ντισταθμιστικής εlσφορiiς πού θά καταβάλει 

γιά τήν εΙσαγωγή καλαμποκιου &πό τρίτες χώρες, ή 

καταβολή στήν 'Ελλάδα &πό τόν κοινοτικό προϋπο

λογισμό του ποσου μέ τό δποίον θά βαρύνεται δ έλ

ληνικός προϋπολογισμ6ς γιά τήν εΙσοδηματική ένί

σχυση τών καπνοπαραγωγών ε{ναι τρία αΙτήματα 

πού θά μπορουσαν ίκανοποιούμενα νά δδηγήσουν 

στήν &ποκατάσταση ένεργητικου ύπολοίπου ύπέρ 

τής 'Ελλάδος. 

»Θά ήθελα νά τονίσω δτι στή διατύπωση του αΙτή

ματος αύτου όδηγουμαι κυρίως &π6 τήν σκέψη δτι 

πρέπει νά δοθεί &μέσως μέ τήν είσοδο τής 'Ελλάδος 

στήν Κοινότητα ή σαφής ένδειξη στόν έλληνιkό λαό 
δτι ή ένταξή μας στήν Κοινότητα έρχεται νά ένισχύ
σει θετικά τήν 'Ελλάδα καί τήν οΙκονομία της. Γνω

ρίζω φυσικά καί παραδέχομαι δτι κανένα Κράτος
μέλος τής Κοινότητος δέν μπορεί νά θέτει ώς &ρχή 

δτι θά έχει πάντοτε ένεργητικό ύπόλοιπο &π6 τόν 

κοινοτικό προϋπολογισμό. ΕΙδικά δμως γιά τ6 πρώτο 

έτος ε{ναι &παραίτητο ή ένταξη νά ξεκινήσει &π6 

αύτή τήν βάση. Γιατί γιά τήν Κυβέρνησή μου θά 

ε{ναι έξαιρετικά δύσκολο νά παρουσιάσει στή Βουλή 

μιά συμφωνία πού δέν θά δείχνει έκδηλα τά άμεσα 

ώφελήματα τής 'Ελλάδος &π6 τήν ένταξη. Ά ντίθετα, 

θά ήθελα νά παρουσιάσω στ6ν έλληνικό λαό μία 
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συμφωνία πού νά άντανακλa τήνάλληλεγγύη καί τήν 

συμπάθεια τών εύρωπαϊκών λαών πρός τόν έλληνικό, 

ώστε νά ένταχθεί ό τελευταίος στήν εύρωπαϊκή οί

κογένεια μέ ένθουσιασμό καί πίστη. 

»Μέσω τών διπλωματικ&ν μας ύπηρεσιών έχομε 
ένημερώσει τήν γαλλική πλευρά γιά τίς είδικώτερες 

τεχνικές πτυχές τών προβλημάτων αύτών. VΗθελα ό

μως νά έπισύρω καί τήν δική σας προσοχή στό σο

βαρό αύτό ζήτημα, μέ τή βεβαιότητα ότι άντιλαμβά

νεσθε πλήρως τήν πολιτική διάστασή του. Εlμαι δέ 

βέβαιος ότι στά έπιδέξια χέρια τής γαλλικής προε

δρίας καί μέ δεδομένη τήν προσωπική πολιτική σας 

βούληση, θά φθάσομε σέ εύτυχές άποτέλεσμα κατά 

τήν προσεχή ύπουργική σύνοδο πού θά σημάνει, 

έλπίζουμε όλοι, καί τό τέλος τών διαπραγματεύ

σεων»21. 

'Ανάλογο περιεχόμενο είχε ή έπιστολή του Κ. 

Καραμανλή καί πρός τό Γερμανό όμόλογό του, Χέλ

μουτ Σμίτ, όπου όμως εθετε έπιτακτικά καί τό θέμα 

των οi.κογενειακών έπιδομάτων: 

«Θά ήταν πολύ δύσκολο γιά τήν Κυβέρνησή μου 

νά δεχτεί στό θέμα αύτό μεταχείριση τών 'Ελλήνων 

έργαζομένων στήν Γερμανία διαφορετική άπό έκείνη 

πού έπεφυλάχθη εύθύς έξ άρχής γιά τρία μέλη πού 

προσεχώρησαν μέ τήν προηγούμενη διεύρυνση»28 . 

'Η aπάντηση τών δύο Εύρωπαίων ήγετών ήταν 

θετική : Τά έλληνικά αi.τήματα θά εϋρισκαν τήν κα

τανόηση καί τήν ύποστήριξη τών δύο Κυβερνήσεων. 

Εi.δικά, δ Γάλλος πρόεδρος ύπογράμμιζε: «'Εξετίμη

σα i.διαίτερα τό γεγονός ότι μου aπευθύνατε προσω

πική έπιστολή σχετικά μέ τό τελευταίο ζήτημα πού 

φαίνεται νά δημιουργεί προβλήματα στίς διαπρα

γματεύσεις έντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ»· καί 

κατέληγε: «Τό Συμβούλιο τών ύπουργών τής ΕΟΚ 

μελέτησε μία μείωση τής καταβολής του φόρου έπί 

τής προστιθέμενης άξίας πού όφείλεται άπό τήν 

'Ελλάδα κατά τήν μεταβατική περίοδο, πρaγμα πού 

aπολήγει σ' ενα ούσιαστικά θετικό aποτέλεσμα ηδη 

άπό τό πρώτο ετος καί αύξάνει τά aποτελέσματα τών 

έπομένων έτών, χωρίς νά ύπάρχει άνάγκη καταφυγής 

σέ ι'iλλους μηχανισμούς, είτε αύτοί είναι σχετικοί μέ 

τίς εi.σαγωγές καλαμποκιου είτε αναφέρονται στήν 

κοινοτική ένίσχυση του καπνου». 'Ενδεικτική, έξάλ

λου, τών θερμών φιλικών αi.σθημάτων του Γάλλου 

προέδρου ήταν καί τό i.διόχειρο ύστερόγραφο τής 

έπιστολής του: «'Εάν, όπως έλπίζω, φθάσουμε τήν 

προσεχή έβδομάδα σέ θετικό aποτέλεσμα, σaς πλη

ροφορώ έμπιστευτικά ότι προτίθεμαι νά ερθω προ

σωπικά στήν 'Αθήνα γιά νά παραστώ στήν ύπογρα

φή τής Συνθήκης 'Εντάξεως, ύπογραμμίζοντας ετσι 

τήν ίστορική σημασία τής εi.σόδου τής 'Ελλάδος 

στήν Κοινότητω>29 • 
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'ο γενικός γραμματέας του ύπουργείου τών 

'Εξωτερικών, Β. Θεοδωρόπουλος, εχει στή Γενεύη 

νέα συνάντηση καί συνομιλία μέ τόν Τουρκο όμόλο

γό του, Σ. 'Ελεκτάγκ. 

0{ εi.σηγήσεις του 'Έλληνα έκπροσώπου βασί
στηκαν στά πορίσματα είδικής συσκέψεως πού είχε 

συγκληθεί ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή στίς 

12 Μαρτίου, τά όποία καί συνοψίζονται, σύμφωνα μέ 
τό σχετικό σημείωμα, ώς έξής: 

«I . Διαπιστώνουμε δτι, έάν θέλωμε νά διατηρήσωμε τή 
δυνατότητα έπεκτάσεως των χωρικών ύδάτων στά 12 ν . μ., 

μάς δημιουργείται ενας διαπραγματευτικός περιορισμός. 

Καί τουτο, γιατί κάθε ρύθμιση διαφορετική ό.πό τήν αύ

στηρή μέση γραμμή στήν περιοχή, δπου κυρίως μπορεί νά 

ό.ντιμετωπισθf\ (δηλ. στά διάκενα μεταξύ των νήσων του 

'Ανατολικου Αίγαίου), προϋποθέτει καί κάποια παραχώ

ρηση τμήματος από τά "δυνάμει" χωρικά ϋδατα 12 ν.μ. των 
νησιών αύτών. 

»'Εξ άλλου καί δποιαδήποτε έγγύηση γιά τήν έξασφά

λιση τfjς έλευθεροπλοίας προϋποθέτει περιορισμό ώς πρός 

τήν έπέκταση των χωρικών ύδάτων σέ ώρισμένα τούλάχι

στον στενά. 

»Παράλληλα, δμως, ή διατήρηση τfjς δυνατότητος καί 

του δικαιώματος έπεκτάσεως στά 12 ν.μ., ό.ποτελεί καί τό 
Ισχυρότερο διαπραγματευτικό δπλο πού διαθέτομε καί πού 

θά πρέπει νά διατηρηθη κατά τό δυνατόν ό.νέπαφο γιά μιά 

ένδεχόμενη τελευταία ό.ποφασιστική φάση των διαπρα
γματεύσεων. 

»Κατά συνέπεια, στήν προσεχη έπαφή μέ τόν Τουρκο 

γενικό γραμματέα πρέπει ό.πό έλληνικfjς πλευράς νά κατα

στf\ σαφές δτι δποιαδήποτε χάραξη δριοθετικης γραμμης 

άφ' ένός μέν δέν μπορεί νά περιορίση τό δικαίωμα της 

'Ελλάδος νά έπεκτείνη τά χωρικά της ϋδατα σέ 12 ν.μ., άφ' 
έτέρου δμως νά δημιουργηθf\ κατάλληλα στήν τουρκική 

πλευρά ή έλπίς δτι σέ κάποια δεδομένη στιγμή μπορεί καί 

νά τό συζητήσωμε . Γι' αύτό μπορεί κάθε πλευρά νά πα

ρουσιάση λύσεις καί ίδέες στηριζόμενες στίς δύο διαφορε

τικές ύποθέσεις, ή μέν έλληνική στήν ύπόθεση τών 12 ν.μ., 
ή δέ τουρκική τών 6 ν. μ. 

»I. Βασική κατευθυντήριος γραμμή του 'Έλληνος δια
πραγματευτου είναι φυσικά ή διατήρηση των δικαιωμάτων 

καί ή προάσπιση τών συμφερόντων μας. Δέν παραγνωρί

ζομε δτι καί ή Τουρκία εχει ώρισμένα" δικαιώματα στό ΑΙ
γαίο, τά όποία θά πρέπει νά της άναγνωρίσωμε, κατά τρόπο 

δμως πού νά μή βλάπτωνται τά δικά μας συμφέροντα. 

»2. 'Από δικfjς μας πλευράς σκόπιμο είναι νά προβλη
θουν ο{ έξης βασικές άρχές: 

»α. • Η δριοθέτηση θά πρέπει νά γίνη βάσει τών κανό
νων του διεθνους δικαίου καί της διεθνους πρακτικης. 

»β. Νά διατηρηθη ή άρχή δτι δλα τά νησιά δικαιουνται 

νά εχουν ύφαλοκρηπίδα. 

»γ. Νά διατηρηθf\ ή πολιτική ένότης της έλληνικης 

έπικρατείας, άποκλειομένου του έγκλωβισμου έλληνικών 

νησιών σέ τουρκική ύφαλοκρηπίδα. 

»3. 'Επιπροσθέτως μπορουν νά προβληθοuν έκ μέρους 
μας οί έξfjς έπικουρικές άρχές: 
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»α. • Εξασφάλιση τής έλευθεροπλοίας στά διεθνή ϋδατα 
του Αίγαίου δσα θά εlναι μετά τήν άφαίρεση τών χωρικών 

ύδάτων. 

»β. Αύτοπεριορισμός άμφοτέρων τών πλευρών νά μήν 

προκηρύξουν οίκονομική ζώνη στό Αίγαίο. 
»γ. Διατήρηση τής ~νότητος τών κοιτασμάτων πού τυ

χόν θά έντοπισθοuν έπί τής δριοθετικής γραμμής . 

»II. ·Από τουρκικής πλευρaς, μέ βάση τά δσα μaς 

εχουν πή μέχρι τουδε οί Τοuρκοι, συμπεριλαμβανομένων 

καί τών λεχθέντων κατά τήν τελευταία συνάντηση τών γε

νικών γραμματέων, πρέπει νά περιμένουμε δτι θά προβλη

θοuν οί άκόλουθες άρχές: 

»α. Equity. 
»Τήν άρχήν αύτή δέν μποροuμε νά τήν άποδεχθοuμε 

μεμονωμένη, άλλά μόνο σέ συνδυασμό μέ τούς κανόνες του 

διεθνοuς δικαίου καί τής διεθνόuς πρακτικής ύπό τήν εν

νοιαν δτι οί κανόνες αύτοί θά έφαρμόζωνται κατά τέτοιο 

τρόπο πού νά άποδίδουν κατά τό δυνατόν δικαιοσύνη, θά 

πρέπει δέ νά ληφθοuν ύπόψη οί "εi.δικές περιστάσεις" πού 

δημιουργοuνται άπό τόν άριθμό καί τή γεωγραφική συνο

χή τών ~λληνικών νησιών. 

»β. ~Οτι τά νησιά πού "έπικάθηνται" έπί τής τουρκικής 

ύφαλοκρηπίδος (δηλαδή τά νησιά του ' Ανατολικοί) Αί

γαίου καί τά Δωδεκάννησα) δέν θά δικαιοuνται ύφαλοκρη

πίδος καί δτι τά άλλα νησιά δέν εχουν μειωμένη έπήρεια. 

»' .Αιντί τών άπαραδέκτων αύτών άρχών περί μηδενικής 
11 μειωμένης ύφαλοκρηπίδος τών ~λληνικών νησιών θά έμ
μείνωμε στήν άρχή δτι δλα τά νησιά δικαιοuνται ύφαλο

κρηπίδος, μποροuμε δέ νά δεχθοuμε μόνο δτι ή άρχή αύτή 

γιά ώρισμένα νησιά τοϋ ·Ανατολικοί) Αίγαίου θά έφαρμο
ciθή κατά τρόπο πού νά άποδίδη δικαιοσύνη. 

»γ . ~οτι τά έλληνικά νησιά δέν θά έγκλωβισθοuν, πρa

γμα πού πiθανόν νά συνδυασθή καί μέ άντίστοιχο αϊτημα 
περί μή έγκλωβισμοu τών μικρασιατικών άκτών. 

» ' Ο μ ή έγκλωβισμός τών ~λληνικών νησιών κατά τή 

δική μας άποψη περιλαμβάνεται στήν άρχή τής διατηρή

σεως τής πολιτικής ~νότητος τής ~λληνικής έπικρατείας 

καί δέν μπορεί νά θεωρηθή ώς τουρκική παραχώρηση άλ

λά ώς προϋπόθεση αυτονόητη καί έπιβεβλημένη άπό τήν 

γεωπολιτική εi.κόνα του Αίγαίου. 

»Σέ τυχόν άντίστοιχο τουρκικό αϊτημα περί μή έγκλω

βισμοu τών μικρασιατικών άκτών, θά πρέπει νά άντιτεί

νουμε δτι: 

»- Ούσιαστικώς δέν μπορεί νά ύπάρξη έγκλωβισμός 

ήπειρωτικών άκτών, ύπό τήν εννοια πού μπορεί νά ύπάρξη 

γιά τά νησιά. 

>>-'Εν πάσΙJ περιπτώσει, αύτές οί δύο άντικρουόμενες 

άρχές δένεΙ ναι πρακτικώς δυνατό νά έφαρμοσθοuν συγχρό

νως στό Αίγαίο καί συνεπώς θά δδηγήσουν τίς διαπραγμα

τεύσεις άμέσως σέ άδιέξοδο. 

>>- Τό πρόβλημα άπό τουρκικής πλευρaς άνάγεται κυ
ρίως στήν διατήρηση καί έξασφάλιση τής έλευθεροπλοίας 

μέσω του Αίγαίου καί έπ' αύτου εϊμαστε διατεθειμένοι νά 

δώσωμε δλες τίς άναγκαίες έγγυήσεις περιλαμβανομένου 

καί του αύτοπεριορισμοu γιά τή μή προκήρυξη οίκονομι

κής ζώνης. 

»δ. ~Οτι θά προβλεφθοuν ώρισμένες περιοχές κοινής 

δικαιοδοσίας. 

»Πρέπει νά άποφύγωμε νά προβλεφθοuν τέτοιες περιο-

χές πού κατά τήν τουρκική ~ρμηνεία δδηγοuν σέ λύσεις 

συγκυριαρχίας. Θά μπορούσαμε νά άποδεχθοuμε τήν άρχή 

αύτή ύπό τήν προϋπόθεση δτι θά προηγηθή σαφής διαμοι

ρασμός τών ~κατέρωθεν περιοχών δικαιοδοσίας, δηλαδή 

δριοθέτηση . 

»ε. ~οτι θά ύπάρχη δυνατότης έφαρμογής τής μεθόδου 

του συμψηφισμοί). 

»Πρέπει νά άποσαφηνίσωμε πώς έννοοuν οί Τοuρκοι 

τήν μέθοδο του συμψηφισμοί). ·Εάν έννοοuν δτι θά μποροu

σαν νά έξετασθοuν περιπτώσεις συμψηφισμοί) περιοχών 

έντός του Αίγαίου μέ άλλες (άντιστοίχου έμβαδοu;) έκτός 

Αίγαίου (δηλαδή ΝΑ Ρόδου, Καρπάθου κ.λ.π.), τότε μπο

ροuμε νά τό δεχθοuμε. 

»111. • Η άμέσως προσεχής συνάντηση τών γενικών 
γραμματέων δέν θά εχη διαπραγματευτικό άλλά διερευνη

τικό χαρακτήρα. οι γενικοί γραμματείς, άφού δέν θά συνο

δεύωνται μάλιστα άπό έμπειρογνώμονες, εlναι φυσικό δτι 

δέν θά εlναι σέ θέση νά προχωρήσουν σέ διαπραγμάτευση 

άλλά θά πρέπει νά προβλέψουν δτι θά συναντηθοuν έκ νέ

ου, άφοu μελετήσουν τίς ~κατέρωθεν άπόψεις. 

»IV. ' Από έλληνικής πλευρaς θά πρέπει νά γίνη καί 

πάλι σαφές δτι ή φύση τής διαφορaς έπιβάλλει νά άντιμε

τωπίσωμε σοβαρά τήν προσφυγή σέ διεθνές δικαστήριο 11 
διαιτησία γιά τούς λόγους πού σέ δλες τίς προηγούμενες 

~λληνοτουρκικές συναντήσεις έχουμε έκθέσει»30 • 

Κατά τή διήμερη συνάντηση, δ Β. Θεοδωρόπου

λος έξέθεσε τίς έλληνικές θέσεις καί συζήτησε μέ 

τόν Τουρκο δμόλογό του τά θέματα, είδικότερα, του 

έναερίου χώρου καί, κυρίως, τής δριοθετήσεως τής 

ύφαλοκρηπίδας. Τό βασικό σημείο διαφωνίας πάνω 

στό θέμα έντοπίστηκε στήν άποδοχή τής άπόψεως 

περί «έπήρειας» τών νησιών ή τής θεωρίας περί φυ

σικής προεκτάσεως -κατά τήν τουρκική άποψη. 

Παράλληλα, συζητήθηκε τό ένδεχόμενο νά συμφω

νηθεί ε{δος moratorium μακρdς χρονικής διάρκειας, 
έπί του θέματος τής ύφαλοκρηπίδας. 

'Όπως άνακοινώθηκε, τά δύο μέρη προέβλεψαν 

νέα συνάντηση, σέ έπίπεδο γενικών γραμματέων γιά 

τό τέλος 'Ιουνίου. 

Σέ ένδιάμεση έντούτοις συνάντηση, ή δποία θά 

πραγματοποιηθεί στό Στρασβουργο, στίς ll Μαίου, δ 
Σ. Έλεγκτάγκ θά πληροφορήσει τόν Β. Θεοδωρό

πουλο ότι ή σκέψη του περί moratorium στό θέμα 
τής ύφαλοκρηπίδας δέν ε{χε βρεί άπήχηση στήν 

~ Αγκυρα. ·Ο 'Έλληνας διπλωμάτης θά προτείνει, τό

τε, τήν ίδική του προσωπική ίδέα πού άπορρέει άπό 

τή διαπίστωση ότι ή προσπάθεια έπιλύσεως του θέ

ματος μέ «πολιτικές» διαπραγματεύσεις δέν εφερε 

άποτέλεσμα: συγκεκριμένα τόν προσανατολισμό σέ 

διαπραγματεύσεις γιά τήν παραπομπή στό Διεθνές 

Δικαστήριο ή στή δικαστική διαιτησία. ·Η άντί

δραση του Τούρκου συνομιλητή του στήν πρόταση 

αύτή θά ε{ναι άρνητική, ένώ δέν θά διαγραφεί άμεση 

προοπτική συμπτώσεως οϋτε καί στά άλλα θέματα 

πού θά θιγουν κατά τή συζήτηση-πρόβλεψη μέτρων 
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γιά τήν οίκοδόμηση έμπιστοσύνης, σχέδιο διμεροϋς 

συμφωνίας κ.λ. π. 31. 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

'Ο ύπαρχηγός τής Κ. Ο. τοϋ Σοσιαλδημοκρατικοί) 

κόμματος τής Γερμανίας, Χόρστ ~Εμκε, γίνεται δε

κτός στό Πολιτικό Γραφείο άπό τόν Κ. Καραμανλή. 

Στήν έπίσκεψη αύτή άποδόθηκε διερευνητικός 

χαρακτήρας ένόψει νέας δυτικής πρωτοβουλίας μέ 

στόχο τό Κυπριακό, τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις 

καί τό ΝΑΤΟ. 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

'Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπ. 

Κυπριανοϋ, έπισκέπτεται καί εχει ίδιαίτερη συνομι

λία μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή. 

'Επακολούθησε εύρε ία σύσκεψη μέ τή συμμετο

χή καί τών ύπουργών 'Εξωτερικών τής ·Ελλάδος καί 

τής Κύπρου, Γ. Ράλλη καί Ν. Ρολλάνδη, τοϋ uπουρ

γοϋ Οίκονομικών τής Κύπρου, Ι. Πατσαλίδη, τοϋ γε

νικοϋ διευθυντή τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών, Ι. 
Τζούνη, τοϋ διευθυντή τοϋ Πολιτικοϋ Γραφείου, Π. 

Μολυβιάτη, καί τών πρεσβευτών τής ·Ελλάδος στή 

Λευκωσία καί τής Κύπρου στήν 'Αθήνα. 

Μετά τό τέλος τής συσκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Είχαμε μιά πολύ καλή καί χρήσιμη συζήτηση μέ 

τόν κύριο πρόεδρο καί τούς συνεργάτες του. 'Ε κά

ναμε, δπως συνήθως, μιά ανασκόπηση τών τελευταί

ων έξελίξεων τοv Κυπριακού καί διαπιστώσαμε δτι 

πράγματι τό θέμα μπαίνει σέ μία καινούργια, κρίσιμη 

φάση. Συμφωνήσαμε γιά τόν περαιτέρω χειρισμό, 

aλλά συμφωνnσαμε έπίσης δτι, γιά νά ε{ ναι έπιτυχής 

δ περαιτέρω χειρισμός, χρειάζονται δύο πράγματα: 

Πpώτον, aρραγής ένότης τοv κυπριακού λαοv καί 
δεύτερον, στενή συνεργασία Λευκωσίας - 'Αθηνών». 

Παράλληλα, ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημο

κρατίας δήλωσε: 

«Προσυπογράφω τά δσα δήλωσε δ κύριος πρωθυπουρ

γός. ·Η συνομιλία μας καί ή σύσκεψη ή όποία άκολούθησε 

ύπήρξαν πολύ χρήσιμες. ' Ανταλλάξαμε άπόψεις γιά τίς 

τελευταίες έξελίξεις καί γιά τούς μελλοντικούς χειρισμούς 

τοu εθνικοί> θέματος . Μπαίνουμε σέ μιά νέα φάση. Ή συ

νεργασία μας, ή όποία εlναι στενή καί άρμονική , θά συνε

χισθή, καί θά τήν διαφυλάξουμε σάν κόρη όφθαλμοu, γιατί 

άποτελεί πραγματικά, δπως εlπε καί δ κύριος πρόεδρος, 

μιά άπό τίς βασικές καί άπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τόν 

έπιτυχή χειρισμό του εθνικοί> θέματος καί τήν ευτυχή εκ

βαση τοu άγώνα τοu κυπριακοί> 'Ελληνισμοu γιά φυσική 

καί έθνική έπιβίωση. 'Όπως άσφαλέστατα άπαραίτητη 

προϋπόθεση ε{ ναι καί ή ενίσχυση τής ένότητος του κυπρι

ακοί> λαοί> στήν Κύπρο . 

»Θέλω νά ευχαριστήσω τόν κύριο πρωθυπουργό γιά τήν 

καλωσύνη του - στό σημείο αυτό δ κύριος Καραμανλής 

παρενέβη γιά νά δηλώση δτι δέν εlναι καλωσύνη, άλλά 

χρέος - γιά τήν συμπαράστασή του; γιά τά φιλικά του 
αίσθήματα, γιά τήν άγάπη πού δείχνει γιά τήν Κύπρο, γιά 

τό άδιάπτωτο ένδιαφέρον του, καί tλπίζω δτι θά μaς δοθή ή 

ευκαιρία νά τόν ύποδεχθοuμε δπως πρέπει στήν Κύπρον, 

δπου τόν άναμένει δ κυπριακός 'Ελληνισμός νά τόν ύπο

δεχθή άπό πολύ καιρό». 

Σέ δημοσιογραφικό έρώτημα γιά τό χρόνο έπισκέ

ψεώς του στήν Κύπρο, δ Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

«Δέν μπορώ νά προσδιορίσω χρόνο. Θά πρέπει, 

άλλωστε, νά τό συνδυάσω μέ ώρισμένες έξελίξεις τοv 
θέματος πού νά καταστήσουν τήν παρουσία μου στήν 

Κύπρο όχι άπλώς εύχάριστη, aλλά καί χρήσιμψ>. 

Μέ άφορμή, τέλος, τήν έρώτηση, άν ή ενταξη τής 

'Ελλάδος στήν ΕΟΚ θά έπηρεάσει τίς έξελίξεις τοϋ 
Κυπριακοϋ, δ πρωθυπουργός παρατήρησε: 

«Βεβαίως. ΝΟταν ή Έλλάς θά εlναι Ισχυρότερη, 

καί ή Κύπρος θά έχει iσχυρότερη συμπαράσταση aπό 

τήν Έλλάδα. Δέν ύπάρχει aμφιβολία γι ' αύτό. 
»Πάντως, εlναι ζωηρά ή έπιθυμία μου νά έπισκε

φθώ τήν Κύπρο. ΝΟπως ξέρετε, μέ τό Κυπριακό έχω 

συνδέσει δλη μου τήν {στορ ία. 'Ασχολούμαι μέ αύτό 

24 χρόνια. Καί, δπως έλεγα προηγουμένως στούς συ
νομιλητές μου, κάποτε ol "Τάιμς τής Ν. Ύόρκης" 
εlχαν δημοσιεύσει μία φωτογραφία μου καί έγραφαν 

στή λεζάντα: 'Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος Κ. 

Καραμανλής, τοv δποίου aσπρίσαν τά μαλλιά έξ αl
τίας τοv Κυπριακού». 

Σχετικά μέ τό οίκονομικό θέμα, ό Κ. Καραμανλής 

διευκρίνισε : 

«ΝΟπως ξέρετε, ύπέγραψα προχθές μιά βοήθεια 

1.000 έκατομμυρίων δραχμών. Πρόκειται γιά τήν έτή

σια βόηθεια. Τώρα θά δοvμε aν μποροvjlε νά κάνουμε 
' ; 

τιποτε περισσοτερο». 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

Στή διάρκεια συνεδριάσεως τοϋ Ύπουργικοϋ 

Συμβουλίου, σέ πλήρη σύνθεση, δ Κ. Καραμανλής 

έπισημαίνει ότι θά άντιμετωπιστοϋν άποφασιστικά 
καί εγκαιρα οί έπιπτώσεις τής ένεργειακής κρίσεως 

πού τείνει, σέ παγκόσμια κλίμακα, νά προσλάβει 

έπικίνδυνες διαστάσεις. Χαρακτηριστικά, μεταξύ 

άλλων, έπεσήμανε: 

«ΝΑν ή κρίση αύτή δέν τεθή ύπό έλεγχο μέ μα

κροπρόθεσμες διεθνείς συμφωνίες, μπορεί νά έξαρ
θρώση τήν παγκόσμια οίκονομία καί νά δδηγήση σέ 

ποΧιτικές καί κοινωνικές αναστατώσεις, έπικίνδυνες 
&κόμη καί γιά τήν διεθνή εiρήνη. Ή κρίση αύτή 
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εlναι φυσικό νά έχη έπιπτώσεις καί στήν δική μας 
οiκονομία καί όφείλουμε, ώς έκ τούτου, νά τήν άντι

μετωπίσουμε άποφασιστικά καί έγκαιρα, γιά νά μήν 

άποδειχθουμε μωραί παρθένοι». 

Πράγματι, άπό τούς πρώτους ήδη μήνες τοϋ 

ετους, ή Κυβέρνηση, σέ έφαρμογή σχετικής Πράξε

ως του 'Υπουργικοϋ Συμβουλίου, ε{ χε λάβει σειρά 

μέτρων γιά τόν περιορισμό τής ύπέρμετρης καί άδι

καιολόγητης καταναλώσεως ύγρων καυσίμων. Είδι

ιcότερα, ε{χε προβλέψει τόν καθορισμό δρίου θερ

μάνσεως στίς πολυκατοικίες, τόν καθορισμό άνώτα

του δρίου ταχύτητος των αύτοκινήτων, τήν αύστηρή , 
έφαρμογή τοϋ Κώδικα 'Οδικής Κυκλοφορίας, τή λή

ψη μέτρων γιά τόν περιορισμό τής κυκλοφορίας των 

αύτοκινήτων ίδιωτικ:ής χρήσεως, τόν περιορισμό 

των ώρων λειτουργίας των φωτεινων έπιγραφων 

κ.ο.κ. Παράλληλα, ή Κυβέρνηση προσανατολιζόταν 

σταθερά στήν έξασφάλιση τής έπάρκειας σέ ύγρά 

kαύσιμα γιά τά άμέσως έπόμενα χρόνια. Στά πλαίσια 
τής προσπάθειας αύτής έντασσόταν καί ή έξαγγελία 

τής ίδρύσεως Δημόσιας ·Εταιρείας 'Αποθηκεύσεως 

Πετρελαιοειδων μέ ίδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο 1.200 
έκατ. δρχ.32 • 

ι ι ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι979 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμανλή πραγμα

τοποιείται εύρεία σύσκεψη γιά τό μέλλον τής πρωτεύ

ουσας. Παρόντες, οί ύφυπουργοί Συντονισμοί\ καί 

Δημο<;rίων WΕργων, ι Παλαιοκρασσίiς καί Στ. Μά

νος, οί δήμαρχοι Καισαριανής καί Γαλατσίου, ώς 

έκπρόσωποι τής Τοπικής 'Ενώσεως Δήμων καί Κοι

νοτήτων 'Αττικής, οί έκπρόσωποι τοϋ Έμπορικοϋ 

·καί Βιομηχανικοϋ 'Επιμελητηρίου 'Αθηνων, τοϋ 

Τεχνικοϋ 'Επιμελητηρίου 'Ελλάδος, τοϋ Βιοτεχνι

κοϋ 'Επιμελητηρίου' Αθηνων, τοϋ Έργατικοϋ Κέν

τρου 'Αθηνων, τής 'Ενώσεως Ίδιοκτητων 'Ημερη

σίων 'Εφημερίδων 'Αθηνων, τής 'Ενώσεως Συντα

κτων 'Ημερησίων 'Εφημερίδων Άθηνων, τής 'Εθνι

κής Κτηματικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τοϋ Κέν

τρου Προγραμματισμοϋ καί Οίκονομικων 'Ερευνων, 

τοϋ Έθνικοϋ Κέντρου Κοινωνικων Έρευνων, τής 

Δημόσιας 'Επιχειρήσεως Πολεοδομήσεως, Οίκι
σμοϋ καί Στεγάσεως, τοϋ 'Οργανισμοϋ 'Αστικων 

Συγκοινωνιων, οί άρμόδιοι καθηγητές τοϋ 'Εθνικοί\ 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου καί τής Πολυτεχνικής 

Σχολής τοϋ 'Α~ιστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα

λονίκης, καθώς καί δ τεχνικός σύμβουλος τ<;>ϋ πρω

θυπουργοϋ, Λ. Κυριακόπουλος. 

'Η νέα σύσκεψη, μετά τήν πρώτη συνεδρίαση 

τοϋ 'Εθνικοϋ Συμβουλίου Χωροταξίας καί Περιβάλ

λοντος, πού είχε πραγματοποιηθεί στίς 23 Μαρτίου, 
έντασσόταν στό πλαίσιο τής κυβερνητικής προσπα

θείας γιά τήν κατάρτιση καί τήν έφαρμογή ένός γε-

νικοϋ χωροταξικοί\ προγράμματος. 

Κατά τήν εναρξη τής συσκέψεως δ Κ. Καραμαν

λής τόνισε: 

«Πρό μηνός περίπου άνεκοινώθη τό γενικό χω

ροταξικό σχέδιο τής 'Ελλάδος. 'Από τούς άριθμούς 
πού έδόθησαν τότε προκύπτει δτι μέ τά σημερινά 

δεδομένα, μετά άπό 20 χρόνια ή 'Αθήνα θά έχη 

6.500.000 κατοίκους, ή Θεσσαλονίκη 2.000.000 καί 
δλόκληρη ή 6πόλοιπη 'Ελλάς 3.000.000 κατοίκους. 
Τά στοιχεία αύτά δίδουν τίς έθνικά έπικίνδυνες δια

στάσεις του προβλήματος πού έπιβάλλουν τήν άνάγ

κη τής άμέσου άντιμετωπίσεώς του. Γιά τήν άντιμε

τώπισή του έδημιουργήθη fίδη εiδικός φορέας καί 

τίθεται εlς έφαρμογήν τό έξαγγελθέν σχέδιο χωρο

ταξίας. 
))Στά πλαίσια του χωροταξικου αύτου προγράμ

ματος κατηρτίσθη fίδη τό. Ρυθμιστικό Σχέδιο τών 

'Αθηνών, τό δ ποίο θά σaς άναπτύξη δ άρμόδιος 

6πουργός. Εlναι γνωστό, πάντως, δτι άπό 30 καί πλέ
ον έτών συζητείται χωρίς άποτέλεσμα τό Ρυθμιστικό 

Σχέδιο τής 'Αθήνας. Τό 1962 ή τότε Κυβέρνησή μου, 
παράλληλα μέ τά έργα πού έπετέλεσε στήν 'Αθήνα, 

σ~νέταξε έπί τέλους ένα σχέδιο, τό δποίο δμως παρέ
μεινε έκτοτε στά άρχεία. Καί δλα αύτ:ά γιατί στόν 

τόπο μας έχουμε τήν συνήθεια νά συζητουμε πολύ, 

καί νά μήν πάίρνουμε άποφάσεις, πού συνεπάγονται 

εύθύνες. Πάντως, συνέπεια αύτου του άβδηριτισμου 

εlναι τό σημερινό χάος τής 'Αθήνας, πού ά'ν δέν δα
μάσωμε έγκαίρως, σέ λίγα χρόνια ή ώραία αύτή πό

λις θά γίνη άκατοίκητη. Καί εlναι ή έσχάτη ώρα γιά 

νά ληφθουν σωστικές γι' αύτήν άποφάσεις. 

))Τό σημερινό πρόβλημα τής 'Αθήνας έχει δύο 

πλευρές. Θά πρέπει άφ' ένός μέν μέ κίνητρα καί άν

τικίνητρα νά άποτραπfj ή περαιτέρω άλόγιστη διόγ

κωση του πληθυσμου της καίάφ' έτέρου μέ τήν έκτέ

λεση μεγάλων έργων νά γίνη ή πόλις κατοικήσιμη 

γιά έκείνους πού τελικά θά ζήσουν στήν 'Αθήνα καί 

πού υπολογίζονται σέ 4 καί πλέον έκατ. γιά τό έτος 
2000. Τά μέτρα δμως αύτά πού θά κλιμακωθουν σέ 
μιά 20ετία, γιά νά εlναι άποτελεσματικά, θά πρέπει 
νά τύχουν εύρείας άποδοχfjς. Γι' αύτό ή Κυβέρνηση 

προτίθεται νά συζητήση τό θέμα δημοσία καί μέ 

δλους τούς παράγοντες πού έχουν άρμοδιότητα, άλ

λά καί εύθύνη γιά τό μέλλον τής Άθήναρλ 

Στή συνέχεια τής συσκέψεως, δ ύφυπουργός Δη

μοσίων WΕργων, Στ. Μάνος, άνέπτυξε τίς άρχέ~ καί 

τούς στόχους του προγράμματος γιά τήν ποιοτική 

άναβάθμιση τής πρωτεύουσας, άναφέρθηκε στήν 

προετοιμασία, άπό έννέα μηνων, τοϋ σχετικοϋ γενι

κοϋ σχεδίου, ύπογράμμισε τή σημασία τfjς εγκαιρης 

άντιμετωπίσεως των προβλημάτων τοϋ λεκανοπεδίου 

γιά τήν ίσόρροπη έξέλιξη καί τήν αϋξηση τής παρα

γωγικότητας τής χώρας καί τή βελτίωση των συνθη-
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κών ζωής τών κατοίκων του, καί, τέλος, άνέλυσε τά 

μέτρα γιά τήν έπίτευξη τών γενικών καί τών έπιμέ

ρους στόχων. 

Προτου τερματιστεί ή σύσκεψη, δ πρωθυπουργός 

άνέθεσε στόν όφυπουργό Δημοσίων νΕργων, τόν πρό

εδρο του ΤΕΕ καί στό δήμαρχο 'Αθηναίων τή μεθό

δευση τής παραπέρα άναπτύξεως του διαλόγου καί 

τήν ένημέρωση όσων θά ήταν ίκανοί νά συμβάλουν 

στήν πληρέστερη διερεύνηση τοt θέματος. 
'Ακολούθησε μακρά συζήτηση, κατά τήν όποία 

διατυπώθηκαν γενικές καί είδικές άπόψεις έπί όλων 

τών σημείων· είδικότερα διαπιστώθηκε: 

«l. ΕΙναι πολύ θετική ένέργεια ή σύγκληση τής συσκέ
ψεως αυτης καί ή παρουσία τόσων πολλών παραγόντων. 

»2. 'Έχει καθυστερήσει πολύ ή άντιμετώπιση τών προ
βλημάτων τής πρωτεύουσας καί σύντομα τά προβλήματα 

αύτά θά γίνουν άλυτα. Γι' αυτό θά πρέπει νά ληφθοuν χω

ρίςrκαμμιά καθυστέρηση άΠοφάσεις καί νά δραστηριοποι
ηθοuν οί άρμόδιοι φορείς . 

»3. Τά μέτρα τής χωροταξικής πολιτικής εΙναι πολύ 
θετικά. ΕΙ ναι όμως άνάγκη νά άρχίσει άμέσως ή έφαρμογή 

τών προγραμμάτων άναπτύξεως τής περιφερείας. Τά προ
γράμματα πρέπει νά στηρίζονται κυρίως σέ είδικά κίνητρα 

καί άντικίνητρα καί στήν μετακίνηση πρός τήν έπαρχία 

ύπηρεσιών, εκπαιδευτικών ίδρυμάτων κ.λ.π. 

»4. Θά πρέπει μέ κάθε τρόπο νά προστατευθεί ή γεωργι
κή γη, δ δασικός πλοuτος καί ή μοναδική πολιτιστική μας 

κληρονομιά. 

»5. Οί ρυθμίσεις θά πρέπει νά άποβλέπουν στήν μείωάη 
του άριθμοu καί του χρόνου μετ:ακινήσεων, μέ σκοπό τήν 

μείωση τής καταναλώσεως ένεργείας καί τήν αύξηση τής 

άποδόσεως τών έργαζομένων. 

»6. Δέν πρέπει νά έπιτραπεί ή ίδρυση νέων βιομηχανιών 
στήν πρωτεύουσα. οι ύφιστάμενες βιομηχανίες θά μπο

ρόuν νά έκσυγχρονίζονται καί οί μικρές νά συγχωνεύον
ται. 

»7. 'Απαιτείται προσοχή στήν μεθόδευση τής διαθέσε
ως πιστώσεων σέ Ι:ργα πρωτευούσης, έπειδή ύπάρχει κίν

δυνος δημιουργίας νέων ευκαιριών άπασχολήσεως. 

»8. Θά πρέπει άπό τώρα νά γίνουν ρυθμιστικές έπεμβά
σεις μέ θεσμικά μέσα, όπως δ καθορισμός χρήσεως γής, δ 

περιορισμός τών συντελεστών δομήσεως στίς κορεσμένες 

περιοχές κ.λ.π. 

»9. Θά πρέπει μέ πολλή προσοχή νά καθοριστοuν οί 
θέσεις, ή μορφή, καί δ έξοπλισμός τών νέων κέντρων καί ή 

συσχέτισή τους μέ τό Μετρό, ώστε νά άναπτυχθοuν άρμο
νικά σέ σχέση μέ τό πολύ ίσχυρό ίστορικό κέντρο τής 

'Αθήνας»33 • 

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

Σέ εύρεία σύσκεψη πού πραγματοποιείται στό 

όπουργείο 'Εθνικής 'Αμύνης, όπό τήν προεδρία του 

πρωθυπουργοί), άποφασίζονται νέα μέτρα άναδιαρ

θρώσεως τών ένόπλων δυνάμεων. 

Στή σύσκεψη πήραν μέρος δ όπουργός 'Εθνικής 

'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, οί όφυπουργοί Κατσαδήμας 

καί 'Αβραμίδης, δ άρχηγός ΓΕΕΘΑ, οί άρχηγοί καί 

όπαρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ καί ΓΕΑ, ό γενικός έπιθεωρη

τής Στρατου, οί Α' καί Β' όπαρχηγοί ΓΕΕΘΑ, δ 

διευθυντής Πολεμικής Βιομηχανίας καί δ σύμβου

λος του πρωθυπουργοu όποστράτηγος Λαζαρίδης. 

·Ο Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε σχετικά μέ τήν 

πειθαρχία, τό φρόνημα, τήν έκπαίδευση, τίς συνθή

κες διαβιώσεως τών άνδρών, τήν κατάσταση καί 

έπάρκεια τοϋ πάσης φύσεως όλικου, τό βαθμό ετοιμό

τητας τών τριών δπλων καί τίς προσπάθειες γιά τήν 

άνάπτυξη τής πολεμικής βιομηχανίας. 'Αφοϋ διατύ

πωσε δρισμένες παρατηρήσεις, έξέφρασε τήν εύαρέ

σκειά του γιά τό εργο πού έπι~ελέστηκε καί έπιτελεί

ται. 

Στή συνέχεια, οί άρχηγοί τών γενικών έπιτελεί

ων έξέθεσαν στόν πρωθυπουργό τά συμπεράσματα 

τής μελέτης, ή όποία, μέ έντολή του, διεξάγεται άπό 

μακροϋ μέ σκοπό τή μείωση τής θητείας σέ συνδυα

σμό μέ τήν άναδιοργάνωση τών ένόπλων δυνάμεων, 

χωρίς νά όποβαθμιστεί τό έπίπεδο άσφαλείας τής 

χώρας. Μέ τόν τρόπο αύτό διαγράφηκε ή προοπτική 

γιά τή σταδιακή μείωση τής στρατιωτικής θητείας, 

άπό τό ετος 1980 - γιά τό Στράτο άπό 28 σέ 24 
μήνες, τό Ναυτικό άπό 32 σέ 28 μήνες καί τήν 'Αε
ροπορία άπό 30 σέ 26 μήνες. 'Από τό ετος 1981, 
προβλέφθηκε θητεία 22 μηνών γιά τό Στρατό, 26 γιά 
τό Ναυτικό καί 24 γιά τήν 'Αεροπορία. 

12-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

·Ο πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπ. 

Κυπριανοϋ, στή διάρκεια νέας έπισκέψεώς του στήν 

·Ελλάδα, γίνεται δεκτός άπό τόν πρόεδρο τής Δημο

κρατtας, Κ. Τσάτσο, συναντaται μέ τούς έκπροσώ

πους τών πολιτικών κομμάτων καί εχει δύο διαδοχι

κές συνομιλίες μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή. 

Κατά τήν άναχώρησή του άπό τό άεροδρόμιο τοϋ 

'Ελληνικοϋ, ό Κύπριος πρόεδρος εκαμε τήν άκόλου

θη δήλωση: 

«Θέλω νά έπαναλάβω ότι διεπίστωσα γιά άλλη μιά φο

ρά τό πραγματικό καί είλικρινές ένδιαφέρον τής Κυβερνή

σεως καί ίδιαιτέρως τοu πρωθυπουργοί) κ. Κ. Καραμανλή 

γιά τήν Κύπρο καί γιά τόν κυπριακό άγώνα. ΕΙ ναι άποφα

σισμένος νά προσφέρει πλήρη καί δλόπλευρη υποστήριξη 

καί νά συνεχίσει . τή συμπαράσταση καί βοήθεια πού i]δη 

προσφέρει. Σήμερα εΙ χα καί μία άλλη συνάντηση μέ τόν κ. 

Καραμανλή, κατά τήν όποία δλοκληρώσαμε τήν άνταλλα

γή άπόψεων. Είμαστε άπόλυτα σύμφωνοι πάνω στό θέμα 

τών μελλοντικών χειρισμών του Κυπριακοu καί !:χουμε γιά 

μιά άκόμη φορά τονίσει καί οί δύο τήν άνάγκη στενής καί 

άρμονικής συνεργασίας, πράγμα πού ύπάρχει καί πράγμα · 
πού θά περιφρουρήσουμε, γιατί εΙναι μιά άπό τίς πιό άπα

ραίτητες προϋποθέσεις γιά τόν έπιτυχfi χειρισμό του έθνι

κοu μας θέματος. 

»Θά i]θελα, έπίσης, νά έκφράσω τίς ευχαριστίες μου καί 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΕΝΤ ΑΓΩΝΟ 99 

πρός τούς άρχηγούς τών κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως, 

πού επίσης διαδήλωσαν τήν συμπαράστασή τους πρός τόν 

άγώνα τής Κύπρου. 'Η διαπίστωσή μου εΙ ναι δτι υπάρχει 

μιά πανελλήνια συμπαράσταση τής Κυβερνήσεως, του πο

λιτικοί) κόσμου καί του λαοu». 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, εύθύς μετά τήν άναγγελία 

τών καταστρεπτικών σεισμών πού επληξαν τήν περι

οχή τοϋ Μαυροβουνίου, aπηύθυνε μήνυμα στόν πρό

εδρο τίτο: 

«Σιiς άπευθύνω τά εiλιιφινij μου συλλυπητήρια 

γιά τή σκληρή δοκιμασία πού έπληξε τό φίλο γιου

γκοσλαβικό λαό. 

))Σιiς παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, νά διαβιβάσετε 

iδιαίτερα στόν πληθυσμό τών περιοχών πού κατα

στράφηκαν, τοϋ όποίου συμμεριζόμαστε τό πένθος, 

τά αiσθήματα τijς βαθείας συμπαθείας καί άλληλεγγύ
ης μας)). 

'Ανάλογο τηλεγράφημα aπηύθυνε ό Έλληνας 

πρωθυπουργός καί πρός τόν 'Εμβέρ Χότζα, πρόεδρο 

τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής 'Αλβανίας, τό 

εδαφος τής όποίας ε{χε επίσης πληγεί άπό τόν κατα

στρεπτικό σεισμό. 

19-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής διέρχεται τίς ήμέρες τοϋ Πά

σχα στήν Κέρκυρα. 

23-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

'Ο πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσος, 

πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στό Παρίσι, ϋστε

ρα άπό πρόσκληση του προέδρου τής Γαλλικής Δη

μοκρατίας, Β. Ζισκάρ ντ' Έσταίν. 

Στή διάρκεια τής επισκέψεώς του, ό 'Έλληνας 

πρόεδρος, πέρα άπό τίς επαφές καί τίς άπόψεις πού 

aντάλλαξε μέ τό Γάλλο δμόλογό του, ε{χε συνάντη

ση καί συνομιλία μέ τόν πρωθυπουργό, Ραιημόν 

Μπάρ, καί κορυφαία στελέχη τής γαλλικής Κυβερνή

σεως, καθώς καί μέ τό δήμαρχο Παρισίων, Ζάκ Σι

ράκ, ανακηρύχθηκε έταίρος τής 'Ακαδημίας 'Ηθι

κών καί Πολιτικών 'Επιστημών καί διδάκτωρ hono
ris causa του Πανεπιστημίου τών Παρισίων Ι (Πάν
θεον -Σορβόννη) καί επισκέφθηκε, τέλος, τό 'Ινστι

τοuτο Παστέρ. Παράλληλα, εγινε επίσημα δεκτός 

στήν εδρα τής Ούνέσκο, άπό τόν πρόεδρο καί τό 

γενικό διευθυντή του διεθνοuς όργανισμοu. 

'Η επίσκεψη του Κ. Τσάτσου στή γαλλική πρω

τεύουσα, πέρα άπό τόy εθιμοτυπικό της χαρακτήρα, 

εδωσε τήν άφορμή νά άκουστοuν άπό τόν ίδιο, άλλά 

καί άπό τα χείλη κορυφαίων εκπροσώπων τής πολι

τικής καί τής πνευματικής ζωής τής Γαλλίας, άπό-

ψεις καί λόγοι σημαντικοί γιά τή θέση καί τήν aπο

στολή τοϋ έλληνισμοu στό σύγχρονο κόσμο. Ή θε

τική εiκόνα πού άνέδιναν οί λόγοι αύτοί γιά τήν 

'Ελλάδα, άρχαία καί σημερινή, σφραγίζουν τήν 

κρίσιμη καμπή πού ή χώρα διήνυε, τήν παραμονή τής 

έπίσημης ύποδοχής της ώς δεκάτου μέλους τών Εύ

ρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Ή προσφώνηση τοu προέδρου Ζισκάρ ντ' 

Έσταίν καί ή άντιφώνηση τοϋ Κ. Τσάτσου περιέ

χουν δρισμένες άπό τίς πιό άξιοσημείωτες θέσεις 
πού διατυπώθηκαν στή διάρκεια τής επισκέψεως, έπί 

του πολιτικοί\ πεδίου: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>'Η επίσκεψή σας εΙ ναι άπό εκείνες πού χαροποιοuν 

τήν καρδιά καί τό πνεuμα. Στή δεξίωση αύτή, ή Γαλλία 

υποδέχεται τόν άρχηγό ένός Κράτους, πού σ' 'αύτό άνα

γνωρίζει &να παντοτινό φίλο, Κράτους πού γίνεται άπό δώ 

καί μπρός ενας άπό τούς στενούς συναθλητές της. 

>>'Η φιλία τής 'Ελλάδας καί τής Γαλλίας τράφηκε στίς 

πηγές του πολιτισμοί) καί τής ελευθερίας. 

»Γράψατε, κύριε πρόεδρε, δτι "δ έλληνισμός θεμελίω

σε δυό παγκόσμιες αύτοκρατορίες ή μιά θεμελιώθηκε άπό 

τόν 'Αλέξανδρο, ή άλλη θεμελιώθηκε άπό τόν Πλάτωνα 

καί τόν 'Αριστοτέλη, ή όποία καί σήμερα άκόμη παραμέ

νει άκέραιη" . Ή Γαλλία &χευήν τιμή νά &χει άποτελέσει 

τμήμα αύτής τής αύτοκρατορίας. Πρίν γίνει άποικία τής 

Ρώμης, uπήρξε, μέ τίς παλιές της πολιτείες τής Μασσαλί

ας, τής Νίκαιας τής~ Ανδης, επαρχία του έλληνισμοu. 'Η 

σφραγίδα πού αύτός άφησε πάνω τους δέν έσβησε ποτέ . 

Στό μάκρος τής ίστορίας μας, μποροuμε ν' άκολουθήσου

με τό φωτεινό αύλάκι πού άφησε στά Γράμματά μας καί τίς 

Τέχνες μας. 'Από τίς τραγωδίες τοu Ρακίνα στόν ενθουσι

ασμό τών Ρομαντικών καί στήν προσευχή πάνω στήν 

'Ακρόπολη, ή σκέψη καί ή τέχνη τής 'Ελλάδας δέν έπα

ψαν νά εμπνέουν δ,τι καλύτερο uπάρχει στίς δημιουργίες 

του γαλλικοί) πνεύματος . 

>>'Ο ·Ισοκράτης &λεγε "άποκαλοuμε 'Έλληνες περισ

σότερο αύτούς πού συμμετέχουν στήν πνευματική μας 

καλλιέργεια παρά εκείνους πού &χουν τήν ίδια καταγωγή μέ 

μίiς" . Γι' αύτό τολμώ νά πώ δτι είμαστε, πνευματικά, 

συμπατριώτες σας. Κι άφοu πρόκειται νά γίνετε μέλη τής 

Εύρωπαϊκής ΟΙκονομικής Κοινότητας, θά είμαστε εξίσου 

άδέλφια. 

)) . ο μακρύς δρόμος τής ίστορίας ένώνει ετσι άπό τήν 
καταγωγή του στήν έκβασή του, τόν έλληνικό μέ τό γαλλι

κό λαό. Δρόμος πού ε{ναι επίσης δ δρόμος τής ελευθερίας. 

Οί δύο χώρες μας βρέθηκαν πλάι κάθε φορά πού χρειάστη

κε νά uπερασπιστοuν τήν ελευθερία. Πρόκειται γιά τήν 

περίπτωση του ξεσηκωμοί) του έλληνικοu λαοί) γιά τήν 

επαναπόκτηση τής ελευθερίας του· πρόκειται γιά τήν πε

ρίπτωση των δοκιμασιών στή διάρκεια των δύο παγκόσμι

ων πολέμων, πρόκειται άκόμη γιά τήν περίπτωση, εδώ καί 

πέντε χρόνια, δταν ή ελευθερία καί δ Κωνσταντίνος Καρα

μανλής επέστρεψαν μαζί στήν πατρίδα τής καταγωγής 

τους. 

»Γιά δ, τι μίiς κάνει νά θαυμάζουμε καί ν' άγαποuμε τήν 

'Ελλάδα εΙστε, κύριε πρόεδρε, ή ζωντανή του ενσάρκωση. 
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'Υποδοχή τοί5 Κ. Τσάτσου άπό τόv πρόεδρο vτ' Έσταίv 

στό άεροδρόμιο τής γαλλικής πρωτεύουσας. 
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'Αντιστασιακός άπό τήν πρώτη στιγμή κάτω άπό τήν ξένη 

κατοχή· δημοκράτης, άκόμη κι όταν ήταν έπικίνδυνο νά 

εΙναι κανείς κάτι άνάλογο, καί έγγυητής σήμερα τών θε

σj..ιών τής tλληνικ:i;ς δημοκρατίας φιλόσοφος, τέλος, καί 

άνθρωπιστής συγγραφέας, ή ζωή σας, οί ιlγώyες σας, τό 

εργο σας δέν επαψαν νά μαρτυρουν γιά τό πολιτισμό καί 

τήν έλευθερία. 

»Ή Η έπίσκεψή σας, κύριε πρόεδρε, ε{ ναι μιά ευκαιρία 

γιά μένα νά έγκωμιάσω μιά φιλία. 'Αλλά ο{ περιστάσεις 

τής δίνουν μιάν άλλη σημασία. Ύποδεχόμενοί σας, συλ

λογιζόμαστε τό μέλλον τών δύο λαών μας kαί τούς δεσμούς 

τών πολύ κοντινών συναθλητών πού θά γίνονται δλσ καί 

περισσότερο δικοί τους. 

»Σέ λίγα χρόνια, ή 'Ελλάδα ξανάγινε μιά όποδειγματι

κή δημοκρατία: ό διεθνής της ρόλος κυρώθηκε ίδιαίτερα 

στά Βαλκάνια καί τή Μεσόγειο· δ ρυθμός τής οίκονομικijς 

καί τής κοινωνικής της προόδου εΙ ναι, παρά τίς δυσκολίες 

πού μίiς ταλαιπωρουν όλους, εναςάπό τούς πιό γρήγορους 
καί τούς .πιό όψηλούς. 

»Τή στιγμή πού μνημονεύω αυτή τή δημοκρατική καί 

έθνική άναγέννηση τής 'Ελλάδας, θέλω νά τιμήσω τόν 

πολιτικό άνδρα. πού, στήν πρώτη γραμμή, όπijρξε δ δημι

ουργός της. ΕΙναι ή έπίμονη δράση τοϋ πρωθl}πουργου, τό 

προσωπικό του κύρος, τό ϋψος τών άπόψεών του πού εκα

ναν δυνατή τήν πρ<iξη, σύμφωνα μέ τήν όποία, σέ μερικές 
tβδομάδες, θά έπισφραγιστεί ή προσχώρηση τής 'Ελλά

δας στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

»~Εχοντας ζητήσει, κατ' έξαίρεση, ή όπογραφή τής 

Συμφωνίας νά γίνει στήν 'Αθήνα καί νά παρευρεθώ προ

σωπικά μάρτυράς της, έπιθυμώ νά ύπογραμμίσω τή σημα

σία πού άποδίδω σ' αυτό τό γεγονός γιά τήν 'Ελλάδα, γιά 

τή Γαλλία καίγιά τήν Εύρώπη. 

ιιΑυτό τό γεγονός έκφράζει πρώτα τήν έμπιστοσύνη 

πού ή 'Ελλάδα έμπνέει στούς ευρωπαίους συναθλητές της 

καί κείνη πού ή Ευρώπη άποδίδει στό ίδιο της το πεπρωμέ

νο. Φανερώνει τήν ευρωπαϊκή άποστολή τής' Ελλάδας καί 

τήν άνθρωπιστική άποστολή τής Ευρώπης. 

ιιΓιά τή Γαλλία, αυτό τό γεγονός ύπογραμμίζει όλα αυ

τά πού μίiς συμπλησιάζουν: τό σύστημα άξιών πού σ' αυτό 

άναφερόμαστε, τήν έπιθυμία πού εχουμε νά έργαστουμε 

άπό κοινου. 'Ανοίγει, στήν συνεργασία τών · δύο χωρών 
μας, προοπτικές πού εΙναι στό μέτρο τών φιλοδοξιών τους 

γιά τήν πρόοδο τών λαών τους, γιά τήν όργάνωση μιίiς 

άνεξάρτητης Ευρώπης, γιά τή διεθνή uφεση καί τή διεθνή 

είρήνη. 

»Τοποθέτησα πίσω σας; κύριε πρόεδρε, χάρη στήν έγ

καρδιότητα του δημάρχου τόυ Μπορντώ, πού τό μουσείο 

του ε{ ναι δ κάτοχός του, αύτό τό έξαίρετο εργο του Ντελα

κρουά, πού έκφράζει όλο τό θαυμασμό κι όλο τό ένδιαφέ

ρον πού ή Γαλλία τρέφει γιά τήν 'Ελλάδα. Ήταν ή πλη

γωμένη 'Ελλάδα, πού πέθαινε στό Μεσολόγγι. Χάρη στή 

διαίσθηση του ζωγράφου, εχουμε τό αίσθημα πώς ή νεαρή 

tλληνίδα κοπέλλα. κοιτάζει πιό μακριά· πώς διακρίνει ήδη, 

πέρα άπό τό αΙμα καί τά έρείπια, τήν έλευθερία, τήν άνε

ξαρτησία πού &χουν άποδοθεί στή χώρα της, κι άπό δώ καί 

μπρός τή φιλική όποδοχή πού τής κάνουν οί φίλοι της. 

ιιΝά γιατί, ύποδεχόμενοί σας στό Παρίσι, ή Γαλλία θέ

λησε νά εΙναι ή πρώτη πού θ' άπευθύνει στόν tλληνικό 

λαό τίς ευχές πού τρέφει γι, αυτόν καί γιά τό μέλλον του 
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στό κατώφλι αυτής τής καινούργιας εποχής τής τόσο μα

κρaς ίστορίας του». 

'Ο πρόεδρος τfjς 'Ελληνικής Δημοκρατίας άπάν

τησε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Πραγματικά, δέν περίμενα δτι θά είχατε τήν εκτακτη 

ευγένεια νά μου άπευθύνετε στά έλληνικά ενα μεγάλο μέ

ρος τής προσφώνησής σας. τί μπορώ νά κάνω άνταποδί

δοντας μία τέτοια άβρότητα; 'Εάν ήμουν μιά "femme sa
νante", θά μπο~ουσα νά φωνάξω: 

.. ~Αχ! παρακαλώ, επιτρέψτε μου, 
Γιά τήν άγάπη τής έλληνικής γλώσσας, 

κύριε νά σaς φιλήσω!" 

»'Επειδή, δμως, εΙμαι άνδρας, καί μάλιστα όχι τόσο 

σοφός, δέν μου επιτρέπεται παρά νά σaς ευχαριστήσω μέ 

τά πτωχά μου γαλλικά καί νά σaς διαβεβαιώσω δτι αύριο οί 

'Έλλην ες άκροατές, ενθουσιασμένοι μ' αυτήν τήν προ

σφώνηση, θά σaς χειροκροτήσουν. 

»Είχατε τήν καλωσύνη νά υπογραμμίσετε στό 'Ορλύ 

τούς τόσο παλιούς καί βαθείς δεσμούς, πού ένώνουν τούς 

δύο λαούς μας. Θά ήταν πραγματικά περιττό νά επαναλά

βω, μέ μερικές άδέξιες φράσεις, εκείνο πού έκθέσατε τόσο 

λαμπρά. 

»Πώς νά είπώ καλλίτερα άπ' δ, τι εσείς είπατε, γιά τόν 

άγώνα μας, πλάι-πλάι, στούς δύο μεγάλους πολέμους, πώς 

οί πολιτιστικές μας σχέσεις μέ τήν Γαλλία πού εμβάθυνε 

τή σπουδή τών έλληνικών γραμμάτων δσο λίγοι, καί πού 

υπήρξε πρωτοπόρος στήν μελέτη τοϋ μεσαιωνικοϋ 'Ελλη
νισμου, καί πώς, rος τίς μέρες μας, διατηρεί μέ τήν 'Ελλάδα 

δεσμούς πνευματικούς πού δέν μπορουν νά συγκριθουν πα

ρά μέ έκείνους πού διατηρείτε μέ τίς χώρες πού μιλaνε, 

τουλάχιστον ενα μέρος τους, τήν ίδια γλώσσα μ' έσaς; 

»Νά επαναλαμβάνω δτι ή φιλία μας εΙναι πολύ παλιά, 

διότι μaς ένώνει τό αίμα πού χύθηκε σέ κοινούς άγώνες 

άπό τούς δύο λαούς- κατά τήν έλληνική 'Επανάσταση 

τοϋ 1821 καί άργότερα στόν Α· καί Β· παγκόσμιο πόλεμο 
- τό θεωρώ περιττό. 

»'Αληθινά, δέν εχω τίποτα νά προσθέσω σ' δ,τι όρθά 

θελήσατε νά πείτε . 

»'Αλλά δλα αότά, κύριε πρόεδρε, άνήκουν σ' ενα 

όμορφο παρελθόν, γιά τό όποίο είμαστε υπερήφανοι. Καί 

σaς ε{μαι υπόχρεως πού άναφερθήκατε σ' αυτό. 'Αφου, 

δμως, αυτά ε{ ναι γνωστά σέ δλους μας, επιτρέψτε μου νά τά 

παρακάμψω καί νά άτενίσω πρός τό μέλλον. 

»·Η μεγάλη μου χαρά γιά τήν σημερινή μας συνάντηση 

μεγαλώνει άκόμη περισσότερο άπό τό γεγονός δτι σέ μερι

κές ήμέρες θά εχει συντελεσθή ή έπίσημη ενταξη τής 'Ελ

λάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα καί άπό τό γεγονός δτι 

θά ελθετε ό ίδιος στήν 'Αθήνα γιά νά παραστήτε στή μεγά

λη αυτή στιγμή. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»Στήν μεγάλη αότή συσπείρωση Δημοκρατιών οί δε

σμοί, οί είδικοί δεσμοί τής Γαλλίας κ;αί τής • Ελλάδος, θά 
μπορέσουν νά προσλάβουν καινούργιες διαστάσεις, τών 

όποίων τό μέγεθος δέν μπορουμε νά προκαθορίσουμε σή

μερα. 

»Κατά τήν έπίσκεψή σας στήν 'Ελλάδα, τό 1975, ή 

ενταξη στήν Κοινότητα άποτελοϋσε γιά τήν 'Ελλάδα μιάν 

ευχή καί, έκ μέρους σας, μιάν υπόσχεση. Κύριε πρόεδρε, 

έκπληρώσατε τήν υπόσχεσή σας καί ή ευχή μας βρίσκεται 

στό κατώφλι τής πραγματοποιήσεώς της. Τά προβλήματα 

πού επρεπε νά έπιλυθουν, γιά νά προστατευθουν ταυτόχρο

να τά συμφέροντα τών δύο χωρών μας, έπιλύθηκαν κατά 

τρόπο πού υπό τίς περιστάσεις πού ζουμε πρέπει νά θεωρη

θή ικανοποιητικός τόσο γιά τίς δύο χώρες μας δσο καί γιά 

τό σύνολο τών μελών τής Κοινότητος . Τό άμεσο μέλλον 

θά άποδείξει δτι oi διαφορές - κατανοητές άλλωστε - οί 

όποίες ένδεχομένως θά άνακύψουν μελλοντικά δσον άφο

ρα τίς λεπτομέρειες, θά έξαλειφθουν μέ ευκολία. Καί ε{μαι 

βέβαιος δτι oi σκεπτικοί καί οί διστακτικοί πολύ σύντομα 
θά συμμερισθουν τίς προσπάθειές μας καί θά επικροτή

σουν τό έπιτελεσθέν εργο. 

))uοσο γιά σaς, κύριε πρόεδρε, συλλάβατε τήν ουσία, 

παραμερίζοντας τίς περιστασιακές λεπτομέρειες. Πράξατε 

γιά τήν Γαλλία καί γιά τήν Κοινότητα έκείνο πού υπηρε

τουσε πραγματικά τά νόμιμα συμφέροντά τους. Καί, ταυτό

χρονα, υπηρετήσαμε τόν σκοπό τής έντάξεώς μας, ή όποία 

θά ώφελήσει τίς δύο χώρες μας. 

»·Η πατρίδα μου δέν μπορεί νά λησμονήσει δτι ή Γαλ

λία διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο στήν συγκρότηση 

τής Ευρώπης, δπως δέν μπορεί έπίσης νά λησμονήσει, δτι 

άπό τετραετίας άφιέρωσε συνεχείς καί έπίμονες προσπά

θειες, μέ σκοπό τήν ενταξη τής ·Ελλάδος στήν Κοινότητα. 

»'Από μέρους της, ή 'Ελλάδα θά ήθελε νά υπογραμμί

σει τήν καλή θέληση τήν όποία έκδήλωσαν τόσο τό Συμ

βούλιο υπουργών δσο καί ή 'Εκτελεστική 'Επιτροπή τής 

ΕΟΚ καί ή όποία πάντοτε υπερίσχυσε μέσα στούς δαίδα

λους τών μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων. Μπορουμε 

ολοι νά εχουμε τήν συνείδησή μας ήσυχη, διαπιστώνοντας 

δτι τό άποτέλεσμα άπέβη πρός όφελος όχι μόνο τοϋ καθε

νός μας, άλλά καί όλόκληρης τής Κοινότητας. 

»~Ετσι, προστίθεται ενας νέος δεσμός σ' έκείνους πού 

άπό αίώνες ένώνουν τόν • Ελληνισμό μέ τόν δυτικό κόσμο 
καί ίδιαίτερα μέ τήν Γαλλία· ενας δεσμός σταθερός καί 

δυνατός, ό όποίος προδιαγράφει, γιά πολλά χρόνια, τήν 

άπό κοινοϋ μέ τούς άλλους δυτικοευρωπαϊκούς λαούς πο

ρεία τοϋ έλληνικου εθνους. 

»ΆΗ άλληλεγγύη μεταξύ τών χωρών μας έπιβάλλεται, 

γενικά, έκ τών πραγμάτων. 'Οφείλεται δμως ταυτόχρονα 

καί σ' εναν άλλο λόγο, πιό είδικό. Ή Γαλλία παρουσιά

ζει, γιά γεωπολιτικούς άλλά καί ψυχολογικούς λόγους, μιά 

διφυή προσωπικότητα. • Ομιλεί δύο γλώσσες, τήν γλώσσα 
τοϋ 'Όil" καί τήν γλώσσα τοϋ 'Όc". 'Εμείς πού γειτονεύ

ουμε περισσότερο μ' έκείνους πού όμιλουν τήν τελευταία 

θεωρουμε ώς ίδιαίτερο πλεονέκτημα τήν συνεργασία μας 

μέ τήν χώρα πού υλοποιεί τήν σύνθεση τών δύο αυτών 

γλωσσών. Τό πολυσυζητούμενο πρόβλημα τής άντιθέσως 

Βορρa-Νότου ή Γαλλία τό έπέλυσε, στό έσωτερικό τών 

συνόρων της, κατά τρόπο άξιοθαύμαστο. ·Η 'Ελλάδα, πού 

άποδίδει μεγάλη σημασία στήν σύνθεση αυτή Βορρa καί 

Νότου καί στήν άρση τών ένδεχομένων διαφωνιών, πού 

άνακύπτουν άνάμεσα στούς δύο αυτούς χώρους, θεωρεί τήν 

Γαλλία σάν τήν χώρα πού θά συμβάλει άποτελεσματικά 

στήν έξουδετέρωσή τους, rοστε κάθε περιοχή νά συνεισφέ

ρει κατά τόν πληρέστερο τρόπο στό σύνολο τής Κοινότη

τος, ή όποία ετσι θά όδηγηθή σέ μία γόνιμη διεύρυνση, 
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δπως έπιβάλλει ή λογική τών πραγμάτων. 

»Δέν νομίζω δτι ο{ παλιές άντιρρήσεις σχετικά μέ τήν 

ένσωμάτωση τοϋ μεσογειακοϋ χώρου στήν Κοινότητα 

εχουν σήμερα πλέον πολλούς όπαδούς. 'Η Ευρώπη δέν 

νοείται, οϋτε άπό πολιτικής οϋτε άπό πολιτιστικής σκο

πιάς, χωρίς τίς βόρειες άκτές τής Μεσογείου- ελληνικές, 

ίταλικές, γαλλικές καί ίβηρικές. Καί πιστεύω δτι ή διαπί

στωση αυτή ίσχύει καί άπό οίκονομική σκοπιά, έφ • δσον 
ληφθή ύπόψη τό γεγονός δτι ή Μεσόγειος έξακολουθεί νά 

άποτελεί άκόμη καί σήμερα τόν όμφαλό τών σημαντικωτέ

ρων ίστορικών μετασχηματισμών, δτι δένει καί προεκτεί

νει τήν άκτινοβολία τής Ευρώπης πρός άπειράριθμες περι

οχές, πού βρίσκονται άνατολικώτερα ή νοτιώτερα. Θέλω 

νά πιστεύω δτι ό τρόπος μέ τόν όποίο θέτω τό πρόβλημα, 

- όχι άποκλειστικά κάτω άπό τό πρίσμα τής 'Ελλάδος ή 

τής Γαλλίας, άλλ' άπό τήν όπτική γωνία τής Κοινότητος 

- θά δικαιωθή στό μέλλον. WΕτσι, οί έννέα μέλλοντικοί 

μας εταίροι θά εχουν τήν ίκανοποίηση νά διαπιστώσουν 

δτι, καί άπό τήν σκοπιά αυτή, ή ενταξη τής ·Ελλάδος θά 

άποβή πρός όφελος τοϋ συνόλου τής Κοινότητος. Καί τό 

σύνολο ένδιαφέρει πρωταρχικά τόν καθένα άπό τούς εταί

ρους καί φυσικά καί τήν ·Ελλάδα. 

» • Η ·Ελλάδα, άλλωστε, ήταν ψυχολογικά προετοιμα
σμένη γιά τήν ενταξη, πρίν άκόμα καί άπό τήν μακρά περί

οδο τής συνδέσεώς της. 'Ανέκαθεν πίστευε στούς ίδιους 

ύψηλούς σκοπούς - έκείνους πού άκριβώς έπιδιώκει ή 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα - καί δέν επαυσε νά τούς διακη

ρύσσει: τήν πίστη της στόν άνθρωπο καί στήν έλεύθερη 

ένάσκηση τών δικαιωμάτων του, στήν δημοκρατική δια
κυβέρνηση τών λαών έν πνεύματι δικαιοσύνης καί ίσότη

τος, στήν είρηνική συνύπαρξη τών λαών καί στήν άλληλε

ξάρτησή τους σέ δλους τούς τομείς. ·Η • Ελλάδα έπίστευε 
καί πιστεύει όχι μόνο στούς σκοπούς πού στοχεύει ή Ευ

ρωπαϊκή Κοινότητα στό άμεσο μέλλον - δπως τό Ευρω

παϊκό Κοινοβούλιο καί τό ευρωπαϊκό νομισματικό σύστη

μα -άλλά καί στούς πιό μακρινούς στόχους, δπως τούς 

έμπνεύσθηκαν ο{ μεγάλοι Γάλλοι πού ϊδρυσαν τήν Κοινό

τητα καί δπως διαμορφώνονται προοδευτικά, σύμφωνα μέ 

τίς άπαιτήσεις τών πραγμάτων. Πιστεύει στούς στόχους 

αυτούς καί έπιθυμεί νά τούς άκολουθήσει, συμμορφούμενη 

στόν σώφρονα ρυθμό πού θά καθορισθή, άπό τό σύνολο 

τών εταίρων. Δέν συντρέχει κανένας λόγος νά τόν έπισπεύ

σουμε ύπέρμετρα. w Ας άφήσουμε τίς μεγάλες έξελίξεις νά 

προσλάβουν τίς ευρείες διαστάσεις τής ·Ιστορίας καί όχι 

τών έσπευσμένων καθημερινών δραστηριοτήτων. 

»·Η ·Ελλάδα δρa μέ αυτό τό πνεϋμα, έπειδή κατανοεί 

δτι ή πορεία πού άκολουθεί ή Κοινότητα πρός τούς στό

χους αυτούς συμπίπτει μέ τήν καλλίτερη δυνατή ύλοποίη

ση τών δικών της συμφερόντων καί τών ίδεωδών της. Τό 

συμφέρον τής Κοινότητος εΙ ναι καί τό δικό της συμφέρον, 

καί ή ευημερία τοϋ συνόλου τών εταίρων άποτελεί γι. αυ

τήν τόν καλλίτερο τρόπο γιά νά έξασφαλίσει τήν δική της 

ευημερία. 

»Ή Ευρωπαϊκή Κοινότητα δέν εΙναι - τόσο γιά τήν 

'Ελλάδα, δσο καί γιά δλα τά άλλα μέλη - ενα μέσο γιά 

τήν έπίτευξη είδικών σκοπών, άλλά ενας αυτοσκοπός. Κά

θε διαφορετική τοποθέτηση θά ήταν άντίθετη στίς θεμελι

ώδεις άρχές, τίς όποίες καλείται νά ύπηρετήσει ή Κοινό

τητα. Καί θά έζημίωνε τελικά τόσο κάθε μέλος χωριστά, 

δσο καί τό σύνολό τους. 

»0{ μόνιμες αυτές κατευθυντήριες γραμμές δέν θά πρέ
πει νά άλλοιώνονται άπό διαφορές, πού μποροϋν νά άνακύ

πτουν στήν μιά η στήν άλλη είδική περίπτωση. Διαφορές 

ο{ δποίες θά έπιλύονται χάρη σ. εναν έντιμο διάλογο καί 

χάρη στήν συμμόρφωση δλων στούς γενικούς κανόνες τοϋ 

κοινοτικοϋ κεκτημένου μέ πνεϋμα δικαιοσύνης. 

»0{ διαφορές κατανικώνται κατ' αυτόν τόν τρόπο, 

έπειδή άποτελοϋμε μία ενότητα πού πιστεύει στήν δικαιο

σύνη καί στήν δημοκρατία, όχι μόνο στό έπίπεδο τών σχέ

σεων τών άτόμων στό έσωτερικό τών συνόρων μας, άλλά 

καί στό πεδίο τών διεθνών σχέσεων - τόσο μέ τά Κράτη

μέλη τής Κοινότητος, δσο καί μέ δλα τά άλλα Κράτη τοϋ 

κόσμου. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»u0λες αυτές οί σκέψεις πού έκθέτω δέν ε{ναι οί σκέ

ψεις ενός μόνον άτόμου, άλλά οί σκέψεις ένός λαοϋ, ό 

όποίος δέν τίς διατύπωσε τώρα, τήν στιγμή πού είσέρχεται 

στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα, άλλά τίς εχει διατυπώσει άπό 

τότε πού έμφανίσθηκε στήν ·Ιστορία. 'Όπως οί κάτοικοι 

τών διαφόρων κωμών τής κεντρικής ·Ελλάδας θεμελίωσαν 

κατά τήν άρχαιότητα, βήμα πρός βήμα, τίς άμφικτιονίες, 

κατά τόν ίδιο τρόπο - mutatis mutandis - έρχόμαστε 

έμείς ο{ UΕλληνες νά συνεργαστοϋμε στήν οίκοδόμηση 

τής Κοινότητας. 

»Τό "πιστεύω" αυτό, έπιθυμοϋσα νά τό διακηρύξω ένώ

πιόν σας, κύριε πρόεδρε, όχι μόνον έπειδή ή Γαλλία προε

δρεύει, τήν περίοδο αυτή, στό άνώτατο όργανο τής Κοινό

τητας, άλλά κάί έπειδή ή χώρα σας, έσείς προσωπικά καί 

ο{ Γάλλοι, πού άπασχολοϋνται σέ δλα τά δργανα καί δλες 

τίς έπιτροπές τής Κοινότητας, εθεσαν ύπεράνω τών δαιδά

λων τών άναρίθμητων καί περίπλοκων συμφερόντων τήν 

ίδέα δτι ή δημοκρατία τής Ευρώπης δένεΙ ναι όλοκληρωμέ

νη χωρίς τήν δημοκρατική • Ελλάδα. 
>>UΟλα δσα είπατε σέ σχέση μέ τήν ·Αρχαία 'Ελλάδα 

ώς λίκνο τοϋ πολιτισμοϋ τής σύγχρονης Ευρώπης καί τής 

δημοκρατίας δέν είμαστε έμείς, οί 'Έλληνες, πού μποροϋ

με νά τά άρνηθοϋμε. • Ωστόσο, τήν ϋπαρξή μας στόν σύγ
χρονο κόσμο δέν τήν θεμελιώνουμε έπάνω στό ένδοξο αυτό 

παρελθόν. 

»Στό διάλογό του "Μενέξενος" πού περιέχει τόν θαυμά

σιο καί περίφημο πανηγυρικό τών ·Αθηνών, ό Πλάτωνας 

έκφράζεται έτσι, μέ τό στόμα τής 'Ασπασίας: 

»"Γιά τόν ι'iνθρωπο πού άποδίδει στόν εαυτό του κάποια 

άξία, τίποτε δέν εΙναι αίσχρότερο άπό τό νά περιβάλλεται 

μέ εναν τίτλο πού προέρχεται όχι άπό τήν δικιά του άξία, 
άλλ' άπό τήν φήμη τών προγόνων του". 

»Γιά τόν λόγο αυτό, ή ·Ελλάδα, ή σύγχρονη ·Ελλάδα , 
είσέρχεται στήν Κοινότητα μέ μία μικρότερη προίκα, άλ

λά μέ μιά προίκα πού ύπερεπαρκεί γιά νά διεκδικήσει τήν 

θέση της μέσα στήν Κοινότητα τών δημοκρατικών λαών. 

Οϋτε ή έκταση οϋτε ό πλοϋτος οϋτε γενικά ή ποσότητα 

οϋτε τό άμεσο παρόν άποτελοϋν aποκλειστικά κριτήρια 

γιά νά έκτιμηθή ή άξία μιaς πολιτικής πράξεως καί τοϋ 
εθνους πού τήν έπιτελεί. 'Υπάρχουν άναρίθμητα ι'iλλα 

ποιοτικά κριτήρια, πού διαθέτουν πολύ σημαντική βαρύ

τητα. ·Η ·Ελλάδα έχει πλήρη συναίσθηση τών όρίων της, 

άλλά καί τών ίδιότυπων πλεονεκτημάτων καί τών διαρκώς 

αυξανομένων δυνατοτήτων της. 
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»'Εάν, συνεπώς, &.ρνοuμαι νά &.ναφερθώ στό παρελθόν, 

πού &.ποτελεί κοινό κτf\μα δλοκλήρου του δυτικοί) κόσμου, 

έπιμένω &.ντίθετα νά &.ναφερθώ στό μέλλον, ενα μέλλον πού 

&.νήκει στήν . σύγχρονη 'Ελλάδα. Ή 'Ελλάδα, πού έντάσ

σεται στήν Κοινότητα δέν εΙναι μόνο αύτό πού εΙναι τήν 

στιγμή αύτή. ΕΙναι έκείνο πού θά μπορέσει νά γίνει πολύ 

σύντομα. Δέν &.ποτελεί μία κατάσταση πραγμάτων, άλλά 

μιά δέσμη δυνατοτήτων πολύ σημαντικώτερων &.πό τήν 

σημερινή της κατάσταση. Πρέπει, &.κόμη καί στήν έποχή 

αύτή, πού θεοποιείται ή ϋλη, νά &.ναγνωρίσουμε τήν σημα

σία τf\ς &.νθρώπινης &.ξίας, τf\ς προσαρμοστικf\ς ικανότη

τας τf\ς θελήσεως καί τf\ς δημιουργικf\ς φαντασίας, πού 

βρίσκει συχνά γιά νά προχωρήσει λόγους πού δ λόγος, ή 

λογική &.γνοεί. 

»Αύτό εΙναι τό πνεuμα μέ τό όποίο έντασσόμαστε στήν 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα: καί εΙμαι βέβαιος δτι μέ τό πνεuμα 

αύτό θά μας ύποδεχθf\, διότι πρόκειται γιά τό πνεuμα χάρη 
στό όποίο, παρά τίς μοιραίες &.ναβολές, &.ποκρυσταλλώνε

ται, βf\μα πρός βf\μα, τό κοινοτικό κεκτημένο, τό σπουδαίο 

αύτό εργο του παρόντος αίώνα. 

>> • Η 'Ελλάδα εΙ ναι εύτυχής, πού συνεργάζεται ύπό τό 

πνεuμα αύτό μέ τούς έννέα διαφορετικούς λαούς τf\ς Εύρώ

πης καί, ίδιαίτερα, μέ τόν πρωταγωνιστή τf\ς δημοκρατίας 

στήν Εύρώπη: τήν Γαλλία». 

'Η έπίσκεψη του προέδρου τής Δημοκρατίας στό 

Παρίσι εδωσε στόν 'Έλληνα ύπουργό τών 'Εξω:rε

ρικών, Γ. Ράλλη, τήν εύκαιρία νά συνομιλήσει μέ τό 

Γάλλο δμόλογό του καί aλλα μέλη τής γαλλικής 

Κυβερνήσεως πάνω σέ θέματα κοινου ένδιαφέρον
τος. Είδικότερα, συζητήθηκε ή άνάληψη, άπό τή 

γαλλική πλευρά, τής έκτελέσεως μεγάλων εργων 

στήν • Ελλάδα - όπως, κυρίως, ή κατασκευή του 

μετρό καί του νέου άεροδρομίου στά Σπάτα, ή είσα

γωγή συστήματος εγχρωμης τηλεοράσεως καί ή δη

μιουργία δύο θερμικών μονάδων. 

'Η παρουσία του Κ. Τσάτσου στή γαλλική πρω

τεύουσα συνδυάστηκε καί μέ δύο σημαντικά καλλι

τεχνικά γεγονότα. Τήν 26η 'Απριλίου, τό πρωί, έγ

καινιάστηκε, παρουσία του, στό Λουβρο εκθεση άρ

χαίας έλληνικής τέχνης, μέ τίτλο «Αίγαίο: ·Ελλάς 

τών Νήσων». Τό προηγούμενο βράδυ δόθηκε πρός 

τιμή του παράσταση, πού προσέλαβε εκτακτο πανη

γυρικό χαρακτήρα, στήν όπερα τών Παρισίων. Τό 

εργο πού έκτελέστηκε, μετά άπό έπιθυμία του έλλη

νικου προεδρικου ζεύγους, ήταν ή «Μποέμ» του 

Πουτσίνι, ένώ πρίν άπό τήν εναρξη τής παραστάσε

ως, σέ έκτέλεση έπιθυμίας του Γάλλου προέδρου, 

άπαγγέλθηκαν ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη34• 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, ή 

έλληνική Κυβέρνηση, μέσω τής διπλωματικής δδου, 

έξέφρασε στόν 'Αμερικανό ύπουργό τών 'Εξωτερι

κών, Σάυρους Βάνς, τή δυσφορία της γιά δρισμένες 

πρωτοβουλίες τής άμερικανικής Κυβερνήσεως πού 

προσφέρονται γιά νά θεωρηθουν <δς φιλοτουρκικές, 

χωρίς όμως νά προσδώσει στήν ένέργειά της διά

σταση διαβήματος διαμαρτυρίας . 'Ο 'Έλληνας πρε

σβευτής στήν Ούάσιγκτων μνημόνευσε είδικότερα 

τήν πρόσφατη εκθεση γιά τά άνθρώπινα δικαιώματα 

του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, τίς καταθέσεις τών κυβερ

νητικών έκπροσώπων στό Κογκρέσσο γιά τή στάση 

τής Τουρκίας στό Κυπριακό, τήν ύπέρμετρη αϋξηση 

τής οίκονομικής βοήθειας πρός τήν Τουρκία, ίκανή 

νά άνατρέψει τήν ισορροπία δυνάμεων στήν περιο

χή. 'Επισημαίνοντας τήν άντίθεση τής Τουρκίας 

στήν έπανένταξη τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ μέείδι

κούς όρους, ύπογράμμισε τήν άπογοήτευση τής 

'Αθήνας γιά τήν ούσιαστική aρνηση τών 'Ηνωμέ

νων Πολιτειών καί του ΝΑ ΤΟ νά άσκήσουν πίεση 

πρός τήν κατεύθυνση τής~ Αγκυρας, rοστε νά μεταβά

λει τή στάση της, καί τόνισε ότι τό γεγονός αύτό 

«δυσχεραίνει τήν αίτιολόγησψ> τής παρουσίας τών 

βάσεων του ΝΑΤΟ στό έλληνικό εδαφος35 • 

Οί ένέργειες τής έλληνικής Κυβερνήσεως συνέ

πεσαν μέ τήν έκδήλωση στήν άμερικανική Γερουσία 

σοβαρών άντιδράσεων, μέ άφορμή τήν έπιδίωξη τής 

δμοσπονδιακής Κυβερνήσεως νά χορηγήσει στήν 

Τουρκία συμπληρωματική βοήθεια. 'Ιδιαίτερα εντο

νη ύπήρξε ή παρέμβαση του γερουσιαστή Πώλ Σαρ
μπάνη, δ δποίος καί παρατήρησε ότι μεγάλα δεινά 

περιμένουν στό δυτικό κόσμο, αν διαταραχθεί ή 

ίσορροπία στήν 'Ανατολική Μεσόγειο - όπως θά 

ήταν δυνατό νά συμβεί μέ τήν έξασφάλιση άπό τήν 

Τουρκία στρατιωτικής βοήθειας δυσανάλογης σέ 

σχέση μέ τήν άντίστοιχη πρός τήν 'Ελλάδα. 

'Η τελική άπόφαση τής 'Επιτροπής 'Εξωτερι

κών 'Υποθέσεων γιά τήν παροχή πρόσθετων πιστώ

σεων, ϋψους 50 έκατ. δολλ. γιά τήν Τουρκία καί 42 
γιά τήν 'Ελλάδα, θεωρήθηκε άπό εγκυρους διπλωμα

τικούς κύκλους ώς θετική, έφόσον γιά πρώτη φορά 

έφαρμόστηκε στήν πράξη ή άρχή τής διατηρήσεως 
τής ίσορροπίας δυνάμεων μεταξύ τών δύο χωρών -
όπως άκριβώς προβλεπόταν καί άπό τίς διατάξεις του 

νόμου γιά τήν aρση του έμπάργκο. 

29-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής ύποδέχεται στήν Κέρκυρα 

καί εχει μακρές συνομιλίες μέ τόν πρόεδρο τής Λαϊ

κής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας Τοντόρ Ζίφκωφ. 

'Η νέα συνάντηση εδωσε τήν εύκαιρία στούς δύο 

ήγέτες νά άντιμετωπίσουν τά θέματα πού συνέχονται 

όχι μόνο μέ τή διεύρυνση τής διμερους έλληνοβουλ

γαρικής συνεργασίας, άλλά καί μέ τήν άναθέρμανση 

τής διαδικασίας γιά τήν προώθηση τής πολυμερους 

διαβαλκανικής συνεργασίας πού ε{χε έγκαινιαστεί 

μέ πρωτοβουλία του 'Έλληνα πρωθυπουργου, στίς 

άρχές του 1976. 
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~Ηδη, προσφωνώντας τό Βούλγαρο πρόεδρο, δ 

Κ. Καραμανλfiς είχε τήν εύκαιρία, μεταξύ άλλων, νά 

άναφερθεί στά έπιτεύγματα καί τίς προοπτικές πού 

άνοιξε ή προσέγγιση μεταξύ τών δύο χωρών, άλλά 
καί στη γενικότερη άνάγκη γιά τήν άποκατάσταση 

στενότερων δεσμών σέ πολυμερές περιφερειακό έπί

πεδο: 

«Κύριε πρόεδρε, 

» Αίσθάνομαι ίδιαίτερη χαρά, γιά τήν εύκαιρία 
πού μου δίνεται νά σiiς ύποδεχθώ στήν 'Ελλάδα καί 
νά σiiς άνταποδώσω τήν θερμή φιλοξενία, τήν όποία 

μου παρέσχετε κατά τήν περυσινή έπίσκεψή μου 

στήν χώρα σας. 'Επιστρέφων άπό τήν Βουλγαρία 

έφερα μαζί μου τίς καλλίτερες έντυπώσεις τόσο άπό 

τήν λαμπρή ύποδοχή πού μου έπιφύλαξε δ βουλγα

ρικός λαός, όσο καί άπό τήν είλικρίνεια τών αίσθη

μάτων σας άπέναντι στή σημερινή 'Ελλάδα. 

)) Οί τακτικές συναντήσεις μας τών τελευταίων 
έτών, πού διεξάγονται πάντα μέσα σέ κλίμα άμοιβαί

ας έμπιστοσύνης καί έκτιμήσεως, έπιβεβαιώνουν τήν 

έπιθυμία τών δύο χωρών μας νά συσφίξουν τούς με

ταξύ τους φιλικούς δεσμούς καί νά διευρύνουν τήν 

συνεργασία τους. Ή διαφορά στά πολιτικά μας συ

στήματα, οvτε στάθηκε οvτε θά σταθεί μελλοντικά 

έμπόδιο στήν συνεργασία τών δύο λαών μας καί του

το έπειδή κανείς δέν έπιζητεί νά ύπαγορεύσει στόν 

άλλο τόν δικό του τρόπο σκέψεως, άλλά σέβεται τό 
αύτονόητο δικαίωμα του κάθε λαου νά καθορίζει μό

νος τήν τύχη του. 

))Κύριε πρόεδρε, 

))Μέ μεγάλη ίκανοποίηση διαπιστώνω τήν ση

μαντική άνάπτυξη τών διμερών άνψλλαγών μεταξύ 

τών χωρών μας κατά τήν τελευταία "τετραετία. 'Επι
στέγασμα τής άναπτύξεως αύτής, άλλά συγχρόνως 

καί σημείον έκκινήσεως γιά νέες προσπάθειες, άπα

τελεί ή περυσινή συμφωνία μας γιά τήν διατύπωση 

συντονισμένων δδηγιών πού θά διέπουν τίς έν γένει 

οίκο νομικές σχέσεις 'Ελλάδος-Βουλγαρίας. 'Η ύπο

γραφή τών συντονισμένων δδηγιών πιστεύω ότι άπα

τελεί εύγλωττη άπόδειξη γιά τίς δυνατότητες περαιτέ
ρω δυναμικής άναπτύξεως τής έλληνοβουλγαρικής 
συνεργασίας σ' όλους τους τομείς τής οίκονομικής 

δραστηριότητος. Αύτή ή είλικρινής καί γόνιμη συ

νεργασία τών δύο χωρών μας συμβάλλει άσφαλώς 

στήν δημιουργία κλίματος εύνοϊκου γιά εύρύτερη 

συνεργασία στήν περιοχή μας. 

))Εlναι ένθαρρυντικό τό γεγονός ότι οί λαοί τής 

Βαλκανικής εlχαν τό θάρρος νά δοκιμάσουν πρώτα 

τήν έφαρμογή του πνεύματος του 'Ελσίνκι σέ περι

φερειακό πλαίσιο, σέ μιά προσπάθεια νά συντελέ

σουν στήν γενικότερη ϋφεση καί σταθεροποίηση τό

σο στήν Βαλκανική, όσο καί στόν εύρύτερο εύρω

παϊκό χώρο. Μετά άπό κοινές προσπάθειες όλων μας 

πραγματοποιήθηκε στήν 'Αθήνα ή πρώτη συνάντη

ση έμπειρογνωμόνων, ή όποία καί κατέδειξε τίς πο

λυάριθμες δυνατότητες συνεργασίας πού ύπάρχουν 

σέ συγκεκριμένους τεχνικοοικονομικούς τομείς. Γι ' 
αύτό πιστεύω ότι θά μπορούσαμε νά άναγάγουμε τίς 

σχέσεις μας σ' ένα πιό σύνθετο έπίπεδο πού θά διευ

κόλυνε καί τήν έπίλυση δρισμένων έπί μέρους προ

βλημάτων μέσα στά πλαίσια τής εύρύτερης συνερ

γασίας μαρ), 

Στήν άντιφώνησή του, δ Τοντόρ Ζίφκωφ, άφοϋ 

έξέφρασε τίς εύχαριστίες γιά τήν ύποδοχη πού τοϋ 

έπιφυλάχτηκε, άναφέρθηκε, μέ τη σειρά του, στήν 

Ιδιαίτερα θετική πορεία τών έλληνοβουλ γαρικών 

σχέσεων: 

«Oi φιλικές συναντήσεις μας εγιναν μιά καλή παράδο

ση καί δέν θά μποροuσα παρά νά εόχηθώ νά ε{ναι ετσι 

πάντοτε γόνιμες. Μέ τήν εννοια αύτή θυμάμαι τήν σοφή 

παροιμία του έλληνικοu λαοί>: "Δέν ε{ναι τά πλούτη φίλοι, 

άλλά οί φίλοι πλοuτος" . 

»'Αρκετά πολύς χρόνος θά χρειασθεί liν πρέπει νά 

άπαριθμήσουμε όλα τά θετικά άποτελέσματα πού πετύχαμε 

μέχρι τώρα. Τό κυριότερο ε{ ναι ότι οί σχέσεις μας εiσήλ

θαν στήν πορεία μιaς σταθερής καί μέ προοπτικές έξελί

ξεως πού άποκαλύπτει τήν εποικοδομητική δύναμη τής 

άμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ τών δύο γειτονικών χωρών, 

άνεξαρτήτως τών διαφορών στό κοινωνικό καθεστώς τους. 
Νά επιτύχουμε δέ άκόμη περισσότερα εξαρτάται άπό τήν 

κοινή επιθυμία μας, άπό τήν καλή θέλησή μας καί άπό τίς 

άμοιβαίες προσπάθειές μας. 'Η άποδοχή τών συμφωνημέ

νων κατευθύνσεων γιά τήν περαιτέρω άνοδική πορεία τής 

οίκονομικής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας καί 'Ελλά

δος άποτελεί μία άκόμη κατηγορηματική άπόδειξη τής 

ύπάρξεως συνειδητοποιημένης επιδιώξεως καί κοινής θε
λήσεως γιά πληρέστερη άξιοποίηση τών δυνατοτήτων του 

αόξανομένου οίκονομικοu δυναμικοί> καί τής άμεσης γειτ

νιάσεως τών δύο χωρών γιά τό καλό τών δύο λαών. Σέ 

πλήρη άντιστοιχία πού εκδηλώνουν οί λαοί μας- δ ενας 

γιά τόν άλλον - βρίσκεται καί ή συνεχής αuξηση τών 

τουριστικών καί πολμιστικών άνταλλαγών. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, ή εόνοϊκή άνάπτυξη τής έλληνο

βουλγαρικής συνεργασίας άποτελεί σπουδαία συμβολή 

στήν βελτίωση τής γενικής άτμόσφαιρας τής περιοχής τών 

Βαλκανίων καί τελεί σέ πλήρη άρμονία μέ τό εποικοδομη

τικό πνεuμα του 'Ελσίνκι. Καταβάλλουμε γόνιμες προσπά

θειες γιά τήν έδραίωση τής εiρήνης, τής άσφάλειας, τής 

συνεννοήσεως καί τής συνεργασίας στήν Χερσόνησό μας 

γιά τήν δημιουργία σταθερών φιλικών σχέσεων μέ τούς 

γείτονες μας. Βαθειά πεπεισμένοι στήν όρθότητα αότής 

τής πολιτικής θά τήν άκολουθοuμε ακλόνητα καί στό μέλ

λον μέ τήν ίδια καλή θέληση, όπως μέχρι σήμερα». 

Οί συνομιλίες Καραμανλfi - Ζίφκωφ είχαν ίδιαί
τερα ούσιαστικό περιεχόμενο: 

«Μετά τήν άνταλλαγή τών συνήθων φιλοφρονήσεων δ 

πρόεδρος Ζίφκωφ διαβίβασε πρός τόν πρωθυπουργό χαι

ρετισμούς τής βουλγαρικής κρατικής ήγεσίας, άνεφέρθη 
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στήν άπό βουλγαρικής πλευρίiς δοθείσα μεγάλη δημοσιό

τητα στό ταξίδι του στήν 'Ελλάδα καί έξέφρασε τήν έλπί

δα κ:αί βεβαιότητά του δτι καί ή πέμπτη αύτή συνάντηση 

θά ε{ ναι καρποφόρα. "Άλλωστε, έτόνισε, δέν ύπάρχουν εi.

δικά θέματα οϋτε διαφορές μεταξύ τών δύο χωρών. 

»'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής ένημέρωσε τόν συ

νομιλητή του γιά τά πρόσφατα ταξίδια του στήν Γιου

γκοσλαβία καί Ρουμανία, δπου συζήτησε διμερή θέματα, 

τήν πρότασή του γιά τήν Διαβαλκανική, γιά τήν όποία 

λέγει δτι Γιουγκοσλάβοι καί Ρουμάνοι συμφωνοuν γιά συ

νεργασία στό τεχνολογικό, συγκοινωνιακό, ένεργειακό 

καί λοιπούς τομείς, καί τό Μεσανατολικό. "Εναντι τών 

τελευταίων γεγονότων στήν περιοχή αύτή, ή Γιουγκοσλά

βοι κ:αί Ρουμάνοι, εΙπε, δείχνουν ούδετερότητα. 

»' Αναφερόμενος στόν άνταγωνισμό Κίνας - ΕΣΣΔ στά 
Βαλκάνια, δ κ. πρωθυπουργός εΙπε δτι ή παρουσία τής Κί

νας στήν περιοχή αύτή, δπου ή Σοβιετική "Ενωση βρίσκε

ται πιό κοντά, μπορεί νά θεωρηθεί σάν πρόκληση άπό τήν 

τελευταία. Οί δύο συνομιλητές συμφώνησαν δμως δτι Γι

ουγκοσλάβοι καί Ρουμάνοι δέν ε{χαν πρόθεση νά προκαλέ

σουν τήν Σοβιετική "Ενωση. 

»Γιά τήν διαδοχή τοu τίτο, δ κ. πρωθυπουργός άνεφέρ

θη στήν ύφισταμένη άνησυχία καί προσέθεσε δτι, κατά 

τήν γνώμη του, τίς περισσότερες πιθανότητες διαδοχής 

συγκεντρώνόυν δ σημερινός ύπουργός 'Αμύνης καί δ άρ

χηγός ΓΕΣ. 

»' Αναφερόμενος, εi.δικ:ώτερα, στό Μακεδονικό, δ κ. 
πρωθυπουργός προσέθεσε δτι διέκοψε τόν Γιουγκοσλάβο 

συνομιλητή του, δταν πήγε νά προκαλέσει τέτοια συζήτη

ση, τονίζοντας δτι, κατά τήν έλληνική άποψη, τέτοιο θέμα 

δέν ύφίσταται. 

»Είς τούς Ρουμάνους συνομιλητάς του, οί όποίοι ύπο

στηρίζουν μιά εύρύτερη τεχνολογική καί πρακτική συνερ

γασία στά Βαλκάνια, δ κ. πρωθυπουργός, άφοu άνέπτυξε τά 

προτερήματα πού θά εΙχαν οί βόρειες καί άνατολικές χώ

ρες άπό μιά συνεργασία μέ τήν 'Ελλάδα, έτόνισε δτι δέν θά 

πάρει κ:αμιά πρωτοβουλία, άν δέν συζητήσει τό θέμα μέ τόν 

κ:. Ζίφκωφ. 

»'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ, άφοu εύχαρίστησε γιά τήν 

ένημέρωση, άνεφέρθη στήν πρόσφατη όμιλία του ένώπιον 

τής βουλγαρικής έθνοσυνελεύσεως έπί έσωτερικών καί δι

εθνών θεμάτων. Παρετήρησε δτι άναγκ:άσθηκ:ε νά δώσει 

κατηγορηματική άπάντηση στόν Τίτο πού προσφάτως εΙ χε 

κατηγορήσει τήν Βουλγαρία δτι "άπειλεί τήν είρήνη στά 

Βαλκάνια καί τόν κόσμο" γιατί δέν άναγνωρίζει τήν ϋπαρ

ξη μακεδονικής έθνότητος, καί πού έξετόξευσε έναντίον 

του σοβαρές κατηγορίες. 'Ο πρόεδρος Ζίφκωφ έτόνισε δτι 

ή έκ:στρατεία του τίτο γιά τήν ϋπαρξη μακεδονικοί> μειο

νοτικ:οu προβλήματος στήν Βουλγαρία, τήν 'Ελλάδα κ:αί, 

ίσως, καί τήν 'Αλβανία εΙναι χωρίς ερεισμα. Γιά τήν 

Βουλγαρία δέν ύπάρχει Μακεδονικό. Τό ζήτημα τήν άπα

σχολεί μόνο σάν θέμα έπιστημονικής έρεύνης κ:αί δέν συ

ζητείται. ΕΙναι άπορίας άξιο πώς δ τίτο καταπιάστηκε μέ 

ενα τέτοιο θέμα. 'Ο πρόεδρος Ζίφκ:ωφ προσέθεσε δτι, κατά 

τήν γνώμη του, πάντως, δέν πρέπει νά δραματοποιείται τό 

πρόβλημα, άλλ' δτι έπιβάλλεται νά δίδεται άπάντησις στίς 

σχετικές προκλήσεις. 

»'Απαντώντας σέ σχετική έρώτηση του κ. πρωθυπορ

γοu δ πρόεδρος κ. Ζίφκωφ διευκ:ρίνησε δτι τό βιβλίο γιά τό 

όποίο εγινε τόσος θόρυβος στήν Γιουγκοσλαβία περιέχει 

άπομνημονεύματα μιίiς παλαιμάχου του ΚΚΒ. 

»'Ο κ:. πρωθυπουργός παρατήρησε δτι έκείνος, άντιθέ

τως, δέν άπαντα σέ προκλήσεις. Μιά φορά μόνο άπάντησε, 

δταν δ τίτο εΙπε στά Σκόπια δτι εΙ χε συζητήσει μαζί του τό 

θέμα αύτό. Γιά τήν 'Ελλάδα, τό Μακεδονικό έλύθη μέ τούς 

βαλκανικούς πολέμους καί τήν άπομάκρυνση τής Τουρκί

ας καί δέν άποτελεί πιά παρά γεωγραφικό θέμα. 

»'Ο πρόεδρος κ:. Ζίφκ:ωφ συμφώνησε κ:αί τόνισε δτι ή 

άνακίνηση του θέματος άποτελεί άναχρονισμό, κ:υρίως με

τά τήν Διάσκεψη τοu 'Ελσίνκι. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός παρατήρησε δ τι καί ή βουλ γαρι

κ:ή πλευρά φέρει κάποια εύθύνη γιά τήν δημιουργία του 

θέματος, γιατί στό παρελθόν συνεργάσθηκε μέ τούς Γιου

γκ:οσλάβους. 

>>'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκ:ωφ άπήντησε δτι δυνατόν νά 

φταίνε οί Βούλγαροι άλλά όχι δ ίδιος προσωπικά. Μετά 

τήν έπικ:ράτηση του λαϊκοί> καθεστώτος στήν Βουλγαρία, 

δ Βασίλ Κολάρωφ εΙχε πράγματι κ:άμει κάποια δήλωση, 

περί βουλγαρικών δικαιωμάτων στήν Μακεδονία του Αί

γαίου. 'Αλλά άπό τό 1956 πού άνέλαβε τήν έξουσία δ πρό
εδρος Ζίφκωφ δήλωσε κατηγορηματικά δτι ή Βουλγαρία 

δέν εχει καμμία άπολύτως άξίωση έκεί. 'Από τότε άκολου

θείται ή ίδια γραμμή άρχής. 'Ο πρόεδρος Ζίφκωφ προσέ

θεσε χαρακτηριστικά δτι ή Δοβρουτσά άποτελεί άρχαία 

ρουμανική γη. Ποιά δμως Δοβρουτσά; 'Η βουλγαρική ij ή 
ρουμανική; Αύτά εΙναι θέματα γιά τούς Ιστορικούς, εΙπε δ 

πρόεδρος Ζίφκωφ. ΕΙναι σάν νά θέτει ή 'Ελλάς ζήτημα 

Κωνσταντινουπόλεως. 

»"Η Μικρίiς 'Ασίας, παρετήρησε δ κ. πρωθυπουργός, δ 

όποίος προσέθεσε δτι τό Μακεδονικό δημιουργεί στούς 

τρίτους τήν έντύπωση δτι ο{ βαλκανικοί λαοί δέν εβαλαν 

μυαλό. 

»'Ο πρόεδρος κ:. Ζίφκωφ συνεφώνησε δτι πρέπει νά 

πεισθοuν οί Γιουγκοσλάβοι νά άφήσουν τό Μακεδονικό. 

Οί Βούλγαροι δέν ε{χαν ποτέ άξιώσεις γιά τήν Μακεδονία 

τής Γιουγκοσλαβίας, είς τήν όποίαν, δπως λένε πάντοτε 

στούς Γιουγκοσλάβους, κατοικοuν Μακεδόνες μέ μακεδο

νική έθνική συνείδηση. 'Αντίστοιχα δμως καί οί Γιου

γκοσλάβοι θά πρέπει νά παραδεχθοuν δτι στήν Βουλγαρία 

δέν ύπάρχουν Μακεδόνες. ' Αντιθέτως, δμως, ο{ Γιουγκοσ

λάβοι έπαναλαμβάνουν συνέχεια δτι στίς άρχές του Με

σαίωνας δημιουργήθηκε τό μάκεδονικό εθνος. Αύτό εΙναι 

άναληθές, προσέθεσε δ πρόεδρος Ζίφκωφ. 'Ο 'Αλέξαν

δρος δ Μακεδών εΙναι "Ελλην. Στήν περιοχή του Πιρίν 

διαβιοuν 120.000 άτομα. Σέ δλη τήν Βουλγαρία ύπάρχουν 
μερικές έκατοντάδες χιλιάδες μεταναστεύσαντες Μακεδό

νες, πού εΙναι διασκορπισμένοι σέ δλη τήν χώρα. Οί Γι

ουγκοσλάβοι δμως ένδιαφέρονται γιά τά έδάφη τοu Πιρίν. 

Καί τρέφουν έδαφικές άξιώσεις εναντι καί τής Βουλγαρίας 
καί τής ' Ελλάδος. Οί άξιώσεις βέβαια αύτές εΙ ναι άνεδα

φικές κ:αί δηλητηριάζουν τήν άτμόσφαιρα στά Βαλκάνια. 

Οί Γιουγκοσλάβοι θέλουν νά άναγνωρίσει ή Βουλγαρία 

πληθυσμό μέ μακεδονική έθνική συνείδηση στήν περιοχή 

του Πιρίν, τήν όποία καί νά τούς παραχωρήσει στό μέλ

λον, ένώ έκείνοι θά δώσουν στήν Βουλγαρία τίς περιοχές 

Τσαριμπρέντ καί Μποσιλεγκράντ. "Ετσι πιστεύουν δτι θά 

προχωρήσουν σέ μιά λύση τοu θέματος τής Μακεδονίας 

του Αi.γαίου πού ε{ναι καί δ κ:ύριος σκοπός τους. 
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»Ό πρωθυπουργός κ. Καραμανλής παρετήρησε δτι 

στήν έλληνική Μακεδονία κατοικεί δμοιογενής πληθυ

σμός 1.800.000 'Ελλήνων, έκ τών όποίων έλάχιστοι εlναι 
δίγλωσσοι. 

»'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ συνεφώνησε καί έξέφρασε 

τήν έλπίδα δτι οί Γιουγκοσλάβοι θά καταλάβουν καί θά 

παύσουν νά άπασχολουν τίς δύο χώρες καί τόν κόσμο δλό

κληρο μέ τό θέμα αύτό, διότι εlναι πρός τό συμφέρον τους 

νά μή τό θίγουν. 

»Συνεχίζοντας δ πρόεδρος Ζίφκωφ εlπε δτι δ δυτικός 

τύπος γράφει δτι ή Βουλγαρία δημιουργεί έμπόδια στήν 

βαλκανική συνεργασία, πράγμα πού σχολιάζεται καί άπό 

μερικές βαλκανικές χώρες. Έπ' αύτου διευκρίνιζε δτι, 

άπό τό 1956 πού άνέλαβε τήν έξουσία, ή Βουλγαρία έφαρ
μόζει μία πολιτική άρχών πού άποβλέπει στήν άνάπτυξη 

σχέσεων καλής γειτονίας. 'Η πολιτική αύτή δέν άλλαξε 

άπό τότε. Οί Βούλγαροι εlναι φίλοι τής Σοβιετικής 'Ενώ

σεως καί άκολουθουν πολιτική καλής γειτονίας μέ δλες τίς 

βαλκανικές χώρες. Δέν ε{ναι άλήθεια, δπως διατείνονται 

δρισμένοι, πώς δ,τι κάνουν οί Βούλγαροι γίνεται κατόπιν 

ύποβολής τών Σοβιετικών. Ή Βουλγαρία ύποστηρίζει τίς 

διαβαλκανικές πρωτουβουλίες. Στά πολιτιστικά, στίς με

ταφορές, στίς συγκοινωνίες, στόν άθλητισμό. Μερικές άπό 

αύτές προήλθαν άπό τήν Βουλγαρία, ή όποία θά ύποστηρί

ζει κάθε πρωτοβουλία γιά τήν όποία θά ύπάρχει συμφωνία 

δλων τών βαλκανικών Κρατών . Κατά τό παρόν δμως στά- , 

διο δέν ύπάρχει πολιτική συνεργασία καί οuτε ύπάρχουν 

προϋποθέσεις γιά ενα πολιτικό σύμφωνο. 'Η 'Ελλάς, προ

σέθεσε δ πρόεδρος Ζίφκωφ, άνήκει στήν ΕΟΚ, ένώ ή 

Βουλγαρία στήν ΚΟΜΕΚΟΝ. Καί έπειδή ή ΕΟΚ άκολου

θεί εναντι τής Βουλγαρίας πολιτική διακρίσεων, έξέφρασε 

τόν φόβο δτι κάί ή • Ελλάς, δταν ένταχθεί στήν ΕΟΚ, θά 
πρέπει νά άκολουθήσει άνάλογη πολιτική εναντι τής 

Βουλγαρίας. 

»Παρεμβαίνων δ κ. πρωθυπουργός παρετήρησε δτι, άν

τιθέτως, θά πέσουν οί δασμοί καί θά καταργηθεί τό κλή

ριγκ μετά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. 

»'Ο πρόεδρος Ζίφκωφ άπήντησε δτι, δταν ε{ χε μιλήσει 

σχετικά μέ τόν Γερμανό καγκελλάριο, δ κ. Σμίτ του εΙχε 

πεί δτι δέν μποροοοε νά κάνει τίποτα, λόγω τών ύφισταμέ

νων κοινοτικών περιορισμών. ·Οπότε τίθεται τό έρώτημα, 

δταν μία μεγάλη καί Ισχυρή χώρα, σάν τήν Δυτική Γερμα

νία, δέν μπορεί νά άντιμετωπίσει τίς δεσμεύσεις της λόγω 

ΕΟΚ, πώς θά τά καταφέρει ή 'Ελλάς; Ποία θά ε{ ναι τά 

έλεύθερα παράθυρα γιά διμερή συνεργασία; v Αν ή Βουλ

γαρία άγοράζει άπό τήν 'Ελλάδα τά άγροτικά της προϊόν

τα, ή 'Ελλάς θά μπορεί μέσω τής Βουλγαρίας νά φθάνει 

στίς σοσιαλιστικές άγορές ή τίς τρίτες χώρες. 'Επίσης, ή 

Βουλγαρία θά μπορουσε σέ δρισμένους βιομηχανικούς το

μείς νά κάνει συναρμολογήσεις μέ κέρδος 50% καί ή 'Ελ
λάς νά έξάγει τά σχετικά προϊόντα σάν δικά της. Στά άλλα 

δμως θέματα ή 'Ελλάς θά εlναι έξαρτημένη . Βεβαίως, ή 

ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ άποτελεί κυρίαρχο δικαί

ωμά της. Πώς θά εlναι δμως δυνατή ή συνεργασία στίς 

διεθνείς μεταφορές καί τίς έπικοινωνίες δταν ή 'Ελλάς θά 

εχει άναλάβει δεσμεύσεις εναντι τής ΕΟΚ; 

»'Η μόνη περίπτωση συνεργασίας στίς διεθνείς μετα

φορές θά ήταν άπό Βορρά, μέσω Βουλγαρίας καί 'Ελλά

δος, πρός τήν 'Ανατολή . 

»'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής παρετήρησε δτι 

πρωταρχική σημασία εχουν τά διμερή θέματα, γιά τά όποία 

θά πρέπει νά διευρυνθουν οί δυνατότητες συνεργασίας. 

»'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ άπήντησε δτι ε{ ναι πρόθυμος 

νά συμμετάσχει σέ συνάντηση κορυφής, π.χ. γιά τήν κα

τάργηση τών τελωνειακών περιορισμών μεταξύ 'Ελλάδος 

καί τών σοσιαλιστικών χωρών. v Αν δμως ή • Ελλάς δεχό
ταν κάτι τέτοιο, δέν θά γινόταν δεκτή στήν ΕΟΚ, πράγμα 

τό δποίον δ πρόεδρος Ζίφκωφ δέν θά εύχόταν γιά τήν 'Ελ

λάδα. 'Η Βουλγαρία θά ήταν πάντως σύμφωνη νά συμμετά

σχει ένεργώς στήν έπίλυση θεμάτων γιά τά όποία ένδιαφέ

ρονται καί συμφωνουν οί βαλκανικές χώρες. 'Η συνεργα

σία μας αύτή δέν θά επρεπε νά πάρει τήν μορφή μιάς κλει

στής περιφερειακής όργανώσεως, έφόσον οί βαλκανικές 

χώρες έξαρτώνται άπό άλλες. Διότι δέν θά πρέπει νά κλει

στουν μόνες τους στά Βαλκάνια. 

»'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής άπήντησε δτι δέν 

τίθεται τέτοιο θέμα καί δτι έκείνος έπιμένει μόνο γιά τά 

ζητήματα γιά τά όποία δλοι ένδιαφέρονται καί τά όποία 

συμβάλλουν καί στήν συμφιλίωση τών λαών καί στήν δη

μιουργία καλυτέρων άνθρωπίνων σχέσεων. 

»'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ άπήντησε δτι θά ήταν δυνατό 

νά ένισχυθεί δ συντονισμός τών βαλκανικών χωρών στούς 

βασικούς τομείς στούς δποίους συνεργάζονται, δπως π.χ. 

εΙναι οί μεταφορές. Ή Βουλγαρία δμως μπορεί νά συνερ

γασθεί μέ τήν 'Ελλάδα, άλλά θά μπορέσουν καί οί Τουρ

κο ι, οί δποίοι δέν εlναι άκόμη ετοιμοι καί οί δποίοι θά 

διαφωνήσουν; 

»'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής παρετήρησε - καί 

δ πρόεδρος κ. Ζίφκωφ συμφώνησε - δτι έκείνο πού θά 

επρεπε νά γίνει ε{ναι νά έπιλεγουν 4 ή 5 θέματα, είς τά 
όποία θά ήταν δυνατή ή συνεργασία, καί νά μελετηθουν οί 

δυνατότητες πραγματοποιήσεώς της. 

»'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ άπήντησε δτι χαιρετίζει τήν 

iδέα καί τήν ύποστηρίζει, άλλά έξέφρασε δρισμένες έπi

φυλάξεις γιά τήν στάση μερικών Κρατών, δπως ή Γιου

γκοσλαβία. Εlδικώτερα, άναφέρθηκε στήν τάση τής Γιου

γκοσλαβίας στό Μακεδονικό, στήν κινεζική έπίσκεψη στά 

Σκόπια καί στήν άντιβουλ γαρική έκστρατεία. 

»'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, άναφερόμενος στήν 

στάση τής Κίνας, παρετήρησε δτι, δπως εlπε, κατά τήν 

έπίσκεψή του στήν Γιουγκοσλαβία καί Ρουμανία, άλλά καί 

στούς ίδιους τούς Κινέζους, δέν ύπάρχει λόγος νά προκα

λείται ή Σοβιετική UΕνωση. Στό σημείο αύτό δ κ. πρωθυ

πουγός προσέθεσε δτι προτίθεται νά έπισκεφθεί τήν Σοβιε

τική 'Ί:!νωση προσεχώς. 
»'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ, άναφερόμενος στήν Ρουμα

νία, εlπε δτι, κατ' άντίθεση μέ τόν πρόεδρο Τσαουσέσκου, 

δ δποίος δημαγωγεί μέ δλους, δ ίδιος δέν δημαγωγεί ποτέ 

καί άποβλέπει πάντα σέ μιά τίμια συνεργασία. 'Ο κ. Τσα

ουσέσκου, προσέθεσε, μπορεί νά λέγει δ,τι θέλει στούς 

τρίτους, άλλά δέν πρόκειται νά διακόψει ποτέ τίς σχέσεις 

του μέ τά σοσιαλιστικά Κράτη . 'Αναφερόμενος, έξάλλου, 

στήν Τουρκία, δ κ. Ζίφκωφ εΙπε δτι καί έκεί εlναι δύσκολο 

νά βρεθεί συνομιλητής, διότι δ Έτσεβίτ ίσως δέν θά δια

τηρηθεί στήν έξουσία. 

»'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής άπήντησε ότι ή 

Τουρκία ε{ ναι τό μεγάλο πρόβλημα τής • Ελλάδος. Στήν 
Κύπρο οί Τουρκοι, καταλαμβάνοντας τό 40% του νησιου, 
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εδωσαν παράδειγμα χρήσεως τής βίας. Στό Αίγαίο, δπου 

ζητοϋν έλληνικά νησιά, άρνοϋνται τήν συζήτηση καί τήν 

διαιτησία. Καί έπειδή δέν εχουν Κυβέρνηση, δέν υπάρχει 

κανείς μέ τόν όποίον νά μποροϋν νά γίνουν συνομιλίες. 

»·Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ συνεφώνησε δτι εΙ ναι άνησυ

χητικό τό δτι δέν υπάρχει σταθερότης στήν Τουρκία γιά νά 

μπορέσει νά διεξαχθεί συζήτηση. 

>>·Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής άναφέρθηκε στήν 

στάση τών κυρίων Ντεμιρέλ καί 'Ετσεβίτ καί στίς υπανα

χωρήσεις τους καί έξέφρασε τήν εόχή νά σταθεροποιηθεί 
ή κατάσταση στήν Τουρκία. 

>>'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ συνεφώνησε γιά τήν άστάθεια 

πού υπάρχει στήν Τουρκία καί τόνισε δτι ή Βουλγαρία, 

χωρίς νά τό διατυμπανίζει, υποστηρίζει τίς έλληνικές άπό

ψεις στό Κυπριακό. 

>>'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής υπογράμμισε δτι χά

ρις στήν μετριοπάθεια τής έλληνικής Κυβερνήσεως άπο

φεύχθηκε δ πόλεμος καί πρόσθεσε δτι δ ίδιος κάλεσε τούς 

Τούρκους νά δώσουν λύση άποχωρώντας άπό τήν Κύπρο. 

>>'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ εΙπε δτι εχει τήν έντύπωση δτι 

οί Ντεμιρέλ καί Έτσεβίτ έπιθυμοϋν λύση τοϋ θέματος, 

άλλά νομίζει δτι θέλουν νά άποφύγουν νά άναλάβουν δέ

σμευση έπ' αότοϋ γιά έσωτερικούς πολιτικούς λόγους. 

>>'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής άπήντησε δτι οί 

Τοϋρκοι έπιδιώκουν, προσποιούμενοι τούς μετριοπαθείς, 

νά δημιουργήσουν έντυπώσεις, στήν πραγματικότητα δμως 
δέν έπιθυμοϋν συζήτηση. Στό Αίγαίο υπάρχουν 2.000 έλ
ληνικά νησιά. Οί Τοϋρκοι ζητοϋν διαίρεση τοϋ Αiγαίου 

πού θά εχει συνέπεια νά άποκοποϋν πολλά άπό τά νησιά 

αότά. 

>> Σέ σχετική έρώτηση τοϋ προέδρου Ζίφκωφ, δ κ. 

πρωθυπουργός άπήντησε δτι δέν γνωρίζει γιατί οί Τοϋρκοι 

άρνοϋνται τήν διαιτησία. 

>>Σέ παρατήρηση τοϋ προέδρου Ζίφκώφ δτι θά πρέπει 

νά άποφευχθεί μιά συνάντηση, στήν όποία οί Βούλγαροι 

μπορεί νά συγκρουσθοϋν μέ τούς Γιουγκοσλάβους καί οί 

'Έλληνες μέ τούς Τούρκους, δ κ. πρωθυπουργός άπήντησε 

δτι, δ,τι προτείνει, τό κάνει γιά νά δημιουργηθεί κλίμα 

καλής συνεργασίας μεταξύ γειτόνων. Ό κ. πρωθυπουργός 

προσέθεσε δτι δέν έπιδιώκει έντυπωσιακά πράγματα άλλά 

συνεργασία μόνο στ!~ τεχνικά θέματα. 

>>'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ άπήντησε δτι χρειάζεται χρό

νος. Οί δύο χώρες μποροϋν νά παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο 

στά Βαλκάνια. Συνεφώνησε μέ τήν ίδέα τής σταδιακής έξε

τάσεως όρισμένων συγκεκριμένων θεμάτων, δπως π.χ. εΙ

νάι τό θέμα τών μεταφορών, στά όποία εΙναι δυνατόν νά 

έπιτευχθοϋν καί άποτελέσματα στήν πράξη . 

>>'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής προσέθεσε ένδει

κτικά καί τά θέματα τής ένεργείας καί του περιβάλλοντος. 

>>'Εν συνεχεί~, δ κ. πρωθυπουργός ένημέρωσε τόν συ

νομιλητή του έπί του Μεσανατολικοί> καί τών ταξιδίων του 

στίς άραβικές χώρες . 

»Γιά τό ένεργειακό, δ κ. πρωθυπουργός παρετήρησε δτι 

εΙναι βασικώτερο του Παλαιστινιακοί>. Ό κ. πρωθυiουρ
γός άναφέρθηκε στήν σημασία καί τίς καταστρεπτικές 

έπιπτώσεις του ένεργειακοu προβλήματος, άν αότό δέν τε

θεί υπό διεθνή ελεγχο μέ πλήρη προστασία τών συμφερόν

των τών παραγωγών καί ένίσχυση του αίσθήματος άσφα

λείας τών καταναλωτών. Τό, ένεργειακό πρόβλημα, εΙπε, 

άποτελεί τό σπουδαιότερο καί όξύτερο ζήτημα, γιατί χρη

σιμοποιείται σάν δπλο πρός άσκηση πιέσεως. 

>>'Ως πρός τό Παλαιστινιακό, δ κ. πρωθυπουργός παρε

τήρησε δτι οί 'Αμερικανοί εσφαλαν μέ τόν νά μήν φροντί

σουν νά πειθαρχήσουν τό έξαρχόμενο άπό αότούς 'Ισρα

ήλ. Oi "Αραβες θά πρέπει βέβαια νά άναγνωρίσουν τό δι
καίωμα υπάρξεως τοϋ 'Ισραήλ. 'Ο κ. πρωθυπουργός εΙπε 

δτι δέν γνωρίζει άν ή συμφωνία του Κάμπ Νταίηβιντ θά 

βοηθήσει στήν έπίτευξη είρήνης, άλλά πάντως κανείς δέν 

μπορεί νά άρνηθεί στόν Σαντάτ τό δικαίωμα νά σκεφθεί 

τόν λαό του πού υποφέρει οίκονομικά καί πού εκανε τούς 

πολέμους, ένώ οί άλλοι "Αραβες παρέμειναν έκτός. 'Ο κ. 

πρωθυπουργός προσέθεσε δτι συζήτησε τά άνωτέρω καί μέ 

τόν πρόεδρο "Ασσαντ. 

>>'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ άπήντησε δτι τόν άνησυχεί τό 

θέμα τής Μέσης 'Ανατολής καί λόγω γειτνιάσεως τής πε

ριοχής μέ τά Βαλκάνια καί λόγω του δτι εΙναι μία έστία 

παγκοσμίου έντάσεως. "Ισως ή έπίλυσή του νά ήταν εόκο

λώτερη άν δέν υπήρχαν τά πετρέλαια. Στήν Αίγυπτο καί 

τήν Συρία, παρετήρησε, δέν οίκοδομείται οϋτε σοσιαλι

σμός, οϋτε κομμουνισμός. Στό 'Ιράκ τό ίδιο. Οί χώρες 

αότές, δπως καί ή 'Αλγερία, άκολουθοϋν δικούς τους δρό

μους. 'Επομένως δέν πρόκειται γιά ενα άγώνα μεταξύ σο

σιαλιστικών καί μ ή σοσιαλιστικών χωρών. 'Ο πρόεδρος 

Ζίφκωφ έξέφρασε τόν φόβο δτι ή περιοχή αότή θά μποροϋ

σε νά γίνει αίτία ένός τρίτου παγκοσμίου πολέμου καί νά 

μετατραπεί σέ προγεφύρωμα έναντίον ένός τών δύο κό

σμων πού ή ϋπαρξίς τους ε{ναι άναμφισβήτητο γεγονός. 

Πιθανότης κομμουνιστικοποιήσεως τών άραβικών χωρών 

δέν υπάρχει. Συμφώνησε δτι τό πρόβλημα δέν πρέπει νά 

περιπλέκεται περισσότερο καί δτι θά πρέπει νά άναγνωρι

σθεί τό δικαίωμα υπάρξεως δλων τών Κρατών τής περιο
χής καί έπομένως νά δοθεί ή δυνατότης καί στήν Παλαι

στίνη νά δημιουργήσει δικό της Κράτος. Τό 'Ισραήλ πρέ

πει έπίσης νά υπάρχει έκεί, γιατί εΙναι Κράτος-μέλdς τοϋ 

ΟΗΕ, άναγνωρισμένο άπό δλους. 'Η συμφωνία δμως ΗΠΑ 

- Αίγύπτου - 'Ισραήλ, προσέθεσε δ πρόεδρος Ζίφκωφ, πε

ριέπλεξε τήν κατάσταση, γιατί πρόκειται γιά χωριστή 
συμφωνία καί συναλλαγή, τήν όποία οϋτε οί Σαουδάραβες 
υποστηρίζουν, διότι δέν τούς συμφέρει, παρόλον δτι ένδό

μυχα τήν βλέπουν μέ καλό μάτι. 

>>·Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής παρετήρησε δτι 

πάντως ή συμφωνία άποτελεί μιά άρχή καί δτι τώρα έπίκει

ται ή δεύτερη φάση ένεργειών πρός έπίτευξη τής εiρήνης. 
Μεταξύ δμως τών άραβικών χωρών δέν υπάρχει συνεργα

σία. 

>>'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ συνεφώνησε, άλλά παρατή

ρησε δτι κανένα καθεστώς άραβικής χώρας δέν μπορεί νά 

διαjtηρηθεί στήν έξουσία, dν δέν δοθεί λύση στό Παλαι

στινιακό. Χρειάζεται μιά είρηνική λύση, άλλά αότή δέν 

έπιτυγχάνεται χωρίς συμβιβασμούς. Συνεφώνησε δτι έπι

βάλλεται μεγάλη προσοχή στήν άντιμετώπιση του προβλή

ματος καί εΙπε δτι θά χαιρόταν, άν έπετυγχάνετο συνεννό

ησις έπί του θέματος μεταξύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν καί 

Μπρέζνιεφ. Συνεφώνησε έπίσης μέ τήν παρατήρηση τοϋ κ. 

πρωθυπουργοϋ δτι ή δξυνση τοϋ ένεργειακοu συντείνει 
στήν έπιδείνωση του Μεσανατολικοϋ καί δτι τό ένεργεια

κό εχει μεγάλη σημασία σάν σύγχρονο παγκόσμιο πρό

βλημα. Πρόσθεσε δτι εγιναν νέες αόξήσεις τών τιμών πε-
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______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



110 ΠΡΩΤΟΒΟΥ ΛΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ 

τρελαίου οί δποίες ε{ ναι άνεξέλεγκτες καί θά προκαλέσουν 

άλυσσιδωτές άντιδράσεις καί έπιπτώσεις πού κανείς δέν θά 

εlναι σέ θέση νά σταματήσει. Οί άναρριχόμενες αύτές τι

μές, πρόσθεσε, εχουν έπιπτώσεις καί στήν ΚΟΜΕΚΟΝ. 

Στήν Βουλγαρία λαμβάνονται συναλλαγματικά μέτρα πρός 

άντιμετώπιση του προβλήματος. Πέρσυ, ε{χαν κλείσει τίς 

συναλλαγές τους μέ τίς δυτικές χώρες μέ 180 έκατ. δολλά-
. ρια ένεργητικό . Μόνη ή Βουλγαρία άπό ολες τίς σοσιαλι
στικές χώρες, πλήν τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, ε{χε ένερ

γητικό ίσοζύγιο. Χρειάζονται ομως καί νέα μέτρα. Οί 

άνάγκες τής Βουλγαρίας σέ πετρέλαιο άνέρχονται σέ 13 
έκατ. τόννους. Στό τομέα του έλληνικοu λιγνίτου οί δύο 

χώρες μποροuν νά συνεργαστοuν. Ό βουλγαρικός άνθρα

κας εχει μεγάλο ποσοστό νεροu. Οί Βούλγαρο ι πιστεύουν 

οτι γιά τά έπόμενα 15 χρόνια τά στερεά καύσιμα θά ε{ναι τό 
βασικό τους καύσιμο . Οί άνθρακές τους ε{ναι τών 1.000-
1.200 θερμίδων. Μετά 15-20 χρόνια θά διαθέτουν θερμοπυ
ρηνική ένέργεια. Τήν Βουλγαρία τήν συμφέρει νά σταματή

σει ή οικονομική κρίση στήν Δύση γιά νά παύσουν καί οί 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες νά άνεβάζουν τίς τιμές του πε

τρελαίου. 'Ο πρόεδρος Ζίφκωφ προσέθεσε οτι μόνο τό 

'Ιράν δέν αλλαξε τιμές πού ε{ χ αν συμφωνήσει. 'Η Λιβύη 

ομως τίς άλλαξε. 'Η Βουλγαρία προμηθεύεται πετρέλαιο 

κυρίως άπό τήν Σοβιετική 'Ένωση {10-11 έκατ. τόννους) 

καί 3 έκατ. τόννους άπό άλλες χώρες. 'Αλλά καί στήν 
Σοβιετική 'Ένωση θά υπάρξει θέμα άποθεμάτων πετρελαί

ου. 

»Κλείνοντας τό θέμα, δ πρωθυπουργός κ. Καραμανλής 

έξήγησε στόν συνομιλητή του τίς δαπάνες, στίς δποίες 
υποβάλλεται ή 'Ελλάς γιά τήν κάλυψη τών άναγκών της 

σέ καύσιμα καί γιά τόν τρόπο διαθέσεως του πετρελαίου 

πού προμηθεύεται. 

»Στήν συνέχεια, δ πρόεδρος κ. Ζίφκωφ άναφέρθηκε στό 

θέμα τών 700 χιλιάδων περίπου Τούρκων πού ζοuν στήν 
Βουλγαρία . Ή βουλγαρική Κυβέρνηση, ε{πε, δέν εχει ιδι

αίτερα προβλήματα μέ αύτούς, πέραν έκείνων πού δημι

ουργοuν μερικοί διανοούμενοι πού έπηρεάζονται άπό ξένη 

προπαγάνδα καί πού άπό καιροί> εις καιρόν ζητοuν αύτο

νομία. Αύτό ομως δέν ε{ναι δυνατόν νά γίνει, γιατί οί 

Τοuρκοι ε{ ναι διασκορπισμένοι σέ ολη τήν χώρα. 'Ο 

Έτσεβίτ ε{ναι έντάξει σ' αύτό τό θέμα καί όχι δπως οί 

Γιουγκοσλάβοι στό Μακεδονικό. Προβλήματα δημιουρ

γοuν έκείνοι πού εφυγαν στήν Τουρκία καί τώρα θέλουν νά 

έπιστρέψουν, διότι στήν Βουλγαρία εlχαν καλύτερες συν

θήκες διαβιώσεως, έργασίας καί διότι δέν γίνονται διακρί

σεις σέ βάρος τους. 

»'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής άπήντησε δτι τό 

ίδιο συμβαίνει καί στήν 'Ελλάδα, δπου οί Μουσουλμάνοι 

στήν Δυτική Θράκη εχουν τρείς βουλευτές, σχολεία και 

έφημερίδες. Στήν ·Ελλάδα διαβιοuν 120.000 Μουσουλμά
νοι, ένώ μόνο 7.000 'Έλληνες εχουν μείνει στήν Κωνσταν
τινούπολη, δπου υπήρχαν 111.000. Παρά ταuτα, οί Τοuρ
κοι διαμαρτύρονται. 

»'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ εlπε δτι, δταν άνέλαβε τήν 

έξουσία, ε κανε i\ναν έλιγμό. 'Επέτρεψε σέ δποιο Τοuρκο 

f1θελε νά φύγει, νά φύγει. Τότε μετανάστευσαν νομίμως 

άπό τήν Βουλγαρία στήν Τουρκία 200.000 Τοuρκοι καίτε
λικά ή ~Αγκυρα επαυσε νά δέχεται άλλους. Ό πρωθυ

πουργός κ. Καραμανλής ε{πε δτι τό ίδιο λέγει καί έκείνος: 

'Αφοu διαμαρτύρονται, δποιος θέλει νά φύγει, άς φύγει, 

καί θά πάρει καί άποζημίωση. Ό πρόεδρος κ. Ζίφκωφ 

παρετήρησε δτι τώρα πιά δέν θά θέλουν νά φύγουν ούτε 

άπό τήν Βουλγαρία, ούτε άπό τήν 'Ελλάδα. Σέ έρώτηση 

του πρωθυπουργοί> κ. Καραμανλή, πώς βλέπει τό μέλλον 

τής Γιουγκοσλαβίας μετά τόν τίτο, δ πρόεδρος κ . Ζίφκωφ 

άπάντησε δτι, πρίν μερικά χρόνια εlχε τονίσει σέ Δυτικο

γερμανό πολιτικό παράγοντα δτι, αν χρειαστεί, δ γιου

γκοσλαβικός στρατός θά έπέμβει καί ή Γιουγκοσλαβία δέν 

θά διαλυθεί. Κανείς δέν εχει συμφέρον άπό τήν διάλυση 

τής Γιουγκοσλαβίας. Οί Γιουγκοσλάβοι μιλοuν γιά στρα
τιωτική άπειλή τής Βουλγαρίας. Στήν Βουλγαρία δμως δέν 

ήλθαν ποτέ σοβιετικές μεραρχίες, ούτε υπάρχουν σοβιετι

κές βάσεις. Στήν Βουλγαρία υπάρχουν μόνο τρείς Σοβιετι

κοί στρατιωτικοί. Δέν καταλαβαίνει λοιπόν γιατί τά διαδί

δουν αύτά οί Γιουγκοσλάβοι. ~Ισως γιά νά διατηρήσουν 

τήν ένότητά τους, ίσως γιά τήν διεθνή τράπεζα πού χορη

γεί τίς πιστώσεις. Πάντως, στήν Βουλγαρία, δπως βλέπουν 

οί πάντες, δλα ε{ναι ήσυχα. Αύτοί οί ισχυρισμοί γιά τήν 

Βουλγαρία ε{ναι γελοίοι. 

»'Επί έρωτήσεως του πρωθυπουργοί> κ. Καραμανλή, 

γιατί οί Γιουγκοσλάβοι φοβοuνται τούς Ρώσους, δ πρόε

δρος κ. Ζίφκωφ άπάντησε δτι δ φόβος αύτός ε{ ναι άκατανό

ητρς. Ποιός μπορεί νά σκέπτεται πόλεμο σήμερα; Κανείς 

δέν άπειλεί τήν Γιουγκοσλαβία. Ούτε οί Ρουμάνοι, ούτε οί 

"Ελληνες, ούτε οί Βούλγαροι, ούτε οί Τοuρκοι. ~Άλλωστε 

γιατί νά τήν άπειλοuν, άφοu τίποτα δέν πρόκειται νά άλλα

ξει αν πεθάνει δ τίτο . 

»Σέ παρατήρηση του πρωθυπουργοί> κ. Καραμανλή δτι 

οί Γιουγκοσλάβοι φοβοuνται δτι οί Ρώσοι θέλουν νά τούς 

έπαναφέρουν στήν σφαίρα έπιρροής τους, δ πρόεδρος κ. 

Ζίφκωφ άπάντησε δτι αύτό δέν ε{ναι άληθές. Στήν Γιου

γκοσλαβία, δσοι συζητοuν γιά ενα μελλοντικό πόλεμο, φαί

νεται δτι εχουν πολύ πρωτόγονη άντίληψη περί πολέμου. 

>>~Αν γίνει πόλεμος, δέν θά ε{ναι περιφερειακός, άλλά 

παγκόσμιος. Πώς μποροuμε νά έπιτεθοuμε κατά τής Γιου

γκοσλαβίας; ~Η πώς μποροuν αύτοί νά μάς έπιτεθοuν; Ποιός 

θά μίiς υποστηρίξει άν έπιτεθοuμε έμείς; 

>>'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής παρετήρησε δτι καί 

δ ίδιος αύτό ε{πε στόν 'Ετσεβίτ: δηλαδή νά γίνουν διαπρα

γματεύσεις καί όχι πόλεμος. 

»' Αναφερόμενος στά γεγονότα του 'Ιράν, δ πρόεδρος 
κ. Ζίφκωφ ε{πε δτι μέ τόν Σάχη τής Περσίας δ ίδιος διατη

ροuσε, παρά τίς πολιτικές διαφορές, αριστες προσωπικές 

σχέσεις . ·Ο Σάχης διέθετε τόν πιό καλά έξωπλισμένο 
στρατό, μετά τήν Σοβιετική 'Ένωση καί τήν ίσχυρότερη 

άστυνομία του κόσμου. Καί δμως τά πάντα κατέρρευσαν, 

γιατί δέν εlχε τόν λαό μαζί του. Τώρα, στό 'Ιράν ύπάρχουν 

δύο έξουσίες: Κυβέρνηση καί Χομεϊνί. 'Υπάρχει άναρχία, 

μιά κατεστραμμένη οικονομία καί κανείς δέν ξέρει που θά 

καταλήξει αύτή ή κατάσταση. Πάντως, οί σχέσεις τής 
Βουλγαρίας μέ τό 'Ιράν ε{ ναι δμαλές, άλλά παγωμένες. 

>> Σέ έρώτηση του πρωθυπουργοί> κ. Καραμανλή, γιά τό 
πώς βλέπει τήν Κίνα καί τήν εξοδό της άπό τήν άπομόνω
ση δ πρόεδρος κ. Ζίφκωφ άπάντησε δτι, ή θέση τής χώρας 

του εναντι τής Κίνας ε{ ναι γνωστή. 'Η σημερινή κινεζική 

ήγεσία άκολουθεί τήν γνωστή άντισοσιαλιστική γραμμή . 

Στήν Κίνα χορηγοuνται δπλα καί βοήθεια γιά νά δημιουρ

γήσει πολεμική βιομηχανία. Τώρα ή Κίνα εlναι στό πλευ-
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ρό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τοϋ ΝΑΤΟ. 'Αλλά ή Κίνα 

ε{ναι ενα μεγάλο καζάνι πού βράζει καί κανείς δέν ξέρει 

πότε θά εκραγεί. Τόν Χίτλερ τόν έτοιμάζανε γιά επίθεση 

κατά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. "Ενας τέτοιος πόλεμος 

δμως θά συμπαρασύρει δλο τόν κόσμο. 'Η Κίνα άκολουθεί 

άπροκάλυπτα σάν κρατική πολιτική της τήν προετοιμασία 

γιά πόλεμο κατά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως σέ συνεργασία 

μέ τό ΝΑΤΟ. Τό ΝΑΤΟ καί ή Δύση δίνουν δπλα στούς 

Κινέζους. 'Ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής παρατήρησε 

δτι δέν τοuς δίνουν δπλα, άλλά δτι κάνουν εμπόριο. "Οπως 

δμως δ ίδιος εlχε πεί, αuτό εlναι σφάλμα. Γιατί ετσι προ

καλείται ή Ρωσία. Καί ύπάρχει ή πιθανότης μιά μέρα ή 

Κίνα νά στραφεί κατά τής Δύσεως. 'Ο πρόεδρος κ. Ζίφκωφ 

συνεφώνησε δτι αuτό εlναι πολύ πιθανό. Στήν Κίνα δέν 

πρέπει νά χορηγοϋνται δπλα, γιατί οίοσδήποτε πόλεμος 

δέν συμφέρει. 

»Σέ ερώτηση τοϋ πρωθυπουργοϋ κ. Καραμανλή, σέ τί 

όφείλεται ή εχθρα Κίνας - Σοβιετικής 'Ενώσεως, δ πρόε

δρος κ. Ζίφκωφ άπάντησε δτι ή Κίνα εχει τάσεις γιά παγκό

σμιο ήγεμονισμό. Μόνο αuτό εlναι. Τώρα, ή Κίνα θέλει 

βοήθεια άπό τήν Δύση γιά νά φτιάξει τήν οίκονομία της 

καί τήν στρατιωτική της δύναμη. Μετά δμως, εναντίον 

ποίου θά στραφεί; Τής Δύσεως ή τής 'Ανατολής; Πάντως, 

οί Κινέζοι κάνουν παράφρονες σκέψεις γιά ήγεμονισμό. 

Δέν ξέρει κανείς ποϋ θά καταλήξουν καί εναντίον ποίου θά 

εκστρατεύσουν . Καί δέν κάνουν πιά μόνο προπαγάνδα, άλ

λά καί πολέμους. Σήμερα μέ τό Βιετνάμ, αϋριο ίσως ελθει 

ή σειρά τοϋ Λάος». 

Στίς 30 'Απριλίου πραγματοποιήθηκε ή δεύτερη 
συνομιλία Καραμανλfί-Ζίφκωφ, ή όποία καί περι

στράφηκε γύρω άπό θέματα εύρύτερου διεθνοί>ς ενδι

αφέροντος. Τήν ίδια ήμέρα, κατά τή διαδρομή άπό 

τήν πόλη πρός τό άεροδρόμιο τfίς Κέρκυρας, εγινε 

μιά τελευταία άνταλλαγή άπόψεων: 

«Σχετικά μέ τό Μακεδονικό, δ πρόεδρος κ. Ζίφκωφ, 

άφοϋ επανέλαβε τά κυριώτερα σημεία τής πρωινής καί 

χθεσινής συνομιλίας τους μέ τόν πρωθυπουργό κ. Καρα

μανλή, χαρακτήρισε τήν άντιβουλγαρική εκστρατεία τής 

Γιουγκοσλαβίας ώς political hooliganism καί "α{σχος". 
»Εlπε έπίσης δτι ,ή γιουγκοσλαβική προπαγάνδα γιά τό 

Μακεδονικό εχει επηρεάσει πολλές χώρες καί άκόμη καί 

σοσιαλιστικές, συμμάχους τής Βουλγαρίας. 

))Σάν παράδειγμα άνέφερε τήν 'Ανατολική Γερμανία, 

δπου επιτρέπεται ή όργάνωσις διαφόρων συμποσίων καί 

εκδηλώσεων, οί δποίες μετατρέπονται σέ άνοικτά βήματα 

άντιβουλγαρικής προπαγάνδας τών Γιουγκοσλάβων, δια
στρεβλώσεως τής βουλγαρικής ίστορίας κ.λ.π. "' Αναγκά
σθηκα νά προειδοποιήσω τούς' Ανατολικογερμανούς συν

τρόφους", ε{πε δ κ. Ζίφκωφ, "δτι, έάν εξακολουθήσουν νά 

φέρονται κατ' αuτό τόν τρόπο, δέν πρόκειται νά ύποστηρί

ξω τίς θέσεις τους επί τοϋ θέματος τοϋ Δυτικοϋ Βερολί

νου". 'Επίσης, δ κ. Ζίφκωφ ε{πε δτι καί στήν Σοβιετική 

'Ένωση οί Γιουγκοσλάβοι πέτυχαν πολλά γιά τό Μακεδο

νικό, ίδίως επί πανεπιστημιακοϋ καί επιστημονικοϋ επιπέ

δου. Μετά άπό μία είδική γι' αuτό συνομιλία πού είχε δ 

ίδιος πρό πενταετίας μέ τόν Μπρέζνιεφ, ίσως οί πανεπι

στημιακές ί\δρες γιά τήν μακεδονική γλώσσα καί κουλ τού-

ρα πού ήσαν πολυάριθμες στήν Σοβιετική 'Ένωση νά πε

ριορίστηκαν, άλλά δέν καταργήθηκαν. 

)) 'Ο κ. Ζίφκωφ ε{πε, άπαντώντας σέ σχετική ερώτηση 
τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ, δτι κατά τήν γνώμη του, οί Σοβιετι

κοί οϋτε άποθαρρύνουν, οϋτε ενθαρρύνουν τούς Γιουγκο

σλάβους στό Μακεδονικό. "Οταν δμως παραπονέθηκε 

στόν Μπρέζνιεφ γιά δλ' αuτά, προσέθεσε δ κ. Ζίφκωφ, ή 

άπάντησή του ήταν: "νά μήν άνησυχώ καί νά άντιμετωπίζω 

τό θέμα μέ ήρεμία καί ύπομονή"))36 • 

Τά κυριότερα σημεία του κοινοί> άνακοινωθέν

τος, πού έκδόθηκε μετά τή λήξη τών συνομιλιών, 

συνοψίστηκαν, στόν ήμερήσιο τύπο, ώς έξης: 

<Πά δύο μέρη έξήτασαν τίς εμπορικές καί οίκονομικές 

σχέσεις μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Βουλγαρίας καί εξέ

φρασαν τήν ικανοποίησή τους γιά τήν έργασία πού εχει 

πραγματοποιηθεί στούς τομείς αuτούς άπό τή μικτή διυ

πουργική επιτροπή, δπως έπίσης καί γιά τήν ευνοϊκή άνά

πτυξη τών σχέσεων αuτών. 

)) Μέ σκοπό τfiν περαιτέρω άνάπτυξη καί διεύρυνση 
τών σχέσεων αuτών, ύπεγράφησαν οί "Συντονισμένες 

'Οδηγίες γιά τήν μεταγενέστερη άνάπτυξη τής οίκονομι

κής συνεργασίας μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί 

τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας μέχρι τό 1985". 
))Τό κείμενο αuτό προβλέπει τήν άπό κοινοϋ δραστηριό

τητα στούς τομείς τής βιομηχανικής συνεργασίας, τών με

ταφορών καί τών επικοινωνιών, τής ύδροοικονομίας, καί 

τής ήλεκτρικής ενεργείας, δπως επίσης καί τοϋ τουρισμοϋ. 

))Σέ δ, τι άφορα τήν χρησιμοποίηση τών ύδάτων τοϋ πο

ταμοϋ ΝέστουjΜέστα πρός άμοιβαίο όφελος τών δύο χω

ρών, τά δύο μέρη συμφώνησαν νά συνεχίσουν τήν εξέταση 

τοϋ προβλήματος, ύπό τό φώς τών κοινών μακροπροθέ

σμων συμφερόντων τους. 'Η βουλγαρική πλευρά άνέλαβε 

τήν ύποχρέωση νά άπαντήσει στό συντομότερο δυνατό 

χρόνο στίς έλληνικές προτάσεις, μέ σκοπό τήν σύναψη 

συμφωνίας μέχρι τό τέλος τοϋ ετους 1979, σύμφωνα μέ τίς 
Συντονισμένες 'Οδηγίες. Τά δύο μέρη συμφώνησαν γιά τίς 

διαδικασίες πού θά άκολουθηθοϋν ώστε νά άχθοϋν σέ πέ

ρας οί σχετικές διαπραγματεύσεις. 

))Συμφωνήθηκε νά άνοιχθεί τό συντομότερο δυνατό ενα 

νέο σημείο δδικής διελεύσεως μεταξύ τών δύο χωρών στήν 

περιοχή 'Ορμενίου-Σβίλεγκραντ, καί νά άρχίσουν μελέτες 

γιά τίς οίκονομικές καί τεχνικές πλευρές τής μεταγενέ

στερης διανοίξεως άλλων δυνατών διόδων. 

))Τά δύο μέρη σημείωσαν μέ ίκανοποίηση τήν πρόοδο 

πού πραγματοποιήθηκε στήν διαπραγμάτευση μιtiς μακρο

προθέσμου συμφωνίας γιά τήν προμήθεια άλουμίνας καί 

επιβεβαίωσαν τό ενδιαφέρον τους νά άπολήξει ή διαπρα

γμάτευση αuτή σέ θετικό άποτέλεσμα μέσα σέ μιά εuλογη 

προθεσμία. 

))0{ δύο ήγέτες έξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά 
τήν συνεργασία στόν πολιτιστικό τομέα καί ύπογράμμισαν 

τήν άνάγκη νά καταβληθοϋν νέες προσπάθειες μέ σκοπό 

τήν περαιτέρω προώθησή της. 

)) 'Αφοϋ άνεσκόπησαν τά σύγχρονα διεθνή προβλήμα
τα, δ "Ελληνας πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής καί δ 

πρόεδρος τοϋ Κρατικοϋ Συμβουλίου κ. Τ. Ζίφκωφ διεπί

στωσαν δτι οί άπόψεις τών δύο μερών στά περισσότερα 
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άπό αυτά τά προβλήματα εlναι ταυτόσημες ij παρόμοιες. 
'Εκφράζοντας τήν πεποίθηση δτι ή διαδικασία τής υφέσε

ως θά ~πρεπε νά έπικρατήσει σέ δλόκληρο τόν κόσμο, τά 

δύο μέρη υπογράμμισαν τήν άπόφασή τους νά έντείνουν 

τίς προσπάθειές τους, άπό κοινοί) μέ τά άλλα Κράτη, μέ 

σκοπό νά δώσουν στήν ϋφεση εναν παγκόσμιο καί διαρκή 

χαρακτήρα . 

»Τά δύο μέρη υπογράμμισαν τό σημαντικό ρόλο τής 

διασκέψεως γιά τήν άσφάλεια καί τή συνεργασία στήν Ευ

ρώπη, γιά τήν ένίσχυση τής έμπιστοσύνης καί τής συνερ

γασίας στήν ευρωπαϊκή ijπειρο καί έπανεβεβαίωσαν τήν 

άπόφασή τους νά έργαστοuν γιά τήν πλήρη έφαρμογή τής 

τελικής πράξεως του 'Ελσίνκι έκ μέρους δλων τών Κρα

τών πού τήν υπέγραψαν. 'Υπογράμμισαν έπίσης τήν άνά

γκη νά προετοιμαστεί μέ έπιμέλεια ή σύνοδος τfjς Μαδρίτης 

του 1980, μέ σκοπό νά συνεχιστεί ή διαδικασία πού καθο
ρίστηκε άπό τήν ΔΑΣΕ. 

»Τά δύο μέρη έξεδήλωσαν τήν υποστήριξή τους στίς 
πρωτοβουλίες γιά τήν κατάπαυση του συναγωνισμοί) τών 

έξοπλισμών καί έκηρύχθησαν υπέρ ένός γενικοί) καί πλή

ρους άφοπλισμου, τόσο στό συμβατικό δσο καί στόν πυ

ρηνικό iομέα υπό αυστηρό καί αποτελεσματικό διεθνή 

~λεγχο. Πρός τόν σκοπό αυτό έξετίμησαν τά πρακτικά μέ

τρα πού προτάθηκαν άπό τούς συμμετέχοντες στήν εiδική 

σύνοδο τής Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ καί πού άποβλέ

πουν στήν επίλυση του προβλήματος αυτου. ' Υποστήρι

ξαν τή σύγκληση, τό συντομότερο δυνατό, μιdς παγκοσμί

ου διασκέψεως επί του άφοπλισμου. 

»Τά δύο μέρη υπογράμμισαν τή μεγάλη σημασία τών 

συνομιλιών τής Βιέννης γιά τήν άμοιβαία μείωση τών ενό

πλων δυνάμεων καί τών έξοπλισμών καί τά σχετικά μέτρα 

στήν Κεντρική Ευρώπη καί έκηρύχθησαν υπέρ μιdς άμοι

βαίας άποδεκτής συμφωνίας μέ βάση τήν aρχή τής διαφυ

λάξεως τής aσφαλείας δλων τών Κρατών, συμπεριλαμβα

νομένων τών Κρατών εtδικου καθεστώτος . 

» Ίδιαi τε ρ η προσοχή δόθηκε στήν κατάσταση στά 

Βαλκάνια. Οί δύο ήγέτες τόνισαν τήν άνάγκη νά συνεχι

στοuν οί προσπάθειες γιά τήν άνάπτυξη κλίματος κατανοή

σεως, συνεννοήσεως καί καλής γειτονίας πού άνταποκρί

νεται στά συμφέροντα δλων τών Κρατών τής χερσονήσου 

καί εξυπηρετεί τήν υπόθεση τής εiρήνης στά Βαλκάνια καί 

στήν Ευρώπη . Στό πλαίσιο αυτό συμφώνησαν νά ένθαρρύ

νουν τή διμερή καί πολυμερή συνεργασία μεταξύ τών βαλ

κανικών Κρατών σέ θέματα κοινου ένδιαφέροντος σέ συ

γκεκριμένους τομείς, δπως ο{ μεταφορές, οί έπικοινωνίες, 

ο{ τηλεπικοινωνίες, ή ένέργεια, τό περιβάλλον καί ή κτη

νιατρική προστασία. Πρός τό σκοπό αυτό ή έλληνική 

πλευρά θά λάβει τήν πρωτοβουλία νά συγκαλέσει πρό του 
τέλους του 1979 έμπειρογνώμονες τών ενδιαφερομένων 
βαλκανικών χωρών γιά τήν εξέταση συγκεκριμένων προτά

σεων στόν τομέα τών επικοινωνιών καί τηλεπικοινωνιών. 

»Τά δύο μέρη έξέτασαν τήν κατάσταση στήν Κύπρο, 

κατάσταση πού aποτελεί aπειλή γιά τήν εiρήνη καί τή 

σταθερότητα τής περιοχής. 

»Κηρύχθηκαν υπέρ μιdς δίκαιης, εiρηνικής καί διαρ

κοuς λύσεως, πού θά διασφάλιζε τήν άνεξαρτησία, τήν 

εδαφική ακεραιότητα, τήν κυριαρχία καί τό άδέσμευτο τής 

Δημοκρατίας τής Κύπρου . 

»' Επανεβεβαίωσαν τήν προσήλωσή τους στίς άποφά-

σεις τής Γενικής Συνελεύσεως καί του Συμβουλίου τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών τίς σχετικές μέ τό πρόβλημα τής Κύ

πρου καί υπογράμμισαν τή σημασία του ρόλου του ΟΗΕ 

γιά τήν έπίλυση του προβλήματος αυτου. 

»0{ δύο ήγέτες έξέφρασαν τήν άνησυχία τους γιά τό 
πρόβλημα τής Μέσης 'Ανατολής. 'Επανέλαβαν τήν πε

ποίθησή τους δτι συνολική, ·~ίκαιη καί διαρκής λύση δέν 

εlναι δυνατό νά υπάρχει παρά μόνο μέ τήν έφαρμογή τών 

σχετικών aποφάσεων του ΟΗΕ καί μέ βάση τήν άποχώρη

ση τών ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ό:πό δλα τά άραβικά 

έδάφη πού κατελήφθησαν τό 1967, τήν άναγνώριση τών 
νομίμων δικαιωμάτων του άραβικου λαου τής Παλαιστί

νης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του γιά αυτο

διάθεση, καθώς επίσης καί τήν άναγνώριση του δικαιώμα

τος δλων τών Κρατών τής περιοχής νά ζουν έν εiρήντι καί 

άσφαλεί~. 

»Τά δύο μέρη επανεβεβαίωσαν τήν προσήλωσή τους 

στίς άρχές καί τούς σκοπούς του ΟΗΕ καί έξέφρασαν τήν 

υποστήριξή τους στίς προσπάθειες του όργανισμου αυτοί) 

γιά τήν διατήρηση τής διεθνους ε!.ρήνης καί άσφαλείας 

καθώς έπίσης καί γιά τήν ενίσχυση τής αποτελεσματικό

τητάς του. 

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν έλπίδα δτι ή διεθνής σύμ
βαση πού θά προετοιμασθεί κατά τήν συνδιάσκεψη τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών γιά τό δίκαιο τής θαλάσσης θά περιλά

βει γενικούς κανόνες διεθνοuς δικαίου, πού νά έγγυώνται 

τήν έλευθερία τής ναυσιπλοίας, τή δυνατότητα άναπτύξεως 

τής διεθνους συνεργασίας υπό συνθήκες εiρηνικής χρησι

μοποιήσεως καί τής προστασίας του θαλασσίου περιβάλ

λοντος, λαμβάνοντας υπόψη τά νόμιμα δικαιώματα δλων 

τών συμμετεχόντων σ:§ πνεuμα πού νά ένθαρρύνει τήν εiρή

νη καί τή διεθνή σταθεράτητα». 

Σέ κύριο άρθρο της, μέ άναφορά στήν έπίσκεψη 

τοϋ Βούλγαρου προέδρου, ή «Καθημερινή» έπεσή

μανε, καταληκτικά: 

... Ή διήμερη ελληνοβουλγαρική συνάντηση υπήρξε 
θετική καί εποικοδομητική σέ δλα τά έπίπεδα . Καί προδι

αγράφει έξελίξεις ευχάριστες καί έπωφελείς όχι μόνο γιά 

τίς δύο χώρες άλλά γιά δλόκληρη τήν περιοχή τών Βαλκα

νίων . 'Η δποία μπορεί καί πρέπει νά γίνει υπόδειγμα ε!.ρη

νικής καί εποικοδομητικής γιά δλους συμβιώσεως χωρών 

μέ διαφορετικά εσωτερικά πολιτικοκοινωνικά συστήματα 

καί άποκλίνοντες γενικότερους διεθνείς προσανατολι

σμούς. Πράγμα πού θά άποτελέσει καί συμβολή στήν καλ
λιέργεια τής υφέσεως στόν ευρύτερο παγκόσμιο χώρο .. . 37• 

3 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1979 

Σέ έφαρμογή τών παλαιότερων έπίσημων διαβε

βαιώσεων της Ούάσιγκτων, άλλά καί τών πιό πρό

σφατων σχετικώς δηλώσεων τοϋ ύπουργοϋ ' Εθνικής 

'Αμύνης, Χάρολντ Μπράουν, στίς 5 Φεβρουαρίου, 
καί τοϋ βοηθοί> ύπουργοϋ 'Εξωτερικών, Τζώρτζ 

Βέστ, τήν 1η Μαρτίου 1979, ή 'Επιτροπή Διεθνών 
'Υποθέσεων τής Γερουσίας άποφασίζει νά χορηγή

σει πρόσθετες πιστώσεις FMS γιά τό 1980 στήν 
Τουρκία καί τήν 'Ελλάδα μέ στόχο τή «διατήρηση 
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τής ίσορροπίας δυνάμεων καί τήν έξισορρόπηση των 

κονδυλίων βοηθείας πρός τίς δύο χώρες». Μέ τήν 

άπόφαση αύτή του Κογκρέσσου δημιουργείται, γιά 

πρώτη φορά, προηγούμενο εμπρακτης έφαρμογής τής 

διατάξεως του νόμου γιά τή διατήρηση τής ίσορρο-. 

πίας δυνάμεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. 

Συγκεκριμένα, η 'Επιτροπή Διεθνών 'Υποθέσε

ων τής άμερικανικής Γερουσίας, κατά τή συζήτηση 

του νομοσχεδίου βοηθείας γιά τό οίκονομικό ετος 

1980, άπορρίπτει, σύμφωνα καί μέ τήν πρόταση του 
προέδρου Κ. Τσέρτς, τήν κυβερνητική είσήγηση γιά 

χορήγηση συμπληρωματικής στρατιωτικής βοήθει

ας στήν Τουρκία ϋψους 50 εκατομμυρίων δολλαρίων. 
'Η έπιτροπή άποφάσισε τή χορήγηση προσθέτων 

πιστώσεων (FMS) στήν Τουρκία καί τήν ·Ελλάδα, 
άντίστοιχα 50 καί 42 εκατομμυρίων δολλαρίων, μέ 
σκοπό τή διατήρηση τής ίσορροπίας δυνάμεων καί 

τήν έξισορρόπηση των κονδυλίων βοηθείας πρός τίς 

δύο χώρες38 • 

4 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1979 

Προσωπικό μήνυμα του προέδρου τής Δημοκρα

τίας του Ζαίρ έπέδωσε στόν Κ. Καραμανλή ό ύπουρ

γός 'Εξωτερικών Νιγκούζα Κάρλ-Μπόντ, άφου, 

προηγουμένως ύπέγραψε διμερή συμφωνία-πλαίσιο 

γιά οίκονομική, έμπορική, τεχνική καί μορφωτική 

συνεργασία καί συζήτησε μέ τόν ύπουργό των 'Εξω

τερικών, Γ. Ρά'λλη, ζητήματα κατά κύριο λόγο, 
άποκαταστάσεως καί άποζημιώσεως, των 'Ελλήνων 

ύπηκόων πού είναι έγκατεστημένοι στή χώρα του. 

5 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1979 

'Ο στρατηγός Χαίηγκ, σέ νέα συνάντησή του μέ 

τό στρατηγό Ντάβο, ύποβάλλει νέες προτάσεις, τε

λείως διαφορετικές άπό τίς άντίστοιχες τής Νεαπό

λεως, μέ κύριο χαρακτηριστικό τήν κατάργηση των 

ύφισταμένων ρυθμίσων διοικήσεως καί έλέγχου στό 

Αίγαίο. 

Τά κύρια σημεία των συμμαχικών προτάσεων εί

δαν τό φώς τής δημοσιότητας άπό τίς στήλες του 

ημερήσιου τύπου: 

I. Ή 'Ελλάδα θά συμμορφωθεί μέ τό εγγραφο MC 66/ Ι 
(τής Στρατιωτικής 'Επιτροπής του ΝΑΤΟ). 

2. 'Η 'Ελλάδα θά ι'iρει τή ΝΟΤ ΑΜ 1157 ταυτόχρονα μέ 
τήν ι'iρση τής ΝΟΤΑΜ 714 άπό τήν Τουρκία. 

3. 'Όσο έκκρεμεί ό διαμοιρασμός δλων τών ύποχρεώ

σεων σχετικά μέ τίς άεροπορικές έπιχειρήσεις σέ όλόκλη

ρο τό Αiγαίο, τά άεροπορικά ζητήματα (δηλαδή δ προ

γραμματισμός, οί άσκήσεις, ή διοίκηση καί ό ελεγχος καί 

δ τρόπος έπιχειρήσεων) έκτός άπό τό θέμα τής εγκαιρης 

προειδοποιήσεως καί τfjς άεράμυνας, πού άναλύονται πα

ρακάτω, γιά δλους τούς κλάδους τών ένόπλων δυνάμεων, 

θά καθορίζονται σέ κάθε περίπτωση άπό τόν (διοικητή του 

στρατηγείόυ στή Νεάπολη) CINCSOUTH, δ δποίος θά 
παίρνει ύπόψη του κριτήρια έπιχειρησιακοu ένδιαφέρον

τος τών άναφερομένων χωρών. 

4. Θά δημιουργηθοuν δύο προσωρινές ζώνες γιά τήν 
άεράμυνα. 

α. Στήν ηπειρωτική ζώνη βόρεια του ΑΙγαίου, τά δρια 

γιά τήν άεράμυνα καί τήν εγκαιρη προειδοποίηση θά χα

ραχθοuν στήν γραμμή άπό 40ο44' Ν βόρεια έπί τών έθνι

κών συνόρων' Ελλάδος- Τουρκίας ως τό 4lo43' Ν -26ο20' 
Ε, καί στή συνέχεια βόρεια του 26ο20' Ε μεσημβρινοu . 

β. Στόν έναέριο χώρο ύπεράνω του ΑΙγαίου Πελάγους 

θά δημιουργηθεί μιά ζώνη άνταλλαγής πληροφοριών 

(Cross-tell Zone) γιά τήν πλήρη καί χωρίς περιορισμούς 
άνταλλαγή πληροφοριών, χρησιμοποιώντας δλες τίς διαθέ

σιμες ένιαίες πηγές του NADGE (ήλεκτρονικοu συστήμα
τος ραντάρ), ώς έπί τό πλείστον διά μέσου των αυτομάτων 

καί ήμιαυτομάτων μέσων. UΟταν καί δπου δμως τά αυτόμα

τα καί ήμιαυτόματα συστήματα δέν εΙναι διαθέσιμα, θά 

χρησιμοποιοuνται χειροκίνητα μέσα. Γενικά, ή ζώνη αυτή 

θά έξαπλώνεται άπό τίς άνατολικές καί βόρειες άκτές τής 
ήπειρωτικής 'Ελλάδας καί άπό τίς βόρειες καί δυτικές 

άκτές τής ηπειρωτικής Τουρκίας στό ΑΙγαίο καί ως τά 

δρια στά όποία φθάνουν τά ραντάρ πρός τό νότο. Οί συνα

φείς έπιχειρήσεις γιά τήν άεροπορική άμυνα σ' αυτή τή 

ζώνη θά συντονίζονται άπό τό Προκεχωρημένο Περιφε

ρειακό Κέντρο 'Αεροπορικών 'Επιχειρήσεων του 'Αερο

πορικοu 'Αρχηγείου γιά τή Νότια πτέρυγα τοu ΝΑΤΟ 

(ARAOC-Adνanced Regional Air Operations Center). Τό 
ARAOC θά έπανδρωθεί άπό προσωπικό τρίτων χωρών, 
ωσπου νά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό άπό τίς ένδιαφερό

μενες χώρες. 'Αντιπρόσωποι του ARAOC θά τοποθετη
θοuν στά Κέντρα 'Επιχειρήσεων 'Αεροπορικής "Αμυνας 

(ADOC - Air Defense Operations Center) στή Λάρισα καί 
στή Σμύρνη, μέ τελική έξουσιοδότηση γιά άεροπορικά θέ

ματα τής περιοχής τής νότιας πτέρυγας στό ARAOC στήν 
Λάρισα. 

'Η άποψη τών δυνάμεων έπιχειρήσεων (τask Force 
Concept) γίνεται άποδεκτή κατ ' άρχήν σάν ή βάση γιά τίς 

ναυτικές έπιχειρήσεις τής Συμμαχικής Διοίκησης Ευρώ

πης στήν περιοχή ύπευθυνότητας του διοικητή του Στρα

τηγείου τής Νεαπόλεως. UΟσο έκκρεμεί ή τελική διευθέ

τηση αυτής τής άντιλήψεως, τά ναυτικά ζητήματα τής 

Συμμαχικής Διοίκησης Ευρώπης (δηλαδή δ προγραμματι

σμός, οί άσκήσεις, ή διοίκηση καί δ ελεγχος, καί δ τρόπος 

έπιχειρήσεων) θά καθορίζονται σέ κάθε περίπτωση άπό 

τόν CINCSOUTH (διοικητή του στρατηγείου στή Νεάπο
λη), δ δποίος θά παίρνει ύπόψη του κριτήρια έπιχειρησια

κοu ένδιαφέροντος τών άναφερομένων χωρών39• 

οι νέες προτάσεις Χαίηγκ κρίθηκαν, όπως καί οί 

προηγούμενες, άπαράδεκτες άπό τήν ελληνική Κ υ- ·. 

βέρνηση, σέ άπάντηση πού δόθηκε, ηδη στίς 10 Μαί
ου. Προκειμένου έντούτοις νά συνεχιστουν οί δια

πραγματεύσεις, η ελληνική πλευρά κατέθεσε καί 

συγκεκριμένες άντιπροτάσεις: 

«1. Βασικαί σκέψεις 
»α. 'Η προτεινομένη λύσις όφείλει νά εΙ ναι συνεπής 

πρός τήν σταθεράν δήλωσίν μας, μετά τήν άποχώρησιν, 
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δτι, έπιστροφή μας είς τήν Σμύρνην άποκλείεται καί δτι, 

έπιχειρησιακώς θά συνδεώμεθα έφεξής μέ τό ΝΑΤΟ, μέσφ 

Στρατηγείων Νεαπόλεως. 

»β . 'Η προτεινομένη λύσις πρέπει νά άποκλείη τόν κα

τακεpματισμόν τοϋ Αίγαίου καί τήν άποκόλλησίν του άπό 
τόν έθνικόν κορμόν. 

»γ. 'Η λύσις δέον νά βασίζεται είς παραδεδεγμένα σχή

ματα, άρχάς καί εγγραφα τοϋ ΝΑΤΟ, γενικής παραδοχής 

καί έφαρμογής. 

»δ. Ή λύσις πρέπει νά άντιμετωπίζη τήν ένεστώσαν 

πραγματικότητα, έν συνδυασμφ μέ τήν πρό τής άποχωρή

σεως τοιαύτην. 

»ε . 'Η λύσις πρέπει νά είναι σύμφωνος μέ τόν διερευ

νητικόν χαρακτήρα τής φάσεως αότής τών συνομιλιών καί 

νά μή καταργή τά συνομολογηθέντα μεταξύ Χαίηγκ-Ντά

βου. 

>>2. Κύρια άντιμετωmζόμενα προβλήματα 
>>α. ' Η άεράμυνα άνωθεν τοϋ Αίγαίου. 

>>β. Cross-tell. 
>>γ . Αί ναυτικαί έπιχειρήσεις είς τόν Αίγαίον. 

>>δ . Λοιπά σημεία. 

>>3. ·Αεράμυνα άνωθεν Αίγαίου 
>>α. 'Η άντιπρότασίς μας έστηρίχθη είς τούς έξής συλ

λογισμούς: 

>>l. 'Εφ' δσον τήν στιγμήν αότήν φαίνεται άδύνατος ή 
χάραξις δρίων περιοχών εόθύνης διά τήν άεράμυναν μετα

ξύ 'Ελλάδος -Τουρκίας, λόγφ τής τουρκικής άδιαλλαξίας 
καί, λαμβανομένου ύπ' δ ψι ν δτι, άνέκαθεν δ χώρος 'Ελλά

δος-Τουρκίας ήταν ένιαίος διά τήν άεράμυναν, καίτοι μέ 

τήν μετατροπή τοϋ Συμμαχικοϋ 'Αεροπορικοϋ Στρατηγεί

ου Σμύρνης (6ΑΤ AF) έπέρχεται διαφοροποίησις είς τήν 
δομήν διοικήσεως είς τήν Ν.Α. πτέρυγα, ή όποία έπιβάλλει 

τήν ϊδρυσιν ίσοτίμου Συμμαχικοϋ 'Αεροπορικοϋ Στρατη

γείου είς Λάρισαν (7 Α TAF), έκτιμίiται δτι, δ χώρος 'Ελλά
δος-Τουρκ,ίας δύναται νά έξακολουθήση νά παραμείνη 
προσωρινώς ένιαίος διά τήν άεράμυναν, ώς ήτο καί πρό 

τής άποχωρήσεως. 

>>11 . 'Ο συντονισμός των έπιχειρήσεων άεραμύνης έν
τός τής ένιαίας αότής περιοχής θά γίνεται άπό τόν CO
MAIRSOUTH (Νεάπολιν), άπ' δπου, μέ τά σύγχρονα τε
χνικά μέσα, είναι τοϋτο δυνατόν. 

>>ΠΙ. Αί άρμοδιότητες τοϋ COMSEVENATAF, παραμέ
νουν ίσότιμοι μέ τάς τοιαύτας τοϋ VOMSIXATAF, άμφό
τερα δέ τά Στρατηγεία ύπάγονται, κατά τά παραδεδεγμένα 

καί ίσχύοντα είς τό ΝΑΤΟ, κανονικώς καί ίσοτίμως είς 

COMAIRSOUTH. 
»IV. Εtς τήν οόσίαν, καίτοι μετεβλήθη ή δομή αεροπο

ρικών διοικήσεων είς τήν Ν.Α. πτέρυγα, μέ τήν ϊδρυσιν 

των 6 καί 7 Α Τ AF, ύπό τήν νέα ν των μορφήν, τό καθεστώς 
άεραμύνης είς τήν περιοχήν παραμένει ώς είχεν πρό τοϋ 

1974. 
»V. Είναι άληθές δτι διατηρείται μία άσάφεια ώς πρός 

τάσυγκεκριμένα δρια εόθύνης μεταξύ 6 καί 7 ATAF. Αότή 
είναι πράγματι μία έκκρεμότης, ή όποία κάποτε θά πρέπει 

νά διευθετηθή. ~Ισως καί ποτέ, ώς μέχρι τοϋδε. Είναι δμως 

προτιμώτερον νά γίνη τοϋτο μέ τήν 'Ελλάδα έντός τοϋ 

στρατιωτικοϋ σκέλους, παρά τώρα. 

»Vl. Μέχρι τοϋδε, καίτοι επρεπε, ακριβώς λόγφ τών 

παρομοίων άντιδράσεων από τουρκικής πλευράς, δέν είχον 

καθορισθή συγκεκριμένα δρια μεταξύ 28 Τ ΑΔ (Λαρίσης) 
καί Ι ΤΑΔ (τουρκικής) διά σκοπούς άεραμύνης. 

» UΟμως, έλαμβάνοντο μέτρα άπό τόν · Αμερικανόν δι
ευθυντήν τοϋ 6Α Τ AF πρό τοϋ 1974, νά άποφεύγεται ή εί
σοδος τουρκικών άεροσκαφών είς τό Αίγαίον. Καί, δταν τό 
1964 άρχισαν οί τουρκικές παραβιάσεις, ή • Ελλάς τόν Φε
βρουάριον τοϋ 1964 προέβη είς τήν γνωστήν δήλωσιν δτι, 
άναλαμβάνει τήν εόθύνην άεραμύνης δλοκλήρου τής περι

οχής έντός τοϋ FIR ' Αθηνών, χωρίς έπ' ,αότοϋ νά σημειω

θοϋν συμμαχικαί διαμαρτυρίαι. 

»VII. Σήμερον, πέραν αότής τής πραγματικότητας, ή 
όποία ίσχυεν σιωπηρώς καί πρό τοϋ 1964 καί έπισημοποιή
θη άπό τοϋ 1964, εχομεν ύπέρ ήμών καί τάς έπισήμους 
δηλώσεις καί τάς γραπτάς δδηγίας τοϋ SACEUR τής 5-1-78 
καί CINCSOUTH τής 18-1-78, ώς πρός τήν περιοχήν εόθύ

νης τοϋ νέου SIXAT AF. nΕχομεν άκόμα τό γραπτόν συμ
πεφωνημένου κείμενον μεταξύ Χαίηγκ-Ντάβου, είς τό ύπ' 

άριθμ. 6 θέμα, δπου καθορίζεται δτι "αί εόθϋναι καί αί 
άρμοδιότητες τοϋ SEVENA TAF θά έπεκτείνωνται είς τάς 
περιοχίiς διά τάς δποίας ή 28 Τ ΑΔ ήτο ύπεύθυνος πρό τοϋ 
Αόγούστου 1974". 

»Καί εχομεν άκόμα τήν γνωσθείσα προφορικώς πρόθε
σιν Χαίηγκ νά έπιτύχη κατά τό στάδιον τών διερευνητικών 

συνομιλιών, άναγνώρισιν καί παραδοχήν ύπό των Τούρ

κων, ώς άνατολικών όρίων τοϋ 7ATAF, τό άνατολικόν 
δριον τοϋ FIR 'Αθηνών. 

»VIII. Μέ τά δεδομένα αότά είναι λογικόν δτι τό ΝΑ
ΤΟ δέν θά θελήση νά διαταράξη τό καθεστώς άεραμύνης 

είς τό Αίγαίον, τό δποίον έκ τών πραγμάτων διεμορφώθη 

καί ίσχύει άπό τής είσόδου 'Ελλάδος καί Τουρκίας είς τό 

ΝΑΤΟ καί δτι ό COMAIRSOUTH θά λάβη δλα τά άναγ
καία μέτρα ώστε νά άποφύγη προστριβάς έκ τυχόν τουρκι

κών αυθαιρεσιών, δπως έπραττε μέχρι τοϋ 1974 δ COMSI
XATAF. 

»IX. 'Απεδείχθη, άλλωστε, καί παραδέχθησαν τοϋτο 
καί οί τεχνοκράται τοϋ SHAPE δτι τό έπινοηθέν σχέδιον 
"ΒΕΡΟΝΑΣ" είναι πολύπλοκον, άνεφάρμοστον, δέν καλύ

πτει πλήρως τούς έπιχειρησιακούς σκοπούς καί δέν άπο

κλείει τάς παραβιάσεις άνωθεν έθνικοϋ χώρου. 

»Χ. Μέ τό σχέδιόν μας αότό δέν θίγονται α{ ίκανοποιη

τικαί διευθετήσεις τάς δποίας εχομεν έπιτύχει διά τά δρια 

περιοχών εόθύνης τοϋ 7ATAF, μέ τάς συνομιλίας Χαίηγκ
Ντάβου. 

»ΧΙ. Μέ τήν άντιπρότασίν μας δέν άποφεύγομεν τάς 

ύπερπτήσεις τουρκικών άεροσκαφών άνωθεν έλληνικοϋ 

χώρου, άλλ' αύται είναι ήθελημέναι καί συμπεφωνημέναι 

έπί βάσεως άμοιβαιότητος. 

»XII. Κατόπιν τούτων έκτιμώμεν δτι, ή παροϋσα πρό
τασίς μας, ή όποία είς τήν οόσίαν σημαίνει έπιστροφήν είς 

τό προηγούμενον καθεστώς, θά πρέπει νά έπικροτηθή άπό 

τούς συμμάχους, διότι βασίζεται είς παραδεδεγμένας άρ

χάς, έγγραφα καί διαδικασίας καί είς τήν μέχρι τοϋδε χρή

σιμον πρακτικήν έφαρμογήν. 

»XIII. Βεβαίως δέν άναμένομεν νά γίνη άποδεκτή καί 
μάλιστα άδιαμαρτυρήτως άπό τουρκικής πλευράς. 

»Πάντως, έάν ή τουρκική πλευρά τήν άπορρίψη, θά ελ

θη είς δυσχερή θέσιν, διότι θά δώσουν έπιχειρήματα νά 

καταδειχθή φανερά ή προσπάθεια χρησιμοποιήσεως από 
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μέρους των του ΝΑΤΟ, διά τήν έξασφάλισιν άλλων θέσεων 

καί σκοπών είς βάρος μας. 

»'Εάν πάλιν γίνη άποδεκτή ή λύσις αϋτη, θά συνεχίση 

ή προϋπάρχουσα κατάστασις, μέ τάς γνωστάς δυσκολίας, 

χωρίς νά παραβλάπτωνται τά έθνικά μας συμφέροντα. 

»XIV. • Η λύσις αϋτη διευκολύνει καί τάς έπί πολιτικοu 
πεδίου διεξαγομένας συζητήσεις διά τόν έλεγχο του έναε

ρίου χώρου τοu Αιγαίου. 

»β. Μειονεκτήματα 

»' Η λύσις έχει άσφαλώς καί τά μειονεκτήματά της, τι
νά των δποίων ε{ναι: 

»I. 'Αφήνει έκκρεμές τό θέμα τών δρίων άεραμύνης τών 
6 καί 7 ΑΤ AF καί δυνατόν νά δημιουργηθοuν δυσχέρεια ι 
είς τόν καθορισμόν περιοχών εuθύνης εις δλα τά κλιμάκια 

τακτικών άεροποριών. 

»II. 'Ο συντονισμός άπό τό 'Ανώτατον Κλιμάκιον 
(COMAIRSOUTH), καίτοι τεχνολογικώς δυνατός, θά πα
ρουσιασθή ώς ίδιάζων εις τήν Ν. περιοχήν, καί δυνατόν νά 

άπαιτήση συμπληρωματικάς διευθετήσεις, αί άνάγκαι των 

δποίων θά έκτιμηθοuν κατά τήν έφαρμογήν. 

»III. 'Αφήνει περιθώρια διά τουρκικάς επιδιώξεις δρά
σεως εις τόν διεθνή καί εθνικόν έναέριον χώρον του Αι

γαίου, άλλά τοuτο δύναται νά γίνεται επί βάσεως άμοιβαιό

τητος, έφ' δσον δ COMAIRSOUTH εΙ ναι προσεκτικός, 
δίκαιος καί λογικός. 

»IV. Κατά τήν άποψιν κ. Α/ΓΕΝ, δ καθορισμός ένιαίας 
περιοχής άεραμύνης ικανοποιεί τήν θέσιν τής Τουρκίας 

περί μή ύπάρξεως γεωγραφικών δρίων διοικήσεως (null 
and void), δυνατόν δέ νά άποτελέση προοίμιον διά τήν 
κατάργησιν των δρίων ναυτικών περιοχών (MEDEASτ), 

μέ τό αίτιολογικόν δτι ή διεξαγωγή άεροναυτικών επιχει

ρήσεων άπαιτεί ένιαίον χώρον. 

»Βεβαίως, δυνατόν νά χρειασθοuν ώρισμέναι διευθε

τήσεις διά τόν άποτελεσματικώτερον συντονισμόν άερο

ναυτικών επιχειρήσεων είς τόν Αίγαίον, άλλ' αύται δύ

νανται νά εξασφαλισθοuν, χωρίς νά καταργηθοuν τά δρια 

(MEDEASτ), τά όποία οϋτε τό σχέδιον "Βερόνας" καταρ

γεί. Προφορική άλλωστε παρατήρησις καί τών τεχνοκρα

τών του SHAPE ύπήρξεν, δτι τό "Task force concept" 
ξεχάστε τό. ΕΙναι μiiλλον νεκρόν. 

»4. Cross-tell 
»·Η άντιπρότασίς μας εΙ ναι σαφής καί τεχνικώς ισχυ

ρή, διότι: 

»α. Έμμένομεν είς τήν θέσιν μας δτι τό cross-tell θά 
γίνεται σύμφωνα μέ τίς διαδικασίες καί τά επίσημα κείμε

να του ΝΑΤΟ, εις τάς γειτονικάς περιοχάς έγκαίρου προ

ειδοποιήσεως (E.W.) 41 καί 45. 
»β. Ύπερακοντίζομε τήν δημιουργία "είδικοu καθε

στώτος" cross-tell, άποκλ.ειστικώς είς τό Αίγαίον, τό 
δποίον, δπως παρεδέχθησαν καί ο{ τεχνοκράτες SHAPE, 
ουδένα στρατιωτικόν σκοπόν έξυπηρετεί. 

»γ. 'Αποδυναμώνομε τήν πρότασίν Χαίηγκ"Βερόνας", 

διά τής έντάξεως καί τών έθνικών ραντάρ είς τό σύστημα 

cross-tell. Τοuτο, καίτοι εΙναι πρός τό συμφέρον των 

άμυντικών συμφερόντων τής Συμμαχίας, δέν ύποστηρί

ζεται άπό τουρκικής πλευρiiς, διά νά προβάλλεται δτι τό 

'Ανατολικόν Αίγαίον καλύπτεται μόνον άπό τά τουρκικά 

ραντάρ καί, κατά συνέπειαν, δ έλεγχος του χώρου αuτοu 

διά σκοπούς άεραμύνης, δέον νά άνατεθή είς 6ATAF. 
»δ. Μειονέκτημα κατά τόν κ. Α/ΓΕΑ εΙναι δτι άφήνει 

άνοικτόν τό θέμα περιοχών E.W. (εγκαίρου προειδοποιή
σεως) καί των τακτικών άεροπορικών επιχειρήσεων. 

»ε. Τό πρόβλημα δμως τουτο καλύπτεται άπό τήν § Ι 

καί 5 τών άντιπροτάσεών μας, καθ' ήν, "ή Έλλάς δέχεται 
δλα τά MC καί τά άλλα σχετικά κείμενα τής Συμμαχίας μέ 
ήμερομηνίαν προγενέστερην τής 14ης Αuγούστου 1974" 
εiς τά όποία περιλαμβάνεται καί ρυθμίζουσα τάς περιοχάς 

E.W. (41) καί τακτικάς άεροπορικάς επιχειρήσεις. Ώς 
έπίσης καί μέ τήν τελευταίαν δέσμευσιν τής§ 3 "Κατά τάς 
καθιερωμένας διαδικασίας καί έγγραφα του ΝΑΤΟ" καί, 

μέ τήν τελευταίαν κυρίαν παράγραφον "λοιπά θέματα", 

τής άντιπροτάσεως δπου καθορίζεται δτι θά "iσχύουν τά 

συμφωνηθέντα κατά τάς συνομιλίας Χαίηγκ- Ντάβου", είς 

τά όποία περιλαμβάνονται λεπτομερώς καί τά άνωτέρω. 

»5. Ναυτικαί έπιχειρήσεις εις τό Αίγαίον 
»α. Τό θέμα τουτο επεχείρησε νά διαφοροποιήση τεχνι

έντως δ Χαίηγκ, διά τής άπομονώσεως κατά τήν έφαρμο

γήν του ένός μόνον MC, του 57 I 3, πού προβλέπει δτι δ 
COMNA VSOUTH, δύναται νά διατηρή i\ μεταβιβάζη τόν 
έπιχειρησιακόν έλεγχον, έφ, δσον θεωρηθή άναγκαίον. 

'Ενώ τουτο διά τήν συγκεκριμένη ν περίπτωσιν πρέπει νά 

συνδυάζεται καί μέ τά MC 36/2, 38/3 καί 38/4. 
»β. Διά τής διατυπώσεως τής άντιπροτάσεώς μας έξα

λείφομε τήν σύγχυσιν ταύτην καί δεχόμεθα "α{ ναυτικαί 

έπιχειρήσεις νά διεξάγωνται εντός τής περιοχής CIN
CSOUTH, σύμφωνα μέ τά MC καί άλλα κείμενα τής Συμ
μαχίας, μέ τά όποία ή Έλλάς έχει συμφωνήσει". 

»γ. 'Αποφεύγομεν νά μνημονεύσωμεν, εν πρός εν τά 

σχετικά MC, διά νά άποφύγωμε τόν έρεθισμόν καί τήν 
άδυναμίαν του SACEUR νά μνημονεύση ταυτα, δπως άπο
δεικνύεται έκ τής έπιμόνου άποφυγής τούτου νά μνημονεύ

ση ταuτα καί τής προσπαθείας μιiiς άορίστου δικαιολογίας 

των τεχνοκρατών, δτι "τουτο νοείται". 

»δ. Εlς τήν οuσίαν οuδεμία διαφοροποίησις έπέρχεται 

είς τάς μέχρι τουδε έφαρμοζομένας διαδικασίας καί τά ίσχύ

οντα, ώς έπίσης εις τά συμπεφωνημένα μεταξύ Χαίηγκ-Ντά

βου. 

»ε. 'Έχει τό μειονέκτημα δτι κατά τυχόν διευκρινίσεις, 

θά πρέπει νά συγκεκριμενοποιήσωμεν τόν δλον μηχανι

σμόν έπί τΌ βάσει των MC, δπότε δέν θά εΙναι άκαμπτος 
καί αuτόματος δ έλεγχος πάντοτε, ώς μέχρι τουδε, ύπό του 

COMEDEAST, άλλά θά πρέπει νά του άνατίθεται. Τουτο 
δμως δέν μεταβάλλει τήν οuσίαν του ελέγχου. 

»6. Λοιπά σημεία 
»α. Προοίμιον 

»'Από τό προοίμιον τής προτάσεως Χαίηγκ, άφαιροu

μεν, διά τής άντιπροτάσεώς μας, τόν δρον "προσωρινές", 

καίτοι τόν έχουμε δεχθή . Τουτον μεταφέρομεν είς τήν πα

ράγραφον 3 των διευκρινίσεων, δπου ε{ναι ή όρθή του θέ
σις. 

»β. Παράγραφος 1 διευκρινίσεων 
»Δεχόμεθα, διά ταύτης, δλα τά MC, μέ τά όποία είχαμε 

συμφωνήσει είς τό παρελθόν καί όχι μόνον τά MC 57 Ι 3 κ"αί 

66/1, τά όποία άπεμονώθησαν άπό δλα τά άλλα καί πιεστι
κώς, διά τής προτάσεως Χαίηγκ, μiiς ζητείται νά συμφωνή

σωμεν ειδικώς μέ αuτά. 
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»~Ετσι, έξουδετερώνουμε τήν πίεσιν καί ταυτοχρόνως 

ύπερακοντίζομε τήν άντίστοιχον διατύπωσιν τoiJ Σχεδίου 

Χαίηγκ καί άσφαλίζομε τάς περιοχάς έγκαίρου προειδο

ποιήσεως E.W., τάς περιοχάς τακτικών άεροπορικών έπι
χειρήσεων, τάς διαδικασίας ναυτικών έπιχειρήσεων είς τό 

Αίγαίον, καθώς καί τάς διαδικασίας σχεδιάσεως, όργανώ

σεως καί λειτουργίας έντός τής Συμμαχίας. Τά άπό μακροϋ 

έκκρεμοϋντα θέματα όφείλουν νά άκολουθήσουν τάς δια

δικασίας ταύτας. 

»γ. 'Άρσις ΝΟΤΑΜ 

»·Η άντιπρότασις, δπως καί τό σχέδιον Χαίηγκ "Βε

ρόνας", προβλέπει τήν ταυτόχρονον άρσιν τών ΝΟΤΑΜ 

1157 ('Ελλάδος) καί 714 (τουρκίας). Διά τής άρσεως ταύ
της άπελευθερώνεται τό Αίγαίον διά σκοπούς έμπορικούς 

καί διευκολύνεται ή άπό πολιτικής πλευράς έπίλυσις τοϋ 

προβλήματος έλέγχου τοϋ έναερίου χώρου τοϋ Αίγαίου, 

πού, μετά ταϋτα, δέν εχει λόγον ύπάρξεως. 

»δ. Μέ τήν τελευταίαν κυρίαν παράγραφον "λοιπά θέ

ματα" τής άντιπροτάσεώς μας, έπιδιώκομεν νά δώσωμεν 

εμφασιν δτι αί διευκρινίσεις άναφέρονται μόνον είς τήν 

Συμφωνίαν Χαίηγκ-Ντάβου καί δέν εlναι αύτοτελείς καί 

άνεξάρτητοι. Κατά συνέπειαν τά συνομολογηθέντα κατά 

τάς συνομιλίας Χαίηγκ-Ντάβου ίσχύουν. 

»»Ετσι, άσφαλίζομε τάς συνομιλίας καί δέν κινδυνεύο

μεν νά εύρεθώμεν πρό γενικής άμφισβητήσεως καί άνα

τροπής. 

»7. Γενικόν συμπέρασμα 
»'Εξ δλων τών άνωτέρω προκύπτει δτι, ή συνημμένη 

άντιπρόταση έπί τοϋ Σχεδίου Χαίηγκ "Βερόνας", χωρίς νά 

εlναι ίδανική λύσις, εlναι ή περισσότερον προσαρμοζο

μένη πρός τά πράγματα. Εlναι έφαρμόσιμος, ρεαλιστική, 

προστατεύει τά έθνικά μας συμφέροντα, δέν άφίσταται των 

πρό τοϋ 1974 έφαρμοζομένων καί εlναι χρήσιμος διά τήν 
Συμμαχία ν καί βασίζεται είς τάς καθιερωμένας καί ίσχυού

σας διαδικασίας Είς τό ΝΑΤΟ. 
»Δέν έπιλύει πλήρως τάς διαφοράς μας μέ τήν Τουρκί

αν. Βασίζεται δμως έπί τής άρχής τής άμοιβαιότητος, δίδει 

διέξοδον είς θέματα έκπαιδεύσεως καί συνεργασίας είς τό 

Αίγαίον καί παρέχει, άμυδράν εστω, δικαιολογίαν είς τήν 

Τουρκίαν νά άρη τάς έπιφυλάξεις της διά τήν σύνδεσιν τής 

'Ελλάδος μέ τήν ένοποιημένη δομήν τοϋ ΝΑΤΟ, ύπό τό 

πρόσχημα δτι εγινε κάποια διευθέτησις είς τό Αίγαίον. 

»Βεβαίως, τά πλέον εύαίσθητα θέματα περαμένουν έκ

κρεμή, ώς εlναι τό θέμα δρίων των 6 καί 7 ATAF, καί τά 
όποία θά πρέπει νά έπιλυθοϋν κάποτε δριστικώς. 

»Ή Έλλάς δμως κατά τάς συζητήσεις αύτάς θά εlναι 

πλήρως έντός τής Συμμαχίας. 

»8. 'Η άντιπρότασις εχει έπεξεργασθή άπό τήν Είδικήν 
'Ομάδα καί εχει συζητηθή μέ κ.κ. Α/Γ.Ε. 

»9. Κατόπιν τούτων προτείνεται ή υίοθέτησις τής άντι
προτάσεως ταύτης»40 • 

Στίς 30 Μαίου, ό στρατηγός Χαίηγκ θά ύποβάλει 
νέο σχέδιο προτάσεων, έλαφρά τροποποιημένο σέ 

σχέση μέ τό προγενέστερο «σχέδιο Βερόνας». Συγ

κεκριμένα, δέν γινόταν πλέον λόγος γιά άκυρότητα 

των προηγούμενων ρυθμίσεων, προβλεπόταν ό περι

ορισμός των άρμοδιοτήτων συντονισμοϋ τής άερά-

μυνας τοϋ ARAOC στό διεθνή χώρο τοϋ Αiγαίου, 
διευκρινιζόταν δτι οί έλληνικές καί τουρκικές άρχές 
είναι άρμόδιες γιά κάθε δραστηριότητα στούς άντί

στοιχους έθνικούς χώρους, ένώ οί άρμοδιότητες τοϋ 

CINCSOUTH παρέμεναν δπως είχαν διατυπωθεί: 

στήν προηγούμενη πρόταση Χαίηγκ μέ τήν προσθή

κη καί νέου άσαφοϋς κριτηρίου: των «άπαιτήσεων 

άποστολής», πέραν τοϋ προηγουμένου περί <<έπιχει

ρησιακοϋ έλέγχοω>41 • 

'Ο ϊδιος ό SACEUR θά έπιχειρήσει νά άναλύσει 
τίς νέες προτάσεις του, μέ έπιστολή πού θά διαβιβά

σει στόν Κ. Καραμανλή δ 'Αμερικανός πρέσβης 

στήν 'Αθήνα, στίς 16 'Ιουνίου: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Πιστεύω δτι βρισκόμαστε σέ ενα σημαντικό καί ίστο

ρικό σημείο καμπής, στήν κοινή μας προσπάθεια νά έπι

στρέψουν οί έλληνικές δυνάμεις στήν συμμαχική στρατιω

τική δομή. 'Όπως γνωρίζετε, στόν διοικητή τών Συμμαχι

κών Δυνάμεων Εύρώπης άνατέθηκε, άπό τό γενικό γραμμα

τέα τοϋ ΝΑΤΟ, ή όργάνωση μιdς άποστολής συλλογής 

στοιχείων, μέ σκοπό τή σύντομη έπιστροφή των έλληνι

κών δυνάμεων στή συμμαχική στρατιωτική δομή . ·Η προ

σπάθεια αύτή κλιμακώθηκε μέ τήν πρόταση πού διαβιβά

στηκε στό στρατηγό Ντάβο καί τό στρατηγό 'Εβρέν στίς 

30 Μα"ίου 1979. 
»Θεωρώ δτι ή τελική αύτή διατύπωση Ικανοποιεί κάθε 

άνησυχία πού περιεχόταν στήν έπιστολή πού μοϋ άπηύθυ

νε δ στρατηγός Ντάβος στίς 10 Μα"ίου, μέ τήν έξαίρεση 
τοϋ συντονισμοϋ άεράμυνας, στό μέτρο πού: 

»- Δέν άκυρώνεται κανένα ΝΑΤΟικό εγγραφο. 

»- ·Η έθνική κυριαρχία δέν παραβιάζεται μέ δποιοδή

ποτε τρόπο. 'Αντίθετα, έπιβεβαιώνεται, είδικά γιά τόν έναέ

ριο χώρο πάνω άπό τά νησιά τοϋ Αίγαίου. 

»- COMEDEAST παραμένει καί τά δριά της δέν άμ
φισβητοϋνται άμεσα. 

» • Οπωσδήποτε, δσον άφορά τίς καθημερινές έπιχειρή
σεις άεράμυνας, πρέπει νά έπέλθουν άλλαγές ώστε νά έξυ

πηρετηθοϋν ή ηδη ύπάρχουσα διοίκηση τής Σμύρνης καί ή 

προγραμματιζόμενη νέα διοίκηση στήν Λάρισα. • Η πρό
τασή μου προβλέπει δτι δ συντονισμός πού γινόταν προη

γουμένως άπό τό COMSIXAT AF στή Σμύρνη θά πραγμα
τοποιείται τώρα άπό τό Κέντρο Προωθημένων Περιφε

ρειακών 'Αεροπορικών 'Επιχειρήσεων τοϋ COMAIR
SOUTH στήν Λάρισα. 'Ακόμη πιό σημαντικό εlναι δτι 
μπορείτε νά εlστε βέβαιος πώς, στήν πράξη, οί συντονι

στικές λειτουργίες τοϋ CINCSOUTH δέν θά εlναι τεχνικά 
άνεφάρμοστες καί δέν θά δημιουργοϋν άπαράδεκτες κατα

στάσεις γιά τήν 'Ελλάδα. 

»Δέν γνωρίζω ποιά θά εlναι ή άντίδραση τής τουρκικής 

πλευράς στήν τελευταία αύτή πρόταση, πού τούς παραχω

ρεί πολύ λιγότερα άπό αύτά στά όποία εlχαν έπιμείνει. Σέ 

κάθε περίπτωση, θεωρώ τήν πρόταση λογικό συμβιβασμό 

δύο θέσεων πού ώς τώρα δέν έναρμονίζονταν. Δυστυχώς 
δέν διαθέτω χρόνο γιά περαιτέρω άλλαγές. ~Ετσι, μετά τή 

λήψη τής άπαντήσεώς σας, θά έπιζητήσω νά μάθω τίς 

τουρκικές άντιδράσεις, πρίν συντάξω τήν τελική μου άνα

φορά. 
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»'Αντιλαμβανόμαστε καί οί δύο τόν περίπλοκο χαρα

κτήρα 'του προβλήματος. 'Ωστόσο, έλπίζω δτι θά είστε σέ 
θέση νά άπαντήσετε θετικά καί είμαι βέβαιος δτι αύτό θά 

άπολήξει στήν ταχεία έπιστροφή τής 'Ελλάδος, ύπό 

έφαρμόσιμες συνθήκες, στήν στρατιωτική δομή της Συμ

μαχίας». 

'Επιδίδοντας τήν έπιστολή, δ Ρ. Μάκ Κλόσκυ 

είχε έπισημάνει προφορικά στον Κ. Καραμανλή καί 

τά άκόλουθα: 

«Μετά τή δική σας συνετή πρόσκληση γιά τήν ταχεία 

έπιστροφή τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ, ξεκίνησε διάλογος 

στό στρατιωτικό-τεχνικό έπίπεδο, μεταξύ τών στρατηγών 

Χαίηγκ καί Ντάβου, πού άποσκοποuσε νά διαμορφώσει 

μιά βάση γιά τήν έπιστροφή, κατά τρόπο άποδεκτό καί 

στήν 'Ελλάδα καί στούς συμμάχους, άναγνωρiζοντας τήν 
άνάγκη γιά δμόφωνη έγκριση. 

»'Όταν έγινε σαφές δτι θά ήταν άπαραίτητο νά βρεθοuν 

"ένισχύσεις καί διασαφηνίσεις" τής συμφωνίας Ντάβου

Χαίηγκ, έγινε προσπάθεια νά κρατηθεί τό θέμα σέ έπίπεδο 

κατώτερο άπό αύτό στό όποίο ή δημοσιότητα θά έκαμε 

δυσκολότερη τήν έπίτευξη λύσεως. 

»νΕτσι, δ γενικός γραμματέας Λούνς ζήτησε άπό τό 

στρατηγό Χαίηγκ νά κατευθύνει τίς προσπάθειές του στήν 

άνεύρεση γεγονότων (στοιχείων) άποδεκτών καί άπό τά 

δύο μέρη. 'Έχοντας πάντα ύπόψη του τίς δυσκολίες πού 

άντιμετωπίζετε σχετικά μέ τήν άποδοχή τής προτάσεως 

αύτής άπό τήν 'Ελλάδα, δ Χαίηγκ δούλεψε σκληρά τούς 

προηγούμενους 3\.6 μήνες σέ συζητήσεις μέ "Ελληνες καί 
Τούρκους έπισήμους, <δστε νά βρεθοuν διατυπώσεις πού νά 

γεφυρώνουν τίς διαφορές. 

»Γνωρίζετε δτι ή Κυβέρνηση των ΗΠΑ έπιζητεί τήν 

έπανένταξη τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ καί τήν άποκατά

σταση τής νότιας πτέρυγας τής Συμμαχίας. 'Ο πρόεδρος 

Κάρτερ έξέφρασε τή σχετική του δέσμευση στήν έπιστολή 

του τής I ης Μαρτίου, μέ τήν όποία ύποστήριζε τή νέα 
προσπάθεια τοu στρατηγοu Χαίηγκ. 

»'Όπως γνωρίζετε, μίλησα μέ τόν ύπουργό Ράλλη, καί 

δ Χ. Μίλλς μέ τόν ύπουργό 'Αβέρωφ, τήν περασμένη Πέμ

πτη, σχετικά μέ τό κρίσιμο στάδιο στό όποίο φθάσαμε, 

στήν πορεία έπιστροφής σέ μιά ύγιή, συμπαγή συμμαχία. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, θά ijθελα νά έπαναλάβω σέ σaς 

δρισμένα σημεία πού θίξαμε. 

»Στίς 13 'Ιουνίου, γιά πρώτη φορά, δ στρατηγός Χαί
ηγκ μaς έπέδωσε τό κείμενο τής τελευταίας του προτάσεως 

γιά τήν έπιστροφή τής 'Ελλάδος. Νομίζουμε δτι ή πρότα

ση είναι δ,τι τό καλύτερο μπορεί νά έπιτευχθεί, ισορροπη
μένη καί δίκαιη, καθώς καί δτι λαμβάνει ύπόψη τά ένδιαφέ

ροντα τής 'Ελλάδος, τής Τουρκίας καί τών ύπολοίπων με

λών τής Συμμαχίας. Μιά ρύθμιση βασισμένη έπί τής προτά

σεως αύτής θά ήταν έφαρμόσιμη άπό στρατιωτικής άπό

ψεως καί έπιθυμητή άπό τό σύνολο τής Συμμαχίας. 

»Σημειώνουμε ίδιαίτερα δτι ή πρόταση προβλέπει είδι

κά πώς οί διαρρυθμίσεις σχετικά μέ τό συντονισμό τής 

άεροπορικής άμυνας δέν πρόκειται σέ καμμιά περίπτωση 

νά παρεμποδίσουν τίς κυριαρχικές εύθύνες τής 'Ελλάδος 

νά ύπερασπίζει τόν έναέριο χώρο πάνω άπό τό σύνολο τοu 

έδάφους της, συμπεριλαμβανομένων τών έλληνικών νη-

σιών τοu Αίγαίου. 

»'Επιπρόσθετα τής ρητής έπιβεβαιώσεως τής έλληνι

κής κυριαρχίας, ύπάρχουν καί άλλες θετικές π1:υχές: 

»- έπιτρέπεται ή άμεση έπιστροφή στή Συμμαχία, 

>>- ή 'Ελλάδα θά μπορεί νά προβάλει τά έπιχειρήματά 
της γιά υίοθέτηση ρυθμίσεως γιά μόνιμη διοίκηση καί 

έλεγχο μέσα στά συμβούλια τοu ΝΑΤΟ, ώς πλήρες μέλος 

καί μέ ίσα δικαιώματα μέ τούς άλλους συμμάχους, 

))- τά πρό του 1974 σύνορα θά παραμείνουν "στά βι
βλία", άφοu δέν άναιροuνται ρητά, 

>>- διατηρείται ή έλληνική περιοχή ναυτικής διοική

σεως, χωρίς άμεση άμφισβήτηση τών συνόρων της, 

>>-ή άπόσυρση τής τουρκικής ΝΟΤΑΜ 714 θά έπιτρέ
ψει τήν άνάκληση τής έλληνικής ΝΟΤΑΜ 1157, ξανανοί
γοντας τούς άεροδιαδρόμους τοu Αίγαίου. 

»'Αναγνωρίζουμε δτι ή πρόταση θά άπαιτήσει εύελιξία 
άπό τήν πλευρά τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας. 'Ελπί

ζουμε δτι καί οί δύο πλευρές θά μελετήσουν προσεκτικά 

τήν πρόταση καί θά άποφασίσουν σύντομα δτι είναι δυνα

τό νά άνταποκριθοuν θετικά. 

>>Τό ζήτημα βρίσκεται κοντά στή λύση του. ν Αν δέν 

εύρεθεί λύση τώρα, πιθανότατα θά παρέλθει πολύς χρόνος 

γιά νά ξεκινήσουν τά μέρη μιά νέα προσπάθεια»42 • 

'Η άντίδραση τής 'Ελλάδος άπέναντι στίς νέες 

συμμαχικές προτάσεις ήταν, καί τή φορά αύτή, άρ

νητική. ~Ηδη, δ στρατηγός Ντάβος, σέ έπιστολή πού 

είχε, τρείς μέρες νωρίτερα, άπευθύνει στόν 'Αλεξάν

τερ Χαίηγκ, έίχε έπαναλάβει δτι ή tλληνική πλευρά 
έξακολουθεί νά πιστεύει δτι τήν καλύτερη βάση γιά 

τήν έπανασύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τό στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑΤΟ άποτελουν πάντοτε οί θέσεις πού 

διατυπώθηκαν στό πλαίσιο τής συμφωνίας Χαίηγκ

Ντάβου, τήν όποία είχαν υίοθετήσει δλα τά μέλη τής 

Στρατιωτικής 'Επιτροπής του ΝΑΤΟ πλήν τής 

Τουρκίας43 • 
Σέ μεταγενέστερο, έξάλλου, συγκεφαλαιωτικό 

μνημόνιο, μέ ήμερομηνία l9ης 'Ιουλίου, συνοψίζον

ται οί λόγοι πού δέν έπέτρεπαν στήν 'Ελλάδα νά 

άποδεχτεί τούς δρους πού είχαν προταθεί άπό τή 

Συμμαχία γιά τήν πλήρη έπανασύνδεση: 

«Στίς 5.5.79 δ SACEUR ύπέβαλε τήν δεύτερη πρότασή 
του πού άνέτρεπε στήν ούσία τήν συμφωνία Χαίηγκ-Ντά

βου καί πού περιελάμβανε κυρίως τά έξης νέα στοιχεία: α) 

νά δεχθοuμε δτι προηγούμενες ρυθμίσεις πού δέν θά συμ

φωνοuσαν μέ δσα άκολουθοuν θά έθεωροuντο άκυρες, β) νά 

δεχθοuμε τή δημιουργία δύο ζωνών, μία γιά άεράμυνα καί 

έγκαιρο προειδοποίηση άνω του ήπειρωτικοu έθνικοu έδά
φους, καί μία άλλη ζώνη cross-tell καί άεραμύνης πού θά 
περιελάμβανε τό Αίγαίο καί μόνον, άπό ήπειρωτική άκτή 

σέ ήπειρωτική άκτή, γ) νά δεχθοuμε τή δημιουργία στήν 

Λάρισα, ένός προκεχωρημένου κλιμακίου τοu COMAIR
SOUTH (ARAOC), πού θά είχε άντιπροσώπους του στό 
Κέντρο' Αεραμύνης τοu COMSEVENATAF στή Λάρισα, 
καί στό άντίστοιχο Κέντρο COMSIXATAF στήν Σμύρνη, 
μέ άποφασιστική άρμοδιότητα στό ARAOC στήν Λάρισα. 

Τό προκεχωρημένο αύτό κλιμάκιο θά ήταν έπανδρωμένο 
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μόνον άπό ξένους άξιωματικούς καί θά ε{χε τήν εύθύνη 

συντονισμοϋ των καθημερινών έπιχειρήσεων άεραμύνης. 

Είς ό,τι άφορα τήν σχεδίαση, τίς άσκήσεις, τήν διοίκηση 

καί τόν ελεγχο καί τήν διοίκηση έπιχειρήσεων άρμόδιος 

θά ήταν ό CINCSOUTH, ό όποίος θά ένεργοϋσε βάσει ένός 
νεοεισαγομένου άσαφοϋς κριτηρίου τοϋ "έπιχειρησιακοϋ 

ένδιαφέροντος των ένδιαφερομένων έθνών". 

>>'Η πρόταση ~ύτή πού εθετε κατ' ούσίαν ύπό τόν 

ελεγχο τοϋ ARAOC όλόκληρο τόν έλληνικό νησιωτικό 
χώρο τοϋ Αίγαίου δέν μποροϋσε, βέβαια, νά γίνει άποδε

κτή άπό τήν 'Ελλάδα καί άπερρίφθη. 

>>Στίς 30.5.79 ό SACEUR ύπέβαλε τήν τρίτη πρότασή 
του, όπου α) δέν γίνεται πλέον λόγος γιά άκυρότητα των 

προηγουμένων ρυθμίσεων, β) ο{ άρμοδιότητες συντονι

σμοϋ άεραμύνης τοϋ ARAOC περιορίζονται στόν διεθνή 
χώρο τοϋ Αίγαίου, γ) διευκρινίζεται ότι άρμόδιοι γιά κάθε 

δραστηριότητα στούς άντιστοίχους έθνικούς έναερίους 

χώρους εΙναι οί έλληνικές καί τουρκικές άρχές καί δ) οί 

άρμοδιότητες τοϋ CINCSOUTH παραμένουν όπως ε{χαν 
διατυπωθεί στήν δεύτερη πρόταση Χαίηγκ, προστιθεμένου 

καί νέου άσαφοϋς κριτηρίου: των "άπαιτήσεων άποστο

λής", πέραν τοϋ προηγουμένου περί "έπιχειρησιακοϋ 

ένδιαφέροντος". 

>>'Ο διακανονισμός αύτός μdς φαίνεται, άπό καθαρά 

στρατιωτικής άπόψεως, τελείως άνεφάρμοστος καί έπιζή

μιος γιά τήν άμυνα τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας άλλά 

καί όλόκληρης τής περιοχής καί τοϋτο διότι Ι) δέν ύπάρ

χουν σαφώς καθωρισμένα όρια διοικήσεως, πράγμα πού θά 

όδηγήσει μοιραία σέ συνεχείς προστριβές, άσυνεννόησίες 
καί ουσιαστική άδυναμία έκτελέσεως τών άποστολών άε

ραμύνης, 2) τά προβλεπόμενα ε{ ναι άνεφάρμοστα λόγω τής 
γεωγραφικής ίδιομορφίας τοϋ Αίγαίου καί τών έπιδόσεων 

των συγχρόνων άεροσκαφών. Πράγματι, στό χώρο τοϋ ΑΙ

γαίου ύπάρχουν έγκατεσπαρμένα 2.316 έλληνικά νησιά, 
νησίδες, βραχονήσια κ.λπ., πού τό καθ' ενα άπό αύτά εχει 

καί τήν αίγιαλίτιδά του ζώνη καί πού δλα μαζί δημιουρ

γοϋν tιJάριθμες στήλες έθνικοϋ έναερίου χώρου. Θά μεί
νουν ετσι ύπό τήν δικαιοδοσία τοϋ ARAOC ώρισμένες μό
νον άκανόνισtες καί διακεκομμένες περιοχές καί στενές 

διαβάσεις. 'Υπό τίς συνθήκες αύτές ε{ναι άδιανόητη ή συ

νύπαρξη δύο διοικήσεων Κ(lί δύο εύθυνών στό Αίγαίο. 'Η 

συνύπαρξη άλλωστε αύτή θά ε{ναι τελείως άδύνατη σέ πε

ρίπτωση πού ή 'Ελλάς θά άποφάσιζε τήν έπέκταση τών 

χωρικών της ύδάτων άπό 6 σέ 12 ν.μ. 
)) 'Όπως ε{ ναι φανερό, οί προτάσεις αύτές, έκτός τοϋ δτι 

εΙναι τεχνικά δυσεφάρμοστες, διότι υίοθετοϋν ενα σαφές 

καί πολύπλοκο σύστημα aντικαθιστώντας έκείνο πού λει

τούργησε έπιτυχώς έπί 20ετίαν, ε{ναι καί πολιτικά άπαρά

δεκτες γιά τήν 'Ελλάδα, γιατί εστω καί ύπό τόν τύπο τής 

προσωρινότητος άνατρέπουν τό καθεστώς πού ίσχυε πρίν 

άπό τό 1974 καί έπιβάλλουν στήν 'Ελλάδα δ ρους δυσμενέ
στερους άπό έκείνους πού ίσχυαν τότε))44 • 

5-7 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1979 

Διεξάγεται, στήν Κασσάνδρα τής Χαλκιδικής, τό 

πρώτο Συνέδριο τής Νέας Δημοκρατίας μέ κύριο άν

τικείμενο τήν προετοιμασία της όργανωτικής δομής 

καί τήν έφαρμογή των νέων όργανωτικ&ν κανόνων 

τοϋ κόμματος. 

Κατά τήν ενα'ρξη των έργασι&ν τοϋ Συνεδρίου, 

μετά άπό σύντομο χαιρετισμό τοϋ Κ. Παπακωνσταν

τίνου, ό άρχηγός τοϋ κόμματος, Κ. Καραμανλής, 

έξεφώνησε βαρυσήμαντο λόγο: 

«'Αγαπητοί φίλοι, 

»Μέ ίδιαίτερη ίκανοποίηση καί θά έλεγα μέ συγ

κίνηση προσέρχομαι σήμερα στό Α' Συνέδριο τής 

Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μέ τό Συνέδριο αύτό πρα
γματοποιείται παλιά καί μόνιμη tπιθυμία μου: Νά 

όργανωθή δημοκρατικά τό κόμμα. Εlμαι βέβαιος ότι 

ή όργάνωση αύτή θά άποτελέση tγγύηση γιά τήν 

μακροβιότητα καί τήν συνοχή του κόμματός μας, 

άφου δ σεβασμός τής άρχής τής πλειοψηφίας καί τής 

πολιτικής του φιλοσοφίας θά προσδιορίζουν τήν πο

ρεία του στό μέλλον. 

»'Η πρωτοβουλία πού άναλαμβάνει σήμερα ή 

Νέα Δημοκρατία ε{ναι πράγματι ίστορική όχι μόνον 

γιά τό κόμμα μας, άλλά γενικώτερα γιά τόν τόπο. 

Γιατί κάνει πράξη αύτό πού tπί 150 χρόνια άποτελου
σε στήν 'Ελλάδα προσδοκία άπραγματοποίητη. Καί 

γιατί δίνει τό παράδειγμα γιά τήν δημιουργfα πολιτι

κών όργανισμών δημοκρατικά συντεταγμένων, στήν 

θέση τών βραχύβιων προσωπικών κομμάτων. 

>>'Αγαπητοί φίλοι, 

»Ή πολιτική φιλοσοφία τής Νέας Δημοκρατίας 

έχει σάν βασικό σκοπό τήν συσπείρωση όλων τών 

'Ελλήνων στήν οiκοδόμηση μιaς δημοκρατfας, θε

μελιωμένης στό σεβασμό τής tθνικής άνεξαρτησίας 
καί τής λαϊκής κυριαρχίας καί ίκανής νά προστατεύ

ση τήν ήθική καί ύλική έλευθερία τών πολιτών της. 

»Καί αύτή ή φιλοσοφία της, προσηλωμένη στά 

πάγια συμφέροντα του έθνούς, προσλαμβάνει ένα δι

αυγές όσο καί θετικό περιεχόμενο πού άποτυπώνεται 

στίς άκόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

»1. Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν lδέα του 
έθνους. Ά ναγνωρίζει καί δέχεται ότι: Τό έθνος πα

ραμένει τό φυσιολογικό πλαίσιο τής ζωής του &τό

μου. Κανένα πρόσωπο καί κανένας σχηματισμός δέν 

καταξιώνεται ήθικά, πολιτικά καί πολιτιστικά έξω 
άπό τά έθνικά πλαίσια. 

»'Η tθνική συνείδηση ε{ ναι συνείδηση μιaς 
άποστολής. 'Εμπνέει τά άτομα καί τά παρακινεί νά 

μοχθήσουν γιά τήν πρόοδο καί τήν άνεξαρτησία τής 

πατρίδος τους καί νά τήν ύπερασπιστουν άκόμα καί 

μέ θυσία τής ζωής τους. 

»Ή Νέα Δημοκρατία tμπνέεται καί παραδειγμα

τίζεται άπό τά λαμπρά πολιτιστικά πρότυπα πού 

tδημιούργησε δ έλληνικός πολιτισμός κατά τήν δια

δρομή τών αiώνων. Ή ούσία τής πολιτικής της φι

λοσοφίας ε{ναι έλληνική καί συνδυάζει τήν ύγειa 

παράδοση μέ δ, τι καλύτερο έχει νά μaς προσφέρη ή 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



120 ΠΡΩ1ΌΒΟΥ ΛΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ 

σύγχρονη σκέψη. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία θεωρεί πρωταρχικ{J χρέος 
της τήν διασφάλιση τής έθνικής άνεξαρτησίας καί 

τής έδαφικής άκεραιότητος τής χώρας. Πιστεύει ότι 

τό έλληνικό έθνος μόνον έλεύθερο, άνεξάρτητο καί 

κυρίαρχο μπορεί νά συνεχίση τήν ίστορική του πο
ρεία καί νά καλλιερrfί τόν έθνικό του πολιτισμό. 'Η 

έθνική άνεξαρτησία άλλωστε άποτελεt προϋπόθεση 

τής δημοκρατίας. 'Υπήρξαν άσφαλώς καί ύπάρχουν 

χώρες άνεξάρτητες χωρίς δημοκρατία, άλλά δέν 

ύπήρξαν ποτέ καί δέν θά ύπάρξουν χώρες δημοκρα

τικές χωρίς έθνική άνεξαρτησία. 

))2. Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν είρηνική 
συμβίωση τών λαών. Καταδικάζει κάθε πράξη βίας 

καί αυθαιρεσίας. Κάθε μορφή έπεμβάσεως στίς έσω

τερικές ύποθέσεις άλλων χωρών. Καί εlναι άνεπιφύ

λακτα ύπέρ τής συμμετοχής τής 'Ελλάδος στούς διε

θνείς όργανισμούς, πού έχουν ώς άποστολή τήν κα

τοχύρωση τής είρήvης. 'Υποστηρίζει όμως παράλ

ληλα τήν άνάγκη νά δπλιστοvν οί όργανισμοί αvτοί 

μέ τήν έξουσία τής έπιβολής κυρώσεων, γιά νά μπο

ρέσουν νά προστατεύσουν άποτελεσματικά τόν διε

θνή νόμο. 

, )) Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι κανένας λαός 
δέν θέλει τόν πόλεμο. Γι ' αvτό καί θεωρεί τήν έλευ
θερία, έθνική καί πολιτική, βασικό παράγοντα γιά 

τήν έδραίωση τής παγκόσμιας είρήνης. Γιατί μόνον 
ύπό συνθήκες έλευθερίας μπορούν οί λαοί νά έκδη

λώσουν τήν είρηνόφιλη θέλησή τους καί νά έπηρεά

σουν τήν πολιτική τών Κυβερνήσεών τους. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι ή θέση τής 
'Ελλάδος εlναι στόν δυτικό κόσμο, μέ τό.ν όποίο άπό. 

μακρού έχει συνδεθή πολιτικά, οίκονομικά καί 

άμυντικά. Ύπερασπlζεται τά zδια μέ αvτό.ν ίδεώδη. 
Καί έχει τήν zδια πολιτική φιλοσοφία μέ όλες τίς 

δημοκρατικές χώρες πού τό.ν άπαρτίζουν. Ή θέση 

όμως αύτή δέν έμπό.δισε τήν 'Ελλάδα νά άναπτύξη 

σχέσεις φιλικές μέ όλους τούς λαούς καί ίδιαίτερα μέ 

τό.ν άραβικό. κό.σμο καί τούς γείτονές της. 'Η 'Ελλάς 

προωθεί στήν Βαλκανική τήν lδέα τής πολυμερούς 

συνεργασίας, πού θά προαγάγη τά συμφέροντα τών 

λαών της καί θά προστατεύση τήν είρήνη τής περιο

χής. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία έπεδίωξε καί έπέτυχε τήν 
όργανική ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινό.τητα. Γιατί πιστεύει στήν ίδέα τής Ήνωμένης 

Εvρώπης καί θέλει νά συμβάλη στήν πριηιματοποίη

σή της. 'Αλλιi καί γιατί πιστεύει ότι στό. χώρο τής 
Κοινό.τητος ή χώρα μας, διατηρώντας τά έθνικά της 

χαρακτηριστικά, θά έπιταχύνη τήν οlκονομική καί 

πολιτιστική της άνάπτυξη. Θά κατοχυρώση τούς δη

μοκρατικούς της θεσμούς, θά ένισχύση τήν έθνική 

της άνεξαρτησία. Καί θά έχη λό.γον όχι μό.νον γιά τή 

δική της τύχη, άλλά καί γιά τήν πορεία τής Εvρώ-

πης, dφov θά έπηρεάζη μέ τήν ψήφο της τίς άποφά

σεις τής Κοινότητος. 

))3. Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν κοινοβου
λευτική δημοκρατία. Σέ μιά δημοκρατία όμως μαχό.

μενη καί όχι παράλυτη. Σέ μιά δημοκρατία ίκaνή νά 

προστατεύη άποτελεσματικά τήν έλευθερία καί τήν 

πρόοδο τοv κοινώνικοv συνόλου. Σέ μιά δημοκρατία, 

πού νά συνδυάζη τήν έλευθερία μέ τήν τάξη καί τήν 
τάξη μέ τήν κοινωνική διΚαιοσύνη. Γιατί δέν μπορεί 
νά ύπάρξη έλευθερία χωρίς τάξη, όπως δέν μπορεί νά 
ύπάρξη καί τάξη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία δέν δέχεται ότι μπορεί νά 
ύπάρχουν οίκονομικοί καί κοινωνικοί στό.χοι, γιά 

τήν έπίτευξη τών όποίων άξίζει νά θυσιαστούν οί 
δημοκρατικές έλευθερίες. Καμιά σκοπιμότητα δέν 

εlναι ίερό.τερη άπό. τό δικαίωμα τοv πολίτη νά άπο

φασίζη δ zδιος γιά τήν μοίρα του. Δέν δέχεται όμως 

έξ zσου ή Νέα Δημοκρατία τήν κατάχρηση τής έλευ

θερίας, πού ύπονομεύει τήν δημοκρατία καί τελικά 

τήν άποσυνθέτει. 'Η δημοκρατία προϋποθέτει έλεύ

θερο καί αvτοπειθαρχούμενο πολίτη. Γιατί ή δημο

κρατία δέν έπιβάλλεται. 'Η δημοκρατία βιώνεται. 

Καί πρέπει νά γίνεται πράξη στήν καθημερινή ζωή 

τοv πολίτη. Προϋποθέτει τόν σiβασμό. τής άρχής τής 

πλειοψηφίας καί τοv νό.μου. Καί aν σήμερα ή δημο

κρατία δοκιμάζεται, αvτό. κυρίως όφείλεται σtήν κα

τάχρηση τής έλευθερίας, πού μέ τό.ση γενναιοφροσύ

νη προσφέρει ή δημοκρατία σέ όλους τούς πολίτες. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία άντιτίθεται σέ δλες τίς 
μορφές του όλοκληρωτισμοv. 'Αντιτίθεται στό.ν 

κομμουνισμό, γιατί θεωρεί. προϋπό.θεση τής έφαρμο

γής τοv προγράμματό.ς του τήν κατάργηση τής δη

μοκρατίας. Γιατί άρνείται τήν ίερό.τητα τής προσω

πικό.τητας του άνθρώπου, άφρv του άφαιρεί μαζί μέ 

τίς έλευθερίες του τήν χαρά καί τήν έλπίδα τής προ

σωπικής δημιουργίας. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία άντιτίθεται έξ zσου σέ κάθε 
εlδος δικτατορίας~ Γιατί οί τυραννίες, έκτός άπό. τήν 

κατάλυση τής έλευθερίας, δδηγοvν μέ τό.ν τυχοδιω

κτισμό. τους κατά κανόνα σέ συμφορές. 

)) Ή Νέα Δημοκρατία άπορρίπτει τήν θεωρία τοv 
ταξικού κό.μματος, πού όδηγεί στήν έθνική άποσύν

θεση. Ή Νέα Δημοκρατία δέν έκπροσωπεί τά συμφέ

ροντα δρισμένης κοινωνικής τάξεως. 'Εκπροσωπεί 

έκείνους πού τήν άκολουθοvν καί πού προέρχονται 

άπο όλες τίς τάξεις τοv έλληνικοv λαοv, γιά τό σύ
νολον τοv δποίου καί άγωνίζεται. 

)) 'Αδέσμευτη άπό. δογματισμούς καί μεσσιανι

σμούς, ή Νέα Δημοκρατία διατηρεί τήν δυνατότητα 

νά προσφεύγη στίς προσφορό.τερες κάθε φορά λύ

σεις, άκό.μα καί τίς πιό. ριζοσπαστικές, πού ύπαγορεύ

ονται άπό. τά συμφέροντα του έθνους. η , αvτό καί 
δέν έντάσσεται στό. άνεδαφικό. καί παραπλανητικό. 

σχήμα Δεξιά-Κέντρο- 'Αριστερά. Μέσα στό. αvθαί-
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ρετο αύτό σχήμα δέν ύπάρχει παρά μιά ούσιαστική 

διάκριση. 'Ο διαχωρισμός τών κομμάτων σέ δημο

κρατικά καί όλοκληρωτικά. 0{ διαφορές μεταξύ τών 
περισσοτέρων δημοκρατικών κομμάτων εlναι ή άσή

μαντες, ή καί τεχνητές, πού ύπαγορεύονται άπό τήν 

άνάγκη νά δικαιολογήσουν τήν παρουσία τους στόν 

πολιτικό στίβο. Άλλά καί ο{ διαφορές τους, όπου 

ύπάρχουν, περιορίζονται κυρίως στήν έκταση του 

κρατικοί) παρεμβατισμοί), τόν όποίο ν όμως κατ' άρ

χήν όλοι άποδέχονται. 

» 4. Ή Νέα Δημοκρατία άποβλέπει στήν κοινω
νική δικαιοσύνη. Πιστεύει ότι ή δημοκρατία δέν 

μπορεί νά έδραιωθή καί νά λειτουργήση όμαλά καί 

άποδοτικά, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. 

»Ή Νέα Δημοκρατία θεωρεί όλους τούς "Ελλη

νες ίσους όχι μόνον έναντι του νόμου, άλλά καί 

έναντι τών εύκαιριών πού διανοίγει ό πολιτικός, οί

κονομικός καί κοινωνικός βίος. Ό κάθε πολίτης πρέ

πει νά συμμετέχει στήν κατανομή του έθνικοv προϊ

όντος κατά τό μέτρον τής συμβολής του στήν δημι

ουργία του. Γιά νά έχη ούσιαστικό περιεχόμενο ή 

δημοκρατία, πρέπει κάθε πολίτης νά εlναι άπαλλα

γμένος άπό τήν &βεβαιότητα γιά τό μέλλον, έξασφα

λίζοντας μόνιμη άπασχό/rηση, δίκαιη άμοιβή του μό

χθου του καί πλήρη άσφάλιση γιά τό μέλλον αύτοv 

καί τών παιδιών του. 

)) "Οταν ένας λαός δέν μπορεί νά έπιτύχη τήν κοι
νωνική δικαιοσύνη στά πλαίσια τής δημοκρατίας, 

κλονίζεται ή έμπιστοσύνη του στήν lδέα τής δημο

κρατίας. Καί τότε κερδίζει έδαφος ή προπαγάνδα τών 

όλοκληρωτικών κινημάτων, πού προσπαθοvν νά 

πείσουν τόν λαόν ότι, άν άποδεχθή νά θυσιάση τίς 

έλευθερίες του, θά τόν δδηγήσουν σέ κάποια γή τής 

έπαγγελίας. 'Αλλά ή κατάργηση τής έλευθερίας του 

δέν πρόκειται νά τόν δδηγήση στήν βελτίωση του 

βιοτικοί) έπιπέδαυ. Ά ντίθετα. Στήν δουλειά του θα 

προσθέση καί τήν στέρηση, γιατί, όπως άπέδειξε ή 

πράξη, τά δλοκληρωτικά καθεστώτα ύστεροvν σέ 

άνάπτυξη έναντι τών δημοκρατικών. 'Εξ άλλου, 

όταν ένας λαός εύρίσκεται στό έλεος μιiiς αύθαίρε

της έξουσίας, χάνει τήν δυνατότητα νά καταστήση 
σεβαστά τά δικαιώματά του μέ τήν έλεύθερη κριτική 

καί τήν συνδικαλιστική του δράση. 

))5. Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στήν έλεύθερη 
δημοκρατική οίκονομία. Γιατί ή πείρα έχει άποδεί

ξει τήν ίκανότητά της νά βελ τιώνη σταθερά τό βιο
τικό έπίπεδο του λαοv. Προϋπόθεση άναπτύξεως μι

aς έλεύθερης οίκονομίας εlναι ή συνεχής αύξηση 

τής άγοραστικής δυνάμεως τών μεγάλων λαϊκών 

στρωμάτων, δεδομένου ότι ή μαζική παραγωγή 

προϋποθέτει τήν μαζική κατανάλωση. Συμβαίνει μά

λιστα στίς δυτικές οΙκονομίες ή άγοραστική δύναμη 

του πληθυσμοί) νά αύξάνει ταχύτερα άπό τήν παρα

γωγή του. Καί αύτή εlναι ή βασική αίτία του πληθω-

ρισμοv. 'Ο πληθωρισμός εlναι κυρίως προϊόν τής 

ύπερκαταναλώσεως καί γι ' αύτό δέν μπορεί νά κατα
πολεμηθή χωρίς τήν κατανόηση καί τήν σύμπραξη 

όλων τών πολιτών. 

))Πιστεύει όμως παράλληλα ή Νέα Δημοκρατία 

ότι ή οίκο νομική έλευθερία δέν μπορεί νά εlναι άπε

ριόριστη. Πρέπει νά συνδυάζη τό άτομικό μέ τόκοι

νωνικό συμφέρον. Καί αύτή ν άκριβώς τήν έξισορρό
πηση έκφράζει ή οίκονομική της φιλοσοφία. 

)) Ή οίκο νομική άνάπτυξη δέν άποτελεί αύτο
σκοπό, άλλά προϋπόθεση καί μέσον τής κοινωνικής 

προόδου. 'Ασφαλώς δ άνθρωπος δέν γίνεται εύτυχέ

στερος μέ τήν συνεχή συσσώρευση ύλικών άγαθών. 

Ά ντίθετα, δ ύλικός εύδαιμονισμός, άπό τήν φύση 

του άκόρεστος, εlναι ένα άπό τά νοσηρά συμπτώματα 

τής έποχής μας καί αlτία τής πολύμορφης κρίσεως 

πού έπικρατεί κυρίως στίς άνεπτυγμένες χώρες. Καί 

άν δέν άντισταθμισθή άπό άλλες ύψηλότερες πνευ

ματικές έπιδιώξεις, ο{ σύγχρονες κοινωνίες θά κατα

στήσουν άγχώδη τήν ζωή τους. Γιατί ή εύτυχία του 

άνθρώπου έξαρτiiται περισσότερο άπό τήν ποιότητα 
τής ζωής του, παρά άπό τόv πλοvτο πού διαθέτει. 

Αύτό βέβαια δέν σημαίνει ότι πρέπει νά χαλαρωθή ή 

προσπάθεια γιά τήν άνύψωση του βιοτικοί) έπιπέδου 

του λαοv μας καί ίδίως τών άσθενεστέρων τάξεων. 

Θά πρέπει όμως ή προσπάθεια αύτή νά μήν παραμε

λή καί τό ποιοτικό στοιχείο. 

)) Ή οίκονομική φιλοσοφία τής Νέας Δημοκρα
τίας ε[ ναι προσανατολισμένη στά οίκονομικά συστή
ματα πού έπικρατοvν στίς δημοκρατικές χώρες τής 

Εύρώπης, μέ τίς δποίες συνδέεται ήδη στενά ή οίκο

νομία μας. Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στό δημι

ουργικό ζήλο του άτόμου, πού έντείνει τίς ίκανότη

τές του καί πολλαπλασιάζει τήν παραγωγικότητά 

του. Πιστεύει όμως παράλληλα ότι, όπως ή άναρχία 

καταργεί τήν έλευθερία, έτσι καί ή άσυδοσία στόν 

έλεύθερο συναγωνισμό κλονίζει τίς βάσεις όχι μόνον 

τής οlκονομικής, άλλά καί τής κοινωνικής ζωής μιiiς 

χώρας. Γι' αύτό ή Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει ότι τό 

Κράτος όφείλει παρεμβαίνον νά έξισορροπή τίς οl

κονομικές καί κοινωνικές άντιθέσεις. Νά περιορίζη 

τίς άνισότητες καί νά άναπληρώνη τήν ίδιωτική 

πρωτοβουλία, έκεί όπου λόγοι οlκονομικοί καί κοι

νωνικοί τό έπιβάλλουν. 

))6. Ή Νέα Δημοκρατία πιστεύει στίς πολιτιστι
κές δυνατότητες τής χώρας. Ή πολιτική πράξη 

όφείλει νά μήν έξαντλήται στήν άντιμετώπιση μόνον 
τών τρεχόντων προβλημάτων. Πρέπει νά δημιουργή 

καί τήν άναγκαία ύποδομή γιά τήν διαρκή πνευματι

κή άνέλιξη καί τήν πολιτιστική άκτινοβολία του 
έθνους. ΝΟργανο τής μακρόπνοης αύτής πολιτικής 

εlναι ή παιδεία καί γενικώτερα ή φροντίδα γιά τή 

νεότητα. 'Η παιδεία εlναι αύτή πού διαπλάθει έλεύ

θερους άνθρώπους καί δημοκρατικούς πολίτες, {κα-
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νούς νά συμβάλουν στήν προαγωγή τής χώρας. Ή 

Νέα Δημοκρατία πιciτεύει δτι ol πνευματικές καί πο
λιτιστικές άξίες εlναι έκείνες πού θά τοποθετήσουν 
μονιμότερd καί ψηλότερα τήν θέση τής Έλλάδος 
cftήν διεθνή κοινωνία. Oi αiώνες έχουν άποδείξει τόν 
δυναμισμό τoiJ έλληνικοv πνεύματος. Στή σωστή 

παιδεία καί τόν ένθουσιασμό τής νέας γενεάς έναπό

κειται νά δημιουργήσουν μιά Έλλάδα πού θά εuη

μερή στό έσωτερικό καί θά άκτινοβολή πνευματικά 

στό ' έξωrερ~κό. 
»'Η ένταξή μας στήν Εuρωπαϊκή Κοινότητα μaς 

άνοίγει καί στόν τομέα αuτό καινούργιες προοπτι

κές. Εiδικώτερα ciτούς νέους μάς προσφέρει μεγάλες 
δυνατότητες γιά τήν προσωπική τους προκοπή. 'Αλ

λά τούς προσφέρει προπαντός ένα lδανικό. Νά μετά

σχουν στήν σταυροφορία γιά τήν 'Ενωμένη Εvρώπη 

καί δι ' αuτής στήν άναμόρφωση τής σύγχρονης ζω
ής. Oi μαρξιστικές, ή οί φασιστικές θεωρίες, εlναι 
ξεπερασμένες καί δέν άποτελοvν πλέον iδανικά. Δο
κιμάστηκαν στήν πράξη καί ώδήγησαν σέ άποτελέ

σματα άντίθετα άπό έκείνα πού διεκήρυξαν. Καί αu

τοί πού έπιμένουν vά τίς άκολουθοvν, δέν εlναι -
δπως νομίζουν - προοδευτικοί, άλλά καθυστερημέ

νοι., 

'''Αγαπητοί φίλοι, 
''Ή Νέα Δημοκρατία, μέ δση σαφήνεια διεκήρυξε 

τίς άρχές πού σaς άνέπτυξα, μέ τόση συνέπεια τίς 
έφήρμοσε στήν πράξη. Υ Αλλοι δμιλητές θά σaς δώ

σουν τήν πλήρη είκόνα τoiJ κυβερνητικού έργου. 

'Εγώ θά περιορισθώ νά σaς δώσω μερικά βασικά 

χαρακτηριστικά του. 

''Ή Νέα Δημοκρατία άπέδειξε μέ τό έργο της δτι 
εlναι κόμμα βαθύτατα δημοκρατικό. Γιατί όχι μόνον 
άποκατέστησε τή δημοκρατία, άλλά καί τήν λει

τούργησε κατά τρόπον ύποδειγματικό. Κατά τρόπο 

πού δέν λειτούργησε ποτέ στόν τόπο μας. Γιά νά 

βεβφωθήτε περί auτoiJ δέν έχετε παρά νά άνατρέξετε 

στήν iστορία μας. Θά διαπιστώσετε τότε δτι στόν 

τόπο μας ol περίοδοι δημοκρατικής δμαλότητος 
ύπήρξαν φωτεινά διαλείμματα μέσα σέ μιά σκοτεινή 
άλληλουχία άπό πολιτικές καί έθνικές κρίσεις. 
'Εκείνοι πdύ άμφισβητοvν τήν άλήθεια αύτή, ή 
άπώλεσαν τήν μνήμη τους, ή διαστρέφουν τήν έν

νοια τής δημοκρατίας. 

''Ή Νέα Δημοκρατία άπέδειξε σέ όλους τούς το
μείς τής έθνικής μας ζωής δτι εlναι κόμμα προοδευ
τικό. 

>)Καί πρώτα στόν πολιτικό τομέα. 'AφoiJ άποκατέ

στησε άνώδυνα τήν δημοκρατία, έδωσε λύση στό 

πολιτειακό, πού δίχαζε καί ταλαιπωρούσε τό έθνος 

έπί 60 χρόνια. Νομιμοποίησε τό ΚΚΕ, γιά νά δμαλο
ποιήση τήν πολιτική μας ζωή καί νά εUθυγραμμισθή 

μέ τίς δημοκρατίες τής Δύσεως. 'Αγνόησε τά πάθη 

καί τίς προκαταλήψεις τoiJ παρελθόντος, γιά νά δη-

μιουργήση ένα καινούργιο καί ύγιές πολιτικό κλίμα 

στόν τόπο μας. Καθιέρωσε τήν δημοτική γλώσσα· 

καί αuτό τό θέμα έπί 10ετίες ταλαιπωρούσε τήν παι
δεία μας καί δυσχέραινε τήν πνευματική άνάπτυξη 

τοv λαοv μας. Τέλος, μέ τήν εuρωπαϊκή της πολιτική 

άπέδειξε δτι έκφράζει tό μέλλον καί γίνεται φορεύς 
καινούργιων έθνικών δραματισμών. Οί άντίπαλοί 

μας, πού θέλουν νά έμφανίζωνται προοδευτικώτεροι 

άπό έμaς, έπί μισό αίώνα δέν έκαναν yύρω άπό τά 
θέματα αuτά παρά θορυβώδη φιλολογία, χωρίς νά 

τολμήσουν νά τά άντιμετωπίσουν πολιτικά. 'Εξ άλ

λου, μέ τήν άντιευρωπαϊκή τους πολιτική άποδεικνύ

ουν δ τι εlναι όπαδοί τoiJ μικροελλαδισμοv καί άρνη
ταί τής άλλαγής, τήν οΠοίαν έν τούτοις έπαγγέλλον
ται. 

''Δεύτερο, στόν οlκονομικό τομέα. Παράλληλα 

μέ τήν έντονη καί έπιτυχή προσπάθεια γιά τήν άνά

πτυξη τής οlκονομίας μας, ή Νέα Δημοκρατία έλαβε 
δρισμένα μέτρα, πού δίνουν τόν χαρακτήρα τής οi
κονομικής της φιλοσοφίας. ΝΕκανε καί στόν τομέα 

αuτόν παρεμβάσεις τολμηρές, στά πλαίσια πάντοτε 

τής έλέυθερης οίκονομίας πού πιστεύει καί πού lσχύ

ει σέ δλες τίς δημοκρατικές χώρες. Καί τίς έκανε όχι 

γιά λόγους δογματικούς, άλλά γιατί τίς έπέβαλε οί

κονομική καί κοινωνική άνάγκη. ΝΕτσι, κρατικο

ποίησε τήν 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία, τά διυλιστή

ρια του 'Ασπροπύργου, τό συγκρότημα τής 'Εμπο
ρικής Τραπέζης καί τίς άστικές συγκοινωνίες. Καί 

ίδρυσε σωρεία κρατικών βιομηχανιών, δπως oi βιο
μηχανίες ζαχάρεως, λιπασμάτων, πετροχημικών, πο

λεμικού ύλικοv καί άλλες. 'Ανέλαβε δέ εuρεία προ

σπάθεια στόν τομέα έρευνών γιά τόν φυσικό πλούτο 

τής χώρας. 

,,τρίτο, στόν κοινωνικό τομέα. Ή Κυβέρνηση 

ήσκησε τολμηρή εiσοδηματική πολιτική, γιά νά 

βελ τιώση τό βιοτικό έπίπεδο τών λαϊκών τάξεων. 'Η 

μέση άμοιβή έργασίας γιά άμφότερα τά φvλα αuξή

θηκε κατά τήν τελευταία τετραετία σέ τρέχουσες τι
μές κατά 125%. λαμβανομένου ύπ' όψη δτι δ τιμάρι
θμος κατά τήν αύτή περίοδο ηuξήθη κατ4 62%, ή 
αύξηση σέ σταθερές τιμές άνήλθε σέ 39%. 'Αποτέ
λεσμα αuτής τής πολιτικής ύπήρξε δτι ή συμμετοχή 

τoiJ έργατικοv είσοδήματος στό έθνικό εiσόδημα, 

άπό 47% πού ήταν τό 1974 άvifλθε τό 1978 σέ 55,5%. 
'Εδώ θά πρέπει νά σημειωθή δτι στήν Κοινή 'Αγορά 

γιά τό ίδιο διάστημα, ή άντίστοιχη αύξηση άνήλθε 

σέ τρέχουσες τιμές σέ 60% καί σέ σταθερές τιμές σέ 
12,5%. Oi αuξήσεις δηλαδή πού έδόθησαν στήν Έλ
λάδα ύπήρξαν ύπερδιπλάσιες άπό έκείνες πού έδό
θησαν στήν Κοινή 'Αγορά. 

,,τό εiσόδημα έξ άλλου τής άγροτικής τάξεως aυ

ξήθηκε κατά τήν τετρατετία αύτή κατά 72%, μολονό
τι, λόγφ κακών καιρικών συνθηκών ή αύξηση τής 

γεωργικής παραγωγής περιορίστηκε στό 3%. Καί τό 
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είσόδημα αύτό ένισχύεται κάθε χρόνο μέ 45 περίπου 
δισεκατομμύρια δραχμές, τά όποία έπιβαρύνουν τό 

κοινωνικό σύνολο. Άλλά καί πέραν αύτών, μέ τήν 

ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα έξασφαλί

σαμε γιά τούς άγρότες μας εύρύτερη καί μονιμότερη 

προστασία. 

»'Από όλα αύτά γίνεται φανερό ότι τά τελευταία 

αύτά χρόνια, βελτιώθηκε σημαντικά τό εΙσόδημα 

όλων τών Έλλήνων. Καί αύτό δέν προκύπτει μόνο 

άπό τούς άριθμούς. Τό διαπιστώνομε στήν καθημε

ρινή ζωή του λαοv μας. ~Αν διατυπώνωνται παράπο

να, αύτό όφείλεται κυρίως στό γεγονός ότι στήν κα

ταναλωτική έποχή μας αύξάνομε τίς άνάγκες μας τα

χύτερα άπό δ, τι αύξάνει τό είσόδημά μας. 

)) Τέταρτο, στόν έκπαιδευτικό τομέα. 'Εκτός άπό 
τήν καθιέρωση τής δημοτικής, ή Νέα Δημοκρατία 

έπραγματοποίησε τήν έκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 

μέ τήν όποία διαρθρώνεται όρθολοyικότερα ή παι
δεία μας. Διέθεσε γιά τήν παιδεία γιά τό τρέχον έτος 

51 δισεκατομμύρια δραχμές, έναντι 13 δισεκατομμυ
ρίων του 1974. 'Ανήγειρε στήν πενταετία 1975-1979 
11.000 καινούργιες αίθουσες έναντι 4.300 γιά τήν 
δεκαετία 1965- 1974. Καί διώρισε στήν ίδια περίοδο 
25.200 έκπαιδευτικούς, έναντι 25.400 στήν δεκαετία 
1965- 1974. τέλος, έvίσχυσε τήν Ά νώτατη Παιδεία 
μέ τήν δημιουργία πολλών νέων πανεπιστημιακών 

σχολών. 

)) 'Αγαπητοί φίλοι, 
)) Ή Νέα Δημοκρατία δέν lσχυρίζεται βέβαια ότι 

έλυσε όλα τά προβλήματα, πού άπασχολοvν τόν λαό 

μας. Προβλήματα ύπάρχουν καί θά ύπάρχουν, έφ' 

όσον ύπάρχει ζωή, πού εlναι δημιουργός προβλημά

των. 'Απόδειξεις, ότι άκόμα καί ο{ πιό προηγμένες 

χώρες έχουν προβλήματα καί μάλιστα πιό περίπλοκα 

άπό τά δικά μας. Οϋτε lσχυρίζεται ότι δέν έκανε 

σφάλματα, πού εlναι άναπόφευκτα στήν λειτουργία 

κάθε Πολιτείας. Γιατί Πολιτείες ίδανικές δέν ύπάρ

χουν, άφοv δέν ύπάρχει lδανική πολιτική. Καί αύτό 

θά μπορούσε νά τό καταλάβη κάθε καλόπιστος πολί

της, άν άναλογισθή τά σφάλματα πού γίνονται στό 

μικρό οΙκογενειακό καί έπαγγελματικό του κύκλό. 

)) 'Αλλά θά μπορούσε νά ρωτήση κανείς καί αύ
τούς πού συνεχώς καί γιά όλα έπικρίνουν τήν Νέα 

Δημοκρατία: Σέ ποιά περίπτωση έδωσαν ol ίδιοι τό 
μέτρο τής lκανότητός τους: Καί πότε καί πώς συνέ

βαλαν στήν προκοπή αύτοv του τόπου, γιά νά γίνουν 

έπιτέλους ο{ σχετικές συγκρίσεις; Γιατί ή άντιγραφή 

καί προβολή προγραμμάτων σαγηνευτικών εlvαι εύ

κολη. Δύσκολη εlναι ή πράξη. 

))Πάντως, τό συμπέρασμα άπό όσα έξέθεσα εlναι 

ότι ή Νέα Δημοκρατία εlναι κόμμα δημιουργικό καί 

συνεπώς προοδευτικό. Γεγονός πού έπιβεβαιώνεται 

καί άπό τό Συνέδριο αύτό πού καθιστά τό κόμμα μας 

πρωτοπόρο καί στόv όργανωτικό τομέα. 'Εμείς εί-

μαστε προοδευτικοί σέ έργα, ol άντίπαλοί μας σέ λό
για. Καί προπαντός σέ συνθήματα δημαγωγικά, γιατί 

τούς άπαλλάσσουν άπό τήν άνάγκη νά έχουν έργα 

καί lδέες. 

)) 'Η προσπάθεια συνεπώς τών άντιπάλων μας νά 
έμφανίζουν τήν Νέα Δημοκρατία σάν άντιδραστική 

Δεξιά, όφείλεται στήν βαθειά ύποκρισία πού έπικρα
τεί στήν πολιτική ζωή. Καί πού έμφαvίζει τούς κομ

μουνιστάς σάν δημοκράτες, τό Ααϊκό Μέτωπο σάν 

παράταξη δημοκρατική, τούς νομιμόφρονες πολίτες 

σάν φασίστες, τούς άναρχικούς σάν δημοκρατικούς 

πολίτες, τούς χουντικούς σάν έθνικόφρονες καί ούτω 

καθ' έξής. 

)) 'Αλλά τήν θέση τών κομμάτων στήν πολιτική 
ζωή μιάς χώρας δέν τήν καθορίζουν ol άντίπαλοί 
τους. Τήν προσδιορίζουν ο{ άρχές τους, ο{ πράξεις 

τους καί ή σύνθεσή τους. Καί μέ τά κριτήρια αύτά ή 

Νέα Δημοκρατία θά μπορούσε νά χαρακτηρισθή σάν 

ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός, πού εύρίσκεται με

ταξύ του παραδοσιακού φιλελευθερισμου καί -του 

δημοκρατικού σοσιαλισμού. 0{ άντίπαλοf μας συνε

πώς καί όχι ή Νέα Δημοκρατία εύρίσκοvται σέ Ιδεο

λογική σύγχυση, συνωθούμενοι στό χώρο τής 'Αρι

στεράς, χωρίς νά μπορούν νά προσδιορίσουν τήν 

μορφή καί τήν έκταση του άριστερισμοv τους. 

)) 'Αγαπητοί φίλοι, 
)) Ή γενική κατάσταση τής χώρας εlναικαλή τό

σο σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν όσο καί σέ σύγκριση 

μέ άλλες χώρες. ΥΕχομε πολιτική σταθερότητα, κοι

νωνική γαλήνη καί πρόοδο οΙκονομική. Καί χάρις 

στίς ένοπλες δυνάμεις μας άσφάλεια έθνική. Μέ 

έξαίρεση τόν πληθωρισμό, γιά τόν όποίο όλοι εύθυ

νόμαστε, ο{ άλλοι δείκτες τής οΙκονομίας μας εlναι 

καλύτεροι άπό τίς περισσότερες χώρες τής Εύρώπης. 

Έξάλλου τό κατά κεφαλήν εlσόδημα στήν Έλλάδα 
έφθασε τά 3.400 δολλάρια, έναντι 2.160 τό 1974. Καί 
εlναι τό ύψηλότερο τής Βαλκανικής καί μάλιστα μέ 

σημαντική άπόσταση άπό τίς άλλες χώρες. 

)) Ή κατάσταση αύτή μπορεί νά γίνη καλύτερη, 
όπως μπορεί νά γίvη καί χειρότερη. Καί αύτό θά 

έξαρτηθή άπό τήν συμπεριφορά του λαοv μας. Γιατί 

στήν δημοκρατία δ ίδιος δ λαός προσδιορίζει τήν 

τύχη του, μέ τίς καλές if κακές έπιλογές του. Θά 
έξαρτηθή όμως καί άπό έμάς τούς ίδιους, πού έχομε 
χρέος νά τόν καθοδηγουμε μέ θάρρος κα{ εΙλικρί

νεια. Καί τό χρέος αύτό θά τό έκπληρώσουμε άν, 

άποφεύγοvτες ο{ ίδιοι τήν δημαγωγία, τόν προστατεύ

σουμε άπό τήν παραπλάνηση. 

)) "Ολοι ο{ πολιτικοί φιλόσοφοι διεκήρυξαν ότι δ 
χειρότερος έχθρός τής δημοκρατίας ε{ναι ή δημαγω

γία. Καί αύτό τό έπιβεβαιώνει όχι μόνον ή lστορία 

του τόπου μας, άλλά καί ή διεθνής πρακτική. 

)) Εlναι συνεπώς άνάγκη, γιά νά σταθεροποιηθή 
ή δημοκρατία καί νά προοδεύση δ τόπος μας, νά 
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aπαλλαγουμε όλοι aπό τόν πειρασμό του ψεύδους 

καί τής 6ποκρισίας, πού νοθεύουν καί δηλητηριά

ζουν τήν πολιτική μας ζωή. Εlναι καιρός νά πραγμα

τοποιήσουμε τήν aληθινή aλλαγή, γιά τήν όποία 

όλοι δμιλουν, χωρίς ώστόσο νά τήν έχουν συνειδη

τοποιήσει. Γιατί aλλαγή δέν σημαίνει άπλή aλλαγή 

Κυβερνήσεων. Σημαίνει aλλαγή του πολιτικου κλί

ματος του τόπου μας καί προπαντός τής πολιτικής 

μας νοοτροπίας. Καί σ· αύτό θά ήθελα πρώτοι έμεiς 

νά δώσωμε τό παράδειγμα, aδιαφορουντες γιά κέρδη 

καί ζημίες. Οί aντίπαλοί μας θά aναγκαστουν aπό τόν 

λαό νά μiiς παρακολουθήσουν. 

» ·Αγαπητοί φίλοι, 

>>'Η σαφής διατύπωση τών Ιδεολογικών μας aρ

χών, πού aνταποκρίνονται στήν έθνική μας πραγμα

τικότητα καί ή δημοκρατική όργάνωση τής παρατά

ξεώς μας, πού θεμελιώνεται σήμερα, καθιστουν τή 
Νέα Δημοκρατία τό Ισχυρότερο καί τό προοδευτικό

τερο κόμμα τής χώρας. ·Εγγυώνται τήν μακροβιότη

τα καί τήν συνοχή του καί τήν κυρίαρχη θέση πού 

κατέχει στή δημοσία μας ζωή. Καί του έπιτρέπουν νά 

έκπληρώση τήν έθνική του aποστολή προστατεύον

τας τόν τόπο aπό μελλοντικούς κινδύνους. 

>>Στό Συνέδριο αύτό, aγαπητοί, δέν προσήλθαμε 

γιά νά σκορπίσουμε 6ποσχέ&εις δημαγωγικές. • Αλ
λά γιά νά δώσουμε στόν έλληνικό λαό ένα σταθερό 

Ιδεολογικό προσανατολισμό καί νά τόν διαβεβαιώ
σουμε ότι πιστοί στίς aρχές μας θά συνεχίσουμε καί 

θά έντείνουμε τόν aγώνα γιά τήν προαγωγή τής ζωής 

του έθνους εΙς όλους τούς τομείς. 

»Εlμαι βέβαιος ότι ol aποφάσεις πού θά λάβουμε 
σ· αύτό τό Συνέδριο, θά δικαιώσουν τήν έμπιστοσύ

νη μέ τήν όποία ή μεγάλη πλειοψηφία του έλληνικου 

λαου περιβάλλει καί θά περιβάλλη γιά μακρό χρόνο 

τήν Νέα Δημοκρατία». 

Στή διάρκεια τών τριήμερων έργασιών του Συνε

δρίου προσδιορίστηκε ή ίδεολογική φυσιογνωμία 
καί ή όργανωτική δομή τής Νέας Δημοκρατίας. Σέ 

έφαρμογή τών σχετικών άποφάσεων, δ Κ. Καραμαν

λής, πρώτος πρόεδρος ijδη του κόμματος, σύμφωνα 

μέ μεταβατική διάταξη (δ έπόμενος πρόεδρος θά 
έκλεγεί άπό τήν Κ.Ο.), συγκάλεσε τήν κοινοβουλευ

τική δμάδα τής Νέας Δημοκρατίας μέ σκοπό τήν 

έκλογή τών μελών τfjς Διοικούσας Έπιτροπής. Με

τά άπό ψηφοφορία έκλέχτηκαν τακτικά μέλη, μεταξύ 

τών 47 ύποψηφίων, κατά σειρά έπιτυχίας οί Κ. Πα
πακωνσταντίνου, Α. Καλαντζάκ:ος, Α. Γκελεστάθης, 

Γ. Ροδίου, Σ. Μπίρης, Γ. 'Ανδρεάδης, Θ. Βούζας, Ε. 

Σουσουρογιάννης, Θ. Κονίτσας, Δ. Βουδούρης, Α. 

Κράτσας, Π. Κλής, Μ. Γαλενιανός, Δ. Καραϊσκά

κης, Σ. Χατζηγάκης καί Γ. Τζιτζικώστας. 

Παράλληλα, διαμορφώθηκε τό νέο όργανόγραμ

μα τής Νέας Δημοκρατίας. ·Ως κυρίαρχο όργανο 

δρίστηκε τό Συνέδριο πού συγκαλείται κ.άθε δύο χρό

νια. 'Ανώτατο όργανο θά ε{ναι δ πρόεδρός του, άνώ

τατο συλλογiκό διοικητικό οργανο του κόμματος ή 

Διοικούσα 'Επιτροπή πού έκλέγεται άπό τό Συνέ

δριο καί άνώτατο συλλογικό έκτελεστικό όργανο ή 
'Εκτελεστική 'Επιτροπή, ή δποία έκλέγεται άπό τή 

Διοικούσα Έπιτροπή. Έκτελεστικό οργανο τής Δι

οικούσας 'Επιτροπής θά ε{ ναι δ γενικός διευθυντής 

του κόμματος, δ δποίος καί προίσταται των διοικη

τικών ύπηρεσιών του. Τέλος, άπό τίς διοικητικές 

ύπηρεσίες ώς σημαντικότερες θά ήταν δυνατό νά θε

ωρηθουν ή Γραμματεία Τμημάτων τής Διοικούσας 

Έπιτροπής, ή Διεύθυνση Περιφερειακής 'Οργανώ
σεως, ή Διεύθυνση Λεκανοπεδίου 'Αττικής, τό Γρα

φείο Κλαδικών 'Οργανώσεων, τό Γραφείο Τύπου, τό 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, τό Γραφείο Έπιμορ

φώσεως, iό Γραφείο Προγραμματισμου, τό Γραφείο 

Μελέτης Τοπικών Θεμάτων, τό Γραφείο Έθελοντι

κής 'Εργασίας. 'Η όργάνωση, έξάλλου, στήν περιφέ

ρεια άποκεντρώθηκε μέ τή δημιουργία μεγάλων όρ

γανωτικών μονάδων σέ 7 μείζονες περιφέρειες. ·Η 
Κεντρική Διοίκηση ~χει τήν εδρα της στή Γενική 

Διεύθυνση τοu κόμματος καί ~χει στελεχωθεί μέ μό
νιμα στελέχη, ένώ οί μείζονες όργανωτικές περιφέ

ρειες έντοπίζονται στήν 'Αττική, στή Μακεδονία -
Θράκη, στή Στερεά καί Θεσσαλία, στήν νΗπειρο, τή 

Λευκάδα καί τήν Κέρκυρα, τήν Πελοπόννησο, τή Ζά

κυνθο καί τήν Κεφαλληνία, τήν Κρήτη καί τά Νησιά 

του Αίγαίου. 

τέλος, δρίστηκε τό νέο ~μβλημα τής ΝΔ, τό 

δποίο, άντί τής φωτογραφίας του Κ. Καραμανλή, φέ

ρει τά δύο γράμματα, ΝΔ, καί στή μέση- πάνω άπό 

αύτά - εναν πυρσό. 

'Αναζητώντας τό βαθύτερο μήνυμα τής δημο

κρατικής όργανώσεως του κόμματος τής Νέας Δη

μοκρατίας, ή «Καθημερινή» ύπογράμμισε χαρακτη

ριστικά: 

... 'Απ' αuτές τίς άναγκαιότητες τής έποχής μας πηγά
ζει ή ύποχρέωση άντικατάστασης των προσωποπαγών 

κομμάτων μέ κόμματα πού θά ~χουν aμεση καί όργανική 

έπαφή μέ τό κοινωνικό σύνολο. Γιά νά βρουν, σέ συνεργα

σία μαζί του, τίς καλύτερες δυνατές λύσεις στά κρίσιμα 

προβλήματα πού θέτει ή έθνική έπιβίωση σάν ποιοτικό, 

καί όχι μόνο ποσοτικό, μέγεθος. Πώς θaταν δυνατό, τό 

μεγαλύτερο έλληνικό κόμμα- ή 11;αράταξη πού φιλοδοξεί 

νά όδηγήσει τή χώρα πρός αuτήν -tήν ποιοτική άνέλιξη -
νά άντιπαρέλθει τίς όφειλόμενες προσαρμογές, όχι πρός τό 

«κομματικό κεκτημένο» τής ΕΟΚ, άλλά πρός τίς όργανω

τικές μορφές πού θά έπιτρέψουν έκπλήρωση των φιλοδο

ξιών της; 

'Απομένει, τά δημοκρατικά όργανωτικά σχήματα νά 

άποκτψiουν καί τό δημοκρατικό, λειτουργικό τους περιε
χόμενο. ΕΙναι ή ουσιωδέστερη πλευρά του προβλήματος. 

'Αλλά δέν θά μπορούσαμε νά τήν άξιώνουμε - όχι μόνο 
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άπό τήν Νέα Δημοκρατία, άλλά άπό κάθε κόμμα πού θέλει 

νά λέγεται δημοκρατικό - αν δέν ενταφιάζονταν, μέ τό 

Συνέδριο τής Χαλκιδικής, ή παράδοση των άρχηγικrον 

κομμάτων- εΠιτέλους- καί στόν τόπο μας. Αύτό εlναι τό 
μέγα κέρδος άπό τήν πρωτοβουλία του κ. Καραμανλή!45 

τέλος, δ ϊδιος δ ίδρυτής τοϋ κόμματος, κλείνον

τας τό Συνέδριο, είπε τά έξής: 

«'Αγαπητοί φίλοι, 

>ΠόΑ' Συνέδριο τfίς Νέας Δημοκρατίας τερματί

ζεται μέ πλήρη έπιτυχία, έπιτυχία ή όποία ύπερέβη 

τίς πιό αίσιόδοξες προβλέψεις. Καί θά μπορούσα νά 

σίiς δμολογήσω ότι ύπερέβη καί τίς δικές μου προσ

δοκίες. 

»Καί γι ' αύτό θά fίθελα νά εύχαριστήσω άφ' ένός 
μέν έκείνους, οί δποίοι εlχαν τήν εύθύνη τfίς όργα

νώσεώς του καί άφ ' έτέρου όλους έσίiς, οί όποίοι μέ 
τήν προσέλευσή σας, μέ τίς έποικοδομητικές συζητή

σεις σας, άλλά προπαντός μέ τόν ένθουσιασμό σας 

συνεβάλατε σ' αύτή τήν έπιτυχία. 

»Καί θά fίθελα, μέ τήν εύκαιρία αύτή, νά έκφράσω 

τήν εύχή, νά μίiς μιμηθούν καί οί άντίπαλοί μας γιά 

τό καλό τό δικό τους καί γιά τό καλό τοv τόπου, άντί 

νά προσπαθούν μέ πικρόχολα σχόλια, νά μειώσουν 

τήν σημασία αύτοv τοv Συνεδρίου. 

»Στό Συνέδριο αύτό, άγαπητοί μου, προσδιορί

στηκαν οί ίδεολογικές άρχές τοv κόμματός μας. 

'Εδημιουργήθηκαν οί διαδικασίες γιά τήν δημοκρα

τική όργάνωση καί λειτουργία του καί, προπαντός, 

διατρανώθηκε καί σφυρηλατήθηκε ή ένότητά του. 

"Ολα αύτά έπιτρέπουν στήν Νέα Δημοκρατία νά συ

νεχίσει άδιατάρακτη καί μέ ηύξημένες δυνάμεις τήν 

lστορική της πορεία. Tijς έπιτρέπουν νά διατηρήσει 

τήν κυρίαρχη θέση πού κατέχει στήν πολιτική μας 

ζωή. Καί τfίς έπιτρέπουν, προπαντός, νά έξακολουθή

σει νά προσφέρει δημιουργικά, άλλά καί γιά μακρό 

χρόνο τήν ύπηρεσία της στό έθνος. 

»Θά παρακαλέσω, έπανερχόμενοι στίς περιφέρει

ές σας, νά μεταφέρετε στούς συμπολίτες σας, μαζί μέ 

τόν χαιρετισμόν μου, τά συμπεράσματα καί, προπαν

τός, τό έξαίρετο πνεύμα αύτοίJ τοv Συνεδρίου. Καί νά 

τούς καλέσετε άπό μέρους μου νά στρατευθοίJν μέ 

ένθουσιασμό στόν άγώνα γιά τήν διάδοση καί τήν 

έπικράτηση τών άρχών τοv κόμματός μας. Εύχαρι

στώ». 

ι ι ΜΑ·Ι·ΟΥ ι979 

Μέ σκοπό τήν ύλοποίηση τής πρωτοβουλίας του 

γιά τή διεύρυνση τής διαβαλκανικής συνεργασίας, δ 

Κ. Καραμανλής άποστέλλει στούς Ν. Τσαουσέσκου, 

πρόεδρο τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρου

μανίας, τίτο, πρόεδρο τής 'Ομοσπονδιακής Σοσιαλι

στικής Δημοκρατίας τfjς Γιουγκοσλαβίας, καί 'Ε τσε-

βίτ, πρωθυπουργό τής Τουρκίας, έπιστολή μέ ταυτό

σημο περιεχόμενο: 

«Θά fίθελα νά σίiς ένημερώσω προσωπικώς γιά 

μιά πρόσφατη έξέλιξη στό θέμα τfίς διαβαλκανικfίς 
συνεργασίας. 

»Συζητήσαμε τό θέμα αύτό μέ τόν πρόεδρο Ζί

φκωφ κατά τήν συνάντησή μας στίς 29 καί 30 παρελ
θόντος 'Απριλίου καί καταλήξαμε στό συμπέρασμα 

Jότι θά μπορούσαμε νά άναπτύξουμε τήν συνεργασία 

αύτή στούς τομείς τών μεταφορών, τών συγκοινωνι
ών, τών τηλεπικοινωνιών, τfίς ένεργείας, ;rov περι
βάλλοντος καί τfίς κτηνιατρικfίς προστασίας. Θά 

μπορούσαμε δέ νά άρχίσουμε άπό τόν τομέα τών 

συγκοινωνιών καί τηλεπικοινωνιών, γιά τίς δποίες 

θά ήταν δυνατόν νά γίνει μιά συνάντηση έμπειρο

γνωμόνων έντός του έτους. 

»Κατόπιν αύτοίJ, ή έλληνική Κυβέρνησις θά fίθε

λε νά σίiς προτείνει νά γίνει ή συνάντηση τών έμπει

ρογνωμόνων γιά τά άνωτέρω δύο θέματα σέ έπίπεδο 

γενικών διευθυντών. 'Ενδεικτικές ήμερομηνίες τfίς 

συναντήσεως θά μποροίJσαν νά δρισθοvν μεταξύ 12 
καί 15 Νοεμβρίου η μεταξύ 26 καί 29 Νοεμβρίου. Καί 
ή 'Ελλάς θά δεχόταν εύχαρίστως νά φιλοξενήσει 

τήν διάσκ:εψη, έάν οί ένδιαφερόμενες Κυβερνήσεις 

δέν έξέφραζαν προτίμηση γιά aλλο τόπο. 

» 'Ελπίζω, κύριε πρόεδρε, ότι μέσα στό πνεύμα 
τών όσων έχουμε fίδη συζητήσει καί μέ τήν κοινή 

έπιθυμία νά προωθήσουμε τήν πολυμερfί συνεργασία 

μεταξύ μας γιά τό κοινό όφελος τών λαών μας θά 
θελήσετε νά δώσετε τίς άναγκαίες όδηγίες, ώστε νά 

πραγματοποιηθεί έπιτυχώς ή συνάντηση αύτή». 

Τό κείμενο τής έπιστολής πρός τούς τρείς Βαλκά

νιους ήγέτες κοινοποίησε δ "Ελληνας πρωθυπουρ

γός καί στόν πρόεδρο Ζίφκωφ, τοϋ δποίου είχε ijδη 

έξασφαλίσει τή σύμφωνη γνώμη γιά τήν άναθέρμαν

ση τής διαδικασίας, μέ σκοπό τήν προώθηση τής 

διαβαλκανικής συνεργασίας. 

Στίς 26 Μαίου, δ Κ. Καραμανλής δέχτηκε τήν 
πρώτη άπαντητική έπιστολή άrtό τόν Τοντόρ Ζί

φκωφ: 

«'Εν συνεχεί~ πρός τήν άπό 11 Μαίου 1979 επιστολή 
σας θά ήθελα νά επωφεληθrο τής εύκαιρίας γιά νά εκφρά

σω, γιά μιά άκόμα φορά, τήν μεγάλη μου ίκανοποίηση γιά . 
τήν θερμή uΠοδοχή πού μου επιφυλάχτηκε καί γιά τίς εΙλι

κρινείς καί εποικοδομητικές συζητήσεις μας στήν Κέρκυ

ρα. 

»Σίiς πληροφορώ δτι ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Βουλγα

ρίας εlναι ετοιμη νά λάβει μέρος στίς συνομιλίες πού προ

τείνατε σέ επίπεδο εμπειρογνωμόνων στην 'Ελλάδα στούς 

τομείς των μεταφορών καί των τηλεπικοινωνιών. 

»Παρακαλώ νά δεχθείτε, γιά μιά άκόμα φορά, τούς εΙ

λικρινείς καί θερμούς χαιρετισμούς μου, μαζί μέ τίς εύχές 

μου καλής γειτονίας καί συνεργασίας». 
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'Ακολούθησαν, στίς 7 'Ιουνίου, οί άπαντήσεις 
Τσαουσέσκου καί Έτσεβίτ καί, στίς 18 'Ιουνίου, ή 
άπαντητική έπιστολή τοϋ τίτο: 

«'Επιθυμώ νά σaς έκφράσω θερμές εύχαριστίες γιά τό 

μήνυμα πού μου άπευθύνατε καί μέ τό όποίο μέ ένημερώνε

τε σχετικά μέ τίς συνεννοήσεις, στίς όποίες καταλήξατε μέ 
τόν πρόεδρο του Κρατικου Συμβουλίου τής Λαϊκής Δημο

κρατίας τής Βουλγαρίας, Τοντόρ Ζίφκωφ, ()σον άφορά τήν 

προώθηση τής διαβαλκανικής συνεργασίας. 

»νΕτσι, δπως ύπεγράμμισα καί μέ τήν εύκαιρία των συ

ναντήσεών μας του Βουκουρεστίου καί των 'Αθηνών, ή 

Ρουμανία τάσσεται καί άγωνίζεται μέ συνέπεια γιά τήν συ

νεχή άνάπτυξη τής διμερους καί πολυμερους συνεργασίας 

μεταξύ των βαλκανικών Κρατών, πράγμα πού άνταποκρί
νεται πλήρως στίς άπασχολήσεις καί στούς κοινούς πό

θους των λαών μας, γιά τήν μετατροπή τής περιοχής αύτής 

σέ μιά ζώνη τής είρήνης, τής καλής γειτονίας, τής έμπι

στοσύνης καί τής άμοιβαία έπωφελους συνεργασίας καί 

πού ταυτόχρονα άναγράφεται σάν μιά σημαντική συμβολή 
στήν ύλοποίηση τής τελικής Πράξης του 'Ελσίνκι. 

»Στό πνευμα αύτό, εχω τήν ίδιαίτερη εύχαρίστηση νά 

σας άνακοινώσω τήν πλήρη ύποστήριξη γιά τήν πρόταση 

πού περιέχει τό μήνυμά σας, δσον άφορά τή σύγκληση 

μιiiς διάσκεψης έμπειρογνωμώνων, σέ έπίπεδο γενικών δι

ευθυντών, στόν τομέα των συγκοινωνιών καί τηλεπικοινω

νιών. 

»'Επιθυμώ νά σiiς διαβεβαιώσω δτι ή Ρουμανία - ετσι 

δπως επραξε καί στήν διάσκεψη πού διεξήχθη τό 1976 
στήν 'Αθήνα - θά προσφέρει όλόκληρη τήν συμβολή 

της, οuτως rοστε καί αύτή ή συνάντηση καταλήξει σέ θετι

κά άποτελέσματα. 

»'Η ήμερομηνία, ο{ συγκεκριμένοι τρόποι όργάνωσης 

καί ό τόπος διεξαγωγής τής συνάντησης θά καθοριστουν, 

φυσικά, μέ τήν συμφωνία δλων των μετεχόντων. 

»Ε{μ~ι πεπεισμένος δτι ο{ καλές ρουμανοελληνικές σχέ
σεις θά άναπτυχθουν στό μέλλον, έπ' άγαθψ των δύο λαών, 

τής ένίσχυσης τήςείρήνης καί τής άσφαλείας στά Βαλκά

νια, στήν Εύρώπη καί σ' δλον τόν κόσμο». 

(Νικολάε Τσαουσέσκου) 

«Μέ μεγ,άλο ένδιαφέρον καί μέ μεγάλη εύχαρίστηση 

ελαβα τήν άπό 11 Μαίου 1979 έπιστολή σας, μέ τήν όποία 
είχατε τήν καλωσύνη νά μέ πληροφορήσετε γιά τίς συνο

μιλίες πού είχατε μέ τόν πρόεδρο Ζίφκωφ, άναφορικά μέ 

τήν διαβαλκανική συνεργασία. 

»Συμμερίζομαι τήν γνώμη σας δτι μιά δεύτερη συνάν

τηση πρέπει νά κανονιστεί γιά τό έγγύς μέλλον, πρός τόν 

σκοπόν τής περαιτέρω προωθήσεως τής πρώτης συναντή

σεως των 'Αθηνών. 

»vΟπως θά ένθυμείσθε, κατά τήν διάρκεια τής έν λόγω 

συναντήσεως άνεφάνη μιά ίσχυρή διάθεση rοστε ή προσε

χής συνάντηση νά λάβει χώρα στήν Τουρκία. 'Ενθαρρυν

θείς άπό αύτό καί έμπνεόμενος άπό τό πνευμα συνεργασίας 

πού άναπτύχθηκε κατά τή διάρκεια των συναντήσεων είς 

'Αθήνας, παίρνω τό θάρρος νά ύποδείξω δπως ή δεύτερη 

συνάντηση φιλοξενηθεί άπό τήν Τουρκία. Αύτό θά μπορου

σε σύγχρόνως νά καθιερώσει καί τό σύστημα τής έκ περι

τροπής τηρήσεως ένδεχομένων μελλοντικών συναντήσεων. 

»Σέ περίπτωση, κατά τήν όποία ή έξοχότης σας συμφω

νεί μέ τά παραπάνω, τότε εύχαρίστως θά ελθω σέ έπαφή μέ 

τίς c'iλλες βαλκανικές Κυβερνήσεις πρός τόν σκοπό νά τίς 

πληροφορήσω περί τής προτάσεώς σας καί τής προσκλή

σεώς μας. 

»Καίτοι σημειώνω μέ ίδιαίτερη προσοχή τήν πρότασή 

σας άναφορικά μέ τά ένδεχόμενα πεδία συνεργασίας, νομί

ζω δτι θά ήταν έπίσης σκόπιμο νά έρευνηθεί καί μέ τίς 
c'iλλες βαλκανικές χώρες μήπως εχουν όρισμένες προτιμή

σεις άναφορικά μέ τά θέματα συνεργασίας πού θά μελετη

θουν κατά τήν προσεχή συνάντηση ύπό τό πρίσμα των 

άποτελεσμάτων στά όποία καταλήξαμε στήν 'Αθήνα; 

»Συμφωνουμε μέ τίς ήμερομηνίες πού προτείνατε γιά 

τήν ~πομένη συνάντηση. Θά χαρώ νά έπικοινωνήσω πάλι 

μαζί σας εύθύς ώς λάβω τίς άπόψεις των c'iλλων βαλκανι

κών χωρών έπί τής ήμερησίας διατάξεως, καθώς καί επί 

του έπιπέδου καί των ήμερομηνιrον γιά τήν συνάντηση . 

Φυσικά, θά περιμένω προηγουμένως νά μου γνωρίσετε ίίν 

συμφωνείτε μέ τό νά γίνει ή συνάντηση στήν ν Αγκυρα έν 

δψει τής προηγουμένως έκφρασθείσης πρός τουτο διαθέ

σεως καί μέ τήν καθιέρωση του συστήματος τής έκ περι

τροπής τηρήσεως των συναντήσεων. 

»Σiiς εύχαριστω γιά τήν πρωτοβουλία τήν όποία πήρατε 

κατά τρόπο τόσο άρμόζοντα καί θά ήθελα νά σiiς έπανεβε

βαιώσω τήν σταθερή προσκόλληση τής Κυβερνήσεώς μου 

στήν ίδέα τής διαβαλκανικής συνεργασίας, ή όποία, τό 
πιστεύουμε, θά εξυπηρετήσει τά κοινά συμφέροντα των 
λαών τής περιοχής μας. 

» Έπιτρέψατέ μου, κύριε πρωθυπουργέ, νά έπωφεληθrο 
τής εύκαιρίας γιά νά σiiς εύχαριστήσω γιά τά καλά λόγια 

καί τίς φιλικές σκέψεις πού έκφράσατε στόν φίλο μου, τόν 

'Αλέφ Κοσκούν, ύπουργό Τουρισμου καί Πληροφοριών 
κατά τήν πρόσφατη έπίσκεψή του στήν 'Αθήνα. 'Εντυπω

σιάστηκε πάρα πολύ μέ τήν φιλοξενία πού του παρεσχέθη 

στήν ·Ελλάδα». 

(Μπουλέντ Έτσεβίτ) 

«Σiiς εύχαριστω γιά τήν έπιστολή σας, μέ τήν όποία μέ 

πληροφορείτε γιά τήν σέ γενικές γραμμές άποδοχή των 

διαφόρων μορφών διαβαλκανικής συνεργασίας. 

»Μέ τήν εύκαιρία τής πρόσφατης έπισκέψεώς σας στήν 

Γιουγκοσλαβία καί των συνομιλιών πού είχατε θά έπεί

σθητε δτι ή Γιουγκοσλαβία ένδιαφέρεται καί ε{ναι διατε

θειμένη νά λάβει μέρος σέ πρωτοβουλίες καί μέτρα πού 

άποβλέπουν στήν προαγωγή καί προώθηση μιiiς πολύ

πλευρης διαβαλκανικής συνεργασίας. 'Επιθυμώ νά έπω

φεληθrο καί αύτής τής εύκαιρίας γιά νά τονίσω, μέ εύχαρί

στηση, δτι ή φιλική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών 

μας παρουσιάζει, αύτή καθ' ~αυτή, μιά σημαντική συνει

σφορά, καθώς επίσης καί, ε{μαι βέβαιος, ενα θετικό παρά

δειγμα καί κίνητρο επ' αύτου του θέματος. 

»Καλωσορίζουμε τήν τελευταία σας πρόταση γιά τήν 

σύγκληση μιiiς συναντήσεως έμπειρογνωμόνων στόν τομέα 

των μεταφορών καί των τηλεπικοινωνιών σάν ενα βήμα γιά 

τήν διεύρυνση τής βαλκανικής συνεργασίας καί τήν έξυ
πηρέτηση των συμφερόνων των λαών μας καθώς καί εκεί

νων δλων των βαλκανικών χωρών. 

»0{ c'iμεσες έπαφές τής γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως 
μέ τήν Κυβέρνηση τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τίς 
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Κυβερνήσεις άλλων βαλκανικών χωρών θά έξυπηρετή

σουν τό σκοπό μιaς πληρέστερης έδραίωσης τών περιστά

σεων καί τών συνθηκών πού σχετίζονται μέ τήν πραγματο

ποίηση τής συναντήσεως έμπειρογνωμόνων πού προτείνε

τε στήν έπιστολή σας. 

»' Επιτρέψατέ μου νά σaς διαβιβάσω, κύριε πρωθυ
πουργέ, τήν εκφραση τής μεγάλης μου έκτιμήσεως καί τίς 

καλλίτερες εύχές μου γιά τήν πρόοδο του φίλου έλληνικοu 

λαοu»46• 
(1. τίτο) 

'Η θετική aνταπόκριση τών γειτονικών Κυβερνή

σεων ετεινε νά δώσει νέα ώθηση στήν πρωτοβουλία 

του Κ. Καραμανλή γιά τήν προαγωγή τής πολυμε

ροuς διαβαλκανικής συνεργασίας, μέ τή σύγκληση 

νέας, μετά τήν πρώτη σύνοδο στήν 'Αθήνα, διαβαλ

κανικής διασκέψεως σέ έπίπεδο, τή φορά αύτή, έμ
πειρογνωμόνων. 'Ο UΕλληνας πρωθυπουργός ε{ χε 

διατυπώσει τήν εκκλησή του μέ τήν εύκαιρία τών 

πρόσφατων συναντήσεών του μέ τούς προέδρους τί

το, Τσαουσέσκου καί Ζίφκωφ. 'Όπως ήδη διαφαινό

;εαν, ή νέα διάσκεψη θά ήταν δυνατόν νά πραγματο
dποιηθεί τό φθινόπωρο, σέ μιά ό:πό τίς πρωτεύουσες 
τών πέντε γειτονικών Κρατών, μέ aντικείμενο θέματα 

συγκοινωνιών καί τηλεπικοινωνιώv47 • 
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«'Η Εύρώπη χωρίς τήν 'Ελλάδα δέν θά ήταν Εύρώπη ... 'Η Εύρώπη ξαναβρίσκει τήν Εύρώπη ... >>. Οί 

θερμοί λόγοι του Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν άποπνέουν τόν τόνο πού έπικράτησε κατά τήν έπίσημη 

τελετή τής ύπογραφής τής Συνθήκης Προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

'Εκτός άπό τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας, εξ ι άκόμη πρωθυπουργοί, οί ύπουργοί 'Εξωτερικών 

τών Κρατών-μελών, δ πρόεδρος τής 'Επιτροπής καί οί άνώτεροι άξιωματοuχοι τών Κοινοτήτων, είχαν μέ 

τήν παρουσία τους προσδώσει πανηγυρική άτμόσφαιρα στίς αίθουσες του Ζαππείου Μεγάρου. Καί τά 

άντιπροσωπευτικότερα όργανα τής εύρωπαϊκής κοινής γνώμης εστρεφαν έλπιδοφόρα τό βλέμμα πρός τή 

χώρα πού βίωσε στό άπώτερο παρελθόν πρώτη τίς άξίες του εύρωπαϊκοu πολιτισμοu καί έπέδειξε πρό

σφατα τόσο τή βούληση δσο καί τήν ίκανότητα γιά έποικοδομητική συμμετοχή στό νέο εύρωπαϊκό 

«γίγνεσθαι)). 

«'Η πιό μεγάλη μέρα τής 'Ελλάδος)), παρατηρήθηκε άπό τίς στήλες του ήμερησίου άθηναϊκοu 

τύπου.«' Η σημερινή ήμέρα είναι ή ήμέρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή)), είπε δ Κ. Τσάτσος. «Σταθμός 

ίστορικός)), θά γράψει ό Παuλος Παλαιολόγος, καταλήγοντας: «Καί άρχιτέκτονας του σταθμοu ό Καρα

μανλής. Δική του ή οίκοδομή, τό μαστόρεμα. 'Επί μία σχεδόν γενεά τή δούλεψε μέ πάθος γιά νά 
έκφωνήσει σήμερα τό νενικήκαμεν))! 

14-16 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1979 

'Ο πρωθυπουργός τfjς 'Ολλανδίας, 'Αντρέας Βάν 

'Άγκτ, μέ τή συνοδεία του ύπουργοu τών 'Εξωτερι

κών Κ. Βάν ντέρ Κλάου, πραγματοποιεί έπίσημη 

έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα σέ ανταπόδοση τfjς έπισκέ

ψεως του Κ. Καραμανλfj, τό προηγούμενο ετος. 

Κατά τήν aφιξή του στό 'Αεροδρόμιο του 'Ελ

ληνικοί\, δ 'Ολλανδός έπίσημος εγινε δεκτός από 

τόν πρωθύπουργό καί μέλη τfjς έλληνικfjς Κυβερνή

σεως. Τήν ίδια ήμέρα, στή διάρκεια του έπίσημου 

δείπνου πού παρέθεσε δ 'Έλληνας δμόλογός του, δ 

'Ολλανδός πρωθυπουργός παρατήρησε δτι μιά Εύ

ρώπη χωρίς τήν 'Ελλάδα, κοιτίδα αξιών καί έπιτεύ

ξεων, δέν θά ήταν πλήρης καί έξέφρασε τήν πεποί

θηση δτι ή τελευταία αύτή <<θά αποδειχθεί έποικοδο

μητικό, πιστό καί έφευρετικό μέλος τfjς Κοινότη

τας». 

Στήν αντιφώνησή του, δ Κ. Καραμανλfjς αναφέρ

θηκε, πέρα από τίς διμερείς σχέσεις, στό ρόλο πού 

καλούνταν ήδη ή 'Ελλάδα ~ά διαδραματίσει στό 

πλαίσιο τfjς Εύρώπης αλλά καί στά γενικότερα προ

βλήματα τfjς εύρωπαϊκfjς ενοποιήσεως: 

«Εlμαι Ιδιαίτερα εύτυχής πού σiiς ύποδέχομαι σή

μερα στήν 'Ελλάδα, ώς διακειφιμένο έκπρόσωπο 

ένός λαοv, δ δποίος μέ τίς εΙρηνικές του έπιδόσεις 

κaτέχει έξέχουσα θέση στήν διεθνή ζωή. Καί σiiς 

παρακαλώ νά βεβαιωθείτε δτι τήν χαρά μου αύτή τήν 

συμμερίζονται δλοι ol "Ελληνες. Γιατί τρέφουν αι
σθήματα είλικρινοvς φιλίας καί έκτιμήσεως γιά τόν 

δλλανδικό λαό. Κι αύτό εlναι φυσικό, δεδομένου δτι 

ο{ σχέσεις τών δύο λαών μας πού στηρίζονται σέ 

κοινή πολιτική καί πολιτιστική ύποδομή ύπήρξαν 

πάντοτε φιλικές. Καί ο{ σχέσεις αύτές θά καταστοvν 

fίδη στενότερες μέ τήν έπικειμένη ένταξη τής χώρας 
μας στήν ΕύρωΠαϊκή Κοινότητα, δεδομένου δτι θά 
άνήκουμε στήν ίδια οlκογένεια καί θά άκολουθοvμε 

τήν ίδια τύχη. 

))Q{ μεταπολεμικές πολιτικές έπαναστατικές έξε

λίξεις, κύριε πρωθυπουργέ, καί ή τεχνολογική έπανά

σταση κατέστησαν άναγκαία τήν στενότερη καίμε

θοδικότερη συνεργασία λαών μέ κοινή παράδοση 

καί συμφέροντα κοινά. Καί στήν άνάγκη άκριβώς 

αύτή άνταποκρίνεται ή προσπάθεια τής ένοποιήσεως 

τής Εύρώπης πού άρχισε πρίν άπό 30 χρόνια. 
)) Ή 'Ελλάς πιστεύει στήν ίδέα τής 'Ενωμένης 
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Εύρώπης καί έπιθυμεί νά συμβάλει στήν πραγματο

ποίησή της. Αίσθάνεται τήν πρόκληση τών καιρών 

καί έπιθυμεί νά διαδραματίσει στήν Εύρώπη τόν ρό

λο πού τής έπιτρέπουν οί δυνάμεις της καί τής έπι

βάλλει ή ίστορική της κληρονομιά. νΗδη, οί δια

πραγματεύσεις έχουν δλοκληρωθεί καί βρισκόμαστε 

στίς παραμονές τής ύπογραφής τής συμφωνίας έντά

ξεως τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 
Δέν λησμονούμε ότι οί διαπραγματεύσεις αύτές άρ

χισαν έπί τής δικής σας προεδρίας καί ότι τερματί

στηκαν ίκανοποιητικά, χάρις καί στήν δική σας 

συμπαράσταση. 

))Παρά τίς άξιόλογες προσπάθειες πού κατεβλή

θησαν μέχρι σήμερα, ή ένοποίηση τής Εύρώπης κα

θυστερεί. Πέρασε μιά δλόκληρη γενεά άΠό τό τέλος 
τοv Β ' Παγκοσμίου Πολέμου καί βρισκόμαστε άκό
μα μακριά άπό τήν πραγματοποίηση μιiiς ίδέας πού 

θά διασφαλίσει τήν είρήνη, τήν δημοκρατία καί τήν 

πρόοδο όχι μόνο στήν ήπειρό μας άλλά καί πέρα άπό 

αύτή. 

))Βεβαίως, γιά νά προωθηθεί ή ένοποίηση τής Εύ

ρώπης, θά χρειασθεί vά παραμερισθούν έλάσσονος 

σημασίας συμφέροντα καί προπαντός νά συνειδητο

ποιηθεί τό γεγονός ότι δέν γίνονται μεγάλα έργα

όπως ή ένοποίηση τής Εύρώπης- χωρίς τόλμη καί 

θυσίες. 

)) ν Αλλωστε, τήν ένοποίηση τής Εύρώπης τήν 

έπιβάλλει καί τό γενικώτερο συμφέρον τοv σημερι

νού κόσμου. Μιά Ένdψένη Εύρώπη θά διαδραματί

ζει άποφασιστικό ρόλο σ' όλα τά μεγάλα διεθνή 

προβλήματα καί θά έπηρεάζει συνεπώς τήν πορεία 

τής άνθρωπότητορ). 

Αύθημερόν άρχισαν καί οί συνομιλίες των δύο 

άντιπροσωπει&ν μέ έπικεφαλfjς τούς πρωθυπουργούς 

Κ. Καραμανλfί καί Βάν 'Άγκτ: 

«'Αρχίζοντας τήν συζήτηση δ πρωθυπουργός κ. Καρα

_μανλής έξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν παρουσία του κ. 

"Αγκτ στήν ·Ελλάδα καί λόγω των αίσθημάτων προσωπι

κής φιλίας καί έκτιμήσεως πού τρέφει γιά τόν 'Ολλανδό 

πρωθυπουργό, άλλά καί διότι ή παρουσία του εΙναι πολύ 

χρήσιμη γιά τίς σχέσεις των δύο χωρών .• ο κ. πρωθυπουρ
γός πρόσθεσε δτι κατά τίς συνομιλίες πού θά ~χει μέ τόν 

• Ολλανδό συνάδελφό του θά μπορέσει νά &.νταλλάξει μαζί 
του σκέψεις, θά χαρεί νά &.κούσει τίς &.πόψεις του καί θά 

~χει τήν ευκαιρία νά τόν ένημερώσει γιά τά προβλήματα 

πού βρίσκονται πλησιέστερα στήν περιοχή μας. 

»Στίς διμερείς σχέσεις μας, συνέχισε δ κ. πρωθυπουρ

γός, δέν ύπάρχουν προβλήματα άλλά μόνο δυνατότητες 

περαιτέρω βελτιώσεως. Τά σχετικά θέματα μπορουν νά τά 

συζητήσουν οί ύπουργοί 'Εξωτερικών καί οί ύπηρεσιακοί 

παράγοντες, ώστε ή σημερινή συζήτηση νά περιστραφεί 

σέ θέματα γενικώτερου ένδιαφέροντος, δπως π. χ. ή διεθνής 

κατάστασις καί τό μέλλον τής Ευρώπης. 

»'Ο κ. Βάν "Αγκτ, &.φου ευχαρίστησε γιά τήν ύποδοχή 

πού του έπεφυλάχθη στήν ·Ελλάδα, ε{πε δτι θεωρεί δτι ή 

έπίσκεψίς του εΙναι πολύτιμη καί ~χει συμβολική άξία, 

γιατί πραγματοποιείται πρίν &.πό τήν ύπογραφή τής Συνθή

κης 'Εντάξεως τής ·Ελλάδος στήν ΕΟΚ. • Ο κ. Βάν "Αγκτ 
έπιβεβαίωσε στό σημείο αυτό δτι θά παραστεί προσωπικά 

στήν τελετή τής ύπογραφής τής Συνθήκης 'Εντάξεως. 

>>·Ως πρός τά θέματα τά όποία θά ήθελε νά συζητήσει 

μέ τόν κ. πρωθυπουργό, δ κ. Βάν "Αγκτ ε{πε δτι θά ήταν 

σκόπιμο νά &.νταλλαγουν σκέψεις σχετικά μέ τίς προοπτι

κές έξελίξεως τής ΕΟΚ καί έν συνεχεί~ νά ένημερωθεί .έπί 
των έλληνοτουρκικών σχέσεων, γιά τίς δποίες ή δλλανδι

κή Κυβέρνηση ένδιαφέρεται τόσο ώς μέλος τής ΕΟΚ δσο 

καί ώς μέλος του ΝΑΤΟ. τέλος, δ κ. Βάν "Αγκτ έξέφρασε 

τήν έπιθυμία νά ένημερωθεί καί έπί τής έξελίξεως του θέ

ματος τής διαβαλκανικής συνεργασίας . 

>>'Ως πρός τήν ΕΟΚ δ κ. Βάν "Αγκτ έτόνισε δτι ή • Ολ
λανδία ύπεστήριξε πάντα τήν ένταξη τής • Ελλάδος στήν 
Κοινότητα. 'Η δλλανδική Κυβέρνηση ε{ ναι πολύ ευτυχής 

- καί αυτό δέν &.ποτελεί φιλοφρόνηση - γιατί πέτυχαν ο{ 

διαπραγματεύσεις καί γιατί σέ λίγες μέρες θά έορτασθεί 

έπισήμως ή ύπογραφή τής Συνθήκης 'Εντάξεως. "Ενας 

&.πό τούς λόγους τής ίκανοποιήσεως τής δλλανδικής Κυ

βερνήσεως ε{ ναι ή πεποίθησή της δτι ή ·Ελλάς συμμερίζε

ται τίς δλλανδικές &.πόψεις σχετικά μέ τίς προοπτικές έξε

λίξεως τής Κοινότητος καί ίδιαίτερα των κοινοτικών θε
σμών. ·Η ΕΟΚ, συνέχισε δ κ. Βάν "Αγκτ, δένεΙ ναι άπλώς 

συνομοσπονδία ή έστω δμοσπονδία Κρατών. ΕΙναι sui ge
neris όργάνωσις μέ ύπερεθνικό χαρακτήρα. ·Η δλλανδική 
Κυβέρνηση πιστεύει δτι εΙναι σημαντικό νά τονίζεται αυ

τός δ ύπερεθνικός χαρακτήρας των όργάνων τής Κοινότη
τος. Γιατί, δπως ε{ναι γνωστό, ύπάρχει τάσις &.ποδυναμώ

σεώς του. 'Η δλλανδική Κυβέρνηση ε{ ναι τής γνώμης δτι 

ή ύπερεθνικότης αυτή τής Κοινότητος &.ποτελεί έγγύηση 

καθ' έαυτήν ίδίως γιά τά μικρά μέλη. Γι' αυτό δχι μόνο ή 

'Ολλανδία .άλλά καί ο{ άλλες μικρές χώρες συμμερίζονται 

αυτή τήν γνώμη καί θέλουν νά ένισχύσουν τήν θέση τής 

'Επιτροπής καί του Δικαστηρίου καί τίς έξουσίες του Ευ

ρωπαϊκου Κοινοβουλίου. ·Η δλλανδική Κυβέρνηση έλπί

ζει λοιπόν καί &.ναμένει δτι ή 'Ελλάς θά ύποστηρίξει αυτή 

τήν έξέλιξη τής Κοινότητος. Τό πρόβλημα άλλωστε ε{ναι 

καί έπίκαιρο λόγω τής συστάσεως τής έπιτροπής των τρι

ών σοφών πού &.πασχολείται μέ τόν καταρτισμό σχεδίων 

γιά τό μέλλον τής ΕΟΚ. 

»Ό κ. Καραμανλής &.πήντησε δτι οί &.πόψεις του ώς 

πρός τήν έξέλιξη τής ΕΟΚ συμπίπτουν μέ δσα έξέθεσε δ 

συνομιλητής του. Ό κ. πρωθυπουργός προσέθεσε δτι θά 

μπορουσε μάλιστα νά πεί δτι οί έλληνικές θέσεις ε{ναι 

λίγο τολμηρότερες. Ή 'Ελλάς πιστεύει βαθύτατα δτι δχι 

μόνο θά πρέπει νά καταστεί πιό ~ντονη ή πορεία τής ένα

ποιήσεως τής Ευρώπης άλλά καί νά έπιταχυνθεi. Βεβαίως, 

συνέχισε δ κ. πρωθυπουργός, ύπάρχουν διάφορες &.πόψεις 

ώς πρός τό ε{δος, τήν έκταση καί τήν μορφή τής ένοποιή

σεως αυτής . 'Αλλά, πάντως, πρέπει νά γίνουν, πρός τήν 

κατεύθυνση αυτή, τολμηρότερα βήματα. Γιατί τελευταίως, 

διαπιστώνεται μία άμβλυνση του ένδιαφέροντος των ευρω

παϊκών λαών γιά τήν ένοποίηση τής Ευρώπης πού &.ποτε

λεί τήν βασική &.ρχή των Συνθηκών τής Ρώμης. Αυτό 

όφείλεται στό γεγονός δτι, &.φ' ένός ώρισμένες Κυβερνή

σεις καί πολιτικά κόμματα &.ποθαρρύνουν μέ τήν στάση 
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τους τήν πορεία πρός τήν ενοποίηση καί δτι άφ' ετέρου οί 

άπλοί πολίτες άποδίδουν στήν ΕΟΚ τά δύσκολα οικονομι

κά καί κοινωνικο-πολιτικά προβλήματα πού άντιμετωπίζει 

ή Ευρώπη. Οί ευρωπαϊκοί λαοί δέν καταλαβαίνουν δτι, άν 

δέν ύπήρχαν εστω καί αυτοί οί στοιχειώδεις θεσμοί στήν 

Ευρώπη, ή κατάσταση θά ήταν πολύ χειρότερη. Καί δέν 
καταλαβαίνουν έπίσης δτι, γιά νά ξεπερασθοuν τά σημε

ρινά προβλήματα, πρέπει νά έπιταχυνθεί ή ευρωπαϊκή ενο

ποίηση. Γιατί οί διαστάσεις των προβλημάτων ε{ναι τέτοι

ες 'ώστε νά μήν μποροuν νά άντιμετωπισθοuν σέ κρατικά 

άλλά μόνο σέ ευρύτερα ευρωπαϊκά πλαίσια. ~Άλλωστε, σέ 

δλο τόν κόσμο παρατηρείται ή τάση δημιουργίας ευρυτέ

ρων όμάδων πρός, άντιμετώπιση των σημερινών προβλημά
,των. Αυτό συμβαίνει στήν 'Αφρική, στίς άραβικές χώρες, 

στόν μουσουλμανικό κόσμο κ.λ.π. 'Ενώ δέ ή Ευρώπη ε{χε 

πρώτη άρχίσει, πρίν άπό 30 χρόνια, τή διαδικασία τής 
ενοποιήσεως, τώρα εχει μείνει πίσω. Γιά νά προχωρήσει 

άπαιτείται θάρρος καί προπαντός νά τονισθεί ή πολιτική 

βούληση δλων των Κυβερνήσεων γιά τήν προώθηση τής 

ενοποιήσεως. Ή έπιτάχυνση τής ενοποιήσεως, άσχέτως 

τής μορφής πού θά πάρει, έπιβάλλεται άλλωστε καί γιά 

λόγους άσφαλείας, άνεξαρτησίας καί ευημερίας τής Ευρώ

πης. Γι' αυτούς τούς λόγους ή ελληνική Κυβέρνηση συμ

φωνεί πλήρως στό θέμα αυτό μέ τήν 'Ολλανδία καί τίς 

Κυβερνήσεις των άλλων μικρών χωρών τής Κοινότητος. 

>>'Ο κ. Βάν ~Α γκτ άπήντησε δτι συμφωνεί άπόλυτα μέ 

δσα έξέθεσε ό κ. πρωθυπουργός σχετικά μέ τήν άνάγκη 
τολμηροτέρων βημάτων πρός έπιτάχυνση τής ευρωπαϊκής 

ενοποιήσεως. Συνεφώνησε έπίσης μέ τήν διαπίστωση τοu 

κ:. πρωθυπουργοί) δτι παρατηρείται άμβλυνσις του ένδιαφέ

ροντος των ευρωπαϊκών λαών σχετικά μέ τήν ΕΟΚ. Διευ

κρίνησε δτι ώς πρός τήν 'Ολλανδία ή άρνητική αυτή έξέ

λιξη όφείλεται καί στόν φόβο, κυρίως μεταξύ των νέων, δτι 

μία οiκονομικά ενωμένη Ευρώπη, θά λειτουργοuσε σάν μία 

κλειστή λέσχη ή σάν ενας προστατευτικός συνασπισμός 
πού δέν θά ήταν άρκετά άνοικτός πρός τίς άνάγκες του 

τρίτου κόσμου. Πάντως, παρετήρησε ό κ. Βάν ~ Αγκτ, ή 

έπιτάχυνση τής πορείας τής ενοποιήσεως δέν έξαρτaται 
τόσο πολύ άπό τίς μικρές χώρες δσο κυρίως άπό τίς μεγά

λες. Γι' αυτό παρουσιάζει ένδιαφέρον ή στάση πού θά τη
ρήσει έν προκειμένφ ή νέα βρετανική Κυβέρνηση. 

))Παρεμβαίνων ό 'Ολλανδός ύπουργός 'Εξωτερικών κ. 

Βάν ντέρ Κλάου ε{πε δτι συνήντησε πρό ήμερων τόν νέον 

v Αγγλο ύπουργό 'Εξωτερικών Λόρδο Κάρριγκτον στά 

πλαίσια άνεπισήμου συναντήσεως των ύπουργών 'Εξωτε

ρικών τών 'Εννέα. Κατά τήν συνάντηση αυτή ό Λόρδος 

Κάρριγκτον εΙπε δτι ή Ευρώπη άποτελεί τήν ύπ' άριθ. Ι 

προτεραιότητα τής νέας βρετανικής Κυβερνήσεως καί δτι 

ή 'Αγγλία δέν έπιθυμεί νά εΙναι "ό άνθρωπος εξω άπό τήν 
Ευρώπη". Κατά τήν έκτίμηση του 'Ολλανδοu ύπουργοu 

'Εξωτερικών ή στάση τής νέας άγγλικής Κυβερνήσεως 
ε{ναι διαφορετική τής προκατόχου της, τουσούτφ μiiλλον 

καθόσον φαίνεται δτι μελετa- χωρίς νά εχει πάρει άκόμη 

καμιά άπόφαση - τήν ενταξη τής 'Αγγλίας στό νέο Ευ

ρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα. 

>>'Ο κ. Καραμανλής άπήντησε δτι ή διαφοροποίηση 

μεταξύ τής νέας καί τής παλαιaς άγγλικής Κυβερνήσεως 
ε{ναι ευχάριστο γεγονός καί άπομένει πλέον νά διαπιστω

θεί τί θά πράξουν δσοι άπέδιδαν τήν μέχρι τώρα καθυστέ-

ρηση τής ενοποιήσεως στήν 'Αγγλία. 'Εξ άλλου ό κ. πρω

θυπουργός συνεφώνησε μέ τίς παρατηρήσεις του συνομι

λητοu του σχετικά μέ τήν στάση τής νέας γενιaς, ή όποία 

διαπιστώνεται καί στήν 'Ελλάδα. 'Η στάση αυτή όφείλε

tαι σέ έκστρατεία των άριστερών έναντίον τής Ευρώπης. 
Διότι οί κομμουνιστές καί οί Σοβιετικοί ε{δικώτερα, μή 

εχοντας συμφέρον νά ενοποιηθεί ή Ευρώπη, εχουν έξαπο

λύσει μία άβάσιμη βέβαια προπαγάνδα, ή όποία δμως δεν 

παύει νά δημιουργεί προβλήματα, έφ' δσον ό άριστερι

σμός ε{ναι τής μόδας. Τό περίεργο ε{ναι δτι, άντίθετα μέ 

έκείνο πού συμβαίνει, αυτοί οί όποίοι θά επρεπε νά άγωνί

ζονται γιά τήν Ευρώπη ε{ναι οί νέοι. Διότι ή lδέα τής Ευ

ρώπης τούς παρέχει ενα iδανικό, τή δημιουργία δηλαδή 

ενός μέλλοντος διαφορετικοί) άπό τό σήμερα. 'Ενός μέλ

λοντος πού θα κατοχυρώνει τούς δημοκρατικούς θεσμούς, 

τήν άσφάλεια, τήν κοινωνική, οiκονομική καί πολιτιστική 

πρόοδο καί τήν δυνατότητα νά παίξει ή Ευρώπη σοβαρό 

ρόλο στίς διεθνείς έξελίξεις. Πρiiγμα πού οϋτε οί ΗΠΑ 

οϋτε ή Ρωσία μποροuν νά προσφέρουν στούς νέους. Πάν

τως οί Ευρωπαίοι πολίτες θά πεισθοuν γιά τήν άνάγκη τής 

ενοποιήσεως, άφ' ής στιγμής οί ύπεύθυνες Κυβερνήσεις 

δηλώνουν έπίσημα καί σταθερά τήν βούλησή τους νά προ

χωρήσουν στήν ενοποίηση. 

>>'Ο κ. Βάν ~ Αγκτ έδήλωσε δτι συμφωνεί άπόλυτα μέ 

τίς άπόψεις αυτές. Προσέθεσε δτι έξ δσων εχει άντιληφθεί, 

ή νεώτερη γενεά περισσότερο άπό τήν ευημερία τής Ευρώ
πης ένδιαφέρεται γιά τήν ε{ρήνη στόν κόσμο καί γιά τήν 

προστασία του περιβάλλοντος καί δέν ικανοποιείται μέ 

δσα ή ΕΟΚ μπορεί νά προσφέρει στούς τομείς αυτούς. 

>>'Ο 'Ολλανδός ύπουργός 'Εξωτερικών προσέθεσε έν 

προκειμένφ δτι τό σύνθημα πού εχει έπικρατήσει σχετικά 

δέν εΙναι "ή Ευρώπη των Κυβερνήσεων" άλλά "ή Ευρώπη 
των άτόμων" . 

))'Q κ. Καραμανλής άπήντησε δτι άκριβώς ή ενοποίη

ση τής Ευρώπης άποτελεί έγγύηση γιά τήν ε{ρήνη στόν 

κόσμο. Γιατί δλοι οί πόλεμοι ξεκίνησαν άπό τήν Ευρώπη 

καί γιατί ή ενωμένη Ευρώπη θά άποτελέσει σταθεροποιη

τικό παράγοντα στή διατήρηση τής παγκόσμιας εiρήνης. 

Τό μόνο ίσως σημείο, προσέθεσε ό κ. πρωθυπουργός, στό 

όποίο οί νέοι εχουν δίκιο, ε{ ναι δτι δημιουργήθηκε ή έντύ

πωση δτι ή ΕΟΚ εΙναι έμπορική έπιχείρηση. Καί άπό τήν 

έντύπωση αυτή ή Ευρώπη θά πρέπει νά άπαλλαγεί. Στήν 
συνέχεια ό κ. πρωθυπουργός έρώτησε τόν συνομιλητή του 

ποιές Κυβερνήσεις εΙναι περισσότερο διστακτικές γιά τήν 

έξέλιξη τής ευρωπαϊκής ενοποιήσεως. 
))'Q κ. Βάν ~ Αγκτ άπήντησε δτι ο{ μικρές χώρες ήταν 

πάντα πιό πρόθυμες aπό τίς μεγάλες. Χωρίς νά θέλει νά 

κατηγορήσει τήν Γαλλία καί χωρίς νά ε{ναι ή Γαλλία τό 

μόνο παράδειγμα, εΙναι γνωστό δτι ένίοτε ή γαλλική Κυ

βέρνηση διστάζει νά δεχθεί τίς συνέπειες του ύπερεθνικοu 

χαρακτήρος τής Κοινότητος καί δέν άφήνει νά έπεκταθεί ό 

ρόλος τής 'Επιτροπής. Σέ έρώτηση του κ. πρωθυπουργοί) 

έάν οίΓερμανοί εΙναι πιό πρόθυμοι έν προκειμένφ, ό κ. 

Βάν v Αγκτ άπήντησε θετικά. 

>>'Ο κ. Καραμανλής εΙπε δτι κατά τή γνώμη του ή γαλ

λική στάση όφείλεται περισσότερο σέ έσωτερικούς πολι

τικούς λόγους. Διότι τόσο τό Κομμουνιστικό κόμμα δσο 

καί τό Γκωλικό εΙναι έναντίον τής ενοποιήσεως, πρiiγμα 

πού δημιουργεί προβλήματα στόν Γάλλο πρόεδρο, ό όποί-
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ος, εξ δσων γνωρίζει δ~. πρωθυπουργός, θά ήταν πιό άνοι
κτός στό θέμα αύτό, άν δέν ε{χε τίς άνωτέρω δυσκολίες. 

'Ανάλογη άλλωστε άρνητική στάση κράτησε άρχικά τό 

Γκωλικό κόμμα καί στό θέμα τής εντάξεως τής 'Ελλάδος, 

γιά τήν όποία μετέβαλε γνώμη δταν δ κ. πρωθυπουργός 

υπογράμμισε μέ έπιστολή του στόν Σιράκ τό γεγονός δτι ή 

στάση του ήταν άσυνεπής, έφ' δσον δταν ήταν πρωθυ

πουργός ε{χε ταχθεί υπέρ ~ής έλληνικής εντάξεως. 
»'Ο κ. Βάν w Α γκτ,, άφοϋ συνεφώνησε δτι δ Γάλλος πρό

εδρος έχει εντός τής ΕΟΚ προβλήματα, προσέθεσε δτι ή 

πρακτική τής λήψεως άποφάσεων κατά παμψηφία κατ' άν

τίθεση πρός τίς Συνθήκες τής Ρώμης πού προβλέπουν πε

ριπτώσεις άποφάσεων κατά πλειοψηφία όφείλεται, κυρίως, 

στήν Γαλλία. 

>>'Ο κ. Καραμανλής άπήντησε δτι τά άνωτέρω ε{ ναι 

δυσάρεστες διαπιστώσεις άλλά έξέφρασε τήν έλπίδα δτι 
υπό τήν πίεση των πραγμάτων δ λες οί εύρωπαϊκές Κυβερ

νήσεις θά προωθήσουν τελικά τήν ένοποίηση τής Εύρώ

πης. Γιατί, δσο στόν τομέα αύτό ή Εύρώπη παραμένει κα

θυστερημένη, τόσο νέα σοβαρά οίκονομικά καί κοινωνικά 

προβλήματα, δπως π.χ. τό ένεργειακό, δημιουργοϋνται έν 

άπουσί~ της καί τόσο ή άνεξαρτησία της ε{ναι μόνο θεω
ρητική, άφοϋ άπό άπόψεως άσφαλείας έξαρτάται άπό τίς 

ΗΠΑ καί άπό άπόψεως οίκονομικής εξαρτάται άπό λίγες 

άραβικές χώρες. 

))Κλείνοντας τό θέμα δ κ. Βάν w Αγκτ παρετήρησε δτι, 

σύμφωνα μέ τό πνεϋμα τής Κοινότητος, θά ήταν χρήσιμο 

νά έξετασθοϋν οί δυνατότητες άναπτύξεως κοινών έλληνο
ολλανδικών έπιχειρήσεων. Τό θέμα θά μποροϋσε νά συζη

τηθεί μεταξύ των υπουργών 'Εξωτερικών. 
>>'Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι ή 'Ελλάς ένδιαφέ

ρεται γιά τό ζήτημα αύτό καί δτι θεωρεί δτι οί 'Ολλανδοί 

επιχειρηματίες θά βροϋν στήν 'Ελλάδα πρόσφορο έδαφος 

συνεργασίας, δεδομένου δτι δ ίδιος έχει συστήσει στούς 

'Έλληνες βιομηχάνους νά συνεργάζονται μέ τούς Εύρω

παίους συναδέλφους τους, προκειμένου νά άναπτύξουν τίς 

μονάδες τους, άποκτώντας νέα κεφάλαια, νέες γνώσεις, καί 

νέα πελατεία)). 

Στη συνέχεια, δ "Ελληνας πρωθυπουργός άνέ

πτυξε, μετά άπό σχετική παράκληση του 'Ολλανδοu 
δμολόγου του, τίς έλληνικές θέσεις σχετικά μέ τίς 

έλλ ηνοτουρκικές σχέσεις. 

Οί συνομιλίες συνεχίστηκαν, καί δλοκληρώθη

καν τtΊν έπομένη, 15 Μαίου: 

«'Αρχίζοντας τήν συζήτηση δ κ. πρωθυπουργός ε{πε 

δτι θά ενημερώσει δι' όλίγων τόν συνομιλητή του γιά τό 

θέμα τοϋ ΝΑΤΟ, τό όποίο τόν ένδιαφέρει άμέσως. 

))Μετά τήν άδικαιολόγητη είσβολή τής Τουρκίας, Κρά

τους-μέλους τοϋ ΝΑΤΟ, στήν Κύπρο τό 1974, ή 'Ελλάς 
ζήτησε τήν σύγκληση τοϋ Συμβουλίου τής Συμμαχίας πρός 

άντιμετώπιση τής καταστάσεως. 'Η άπάντησις των Βρυ

ξελλών ήταν δτι τό Συμβούλιο δέν μποροϋσε νά συνέλθει, 
γιατί τά μέλη του ήταν σέ διακοπές. Κατόπιν αύτοϋ δ κ. 

πρωθυπουργός ε{χε νά επιλέξει μεταξύ πολέμου, δηλαδή 

άποστ~λής καί έλληνικών δυνάμεων στήν Κύπρο, ή άπο
χωρήσεως άπό τό ΝΑΤΟ. Διότι, μετά τήν έπιστροφή του 

στήν 'Ελλάδα, δπου υπήρχε γενική επιστράτευσις, τόσο δ 

λαός δσο καί δ στρατός ζητοϋσαν άντίδραση εναντίον τής 

Τουρκίας. Μέ τήν άποχώρηση άπό τό ΝΑΤΟ επιτεύχθηκε 

ή έκτόνωση τής κοινής γνώμης. 'Η έλληνική Κυβέρνηση 

έδήλωσε τότε δτι . άποχωρεί άπό τήν Συμμαχία, διότι ενα 

μέλος τοϋ ΝΑΤΟ προσέβαλε τήν Κύπρο καί δτι ή 'Ελλάς 

θά επανέλθει, άφοϋ τό ΝΑΤΟ βοηθήσει νά λυθεί τό Κυπρι

ακό. Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου δ κ. πρωθυπουργός προ

σπάθησε νά προσανατολίσει σιγά-σιγά τήν κοινή γνώμη 

πρός τήν κατεύθυνση τής έπανασυνδέσεως τής χώρας μέ τό 

ΝΑΤΟ μέ είδίκή σχέση. ΕΙναι, ε{πεν δ κ. πρωθυπουργός, ή 

μεγαλύτερη καί ίσως ή μόνη άσυνέπεια στήν πολιτική του 

καρριέρα. Γιατί ε{ χε πεί δτι ή 'Ελλάς θά έπανέλθει στό 

ΝΑ ΤΟ δταν λυθεί τό Κυπριακό, καί παρά ταϋτα χωρίς νά 

&χει λυθεί τό θέμα ή 'Ελλάς δήλωσε δτι έπιθυμεί νά επα

νέλθει στήν Συμμαχία. Θά πρέπει νά ληφθεί υπόψη δτι ή 

'Ελλάς άπεχώρησε άπό τό ΝΑΤΟ λόγφ τής Τουρκίας. Καί 

δτι σήμερα, πού ή 'Ελλάς επιθυμεί νά επανέλθει, ή Τουρ

κία δέν τό επιτρέπει. Αύτό ε{ναι άπόδειξη παραλογισμοί> 

δχι μόνο τής Τουρκίας άλλά καί δλοκλήρου τής Συμμαχί

ας. 'Η 'Ελλάς έδήλωσε δτι έπιθυμεί νά έπανέλθει καί δτι 

μετά τήν έπιστροφή της ε{ναι ετοιμη νά συζητήσει γιά 

τυχόν θέματα πού υπήρχαν πρίν άποχωρήσει. 'Εζήτησε 

δηλαδή ή 'Ελλάς νά έπιστρέψει στήν Συμμαχία μέ τό ίδιο 

καθεστώς υπό τό όποίο άπεχώρησε. 'Η Τουρκία δμως άν

τιτίθεται ίσχυριζόμενη δτι πρέπει πρώτα νά λυθοϋν τά θέ

ματα πού προβάλλει καί μετά νά γίνει δεκτή ή 'Ελλάς στήν 

Συμμαχία. ΕΙ ναι φανερό δτι καί σ' αύτή τήν περίπτωση οί 

Τοϋρκοι έκβιάζουν γιά νά πετύχουν λύση σέ διάφορα θέ

ματα πού είτε προϋπήρχαν τής άποχωρήσεως τής 'Ελλά

δος άπό τό ΝΑΤΟ είτε δέν &χουν σχέση μέ τήν έπάνοδό της 
σ' αύτό. Ό στρατηγός Χαίηγκ συναντήθηκε μέ τόν στρα

τηγό Ντάβο καί συνεφώνησαν έπί τοϋ τρόπου ρυθμίσεως 

τοϋ ζητήματος. 'Η Στρατιωτική 'Επιτροπή τής Συμμαχίας 

συνεφώνησε έπίσης μέ τίς σχετικές προτάσεις Χαίηγκ. 'Η 

Τουρκία δμως καί πάλι άντετάχθη. Αύτό δμως ε{νaι καί 
πολιτικώς καί ήθικώς άπαράδεκτο. Τό νά θέλει δηλαδή ή 
'Ελλάς νά έπανέλθει στήν Συμμαχία καί νά τής θέτουν 

δ ρους, ενω θά έπρεπε έκείνη νά θέτει τούς δικούς της. 'Η 
στάσις των Τούρκων στήν περίπτωση αύτή ε{ναι ή λυδία 

λίθος τής γενικής συμπεριφοράς τους. 

)) Ό 'Ολλανδός υπουργός 'Εξωτερικών έζήτησε διευ
κρινήσεις σχετικά μέ τήν ρύθμιση πού άφορά στό Στρατη

γείο τής Σμύρνης. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι στήν Σμύρνη 

υπήρχε Στρατηγείο τοϋ ΝΑΤΟ υπό 'Αμερικανό διοικητή. 

'Η τουρκική Κυβέρνηση μετά άπό σχετικές πιέσεις πρός 

τίς ΗΠΑ μετέτρεψε τό Στρατηγείο αύτό σέ έθνικό καί διό

ρισε Τοϋρκο διοικητή. Κατόπιν τής έξελίξεως αύτής ή 

'Ελλάς θά έπρεπε νά συστήσει άντίστοιχο Στρατηγείο 

στήν Λάρισα, τό όποίο μαζί μέ τό Στρατηγείο τής Σμύρνης 

νά υπάγεται στό Στρατηγείο Νεαπόλεως πού θα ε{χε &τσι 

τόν &λεγχο δλοκλήρου τής περιοχής. w Άλλωστε ή 'Ελλάς 

δέχθηκε νά συζητήσει τυχόν θέμα επιχειρησιακοί> έλέγχου 

μετά τήν έπάνοδό της στήν Συμμαχία, άλλά δέν μπορεί νά 

δεχθεί τήν τουρκική άπαίτηση δπως τό θέμα συζητηθεί 

πρίν τήν έπάνοδο τής 'Ελλάδος, έπειδή οί Τοϋρκοι συνδέ

ουν τήν ρύθμισή του μέ τήν λύση άλλων άσχέτων προβλη

μάτων, πράγμα πού ε{ναι άπαράδεκτο. Τό συμπέρασμα 

πάντως ε{ναι δτι ή Τουρκία ε{ναι υπεύθυνη τόσο γιά τήν 
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άποχώρηση τής ·Ελλάδος δσο κ:αί γιά τήν άδυναμία έπι

στροφής της. 

»Παρεμβαίνων ό 'Ολλανδός ύπουργός 'Εξωτερικών 

έρώτησε τόν κ:. πρωθυπουργό έάν ή έλληνικ:ή Κυβέρνηση 

προτίθεται νά έγείρει τό θέμα κατά τήν προσεχή ύπουργι

κ:ή σύνοδο τοu ΝΑΤΟ. 

)) . ο κ:. πρωθυπουργός άπήντησε δτι αυτό δέν εχει άκ:ό
μη άποφασισθεί. 'Εμπιστευτικά δμως δήλωσε στούς συνο
μιλητές του δτι δέν γνωρίζει κ:ατά πόσον μπορεί νά κρατή

σει γιά πολύ καιρό άκ:όμη τήν έλληνικ:ή πρόταση έπανό

δου τής χώρας στήν Συμμαχία, τήν όποίαν θά άναγκ:ασθεί 

κάποια στιγμή νά άποσύρει, έφ' δσον συνεχίζεται ή τουρ

κική άρνητικ:ότης. ·Ο κ:. πρωθυπουργός παρεκάλεσε τόν 

συνομιλητή του νά κάνει δ,τι μπορεί γιά νά πεισθεί ή 

Τουρκία νά συμμορφωθεί πρός τό συμφέρον όλοκ:λήρου 

τής Συμμαχίας. 

»'Ο ·Ολλανδός πρωθυπουργός έζήτησε νά ένημερωθεί 

έπί τής συμφωνίας Ντάβου-Χαίηγκ:, έφ' δσον ο{ σχετικές 

λεπτομέρειες δέν θά ήταν πολύ τεχνικής φύσεως. 
»·Ο κ:. πρωθυπουργός άπήντησε δτι πράγματι τό θέμα 

εΙ ναι πολύ τεχνικό, άλλ' δτι ό συνομιλητής του θά μποροu

σε νά ένημερωθεί άπό σχετικό σημείωμα πού θά του εδινε ό 

ύπουργός 'Εξωτερικών κ:. Ράλλης. ·Ο κ:. πρωθυπουργός 

προσέθεσε δτι, έάν πάντως δέν έφαρμοσθεί ή άρχικ:ή συμ

φωνία Ντάβου-Χαίηγκ:, τήν όποίαν ο{ Τοuρκ:οι άπέρριψαν 

κ:αί τήν όποίαν ό στρατηγός Χαίηγκ: προσπάθησε νά τρο

ποποιήσει, μέ συμβιβαστικές προτάσεις, πρός {κ:ανοποίη

ση τών Τούρκων, δέν θά ύπάρξουν δυνατότητες προόδου 

στίς σχετικές/διαπραγματεύσεις. 

»Συνεχίζοντας ό κ:. πρωθυπουργός ένημέρωσε τόν • Ολ
λανδό συνάδελφό του έπί τής καταστάσεως στά Βαλκάνια 
κ:αί του θέματος τής διαβαλκανικής συνεργασίας. • Η Βαλ
κανική, εΙπε ό κ:. πρωθυπουργός, έθεωρείτο έπί 100 χρόνια 
ώς ή πυριτιδαποθήκη τής Εόρώπης. Λόγοι Ιστορικοί κ:αί 

κυρίως ή άνάμειξη των διαφόρων βαλκανικών λαών κ:ατά 

τήν διάρκεια των 400 έτών τής τουρκικής κατοχής, εΙχαν 
προκαλέσει έχθρότητες καί άντιθέσεις. Μετά τούς Βαλκα

νικούς πολέμους καί τήν άποχώρηση τής Τουρκίας άπό τά 

Βαλκάνια, δημιουργήθηκαν τά άνεξάρτητα βαλκανικά 
Κράτη, τά όποία δμως χρησιμοποιήθηκαν κατά διαφόρους 

τρόπους άπό τίς μεγάλες δυνάμεις πού Ί'jθελαν νά εχουν ενα 

πιόνι στήν περιοχή, μέ άποτέλεσμα νά συνεχισθοuν καί νά 

ένταχθοuν ο{ παλιές έχθρότητες καί άντιθέσεις. Μετά τό 

1974 ό κ. πρωθυπουργός άνέλαβε μία πρωτοβουλία, μέσα 
στό πνεuμα καί τής Διασκέψεως τοu 'Ελσίνκι, γιά να δη

μιουργηθεί στήν Βαλκανική ενα κλίμα είρήνης καί συνερ

γασίας. Συναντήθηκε μέ δλους τούς ήγέτες των βαλκανι

κών χωρών, οί όποίοι συνεφώνησαν κ:ατ' άρχήν μέ τήν 

πρωτοβουλία αότή. Πρίν άπό δύο χρόνια πραγματοποιή

θηκε στήν 'Αθήνα μία διαβαλκανική συνάντηση καί εγινε 

προσπάθεια νά καθορισθοuν ο{ τομείς τής διαβαλκανικής 

συνεργασίας. ·Η πολιτική του κ. πρωθυπουργοu εΙ χε έν 

προκειμένφ δύο σκοπούς: 

» 1. νά δημιουργηθεί ενα καινούργιο κλίμα συνεργασίας 
στήν περιοχή καί 

»2. νά ένθαρρυνθοuν ή Γιουγκοσλαβία καί ή Ρουμανία 
στό νά αίσθάνονται πιό άνεξάρτητες εναντι τής Σοβιετικής 
'Ενώσεως. 

»·Η ύπόθεση αότή τής διαβαλκανικής συνεργασίας 

εχει πάει μάλλον καλά. Μετά τήν πρώτη συνάντηση των 

'Αθηνών, ο{ βαλκανικές Κυβερνήσεις εΙχαν άναλάβει νά 

προτείνουν τούς πιθανούς τομείς συνεργασίας. Τό εκαναν 

δλες πλήν τής Βουλγαρίας, τήν όποίαν δέν άφησε ή Σοβιε

τική UΕνωσις, ή όποία εΙχε καταλάβει δτι ενας άπό τούς 

σκοπούς στούς όποίους άπέβλεπε ή πρωτοβουλία του κ. 

πρωθυπουργοί) ήταν άκριβii>ς ή άνεξαρτοποίηση των βαλ

κανικών χωρών εναντί της. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός συνηντήθη πρό όλίγων εβδομά
δων μέ τόν πρόεδρο Ζίφκωφ. Tou έτόνισε δτι ή στάση του 
δέν εΙναι σωστή, διότι έμφανίζεται στόν βουλγαρικό λαό 

άλλ\1 καί στούς άλλους λαούς τής Βαλκανικής ώς τό έμπό
διο γιά τήν πραγματοποίηση τής βαλκανικής συνεργασίας 
καί διότι δημιουργεί είς βάρος του τήν έντύπωση δτι τή 

στάση του καθορίζει ή Σοβιετική UΕνωσις. Τό έπιχείρημα 

αότό επεισε τόν Βούλγαρο πρόεδρο ό όποίος ύπεχώρησε 

καί συνεφώνησε γιά τήν πραγματοποίηση έντός του ετους 

μιας νέας συναντήσεως έμπειρογνωμόνων, ή όποία θά έξε

τάσει τίς δυνατότητες συνεργασίας στόν τομέα τών συγ

κοινωνιών κ:αί έπικοινωνιών. Αότό θά άποτελέσει τήν άρ

χή τής προσπαθείας ή όποία βεβαίως ε{ ναι άγνωστο πώς θά 

έξελιχθεί. 
»Πάντως, μέ τίς συνομιλίες καί τίς έπαφές μέ τούς βαλ

κανικούς ήγέτες, εχει δημιουργηθεί στήν περιοχή ενα κλί

μα ύφέσεως καί καλής γειτονίας. Οί προσπάθειες θά συνε
χισθοuν γιά νά διευκολυνθεί κυρίως ή Γιουγκοσλαβία ή 

όποία, δπως εΙναι γνωστό, άντιμετωπίζει τό πρόβλημα του 

μέλλοντός της μετά τόν τίτο. Ό κ. πρωθυπουργός παρε

τήρησε δτι δέν θά ήταν χρήσιμο γιά τήν Δύση νά βρεθεί ή 

Γιουγκοσλαβία άπομονωμένη μετά τόν θάνατο τοu τίτο. 

Μέ τήν διαβαλκανική δέ συνεργασία θά καταστεί δυνατή 

ένδεχομένως ή διατήρηση τής έπαφής τής Δύσεως μέ τήν 

Γιουγκοσλαβία μέσω τής ·Ελλάδος. 

>>Σέ έρώτηση τοu κ. Βάν ~ Αγκτ, γιατί δέν άνεφέρθη ή 

'Αλβανία στά πλαίσια τής διαβαλκανικής συνεργασίας, ό 

κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι ή 'Αλβανία άποτελεί πρω

τοφανές διεθνές φαινόμενο. 'Εκμεταλλευόμενη τήν δύνα

μη των άδυνάτων καί γνωρίζουσα δτι κανείς δέν πρόκειται 

νά τής έπιτεθεί, ένοχλεί τούς πάντας στήν 'Ανατολή καί 

Δύση. 

»Πάντως, ή ·Ελλάς διατηρεί καλές διμερείς σχέσεις μα

ζί της. Στήν πρόσκληση δέ του κ. πρωθυπουργοu νά μετά

σχει ή 'Αλβανία τής διαβαλκανικής συνεργασίας, ό 'Εμ

βέρ Χότζα ε{ χε άπαντήσει δτι με τήν 'Ελλάδα μέν θέλουν 

νά εΙναι φίλοι, άλλά μέ τούς ύπολοίπους βαλκανικούς λα

ούς δέν θέλουν νά εχουν σχέσεις. Σέ έρώτηση του κ. Βάν 
~ Αγκτ γιά τήν σημερινή κατάσταση στήν 'Αλβανία, ή 

όποία γιά πολύ καιρό ήταν άποκλεισμένη σάν φρούριο, ό 
κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι ή 'Ελλάς εχει άποκαταστή

σει διπλωματικές σχέσεις μέ τήν χώρα αότή, καθώς κ:αί 

άεροπορική έπικοινωνία καί έμπορικές άνταλλαγές. Αότό 

δέ παρά τό γεγονός δτι δέν εχει ύπογράψει άκόμα μαζί της 

Συνθήκη Είρήνης καί μολονότι διαβιοuν στήν 'Αλβανία 

80.000 'Έλληνες, στούς όποίους ουδένα δικαίωμα άναγνω
ρίζεται. Πάντως, ό κ. πρωθυπουργός θά συνεχίσει τίς προ

σπάθειές του γιά νά μετάσχει ή ·Αλβανία τής πολυμεροuς 

διαβαλκανικής συνεργασίας καί νά ελθει σέ κάποια έπαφή 
μέ τήν Δύση καί τήν διεθνή κοινωνία, θεωρώντας δτι, άν 

συνεχίσει ή χώρα αότή νά παραμένει στήν άπομόνωση, θά 
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άποτελεί πάντα εναν κίνδυνο. 

»'Ο 'Ολλανδός ύπουργός 'Εξωτερικών συνεφώνησε μέ 

τήν άνάλυση του κ:. πρωθυπουργοί) περί 'Αλβανίας κ:αί 

παρετήρησε δτι οί 'Αλβανοί τοuς εχουν πλησιάσει, καθώς 

κ:αί ώρισμένα σκ:ανδwαβικ:ά Κράτη, γιά τήν άποκ:ατάστα

ση κάποιας έπαφής. 'Εζήτησε δέ τήν βοήθεια τής έλληνι

κ:ής Κυβερνήσεως γιά πληροφορίες σχετικά μέ τήν 'Αλ

βανία, τήν όποία δέν γνωρίζουν καθόλου. 

»'Ο κ:. πρωθυπουργός εΙπε δτι εΙ ναι πρόθυμος γιά τήν 

βοήθεια αύτή κ:αί δ ύπουργός 'Εξωτερικών κ:. Ράλλης άνέ

λαβε νά διαβιβάσει στόν έδώ 'Ολλανδό πρέσβυ μία πρό

σφατη ύπηρεσιακ:ή εκ:θεση περί 'Αλβανίας. 

»'Ο 'Ολλανδός ύπουργός 'Εξωτερικών εΙπε δτι πρίν 
άπό τήν συνάντηση του κ:. πρωθυπουργοί) μέ τόν πρόεδρο 

Ζίφκ:ωφ εΙχε έπισκ:εφθεί τή Σόφια κ:αί τό Βελιγpάδι. Στή 
Σόφια δ κ:. Ζίφκ:ωφ ε{χε μιλήσει γιά τίς καλές διμερείς 

σχέσεις μεταξu 'Ελλάδος κ:αί Βουλγαρίας κ:αί εΙ χε θίξει τό 

Μακεδονικό, γιά τό όποίο ε{χε πεί δτι δέν ύφίσταται γιά 

τήν βουλ γαρικ:ή Κυβέρνηση κ:αί δτι γιά τό θέμα αύτό θά 

έξευρίσκ:ετο μία "σοσιαλιστική λυσις". Στό Βελιγράδι οί 

συνομιλητές του ήταν πολu άνήσυχοι σχετικά μέ τό θέμα. 

Του είπανε δτι πιστεοουν πώς πίσω άπό τήν Βουλγαρία 

ύπάρχει ή Σοβιετική ~Ενωσις κ:αί δτι δέν καταλαβαίνουν τί 

σημαίνει ή "σοσιαλιστική λυσις". 

»'Ο κ:. πρωθυπουργός άπήντησε δτι δέν γνωρίζει τίποτα 

περί "σοσιαλιστικής λυσεως". Έκτός έάν ή εννοιά της 

εΙναι δτι δ Ζίφκ:ωφ πιστεύει πώς μετά τόν θάνατο του τίτο 

θά καταστεί δυνατή ή ένοποίηση Γιουγκοσλαβίας-Βουλ
γαρίας, ι.Οστε νά τεθεί ή Γιουγσκ:ολαβία ύπό ρωσικό ελεγ

χο. Πάντως, διευκ:ρίνησε δ κ:. πρωθυπουργός, δ Ζίφκ:ωφ δέν 

του ε{χε κάνει λ&rο γιά μιά τέτοια λυση. 
»Τό Μακεδονικό, τόνισε δ κ: . πρωθυπουργός, εΙναι τε

χνητό θέμα. Καί εΙναι σφάλμα τής Γιουγκοσλαβίας νά τό 

!:γείρει, διότι προκαλεί άνωμαλία στά Βαλκάνια. Μακεδο

νική έθνότης δέν ύπάρχει, σημείωσε δ κ:. πρωθυπουργός. 

Οί Σλάβοι ήρθαν στήν Βαλκανική τόν 6ο μ.Χ. αίώνα, ένώ 

οί γηγενείς Μακεδόνες που ήσαν UΕλληνες, ύπάρχουν 

στήν Μακεδονία άπό τόν 4ο αίώνα π.Χ. 'Εάν δεχόταν κα

νείς δτι ύπάρχει μακεδονικό εθνος, τότε αύτό άποτελείται 

άπό τους UΕλληνες τής Βορείου 'Ελλάδος που άπό τήν 

άρχαιότητα ('Αριστοτέλης, Φίλιππος, 'Αλέξανδρος) ζουν 

στήν περιοχή αύτή. Τό Μακεδονικό ε{ναι γεωγραφικό θέ

μα. 'Η περιοχή τής Μακεδονίας διαμοιράσθηκ:ε στά τρία 

βαλκανικά Κράτη μετά τήν λήξη τής τουρκικής κατοχής. 
53% τής περιοχής πήρε ή 'Ελλάς κ:αί τό ύπόλοιπο ή Γι
ουγκοσλαβία κ:αί ή Βουλγαρία. Αύτοί που κ:ατοικ:οuν στήν 

έλληνικ:ή Μακεδονία εΙναι δυο έκ:ατομμuρια 'Έλληνες. Αύ

τοί που κ:ατοικ:οuν στήν γιουγκοσλαβική Μακεδονία πρέ

πει νά εΙ ναι Γιουγκοσλάβοι κ:αί στήν βουλ γαρικ:ή Βοuλ γα

ροι. Μποροuν έάν θέλουν νά βαπτισθοuν μέ ι'iλλα όνόματα 

άλλά δέν μποροuν νά λένε δτι εΙναι Μακεδόνες, γιατί Μα

κεδόνες ε{ ναι μόνο οί άρχαίοι ~Ελληνες. 'Η 'Ελλάς ύπο

στηρίζει δτι δέν ύπάρχει μακεδονική έθνότης κ:αί δτι τό 

θέμα εΙ ναι γεωγραφικό. οι Γιουγκοσλάβοι άντιθέτως προ

σπαθοuν νά βρουν Μακεδόνες στόν πληθυσμό τής βουλ γα

ρικ:ής Μακεδονίας καθώς κ:αί μερικ:ους στήν 'Ελλάδα. 'Η 

έλληνικ:ή Κυβέρνηση εχει κατ' έπανάληψη τονίσει στήν 

γιουγκοσλαβική δτι αύτό ε{ ναι παραλογισμός, άλλ' έπειδή 

τά Σκόπια, γιά έσωτερικ:οuς λόγους, πιέζουν τό Βελιγράδι, 

δ τίτο άναγκ:άζεται άπό κ:αιροu είς καιρό νά !:γείρει τό 

θέμα. 'Ο Ζίφκ:ωφ, συνέχισε δ κ:. πρωθυπουργός, τόν παρε

κάλεσε νά γίνει κοινή έλληνοβουλγαρικ:ή δημόσια δήλω

ση δτι δέν ύφίσταται μακεδονικό ζήτημα. 'Ο κ:. πρωθυ

πουργός του άπήντησε δτι δέν μποροuσε νά λεχθεί κάτι 

τέτοιο γιά νά μην δοθεί ή έντuπωση δημιουργίας μετώπου 

έναντίον τής Γιουγκοσλαβίας. 

»Στή συνέχεια, δ κ:. πρωθυπουργός, άπαντώντας στήν 

σχετική έρώτηση του κ:. Βάν ~ Αγκ:τ γιά τίς &.βάσιμες, δπως 

δ ίδιος τίς χαρακτήρισε, τουρκικές αίτιάσεις, σχετικά μέ 

τίς συνθήκες διαβιώσεως τής μουσουλμανικής μειονότη

τας στήν 'Ελλάδα, ένημέρωσε τόν συνομιλητή του έπί του 

θέματος των μειονοτήτων. Ό κ:. πρωθυπουργός εΙπε δτι 

άπό τήν άνταλλαγή πληθυσμών που προέβλεπε ή Συνθήκη 

τής Λωζάνης του 1923, έξηρέθησαν lll.OOO UΕλληνες τής 
Τουρκίας κ:αί 106.000 Μουσουλμάνοι τής Δυτικής Θράκης. 
Σήμερα στήν Τουρκία εχουν μείνει 8.000 ~Ελληνες, ένώ 
στή Δυτική Θράκη βρίσκονται 126.000 Μουσουλμάνοι. 
Συνεπώς, θέμα συνθηκών διαβιώσεως θά επρεπε νά !:γείρει 

ή 'Ελλάς. Διότι ή Συνθήκη τής Λωζάνης προέβλεπε ισορ

ροπία, τήν άποκ:ατάσταση τής δποίας θά επρεπε νά ζητή

σει ή 'Ελλάς είτε μέ τήν έπιστροφή 100.000 'Ελλήνων 
στήν Τουρκία είτε μέ τήν έκ:δίωξη 100.000 Μουσουλμάνων 
άπό τήν 'Ελλάδα. 'Η 'Ελλάς δμως δέν εθεσε τέτοιο θέμα, 

ένώ άντιθέτως τό θέτει ή Τουρκία. ΕΙναι κ:αί αύτό χαρα

κτηριστικό παράδειγμα τής τουρκικής νοοτροπίας. 'Η 

μουσουλμανική μειονότης στήν 'Ελλάδα άντιπροσωπευε

ται στήν έλληνικ:ή Βουλή μέ δυο βουλευτάς κ:αί μάλιστα 

άντιπολιτευομένους, εχει 300 δημοτικά σχολεία, 2 Γυμνά
σια, 7 έφη μερίδες κ:αί διπλάσιο είσόδημα των Τοuρκ:ων τής 
Τουρκίας. 

»'Ο 'Ολλανδός πρωθυπουργός άπήντησε δτι κατανοεί 

τό θέμα κ:αί διαπιστώνει δτι δέν ύπάρχει πρόβλημα γιά τήν 

Τουρκία. Σέ έρώτηση του κ:. πρωθυπουργοί) έάν οί συνομι

λητές του βρίσκουν τρόπο νά συννενοηθοuν μέ τούς Τουρ

κ:ους, δ κ:. Βάν ~ Αγκ:τ άπήντησε δτι, λόγω ίστορικ:ών κ:αί 

πολιτιστικών δεσμών κ:αί λόγω κοινότητος ίστορίας κ:αί 

ίδεωδών, οί 'Ολλανδοί ε{ ναι σέ θέση νά κατανοήσουν εύ

χερέστερα τόν έλληνικ:ό τρόπο του σκέπτεσθαι άπό τόν 

τουρκικό. 

»' Αναφερόμενος στό θέμα του Αίγαίου, δ κ:. πρωθυ

πουργός ε{πε δτι δέν θά άπασχολήσει τους συνομιλητές 

του μέ λεπτομέρειες, έφ' δσον μάλιστα αύτές έθίγησαν σέ 

διεξοδική συζήτηση των ύπουργών 'Εξωτερικών. Έτόνι

σε δμως δτι τό σοβαρότερο πρόβλημα εΙναι τής ύφαλο

κ:ρηπίδος. Καί πρόσθεσε δτι εχει προτείνει στούς Τοuρ

κ:ους νά βρεθεί λύσις μέ τήν διαδικασία τής διαιτησίας, έφ' 

δσον οί άπόψεις των δυο χωρών διίστανται τόσο ωστε νά 

μήν ε{ναι δυνατή ή έπίτευξη συμφωνίας μέ διαπραγματεύ

σεις. οι άπόψεις αύτές, διευκ:ρίνησε δ κ:. πρωθυπουργός, 

διαφέρουν ριζικά, διότι ή 'Ελλάς μέν, βάσει τής Συμβάσε

ως τής Γενεύης, ή όποία προβλέπει δτι κ:αί τά νησιά εχουν 

ύφαλοκ:ρηπίδα, άναγνωρίζει στήν Τουρκία μία περιοχή 

έκ:τάσεως 5% του Αίγαίου, ένώ ή Τουρκία, άγνοώντας τήν 
ϋπαρξη τών 2.000 μικρών κ:αί μεγάλων νησιών του Αίγαί
ου, άπαιτεί τό 50%. Καί στήν περίπτωση αύτή ή 'Ελλάς, 
προτείνοντας τήν διαιτησία, που εΙναι μιά διαδικασία τήν 

όποία άκ:ολούθησαν κ:αί ι'iλλες χώρες σέ άνάλογες περι

πτώσεις, άκ:ολουθεί πολιτική μετριοπαθή κ:αί εντιμη. 'Η 
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Τουρκία όμως δέν δέχθηκε τήν διαιτησία άποδεικ:νύοντας 

ετσι ότι κ:αί στό πρόβλημα αύτό, όπως κ:αί στά άλλα, !\χει 

τήν εύθύνη γιά τήν δημιουργηθείσα κατάσταση . ·Ο κ: . 

πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ε{ χε συζητήσει τό θέμα μέ τόν 

κ:. Ντεμιρέλ τό 1975 στίς Βρυξέλλες κ:αί ε{χαν συμφωνήσει 
νά άρχίσουν διαπραγματεύσεις κ:αί παράλληλα νά παρα

πέμψουν τό ζήτημα στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης, 

πράγμα τό όποίο κ:αί περιελήφθη στό έπίσημο άνακ:οινω

θέν τής συναντήσεως. 'Όταν μετά δεκαήμερο ή Έλλάς 

1\στειλε έμπειρογνώμονες στήν Τουρκία γιά τήν προετοι

μασία τής προσφυγής στό Διεθνές Δικαστήριο, δ Ντεμιρέλ 

άρνήθηκ:ε νά δώσει συνέχεια στήν ύπόθεση κ:αί σέ δημόσια 

έρώτηση του κ: . πρωθυπουργοί> γιά τήν στάση του άπήντη

σε ότι δ κ:. πρωθυπουργός τόν ε{χε κοροϊδέψει κ:αί ότι δέν 

ε{χε διαβάσει τό άνακ:οινωθέν. 'Η άλήθεια ε{ ναι ότι, όταν 

συνεφώνησε δ Ντεμιρέλ, δ άρχηγός τής τότε άντιπολιτεύ

σεως • Ετσεβίτ, τόν ε{ χε άποκ:αλέσει προδότη . Τό άποτέ

λεσμα ήταν ότι, όταν δ κ:. πρωθυπουργός έρώτησε τόν 

πρωθυπουργό Έτσεβίτ γιατί δέν δέχεται τήν διαιτησία, 

αύτός του άπάντησε ότι θά τόν άποκ:αλοuσε προδότη δ 

Ντεμιρέλ. 

»'Ο κ:. Βάν ν Αγκ:τ εύχαρίστησε γιά τήν ένημέρωση του 

κ: . πρωθυπουργοί> κ:αί άνέπτυξε δι' όλίγων τίς άπόψεις του 

έπί του Μεσανατολικοί>. 'Ο 'Ολλανδός πρωθυπουργός ε{

πε ότι θεωρεί σωστή τήν άποψη του κ:. πρωθυπουργοί> δτι 

τό μεσανατολικό πρόβλημα ε{ναι ή πιό σοβαρή άπειλή γιά 

τήν παγκόσμια εtρήνη . Γνωρίζοντας ότι δ κ:. πρωθυπουργός 

έπισκ:έφθηκ:ε πρόσφατα ώρισμένες άραβικ:ές χώρες, μέ τίς 
δποίες ξέρει ότι ή Έλλάς διατηρεί καλές σχέσεις, κ:αί 

λόγω του δτι κ:αί δ 'Ολλανδός ύπουργός 'Εξωτερικών έπι
σκ:έφθηκ:ε έπίσης χώρες τής περιοχής, δ κ:. Βάν ν Αγκ:τ ε{πε 

δτι θεωροuσε χρήσιμο νά άνταλλαγοuν άπόψεις γιά τό θέ

μα αύτό. 'Ο 'Ολλανδός πρωθυπουργός άνέφερε έπίσης 

παρεπιπτόντως δτι, άν κ:αί κατανοεί τούς λόγους γιά τούς 

δποίους ή 'Ελλάς δέν !\χει άκ:όμα άναγνωρίσει τό 'Ισραήλ, 

έν τούτοις τό θέμα θά μποροuσε νά δημιουργήσει πρόβλη

μα στά πλαίσια τής εύρωπαϊκ:ής πολιτικής συνεργασίας. 

'Αναφερόμενος στήν Συμφωνία του Κάμπ Νταίηβιντ δ 

'Ολλανδός πρωθυπουργός ε{πε, δτι κατά τήν πρόσφατη 

έπίσκ:εψή του στήν ·Ολλανδία, δ 'Αμερικανός άντιπροέ

δρος Μόνταιηλ, έζήτησε πιεστικά τήν βοήθειά τους γιά 

τήν ύποστήριξη τών εΙρηνευτικών προσπαθειών τών ΗΠΑ. 

'Η 'Ολλανδία, πρόσθεσε δ κ:. Βάν ν Αγκ:τ, !\χει τήν πρόθεση 

κ:αί θεωρεί κ:αθήκ:ον της νά κάνει ό,τι μπορεί μέσα στίς 

δυνατότητές της, πού ε{ ναι μικρές, γιά τήν προώθηση τής 

προσπαθείας πού άρχισε στό Κάμπ Νταίηβιντ κ:αί έζήτησε 

τίς έν προκ:ειμένφ άπόψεις του κ: . πρωθυπουργοί>. 

»'Ο πρωθυπουργός άπήντησε ότι ε{ χε κ:αί έκ:είνος λάβει 

άνάλογη έπιστολή του προέδρου Κάρτερ κ:αί ύποστήριξε 

δημοσία τίς άμερικ:ανικ:ές προσπάθειες, χαρακτηρίζοντας 

τήν Συμφωνία του Κάμπ Νταίηβιντ σάν ένθαρρυντικ:ό βή

μα. Τό ίδιο ε{πε στούς συνομιλητές του στήν Σαουδική 

'Αραβία κ:αί τήν Συρία, τούς δποίους δμως βρήκε άδιάλ

λακ:τους. 'Η Σαουδική 'Αραβία είδικ:ώτερα φοβάται ότι, 

άν συνταχθεί μέ τόν Σαντάτ, θά διεισδύσουν στήν χώρα ο{ 

άδιάλλακ:τοι κ:αί θά δημιουργήσουν έσωτερικ:ό πρόβλημα. 

'Ύστερα μάλιστα άπό τήν περίπτωση του 'Ιράν, ή έμπι

στοσύνη των Σαουδαράβων πρός τίς ΗΠΑ !\χει κλονισθεί, 

μέ άποτέλεσμα ή ύπόθεση νά παίρνει κ:ακ:ή τροπή. Διότι, 

άν μέν κατορθώσει δ Σαντάτ νά έπιβιώσει, θά ήταν δυνατόν 

κ:αθ · δδόν νά πείσει μερικές άραβικ:ές χώρες νά έγκατα
λείψουν τούς άδιαλλάκ:τους. ·Εάν όμως άνατραπεί δ Σαν

τάτ, τότε ή κατάσταση θά έπιδεινωθεί σοβαρότατα. Μέ τήν 

στάση δέ πού παίρνουν δλες ο{ ισλαμικές χώρες έναντίον 

του Σαντάτ, μεταξύ τών δποίων κ:αί συντηρητικές άραβικ:ές, 

δπως τό Μαρόκο κ:αί ή Σαουδική 'Αραβία, εΙ ναι άμφίβολο 

έάν δ Σαντάτ θά πετύχει στίς προσπάθειές του. Γι' αύτό 

πρέπει ο{ ΗΠΑ νά φροντίσουν νά έπιταχύνουν τήν δεύτερη 

φάση τής Συμφωνίας κ:αί νά πείσουν τό 'Ισραήλ νά δεχθεί 

ώρισμένες θυσίες γιά μιά δικαίωση τών Παλαιστινίων. 

»'Εκτός δέ του παλαιστινιακοί> προβλήματος, συνέχισε 

δ πρωθυπουργός, πού ύφίσταται έδώ κ:αί 30 χρόνια, δ κό
σμος άντιμετωπίζει τώρα κ:αί τό ένεργειακ:ό πού ε{ναι πιό 

έπικ:ίνδυνο. Γιατί σύντομα ο{ ν Αραβες θά έκ:βιάζουν κ:αί θά 

έπιβάλλουν τήν πολιτική τους δχι μόνο στό Μεσανατολι
κό άλλά κ:αί γενικότερα κ:αί οϋτε τό ΝΑΤΟ οϋτε ή ΕΟΚ θά 

μποροuν νά άντιδράσουν. ·Η Δύση κ:αί κυρίως ή ΕΟΚ θά 

πρέπει νά προσέξει 1\γκ:αιρα τό πρόβλημα αύτό γιά νά μήν 
!\χει περιπέτειες στό μέλλον, δεδομένου δτι δλη ή οίκ:ονο

μία κ:αί δ πολιτισμός τής Εύρώπης στηρίζεται στό πετρέ

λαιο. 
>>'Ο κ:. Βάν ν Α γκ:τ συνεφώνησε μέ τήν άποψη αύτή του 

κ: . πρωθυπουργοί> κ:αί πρόσθεσε ότι ή προσεχής συνεδρία

ση του Εύρωπαϊκ:ου Συμβουλίου κατά τά τέλη 'Ιουνίου θά 

άφιερωθεί κατά μεγάλο μέρος στήν έξέταση του ένεργεια

κ:ου προβλήματος49 • 

Σέ συνέντευξη Τύπου, εύθύς μετά τήν λήξη τ&ν 

συνομιλιών, δ 'Ολλανδός πρωθυπουργός άνακοίνω

σε ότι θά ~πιστρέψει στην 'Αθήνα, μετά άπό δύο 

έβδομάδες, γιά νά παραστεί στην ύπογραφη της συν

θήκης ~ντάξεως τfίς ·Ελλάδος στην ΕΟΚ. Χαρακτή

ρισε τίς διμερείς έλληνοολλανδικές σχέσεις ώς 

~ξαίρετες, προσδιορίζοντας ότι μέ τόν 'Έλληνα δμό
λογό του συζήτησε κυρίως θέματα πού άφορουν τήν 

άνάπτυξη τfίς συνεργασίας στά πλαίσια τής Εύρω
παϊκfίς Κοινότητας. Δήλωσε, άκόμη, ότι θά ύποστη

ρίξει τήν ~πιστροφή τfίς ·Ελλάδος στό στρατιωτικό 

σκέλος του ΝΑ ΤΟ καί τόνισε ότι τά ~μπόδια όφεί

λουν νά ύπερνικηθουν. Τάχθηκε, τέλος, ύπέρ τfίς 

~φαρμογfίς των ψηφισμάτων του Συμβουλίου • Ασφα- L 

λείας του ΟΗΕ γιά τήν Κύπρο, καθώς καί ύπέρ τfίς 
έλληνικfίς πρωτοβουλίας γιά τήν ~πανάληψη των δι

αβαλκανικών Διασκέψεων. 

Ό Άντρέας Βάν 'Άγκτ εγινε δεκτός άπό τόν 

πρόεδρο τfίς Δημοκρατίας, Κ. Τσάτσο, ό δποίος του 

έπέδωσε τόν Μεγαλόσταυρο της Τιμής. Τό τελευταίο 

βράδυ, πρίν άπό τήν άναχώρηση του, δ • Ολλανδός 
πρωθυπουργός παρέθεσε ~πίσημο δείπνο πρός τιμή 

του πρωθυπουργου, Κ. Καραμανλή. 

17 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1979 

·Ο Κ. Καραμανλής ύποδέχεται τη νέα ήγεσία των 

Σωμάτων 'Ασφαλείας, συνιστώντας έκτέλεση του 

καθήκοντος μέ εύσυνειδησία καί ελλειψη προκατα-
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λήψεως, ώστε νά έμπνέεται σεβασμός στούς πολίτες, 

άλλά καί φόβος στούς έγκληματίες καί κατέληξε: 

«Ή άποστολή των Σωμάτων 'Ασφαλείας lχει 

μεγαλύτερη σημασία στήν έποχή μας, δεδομένου δτι 

ύπάρχει τώρα έξαρσις του έγκλήματος καί τfίς πολύ

μορφης βίας καί γενικώτερα τfίς άπειθείας πρδς τούς 

νδμους. 

»·Η Κυβέρνηση περιβάλλει τά Σώματα 'Ασφα

λείας μέ είλικρινfί στοργή καί έκτιμωσα τήν άπα

στολή τους, θά τά βοηθήσει νά τήν έκπληρώσουν. 

)) 'Εφέτος ή Κυβέρνηση lκρινε δτι έπρεπε oi με
ταβολές εlς τά Σώματα 'Ασφαλείας νά εlναι εύρύτε

ρες καί τολμηρδτερες. Καί τουτο, άφ' ένδς μέν γιά 

νά δοθεί ή δυνατδτης άποσυμφορήσεως εiς δρισμέ
νους βαθμούς, άφ ' έτέρου δέ γιά νά ύπάρξει ήγεσία 
νέα, πού νά εύρίσκεται μακριά ,άπδ τδ άνώμαλο πα

ρελθδν, iκανή νά έμφυσήσει εlς τά Σώματα 'Ασφα

λείας καινούργιο πvευμω). 

19 ΜΑ· Ι ·ΟΥ 1979 

Σέ νέα συνάντηση ΚυπριανοU::Ντενκτάς παρου

σία του γενικου γραμματέα του ΟΗΕ, Κ. Βαλντχάιμ, 

άποφασίζεται ή εναρξη των διακοινοτικών συνομι
λιών μέ στόχο τήν έξεύρεση λύσεως του κυπριακοί) 

προβλήματος, στίς 15 'Ιουλίου. Σχετικά διατυπώθη
κε γραπτή συμφωνία άπό δέκα σημεία πού άναφέ

ρονται τόσο σέ έπιμέρους θέματα δσο καί στό γενικό 

πλαίσιο του όλου ζητήματος. 

Σέ δήλωσή του, δ πρόεδρος Κυπριανου τόνισε, 
μεταξύ άλλων, δτι ή συμφωνία αύτή «άποτελεί μία 

βάση γιά νά δδηγήσει στή σωστή καί δριστική λύση 

του προβλήματος, σύμφωνα μέ τίς κατευθυντήριες 

γραμμές τής συμφωνίας Μακαρίου- Ντενκτάς καί τά 

ψηφίσματα του ΟΗΕ». 

28 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1979 

Στό Μέγαρο Ζαππείου γίνεται ή έπίσημη τελετή 

τής ύπογραφής τής Συνθήκης Προσχωρήσεως τής 

'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα, 

παρουσία άρχηγών Κρατών καί ξένων άντιπροσω

πειών, του προέδρου τής Δημοκρατίας, τής Κυβερνή

σεως καί τής πολιτικής ήγεσίας τής Έλλάδος, έκ

προσώπων τών άρχών καί πλήθους έκπροσώπων του 
~λληνικου καί του ξένου τύπου καί τών μέσων ένη
μερώσεως. 'Εκ μέρους των έννέα Κρατών-μελών τής 

Κοινότητας ήταν παρόντες δ πρόεδρος τής Γαλλικής 

Δημοκρατίας, Ζισκάρ ντ' 'Εσταίν, οί πρωθυπουργοί 

τής 'Ιταλίας, Άντρεόττι, του Βελγίου, Μαρτένς, 

τής ·Ολλανδίας, Βάν ~ Αγκτ, τής 'Ιρλανδίας, Λύντς 

καί του Λουξεμβούργου, Τόρν, δ άντικαγκελλάριος 

τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, Γκένσερ, καί οί 

ύπουργοί των 'Εξωτερικών των περισσότερων άπό 

τίς έννέα χώρες. Παρών ήταν, άκόμη, δ πρόεδρος τής 

'Επιτροπής Ρ. Τζένκινς, δ άντιπρόεδρος Λ. Νατάλι, 

καί άνώτεροι άξιωματοuχοι τής Κοινότητας. 'Από 
τήν ~λληνική πλευρά δέν παρέστησαν στήν τελετή 

έκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ καί του ΚΚΕ, καθώς καί 

του ΚΚΕ (έσωτ.), έκφράζοντας διαφωνία «ώς πρός τό 

περιεχόμενο πού δίνει ή Κυβέρνηση στήν ενταξη». 

Στό πλαίσιο τής τελετής προβλέφθηκε ή ύπογρα

φή των τεσσάρων κειμένων πού έπικύρωναν τήν εν

ταξη τής ·Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες: 
Πράξη έντάξεως Συνθήκη προσχωρήσεως Πρωτό
κολλα καί Παραρτήματα τής Συνθήκης - δπου περι

λαμβάνονται ο{ διατάξεις γιά τή μεταβατική περίο

δο· κοινοτικό κείμενο πού περιλαμβάνει τό παράγω

γο δίκαιο- μεταφρασμένο στά ~λληνικά [βλ. έκτε

νή άνάλυση άπό τόν Γ. Κοντογεώργη του περιεχομέ

νου τής Συνθήκης καί τής Πράξεως περί τών δρων 
προσχωρήσεως τής ·Ελλάδος, καθώς καί των μετα

βατικών ρυθμίσεων, Παράρτημα Ι]. 

Πρώτος δμιλητής, δ Γάλλος ύπουργός τών 'Εξω

τερικών, Φρανσουά Πονσέ, πρόεδρος τής έξ ύπουρ

γών έπιτροπής τής ΕΟΚ, δ δποίος καί προήδρευσε 

στήν τελετή, έξήρε, σέ σύντομη είσήγησή του, τή 

σημασία τής ή μέρας. Στή συνέχεια, προσφώνησε τίς 

εύρωπαϊκές άντιπροσωπείες δ Κ. Καραμανλής: 

«Κύριε πρδεδρε, 

))Κvριοι πρωθυπουργοί, 

))Κvριε πρδεδρε τfίς 'Επιτροπfίς των Εύρωπαϊκων 

Κοινοτήτων, 

))Κύριοι ύπουργοί, 

))Κυρίες καί κύριοι, 

)) 'Απδ μέρους του έλληνικου λαου, σaς άπευθύνω 
θερμδ χαιρετισμδ. Καί σaς μεταφέρω τήν χαρά καί 

τήν τιμή πού αlσθάνεται γιά τήν παρουσία σας σ' 

αύτή τήν iστορική γιά τήν χώρα μου τελετή. Άλλά 

σaς μεταφέρω καί τίς εύχαριστίες του, γιά τήν συμ

βολή σας στήν πραγματοποίηση μιaς βασικfίς έθνι

κfίς του έπιδιώξεως. Νά ένταχθεί όργανικά στήν εύ
ρωπαϊκή οlκογένεια. 

))Μέ τήν σημερινή Συμφωνία ή Έλλάς άποδέχε

τα.ι τήν συμμετοχή της στήν διαδικασία της ένοποιή

σεως τfίς Εύρώπης, πού συντελείται μέ τήν άκατανί

κητη δύναμη φυσικου φαινομένου. Μπορεί νά ύπάρ

χουν διαφορές άπδψεων, ώς πρδς τήν έκταση, τήν 

μορφή, τίς διαδικασίες καί τδν ρυθμδ πραγματοποιή

σεώς της. Κανένας δμως δέν μπορεί νά άρvηθεί τήν 

iστορική της άναγκαιδτητα. ν Α ν τά Κράτη τfίς 

'Ηπείρου μας δέν συνενώσουν τ{ς ύλικές καί πνευ

ματικές τους δυνάμεις σέ μιά όργανική ένδτητα, θά 

παραμερισθουν μοιραία στδ περιθώριο τfίς {στορίας. 

Καί ή Εύρώπη, πού κυριαρχουσε στδν κδσμο, μέχρι 

καί τίς άρχές του αiωνος, θά μεταβληθεί σέ ούραγδ 

καί θα έκτεθεί σέ κινδvνους. 
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»'Από πείρα, άλλά καί άπό χαρακτήρα, δέν χρη

σιμοποιώ άφορισμούς. Καί δυσπιστώ πρός τίς θεω

ρητικές κατασκευές, πού έρμηνεύουν τούς νόμους 

τής lστορικής έξελίξεως καί δίνουν στούς άνθρώ
πους έτοιμες συνταγές γιά τή λύση τών προβλημά

των τους. Βασίζομαι πάντοτε στήν μελέτη πραγματι

κών δεδομένων καί στά διδάγματα τής lστορικής 

πείρας. Αύτά μέ έπεισαν ότι τό μέλλον τής Εύρώπης 

βρίσκεται σiήν ένοποίησή της. Καί ότι τό μέλλον 
τής Έλλάδος βρίσκεται στήν Ένωμένη Εύρώπη. 

Καί μέ τήν πεποίθηση αύτή άγωνίστηκα, έπί μία εί

κοσαετία περίπου, νά έντάξω τήν χώρα μου στήν Εύ

ρωπαϊκή Κοινότητα. 

'' 'Απευθυνόμενος πρός κορυφαίους Εύρωπαίους, 
δέν νομίζω ότι έχω άνάγκη νά έξάρω τήν σημασία 

τής εύρωπαϊκής ένότητας. 'Εκείνο όμως πού θά ήθε

λα iδαίτερα νά τονίσω εlναι, ότι γιά πρώτη φορά 

στήν ίστορία θά δημιουργηθεί μιά τόσο μεγάλη Κοι

νότητα 'Εθνών, πού βασίζεται στήν έλεύθερη συγ

κατάθεση. Στήν iσότιμη συνεργασία καί στόν άμοι

βαίο σεβασμό. Καμιά χώρα δέν ύποχρεώθηκε νά 

προσχωρήσει στήν Κοινότητα παρά τήν θέλησή της. 

Καμιά δέν παραμένει μέ τήν βία. "Ολες άντίθετα 

έχουν λόγο στήν διαχείριση τών ύποθέσεών της. Γι' 

αύτό καί ή δημιουργία τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας, 

σέ σχέση μέ προηγούμενες ίστορικές έμπειρίες, εl

ναι πρωτότυπη καί θά έλεγα έπαναστατική · κι έχει 
τεράστια σημασία σάν παράδειγμα γιά όλη τήν άν

θρωπότητα. 

'' Ή Έλλάς δέν μποροίJσε νά άπουσιάσει άπό αύ
τή τήν ίστορική γιά τό μέλλον τής Εύρώπης συλλο

γική προσπάθεια. Γιατί ή τύχη της εlναι στενά, άνα

πόσπαστα θά έλεγα, συνυφασμένη μέ τήν τύχη τών 

dλλων Δημοκρατιών τής 'Ηπείρου. VΑν ή Εύρώπη 

κινδυνεύσει, σάν μορφή διακυβερνήσεως καί σάν 

τρόπος ζωής, θά εlvαι έντελώς παράλογο νά πιστεύ

σουμε ότι ή 'Ελλάς θά μπορέσει νά διατηρηθεί σάν 

μοναδική βάση άνεξαρτησίας καί έλευθερίας στήν 
ΝΗπειρό μας. 

''Με τήν συμμετοχή της στήν διαμορφούμενη Εύ

ρώπη, ή 'Ελλάς χαράσσει κατά τρόπο σταθερό τόν 

έθνικό της προσανατολισμό καί τήν μελλοντική της 

πορεία. Ένώ παράλληλα συστρατεύεται μαζί σας 

στόν άγώνα γιά τήν δημιουργία τής Νέας Εύρώπης, 

πού θά άλλάξει τήν μοίρα τής 'Ηπείρου μας καί ίσως 

καί τοίJ κόσμου. 

''Μέ τήν πολύτιμη συνδρομή όλων σας οί έθνικές 
αύτές έπιδιώξεις τής χώρας μου δικαιώνονται σήμε
ρα. Καί γι ' αύτό σaς εύχαριστώ,, 

Μετά τόν "Ελληνα πρωθυπουργό, τό λόγο πήρε 

καί πάλι ό Γάλλος ύπουργός των 'Εξωτερικών: 

« 'Όταν οί άνθρωποι συμμετέχουν σέ ενα σημαντικό ερ

γο, οταν αίσθάνονται δτι ή δράση τους καί ο{ ένέργειές 
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Είσοδος τοί5 Κ. Καραμανλή στό Ζάππειο Μέγαρο. 

Στό πλευρό του, ό πρόεδρος vτ' Έσταίv. 
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τους θά άποτελέσουν τμήμα τής ίστορίας, όταν πιστεύουν 

βαθειά στήν μοίρα τους, τότε γράφουν • Ισ..Cορία . Καί σή
μερα, σ, αύτό τό χώρο, εχουμε όλοι τήν έντύπωση ότι 

ζοuμε μιά πραγματικά ίστορική στιγμή. Αύτή τή στιγμή θά 

ύπογραφεί μιά συνθήκη ιδιαίτερης σημασίας γιά όλες τίς 

χώρες μας. Πέρα άπό τίς διαδικασίες καί τά διπλωματικά 

κείμενα, τίς έμπορικές καί οικονομικές άνταλλαγές, αύτή ή 

σύνδεση τής Δυτικής Εύρώπης καί τής 'Ελλάδος εχει ιδι
αίτερη σημασία γιά όλους. Καί γιά τό λόγο αύτό όλοι μαζί, 

ένωμένοι καί άπό κοινοu, θά προσπαθήσουμε νά κτίσουμε 

τό εύρωπαϊκό οικοδόμημα. 

»Αύτή τή στιγμή μέ τήν ·Ελλάδα πού γίνεται μέλος 

της, ή ΕΟΚ δέν θά διευρυνθεί άπλώς, θά γίνει πιό αύθεντι

κά εύρωπαϊκή. Ή διεύρυνση αύτή ε{ναι ενα σημαντικό 

έπίτευγμα. Μέ τήν συμμετοχή τής ·Ελλάδος ή Εύρώπη θά 

άποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, θά γίνει κάτι τό καλύτε

ρο, θά άποκτήσει τήν πραγματική της ταυτότητα. Στήν 

προσπάθεια, τήν όποία εχουμε άναλάβει όλοι άπό κοινοu, 

ή ενταξη τής 'Ελλάδος άποτελεί ενα σημαντικό σταθμό. 

»Μιά συμφωνία συνδέσεως πού ε{χε ύπογραφεί στήν 

'Αθήνα όργάνωσε τίς οικονομικές μας σχέσεις καί προέ

βλεπε τή δυνατότητα γιά τήν 'Ελλάδα νά ζητήσει τήν 

προσχώρησή της στήν ΕΟΚ, μόλις θά αισθανόταν ετοιμη 

νά άναλάβει όλες τίς ύποχρεώσεις καί τίς εύθύνες ένός 
Κράτους-μέλους. ν Αν ή προοπτική πού διανοίχτηκε τότε, 

σήμερα εχει γίνει μιά πραγματικότητα, άν ο{ διαπραγματεύ

σεις πού άρχισαν τό 1976, εφθασαν σέ αίσιο πέρας στίς 3 
·Απριλίου στό Λουξεμβοuργο, αύτό τό όφείλουμε σέ εναν 

άνδρα, ό όποίος επαιξε άποφασιστικό ρόλο σέ δλη αύτή τή 

διαδικασία. Τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή. 
»'Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος αισθάνθηκε ότι, παρά 

τίς δοκιμασίες του χρόνου καί τίς δυσκολίες, ό έλληνικός 

λαός εμεινε πιστός στήν εννοια τής δημοκρατίας πού κλη

ρονόμησε άπό τούς προγόνους του καί ότι επρεπε νά βρεί 

τή θέση του στό πλευρό τής κοινοτικής Εύρώπης. Καί άν

τελήφθη, έπίσης, ότι ή οικονομική άνάπτυξη τής 'Ελλά

δος καί ή προσπάθεια έκσυγχρονισμοu της, ή όποία εχει 

άρχίσει κάτω άπό τήν καθοδήγησή του, έπέτρεπε στήν χώ

ρα νά ζητήσει τήν ενταξή της στήν ΕΟΚ. 

»Τό θάρρος τοu κ. Καραμανλή καί ή άποφασιστικότητά 

του πρέπει νά άναγνωρισθοuν άπό όλους μας σήμερα έδώ . 

'Εκτός άπό τήν εύγνωμοσύνη τοu έλληνικοu λαοu, ό κ. 

Καραμανλής εχει tξασφαλίσει καί τήν εύγνωμοσύνη τής 
Εύρώπης . Χάρις σ' αύτόν καί σέ όλους τούς 'Έλληνες 

ιθύνοντες, ο{ όποίοι άνέλαβαν τήν διαδικασία των διαπρα

γματεύσεων, ή 'Ελλάδα μπορεί νά γίνει ισότιμο μέλος τής 

ΕΟΚ. 

» ' Η Εύρώπη πού θέλουμε νά κτίσουμε δλοι ε{ ναι ή Εύ~ 

ρώπη, πάνω άπό όλα τής κοινωνικής καί οικονομικής άλ

ληλεγγύης, πού θά έξασφαλίσει τήν πρόοδο τής οικονομί
ας καί τήν εύημερία των λαών, οί όποίοι συμμετέχουν σ' 

αύτή . ΕΙναι έπίσης μιά Εύρώπης, ή όποία πρέπει νά συνε

χίσει τόν δρόμο της πρός τά φυσικά σύνορα του πολιτι

σμοί) της. 

»Γιά τό σκοπό αύτό προβλέπεται μιά νέα διεύρυνση γιά 

τήν όποία εχουν ήδη άρχίσει διαπραγματεύσεις μέ δύο άλ

λες μεσογειακές χώρες, οί όποίες μετά τήν • Ελλάδα ζήτη

σαν τήν εiσδοχή τους στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. • Η 
Εύρώπη αύτή ε{ναι έπίσης ενα σύνολο, τό όποίο εΙναι 

άνοικτό πρός τόν κόσμο. Πρός αύτήν τήν Εύρώπη τής έλ

πίδας στρέφεται σήμερα ή ·Ελλάδα. Γνωρίζει, όπως ε{πε 

καί ό μεγάλος ποιητής της Καβάφης, ότι φθάνει ή ήμέρα 

πού πρέπει νά πεί τό μεγάλο ναί ή τό μεγάλο δχι. Στίς 

δύσκολες στιγμές τής ίστορίας του, ό έλληνικός λαός εlπε 

τό μεγάλο δχι σέ έκείνους, πού ήθελαν νά τόν ύποτάξουν. 

Σήμερα, γεμάτος αύτοπεποίθηση, ό έλληνικός λαός, μαζί 

μέ τούς λαούς τής Εύρώπης, εΙ ναι ετοιμος νά πεί τό μεγάλο 

ναί, γιά μιά Κοινότητα εύημερίας καί έλευθερίας». 

Στή συνέχεια, άνέβηκε στό βήμα δ πρόεδρος τής 

'Επιτροπής τών Κοινοτήτων, Ρόυ Τζένκινς: 

«Βρισκόμαστε έδώ γιά νά έπισφραγίσουμε ενα μεγάλο 

γεγονός γιά τήν ·Ελλάδα καί τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

·Η προσχώρηση τής ·Ελλάδας στήν Κοινότητά μας άπο

τελεί μέρος του "κεκτημένου" του εύρωπαϊκοu πολιτι
σμοί), τό όποίο άντιπροσωπεύει ή Εύρωπαϊκή • Ιδέα. • Η 
ιδέα αύτή πηγάζει άπό τό μακρινό παρελθόν τής χώρας 

σας, καθώς πολλά άπό όσα θεωροuμε σήμερα ώς χαρακτη

ριστικώς εύρωπαϊκά ε{χαν έκεί τίς ρίζες τους. ΕΙσθε συγ

χρόνως τό παλαιότερο καί νεώτερο μέλος τής Κοινοτικής 

Εύρώπης. 

>>·Η 'Ελλάδα ξεκίνησε τήν σύνδεσή της τό 1962 μέ τήν 
ύπάρχουσά τότε Κοινότητα καί ή πράξη αύτή εγινε μέ τήν 
προοπτική τής τελικής έντάξεως. Δυστυχώς άκολούθησε 
μιά περίοδος, όπου ή δημοκρατία έδώ έπισκιάσθηκε, μιά 

περίοδος πού ύπήρξε σκληρή γιά σας καί δύσκολη γιά τίς 
σχέσεις σας μέ τήν Κοινότητα. ' Ωστόσο, επειτα άπό έπτά . 
χρόνια, έπανακτήσατε τούς έλεύθερους θεσμούς σας καί τό 

1975 ζητήσατε θαρραλέα νά γίνετε πλήρες μέλος τής Κοι
νότητας. Οί διαπραγματεύσεις άρχισαν τό 1976 καί σήμερα 
ή Συνθήκη Προσχωρήσεως βρίσκεται μπροστά μας γιά 

ύπογραφή. 

))νlσως ή διαδικασία νά ύπήρξε μακρά, τό εργο δμως 

εχει όλοκληρωθεί. ΕΙμαι περήφανος πού ή 'Επιτροπή , τής 

όποίας ε{μαι πρόεδρος, μπόρεσε νά παίξει τόν ρόλο πού 
τής άνήκει στίς διαπραγματεύσεις. • Αποτίω έδώ φόρο τι
μής στό εργο τοu άντιπροέδρου Λορέντζο Νατάλι, καί τούς 

έκάστοτε προέδρους τοu Συμβουλίου τών ύπουργών, καθώς 

καί στόν έν ένεργεί~ πρόεδρο. 

>>τίποτε άπό δσα εχουν πραγματοποιηθεί δέν θά μποροu

σε νά έπιτευχθεί χωρίς μιά πλήρη δέσμευση καί άπό τίς 

δύο πλευρές. Γνωρίζουμε δτι άπό τήν έλληνική πλευρά 

ύπήρχε ενα καθοδηγητικό πνεuμα, του όποίου ή έπιρροή 

f}ταν άποφασιστική. ·Εσείς, κύριε πρωθυπουργέ, συνδεθή

κατε άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος μ ' αύτό τό ίστορικό 

έγχείρημα καί, μέ τήν άδειά σας, θά έπαναλάβω τά ίδια σας 

τά λόγια, δταν πρίν άπό δεκαοχτώ χρόνια, κατά τήν ύπο
γραφή τής Συμφωνίας Συνδέσεως στήν 'Αθήνα, είχατε πεί : 

"Στήν συνείδηση του έλληνικοu λαοu ή Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα δέν άντιπροσωπεύει μόνο μιά οικονομική ενωση. 
·Αντιπροσωπεύει μιά όντότητα μέ εύρύτερη σημασία καί 

πολιτική άποστολή. ν Αν ή 'Ελλάδα έπεδίωξε πρώτη νά 

συνδεθεί μέ τήν Κοινότητα, ε{ναι γιατί διαπνεόμεθα άπό 

τήν βαθειά πεποίθηση δτι ή οικονομική ενοποίηση τής 

Εύρώπης θά μας δδηγήσει στήν πραγματική εύρωπαϊκή 

ένότητα καί τοιουτοτρόπως στήν ένίσχυση τής δημοκρα

τίας καί τής είρήνης σ ' όλόκηρο τόν κόσμο». 
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»Αύτά τά λόγια μαρτυρουν τότε, καί μαρτυρουν σήμερα, 

μιά πραγματική κατανόηση γιά τό τί εΙ ναι ή Κοινότητα. Οί 

άρχές τής πλουραλιστικής δημοκρατίας καί ό σεβασμός 

των άνθρωπίνων δικαιωμάτων άποτελουν τήν κληρονομιά 

των λαών πού άνήκουν στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα καί 

εΙναι στοιχεία άναπόσπαστα γιά τήν ενταξη σ' αύτήν. 

»·Η ύπογραφή τής Συνθήκης αύτής σημαίνει τό τέλος 

ένός κεφαλαίου τής ίστορίας καί τήν άπαρχή ένός άλλου. 

Στήν περίοδο πού θά μεσολαβήσει άπό τώρα μέχρι τήν 

ενταξη καί ϋστερα θά έμφανιστουν νέες προκλήσεις. Κοι-;ι 
νό καθήκον μας θά εΙναι νά έξασφαλίσουμε ώστε ή συμμε

τοχή τής 'Ελλάδας στήν Κοινότητα νά εΙ ναι έπωφελής καί 

γιά τήν ·Ελλάδα καί γιά τήν νέα Κοινότητα των Δέκα, πού 

σύντομα, δπως έλπίζουμε, θά διευρυνθεί σέ Δώδεκα. 

»'Η πρώτη διεύρυνση του 1973 μaς έπέτρεψε νά άποκτή
σουμε μιά σχετική έμπειρία σ' αύτό τό θέμα. 'Αναπόφευ

κτα, θά προκύψουν προβλήματα άπό τήν διαδικασία 

προσαρμογής. Τά προβλήματα αύτά μπορουν καί θά 

ύπερπηδηθουν. 'Όσο περισσότερα προσφέρει τό κάθε μέ

λος στήν κοινή προσπάθεια τόσο περισσότερα θά άποκο

μίσει. Πιστεύω δτι ή 'Ελλάδα μέ τήν πλήρη πολιτική δέ

σμευσή της εναντι τής Εύρώπης θά συνεισφέρει στήν Κοι

νότητα σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν άρχή καί ταυτόχρονα θά 

ώφεληθεί άπό αύτήν. 

»'Η Κοινότητα στήν όποία έντάσσεσθε εΙ ναι ενας όρ

γανισμός σέ διαρκή έξέλιξη. ·Ο ρυθμός άναπτύξεώς της 

άλλοτε ύπήρξε ταχύς καί άλλοτε βραδύς. Μερικά τμήματα 
εΙναι πιό άνεπτυγμένα άπό άλλα. ΥΟμως προσέρχεσθε καί 

άποδέχεσθε βέβαια τά δσα εχουν ijδη έπιτευχθεί σέ μιά 

φάση ταχύρρυθμης άναπτύξεως. 

»ΕΙναι οί έκλογές του Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου μέ 

καθολική ψηφοφορία πού πρόκειται νά λάβουν χώρα έντός 

των δύο προσεχών !:βδομάδων στά Κράτη-μέλη, άπό τήν 

Γροιλανδία μέχρι τήν Σικελία. Προχωρώντας στίς έκλογές 

αύτές, έκπληρώνουμε τίς ύποχρεώσεις πού εχουμε άναλά

βει μέ τήν Συνθήκη τής Ρώμης καί παράλληλα προσδίδου

με πιό δημοκρατική μορφή στούς δεσμούς μας. Οί άντιπρό
σωποι τής ·Ελλάδος θά διαδραματίσουν ένδεχομένως έξ 

όλοκλήρου τόν ρόλο τους στό νέο Κοινοβούλιο καί διαπι

στώνουμε μέ εύχαρίpτηση τήν άπόφαση τής Κυβερνήσεώς 

σας νά διεξάγει άμ~σες έκλογές στήν • Ελλάδα κατά τό 
1981. 

>>Δεύτερον, εΙναι ή διεύρυνση αύτή καθ' έαυτή. Ή 

συμμετοχή τής 'Ελλάδας εχει πλέον άποφασισθεί. 'Η 

Πορτογαλία καί ή 'Ισπανία εχουν έπίσης ύποβάλει ύπο

ψηφιότητα καί ή Κοινότητα εχει άρχίσει μαζί τους δια

πραγματεύσεις. 'Ελπίζουμε καί πιστεύουμε δτι ο{ διαπρα

γματεύσεις αύτές θά δλοκληρωθουν μέ τήν ίδια έπιτυχία 

δπως καί μέ τήν 'Ελλάδα. 'Η διεύρυνση σέ Δώδεκα δέν θά 

πρέπει νά δώσει άφορμή γιά έξασθένιση ij διάλυση τής 
Κοινότητας. Θά χρειασθεί νά ληφθουν άποφάσεις γιά νά 

ένισχύσουν τά θεσμικά όργανα τής Κοινότητας καί νά 

έπεκτείνουν καί έμβαθύνουν τήν κοινή πολιτική στούς διά

φορους τομείς, πού εΙ ναι άπαραίτητη γιά τήν έπιτυχία. Βα

σιζόμαστε στήν 'Ελλάδα γιά νά μdς βοηθήσει στήν έπόμε

νη φάση αύτου του έγχειρήματος. 

>>Τρίτον, προχωρουμε ijδη σέ μιά άπό τίς ζωτικότερες 

φάσεις τής ·Ενώσεως. ·Η Κοινότητα είσήγαγε φέτος τό 

Εύρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, γιά νά βάλει τάξη στό 

χάος του νομισματικου τομέα καί γιά νά βοηθήσει στήν 

προσέγγιση των οίκονομιrον των Κρατών-μελών. 'Εσείς 

στήν 'Ελλάδα εχετε έπιδείξει μεγάλο ένδιαφέρον γι' αύτή 

τήν προσπάθεια καί δέν άμφιβάλλω δτι ή χώρα σας, σάν 

μέλος τής Κοινότητας θά παράσχει τήν πλήρη ύποστήριξή 

της. 

>>Τό μέλλον θά άπαιτήσει άκόμη περισσότερα καί τολ

μηρότερα βήματα άπό θεσμικά όργανα τής Κοινότητας, 

άπό τίς Κυβερνήσεις των Κρατών - μελών, καί άπό τούς 

λαούς μας. τίποτε δέν έπιτυγχάνεται χωρίς προσπάθεια καί 

θυσία· άντίθετα, μ' αύτές τά πάντα εΙ ναι έφικτά. Γιατί, 

δπως εlπε καί δ συνετός Περίανδρος, ενας άπό τους • Επτά 
Σοφούς τής άρχαίας ·Ελλάδας - πού άποπειρrομαι νά 

άναφέρω στήν μητρική του γλώσσα: "Μελέτη τό πάν". 

>>'Επισφραγίζουμε σήμερα ενα μεγάλο εργο. 'Ατενί

ζουμε μέ πνευμα αίσιοδοξίας τά άλλα μεγάλα εργα πού, 
μαζί, εχουμε νά έκπληρώσουμε, γιά τά επόμενα ετη». 

'Ακολούθησε ή υπογραφή των τεσσάρων κειμέ

νων γιά τήν ενταξη τής ·Ελλάδος άπό τούς έκπρο

σώπους των έννέα Κρατών-μελών τής Κοiνότητας. 

'Από τήν έλληνική πλευρά υπέγραψαν τά κείμενα ό 

πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής καί οί υπουργοί 

'Εξωτερικών, Γ. Ράλλης, καί γιά θέματα τής ΕΟΚ, Γ. 
Κοντογεώργης. 

'Επακολούθησε δ ίστορικός λόγος τοϋ Κων

σταντίνου Καραμανλή: 

«'Επιθυμώ νά έκφράσω τήν εlλιιφινή χαρά μου, 

πού εlναι καί χαρά του έλληνικοv λαοv, γιά τήν πα

ρουσία σας στήν χώρα μου, πού γίνεται άπό σήμερα 

καί δική σας χώρα. Παρουσία, πού τιμii τήν 'Ελλάδα 

καί μαρτυρεί τήν ίδιαίτερη σημασία πού άποδίδετε 

στήν ένταξή της στήν Κοινότητα. 

»Τήν ίστορική αύτή ώρα πού δριοθετείται τό 

τέρμα μιiiς πορείας καί περιβάλλεται πανηγυρικό τύ

πο ή ταύτιση τών πεπρωμένων μας μέ τήν Εύρώπη, 

έπιθυμώ νά εύχαριστήσω πρώτα τήν πολιτική ήγεσία 

τών έννέα χωρών τής Κοινότητος. Χάρις στήν κατα

νόησή της καί τίς έγκαιρες παρεμβάσεις της ύπερ

πηδήθηκαν πολύμορφες δυσχέρειες καί έπιτεύχθηκε 
ή ύπογραφείσα Συμφωνία. 

»'Επιβεβαιώθηκε έτσι, γιά aλλη μιά φορά, δτι ή 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα δέν εlναι, ούτε έπιθυμεί νά 

γίνει κλειστή λέσχη καί μάλιστα λέσχη πλουσίων. 

»Θεωρώ έπίσης ύποχρέωσή μου, νά έξάρω τήν 

συμβολή τής 'Επιτροπής. Τόσο ή 'Επιτροπή δσο 

καί τά τεχνικά καί διοικητικά στελέχη έργάστηκαν 

γιά τόν σκοπό αύτό μέ έπιστημονική εύσυνειδησία, 

άντικειμενικότητα καί είλικρινή άφοσίωση στήν 

κοινοτική ίδέα. 

»τέλος, αίσθάνομαι τό χρέος νά &ποτίσω φόρο 

τιμής πρός τούς άνωτέρους καί έγγυτέρους σκαπα

νείς τής εύρωπαϊκής ίδέας. 

»Προσωπικώς αίσθάνομαι τήν στιγμή αύτή βαθύ

τατη συγκίνηση. 'Ένας σταθερός δραματισμός καί 
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μιά άταλάντευτη πίστη στήν άναγκαιότητα τής 

'Ενωμένης Εύρώπης καί στήν εύρωπαϊκή μοίρα τής 

χώρας μου βρίσκουν σήμερα, ϋστερα άπό 15 χρόνια, 
τήν δικαίωσή τους. 

»Ή ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοι

νότητα, μολονότι άποτελεί πολυσήμαντο lστορικό 

γεγονός δέν συνεπάγεται ώστόσο άλλαγή κλίματος 

γιά τήν χώρα μου. Ή Εύρώπη μέ τό έλληνικό της 

όνομα, τής εlναι οlκείος χώρος, άφοv ό πολιτισμός 

τηςεlναι σύνθεση του έλληνικοv, του ρωμαϊκού καί 

τοv χριστιανικού πνεύματος. Μιά σύνθεση, στήν · 
όποία, δπως εlπα καί άλλοτε, τό έλληνικό πνεύμα 

εiσέφερε τήν iδέα τfjς έλευθερίας, τής άλήθειας καί 

τής όμορφιiiς. Τό ρωμαϊκό πνεύμα τήν ίδέα του κρά

τους καί τοv δικαίου. Καί ό Χριστιανισμός τήν πίστη 

καί τήν άγάπη. 

»'Επάνω σ' αύτό τόν κοινό πολιτισμό καλούμεθα 

νά οiκοδομήσουμε τήν Νέα Εύρώπη. 

»Ή ένοποίηση τής Εύρώπης πιστεύω δτι,θά εlναι 

τό μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός στήν lστορία τής 

'Ηπείρου μας. 'Ένα γεγονός, πού θά έπηρεάσει όχι 

μόνο τήν μοίρα τής Εύρώπης, άλλά καί τήν πορεία 

τής άνθρωπότητος. Γιατί θά έξισορροπήσει τόν συ

σχετισμό δυνάμεων στόν κόσμο, θά κατοχυρώσει 

τήν άνεξαρτησία τής Εύρώπης καί θά συμβάλει στήν 

έμπέδωση τής παγκόσμιας τάξεως καί είρήνης. 

>>Ή Έλλάς προσέρχεται στήν Εύρώπη μέ τήν 

βεβαιότητα, δτι στά πλαίσια τής εύρωπαϊκής άλλη

λεγγύης έμπεδώνεται γιά δλα τά μέρη ή έθνική άνε

ξαρτησία, κατοχυρώνονται ο{ δημοκρατικές έλευθε

ρίες, έπιταγχύνεται ή οίκονομική άνάπτυξη καί γίνε

ται μέ τήν συνεργασία δλων κοινός καρπός ή κοινω

νική καί C!iκονομική πρόοδος. 

>>Καί γιά νά μετάσχουμε σ' αύτή τήν προσπάθεια, 

έχομε τήν άπόφαση νά έπιχειρήσουμε τίς διαρθρω

τικές μεταβολές καί τούς θεσμικούς έκσυγχρονι

σμούς, πού θά διευκολύνουν τήν πορεία μας. ~Εχομε 

συνείδηση τών δυσχερειών. Αίσιοδοξοvμε, δμως, δτι 

μέ τήν πάνδημη κινητοποίηση, τήν διαρκή έγρή

γορση, άλλά καί τήν κατανόηση τών έταίρων μας, θά 

ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες. Διδαχθήκαμε άπό τόν 
κλασικό 'Ελληνισμό, δτι "χαλεπά τά καλά". 

>>Παράλληλα δμως, ή χώρα μας φιλοδοξεί νά 
συμβάλει, στό μέτρο τών δυνατοτήτων της, στήν 

πραγματοποίηση της ίδέας τής 'Ενωμένης Εύρώπης, 

στήν όποία βαθύτατα πιστεύει. Ή Έλλάς πιστεύει 

δτι μπορεί νά προσφέρει τήν δυνατότητα ένός εύρυτέ

ρου καταμερισμού του έργου, μέ βάση τά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. 'Η γεωγραφική της θέση, τό πολι

τικό της παρελθόν καί τό πολιτιστικό της έπίπεδο 

προσφέρουν τίς προϋποθέσεις τής άναπτύξεως εύρυ
τέρων οίκονομικών καί πολιτιστικών σχέσεων μέ 

τόν βαλκανικό καί τόν μεσογειακό χώρο. 

»Ή Έλλάς εlναι ό άκρίτας τών εύρωπαϊκών συ-

νόρων καί ό μεσογειακός έξώστης τής Κοινής Άγο

ρiiς. Μέ τό έγκατεστημένο σέ δλες τίς 'Ηπείρους 

άνθρώπινο δυναμικό της καί μέ τήν ναυτιλιακή της 

δύναμη, μπορεί νά συμβάλει καί στήν προβολή τής 

εύρωπαϊκής iδέας. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Ή ένωτική διαδικασία τής Εύρώπης προχωρεί 

άμετάκλητη. Βρισκόμαστε στά σημεία πού δέν έχει 

έπιστροφή. Χρειάστηκε πολύ αlμα καί πολύς χρόνος 

γιά νά συνειδητοποιήσουν ο{ Εύρωπαίοι τήν ταυτό

τητά τους, τίς κοινές ρίζες τους καί τήν κοινή τους 

άποστολή. Ή ένοποίηση, έστω καί aν βραδύνει, κι

νείται μέ χαρακτήρα νομοτελειακό. Παρά τήν δια

φορά άπόψεων, δσον άφορii τόν ρυθμό, τήν μορφή 

καί τήν έκταση τής ένοποιήσεως, ή λογική τής lστο

ρίας κατέστησε τήν ένωση κατηγορηματική προ

σταγή. 

» 'Η 'Ενωμένη Εύρώπη θά άποτελέσει, δπως εl
πα, μέγα σταθμό στήν παγκόσμια lστορία τής εlρή

νης, τής έλευθερίας καί του πνεύματος. Τό άνθρώπι

νό της δυναμικό καί ή πολιτιστική της κληρονομιά 

έγγυώvται γι ' αύτό. 
»Πρίν άπ' δλα, ή Εύρωπαϊκή "Ενωση θά σταθεί 

άποφασιστικός παράγοντας τής εiρήνης στόν κό

σμο. Γιατί μέ τό κύρος καί τήν δύναμή της θά έπηρεά

ζει άποφασιστικά τίς διεθνείς έξελίξεις, άρχής γενο
μένης άπό τόν χώρο τόν δικό της. 'Ο εύρωπαϊκός 

χώρος ύπήρξε άνέκαθεν τό θέατρο καί ή πηγή τών 

μεγάλων συγκρούσεων. ~Α ν τά Βαλκάνια έθεωροvν

το κάποτε ή πυριτιδαποθήκη τής Εύρώπης, ή Εύρώ

πη ήταν ή πυριτιδαποθήκη τοv κόσμου. Καί μόνο τό 
γεγονός, δτι μέ τήν σημερινή φάση συνεργασίας έγ

καταλείπονται έθνικές προκαταλήψεις, έξαλείφονται 

μίση lστορικά καί γεφυρώνονται μακροχρόνιες άν

τιθέσεις, θά ήταν άρκετό νά δικαιώσει τήν ίδέα τής 

εύρωπαϊκής ένότητας. 

»Θά σταθεροποιήσει καί, θά έλεγα, θά διασώσει 

τούς δημοκρατικούς μας θεσμούς πού διέρχονται σή

μερα άναμφισβήτητη κρίση. Γιατί μόνο στόν χώρο 

τής μείζονος Εύρώπης θά καταστεί δυνατή ή δημι

ουργία μιiiς εύρύτερης βάσεως γιά τήν άναμόρφωση 

τής δημοκρατίας καί τήν προσαρμογή της στίς συν

θήκες τής έποχής μας. Εlναι προφανές δτι, άντίθετα 
μέ τήν έκρηκτική πρόοδο πού σημειώθηκε στόν τε

χνικό καί έπιστημονικό τομέα, ή πολιτική σκέψη 

του άνθρώπου παραμένει στάσιμη. Υ Α ν μελετήσει 

κανείς τόν Πλάτωνα καί τόν Θουκυδίδη θά διαπι

στώσει δτι τά πολιτειακά καί τά πολιτικά προβλήμα

τα τής έποχής μας εlναι τά ίδια μέ τq προβλήματα 

τής έποχής έκείνης. Μέ τόν έκσυγχρονισμό τής δη

μοκρατίας μπορεί νά άναχθεί καί πάλι σέ πρωταρχι

κή άξία ή άρετή τοv πολίτη πού θά "έπίσταται καί 
άρχει ν καί aρχεσθαι Η κατά τόν , Αριστοτέλη. Καί θά 
θεμελιωθούν ol βασικές άρχές τής έλευθερίας καί 
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τής δικαιοσύνης πάνω στήν υπευθυνότητα του πολί

τη, πού περιορίζει τήν κατάχρηση τής έλευθερίας 

καί έγγυiiται τήν όμαλή λειτουργία τών δημοκρατι

κών θεσμών. 

»Μέ τήν ένοποίηση έξ άλλου, θά διασωθεί καί έν 
συνεχείtι θd προαχθεί δ εύρωπαϊκός πολιτισμός. Εl
ναι έκδηλο δτι δ πολιτισμός αύτός άντιμετωπίζει τόν 

κίνδυνο τής παρακμής. 'Η άνθρωπότης περνii σήμε

ρα μιά κρίσιμη μεταβατική περίοδο πού τήv χαρα

κτηρίζει καθολική καί έντονη άνησυχία. 'Ανησυχία 

πού έκδηλώνεται vπό διάφορες μορφές, άπό τό άγχος 

μέχρι καί τήν βία. Γιατί δ άνθρωπος τής έποχής μας 

θέλει νά άπομακρυνθεί άπό ένα τρόπο ζωής καί &να

ζητεί καινούργιο. Καί τήν άλλαγή αύτή μόνο ή Εύ

ρώπη μπορεί νά τήν δώσει. 

»'Η σύγχυση Ιδεών, δ εύδαιμονισμός, μαζί μέ τόν 

στυγνό όρθολογισμό πού τείνει νά άγνοήσει τόν άν

θρωπο σάν σκοπό τής κοινωνικής συμβιώσεως, 

έχουν παραμορφώσει τό πολιτιστικό πρότυπο τής Εύ

ρώπης. Ή πρόκληση τής έπιβιώσεως του πολιτισμού 

μας μπορεί νά άντιμετωπισθεί μόνο μέ τήν &να

μόρφωση τών θεσμών καί τήν έπανασύνδεση του 

όρθολογισμοv μέ τόν συναισθηματισμό, του 'Απόλ

λωνα μέ τόν Διόνυσο. Εlναι καιρός, δ Εύρωπαίος 

Φάουστ νά έπιχειρήσει νέο ταξίδι στήν χώρα του 

μέτρου καί τής lσορροπίας, γιά νά γενwήσει ξανά 
τόν Εύφορίονα. ·Η Εύρώπη πού γέννησε δλες τίς 

lδέες εlναι καί ή μόνη πού μπορεί νά τίς άνανεώσει 

καί νά τίς έξανθρωπίσει καί πάλι. Φθάνει νά μή θέ

τουμε σάν . πρωταρχικό σκοπό τής ένώσεως τής Εύ

ρώπης τήν vλική εύημερία. 

»'Αλλά έξ ϊσου θεμελιώδης γιά τήν έπιβίωση τής 

Εύρώπης εlναι ή σταδιακή οΙκονομική της ένοποίη

ση, Πού θά έξασφαλίσει τήν άξιοποίηση ένός τερά
στιου δυναμικοί) φυσικών καί άνθρώπινων πόρων. 

Θά όργανώσει τήν οΙκονομία γύρω άπό τόν άνθρωπο, 

άντί τόν άνθρωπο γύρω άπό τήν οΙκονομία. Θά πρα

γματοποιήσει τήν Ιδέα τής πολυδιάστατης άναπτύ

ξεως καί θά προαγάγει τήν ποιότητα τής ζωής ένώ 

παράλληλα θά υπηρετήσει σέ διεθνή κλίμακα τήν 

Ιδέα τής οΙκονομικής δικαιοσύνης καί τής προαγω

γής τών λιγότερο άνεπτυγμένων χωρών. 

)) 'Ο άπομονωτισμός, τά δασμολογικά τείχη καi ή 
άνέφικτη αύτάρκεια ε{ ναι ίστορικά ξεπερασμένα στά

δια οΙκονομικής καί πολιτικής δράσεως καί άποτ{

λοvν παθητική άντιμετώπιση τών γεγονότων. Τά 

σύγχρονα προβλήματα τής Εύρώπης, καί συνεπώς 

καί τής άνθρωπότητος, προϋποθέτουν τήν λογική 

μεγαλυτέρου χώρου καί μεγαλυτέρων άριθμών, γιά 

νά βροvν τήν όρθή λύση τους. Ή άντιμετώπιση τών 

δυσχερειών δέν θά έmτευχθεί μέ τόν άνταγωνιστικό 

άπομονωτισμό, άλλά άντίθετα μέ τήν έπιτάχυνση 

τών διαδικασιών τής ένοποιήσεως . . 
))Κυρίες καί κύριοι, 

))Μέ δσα σiiς εlπα προσπάθησα νά δώσω τήν εlκό

να πού έχω γιά τήν Εύρώπη του μέλλοντος. ΕΙκόνα 

πού θά μπορούσε νά άποτελέσει, κατά τήν γνώμη μου, 

τό {δανικό τής νέας γενιiiς. 

))Γνωρίζω τίς δυσχέρειες, ούσιαστικές καί διαδι

καστικές. "Οπως γνωρίζω καί τά πολιτικά, οΙκονο

μικά καί κοινωνικά προβλήματα, πού άντιμετωπίζει 

σήμερα ή Εύρώπη. Πιστεύω δμως, δτι τά προβλήμα

τα αύτά, όχι μόνο δέν δικαιολογούν τήν καθυστέρη

ση τής ένοποιήσεως τής Εύρώπης, άλλά έπιβάλλουν 

τήν έπιτάχυνσή της. Γιατί ή λύση τους δέν μπορεί νά 

πραγματοποιηθεί παρά μονάχα στό εύρύτερο πλαίσιο 

μιiiς 'Ενωμένης Εύρώπης. 

))Γνωρίζω, έπίσης, δτι τόν τελευταίο καιρό παρα

τηρείται μιά άμβλυνση του ένδιαφέροντος γιά τήν 

ένωση τής Εύρώπης. Καί αύτό, για,τί μερικοί άνθρω

ποι άποδίδουν τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν 

σήμερα στούς Ισχύοντας fίδη εύρωπαϊκούς θεσμούς. 

Δέν άντιλαμβάνονται, δμως, δτι χωρίς τούς στοιχει

ώδεις αύτούς θεσμούς ή κατάσταση τής Εύρώπης θά 

ήταν πολύ χειρότερη. "Οπως δέν άντιλαμβάνονται 

δτι μόνο ή όλοκλήρωση τών θεσμών αύτών θά δώσει 

λύση στά προβλήματά τους, vλικά καί ήθικά. Άλλά 

καί γιατί αύτή ή ψυχολογία τροφοδοτείται κατά τρό

πο έντεχνο καί άπό δυνάμεις πού προτιμοvν τήν Εύ

ρώπη κατακερματισμένη καί εύάλωτη. 

))Πάντως, παρά τήν βραδύτητα μέ τήν όποία συν

τελείται ή ένοποίηση τής Εύρώπης, έσημειώθηκαν 

τελευταία ώρισμένα ένθαρρυντικά βήματα, δπως οί 

έπικείμενες έκλογές γιά τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

καί τό ένιαίο εύρωπαϊκό νομισματικό σύστημα. Βή

ματα πού άποδεικνύουν δτι ή βούληση γιά ένοποίη

ση τής Εύρώπης παραμένει σταθερά. Ή βούληση 

όμως αύτή θά πρέπει νά προσλάβει συγκεκριμένη καί 

όριστική μορφή, γιά νά κερδηθεί δ χρόνος πού άπω

λέσθη. Η Α ν δεχθούμε ότι έπάνοδος στήν προτέρα κα

τάσταση εlναι άδιανόητη, δέν έχομε παρά νά προχω
ρήσουμε μέ άποφασιστικότητα καί θάρρος. 

)) 'Η στασιμότης εlναι ή χειρότερη λύση. Η Α ν λύ
σουμε τό βασικό πρόβλημα τής μορφής πού θά δώ

σουμε στήν Εύρώπη του μέλλοντος, οί διαδικασίες 

γιά τήν πραγματοποίησή της θά άπλουστευθοvν αύτό

ματα. Καί σ· αύτή τήν προσπάθεια δ έλληνικός λαός 

διεκδικεί τήν τιμή καί τήν εύθύνη νά μετάσχει. 

)) 'Η 'Ελλάς άπό σήμερα άποδέχεται δριστικά 
τήν ίστορική πρόκληση καί τήν εύρωπαϊκή της μοί

ρα. Διατηρώντας τήν έθνική της ταυτότητα. ΗΕχομε 

έμπιστοσύνη καί στήν Εύρώπη καί στήν 'Ελλάδα. 

ΗΕχομε τήν άπόφαση νά εϊμαστε δλοι Εύρωπαίοι, 

δπως θά έλεγε δ Τσώρτσιλ, καί δλοι 'Έλληνες, δπως 

θά έλεγε δ Σέλλεϋ. Γιατί, δ πως έγραψε δ' Ισοκράτης, 

'Έλληνες δέν εlναι έκείνοι πού γεννήθηκαν στήν 

Έλλάδα, άλλά έκείνοι πού υίοθέτησαν τό πνεvμα τό 

κλασικό)). 
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Μετά τή λήξη τής τελετής, οί ξένοι έπίσημοι 

έπισκέφθηκαν καί συγχάρηκαν τόν πρόεδρο τής Δη

μοκρατίας, Κ. Τσάτσο. Πρός τιμή τους, δ πρόεδρος 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας παρέθεσε, τό ίδιο 

βράδυ, έπίσημο δείπνο, στή διάρκεια του δποίου 

ελαβε πρώτος τό λόγο γιά νά τονίσει: 

«Πρίν uψώσουμε τά ποτήρια μας, γιά νά εύχηθοi)με 

άμοιβαία δλοι οί παρόντες, άλλά γιά νά εύχηθουμε καί 

στούς λαούς, πού άντιπροσωπεύουμε, κάθε εύτυχία καί 

προκοπή, ε{ ναι σωστό καί κατά τήν βραδινή αύτή συγκέν

τρωση νά άκουσθουν δύο λόγια γιά τήν ίστορική σημασία, 

πού ~χει ή uπογραφή τής Συνθήκης Προσχωρήσεως τής 

'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

»'Αλλά τά λόγια αύτά δέν θά τά είπώ έγώ. 'Η τιμή αύτή 

δέν άνήκει σ' έμέ. 'Ανήκει σ' έκείνον πού άπό τό 1961 
uπήρξε δ πρωταγωνιστής του ~ργου, τό όποίο συντελέσθη

κε σήμερα. Ή σημερινή ήμέρα εlναι ή ήμέρα του Κων

σταντίνου Καραμανλή. Τόν παρακαλώ νά μιλήση αύτός, έν 

όνόματι όλοκλήρου του έλληνικου ~θνους». 

'Ο Κ. Καραμανλής ε{πε, τότε, τά έξής: 

«Κυρίες καί κύριοι, 

»'Ακούσαμε σήμερα άρκετούς καί σπουδαίους λό

γους. Καί θά ήταν περιττό νά μιλήσω άπόψε, aν δέν 

ένόμιζα δτι όφείλω νά συμμορφωθώ μέ ένα άρχαίο 

ρητό, πού λέγει δτι "τραπέζι χωρίς λόγους δέν διαφέ

ρει άπό φάτνη άλόγων". 
))Θά προσπαθήσω πάντως νά εlμαι σύντομος, το

σούτφ μiiλλον καθόσον γιά τό κύριο θέμα τfjς σημε

ρινής ήμέρας, τήν ένταξη δηλαδή τfjς χώρας μου 

στήν Κοινότητα, ώμίλησα διά μακρών πρό όλίγου. 

))Θά ήθελα μόνο νά προσθέσω, μέ τήν εύκαιρία 

αύτή, δτι οί 'Έλληνες σάν μέλη τfjς Κοινότητας θά 

εlναι καλοί καί δημιουργικοί συνεταίροι. Γιατί 

έχουν, δπως κάθε λαός, τά έλαττώματά τους, άλλά 

έχουν καί τίς άρετές τους. 

)) "Οταν ύπέβαλα τήν πρόταση γιά τήν ένταξή μας 
στήν Κοινότητα, ώρισμένοι οίκονομικοί κύκλοι διε

τύπωσαν άμφιβολίες γιά τήν ίκανότητα τfjς χώρας 

μας νά άνταποκριθεί στίς ύποχρεώσεις πού θά άνα

λάμβανε. Τούς εlπα τότε, δτι θά τούς ρίξω στήν θά

λασσα, μέ τήν βεβαιότητα, δτι γιά νά μήν πνιγοiίν, 

θά μάθουν νά κολυμποiίν. Καί ύπάρχουν ένδείξεις, 

άπό τήν μέχρι τοiίδε συνεργασία τους μέ τήν Κοινό
τητα, δτι έμαθαν. Εlμαι βέβαιος, δτι θά άποδειχθοiίν 

στό μέλλον καΧοί κολυμβηταί. Γιατί έχουν πρό παν
τός τήν ίκανότητα τfjς μαθήσεως καί τijς προσαρμο

γής. Αύτό δέν σημαίνει, βέβαια, δτι κατά τήν φάση 

τfjς προσαρμογής, πού εlναι άπό τήν φύση της δύ

σκολη, δέν θα έχουν άνάγκη τfjς άλληλεγγύης καί 

τfjς κατανοήσεώς σας. Καί θά τήν έχουν τοσούτφ 

μiiλλον καθόσον καλοiίνται νά φτάσουν σέ 10, ή σέ 
20 χρόνια, αύτό πού οί δικοί σας λαοί έδημιούργη
σαν σέ 100 ή 200 χρόνια. 

))Πάντως, μπορώ νά σiiς βεβαιώσω δτι, γιά νά 

έχουμε τήν κατανόησή σας, δεν θά έπικαλούμεθα τόν 

άρχαίο πολιτισμό μας. Γιατί δέν θέλουμε νά σiiς φέ

ρομε στήν άνάγκη νά μiiς πείτε αύτό πού εlπε δ Καί

σαρας, πρίν 2000 χρόνια στούς 'Αθηναίους: ""Ως 
πότε ή δόξα τών προγόνων σας θά καλύπτει τά σφάλ
ματα τά δικά σας;". 

))Οί "Ελληνες άπέκτησαν ήδη έμπιστοσύνη στόν 

έαυτό τους. Καί ή αύτοπεποίθηση αύτή δικαιολογεί

ται άπό τήν πρόοδο πού σημειώνεται τά τελευταία 

χρόνια στόν τόπο μας. VΗδη ή Έλλάς, στά πλαίσια 

μιiiς ύγιοiίς δημοκρατίας, διαθέτει πολιτική σταθερό

τητα, κοινωνική γαλήνη καί άξιόλογη οίκονομική 

πρόοδο. Καί πιστεύω δτι, μέ τήν ένταξή της στήν 

Κοινότητα, τά άγαθά αύτά θά σταθεροποιηθοiίν. 

))Εlμαι αiσιόδοξος γιά τό μέλλον τfjς πατρίδος 

μου. 'Όμως αίσιοδοξώ καί γιά τό μέλλον τfjς Εύρώ

πης. 'Αντιμετωπίζομε βέβαια δλοι αύτή τήν έποχή 

δύσκολα προβλήματα. Πιστεύω δμως δτι δλοι μαζί 

θά μπορέσουμε νά τά έπιλύσουμε εύκολώτερα, παρά 

ένας-ένας χωριστά. 'Η ένωση αύτή καθ' έαυτή άπο

τελεί δύναμη. Καί ή ένωση τfjς Εύρώπης θά άποτελέ

σει μία δύναμη άκαταμάχητη, πού θά μiiς έπιτρέψει 

νά πραγματοποιήσουμε τίς καλλίτερες προσδοκίες 

μας, γιά ένα κόσμο άνθρωπινότερο, δικαιότερο καί 

εiρηνικότερο. 

))Καί τώρα θά μοiί έπιτρέψετε νά εύχηθώ ένα λαμ

πρό μέλλον γιά τήν Εύρώπη. Καί νά πιώ γιά τήν 

ύγεία δλων σας καί γιά τήν εύημερία τών φίλων λαών 

πού έκπροσωπείτε)λ 

Τό λόγο ελαβε, τέλος, δ πρόεδρος τής Γαλλικής 

Δημοκρατίας, Βαλερύ Ζισκάρ ντ' Έσταίν, δ δποίος 

καί ε{πε, στά έλληνικά: 

«'Η Εύρώπη χωρίς τήν 'Ελλάδα δέν θά ήταν Εύρώπη. 

Εlμαι πεπεισμένος δτι ό έλληνικός λαός θά βρεί μέσα στήν 

Κοινότητα τίς προϋποθέσεις γιά τήν πρόοδο καί τήν εύη

μερία του. Θά μπορεί νά βασίζεται στήν ένεργό άλληλεγ

γύη τών κατοίκων του. Είμαστε δλοι, στή γλώσσα μας καί 

στούς μηχανισμούς τής σκέψεώς μας, παιδιά του έλληνι

κου πολιτισμοί)». 

Καί κατέληξε: 

«Ή Εύρώπη ξαναβρίσκει τήν Εύρώπψ>. 

Ή ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ άποτέλεσε 

βαρυσήμαντο πολιτικό γεγονός μέ εύρύτερη διεθνή 

άπήχηση. Τή σημασία του ύπογράμμισαν, μέ δηλώ

σεις καί τηλεγραφήματα πρός τόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό, κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες άπό τήν 

Εύρώπη καί τόν ύπόλοιπο κόσμο. 

Κατά τήν άφιξή του στήν 'Αθήνα, τήν παραμονή 

τής ύπογραφής, δ πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρα

τίας, άπευθυνόμενος στόν Κ. Καραμανλή πού τόν 

ύποδέχτηκε, είχε πεί τά έξής: 
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«Ήρθα γιά νά φέρω στόν έλληνικό λαό τόν &δελφικό 

χαιρετισμό των λαών της Εύρώπης. Ήρθα aκόμη γιά νά 

συγχαρώ τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό καί φίλο μου, τόν 

Κωνσταντίνο Καραμανλή, πού κατάφερε νά δλοκληρώση 

τό μεγάλο του σχέδιο, νά κάνη τήν 'Ελλάδα iσότιμο μέλος 

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. Προσθέτω, κύριε πρωθυ

πουργέ, δτι στό γαλλικό λαό εΙ ναι μεγάλη χc:iρά πού ύποδέ

χεται στήν Κοινότητα τών 'Εθνών, τής δποίας εχουμε τήν 

προεδρία, τόν έλληνικό λαό. Ξέρουμε πόσα χρωστάμε 

στόν έλληνικό λαό, στόν τομέα του πολιτισμοί) μας, τής 

γλώσσας μας, τής σκέψεώς μας καί εΙναι πολύ σημαντικό 

γιά τήν Γαλλία, πού εΙ ναι θυγατέρα τής κλασικής 'Ελλά

δος, νά εΙ ναι στό έξή ς aδελφή τής σύγχρονης 'Ελλάδος, 

δεδομένου δτι τώρα θά μποροuμε, έπί τέλους, νά βροuμε 

μαζί λύση τών οίκονομικών, κοινωνικών καί διεθνών προ

βλημάτων τής έποχής μας». 

'Ανάλογεςδηλώσεις εκαμαν οί ήγέτες καί τ&ν άλ

λων Κραt&ν-μελ&ν τής Κοινότητας πού παρέστησαν 
στήν τελετή τfjς ύπογραφfjς. 

Τόρν: «ΕΙ ναι ίσως μιά μεγάλη ή μέρα γιά τήν 'Ελλάδα 

καί ε{ναι μιά μεγάλη ήμέρα καί γιά δλες τίς χώρες πού 

aπαρτίζουν αύτή τή στιγμή τήν ΕΟΚ. Είχαμε aποφασίσει 

δτι ή Εύρωπαϊκή Κοινότητα θά ήταν άνοιχτή γιά δλες τίς 

δημοκρατίες. Γνωρίζαμε παλαιά, δταν είμαστε έξι χώρες, 

δτι τό εργο μας δέν ήταν δλοκληρωμένο. Προσωπικά, σάν 

πρόεδρος του Συμβουλίου Εύρώπης, εlχα κληθή νά παίξω 
ένα σημαντικό ρόλο τήν ή μέρα, κατά τήν όποία, δυστυχώς, 

ή 'Ελλάς τοποθέτησε τήν δημοκρατία μεταξύ παρενθέσε

ων. Γιά τόν λόγο αύτό χάρηκα πολύ προσωπικά δταν έπα

νήλθατε στό χώρο τών δυτικών δημοκρατιών. 'Από έκείνη 

τήν ήμέρα συνεργασθήκαμε μέ τόν πρωθυπουργό Κ. Κα

ραμανλή, οϋτως ώστε ή σημερινή ύπογραφή νά μπορή νά 

πραγματοποιηθή κάτω aπό τίς καλλίτερες προϋποθέσεις 

γιά τήν χώρα σας καί γιά τίς χώρες μας. Γιατί πιστεύω δτι 

εΙναι μεγάλη ύπόθεση γιά τήν Εύρώπη νά μdς συναντήση 

ή 'Ελλάδα καί νά τήν συναντήσουμε έμείς. Εύχομαι έπιτυ

χία στήν κοινή μας προσπάθεια». 

'Αντρεόττι: «'Εκφράζω τήν πιό ζωηρή ίκανοποίησή 

μου γιά τό δτι βρίσκομαι έδώ σέ μιά τόσο σημαντική ήμέ

ρα όχι μόνο γιά τήν 'Ελλάδα, άλλά καί γιά δλόκληρη τήν 

Εύρώπη. Πιστεύαμε πάντοτε δτι ή είσοδος τής 'Ελλάδος 

στήν ΕΟΚ θά άποτελοοοε μιά πολιτιστική, πρίν άπ' δλα, 

καί μετά, πολιτική διεύρυνση καί δτι θά εδινε σέ δλους μας 

μιά νέα εύκαιρία γιά νά καταστοuν πιό άποτελεσματικές οί 

ένέργειες γιά τήν δημιουργία μιdς πραγματικής Κοινότη

τος. Σ τούς κόλπους της Κοινότητος, ή ·Ελλάδα καί ή 

'Ιταλία θά έργασθοuν στενά γιά τήν έπίλυση προβλημά

των κοινου ένδιαφέροντος καί τοuτο πιστεύουμε δτι θά 

άποβή έπωφελές γιά τήν γενική ισορροπία καί τήν πρόοδο 

δλόκληρης τής περιοχής τής Μεσογείου». 

Μαρτένς: «Είμαστε πεπεισμένοι δτι ή ενταξη τής 'Ελ
λάδος στήν ΕΟΚ θά σημειώσει ένα νέο βήμα γιά μιά μεγα

λύτερη δημοκρατικοποίηση τής Εύρώπης καί τής ΕΟΚ. 

Ύπό τό πνεuμα αύτό σaς εύχαριστώ γιά μιά άκόμη φορά 

γιά τήν ύποδοχή καί γιά τήν πρόσκληση νά ε{μαι έδώ, σ' 

αύτή τήν ίστορική στιγμή γιά τή χώρα σας καί γιά δλό-
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κληρη τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα». 

Γκένσερ : « • Η δυτικογερμανική Κυβέρνηση θεωρεί τήν 
ύπογραφή τής Συνθήκης 'Εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν 

ΕΟΚ σάν ενα ίστορικό εύρωπαϊκό γεγονός. Έξ άρχής ερ
γασθήκαμε γιά τήν ταχεία προώθηση των διαπραγματεύ

σεων γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινή 'Αγορά, 

γιατί μέ τήν ενταξη καί τήν διεύρυνση τής ΕΟΚ εξασφαλί
ζεται μιά πρόοδος στήν οικοδόμηση ένός κοινοϋ μέλλον

τος γιά δλες τίς συνεργαζόμενες εύρωπαϊκές δημοκρατίες, 

μέσα στά πλαίσια τής ΕΟΚ. 'Η προσχώρηση τής • Ελλά
δος εiς τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα άποτελεί πειστικήν άπό

δειξιν τής δυνάμεως ελξεως τής Κοινότητος επί τών εύρω

παϊκών Δημοκρατιών». 

Λόρδος Κάρριγκτον: «Σήμερα ε{ναι μια μεγάλη ήμέρα 

γιά τήν Εύρώπη καί γιά τήν • Ελλάδα. Δέν χρειάζεται νά πώ 
πόσο εύπρόσδεκτη ε{ ναι ή 'Ελλάδα στήν ΕΟΚ καί πόσο 

εμείς προσωπικά άναμένουμε νά συνεργασθοϋμε μέ τήν 

χώρα σας». 

Γιόργκενσεν (δηλώσεις πρός εκπρόσωπο τής έλληνι

κής τηλεοράσεως): «Εlμαι εύτυχής γιά την εύκαιρία αύτή 

πού μοϋ δίνεται νά χαιρετήσω τήν είσοδο τής 'Ελλάδος 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα . 'Η Δανία ε{ναι ή βορειότερη 

χώρα τής Κοινότητος καί ή ·Ελλάς θά ε{ ναι ή νοτιώτερη. 

'Αντιπροσωπεύουμε ετm τό πλάτος τής Εύρώπης άπό γεω

γραφικής πλευρ1iς. 'Επίσης καί άπό πολλές άλλες πλευ

ρές. Μολονότί δμως, ή άπόσταση μπορεί νά φαίνεται μεγά

λη, άποτελοϋμε μέρος ένός κοινοϋ πολιτισμοί>. ·Η σημε

ρινή Εύρώπη σχηματίσθηκε άπό μεγάλο άριθμό διαφορε

τικών παρορμήσεων. Κατά κάποιο τρόπο θά μποροϋσε νά 

λεχθή δτι εκείνο πού χαρακτηρίζει τήν Εύpώπη περισσό
τερο άπό δλα εκείνα ε{ναι ή πολιτική ιδέα τής δημοκρατί

ας. 

»Γεννήθηκε στήν 'Ελλάδα, στή Νότια Εύρώπη, άλλ' 

επίσης καί στή Βόρεια Εύρώπη εχουμε παράδοση δημο

κρατικής τάξεως χρονολογούμενη άπό χιλίων καί πλέον 

ετών, τήν παλαιά μορφή τοϋ δανικοϋ Κοινοβουλίου"~ Αλ

τινγκ" . 

>>Πιστεύω δτι δλες ο{ χώρες τής Κοινότητος βλέπουν 

τήν στενή συνεργασία πού άναπτύξαμε, πρώτο καί κύριο, 

σάν ενίσχυση τοϋ δημοκρατικοί> συστήματός μας σέ δλη 

τήν Εύρώπη, συνεπώς καί ή Δανία ύποστήριξε θερμά τήν 

αίτηση εντάξεως τής 'Ελλάδος. ΗΟταν ή Δανία εΙ χε τήν 

προεδρία τοϋ Συμβουλίου, τό πρώτο έξάμηνο τοϋ 1978, κα
ταβάλαμε σημαντική προσπάθεια γιά τήν προώθηση των 

διαπραγματεύσεων. Εlμαι, συνεπώς, εύτυχής πού βλέπω σή

μερα τό άποτέλεσμα». 

Λύντς (μετά άπό συνάντησή του μέ τόν Κ. Καραμανλή, 

στίς 29 Μαίου): «0{ συνομιλίες μας ήσαν πολύ εγκάρδιες. 
Βρήκαμε πολλά κοινά σημεία καί νομίζω δτι θά εχουμε 

πολλά άμοιβαία ώφέλη σάν μέλη τής Εύρωπαϊκής Κοινό

τητος. 'Εμείς στήν 'Ιρλανδία είμαστε πολύ εύτυχείς πού ή 

'Ελλάς εiσήλθε στήν ΕΟΚ, επειδή οί άπόψεις μας σχεδόν 

συμπίπτουν καί έπομένως θά εχουμε ενα άκόμη iσχυρό 

σύμμαχο στήν Κοινότητα». 

Θερμά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα άπέστει-

λαν στόν Κ. Καραμανλή καί οί πρωθυπουργοί τής Μ. 

Βρετανίας καί τής ·Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

της Γερμανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ καί Χέλμουτ 

Σμίτ. Είδικότερα, ό τελευταίος ύπογράμμιζε: 

«Γιά τήν ύπογραφή τής Συνθήκης 'Εντάξεως τής χώ

ρας σας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα στέλνω σέ σaς καί 

στόν έλληνικό λαό τίς καλύτερες εύχές μου. 

»Λυποϋμαι, γιατί ύποχρεώσεις μου πού ε{χαν όρισθεί 

άπό καιρό καί δέν μποροϋσαν νά άναβληθοϋν μέ εμποδί

ζουν νά ζήσω αύτή τή μεγάλη μέρα μαζί σας καί τόν έλλη

νικό λαό. 

»·Η ενταξη τής χώρας σας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα 

ε{ ναι γεγονός ίστορικής σημασίας γιά τήν 'Ελλάδα, γιά 

τήν Κοινότητα καί γιά τά Κράτη πού άνήκουν σ' αύτήν. 

'Η • Ελλάς, χώρα πού ε{ χε άνέκαθεν εύρωπαϊκό πολιτισμό, 
συνδέει ξανά τήν τύχη της μέ τό μέλλον τής 'Ηπείρου μας, 

μέ τήν ελευθερία, τήν δημοκρατική άντίληψη, τήν εύημε

ρία τών πολιτών τής Εύρώπης, καθώς καί μέ τήν επιθυμία 

των λαών της γιά ένότητα. 

»Εlμαι πεπεισμένος δτι ή συμμετοχή τής χώρας σας 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα θά ενισχύσει τήν ένότητα τής 

Εύρώπης καί θά ύπηρετήσει τήν κοινή εύημερία τών λαών 

μας. 

·Ο πρόεδρος, τέλος, του Εύρωπαϊκοϋ, Κοινοβου

λίου, 'Εμίλιο Κολόμπο, εστειλε τό άκόλουθο τηλε

γράφημα: 

«'Εκφράζοντας τήν βαθειά μου λύπη γιά τήν άδυναμία 

μου νά συμμετάσχω στήν τελεη1 τfjς ύπογραφής τfjς Συνθή

κης 'Εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, 

επιθυμώ νά εκδηλώσω τά αισθήματα ίκανοποιήσεως τοϋ 

Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου καί τά δικά μου προσωπικά γι' 

αύτό τό σημαντικό γεγονός. 

»~Εχοντας συναίσθηση τfjς ίστορικfjς σημασίας τfjς 

στιγμfjς σημειώνουμε δτι αύτή ε{ναι ή επιστέγαση τfjς 

πρωτοβουλίας καί τών προσπαθειών, μέ τίς όποίες γιά χρό

νια άγωνισθήκατε γιά νά ξαναδώσετε στόν έλληνικό λαό 

ενα καθεστώς δημοκρατίας καί ελευθερίας, τό όποίο θά τοϋ · 
επιτρέψει νά διαδραματίσει τόν ρόλο τόν όποίο ή παράδο

ση καί ό πολιτισμός επιφυλάσσουν στόν λαό μας μέσα στό 

πλαίσιο τfjς Κοινότητας καί τfjς Εύρώπης. Τό Εύρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πιστεύει δτι ή ενταξη τfjς χώρας σας στήν 
Κοινότητα άποτελεί ενα σταθμό άναγκαίο γιά τήν ενίσχυ

ση μιaς ελεύθερης καί δημοκρατικής Εύρώπης καί μέσω 

αύτοϋ θά προσφέρει νέα δύναμη καί θά δώσει μεγαλύτερες 

ελπίδες γιά τήν επιτάχυνση τής οiκοδομήσεως τfjς Εύρώ

πης». 

Μέ τήν εύκαιρία τής i:λληνικής έντάξεως, ό πρό

εδρος των 'Ηνωμένων Πολιτειών, Τζίμμυ Κάρτερ, 

άπέστειλε στόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή τό άκό

λουθο μήνυμα: 

«Μέ τήν {στορική εύκαιρία τής ύπογραφfjς τfjς Συνθή

κης 'Εντάξεως τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότη

τες, επιθυμώ νά σaς συγχαρώ, εσaς καί τόν λαό τfjς • Ελλά
δος. ΕΙ ναι, πράγματι, φυσικό ή ·Ελλάδα, ή κοιτίδα τfjς 

δημοκρατίας, νά εντάσσεται σέ μιά οικογένεια εθνών d.φο-
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σιωμένων στά δημοκρατικά ίδεώδη . 

»Χαιρετίζουμε θερμά τήν ενταξη αύτή πού έπιβεβαιώ

νει τήν οίκονομική ζωτικότητα καί τήν δημοκρατική δύ

ναμη τής ·Ελλάδος. Τό γεγονός αύτό dποτελεί πηγή ικα

νοποιήσεως γιά δλους τούς φίλους τής · Ελλάδος καί πα

νηγυρική dναγνώριση τής σοφίας καί τών ήγετικών σας 

ίκανοτήτων» . 

·Η ενταξη τfjς χώρας στήν ΕΟΚ χαιρετίστηκε μέ 

iδιαίτερη ίκανοποίηση καί άπό τά άντιπροσωπευτι

κά συλλογικά οργανα των παραγωγικών τάξεων: 

ΓΣΕΕ: «Οί έργαζόμενοι 'Έλληνες αίσθάνονται δτι τούς 

δίνεται μιά ίστορική εύκαιρία γιά νά dνεβάσουν τό βιοτι

κό, κοινωνικό καί πολιτιστικό τους έπίπεδο σ' έκείνο τών 

Εύρωπαίων συναδέλφων τους. Αίσθάνονται, έξ άλλου, δτι 

ή ενταξη τής χώρας μας σέ μιά κοινότητα δημοκρατική, 

dνθρωπιστική καί είρηνική διασφαλίζει καί τή χώρα μας 

dπό τίς γνωστές προθέσεις των κύκλων τής dνωμαλίας νά 

τήν έκτρέψουν dπό τήν όμαλότητα καί τή δημοκρατική 

διαδικασία». 

ΣΕΒ : «'Από τίς 28 Μα ίου 1979 ή ' Ελλάς dποτελεί <Ι να

γνωρισμένη εύρωπαϊκή έθνότητα .. . Τό έγχείρημα θά είναι 
δύσκολο, ή κούραση πολλή , <Ιλλά ή βραδυπορία <Ιδύνατη 

καί ή όπισθοδρόμηση dδιανόητη. ~Ετσι, dπό τίς 28 Μαίου 
1979 δλοι μας είμαστε δεσμευμένοι στόν εύρωπαϊκό ρυθμό 
τής Εύρώπης. Είναι μιά ύπόσχεση πρός τόΨτόπο, ύπόσχε

ση πρός τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή, τοϋ όποίου dνα

γνωρίζει καί τιμd τό ίστορικό έπίτευγμα». 

ΕΒΕ: «Σάν πρόεδρος τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής 

των Βιομηχανικών 'Επιμελητηρίων δλης τής 'Ελλάδος, 

χαιρετίζω τήν ενταξη τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα. 

»Πολλές είναι ο{ εύνοϊκές έπιπτώσεις. Ή διατήρηση 

τής έλευθερίας μας καί τής δημοκρατίας πού γιά δλους 

τούς 'Έλληνες ήταν πάντα τό πρώτο μέλημα, κατοχυρώνε

ται μέ μονιμότερες συνδέσεις. Παράλληλα, ο{ δυνατότητες 

οίκονομικής dναπτύξεως γιά μεγαλύτερη βελτίωση τοϋ 

έθνικοϋ είσοδήματος, πολλαπλασιάζονται καθώς ό κύκλος 

τής έργασίας μας διευρύνεται σέ μεγαλύτερο χώρο ... οι 
νέοι μας θά dναπνέουν σέ πλατύτερους ούρανούς καί τά 

μάτια μας θά dτενίζουy μακρύτερους όρίζοντες. 'Η έπαφή 

των ' Ελλήνων μέ άλλες έθνότητες πάντα μdς κέντριζε γιά 

καλύτερη dξιοποίηση τοϋ δυναμικοϋ μας. ~Εχουμε τή θέ

ληση καί τίς ίκανότητες γιά νά έκμεταλλευθοϋμε τίς δυνα

τότητες τοϋ 'Ενωμένου Εύρωπαϊκοϋ χώρου καί νά όλο

κληρώσουμε τίς έπιδιώξεις μας . Καί θά τό dποδείξουμε». 

ΒΕΑ (Βιοτεχνικό 'Επιμελητήριο' Αθηνών):«' Από σή

μερα ή ' Ελλάδα χαράζει μιά νέα πορεία στήν οίκονομική, 

κοινωνική καί πολιτιστική της έξέλιξη: Τήν ενταξή μας 

στήν οίκογένεια των Κρατών-μελών τής Κοινότητος. ' Η 

σημερινή ήμέρα μέ τήν ύπογραφή τής είσδοχής τής χώρας 

μας στίς Εύρωπαϊκές Οίκονομικές Κοινότητες θεμελιώνει 

αύτή τήν νέα dφετηρία». 

' Εμπορικός Σύλλογος 'Αθηνών : « ' Η ή μέρα αύτή dπο

τελεί ε να ίστορικό όρόσημο γιά τήν πορεία τής χώρας μας 

στόν οίκονομικό, τόν κοινωνικό, τόν πολιτιστικό, dλλά 

καί γενικώτερα τόν πολιτικό τομέα, ύπό τήν εννοια τής 

κατοχυρώσεως των δημοκρατικών θεσμών τής χώρας μας, 

μέσα σέ μιά διευρυμένη δημοκρατική Εύρώπη. Διάπυρη 

είναι ή εύχή μας καί ή προσδοκία γιά εύρύτερες σημαντι
κές έξελίξεις μέσα σέ μιά ένοποιημένη ίσχυρή Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα. Αύτή τή στιγμή αίσθανόμαστε τό καθήκον νά 

συγχαροϋμε δλους δσοι συνέβαλαν στήν έπίτευξη τής 

ιστορικής αύτής συμφωνίας καί ίδιαίτερα στόν έμπνευστή 

της καί πρωτεργάτη πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή». 

·Η ΠΑΣΕΓΕΣ χαιρέτισε τήν ενταξη τfjς χώρας 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, «σάν τήν μεγάλη έλπί

δα γιά τήν άλλαγή τfjς μοίρας τοϋ άγροτικοϋ κόσμου 

καί τή βελτίωση τfjς οίκονομικfjς καί κοινωνικής 

θέσης του» . Καί άπηύθυνε έγκάρδιο χαιρετισμό πρός 

τά lO έκατομμύρια τών άγροτών τών έννέα χωρών
μελών τfjς ΕΟΚ καί πρός τίς όργανώσεις τους «πού 

πρωτοστάτησαν άδελφωμένοι στήν ϊδρυση καί στήν 

καρποφόρα πορεία τfjς Κοινότητος καί διαμόρφω

σαν μετά άπό μακρούς άγώνες τήν κοινή άγροτική 

πολιτική, πού θεrορείται τό πιό εύεργετικό γιά τούς 
άγρότες, άλλά καί τό πιό δλοκληρωμένο άπό δλα τά 

έπιτεύγματα τfjς Κοινότητας, ,στήν δποία τώρα έν

τάσσονται καί οί 'Έλληνες άγρότες». 

τέλος, ή ΑΔΕΔ Υ χαιρέτισε τό μεγάλο καί ίστο

ρικό γεγονός τfjς ύπογραφfjς τfjς έντάξεως τfjς • Ελ
λάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες : 

«Διάχυτη είναι ή πεποίθηση πώς ή μοίρα τοϋ τόπου θ' 

<Ιλλάξη dποφασιστικά καί κανείς δέν dμφιβάλλει πώς ό 

έλληνικός λαός θά έντείνη καί θά πολλαπλασιάση τίς πα

ραγωγικές καί άλλες δραστηριότητές του καί μέ τό δαιμό

νιο τής φυλής, πού τόν διακρίνει, θά συμβάλη μ' δλες του 

τίς δυνάμεις ώστε νά καταστή δσο γίνεται πιό ώφέλιμη καί 

άποδοτική γιά τήν χώρα ή στενότερη τώρα σύνδεσή της μέ 

τήν Εύρώπη» . 

Τό γεγονός τfjς έντάξεως άποτέλεσε- δπως δια

φαίνεται άπό τίς στήλες των άντιπροσωπευτικών 

πρωινών δημοσιογραφικών φύλλων - τό άντικείμε

νο ίδιαίτερα θετικών, κατά βάση, σχολίων: 

·Η χθεσινή ή μέρα σημείωσε καμπή στήν ιστορία τοϋ 

σύγχρονου έλληνισμοϋ. ~Ας μdς συγχωρηθεί ή έπανάλη

ψη μιdς διαπιστώσεως, πού εχει διατυπωθεί έπανειλημμέ

νως, στίς στήλες αύτές καί dλλοϋ, κατά τόν τελευταίο και

ρό. Τήν έπιβάλλει, δμως, τό χθεσινό γεγονός. ·Η ενταξη 

τής 'Ελλάδος στην Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού εγινε πρα

γματικότης μέ τή χθεσινή πανηγυρική τελετή , dνοίγει νέο 

κεφάλαιο στήν ίστορία τοϋ εθνους καί <Ιλλάζει τή μοίρα 

του καί τίς προοπτικές του. 

... Πρίν <Ιπ' δλα, άς ποϋμε δτι ή ενταξη τής χώρας μας 
στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, dποτελεί dπό χθές έθνική 

πραγματικότητα καί είναι κτήμα όλόκληρου τοϋ εθνους, 

πέρα dπό κόμματα, παρατάξεις, τοποθετήσεις καί dπόψεις 

πού dναπτύχθηκαν εως τώρα. 'Η ενταξη ύπήρξε βασικό 

-τό βασικότερο ίσως- στοιχείο τής πολιτικής τοϋ κόμ

ματος τής πλειοψηφίας, πού, σέ δύο έκλογές , ελαβε τήν 
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εντολή τοϋ ελληνικοί> λαοϋ, άλλά καί άλλων πολιτικών σχημα

τισμών, πού εκτείνονται σέ δλόκληρο τό πολιτικό φάσμα 

τής χώρας άπό του κέντρου μέχρι καί μιάς μερίδας τής 

άκρας άριστεράς. 

'Η επιλογή ήταν ή καλύτερη - ή μάλλον κατά τήν 

κρίση μας, ή μόνη - δυνατή, μέσα στήν δεδομένη διεθνή 

ίστορικοπολιτική συγκυρία. 'Από κάθε άποψη καί σέ κά

θε τομέα. 'Η συμμετοχή τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα ώς ίσότιμου μέλους άποτελεί πρόσθετη εγγύη

ση καί τών δημοκρατικών μας θεσμών καί τής εθνικής μας 

άσφάλειας καί άνεξαρτησίας καί μάς άπαλλάσσει άπό τίς 

γνωστές (καί σχεδόν άποκλειστικές) εξωευρωπαϊκές εξαρ

τήσεις τοϋ παρελθόντος, πού τόσο άκριβά μάς στοίχισαν. 

Σέ άλλο επίπεδο, άνοίγονται γιά τήν 'Ελλάδα εύκαιρίες 

καί δυνατότητες μοναδικές γιά ποιοτική καί ποσοτική άνά

πτυξη μέσα στόν ενιαίο χώρο πού κατοικείται άπό 260 εκα
τομμύρια άνεπτυγμένους Εύρωπαίους. 

Σέ μιά εποχή μεγάλων συγκεντρώσεων καί μεγάλων 

συνόλων καί μονάδων, σέ μιά εποχή γιγαντισμου των με

γεθών, ή 'Ελλάς, μένοντας μόνη, εξω άπό τήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα, θά ήταν άδύνατο νά άντεπεξέλθει στήν πρό

κληση τήζ σημερινής ιστορικής συγκυρίας καί τών συντε

λεστών της~ Καί άν άκόμη ή ενταξη στήν Εύρωπαϊκή Κοι

νότητα ήταν «κακό» (πού δέν εΙναι), θά ήταν τό <ψ ή χεί

ρον>>. Τό παραδέχονται, σιωπηρά καί «εξ άντιδιαστολήρ>, 

καί εκείνοι, χαρακτηριστικά ετερόκλητοι, πού άντιτάχθη

καν στήν ενταξη μέ τήν άδυναμία τους νά προτείνουν 

δποιαδήποτε εναλλακτική λύση (πλήν εκείνων πού, φανε

ρά άλλωστε, προκρίνουν τήν μετάσταση καί ενταξή μας σέ 

εναν δρισμένο «συνασπισμό>>) . 

Διότι τήν δποια άρνητική «παρενέργειω> τήν ύπέστη

μεν καί θά τήν ύφιστάμεθα, σέ μεγαλύτερη εκταση καί 

χειρότερη μορφή, μένοντας εξω άπό τήν Κοινότητα καί 

άμέτοχοι στά κέντρα άποφάσεων καί στίς όργανικές δομι

κές εξελίξεις του ένια ίου εύρωπαϊκου χώρου. Τότε άκριβώς 

θά ήταν άναπόφευκτη ή «Περιφερειοποίησψ> καί «περιθω

ριοποίησψ> τής χώρας μας, άπό τήν ίδια τήν δυναμική τών 

πραγμάτων καί τόν συσχετισμό δυνάμεων καί μεγεθών. Μέ 

τόν παράλληλο κίνδυνο - ή μάλλον βεβαιότητα -,- νά 

ξαναπέσουμε σέ εξωευρωπαϊκές καί δεινές εξαρτήσεις ... 
' Αλλά καί γιά τήν Εύρώπη εΙναι άναγκαία καί επωφε

λής ή ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Κοινότητα. Διά μέσου 

τής νοτιοανατολικής αύτής εσχατιάς της, ή Εύρώπη, πού 

πρέπει νά ενωθεί όργανικά γιά νά επιβιώσει ώς αύτόνομη 

μονάς μέσα στόν σημερινό κόσμο, άποκτά πρόσβαση σέ 

μιά άπό τίς πιό καίριες περιοχές του κόσμου, στό σταυρο

δρόμι τριών ήπείρων δπου διασταυρώνονται ο{ κύριοι γε

ωπολιτικοί, στρατηγικοί καί οίκονομικοί άξονες τής 

ύδρογείου. Πέρα δέ άπό αύτό, ή 'Ελλάς φέρνει ώς «προί

κω> στήν Κοινότητα τήν εμπορική ναυτιλία της καί τόν 

έλληνισμό τfίς διασποράς. 

Τώρα, θά ήταν λάθος νά νομιστεί δτι ή ενταξή μας στήν 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα άποτελεί ενα εΙδος «πανάκειαρ> πού 

θεραπεύει άμέσως καί αύτόματα δ λα τά δεινά μας. 'Η εντα

ξη δέν είναι φτάσιμο άλλά άφετηρία γιά ενα καλύτερο καί 

άσφαλέστερο μέλλον. "Οπως σημειώσαμε ήδη, δημιουργεί 

εύκαιρίες καί δυνατότητες, τίς δποίες σέ μάς δλους - Κρά

τος καί ίδιώτεζ, δημόσιο καί ίδιωτικό τομέα - άπόκειται, 
νά άξιοποιήσουμε. Μέ τό εΙδος καί τήν ποιότητα τών στά-

σεων, τής συμπεριφοράς μας καί των εργων μας. Τό 18μηνο 

περίπου διάστημα πού μάς μένει μέχρι τής πλήρους ενερ

γοποιήσεως τής εντάξεως πρέπει νά τόχρησιμοποιήσουμε 
εντατικά γιά τήν πραγματοποίηση των ποσοτικών, ποιοτι

κών καί διαρθρωτικών · μεταβολών καί προσαρμογών πού 

άπαιτοϋνται τόσο στόν δημόσιο δσο καί στόν ίδιωτικό το

μέα: στίς μεθόδους, τρόπους λειτουργίας (η, μάλλον, μή 

λειτουργίας) καί επάνδρωση τής δημόσιας διοικήσεως καί 

στήν δλη δομή, λειτουργία καί συστήματα ένός μεγάλου 

τμήματος του ίδιωτικοϋ τομέως - καί ίδίως τής βιομηχα

νίας. 

v Ας μ ή λησμονοϋμε δτι ή επιβίωση καί προκοπή των 

λαών, ίδίως των όλιγάριθμων καί μικρών, εΙναι ύπόθεση 

ποιοτικών κατηγοριών μάλλον παρά ποσοτικών μεγεθών. 

Χαιρετίζουμε τήν νέα περίοδο πού άνοίγεται στήν 

ίστορία του σύγχρονού • Ελληvισμου, μέ τήν εύχή καί τήν 
ελπίδα, ή, μάλλον τήν πεποίθηση, δτι τό εθνος μας θά 

φανεί άξιο τής ίστορίας του καί των άρετών εκείνων πού τό 

διατήρησαν, επί 20 αίώνες, στό προσκήνιο τοϋ παγκόσμι
ου γίγνεσθαι ... 

(«Ή Καθημερινψ>, 29 Μαίου 1979) 

Αϋριο, Δευτέρα 28 Μαίου τοu 1979, ή πιό μεγάλη μέρα 
τής 'Ελλάδος. Οί εννέα προηγμένες χώρες τής Εύρώπης 

ύποδέχονται ώς ίσότιμο μέλος τής κοινότητάς τους τή χώ

ρα μας καί θέτουν ετσι ύπό τήν αίγίδα τής εύρωπαϊκής 

άλληλεγγύης, τήν εθνική άνεξαρτησία, τήν εδαφική άκε

ραιότητα, τήν δημοκρατική δμαλότητα καί τήν οίκ:ονομι

κή πρόοδο τής χώρας. Τό ιστορικό αύτό γεγονός, πού εϋ

λογα χαρακτηρίστηκε σταθμός στήν πορεία τοϋ εθνους, 

άποτελεί πανηγυρική άναγνώριση του πολιτικοί) δυναμι

σμοί) κ:αί τής οiκονομικής προόδου τής χώρας κ:αί άπό τήν 

άποψη αύτή γεμίζει τόν "Ελληνα μέ ύπερηφάνεια καί αύ

τοπεποίθηση. 

'Υπάρχει δμως κάτι άκόμη πού δίνει εύρύτερες διαστά

σεις στό γεγονός. Τήν τελετή ύπογραφής τής συμφωνίας 

αύτής τιμοuν μέ τήν παρουσία τους διακεκριμένοι πολιτι

κοί άνδρες τής Εύρώπης. ' Αρχηγοί Κρατών, πρωθυπουρ

γοί, ύπουργοί 'Εξωτερικών, άξιωματοuχοι τών Κοινοτήτων, 

βουλευταί καί δημοσιογράφοι, προσήλθαν στήν 'Ελλάδα 

γιά νά παρευρεθοuν στήν τελετή . Ούδέποτε στά 150 χρόνια 
τοϋ έλεύθερου βίου του ελληνικοί) Κρaτους συγκεντρώθη
κε τόσο μεγάλος άριθμός, τόσο μεγάλων πολιτίκών προ

σωπικοτήτων καί ούδέποτε εγινε στή χώρα αύτή μεγαλύτε

ρη τιμή. Δεκάδες χρόνια ή ' Ελλάς περιήρχετο τήν Εύρώ

πη. Γιά πρώτη φορά ή ·Ελλάς, ύπερήφανη καί άπαλλαγμέ

νη άπό συμπλέγματα, δέχεται τήν Εύρώπη στή χώρα μας. 

Καί δ πιό κακόπιστος παρατηρητής των πολιτικών πραγμά

των όφείλει νά δμολογήσει δτι κάτι νέο εχει συμβεί στήν 

ίστορία αύτοu τοϋ τόπου. 

Ή πανηγυρική συγκέντρωση τών Εύρωπαίων πολιτι

κών στήν αίθουσα του Ζαππείου εΙναι άναγνώριση τής εύ

ρύτερης σημασίας πού παίρνει γιά τό μέλλον του τόπου ή 

έλληνική πρωτοβουλία γιά τήν ενταξη. ' Αλλά εΙναι πα

ράλληλα καί εμπρακτη άπόδειξη τοϋ διεθνοϋς κύρους τής 

χώρας καί τής μεγάλης πολιτικής επιρροής του πρωθυ

πουργοί>. Σέ σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τή διεθνή 
άπομόνωση, στήν όποία ή έπταετία εΙχε καταδικάσει τήν 

'Ελλάδα, ή χώρα μας κατέλαβε μιά άπό tίς έξόχους θέσεις 
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στή διεθνή κι ευρωπαϊκή σκηνή καί άπέβη ρυθμιστικός 

παράγοντας στήν πορεία των ευρωπαϊκών ύποθέσεων καί 

άποφασιστικός συντελεστής στίς ευρωπαϊκές, βαλκανικές 

καί μεσογειακές έξελίξεις . 

'Από τή θέση αυτή καί μέ τό κυρος αυτό, ή ·Ελλάς 

τώρα άποκτa άσφαλέστερα βάθρα γιά τή ρύθμιση των έξω

τερικών της θεμάτων καί ευρύτερες δυνατότητες γιά τήν 

άνάπτυξη διεθνών πρωτοβουλιών . 

(«'Ακρόπολις», 27 Μαίου 1979) 

·Η ύπογραφή τής συμφωνίας γιά τήν ενταξη τής 'Ελλά

δας στήν ΕΟΚ, άποτελεί, άπό όποιαδήποτε σκοπιά καί άν 
άντικρύζεται, εναν έξαιρετικά σημαντικό σταθμό στήν πο

ρεία του εθνους. 'Από δώ καί πέρα, δλα τά προβλήματα 

πού άντιμετωπίζουμε άποκτουν μιά c'iλλη διάσταση, καθώς 

συνδέονται όργανικά μέ τά γενικότερα προβλήματα στόν 

ευρωπαϊκό χώρο. Τά προβλήματα δμως αυτά δέν θά τά λύ

σει καί στό μέλλον κανείς γιά λογαριασμό μας. Ε{ναι άλ

λωστε καιρός ν ' άπαλλαγουμε δλοι οί 'Έλληνες, σέ όποι

αδήποτε παράταξη κι c'iν άνήκουμε, άπό τήν αυταπάτη κά

ποιων «προστάτιδων δυνάμεων» καί άπό τή μάταιη άναζή

τησή τους. Ε{ναι καιρός σ' αυτή τή σοβαρή στιγμή στήν 

έθνική μας πορεία νά δουμε μ' έμπιστοσύνη τίς δυνάμεις 

μας . 

. ο λαός μας διεξάγει σήμερα ενα σκληρό άγώνα γιά 
τήν στερέωση καί άνάπτυξη τής δημοκρατίας, γιά τήν ύπε

ράσπιση καί έπέκταση των κατακτήσεων καί δικ(lιωμάτων 

του σ' δλους τούς τομείς, γιά τή βελτίωση τής ποιότητας 

τής ζωής του, γιά τήν άπόκρουση των άπειλών κατά των 

έθνικών κυριαρχικών του δικαιωμάτων καί γιά τήν έθνική 
του άνεξαρτησία .• ο άγώνας αυτός πού ε{ναι ένταγμένος 
στή γενικότερη έπαναστατική διαδικασία πρός μιά βαθύ

τερη κοινωνική άλλαγή, πρός τό σοσιαλισμό, θά διεξαχθεί 

κάτω άπό πολύ καλύτερους δρους μέσα στήν ΕΟΚ. Αυτή 

ε{ ναι μιά άκλόνητη άλήθεια πού δέν μπορεί ν ' άμφισβητη

θεί άπό καμιά σοβαρή διερεύνηση των πραγματικών δεδο

μένων. Νά γιατί τό ΚΚΕ εσωτ. άπό τή σκοπιά τών συμφε

ρόντων του εργατικου καί δημοκρατικου μας κινήματος 

~ τάχθηκε άποφασιστικά ύπέρ τής ενταξης τής χώρας μας 

στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δέν άντιμετώπισε καί δέν άν

τιμετωπίζει αυτή τήν ενταξη σάν κάποιο «άναγκαίο κακό», 

άλλά σάν τήν ενεργητική άποδοχή μιaς ίστορικής πρό

κλησης πού γεννήθηκε άπό τούς ίδιους τούς νόμους τής 

ίστορικής εξέλιξης καί στήν όποία μιά πραγματικά επανα
στατική δύναμη όφείλει ν' άπαντήσει εχοντας τά μάτια 

στραμμένα όχι στό παρελθόν μά στό μέλλον. 

(«Ή Αυγή», 29 Μαίου 1979) 

... Στήν πραγματικότητα, ή ενταξη στήν ΕΟΚ, δπως 

έπανειλημμένα τόνισε τό ΚΚΕ, άντιστρατεύεται τά ση

μερινά καί μελλοντικά συμφέροντα τής 'Ελλάδας. Γι' αυ

τό, δ έλληνικός λαός δέν πρόκειται ν' άποδεχτεί σάν τετε

λεσμένο γεγονός τά δεσμά τής ΕΟΚ, πού χαλκεύτηκαν 
ερήμην του . ·Η πάλη γιά τήν άποδέσμευση άπό τήν κοινα

γορίτικη κηδεμονία, liν τελικά έγκριθεί ή ενταξη, ή πάλη 

γιά εθνική άνεξαρτησία καί λαϊκή κυριαρχία, γιά τή δημο

κρατία του λαου καί τό σοσιαλισμό, δέν πρόκειται ν ' άνα

χαιτιστεί άπό τό συνασπισμό τών ντόπιων καί κοιναγορί

τικων μονοπωλίων, πού θά επισημοποιηθεί μέ τή φιέστα 

του Ζαππείου . ·Η ίστορία άπέδειξε δτι παρόμοιοι συνα-

σπισμοί δέν μπορουν νά φράξουν τό δρόμο στή νικηφόρα 

προέλαση των λαών». 

(«Ριζοσπάστης», 23 Μαίου 1979) 

'Αντί άλλου σχολίου, στίς 29 Μαίου, δημοσιεύ
τηκε στό «Βήμα» τό πρωτοσέλιδο χρονογράφημα τοϋ 

Παύλου Παλαιολόγου μέ τόν τίτλο «Καλή 'Αρχή»: 

Χωρίς επιφυλάξεις, μέ εξαρση, μέ ύπερηφάνεια καί 
συγκίνηση, βλέπουμε τήν κυανόλευκη άνάμεσα στίς ση

μαίες των εννέα χωρών τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, νά 

κολπώνεται άπό έαρινές θωπείες. 

Σταθμός ίστορικός. Καί άρχιτέκτονας του σταθμου δ 

Καραμανλής. Δική του ή οίκοδομή , τό μαστόρεμα. 'Επί 

μία σχεδόν γενεά τή δούλεψε μέ πάθος γιά νά εκφωνήσει τό 

νενικήκαμεν. 

Ή εκτίμηση στόν ήγέτη δέν μaς έμποδίζει κάθε τόσο 
νά μιλουμε τή γλώσσα τής άλήθειας- αυτό πού θεωρουμε 

άλήθεια - καί νά δρέπουμε πικρία καί δυσαρέσκεια. Κα

θώς όμως δέν χτυπήσαμε ποτέ τήν πόρτα του, κι οϋτε -
πρώτα δ Θεός -πρόκειται νά τήν χτυπήσουμε, τίποτα δέν 

μaς κωλύει στά «Κατηγορώ» καί στά «ώσανά» μας ... 
'Η rορα τών νικητηρίων σήμερα. Τά εκδηλουμε χωρίς 

επιφυλάξεις . 
Είκοσι ετών ζύμωμα. νΕργο των χεριών του. 'Αρχιμά

στορας, μέ τήν πίστη καί τό πείσμα του Μακεδόνα, επιασε 

δουλειά άπό τά θεμέλια. 

Δούλεμα μέ άξιοπρέπεια. Οϋτε στιγμή liφησε δ Καρα

μανλής νά λησμονηθεί ότι έλληνογενής ε{ ναι ή «Ευρώπη». 

'Απόδοση τροφείων ή ενταξή μας. Προηγήθηκε έξελλη
νισμός τής Δύσεως άπό τό έλληνικό πνευμα γιά ν' άκο

λουθήσει δ σημερινός «Ευρωπαϊσμός» τής 'Ελλάδος. 

Γεγονός στό όποίο, c'iσχετα πρός κομματικές τοποθετή

σεις, όφείλει ή χώρα τήν άναγνώριση . 'Η άντιπολίτευση 

πού του άρνιέται, δίνει δικαίωμα στόν ίστορικό, όταν άνα

φερθεί στό χρονικό τής 28ης Μαίου, νά σημειώσει ότι ολοι 

ο{ uΕλληνες «πλήν Λακεδαιμονίων» εζησαν μέ άγαλλίαση 

τή γιορτή. 

Τυπική λύση ή σημερινή . 'Απέχουμε άπό τήν ουσια

στική πού ε{ναι δ συντονισμός μέ τούς νέους συγγενείς, 

νοοτροπίας, όργανώσεως, παιδείας, συστημάτων διοική

σεως, τρόπου ζωής, άγωγής. ' Απέχουμε όσο ή μέρα άπό τή 

νύχτα. Σέ κάθε βήμα θά όρθώνεται κι ενα πρόβλημα. Θά 

ψήνουν τό -ψάρι στά χείλη σέ δλους τούς ήγέτες πού θά 

περνουν άπό τίς Κυβερνήσεις τής χώρας, θριαμβολογία 

άπό τήν άντιπολίτευση σέ κάθε εναντιότητα: «Δέν σaς τό 

λέγαμε;». 

'Αλλά τό κολύμπι δέν μαθαίνεται μακριά άπό τή θά

λασσα. ν Επρεπε ν' άρχίσει κάποτε αυτό πού liρχισε τή 

Δευτέρα. 

Εϋκολη ή άρνηση όταν μάλιστα δέν τή συνοδεύεις μέ 

κάποιο άντίβαρο σοβαρό καί φωτεινό. Χωρίς θέση οί «Λα

κεδαιμόνιοι» του 1979. 'Η liλλη δμως 'Ελλάδα άγάλλεται. 
' Ακόμα καί τά παγόβουνα θερμάνθηκαν, δταν ε{δαν τή 

σημαία μας ίσότιμη άνάμεσα στίς σημαίες τών έταίρων. 

Μέρα του Καραμανλή, άλλά καί μέρα του εθνους. Κεφά

λαιο στήν ίστορία. Περαστικοί ο{ Καραμανλήδες. Τό γε

γονός όμως μένει. Μέ τά πολλά άδύνατα σημεία ή ενταξη. 

'Αλλά καί μέ τίς δυνατότητες νά τά ξεπεράσουμε. Κανένας 
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δέν μaς άφαιρεί τίς παραδόσεις, τά ήθη, τά εθιμα, τή 

γλώσσα. ΗΕνα μόνο καλούμαστε ν ' άποτινάξουμε: τήν 

άσυναρτησία, τήν τσαπατσουλιά, τήν προχειρότητα, τήν 

κ:ακ:ή όργάνωση, τήν έλαττωματικ:ή άγωγή . 

τέτοιες άλλαγές είναι ζήτημα χρόνου. Πολλοί Καρα

μανλήδες θ' άκολουθοuν ώσπου νά ένταχθοuμε στήν πολι

τική τροχιά τών συνοδοιπόρων. Ή άρχή σήμερα. Καλή 

μας άρχή. 

·Η ύπογραφή τής έντάξεως άποτέλεσε τό άντι

κείμενο εύρύτατων σχολίων του διεθνους τύπου . Στή 

Γαλλία, η «Figarω> παρατηρεί δτι η τελευταία αύτή 

σηματοδοτεί τό άποτέλεσμα 20 έτ&ν προσπαθειών 
τής ' Ελλάδος γιά νά ένταχθεί στήν Κοινότητα· καί 

ύπογραμμίζεται η φράση του Γάλλου ύπουργου τ&ν 

'Εξωτερικών, Φ. Πονσέ, «τό θάρρος του Κ. Καρα

~μανλή, η άποφασιστικότητά του, δίνουν τό δικαίωμα 
νά του άποτανθεί έδ& έπισήμως φόρος τιμής». Παρα

τίθεται έπίσης η φράση του Κ. Καραμανλή δτι, άν η 

γηραιά flπειρος δέν μπορεί νά ενωθεί, «θά μείνει 

πίσω στήν ίστορία καί η Εύρώπη, πού μέχρι τώρα 

κυριαρχουσε στόν κόσμο, θά βρεθεί στίς όπισθοφυ

λακές καί θά έκτεθεί σέ πλείστους κινδύνους» (29.5). 
'Εκτενής άνταπόκριση, έξάλλου, του Ζάν Ντελαμότ 

άπό τήν 'Αθήνα καταλήγει μέ τή χαρακτηριστική 

παρατήρηση : 

« Οί 'Έλληνες, άπό άταβισμό, αίσθάνονται παρόντες 
παντοu, δπου οί μεγάλες άρχές τής κυριαρχίας, τής έλευ

θερίας κ:αί των άνθρωπίνων δικαιωμάτων είναι παροuσες. 
'Η Εύρώπη γιά τόν UΕλληνα είναι ή έπέκταση τής δημο

κρατίας καί τό λίκνο τών ύπερτάτων άξιων τής άνθρωπό

τητας» (28.5). 

'Η «Monde», σέ δημοσίευμα μέ τίτλο «'Ελλάς: 
'Ένας έπιδέξιος συνέταιρος», προχωρεί σέ μιά κρι

τική έκτίμηση των διαπραγματεύσεων πού δδήγησαν 

στή Συμφωνία 'Εντάξεως καί των κυριότερων ση

μείων τής συμφωνίας. 'Από τίς αίτήσεις τ&ν τριών 

μεσογειακών Κρατών η ελληνική ήταν έκείνη η 

όποία εγινε θερμότερα δεκτή άπό τούς έννέα καί ίδι

αίτερα άπό τή Γαλλία. Στή διάρκεια των διαπραγμα

τεύσεων, τονίζει, δ Κ. Καραμανλής έκμεταλλεύτηκε 

θαυμάσια τό κεφάλαιο τής συμπάθειας 1JΟύ άπολαμ

βάνει η χώρα του στίς Κυβερνήσεις τ&ν Κρατών

μελών. Αύτή η τακτική πειστικής γοητείας, μέ τήν 

όποία προτιμουσε νά μή χρονοτριβεί πάνω στά προ

βλήματα, άλλά νά ύπερνικa μaλλον τά έμπόδια άντί 

νά προκαλεί παρακινδυνευμένες συγκρούσεις, άπο

δείχτητε άποτελεσματική. Τά άποτελέσματα τ&ν δι

απραγματεύσεων ύπήρξαν ικανοποιητικά, καταλή

γει, ύπογραμμίζοντας ίδιαίτερα δτι η μεταβατική πε

ρίοδος θά ε{ ναι γιά τήν 'Ελλάδα ϊση μέ έκείνη πού 

συμφωνήθηκε γιά τήν 'Αγγλία, τή Δανία καί τήν 

'Ιρλανδία . 'Η 'Ελλάδα έξασφάλισε «προνομιακή 

οίκονομική μεταχείριση» καί τά καθαρά όφέλη της 

άπό τόν κοινοτικό προϋπολογισμό θά φτάσουν σέ 80 
εκατομμύρια λογιστικές μονάδες τό 1981 καί σταδι
ακά τά 500 εκατομμύρια, τό 1986 (30.5). 

'Ο άρθρογράφος τής «Monde» δέν παραλείπει, 
άκόμη, άναζητώντας τίς έπιπτώσεις άπό τήν ενταξη 

τής ·Ελλάδος στίς σχέσεις τής Κοινότητας μέ τίς 
c 

ύπόλοιπες μεσογειακές χώρες, νά έπισημάνει τήν 

περίπτωση τής Τουρκίας: άπό εϊκοσι χρόνια η Κοινό

τητα προσπαθεί νά διατηρήσει τήν ίσορροπία στίς 

σχέσεις της μέ τήν 'Αθήνα καί τήν ~ Αγκυρα, η 

όποία εΙναι φανερό δτι εχει πλέον διαρραγεί. Προ

βάλλοντας, σέ προηγούμενο άρθρο, τήν ένίσχυση 

τής ελληνικής θέσεως εναντι τ&ν Τούρκων, μέσω τής 

έντάξεως στήν ΕΟΚ, εΙχε τονίσει, καί γενικότερα, 

δτι «οί πολιτικές συνέπειες ύπερβαίνουν κατά πολύ 

τίς οίκονομικές» (28.5). 
Στίς μακρές προσπάθειες πού κατέβαλε ή • Ελλά

δα γιά τήν ενταξη άναφέρθηκε ή «Aurore», έν& δ άν
ταποκριτής τής «France-Soin> σημειώνει άπό τήν 
'Αθήνα: «'Υπάρχουν στιγμές πού άκόμη καί οί θεα

τές οί πιό "blaze" του μεγάλου διπλωματικου παιχνι
διου συγκινουνται άπό τή σημασία ενός γεγονότος. 

Αύτό συνέβη τήν Δευτέρα· δσοι παρέστησαν στήν 

τελετή τής ύπογραφής εΙχαν τήν έντύπωση δτι ζου

σαν μιά πραγματικά ίστορική ήμέρα, δτι ε{δαν τήν 

Εύρώπη νά πραγματοποιεί ενα βήμα πρός τά φυσικά 

σύνορα του πολιτισμου της» (29.5). 
Μέ άφορμή τήν ύπογραφή τής Συμφωνίας 'Εντά

ξεως, ή εγκυρη καθολική έφημερίδα «La Croix» δη
μοσιεύει άρθρο γιά τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, τόν 

όποίο χαρακτηρίζει ώς «άνδρα μέ μεγάλη εύαισθη

σία, δλοκληρωτικά άφιερωμένο στή χώρα του, κυρί

αρχο μέ τό άναμφισβήτητο άνάστημά του, σ' ενα 

μέτριο πολιτικό περιβάλλον». Στόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό άναφέρεται η σοσιαλιστική «Matin», σέ άν
ταπόκριση του Τζ. Φραλόν, δ δποίος χαρακτηρίζει 

τόν Κ. Καραμανλή ώς τόν «Μεγάλο κερδισμένο τής 

ίστορικής ήμέρας»: Δέν ύπήρξε ενας άρχηγός Κρά

τους πού νά μήν άπέδωσε μέ έπισημότητα φόρο τι

μής, δέν ύπήρχε ενας λόγος πού νά μήν εκαμε μνεία 

στήν ίκανότητα καί τό θάρρος του» (30.5). 
'Αρνητική ήταν, έξακολουθητικά, μόνη ή «Hu

manite», έπαναλαμβάνοντας τό έπιχείρημα του ΚΚΓ, 
δτι η διεύρυνση έξυπηρετεί άποκλειστικά τά συμφέ

ροντα των πολυεθνικών εταιρειών καί θέτει σέ κίν

δυνο τήν έθνική κυριαρχία τ&ν χωρών τής ΕΟΚ. 'Η 

ενταξη, καταλήγει, εΙναι καί πολιτική έπιχείρηση 

πού θά ένισχύσει τή~ «πειθαρχημένη» δημοκρατία 

του Κ. Καραμανλή (29.5). 

Σέ έκτενή δημοσιεύμετα τά είδικά φύλλα τής 

γαλλικής πρωτεύουσας διερεύνησαν καί τίς οίκονο

μικές παραμέτρους τής ελληνικής έντάξεως . 

Είδικότερα, η έφη μερίδα «Les Echos» ύπογραμμί-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



156 28 ΜΑ·Ι ·ΟΥ 1979 

Μετά τήv τελετή, δ Κ. Τσάτσος δεξιώθηκε τούς ξένους ήγέτες 

στό Προεδρικό Μέγαρο. 
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ζει ότι ό Βαλερύ Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν θά προεδρεύσει 

μιiiς τελετής πού συμβολίζει τήν έμπιστοσύνη τής 

Εόρώπης στό μέλλον της καί καταλήγει: 

«'Ανοίγοντας τίς πόρτες της στίς μεσογειακές χώρες 

- άργότερα θά άκολουθήσουν ή Πορτογαλία καί ή 'Ισπα

νία- ή ΕΟΚ θά άντιμετωπίσει μιά σειρά νέα προβλήματα: 

τήν συγχώνευση οίκονομιών λιγότερο άνεπτυγμένων, τόν 

σοβαρό συναγωνισμό τών άγροτών τής Μεσογείου, χαμη

λότερα ήμερομίσθια. Καί τόν πολλαπλασιασμό τών έπισή

μων γλωσσών στίς Βρυξέλλες. Στήν περίπτωση τής 'Ελ

λάδος, ύφίσταται καί τό είδικό πρόβλημα ένός έμπορικοό 
στόλου πού ε{ναι δ τρίτος του κόσμου» (29.5). 

Στήν ίδια έφημερίδα, δημοσιεύεται μακρά άντα

πόκριση τοϋ Ζάκ Κοκιέρ, ό όποίος, άφοϋ παρατηρεί 

ότι «πέρα άπό τήν πολιτική έπιλογή πού όποδηλώνει 

ή διεύρυνση αότή συντελεί έπίσης στήν έξισορρό

πηση τοϋ άξονα Βορρii-Νότου όπέρ τών μεσογειακών 

χωρών», παρουσιάζει τό φάκελλο τής έλληνικής έν

τάξεως. Παράπλευρα, παρουσιάζονται τά χαρακτη

ριστικά τοϋ έλληνικοϋ έμπορικοϋ στόλου: ή είσοδος 

τών όπό έλληνική σημαία πλοίων στήν Κοινότητα 

άνεβάζει τό κοινοτικό ποσοστό, στό σύνολο τοϋ διε

θνοϋς έμπορικοϋ στόλου, άπό 22% σέ 30%, γεγονός 
πού προσφέρεται γιά νά δώσει στήν ΕΟΚ «μία άσφα

λή δύναμη στίς διεθνείς ναυτικές συναλλαγές» (28.5). 
Ε{χε προηγηθεί άρθρο τοϋ Κριστιάν Μεναντώ 

στήν έπιθεώρηση «Nouvel Economist» (22.5), όπου 
σημειώνεται ότι oi λόγοι πού ώθησαν τήν 'Ελλάδα 
νά ζητήσει τήν ενταξη στήν ΕΟΚ ε{ναι οίκονομικής 

φύσεως γενική ε{ ναι ή αίσιοδοξία τών 'Ελλήνων 

όπευθύνων γιά τήν άνάπτυξη τής έλληνικής οίκονο

μίας στά πλαίσια τής Κοινότητας, όπως τοϋ Κ. Μη

τσοτάκη πού όποστηρίζει ότι ή ενταξη θά έπιδράσει 

άποφασιστικά στόν έκσυγχρονισμό τών δομών τής 

έλληνικής οίκονομίας. Κατά τόν άρθρογράφο, ή έμ

πορική ναυτιλία, δ όρυκτός πλοϋτος καί οί σχέσεις 

μέ τή Μέση 'Ανατολή, ε{ναι τά «άτοϋ» τής έλληνι

κής οίκονομίας, μέ τά όποία θά ξεπεράσει τίς σημε

ρινές της άδυναμίες. Παράλληλα - γράφει - τά 

στοιχεία αότά συνιστοϋν θετική οίκονομική συμβο

λή τής 'Ελλάδος στήν Κοινότητα. 

Στήν περισσότερο δλοκληρωμένη άπόδοση τής 

εόρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας μετά τήν έν

σωμάτωση τής 'Ελλάδος στόν κοινοτικό κορμό, 

άναφέρεται δ διακεκριμένος ίστορικός 'Εμμανουέλ 

Λέ Ρουά Λαντυρί, σέ άρθρο του στήν έπιθεώρηση 
«Express» μέ τόν τίτλο «Εuρώπη πρωταρχικά ενας 
πολιτισμός» · ή οόσία τής εόρωπαϊκής ένότητας δέν 

ε{ναι ή ταυτότητα τών οίκονομικών συμφερόντων, 

άλλά ή κοινή πολιτιστική κληρονομιά, οί ρίζες τής 

δποίας έντοπίζονται στήν έλληνική άρχαιότητα: 

«Οί πρώτες ρίζες τής δικής μας σημερινής Εύρώπης 

χρονολογουνται μέ βεβαιότητα στήν έποχή του έλληνικου 

κόσμου καί φυσικά τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας. Οί "Ελ-

ληνες ε{ναι πνευματικά oi πρόγονοί μας στό μέτρο πού, 
πρώτοι αύτοί, έφευραν μιάν άφηρημένη καί έπιστημονική 

άντίληψη τής φύσεως καί του κόσμου. Στό μέτρο έπίσης 

πού ή πρακτική τους τής δημοκρατίας ~βαλε τίς βάσεις 

αύτου, πού μέ καθυστέρηση ~γινεν ενας άπό τούς άκρογω

νιαίους λίθους τής σημερινής μας πολιτικής ζωής, στήν 

σύγχρονη Δύση . 

»Μέ αύτή τήν ~ννοια ή σημερινή είσοδος τής 'Ελλάδος 

στήν Κοινή 'Αγορά άποτελεί κάτι περισσότερο άπό μιά 

άπλή ύπόθεση είσαγωγής έλαιολάδου καί κορινθιακής 

σταφίδας. "Προσαρτώντας" μιά χερσόνησο του Αίγαίου 

πού γλύτωσε τό 1945-47 άπό τό ζυγό του Στάλιν, πού βάρυ
νε στά ύπόλοιπα Βαλκάνια, ένσωματώνοντας τά έλληνικά 

νησιά καί τούς βράχους του Αίγαίου, ή Εύρώπη έπικαλεί

ται τά δικαιώματά της πάνω στήν πιό οΙκουμενική άπό τίς 

σκέψεις, πάνω στίς τραγωδίες του Αίσχύλου καί τούς δια

λόγους του Πλάτωνα πού ε{ ναι τό ίδιο έπίκαιροι στήν έπο

χή μας δσο καί πρίν 2500 χρόνια». 

Κατά τό διακεκριμένο Γάλλο ίστορικό, ή Μεσό

γειος άποτελεί τό όριο τοϋ εόρωπαϊκοϋ κόσμου πού 

τόν χωρίζει άπό τούς πολιτισμούς τής 'Ασίας καί 

τής 'Αφρικής. 'Η άνατροπή τών δικτατοριών στήν 

'Ελλάδα, στήν 'Ισπανία καί τήν Πορτογαλία, δέν 

βρήκε μιμητές στή νότια όχθη τής θάλασσάς μας, 

όπου έπικρατοϋν διαφόρων άποχρώσεων αυταρχικά 

καθεστώτα, ένώ τά λίγα εθνη πού διακηρύσσουν τήν 

προσήλωσή τους στά έλεύθερα καί λαϊκά ίδεώδη, 

όπως ή Τουρκία καί ή Τυνησία, δυσκολεύονται νά τά 

διατηρήσουν μπροστά στό κύμα τής άπολυταρχίας 

καί τοϋ θρησκευτικοϋ φανατισμοϋ. 'Απέναντι σέ αό

τό τό κύμα, ή Εόρώπη εχει νά παίξει ενα σημαντικό 

ρόλο, όχι μόνο άποτρέποντας τήν έπιστροφή τοϋ 

φασισμοϋ στούς κόλπους της, άλλά καί χρησιμεύον

τας σάν πόλος ελξεως γιά τίς έλπίδες των λαών πού 

χειμάζονται έξακολουθητικά άπό τυραννικά καθε

στώτα (26.5). 

'Από τίς στήλες τοϋ βρετανικοϋ τύπου, ή «Guar
dian», σέ κύριο άρθρο μέ τίτλο <Πώρα, είμαστε Δέ
κα», γράφει ότι «χθές στήν 'Αθήνα, γενέτειρα τής 

δημοκρατίας, ή 'Ελλάδα εγινε δεκτή στήν ΕΟΚ μέ 

-έά χειροκροτήματα τών σημερινών μελών καί μέ τίς 
όποτονικές ζητωκραυγές των διηρημένων άκόμη 

'Ελλήνων»: 

«Ό πρόεδρος Ζισκάρ ντ' Έσταίν, κατά τήν γαλλική 

συν,ήθεια, προσπάθησε νά διεκδικήσει τήν άποκλειστική 

τιμή γιά τήν ~νταξη τής 'Ελλάδος. 'Εν τφ μεταξύ, ή έλλη

νική άντιπολίτευση συνεχίζει τίς προειδοποιήσεις της. 

'Αλλά τό συμβόλαιο ύπεγράφη καί ή 'Ελλάς άμέσως θά 

άνασυνδεθεί μέ τήν πολιτιστική κληρονομιά πού ε{ναι ή 

δημοκρατική Εύρώπη. 

»'Υπήρχαν δισταγμοί στό Βορρa, κυρίως άπό τό φόβο 

μήπως ή 'Ελλάδα έπανέλθει στή δικτατορία, άλλά δ λα τά 

τεκμήρια τά προερχόμενα άπό τήν 'Ελλάδα πείθουν δτι 

τέτοιοι δισταγμοί ε{ναι σήμερα άστήρικτοι, οuτε μπορουν 

οί Εύρω-γκρινιάρηδες νά ίσχυρίζονται εϋλογα δτι ή 'Ελ-
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λάς θά γίνει βάρος τών βορείων γειτόνων της καί θά τούς 

τροχοπεδήσει άπό τό έλκυστικά εύτυχισμένο μέλλον πού 
δλοι έπιθυμουν. Τά στοιχεία οίκονομικής δραστηριότητας 

τής δημοκρατικής ·Ελλάδος ε{ ναι έντυπωσιακά γιά νά μήν 

πουμε έπίζηλα. Ό ρυθμός οίκονομικής άναπτύξεως ε{ναι 

6% καί ήδη άνέρχεται. ·Ο ρυθμός πληθωρισμου εΙ ναι 

11,5% καί δείχνει νά κατέρχεται. Τό ποσοστό άνεργίας (άν 
καί μερικά στοιχεία ε{ναι άμφίβολα) ε{ ναι 2%, ήτοι I% 
άκριβώς καλλίτερο άπό τό περίφημο στόχο πού ε{χε θέσει 

δ Μπέβεριτζ γιά τήν Βρετανία κατά τό 1943. 

»Θά ήταν έπίσης πρέπον έκείνοι πού βρίσκονται ήδη 

στούς κόλπους τής Εύρώπης νά σταματήσουν νά ύπαινίσ

σονται δτι οί 'Έλληνες εΙναι όχι μόνο πτωχοί, άλλά καί 

δημιουργοί πολιτικής άστάθειας. Ή έλληνική δημοκρα

τία στήν τελευταία της μορφή (πού δέν ε{ναι βέβαια καί ή 

πρώτη) έπέζησε άδιατάρακτη άπό τίς 19 'Ιουλίου 1974. 
VΕκτοτε δέ, κανένας ύπότροπος συνταγματάρχης δέν ϋψω

σε τό φασιστικό του κεφάλι. 'Επιπλέον, ή 'Ελλάδα, συγ

κρινόμενη μέ τήν ·Ισπανία καί δυστυχώς μέ τή Βόρεια 

'Ιρλανδία, συνιστa άσφαλή τόπο γιά διαβίωση. 

» · Η έπιστροφή τής ·Ελλάδος στό άρχαίο άθηναϊκό 
πολίτευμα συνεπάγεται βεβαίως τήν έκδήλωση καί τήν 

πλατειά προβολή δύο άπόψεων περί Εύρώπης. Τό ΠΑΣΟΚ 

του κ. Παπανδρέου (μέ κραυγαλέους, άν καί μικρούς, συμ

μάχους) ύποστήριξε άπό τήν άρχή δτι, άν ή' Ελλάδα έντα

χθεί στήν Κοινή 'Αγορά, οί 'Έλληνες θά γίνουν νοτιοευ

ρωπαϊκές άποικιακές άποφύσεις των πλούσιων κυρίαρχων 

βορειοευρωπαίων, ρυθμιστών τής τύχης τής ΕΟΚ. Οί φό

βοι αύτοί δέν ε{ναι άπαραίτητο νά ε{ ναι τόσο μεγάλοι, δσο 

ήχουν έκ πρώτης όψεως. Χάρις στό δικαίωμα του βέτο πού 

έγκαινίασε δ προέδρος Ντέ Γκώλ, ή 'Ελλάδα μπορεί νά 

ύπερασπιστεί τά συμφέροντά της, κατέχοντας άκαταμάχη

τη θέση. Μέσω τής κοινής άγροτικής πολιτικής, οί 'Έλ

ληνες άγρότες θά μπορουν νά έξάγουν τά γεωργικά τους 

πλεονάσματα στήν ύπόλοιπη Εύρώπη, χωρίς τίς δυσκολίες 

πού άντιμετωπίζουν σήμερα οί Γιουγκοσλάβοι» (29.5). 

'Η «Dailly Telegraph», σέ άνταπόιφιση του 

"Αλαν 'Όσμπορν άπό τήν 'Αθήνα μέ τίτλο: «'Ο 

'Έλληνας πρωθυπουργός θριαμβεύει στό ζήτημα τής 

Κοινότητας», άφοu παρατηρεί δτι τό χαρούμενο πρό

σωπο του 'Έλληνα πρωθυπουργοu Κ. Καραμανλή 

κυριαρχοuσε στίς έφημερίδες τών 'Αθηνών, στήν 

τηλεόραση, στίς άφίσες καί στήν τελετή ύπογραφής 

τής Συμφωνίας 'Εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, 

ύπογραμμίζει δτι ό πρωθυπουργός πέτυχε τόν σκοπό 

του, τήν προτεραιότητα πού άπέδωσε, μετά τήν επι

στροφή του, στήν ενταξη τής χώρας του στήν ΕΟΚ' 

καί επισημαίνει δτι ό σκοπός του έξασφαλίστηκε με

τά τήν έπανεκλογή του κατά τό 1977. Ό άνταποκρι
τής τής βρετανικής έφημερίδας σημειώνει, άκόμη, δτι 

οί φόβοι καί οί άνησυχίες πού δημιουργήθηκαν σέ 

Γάλλους κυρίως γεωργούς διαλύθηκαν χάρις στόν Κ. 

Καραμανλή, του όποίου οί ρωμαλέες πρωτοβουλίες 

στίς πρωτεύουσες τής ΕΟΚ διαμόρφωσαν τήν πεποί

θηση δτι η 'Ελλάδα θά μποροuσε νά καταστεί δμη

ρος ένός άλλου δεξιοu πραξικοπήματος, άν δέν πρα-

γματοποιόταν η ενταξη, μέ άποτέλεσμα νά πετύχει 

δρους έντάξεως πού κατέπληξαν πολλούς στίς Βρυ

ξέλλες γιά τή γενναιοδωρία τους (29.5). 
Τέλος, η επιθεώρηση «Economist», σέ άνταπό

κριση άπό τήν 'Αθήνα, γράφει δτι «μετά τήν επίση

μη ύπογραφή τής Συνθήκης 'Εντάξεως τής 'Ελλά

δος στήν ΕΟΚ, ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής 

προσποιήθηκε δτι σκούπισε τό φρύδι του, άλλά στήν 

πραγματικότητα ό 72 έτών ηγέτης σκούπισε ενα δά
κρυ, εκδηλα συγκινημένος τή στιγμή θριάμβου του 

εύρωπαϊκου του όράματος»· καί συνεχίζει: 

«Μεγαλοπρέπεια στήν τελετή ύπογραφής ~δωσε ή συμ

μετοχή του Γάλλου προέδρου καί τεσσάρων πρωθυπουρ

γών χωρών τής ΕΟΚ, ένώ άπό τό γεγονός άπείχαν τά δύο 

μεγαλύτερα κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, ήτοι oi άντιδυ
τικοί σοσιαλιστές του κ. Παπανδρέου καί οί φιλοσοβιετι

κοί 'Έλληνες κομμουνιστές, οί δποίοι ύποστηρίζουν δτι ή 

~νταξη θά αύξήσει τήν έξάρτηση τής 'Ελλάδος άπό τόν 
δυτικό καπιταλισμό. 'Αλλά δ Κ. Καραμανλής διαθέτει 

ίκανοποιητική ύποστήριξη στήν Βουλή γιά τήν έπικύρω

ση τής συμφωνίας. 

»Γιά τόν Κ. Καραμανλή ή ~νταξη στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα σημiχίνει τρία πράγματα, ήτοι εύκαιρία γιά τα
χεία οίκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη, σταθεροποίηση 
τών δημοκρατικών θεσμών στό έσωτερικό καί, πάνω άπ' 

δλα, αύξημένη άσφάλεια άπό έξωτερική άπειλή. Σέ δήλω

σή του σέ άνταποκριτή περιοδικου ε{πε δτι "ή ένταξή μας 

τερματίζει μιά μοναχική πορεία πού διήρκεσε 3000 χρόνια· 
ά'ν ή 'Ελλάδα κατακτήθηκε κατά καιρούς άπό Ρωμαίους, 

Γότθους ή Τούpκους, τοίίτο όφείλεται στό γεγονός δτι εί
μασταν μόνοι";; ( 1.6). 

'Από τίς γερμανικές έφημερίδες, η «Welt» σέ άν
ταπόκριση μέ τόν τίτλο «'Ο σκοπός τής ζωής του 

έκπληρώθηκε», σκιαγραφεί τήν εύρωπαϊκή πολιτική 

του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) καί ύπογραμμίζει τή 

συνέπεια μέ τήν όποία έργάστηκε γιά τήν ύλοποίησή 

της: 

Δέν άγαπa τά μεγάλα λόγια. Μπορεί νά σιωπa έπί ώρες. 

Ξέρει νά έλέγχει τά συναισθήματά του. 'Αλλά άκόμα καί ό 

Κ. Καραμανλής, δ φειδωλός σέ λόγια πρωθυπουργός τής 

'Ελλάδος, δέν μπόρεσε νά κρύψει τόν ένθουσιασμό του 

κατά τήν ύποδοχή του Γάλλου προέδρου Ζισκάρ ντ' 

'Εσταί ν: «'Αγαπητέ μου φίλε, ε{πε μέ τρεμάμενη φωνή, 

αvτή εlναι μιά ίστορική στιγμή γιά τήν Έλλάδω;. Έδώ 

καί 20 χρόνια ή προσχώρηση τής 'Ελλάδος στήν «πολιτι
σμένη Εύρώπψ> εΙχε τήν άπόλυτη προτεραιότητα γιά τόν 

φιλελεύθερο - συντηρητικό κορυφαίο πολιτικό. Τώρα ό 

σκοπός έκπληρώθηκε: ή 'Ελλάς θά ε{ναι άπό τό 1981 μέ
λος τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 

Αύτό τόν στόχο δ βορειοελλαδίτης πολιτικός έπεδίωξε 

νά τόν πετύχει μέ άνένδοτη έπιμονή. Πολιτικός ύπολογι

σμός καί μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ύπαγόρευσαν τήν 

άπόφασή του γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος. 'Όταν ή 'Ελ

λάδα θά ε{ναι μέλος τής Κοινότητας- πιστεύει δ έκπλη

κτικά εϋρωστος γιά τά 72 του χρόνια πρωθυπουργός- ή 
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δημοκρατία θά σταθεροποιηθεί, ή έξωτερική dσφάλεια θά 

είναι έγγυημένη, ή οίκονομική άνάπτυξη θά συνεχιστεί. 

«Ή 'Ελλάδα άvήκει στή Δύση», δέν επαψε νά έπαναλαμβά

νει στά 9 έκατομμύρια συμπατριώτες του, άν καί συχνά θά 
επρεπε νά φοβάται δτι μέ τήν άνεπιφύλακτη αότή δμολο

γία πίστεως πολλοί UΕλληνες δέν συμφωνουσαν. ·Αλλά 

βέβαια δ Καραμανλής δέν είναι άνθρωπος των συμβιβα

σμών. Μιλάει σταράτα μέ τή δυσκατανόητη γιά πολλούς 

'Έλληνες βορειοελλαδίτικη προσφορά του: «νΕτσι εlμαι, 

είτε άρέσω είτε δέv άρέσ@>. Σ τούς 'Έλληνες άρέσει. Κανέ

νας UΕλληνας πολιτικός δέν κυβέρνησε τήν 'Ελλάδα επί 

τόσο διάστημα, συνολικά 13 χρόνια. 

'Ακολουθεί μακρά άναδρομή στή σταδιοδρομία 

τοϋ Κ. Καραμανλή, μέ τήν άκόλουθη άπόληξη: 

UΕντεκα χρόνια μετά άπό τόν αότοεξορισμό του κλή

θηκε νά έπιστρέψει σάν σωτήρας έπικεφαλής τής έλληνι

κής Κυβερνήσεως. Μετά τήν κυπριακή κρίση, τό 1974, ή 
στρατιωτική έξουσία ε{χε καταρρεύσει. Ή 'Ελλάς ε{χε 

άνάγκη μιaς ίσχυρaς προσωπικότητας μέ ίκανότητες επι

βολής καί κυβερνητική πείρα. 'Ο Καραμανλής κέρδισε 

δύο φορές τίς έκλογές καί σταθεροποίησε τήν δημοκρατία 
πού έπανακτήθηκε μέ κόπο. Μέ τήν ενταξη τής χώρας του 

στήν Εόρωπαϊκή Κοινότητα θεωρεί δτι συνετελέστηκε τό 

εργο τής ζωής του (30.5). 

Στήν «έπιτυχία τής εύρωπαϊκής πολιτικής τοϋ 

Καραμανλή» έπικεντρώνεται καί ή άναφορά τής 

«Stuttgarder Zeitung»: 

Στήν 'Αθήνα εκπληρώθηκε μιά παλιά έπιθυμία: μέ τήν 

ενταξη στίς Εόρωπαϊκές Κοινότητες ξεπερνιέται δριστικά 
τό δικτατορικό παρελθόν (30.5). 

Σέ χαμηλότερο τόνο ε{ναι συντεταγμένο σχόλιο 

τής «Zeit» μέ τόν τίτλο «Ή Εύρώπη τ&ν Δέκα»: 

Δέν θά πρέπει νά καταληφθεί κανείς άπό ύπέρμετρη 

εόφορία παρά τούς μεγάλους λόγους πού έκφωνήθηκαν 

στήν 'Αθήνα ( ... «ή pόρώπη έπιστρέφει στήν 'Ελλάδα ... » 
κ.λ.π.). 'Η πείρα άπό τήν τελευταία διεύρυνση ('Αγγλία, 

Δανία, ·Ιρλανδία) δέν έπιτρέπει ένθουσιασμούς. 'Η 'Ελλά

δα άντιμετωπίζει σειρά dπό σοβαρά προβλήματα: τεχνο

λογική καθυστέρηση, χαμηλό ποσοστό παραγωγικότητας, 

ύψηλός πληθωρισμός, τεταμένες σχέσεις μέ τήν Τουρκία, 

κ.λ.π. Μολοντουτο, ή ενταξη του νέου μέλους δείχνει τήν 

καλή θέληση των έταίρων τής ΕΟΚ. Οί διαπραγματεύσεις 

ύπήρξαν σκληρές, διεξήχθησαν δμως καί άπό τίς δύο 

πλευρές μέ κατανόηση. Θά ήταν έντροπή νά δείξουν μι

κροψυχία τά εθνικά Κοινοβούλια των 'Εννέα στή διαδι

κασία γιά τήν έπικύρωση τής συνθήκης. 

'Ο στόχος τής ΕΟΚ νά δώσει άσφαλή στέγη σέ μιά 

νεαρή δημοκρατία καί νά «ύποβαστάξει» μιά παλιά χώρα, 

άπό τήν όποία έμείς πολλά κερδίσαμε, δέν έπιτρέπεται νά 

τεθεί σέ κίνδυνο (3.6). 

'Η «Frankfurter Allgemeine Zeitung», τήν Ι η 

'Ιουνίου 1979, άναφέρθηκε καί αύτή, μέ ζωηρούς τό
νους, στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, τόν όποίο χαρα

κτήρισε ώς «άστραφτερό ijρωα έμπρός στίς κάμερες 

καί έμπρός στό λαό του, ταραγμένο, μέ δάκρυα συγ

κινήσεως στά μάτια μετά τήν υπογραφή τής προ

σχωρήσεως στήν ΕΟΚ πού άποτέλεσε άναμφίβολα 

στόχο τοϋ πολιτικοϋ του βίου», γιά νά σκιαγραφή

σει, στή συνέχεια, μέ εντονα κριτικό βλέμμα, μιά 

πολυδιάστατη είκόνα τής έλληνικής πραγματικότη

τας. 

'Η έκτενής, έξάλλου, περιγραφή τής τελετής τοϋ 

Ζαππείου καί ή άναφορά στούς δρους τής συμφωνίας 

γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος, διανθίστηκε άπό τήν 
«Sίiddeutsche Zeitung», στίς 29 Μαίου 1979, μέ τήν 
υπογράμμιση των θέσεων πού διατύπωσαν μέ άφορ

μή τό γεγονός αύτό, ό Κ. Καραμανλής καί ό Χ. Σμίτ· 

Συγκεκριμένα, έπισημάνθηκε ή άποψη τοϋ 'Έλληνα 

πρωθυπουργοϋ δτι «Oi Εύρωπαϊκές Κοινότητες δέν 
ε{ναι, οϋτε θέλουν νά ε{ ναι μιά λέσχη των πλουσίων» 

καί ή τοποθέτησή του, «υπέρ μιας έπιταχύνσεως τής 

διαδικασίας τής εύρωπαϊκής ένοποιήσεως, στήν 

όποία προτίθεται νά συνεργαστεί δραστήρια ή 'Ελ

λάδα». Παράλληλα, παρατέθηκε ή άναφορά τοϋ 

Γερμανοϋ καγκελλάριου στήν έλληνική lνταξη ώς 
«γεγονότος ίστορικής έμβελείας» καί στήν 'Ελλάδα 

ώς «κοιτίδας τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμοϋ», ή όποία 

έπανασυνδέει «τό πεπρωμένο της μέ τό μέλλον τής 

ήπείρου μας, τήν έλευθερία, τή δημοκρατική άντί

ληψη, τήν εύημερία τ&ν πολιτών της καθώς έπίσης 

μέ τήν έπιθυμία τ&ν λαών της γιά ένότητα». 

'Ο ίταλικός τύπος έξεδήλωσε, καί μέ τήν εύκαι

ρία τής υπογραφής τής συμφωνίας, θετικό ένδιαφέ

ρον γιά τήν έλληνική ενταξη. 

'Η έφημερίδα «Republica», παρατηρε~: 

'Η Κοινοτική Εόρώπη διευρύνεται καί γίνεται περισσό

τερο μεσογειακή. Διευρύνονται οί οίκονομικοί της δρίζον

τες, πυκνώνουν καί περιπλέκονται οί κανόνες συμβιώσεως 

μεταξύ των λαών iης. Τό άπόκτημα δμως είναι σημαντι

κό. Μιά χώρα καί ενας λαός ύλοποιουν, μέ πολύ κόπο, τήν 

παλαιά δημοκρατική τους τάση. Πράγματι, ή δημοκρατία 

γεννήθηκε σ' αότό τό χώρο. Τά διδάγματα προήλθαν άπό 

εδω. ·Από αύριο, ή ·Ελλάδα θά γίνει τό δέκατο μέλος τής 

Κοινότητας καί ή ενταξή της στό πλευρό των 'Εννέα θά 
έπικυρωθεί μέ έπίσημη τελετή ύπογραφής τής Συνθήκης 

'Εντάξεως, στήν όποία θά λάβουν μέρος ολοι οί ύπουργοί 

'Εξωτερικών τrον παλαιών Εόρωπαίων έταίρων. 'Αλλά θά 

είναι κυρίως ή παρουσία του κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν, προέ

δρου έκ περιτροπής των 'Εννέα, καί έκείνη των πρωθυ

πουργών των άλλων χωρών πού θά υπογραμμίσει τή σημα

σία του γεγονότος. 

Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων γιά 

νά έπιτευχθεί ή ενταξη αότή τής ·Ελλάδος στήν Εόρώπη, 

γιά τό πέρασμα αότό άπό ενα <<μεσανατολίζοντα» προσανα

τολισμό σέ μιά πιό συγκεκριμένη καί άποφασιστική πο

ρεία πρός τή Δύση (μέ τίς πολιτικές καί οίκονομικές επι

πτώσεις πού συνεπάγεται), χωρίς έντούτοις αότό νά άφαιρέ

σει τίποτα άπό τό ρόλο τής 'Ελλάδος σάν πύλης dνοικτής 
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πρός τήν 'Ανατολή, καί, tδιαίτερα, σάν «γέφυρας» μέ τόν 

άραβικό κόσμο (27.5). 

'Η έφημερίδα «Avanti» τονίζει μεταξύ aλλων ότι 
«fι ενταξη τής 'Ελλάδος στήν πραγματικότητα ση
μαίνει είσοδο τής χώρας αύτής στήν Εύρώπη τών 

έργαζομένων, όπως εύχονταν έπίμονα ο{ 'Ιταλοί 

σοσιαλιστές καί τά σοσιαλιστικά κόμματα των aλ

λων χωρών τής ΕΟΚ: Μέ τόν τρόπο αύτό πραγματο

ποιείται, μεταξύ aλλων, η πολιτική έξισορρόπηση 

πού είναι άπαραίτητη γιά τό άντιστάθμισμα τής με
γαλύτερης βαρύτητας, πού μέ τήν πάροδο του χρό

νου άπέκτησαν, στό έσωτερικό τής Κοινότητας, οί 

βιομηχανικές χώρες του Βορρa, ίδιαίτερα μετά τήν 

ενταξη τής Μ. Βρετανίας» (29.5). 
'Η έφη μερίδα «Corriere della Sera», μέ τίτλο «Σή

μερα ή 'Ελλάδα έντάσσεται στήν ΕΟΚ» καί ύπότιτ

λο «Ό Ζισκάρ γιορτάζει στήν 'Αθήνα τήν έπιτυχία 

του Καραμανλή», δημοσιεύει άνταπόκριση, στήν 

όποία, μεταξύ aλλων, άναφέρει: 

'Η 28η Μαίου 1979 θεωρείται άπό τήν πλειοψηφία των 
'Ελλήνων μιά «ίστορική ήμερομηνία». Πέρα άπό τή συχνά 

ρητορική χρήση τοϋ έπιθέτου «ίστορική», πρόκειται, πρα

γματι, γιά ενα σημαντικό σταθμό στήν πορεία τοϋ λαοϋ 

αύτοϋ: Ή 'Ελλάδα, μπαίνοντας στήν ΕΟΚ, δένει τό μέλ

λον της μέ έκείνο τής Εύρώπης καί δείχνει δτι θέλει νά 

βγεί άπό τό ρόλο της ώς μουσείου τοϋ δυτικοϋ πολιτισμοϋ. 

'Η ένταξη άποτελεί έπίσης τό έπιστέγασμα τής έργασίας 
, πολλών έτrον γιά τόν Καραμανλή, τόν πρωθυπουργό πού 
πιστεύει σταθερά στό μέλλον τής Κοινότητας καί στή ση

μασία τής έντάξεως γιά τή χώρα του. «Ή συνθήκη» -
δήλωσε - «θά μεταβάλει τίς τύχες τοu λαοu μας. Παρά τίς 
δυσκολίες καί τή βραδύτητα τών διαδικασιών λειτουργίας 

της, ή ΕΟΚ μπορεί νά καταστεί όχι μόνο ένας οίκονομικός 

Κολοσσός άλλά καί μιά πολιτική δύναμη πού θά έπηρεάσει 

τίς τύχες τοu κόσμου. Ή μελλοντική 'Ελλάδα θά εlναι 

καλύτερη έκείνης του παρελθόντος. Ή ένταξη στήν ΕΟΚ 

θά μiiς προσφέρει τήν εύκαιρία νά μήν είμαστε πλέον 

έξαρτημένοι άπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις· καί, έπιπλέον, κά

θε άπολυταρχική άπόπειρα θά άποδυναμωθεί, άφοu θά άνή

κουμε σέ δμάδα χωρών μέ κοινοβουλευτική δημοκρα

τίω> (27,5), 

Σέ σχόλιο, έξάλλου, τής «Giornale d'ltalia» πα
ρατηρείται, ότι «tl έλληνική Κυβέρνηση κατώρθωσε 
νά υπερπηδήσει τά έμπόδια, ίδιαίτερα χάρις στήν 
(iμεση διπλωματία του προέδρου της»· καί έπισημαί

νεται: 

Τά δύο τελευταία χρόνια, ό Κ. Καραμανλής έκαμε τόν 

γύρο των πρωτευουσών τής ΕΟΚ, άποσπώντας παντοϋ 

ύποσχέσεις λιγότερο άόριστες άπό έκείνες πού παρέχον

ταν άπό τίς Βρυξέλλες (27.5). 

τέλος, σέ έκτενή άνταπόκριση του Α. Πελεγκρί

νι στήν έφημερίδα «Popolo», άναφέρονται τά άκό
λουθα: 

«Πανηγυρική ή τελετή έπικυρώσεως τής Συμφωνίας 

'Εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού 

θά πραγματοποιηθεί αύριο άπόγευμα στήν 'Αθήνα, άνοίγει 
μιά νέα σελίδα στήν ίστορία τής έλεύθερης Εύρώπης. Δι

ευρυνόμενη πρός τήν 'Ελλάδα- χάρις σέ μιά χαρακτηρι

στική σύμπτωση- λίγες ήμέρες πρίν άπό τήν έκλογή τοϋ 

πρώτου ύπερεθνικοϋ κοινοβουλίου άπ' εύθείας μέ πρσφυ

γή στό λαό, ή Κοινότητα όχι μόνο έπιβεβαιώνει τήν άκα

ταμάχητη καί αύξανόμενη μάλιστα δύναμη ί::λξεώς της, τήν 

πνευματική, liν όχι άκόμη πολιτική, ζωτικότητά της, τήν 

σταδιακά, όλοένα καί περισσότερο, έντονη παρουσία της 

στό διεθνές προσκήνιο, άλλά καί μετατοπίζει, έπιτέλους, 
πρός τίς μεσημβρινές περιοχές καί κυρίως πρός τήν Μεσό

γειο, τό γεωπολιτικό κέντρο βάρους της, που, γιά πολλά 

χρόνια καί κατά τόν έντεχνο τρόπο, ήταν προσανατολισμέ

νο πρός τόν Βορρά. 

»·Από τήν πλευρά της ή 'Ελλάδα, μέ τήν είσοδο στήν 

Κοινότητα, τερματίζει όριστικά μίά μακρά καί πολυτάρα

χη περίοδο τής έθνικής της ζωής - δύο πολέμους, μιά 

στρατιωτική κατοχή, εναν έμφύλιο πόλεμο καί πέντε 

στρατιωτικές δικτατορίες σέ διάστημα μόλις μισοϋ αirονα 

- γιά νά προσδεθεί, μέ πλήρη σεβασμό τής λαϊκής βουλή

σεως, στήν μορφή έκείνη τής πλουραλιστικής δημοκρατί

ας πού άποτελεί τήν πεμπτουσία τής έθνικής κληρονομίας 

της. 

>>Τό γεγονός αύτό ε{ναι άπό έκείνα πού προορίζονται νά 

έπηρεάσουν ριζικά τήν πορεία τής ίστορίας καί νά προσ

διορίσουν, σέ μεγάλο βαθμό τίς μελλοντικές έπιλογές μας. 

Κυρίως, γιατί, στήν πικρή έποχή στήν όποία μaς έλαχε νά 

ζήσουμε, άποτελεί τήν ένδειξη μιaς παρήγορης καί εύοίω
νης νίκης τής ζωτικότητας των έλευθέρων καί δημοκρατ,ι

κων άρχων. Καί δέν ε{ναι τυχαίο τό γεγονός δτι οί Γάλλοι 
κομμουνιστές, πιστά φερέφωνα τής Μόσχας στήν Δυτική 

Εύρώπη, διεξήγαγαν έναντίον άκριβrος τής εtσόδου τής 

'Ελλάδος μιά μελανή καί παράφορη μάχη όπισθοφυλάκων 

πού άποκαλύφθηκε έπίσημα μέ τό αίτημα γιά τήν προβολή 

"βέτο" έκ μέρους τής γαλλικής Κυβερνήσεως. Κατά τό 

δεύτερο λόγο, γιατί άποτελεί ενα νέο καί χαρακτηριστικό 

σταθμό στή διαδικασία, στήν άρχική της άκόμη φάση, άλ
λά φανερά πλέον αμετάκλητη, γιά τήν πολιτική ενοποίηση 

τής Εύρώπης: Μιaς Εύρώπης πού, έπί τέλους, δέν θά περι

ορίζεται στίς ήπειρωτικές της μόνο περιοχές, άλλά θά έπε

κτείνεται καί πρός τήν άναντικατάστατη καί ζωτική περι

οχή τής Βαλκανικής Χερσονήσου καί τής 'Ανατολικής 

Μεσογείου. τέλος, γιατί μέ τήν ένταξη της 'Ελλάδος -
τήν όποία έλπίζουμε νά άκολουθήσουν σέ σύντομο διά

στημα, οί έντάξεις της 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας -
μεταβάλλεται ή ίδια ή φιλοσοφία τής Κοινότητας πού τεί
νει νά άποτελέσει μιά περισσότερο έξισορροπημένη καί 

όμοιογενfί κοινωνική πραγματικότητα, δπου, δπως έχει 

σωστά λεχθεί, 'Όί περισσότερο εύημεροϋσες θά πρέπει νά 

μάθουν νά συνυπάρχουν μέ τίς λιγότερο εύνοημένες χώρες" 

καί μιά προγραμματισμένη μεταφορά (οiκονομικrον) πόρων 

θά έπιβληθεί όχι μόνο στό όνομα άορίστων άρχων κοινω
νικής δικαιοσύνης, άλλά σάν πρωταρχικός δρος γιά τήν 

κοινή άνάπτυξη. 

>>·Ιδού, λοιπόν, μιά έπιλογή πού μaς έμπλουτίζει δλους 

καί διανοίγει εύρύτερες προοπτικές σέ μιά διαδικασία 

όλοκληρώσεως πού πάρα πολλές φορές προσέκρουσε σέ 
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πείσμονες έθνικούς έγωισμούς! Στραμμένη πρός τόν άρα

βικό κόσμο, τήν 'Αφρική καί τή Μέση 'Ανατολή, καί 

τοποθετημένη στήν καρδιά μιάς άπό τίς ζωτικότερες γιά 

τήν άσφάλεια καί τήν ϋφεση -όχι μόνο στήν Ευρώπη

περιοχές, δηλαδή στήν Βαλκανική, ή 'Ελλάδα, μέ τήν εί

σοδο στήν ΕΟΚ, άναλαμβάνει καί πάλι τήν ίστορική άπο

στολή της, ώς "γέφυρα" άνάμεσα σέ διαφορετικές, άλλά 

άλληλοσυμπληρούμενες, πολιτικές, οίκονομικές καί κοι

νωνικές πραγματικότητες. 

»'Η αυριανή ύπογραφή θά σημάνει έπίσης καί τοuτο: 

ενα άποφασιστικό βήμα πρός τά έμπρόσθια στό διάλογο 

Βορρά-Νότου γιά στενότερη συνεργασία μεταξύ τής Ευ

ρώπης καί τών άραβικών χωρών τής Μεσογείου, τήν άναζή

τηση νέων μορφών άλληλεγγύης μέ χώρες πού διέπονται 

άπό διαφορετικά πολιτικά συστήματα, τήν πιθανή διαμόρ

φωση - κάτι παραπάνω άπό μιά άπλή ευχή - μιάς ευρω

μεσογειακής πραγματικότητας, σάν ύπόδειγμα γιά τήν οί

κοδόμηση μιάς περισσότερο προωθημένης διεθνοuς τάξε

ως πραγμάτων, θεμελιωμένης στήν πλήρη άναγνώριση τών 

δικαιωμάτων τών λαών στήν άνεξαρτησία, τήν δμόνοια καί 

τήν άμοιβαία συνεργασία τους. 

»Θά ήθελα, τέλος, νά προσθέσω - καί δέν νομίζω δτι 

άποτελεί δευτερεύουσα παρατήρηση- δτι ή Ευρώπη έξο

φλεί αuριο στήν 'Ελλάδα ενα χρέος πού όφείλει άπό πολ

λά χρόνια, άπό τότε πού έδώ (στήν 'Ελλάδα) liνθρωποι 

φυλακίζονταν, βασανίζονταν καί δολοφονούνταν έπειδή 

πίστευαν στήν έλευθερία καί τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια, 
διάβαζαν Σωκράτη, ήταν καί αiσθάνονταν Ευρωπαίοι, δη

λαδή πολίτες καί όχι ύπήκοοι, αυτόνομες προσωπικότητες 

καί όχι άγέλη ... 'Εάν ήδη, δλα αυτά άνήκουν στό παρελ
θόν - τά φρικτά κελλιά άπομονώσεως τών φυλακών του 

καθεστώτος, τά κελλιά τών βασανιστηρίων, τά παιδιά πού 

σφαγιάστηκαν άπό τά liρματα μάχης μπροστά στό Πολυ

τεχνείο - εΙναι πρός τιμή του ψυχικοu σθένους, του θάρ

ρους καί τής άδάμαστης λεβεντιάς του ύπέροχου αυτοί) 

λαου . 'ο συντάκτης αυτοί) του liρθρου θυμάται τίς τραγι

κές καί ενδοξες σελίδες άντιστάσεως, τόν άσυγκράτητο 

ένθουσιασμό του θερμοί) έκείνου καλοκαιριοu του 1974, 
δταν κατέρρεε τό στρατιωτικό καθεστώς, τή χαρά τών 

πρώτων έλεύθερων έκλογών, τή σωφροσύνη καί τή διορα

τικότητα πού χαρακτήριζε τήν • Ελλάδα στήν πορεία άπό 
τήν liβυσσο, δπου ήταν βυθισμένη, στήν εiρήνη καί τή 

δημοκρατία, στήν προσέγγιση μέ τήν Ευρώπη . 

»Θά εΙ ναι άδύνατο νά μήν αiσθανθεί κανείς, στήν αυρι
ανή τελετή, τό βαθύ νόημα του αυστηροί) αυτοί) ήθικου 

μαθήματος πού ίσχύει γιά κάθε λαό καί κάθε έποχή. 

»' Επιστρέφουν στή μνήμη μας, στό γλυκό άθηναϊκό 
άπόβραδο, τά λόγια πού πρόφερε πρίν δύο χρόνια δ κ. 
'Αντρεόττι : "Γεννημένη στό Καπιτώλιο, ή Κοινότητα θά 

πρέπει νά βρεί στήν 'Ακρόπολη τήν άξία της". 

>>'Από αuριο, μάς ερχεται νά γράψουμε, δτι θά είμαστε 

-άκριβώς έπειδή θά είμαστε περισσότερο ενωμένοι -
άκόμη περισσότερο έλεύθεροι· άκόμη, θέλουμε νά ποuμε, 

γνησιότεροι Ευρωπαίοι» (27.5). 

·Η είσοδος τfjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ σχολιάστηκε 

πολύ θετικά καί εξω άπό τήν Κοινοτική Εύρώπη. 

Στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες, οί «New York Times», 
σέ άνταπόκριση άπό τήν 'Αθήνα, έπισημαίνουν: 

Ή 'Ελλάδα εγινε σήμερα (χθές) τό δέκατο μέλος τής 
Κοινής 'Αγοράς τής Δυτικής Ευρώπης, δταν ύπεγράφη ή 

έπίσημη συμφωνία άπό τόν πρωθυπουργό κ. Καραμανλή 

καί έκπροσώπους τών Κρατών-μελών κατά τή διάρκεια τε

λετής κοντά στήν 'Ακρόπολη. Οί σημαίες τών Κρατών
μελών κυμάτιζαν καθώς ο{ συμμετέχοντες συγκεντρώθη

καν στήν ροτόντα του Ζαππείου, γιά <φιά ιστορική στιγμή 

πού σημειώνει τό τέλος μιάς μεγάλης πορείας καί σφραγί

ζει έπισήμως τήν ενωση τών πεπρωμένων μας μέ τήν Ευ

ρώπη>>, δπως εΙπε δ Κ. Καραμανλής. 

'Ο κ. Καραμανλής -χρησιμοποίησε αυτή τήν ευκαιρία 

γιά νά ζητήσει τήν άναζωογόνηση τών προσπαθειών γιά 

τήν ενοποίηση τής Ευρώπης, ή όποία, δπως δήλωσε, «θά 

έξισώσει τήν iσορροπία δυνάμεων στόν κόσμο» καί θά εΙ
ναι τό πιό σημαντικό γεγονός στήν ιστορία τής γηραιάς 

ή πείρου. «'Από σήμερα ή ·Ελλάδα δέχεται άνεπιφύλακτα 

αυτή τήν ιστορική πρόκληση καί τήν μοίρα της στήν Ευ
ρώπη, ένώ ταυτόχρονα διατηρεί τήν έθνική της ταυτότητα. 

~Ε χουμε έμπιστοσύνη στήν Ευρώπη καί στήν ·Ελλάδα», 

δήλωσε δ κ. Καραμανλής. 

·Ο πρόεδρος τής Γαλλίας Βαλερύ Ζισκάρ ντ' 'Εσταίν, 

άρχηγός τής άποστολής τών Κρατών-μελών, δέν μίλησε 

κατά τήν διάρκεια τής τελετής, άλλά ύπογράμμισε τό πνεu

μα τής ελληνικής κληρονομιάς τής Ευρώπης, δταν εΙπε 

κατά τήν liφιξή του:«' Η Γαλλία ήταν κόρη τής ·Ελλάδας, 

σήμερα γίνεται aδελφή της». Τόσο δ κ. Τζένκινς δσο καί ό 

κ. Πονσέ, πού ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου ύπουργών 

τής ΕΟΚ, ύπογράμμμισαν τό θέμα στίς δμιλίες τους κατά 

τή διάρκεια τής τελετής. 'Ο κ. Τζένκινς ε{πε στούς "Ελλη

νες«εlστε συγχρόνως τό παλαιότερο καί τό νεώτερο μέλος 

τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας» καί δ κ. Πονσέ δήλωσε δτι ή 

είσοδος τής(' Ελλάδος) «δέν θά διευρύνει άπλώς τήν Κοινό

τητα, άλλά θά τήν κάνει πιό ευρωπαϊκή». 

·Η σημερινή τελετή άποτελεί προσωπικό θρίαμβο του 

κ. Καραμανλή, πού εΙ χε καταστήσει τήν ενταξη στήν ΕΟΚ 

άκρογωνιαίο λίθο τής έξωτερικής του πολιτικής. «Προσω
πικά εlμαι πλημμυρισμένος άπό βαθιά συγκίνησφ>, δήλω

σε. «Τό σταθερό δραμα καί ή άδιάσειστη πεποίθηση στήν 

άνάγκη μιάς ένωμένης Εύρώπης καί στό εύρωπαϊκό πε
πρωμένο tής χώρας μας έχουν, έπιτέλους, μετri άπό 18 χρό
νια, βρεί τήν δικαίωσή τους». 

• Ο πρωθυπουργός liρχισε τήν προσπάθειά του τό 1961, 
δταν ύπέβαλε αίτηση τής • Ελλάδος γιά σύνδεση μέ τήν 
ΕΟΚ, ή όποία έγκρίθηκε, τό επόμενο ετος, μέ τήν πρόβλε

ψη δτι ή πλήρης ενταξη θά γινόταν τό 1984. Ή έφαρμογή 
τής Συμφωνίας Συνδέσεως άνεστάλη aπό τό 1967 εως τό 
1974. 'Αναλαμβάνοντας τήν έξουσία, μετά τήν πτώση τής 
χούντας, δ κ. Καραμανλής άρχισε προσπάθειες γιά νά έπι

τύχει τήν πλήρη ενταξη πρίν άπό τό 1984. οι διαπραγματεύ
σεις άρχισαν τό 1976 καί έπιταχύνθηκαν στίς άρχές του 
1978, δταν έπισκέφθηκε τίς πρωτεύουσες τών χωρών

μελών καί πίεσε νά γίνει ή ενταξη νωρίτερα. 

Μέ τήν έπιτυχία τής έπισπεύσεως τής ήμερομηνίας έν

τάξεως στήν ΕΟΚ, οί 'Έλληνες αναμένουν νά έπιτύχουν 

καθαρό κέρδος ϋψους 1,8 δισεκατ. δολλ., σέ έπιχορηγή
σεις πού θά δεχθοuν άπό τήν Κοινότητα στή διάρκεια τής 

πενταετοuς μεταβατικής περιόδου. Στό άπώτερο μέλλον 

άναμένεται δτι ή ελληνική γεωργία θά έπωφεληθεί, άλλά ή 

βιομηχανία θά ύποφέρει άπό τόν συναγωνισμό τών liλλων 
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Κρατών-μελών, λόγω χαμηλής παραγωγικότητας κ:αί ελ

λείψεως σύγχρονης τεχνολογίας κ:αί μεθόδων διοικήσεως. 

• Η Κυβέρνηση, ό.πό τήν πλευρά της, επιμένει δτι ή ·Ελλάς 
θά κερδίσει τελικά τό μερίδιο πού τής ό.ξίζει ό.πό τήν ΕΟΚ. 

Αύτή ή c'iποψη ό.μφισβητείται ό.πό τόν Α. Παπανδρέου, 

οικονομολόγο μέ άμερικ:ανικ:ή εκπαίδευση πού ήγείται τοϋ 

ΠΑΣΟΚ, κυριότερου κόμματος τής ό.ντιπολιτεύσεως. ·Ο 

κ: . Παπανδρέου εΙ χε δηλώσει δτι ή 'Ελλάδα θά επρεπε νά 

παραμείνει ό.νεξάρτητη ό.πό οίκ:ονομικ:ούς κ:αί πολιτικούς 

δεσμούς μέ τήν ΕΟΚ κ:αί τό ΝΑΤΟ, μέ τό έπιχείρημα δτι ή 

ενταξη κ:αθιστa lτήν 'Ελλάδα «περιφερειακό ούραγό)) μιίiς 
μεγάλης οίκ:ονομικ:ής περιοχής, τής δποίας ή οίκ:ονομικ:ή 

πολιτική θά ύπαγορεύεται ό.πό τίς Βρυξέλλες- ή βελγική 

πρωτεύουσα ό.ποτελεί τήν εδρα τόσο τής ΕΟΚ δσο κ:αί τοϋ 

ΝΑΤΟ. 

Χωρίς νά ό.vαφερθεί εύρέως στόν κ:. Παπανδρέου κ:αί τίς 

έπικ:ρίσεις του, δ κ:. Καραμανλής ό.πέρριψε σήμερα ώς 

ό.ναχρονιστικ:ή τήν θέση δτι ή 'Ελλάς θά επρεπε νά παρα

μείνει άνεξάρτητη ό.πό τήν Δύση. «0{ δυσκολίες μποροίJν 
νά λυθοίJν όχι μέ συναγωνιστικό άπομονωτισμό, άλλά μό

νο μέ τήν επιτάχυνση τών διαδικασιών τfίς ένοποιήσεως», 

δήλωσε (29.5). 

·Η «lnternational Herald Tribune», έξάλλου, σέ 
άρθρο μέ θέμα τήν έλληνική ενταξη, έπισημαίνει οτι 

«ή συμμετοχή τής ·Ελλάδος σέ μιά Εύρώπη, στήν 

πορεία πρός τήν ένοποίησή της, δέν φέρει μόνο πλή

θος μνήμες άπό τό παρελθόν άλλά καί πλήθος ύπο

σχέσεων γιά τό μέλλον»· καί, σέ άνταπόκριση άπό 

τήν 'Αθήνα, προβάλλει περικοπές άπό τούς λόγους 

του Κ. Καραμαvλή πού άναφέρονται στή συγχώνευ
ση τής Εύρώπης- οπως, λ .χ. οτι ή τελετή ύπογρα

φής τής έντάξεως ε{ναι ίστορική στιγμή πού «σημει

ώνει τό τέλος μιας μακράς πορείας καί έπισφραγίζει 

τήν ταύτιση τών πεπρωμένων μας μέ έκείνο τής Εύ

ρώπης». 'Ο Κ. Καραμανλής εκαμε εκκληση γιά τήν 

ενταση τών προσπαθειών μέ σκοπό τήν ενωση τής 

Εύρώπης, ή όποία καί «θά άποκαταστήσει τήν ίσορ

ροπία τών δυνάμεων στόν κόσμο» καί θά άποτελέσει 

τό σημαντικότερο πολιτικό γεγονός στήν ίστορία 

τής εύρωπαϊκής ήπείρου. 

' Η φράση του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) οτι «άπό 
σήμερα ή ·Ελλάδα δέχεται όριστικά τήν πρόκληση 

αύτή τής ίστορίας καί τήν εύρωπαϊκή της μοίρα», 

προβάλλεται έπίσης σέ συνδυασμό μέ τήν παρατή

ρηση οτι «ή ύπογραφή τής συμφωνίας άντιπροσωπεύ

ει εναν προσωπικό θρίαμβο γιά τόν Κ. Καραμανλή 

πού ε{ χε άναγάγει τήν ενταξη στήν ΕΟΚ σέ άκρογω

νιαίο λίθο τής έξωτερικής πολιτικής του» (29.5). 

30 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1979 

• Ο όμοσπονδιακός καγκελλάριος, Χ. Σμίτ, μέ 
έπιστολή του, ένημερώνει τόν Κ. Καραμανλή γιά τήν 

πρωτοβουλία νά προτείνει τή διεξαγωγή ερευνας έπί 

τών θεμάτων πού συνδέονται μέ τήν άσφάλεια τών 

έργοστασίων πυρηνικής ένέργειας: 

«'Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, 

)) 'Η ό.σφάλεια τών εργοστασίων πυρηνικής ένεργείας 
εγινε κ:εντρικ:όν θέμα τής έπί έθνικ:οϋ κ:αί διεθνοϋς έπιπέδου 
συζητήσεως περί τής είρηνικ:ής χρησιμοποιήσεως τής πυ

ρηνικής ενεργείας. Τά θέματα πού εiναι συνδεδεμένα μέ 

τήν ό.σφάλειαν των ό.ντιδραστήρων επηρεάζουν τήν δημο
σίαν ό.ξιολόγησιν τής είρηνικ:ής χρησιμοποιήσεως τής 
πυρηνικής ενεργείας είς δλας τάς χώρας τής γής. 

» • Η ·Ομοσπονδιακή Κυβέρνησις ό.πετάθη διά τόν λό
γον αύτόν πρός τόν γενικόν διευθυντήν τής Διεθνοϋς 'Ορ

γανώσεως 'Ατομικής 'Ενεργείας (ΙΑΕΟ), προκειμένου 

δπως, ύπό τήν αίγίδα τής όργανώσεως αύτής, ή όποία εΙ ναι 

παγκοσμίως έντεταλμένη είς τόν τομέα τής είρην~κ:ής 

χρησιμοποιήσεως τής πυρηνικής ενεργείας, διεξαγάγει εν 

συνεργασίq μέ δλα τά Κράτη πού ένδιαφέρονται διά τήν 

είρηνικ:ήν χρησιμοποίησιν τής πυρηνικής ένεργείας ερευ

ναν τών θεμάτων πού εiναι συνδεδεμένα μέ τήν ό.σφάλειαν 
των έργοστασίων πυρηνικής ενεργείας. 

))Θά σίiς ήμουν εuγνώμων, έάν ή Κυβέρνησίς σας ύπε

στήριζε τήν πρωτοβουλίαν αύτήν. 

>>'Ενημέρωσα έπίσης κ:αί τούς ό.ρχηγούς Κρατών κ:αί 

Κυβερνήσεων των χωρών, αί δποίαι εκ:προσωποϋνται είς 
τό Διοικ:ητικ:όν Συμβούλιον τής ΙΑΕΟ, επί τής ενεργείας 

τής Κυβερνήσεώς μου)). 

·Ο Κ. Καραμανλής άπάντησε στόν Χ. Σμίτ, μέ 

έπιστολή του, στίς 14 'Ιουνίου: 

«Κύριε καγκελλάριε καί άγαπητέ φίλε, 

»Σάς εύχαριστώ γιά τήν έπιστολή σας, άπό 30ής 

Μαίου 1979, μέ τήν όποία είχατε τήν καλωσύνη νά μέ 
πληροφορήσετε γιά τήν πρόταση τήςΌμοσπονδια

κής Κυβερνήσεως δπως διεξαχθεί lρευνα τών θεμά

των πού εlναι συνδεδεμένα μέ τήν άσφάλεια τών έρ

γοστασίων πυρηνικής ένεργείας, ύπό τήν αlγίδα τής 

Διεθνους 'Οργανώσεως Ά τομικής 'Ενεργείας καί 

σέ συνεργασία μέ δλα τά Κράτη πού ένδιαφέρονται 

γιά τήν εlρηνική χρησιμοποίηση τής πυρηνικής 

ένεργείας. 

»'Η πρωτοβουλία αύτή τής Κυβερνήσεώς σας εl

ναι καί σκόπιμη καί έπίκαιρη. 'Όπως εlχα τήν εύ

καιρία νά τονίσω άπό τό βήμα τής Γενικής Συνελεύ

σεως του ΟΗΕ κατά τήν ΕΙδική Σύνοδο γιά τόν 

'Αφοπλισμό, ή Έλλάς ένδιαφέρεται δλως lδιαιτέ

ρως γιά τήν εΙρηνική χρησιμοποίηση τής πυρηνικής 

ένεργείας καί βεβαίως γιά τό θέμα τής άσφαλείας τών 
έργοστασίων πυρηνικής ένεργείας, τό όποίο άποτε
λξ:ί βασική προϋπόθεση γιά τήν περαιτέρω προώθη

ση τής εΙρηνικής χρήσεως τής ένεργείας αύτής. 

''Θά ήθελα κατά συνέπεια νά σaς δι.αβεβαιώσω 
δτι ol άρμόδιες έλληνικές ύπηρεσίες θά έξετάσουν 
μέ μεγάλο ένδιαφέρον τήν πρωτοβουλία σας καί θά 

ύποστηρίξουν τήν προώθησή της. 

''Πέραν δμως του συγκεκριμένου αύτου θέματος, 
έπωφελουμαι τής εύκαιρίας γιά νά σaς πώ δτι συμμε

ρίζομαι άπόλυτα τίς άνησυχίες σας πού καί δημόσια 

έκφράσατε τελευταίως σχετικά μέ τό ένεργειακό πρό-
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βλημα. Πιστεύω καί l'yώ- καί τό λέγω καί δ7]μόσια, 

άπό έτους καί πλέον- δ τι τό πρόβλημα αύτό μπορεί 

πράγματι νά προκαλέσει οίκονομικές καί κοινωνικές 

άναστατώσεις, τόσο σοβαρές, ώστε νά άπειληθεί ή 

παγκόσμια είρήνη. Κατά τήν γνώμη μου, oi κίνδυνοι 
αύτοί μπορεί νά έξουδετερωθουν μόνο έάν oi βιομη
χανικές χώρες τijς Λύσεως συνεργασθουν καί κατα

λήξουν σέ μιά κοινή πολιτική πάνω στό ένεργειακό 

πρόβλημα. Τό trust τών παραγωγών πετρελαίου δέν 
μπορεί, νομίζω, νά άvτιμετωπισθεί έπιτυχώς παρά μό

νο άπό ένα trust τών καταναλωτών πετρελαίου. Μόνο 
ύστερα άπό ένα τέτοιο συνασπισμό τους oi κατανα
λωτές θά μπορέσουν νά καλέσουν άπό κοινου τούς 

παραγωγούς τους γιά νά βρουν μιά λύση στό πρό

βλημα αύτό. Καί ή λύση αύτή πιστεύω δτι εlναι ή 

ύπογραφή μακροπροθέσμων συμφωνιών μεταξύ πα

ρqγωγών καί καταναλωτών πού θά έξασφαλίζουν 
στούς μέν πρώτους δίκαιες καί λογικές τιμές τών 

προϊόντων τους, στούς δέ δεύτερους άσφάλεια γιά 

τήν προμήθεια πετρελαίου καί δυνατότητα προγραμ

ματισμου τών οίκονομιών τους. 

»Αύτά δλα προϋποθέτουν βέβαια στενή συνεργα

σία μεταξύ τών χωρών του δυτικου κόσμου. 'Οφείλω 

δμως νά σaς δμολογήσω δτι έχω πολλές άμφιβολίες 

aν δ δυτικός κόσμος καί ίδιαίτερα ή Ά τλαντική 

Συμμαχία μπορεί νά συνεργαστεί άποτελεσματικά, εί

τε σ', αύτό τό πρόβλημα, είτε καί σέ aλλα. Πέραν τών 

aλλων ένδείξεων πού δικαιολογουν τίς άμφιβολίες 

μας, έχω ύπόψη μου καί τό θέμα τijς έπανεντάξεως 

τijς 'Ελλάδος στό ΝΑ ΤΟ. Άποτελεί, κατά τήν γνώ

μη μου, παραλογισμό νά ζ ητa ή 'Ελλάς νά έπανέλθει 

στό ΝΑ ΤΟ καί ή Συμμαχία νά άρνείται τήν έπανέν

ταξή της, λόγφ άντιρρήσεων τijς Τουρκίας. Καί άπα

τελεί παραλογισμό, διότι κατ' αύτό τόν τρόπο ή 

Τουρκία έξασθενίζει τήν ίσχύ τijς Συμμαχίας, τήν 

στιγμή πού ή Συμμαχία χορηγεί μαζική βοήθεια 

στήν Τουρκία, άκριβώς γιά νά τήν ένισχύσει, χάριν 

του ΝΑ ΤΟ. Τό παράδειγμα αύτό ύπογραμμίζει, κατά 

τήν γνώμη μου, τίς άδυναμίες πού έπηρεάζουν δυ

σμενώς τήν άποτελεσματικότητα καί τήν συνοχή τijς 

Συμμαχίας καί πού έχουν σάν άποτέλεσμα τήν οίκο

νομική καί κοινωνική κρίση πού πλήττει τόν έλεύ

θερο κόσμο. 

»'Ελπίζω δτι, oi κίνδυνοι πού διαγράφονται άπό 
τήν δξυνση του ένεργειακου προβλήματος, θά δδηγή

σουν τήν Συμμαχία ν καί κατ' έπέκτασιν τόν έλεύθε

ρο κόσμο στήν άξιοποίηση τών μεγάλων δυνατοτή

των πού διαθέτει καί στήν έξασφάλιση τijς παγκο

σμίου τάξεως καί εlρήνης»49• 

31 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1979 

'Ο πρεσβευτής τής Πολωνίας στήν 'Αθήνα έπι

δίδει στόν Κ. Καραμανλή θερμό προσωπικό μήνυμα 

τοu Πολωνοu πρωθυπουργοu, Πιότρ Γιαράσεβιτς, 

πού συνοδεύεται άπό τήν εκφραση τής έπιθυμίας του 

νά έπισκεφθεί τή Βαρσοβία τό ταχύτερο δυνατό. 

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

'Ο "Ελληνας πρωθυπουργός δέχεται στό Πολιτι

κό Γραφείο τήν έπίσκεψη του Τούρκου ύπουργοu 

Τουρισμοu, δ όποίος καί του μεταδίδει προφορικό 

μήνυμα του Μπ. Έτσεβίτ: 

«Ό κ. Έτσεβίτ διαβιβάζει στόν κ. πρωθυπουργό θερ

μούς χαιρετισμούς, εuχές καί συγχαρητήρια γιά τήν εντα

ξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. 

>>'Ο κ. 'Ετσεβίτ άποδίδει μεγάλη σημασία στήν ϋπαρ

ξη καί συνέχιση διαλόγου σέ δλους τούς τομείς πού ένδια
φέρουν τίς δύο χώρες. 

>>'Ιδιαίτερα γιά τόν τουρισμό έλπίζει δτι δ διάλογος θά 

συμβάλει στήν καλύτερη κατανόηση μεταξύ τών δύο λαών 

καί στήν άνάπτυξη στενοτέρων άνθρωπίνων 'σχέσεων. ·Η 

συνεργασία στόν τουρισμό άποτελεί σημαντικό έπίτευγμα 

καί πρώτο βήμα γιά τήν έπέκταση τοϋ διαλόγου σέ άλλους 

τομείς άμοιβαίου ένδιαφέροντος. 

>>'Ο κ. 'Ετσεβίτ πιστεύει δτι δ τύπος παί~ι ζωτικό ρό

λο στήν διαμόρφωση τής κοινής γνώμης. 'Εκτιμά ίδιαίτε

ρα τά άποτελέσματα τών τελευταίαν έπαφών μεταξύ 'Ελλή

νων καί Τούρκων δημοσιογράφων καί θεωρεί πολύ χρήσι

μη τήν συνέχισή τους. 

)) Ό κ. Έτσεβίτ πιστεύει δτι ήλθε ή στιγμή γιά τήν 
άνάληψη πρωτοβουλιών, ώστε νά έπιτευχθοϋν συγκεκριμέ

να άποτελέσματα σέ άλλους τομείς τών σχέσεων τών δύο 

χωρών. Εlναι ετοιμος νά δεχθεί δποιαδήποτε πρόταση τοϋ 

κ. πρωθυπουργοϋ πού θά μποροϋσε νά έπιταχύνει τόν διά

λογο μεταξύ τών δύο χωρών, μέ σκοπό τήν έπίτευξη συγ

κεκριμένων άποτελεσμάτων. (Ό Τοϋρκος ύπουργός έπανέ

λαβε στήν συνέχεια τοϋ διαλόγου τό σημείο αuτό τοϋ μηνύ

ματος, τό όποίο χαρακτήρισε ώς σημαντικό). 

)) Ό κ. Έτσεβίτ πιστεύει δτι δ κ. Καραμανλής, μέ τίς 
ήγετικές του ικανότητες, μέ τόν εντιμο χαρακτήρα του καί 

μέ τό διεθνές τοϋ κϋρος, μπορεί νά βοηθήσει άποφασιστι

κά στήν έπίλυση τών προβλημάτων μεταξύ τών δύο έθνών. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός παρεκάλεσε τόν Τοϋρκο ύπουργό 

νά διαβιβάσει στόν κ. 'Ετσεβίτ τούς χαιρετισμούς του καί 

τίς ευχαριστίες του γιά τό μήνυμα πού τοϋ εστειλε .• ο κ. 
πρωθυπουργός έξέφρασε καί τήν δικ~ του είλικρινή έπιθυ
μία, πού εχει άποδείξει καί έμπράκτως στό παρελθόν, γιά 

τήν έξεύρεση λύσεων στά προβλήματα μεταξύ τών δύο χω

ρών. Καί τοϋτο, γιατί θεωρεί δτι τό συμφέρον τών δύο 

λαών έπιβάλλει τήν άποκατάσταση τής συνεργασίας καί 

φιλίας τους. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός πιστεύει, τέλος, δτι εφθασε πρά
γματι ή στιγμή γιά νά σκεφθοϋμε νέους τρόπους προσεγγί

σεως τών προβλημάτων μας, δεδομένου δτι ot προσπάθειές 
μας μέχρι τώρα δέν άπέδωσαν άποτελέσματα))50 • 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, μόλις πληροφορήθηκε τό θά

νατο του όμότιμου καθηγητή τής Νομικής Σχολής 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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του Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί άκαδημαϊκου Γε

ωργίου Μαριδάκη, δήλωσε: 

«Εlχα τήν τύχη νά έχω τδν Γεώργιο Μαριδάκη 
δάσκαλδ μου. Καί εlχα καί τήν τιμή νά τδν έχω φίλο. 

'Ο Μαριδάκης συνεδύαζε τρία πράγματα, πού τδν 

έκαναν έξαίρετο καί σάν άνθρωπο καί σάν έπιστήμο

να. Εlχε ήθος, νου καί μδρφωσφ>. 

Μέ έντολή του πρωθυπουργου ή κηδεία του Γε

ωργίου .Μαριδάκη εγινε δημοσία δαπάνη καί ή σο

. ρός του μεταφέρθηκε στή γενέτειρά του, Σίφνο. 

6 IOYNIOY 1979 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλη, άρχηγου 

του κόμματος, συνηλθε ή κοινοβουλευτική δμάδα 

της Νέας Δημοκρατίας. 

'ο πρωθυπουργός εκαμε σύντομη άνασκόπηση 

της καταστάσεως καί έξη ρε τή σημασία της έντάξε

ως στήν Κοινή 'Αγορά. Τόνισε δτι, μέ τήν ενταξη, ή 
χώρα διανύει νέα έποχή καί ύπογράμμμισε δτι ή εί

σοδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα ύπαγορευόταν 

οχι μόνο άπό οίκονομικούς, άλλά κυρίως άπό έθνι

κούς καί πολιτικούς λόγους. , ίδιαίτερη εμφαση 
εδωσε στήν άνάγκη νά συνειδητοποιηθεί ή σημασία 

του γεγονότος καί νά καταβληθεί άπό δλους κάθε 

προσπάθεια γιά τήν ταχύτερη καί πληρέστερη άξιο

ποίησή του. Χαρακτηριστικά, ε{πε δτι, τουλάχιστον 
μέχρι τό 1981, οί εύθύνες της Νέας Δημοκρατίας θά 
ε{ναι έπαυξημένες, ώστε ή ενταξη νά καταστεί πρά

ξη. Χρειάζεται έπομένως πολιτική σταθερότητα, 
κοινωνική γαλήνη καί πρόοδος σέ δλους τούς τομείς 

καί, παράλληλα, δραστηριοποίηση τ&ν βουλευτών 

γιά τήν πλήρη ένημέρωση του λαου. 

τέλος, δ Κ. Καραμανλης άναφέρθηκε στή λει

τουργία της Νέας Δημοκρατίciς καί ύπογράμμισε δτι 
ε{ ναι τό πρώτο κόμμα, στήν πολιτική ιστορία του τό
που, πού όργανώθηκε πάνω σέ δημοκρατική βάση. 

Σήμερα, πρόσθεσε, δλοκληρώθηκε τό πλαίσιο της 

δημοκρατικης όργανώσεως, μέ τόν κανονισμό της 

λειτουργίας της κοινοβουλευτικης δμάδας, δ ρόλος 

της δποίας στήν όργάνωση του κόμματος ε{ναι άπο

φασιστικός. 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλης δέχτηκε τόν 'Αρχιεπίσκοπο 

Κύπρου Χρυσόστομο, δ δποίος τόν ένημέρφσε γιά 

τίς έπαφές πού ε{ χε κατά τό πρόσφατο ταξίδι του στίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες καί του μετέφερε τά αίσθήματα 

καί τίς προσδοκίες πού τρέφει, άπέναντι στήν 'Ελλά

δα, δ κυπριακός έλληνισμός. 

'Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τόν 'Αρχιεπί

σκοπο δτι δέν θά παύσει νά άγωνίζεται μέχρις δτου 

έπιτευχθεί μία δίκαιη λύση του Κυπριακου. 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

Στή διάρκεια συνεδριάσεως του Ύπουργικου 

Συμβουλίου, δ Κ. Καραμανλης ύπογραμμίζει τήν 

άνάγκη γιά τή βελτίωση της άποδόσεως των δημο

σίων ύπηρεσι&ν καί εκαμε συστάσεις πρός τά μέλη 

της Κυβερνήσεως: 

«Κατά μέγα μέρος, ή άπδδοση τών δημοσίων 

ύπηρεσιών έξαρτiiται άπδ τδ παράδειγμα πού δίδει 

κα{ τάς μεθδδους πού έφαρμδζει κάθε ύπουργδς. Τ δ 

θέμα τής δημοσίας διοικήσεως ε{ ναι πολύ σημαντικδ 

καί ύπάρχει άμεση άvάγκη βελτιώσεως τής καταστά

σεως είς τδν τομέα αuτδν. Τδ όλο πρδβλημα, βεβαί

ως, εlναι δυσχερές, διδτι δέν ύπάρχουν ριζικά μέτρα 

άμέσου άποδδσεως. 'Η γραφειοκρατία ύπάρχει σέ 

όλα τά Κράτη καί ταλαιπωρεί παντού τούς πολίτες, 

διδτι, όταν ύπάρχη άνάγκη συνεργασίας περισσοτέ
ρων γιά τήν έπίλυση θέματος, έμφανίζοvται πάντοτε 

γραφειοκρατικαί καθυστερήσεις. 

»Εiς τήν χώραν μας όμως, γιά τούς γνωστούς 

λδγους, τδ πρδβλημα έμφανίζεται δξύτερον, άπδ δ, τι 

σέ άλλες χώρες. Γιά τήν άντιμετώπιση τής γραφειο

κρατίας άπαιτείται τδσον ή έφαρμογή νέων μεθδδων 

στήν δργάνωση τών δημοσίων ύπηρεσιών, όσον 

καί ή άλλαγή νοοτροπίας. Καί γιά μέν τήν έφαρμογή 

νέων μεθδδων, ή Κυβέρνηση καταβάλλει συνεχή 

προσπάθεια γιά τήν dπλοποίηση τών διαδικασιών 
καί γιά τήν έφαρμογή τών συγχρδνων μεθδδων μη

χανογραφήσεως καί μηχανοργανώσεως- γιά τήν άλ

λαγή όμως τής νοοτροπίας άπαιτείται ή συνδρομή 

όλων, ύπαλλήλων καί πολιτών, περισσδτερο τών 

ύπαλλήλων, άλλά καί του συναλλασσομένου μέ τίς 

δημδσιες ύπηρεσίες κοινού. 

»Πάντως, θά πρέπει νά σημειωθή ότι ή καταπολέ

μηση τής γραφειοκρατίας καί γενικώτερα ή άντιμε

τώπιση τών προβλημάτων τής δημοσίας διοικήσεως, 

δέν μπορεί νά έκφύγη τών πλαισίων τοv Συντάγμα

τος, τδ δποίο προστατεύει τήν μονιμδτητα καί τήν 

έν γένει κατάσταση τών δημοσίων ύπαλλήλων». 

τέλος, δ Κ. Καραμανλης συνέστησε, ώς άμεσα 

μέσα, γιά τή βελτίωση της άποδοτικότητας τ&ν δη

μοσίων ύπηρεσι&ν, πρώτο, τήν δσο τό δυνατόν με

γαλύτερη άπλούστευση τ&ν διαδικασιών, δεύτερο, 

τήν πλήρη έπάνδρωση τ&ν περιφερειακών ύπηρεσι

&ν μέ τό άναγκαίο καί κατάλληλο προσωπικό καί, 

τρίτο, τή μεταβίβαση άρμοδιοτήτων άπό τό κέντρο 

στήν περιφέρεια. 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

Σέ μήνυμά του πρός τά μέλη του Γ' Πανελληνίου 

Βιοτεχνικου Συνεδρίου δ Κ. Καραμανλης έξαίρει τίς 

μεγάλες δυνατότητες πού διανοίγει γιά τή βιοτεχνία 

ή ενταξη της 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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' Ο 'Έλληνας βιοτέχνης - τονίζει ειδικότερα 

-καλείται νά άσκήσει τίς ίκανότητές του, τήν ιδιο

φυία, τή δημιουργική του φαντασία, τήν καλαισθη

σία καί τό έπιχειρηματικό του δαιμόνιο, γιά νά κα

τακτήσει τήν τεράστια, έλεύθερη πλέον γι' αύτόν, 

άγορά τής Εύρώπης. Στήν άναγκαία προσπάθεια γιά 

έκσυγχρονισμό καί άνάπτυξη τ&ν έπιχειρήσεών 

τους, οί 'Έλληνες βιοτέχνες θά εχουν, αισθητά αύ

ξημένη, σέ σχέση μέ τό παρελθόν, τήν κρατική συμ

παράσταση καί βοήθεια. 'Ήδη, καταρτίζονται ειδικά 

προγράμματα πού θά βοηθήσουν στήν άνάπτυξη τ&ν 

βιοτεχνικών έπιχειρήσεων, τή βελτίωση τ&ν προϊ

όντων, τήν αϋξηση τfjς ποικιλίας τους καί τής διε

θνοϋς άνταγωνιστικότητάς τους. 

14-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ δύο διαδοχικές 

συνεδριάσεις τής 'Υπουργικής 'Επιτροπής 'Επι

στημονικής 'Ε ρ εύνη ς καί Τεχνολογίας μέ τή συμμε

τοχή τ&ν ύπουργ&ν Συντονισμοϋ, Προεδρίας, 'Εθνι

κής ' Αμύνης, Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών, Βιομη

χανίας καί 'Ενεργείας, Γεωργίας καί Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών. 'Εγκρίθηκαν οί προϋπολογισμοί τοϋ 

'Εθνικοϋ Προγράμματος ' Ερευνών καί Τεχνολογίας 

(ΕΠΕΤ) γιά τή διετία 1979-1980 καί καθορίστηκαν 
έννέα περιοχές έθνικ&ν άναγκ&ν πρωταρχικής ση

μασίας: 

«1. ' Αξιοποίηση έγχωρίων πόρων καί έπεξεργασία 

πρώτων ύλών . 2. Προγραμματισμός τοϋ χώρου καί προ

στασία τοϋ περιβάλλοντος . 3. Προστασία καί βελτίωση 
τής ύγείας. 4. ' Ενέργεια. 5. Γεωργική παραγωγή καί άλι
εία . 6. 'Ανάπτυξη βιομηχανικής τεχνολογίας. 7. Κοινωνι
κή καί πολιτιστική άνάπτυξη. 8. Τεχνολογίες αίχμής. 9. 
'Εθνική άμυνα καί έθνικά δίκαια. 

»'Ο πρωθυπουργός έντόπισε τίς άμεσες προτεραιότη

τες στήν έκμετάλλευση τών έγχώριων πόρων, τήν ένέρ

γεια, τήν έθνική άμυνα καί τήν γεωργική παραγωγή, ύπο

γράμμισε τή σημασία πού ~χει ή ~ρευνα γιά τήν οίκονομι

κή καί κοινωνική άνάπτυξη καί τήν έθνική άνεξαρτησία 

καί ~δωσε έντολή νά διατεθοϋν δ λα τά άναγκαία κονδύλια, 

σέ άπόλυτη προτεραιότητα εναντι δλων τών άλλων κονδυ

λίων τοϋ Προγράμματος Δημοσίων 'Επενδύσεων. 

»'Η έπιστημονική καί τεχνολογική πολιτική άντιμε

τωπίζεται άπό τήν Κυβέρνηση ώς ούσιώδης συντελεστής 

γιά άναγκαίες διαρθρωτικές προσαρμογές στόν παραγωγι

κό τομέακ:αί γιά τήν οίκονομική καί κοινωνική άνάπτυξη. 

Τό ' Εθνικό Πρόγραμμα 'Ερευνών καί Τεχνολογίας έκφρά

ζει τόν προγραμματισμό καί τίς συγκεκριμένες έπιδιώξεις, 
γιά ν' άvαπτυχθή καί ή έφαρμοσμένη ερευνα, όχι μόνο ή 
βασική , καί νά διασυνδεθή ή ~ρευνα καί ή τεχνολογία μέ 

τίς άναπτυξιακές άνάγκες . Καταρτίστηκε μέ συμμετοχή 

πολλών φορέων, δημοσίων καί ίδιωτικών, καί μετά μελέτη 

τών δυνατοτήτων γιά έρευνητική προσπάθεια, πού μπορεί 

νά γίνη σήμερα στήν χώρα μας μέ τά ύπάρχοντα μέσα καί 

τό άνθρώπινο δυναμικό. 

>> ' Η σοβαρή κυβερνητική προσπάθεια καί κινητοποίη

ση σ' αύτόν τόν τομέα βασίζεται στίς εξουσιοδοτήσεις 

πού εδωσε δ Νόμος 706- τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1977- γιά 

τήν χάραξη τής έπιστημονικής καί τεχνολογικής πολιτι

κής άπό είδικά έπιφορτισμένη ύπουργική έπιτροπή καί γιά 

τήν έφαρμογή της άπό τήν 'Υπηρεσία Έπιστημο\ιικής 

'Ερεύνης καί Τεχνολογίας (ΥΕΕτ) τοϋ ύπουργείου Συντο

νισμοί> . 'Ο ίδιος νόμος θέσπισε τό 'Εθνικό Πρόγραμμα 

'Ερευνών καί Τεχνολογίας, πού χρηματοδοτείται άπό τό 

Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων καί άπό είσφορές τρί

των η δάνεια πού συνάπτει τό Κράτος γιά τό σκοπό αύτό. 

'Η χρηματοδότηση αύτή δέν ύποκαθιστa, άλλά προστίθε

ται καί συμπληρώνει τή χρηματοδότηση έρευνητικών 

ίδρυμάτων άπό τόν τακτικό προϋπολογισμό. 

»Στό πλαίσιο τής προσπάθειας γιά τή δημιουργία έρευ

νητικής ύποδομής, ίδιαίτερη εμφαση δίνεται στό έρευνη

τικό δυναμικό τής χώρας, τό όποίο εΙ ναι περιορισμένο καί 

κατεσπαρμένο σέ διάφορους φορείς, μέ άποτέλεσμα άφ ' 

ένός ή ~ρευνα νά γίνεται περισσότερο άπό άτομα παρά άπό 

δμάδες καί, άφετέρου νά μήν ύπάρχη ικανοποιητική συ

νεργασία φορέων»51 • 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

Μετά τήν δλοκλήρωση τής διαδικασίας γιά τήν 

ψήφιση άπό τή Βουλή καί τήν έπίσημη δημοσίευση 

τοϋ νόμου «περί Γεωργικών Συνεταιρισμών», δ ύ

πουργός Γεωργίας Ι. Μποϋτος έπισημαίνει, μέ δη

λώσεις του, τή σημασία τοϋ νέου θεσμοϋ γιά τήν 

άνύψωση τοϋ βιοτικοϋ καί έκπολιτιστικοϋ έπιπέδου 
των 'Ελλήνων άγροτ&ν: 

«'Από τήν Ι η Σεπτεμβρίου 1979 θά άρχίσει νά ίσχύει δ 
νέος νόμος γιά τούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, πού ψη

φίσθηκε πρόφατα άπό τήν Βουλή. νΕτσι, ύστερα άπό έξήν

τα πέντε χρόνια ή χώρα μας άποκτa ενα νέο νόμο γιά τό 

έλληνικό συνεργατικό κίνημα , γιατί δ παλιός, δ νόμος 602 
τοϋ 1914 πού συνέβαλε στήν άνάπτυξη τών Γεωργικών Συ
νεταιρισμών, καί εδωσε, κατά τόν χρόνο τής ίσχύος του, 

άξιόλογα άποτελέσματα, δέν μποροϋσε σήμερα νά άντα

ποκριθεί πλήρως στίς ραγδαίες έξελίξεις τής ζωής καί τής 

οίκονομίας. ν Άλλωστε, μιά παρόμοια άλλαγή ήταν τό πά

γιο, τό έπίμονο αίτημα τών συνεταιρισμένων δυνάμεων τής 

χώρας μας στόν άγροτικό χώρο. 

»'Ο νέος νόμος, προσαρμοσμένος στίς σύγχρονες άν

τιλήψεις καί στά νέα οίκονομικά καί παραγωγικά δεδομένα 

τής χώρας μας καί τών άλλων προηγμένων χωρών καί κυ

ρίως τών χωρών-μελών τής ΕΟΚ, εΙναι διαποτισμένος άπό 

τίς πλέον φιλελεύθερες καί δημοκρατικές άρχές καί φιλο

δοξεί νά έξασφαλίσει ρόλο πρωταρχικής σημασίας στίς 

συνεταιριστι,κές μας όργανώσεις καί νά συμβάλει άποφα

σιστικά στήν άνύψωση τοϋ βιοτικοί> καί έκπολιτιστικοϋ 

έπιπέδου τοϋ άγροτικοϋ μας πληθυσμοί>. 

»Οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί σήμερα δέν ε{ναι, δπως 
εΙναι γνωστό σέ πολλούς, μόνον άλληλοβοηθητικοί όργα

νισμοί τών άποροτέρων τάξεων τών άγροτών, δπως τούς 

ijθελαν οί πρώτοι θεωρητικοί έμπνευστές καί δημιουργοί 

τους, άλλά πρώτιστα καί κύρια, οίκονομικοί όργανισμοί, 

πού συμμετέχουν καί έπηρεάζουν, κατά τό μέτρο τών δυνα-
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τοτητων τους καί μέ τη γενναία ένίσχυση του Κράτους, την 

οίκονομικη φυσιογνωμία της χώρας. Καί αύτη τη νέα άν

τίληψη γιά τούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς την άποκρυ

σταλλώνει δ νέος νόμος, πού τά κύρια χαρακτηριστικά του 

ε{ ναι: 

»Πρώτο, ή θεσμοθέτηση καί ή άνάπτυξη της δραστηριό

τητος των Γεωργικών Συνεταιρισμών σ' δλους τούς τομείς 

της παραγωγιkης, μεταποιητικης καί έμπορικης διαδικα

σίας. w Αλλοτε, ή δραστηριότητα αύτη άμφισβητοuνταν 
καί άποτελοuσε αίτία προστριβών καί καταγγελιών άπό 

c'iλλες κοινωνικές μερίδες. Οί δραστηριότητες πού καθορί

ζονται λεπτομερώς άπό τό νέο νόμο, άρχίζουν άπό την 

παραγωγη, τη συγκέντρωση, την τυποποίηση, τη συσκευ

ασία, τη διακίνηση καί την έμπορία των γεωργικών προϊ

όντων καί φθάνει μέχρι τη δημιουργία βιοτεχνιών καί βιο

μηχανιών έπεξεργασίας άγροτικών προϊόντων καί τη σύ

σταση κοινοπραξιών γιά την διάθεση των προϊόντων των 

μελών τους στην έσωτερικη καί έξωτερικη άγορά. Πέρα 

άπ' αύτές τίς δραστηριότητες, οί Γεωργικοί Συνεταιρι

σμοί, μέ τό νέο νόμο μποροuν νά συστηνουν ή νά συμμετέ

χουν σέ άνώνυμες εταιρίες ή έταιρίες περιορισμένης εύθύ

νης, νά ίδρύουν άσφαλιστικές έταιρίες, βιομηχανικά συγ

κροτηματα κατασκευης ή έπισκευης άγροτικών μηχανών 

κ.λ.π. 

»Δεύτερο, δ νέος νόμος προτρέπει καί ένισχύει την δη

μιουργία "δμαδικών έκμεταλλεύσεων" γεωργικης, κτηνο

τροφικης, ciλιευτικης καί δασικης δραστηριότητος καί τη 

δημιουργία πρότυπων γεωργικών έκμεταλλεύσεων άπό 

τούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς. Δηλαδη, δ νέος νόμος, 

άντιμετωπίζοντας την σημερινrj πραγματικότητα, υίοθετεί 
νέες μορφές καί νέα σχηματα, έπιχειρησιακης μορφης 

στόν άγροτικό χώρο γιά νά ύπερπηδηθοuν τά έμπόδια καί 

ο{ δυσκολίες πού έμφανίζει στην ·Ελλάδα δ μικρός γεωρ

γικός κληρος καί ο{ μικρές άγροτικές έκμεταλλεύσεις κάθε 

μορφης. Λόγφ της στενότητος της καλλιεργουμένης έκτά

σεως δ άγροτικός κληρος στην ·Ελλάδα δέν ~χει δυνατό

τητες νά αύξηθεί κατά τό πρότυπο των c'iλλων εύρωπαϊκών 

χωρών καί κυρίως των χωρών της ΕΟΚ, στην όποία θά 

είμαστε μόνιμο μέλος άπό τόν 'Ιανουάριο l 981. 'Ο θεσμός 
δμως των "δμαδικών έκμεταλλεύσεων", παρ' δτι δ άριθμός 

τους πρός τό παρόν εlναι μικρός, βάσει των μέχρι τώρα 

άποτελεσμάτων, πού ε{ναι ικανοποιητικά, άποτελεί έφικτη 

λύση στό σοβαρό αύτό πρόβλημα. Γιατί, ο{ "δμαδικές έκ

μεταλλεύσεις" γεωργικοu χαρακτηρα δέν θά άρκεσθοuν 

στη συνένωση τών έκτάσεων τών μελών τους, άλλά θά 

~χουν την δυνατότητα καί νά άγοράζουν καί νά έκμισθώ

νουν c'iλλες γαίες, πού δέν καλλιεργοuνται άπό τούς iδιο

κτήτες τους. 

»Τρίτο, δ νέος νόμος προσφέρει τίς δυνατότητες γιά τη 

δημιουργία βαθμιαίας ύποδομης συγκεντρώσεως ίδιων κε

φαλαίων γιά την αύτοχρηματοδότηση τών συνεταιριστι

κών δραστηριοτrjτων. Καί ή ύποδομη αύτη βασίζεται στό 

δικαίωμα νά άποκτοuν τά μέλη τών Γεωργικών Συνεταιρι

σμών, πέρα άπό τίς ύποχρεωτικές μερίδες, καί προαιρετι

κές μερίδες, ώς έπενδυση-κατάθεση των χρημάτων τους, 

πού σημερα ύπάρχουν στόν άγροτικό χώρο καί άναζητοuν 

εύκαιρία καλης τοποθετησεως. 

»Τέταρτο, καθιερώνεται μέ τό νέο νόμο δ αύτοέλεγχος, 

πάγιο καί έπίμονο αίτημα του συνεργατισμοί) της χώρας 

μας. ·Ο οίκονομικός καί διαχειριστικός ~λεγχος θά πρα

γματοποιηθεί άπό ~να σώμα έλεγκτών συνεταιριστικης 

μορφης, πού βαθμιαία θά άναλάβει τό ~ργο του έλέγχου 

πού άσκεί σημερα ή 'Αγροτικη Τράπεζα. 

»Πέμπτο, ή διανομη κερδών, άνάλογα μέ τό ϋψος των 
συναλλαγών του κάθε μέλους, εlναι ~να c'iλλο μέτρο του 

νέου νόμου, μέτρο πού θά άποτελέσει κίνητρο γιά την πε

ραιτέρω άνάπτυξη τών συναλλαγών των μελών μέ τό Συνε

ταιρισμό τους . 

»uΕκτο, μέ τό νέο νόμο άποτρέπεται δ κατακερματι

σμός τών συνεταιριστικών δυνάμεων ένός χωριοu ή μιdς 

περιοχης. Σύμφωνα μ' αύτόν, έπιτρέπεται σύσταση Γεωρ

γικοu Συνεταιρισμοu μέ τήν ύπογραφη του καταστατικοu 

του τουλάχιστον άπό δέκα (10) μέλη, ένώ γιά τη σύσταση 
δεύτερου Συνεταιρισμοu στόν ίδιο χώρο άπαιτείται ή ύπο

γραφη του καταστατικοί) τουλάχιστο άπό έκατό (100) μέ
λη, πού δέν άνηκουν στόν πρώτο . 'Όσο γιά τη δημιουργία 

δεύτερης ένώσεως στήν ίδια περιοχη, άπαιτείται άπόφαση 

γενικών συνελεύσεων 20 Συνεταιρισμών. WΕτσι, θά έξαλει
φθεί τό φαινόμενο νά ύπάρχουν δύο καί τρείς Συνεταιρι

σμοί στό ίδιο χωριό ή την κωμόπολη γιά τό ίδιο ~ντικείμε

νο. 

)) ΗΕβδομο, δημιουργοuνται μέ τό νέο νόμο ένώσεις 
έπαγγελματικοu χαρακτηρα στόν άγροτικό χώρο, μέ σκο

πό τήν έπαγγελματικη έκπροσώπηση των συμφερόντων 

τών άγροτών, ένώ οί κατά τόπους ένώσεις μποροuν νά συ

στησουν γιά κάθε παραγωγικό κλάδο, ή γιά όρισμένο, ή 

όρισμένα όμοειδη προϊόντα, έπαγγελματική ~νωση, πού νά 

έκπροσωπεί τά έπαγγελματικά συμφέροντα των παραγω

γών. οι όργανώσεις αύτές κατάλληλα διαρθρωμένες θά 

μποροuν νά έκπροσωπηθοuν στίς άντίστοιχες όργανώσεις 

της ΕΟΚ. 

))wΟγδοο, μέ τό νέο νόμο θεσπίζονται άναγκαίες φορο

λογικές άπαλλαγές γιά την άνεμπόδιστη άνάπτυξη των 

δραστηριοτήτων τών Γεωργικών Συνεταιρισμών καί δίνε

ται έπαρκης οίκονομικrj βοηθεια γιά τή συνεταιριστικη 

έκπαίδευση καί τη λειτουργία του μηχανισμοu της Πανελ

λήνιας Συνομοσπονδίας • Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι
σμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), πού άποτελεί τήν κεντρικη άνώτατη 

ίδεολογικη καί έπαγγελματικη όργάνωση της συνεταιρι

στικης κινησεως της χώρας μας. 

»Πέρα άπό αύτά, δ νέος νόμος εΙναι γραμμένος στη 

νεοελληνικη καί εΙναι ίσως τό πρώτο πληρες νομοθέτημα, 

πού γράφεται μέ τόση σαφήνεια στη δημοτική, χωρίς άκρό

τητες. ΕΙναι, καί αύτό άπό τά σημαντικά προσόντα του νέου 
νόμου πού Πρωτοπορεί καί σ'rό θέμα αύτό. 

»Μέ τό νέο νόμο, τό ~ργο πού άναμένει τούς Γεωργι

κούς Συνεταιρισμούς εΙναι μεγάλο καί δύσκολο. 'Απαιτεί 

προσπάθεια, έργασία, προσηλωση στη συνεταιριστη iδέα, 

μελέτη καί έντιμότητα. Χωρίς αύτές τίς προϋποθέσεις, ή 

άπόδοση του νόμου δέν θά εΙναι ικανοποιητική καί ή λύση 

των προβλημάτων πού συσσωρεύονται κάθε μέρα στόν 

άγροτικό χώρο, τώρα μάλιστα μέ την είσοδό μας στην 

ΕΟΚ, θά εlναι δύσκολη. 

)) 'Αλλά, έκτός άπό τή γενικη δραστηριότητα πού πρέ
πει νά άναπτύξουν οί συνεταιριστικές όργανώσεις, πρέπει 

νά τονισθεί ίδιαίτερα ή άνάγκη νά έξαλειφθεί ή τάση των 

τοπικών καί άτομικών φιλοδοξιών, έκεί φυσικά πού ύπάρ

χουν, των ήγετών των όργανώσεων αύτών γιά νά άποδοθεί 
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εργο χρήσιμο καί γιά τήν άγροτική τάξη καί γιά τήν έθνι

κή οίκονομία. Τά προβλήματα ε{ναι ~νιαία καί μέ ~νιαίο 

τρόπο θά άντιμετωπισθοϋν52 • 

18 IOYNIOY 1979 

Μέ τήν εύκαιρία της όργανώσεως στήν 'Αθήνα 

τοϋ Συνεδρίου τοϋ Διεθνοϋς 'Ινστιτούτου Τύπου, δ 

Κ. Καραμανλης δέχτηκε τόν πρόεδρο καί τά μέλη 

τοϋ προεδρείου της όργανώσεως, τά όποία καί συνο

δεύονταν άπό την πρόεδρο τοϋ έλληνικοϋ τμήματος, 

'Ελένη Βλάχου, καί τόν πρώην πρόεδρο, Χρηστο 

Λαμπράκη. 

'Αφοϋ έξέφρασε την ίκανοποίηση του γιά την 

έπιλογή της 'Ελλάδος ώς τόπου συγκλήσεως τοϋ 

Συνεδρίου, δ Κ. Καραμανλης διατύπωσε τήν άκό

λουθη παρατήρηση: 

«Δέν μπορεί νά υπάρξει δημοκρατία χωρίς tλεύ
θερο τύπο. 'Αλλά ούτε καί tλεύθερος τύπος χωρίς 

δημοκρατία. Τό ένα άποτελεί συμπλήρωμα καί άναγ

καία προϋπόθεση τοv άλλου. Γι ' αύτό τό λόγο εlναι 
άνάγκη νά βρεθεί ή χρυσή τομή στίς σχέσεις μεταξύ 
δημοκρατίας καί tλεύθερου τύπου, ώστε νά tξασφα

λίζεται ή υγιής λειτουργία καί τών δύο». 

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

Εύθύς μετά τη γνωστοποίηση της συμφωνίας 

Κάρτερ-Μπρέζνιεφ γιά τό περιορισμό των στρατη

γικών δπλων, δ Κ. Καραμανλης εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«Ή έλληνική Κυβέρνηση tπληροφορήθη μέ 

ίκανοποίηση τήν υπογραφή τfίς Συμφωνίας γιά τόν 

περιορισμό τών στρατηγικών όπλων πού υπέγραψαν 

χθές στήν Βιέννη οί κ.κ. Κάρτερ καί Μπρέζνιεφ. 

'Αποτελεί ένα άποφασιστικό βfίμα πρός τήν όρθή 

κατεύθυνση, τfίς δποίας τελικός στόχος θά πρέπει νά 

εlναι δ περιορισμός καί δ έλεγχος όλων τών tξοπλι
σμών. 'Η tμπέδωση τijς διεθνούς εlρήνης καί άσφα

λείας ε[ ναι βεβαίως πολύπλοκο θέμα, γιατί προϋποθέ

τει παράλληλα τήν tνίσχυση τών διεθνών εiρηνικών 

διαδικασιών. 'Η υπογραφή τfίς συμφωνίας αύτfίς θά 

άποτελέσει άσφαλώς μεγάλο σταθμό στήν προσπά

θεια γιά τήν κατοχύρωση τfίς διεθνούς είρήνης». 

25-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

'Η Βουλή των 'Ελλήνων, μετά άπό τετραήμερη 

συζήτηση, έπικυρώνει τη Συνθήκη Προσχωρήσεως 

της 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

'Η δμαλή έξέλιξη της συζητήσεως διαταράχτη

κε δταν, πρίν άπό τήν εναρξη της πρώτης συνεδριά

σεως, τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ έξεδήλωσαν αίφνιδια

στικά τήν άπόφαση νά άποχωρήσουν άπό την αίθου

σα τοϋ κοινοβουλίου, άπέχοντας άπό την δλη διαδι-

κασία γιά την έπικύρωση της Συμφωνίας 'Εντάξεως. 

'Η σχετική δήλωση πού άνέγνωσε δ πρόεδρος 

τοϋ ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, άναφέρει: 

«Ή Κυβέρνηση, ϋστερα άπό τήν άπαγορευτική δήλω

ση του άντιπροέδρου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων κ. Να

τάλι, άρνείται νά παραδώσει στήν έθνική 'Αντιπροσωπεία 

τούς φακέλλους τών διαπραγματεύσεων μέ τήν ΕΟΚ. 'Η 

κυβερνητική άρνηση υπογραμμίζει τό καθεστώς τής έθνι

κής υποτελείας, άφοϋ οί ξένοι δρίζουν τί πρέπει νά ξέρει ή 

νά άγνοεί δ έλληνικός λαός. Χωρίς τή γνώση τών στοιχεί

ων πού περιλαμβάνονται στούς φακέλλους, ή έθνική 'Αν

τιπροσωπεία δέν μπορεί νά κρίνει σέ ποιά κρίσιμα θέματα 

υπήρξαν υποχωρήσεις καί παραχωρήσεις σέ βάρος τής 

χώρας καί τών συμφερόντων τοϋ έλληνικοu λαοϋ. 

»Βάσιμα πλανάται ή υποψία δτι ή Κυβέρνηση έπιδιώ

κει νά άποκρύψει σημαντικά στοιχεία άπό τόν έλληνικό 

λαό. 

»Πρέπει νά τονισθεί ίδιαίτερα δτι, μέ τό κείμενο τής 

προσχώρησης, άποδέχεται ή χώρα μας μιά υπερενθική, δη

λαδή κοινοτική εννομη τάξη, πού άνατρέπει τούς έλληνι

κούς κανόνες δικαίου καί υπερισχύει άκόμα καί τών συν

ταγματικών μας διατάξεων. Αύτή ή υπερεθνική εννομη τά

ξη καταλύει τήν έλληνική πού προκύπτει άπό τή λαϊκή · 
κυριαρχία σάν θεμέλιο του πολιτεύματος. Αύτός ε{ναι ενας 

άπό τούς βασικούς λόγους, πού άπό τήν άρχή τό ΠΑΣΟΚ 

τάχθηκε σαφώς καί άνεπιφύλακτα ένάντια στήν ενταξη. 

»Μέ τήν έπιλογή τής Κυβέρνησης γίνεται προσπάθεια 

νά υποθηκευθεί τό μέλλον τοϋ έλληνικου λαου γιά δεκάδες 

χρόνια. Καί ένώ σέ άλλες χώρες τής Κοινότητας οί λαοί 

κλήθηκαν νά άποφασίσουν ο{ ίδιοι γιά τό μέλλον τους, ή 

Κυβέρνηση άρνείται τό άναφαίρετο δικαίωμα τοϋ έλληνι

κοϋ λαοϋ νά άποφασίσει δ ίδιος πάνω σέ ενα τόσο κρίσιμο 

έθνικό θέμα. 

»Τό ΠΑΣΟΚ διαχωρίζει τίς {στορικές του εύθύνες καί 

θεωρεί δτι, μόνος άρμόδιος νά κρίνει τή μεγάλη έπιλογή 

τής ενταξης τής χώρας στήν ΕΟΚ ε{ναι δ κυρίαρχος λαός. 
»Γι' αύτό κι εχει άναλάβει τήν υποχρέωση, δταν ε ρθει 

στήν έξουσία, νά προχωρήσει σέ δημοψήφισμα, ϋστερα 

άπό πλήρη καί άντι~ειμενική ένημέρωση τοϋ έλληνικοu 
λαοϋ. 

»Τό ΠΑΣΟΚ άρνείται νά νομιμοποιήσει μέ τήν παρου

σία του στή Βουλή τήν άντιλαϊκή διαδικασία πού έπέλεξε 

ή Κυβέρνηση γιά να δεσμεύσει τό λαό καί τή χώρα στήν 

έπιλογή τής ενταξης. 

»Τό ΠΑΣΟΚ άποχωρεί άπό τήν Βουλή». 

'Ενώ τά μέλη της κοινοβουλευτικης δμάδας τοϋ 

ΠΑΣΟΚ ε{χαν ήδη άποχωρήσει, δ βουλευτής Ν. 
Καλούδης, ώς έκπρόσωπος τοϋ ΚΚΕ, έξέφρασε τήν 

άντίθεση του στην έπίσπευση - δπως ισχυρίστηκε 

-της συζητήσεως καί κατέληξε: 

«'Ύστερα άπ' δλα αύτά, ή κοινοβουλευτική δμάδα του 

ΚΚΕ δηλώνει δτι, μέ τόν τρόπο πού διεξά:γεται ή συζήτη

ση, έντάσσεται στή γενικότερη κυβερνητική πολιτική συ

σκότισης καί παραπλάνησης τοϋ λαοu γιά τό θέμα τής 

ενταξης στήν ΕΟΚ καί τής συγκάλυψης τών βαρειών συ
νεπειών πού θά εχει γιά τό λαό καί τή χώρα. 
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»'Η κοινοβουλευτική δ μάδα τοϋ κόμματός μας δέν δέ

χεται νά συμμετάσχει καί νά νομιμοποίησει μέ τήν παρου

σία της μιά τέτοια συζήτηση. Μέ τήν άποχώρησή μας, 

κύριε πρόεδρε, δέν έκφράζουμε μόνο τήν άποδοκιμασία 

μας γιά τίς απαράδεκτες συνθήκες, κάτω άπό τίς δποίες 

καλείται ή Βουλή ν' άποφασίσει γιά ενα τόσο σοβαρό 

θέμα, αλλά καί τήν κατηγορηματική άντίθεση τοϋ ΚΚΕ 

στήν ενταξη της 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ πού πλήττει καίρια 

τήν έθνική άνεξαρτησία, τή λαϊκή κυριαρχία καί τά ζωτικά 

συμφέροντα τών έργαζομένων της χώρας μας» . 

Μετά τήν άποχώρηση καί τών βουλευτών του 

ΚΚΕ καί άφου εΙχαν flδη μέ παρεμβάσεις τους έκφρά

σει τή διαφωνία τους γιά τήν ένέργεια του ΠΑΣΟΚ 

έκπρόσωποι τών άλλων κομμάτων τής άντιπολιτεύ

σεως, ζήτησε τό λόγο δ Κ. Καραμανλής: 

<ιΕίς τήν δήλωσιν, τήν δποία έκανε δ πρόεδρο'ς τοίί 

ΠΑΣΟΚ καί ή δποlα &φορii τήν ούσία τοίί θέματος, θά 

δοθή &πάντησις αύριο. Έκείνο, δμως, τό δποίο θά ήθελα 

αύτή τή στιγμή νά έπισημάνω εlναι, δτι ή τακτική · τήν 

δποία έφήρμοσε τό ΠΑΣΟΚ, μέ τήν &ποχώρησιν &πό τή 

Βουλή, δέν εlναι άπλώς &ντικοινοβουλευτική, εlναι άντι

δημοκρατικ~. Καί ένθυμίζει άλλες έποχές, ύπενθυμίζει πα
λαιές συνήθειες, ol. δποίες δμως εlναι γνωστό ποίί δδήγη
σαν τό Κοινουβούλιο. 

»Ή &ποχώρησις αύτή εlναι πρiiξις πολιτικής &νωμα

λίας. Εύχομαι νά μήν εlναι προμελετημένη. Εύχομαι νά 

μήν σημαίνει, δτι τόν διάλογον, πού πρέπει νά διεξάγεται 

εiς τήν αίθουσαν αύτή, θά τόν μεταφέρουν εiς τό πεζοδρό

μιον. Διότι μόνο κατ' αύτόν τόν τρόπο εlναι δυνατόν νά 

δικαιολογηθή ή &ποχώρησίς τους πρό πάσης συζητήσεως. 
'Υπάρχει βέβαια καί μία άλλη έξήγησις ή δ ποία θά ήμπο

ροίίσε νά θεωρηθή καί πιθανώτερη, δτι δέν ήθέλησαν νά 

λάβουν μέρος είς τήν συζήτησιν, διότι εύρίσκονται είς 
&διέξοδον. Γνωρίζουν, δτι αί θέσεις τάς δποίας ύποστηρl

ζουν εύρίσκονται εiς πλήρη &ντίθεσιν μέ τό αίσθημα τοίί 

έλληνικοίί λαοίί. Εύρίσκονται εiς &ντίθεσιν άκόμη καί μέ 

τό αίσθημα μεγάλου μέρους τών όπαδών τους. Καί ύπό τήν 

έννοια αύτή θά ήμποροίίσε νά θεωρηθή φυγομαχία. 'Αλλά 

θά ήμποροίίσε ή φυγομαχία νά γίνη καί μετά τήν έκθεσιν 

τών άπόψεών του. Διότι καί συμφέρον εlχαν, άν πιστεύουν 

εiς τίς θέσεις τους, καί καθήκον &πέναντι τοίί έλληνικοίί 

λαοίί, αύτά τά δποία καθημερινώς κυκλοφοροίίν δημοσίως 

νά τά ύποστηρίξουν καί έδώ. 

;;Ε[ναι γεγονός δτι ή &ποχώρησις, πρό πάσης συζητή

σεως, έπαναλαμβάνω, άποτελεί πρiiξιν πολιτικής &νωμα

λίας, άλλά συγχρόνως καί φυγομαχlω;. 

Ή συζήτηση πάνω στήν άρχή του νομοσχεδίου 

άρχισε μέ τήν άγόρευση του πρώτου είσηγητη της 

πλειοψηφίας, Κ. Καλλία, δ δποίος, άφου έξήρε τό 

ρόλο του Κ. Καραμανλή, ώς πρωτεργάτη τής προ

σχωρήσεως τής χώρας στίς Εόρωπαϊκές Κοινότητες, 

άνέλυσε τίς συνέπειες άπό τήν ενταξη καί ύπογράμ

μισε τά θετικά στοιχεία γιά τήν ένίσχυση των δημο

κρατικών θεσμών, τής έθνικής άσφάλειας καί τής δι

πλωματικής ίσχύος τής 'Ελλάδος. 'Ανάλογες άπό

ψεις ύποστήριξε καί ό δεύτερος είσηγητής, Α. Κα-

λαντζάκος, ένώ οί έκπρόσωποι της ΕΔΗΚ καί του 

ΚΟΔΗΣΟ, Κ. Μπαντουβaς καί Β. Τσουδερου, τά

χθηκαν ύπέρ τής άρχης του νομοσχεδίου, άλλά διατύ

πωσαν έπιμέρους άντιρρήσεις πάνω στούς είδικότε

ρους όρους τής έντάξεως ό πρώτος άναφέρθηκε καί 

στό θέμα τών φακέλων των διαπραγματεύσεων, γιά 

νά καταλήξει ότι «εΙναι άδιανόητο παράγοντες τής 

ΕΟΚ νά άρνουνται τήν κατάθεσή τους στή Βουλή, 

έμποδίζοντας ετσι τήν ένημέρωση τών 'Ελλήνων 

βουλευτών». 

Κατά τή δεύτερη ήμέρα της συζητήσεως, πρώτος 

δμιλητής ήταν δ Κ. Καραμανλής: 

<ιΚύροι βουλευταί, 

;;Αυποίίμαι, διότι εlμαι ύποχρεωμένος νά άντιδικήσω 

σήμερα μέ άπόντες. Γι ' αύτό δμως δέν εύθύνομαι έγώ, άλ~ 
λά έκείνοι οί δποίοι, γιά νά άποφύγουν άκριβώς τό διάλο

γο, έγιναν &πόντες. 

;;Κατά τήν χθεσινή συνεδρίαση, δ πρόεδρος τοίί ΠΑ

ΣΟΚ, &φοίί άνέγνωσε μlα ύβριστική καί &συνάρτητη δή

λωση, &πεχώρησε άπό τήν αίθουσα αύτή, άκολουθούμενος 

&πό τούς βουλευτές του, χωρίς κάν νά &ναμείνει, ώς ώφει
λε, τήν κυβερνητική &πάντηση. Δημιούργησαν δέ τήν έντύ

πωση, &ποχωροίίντες άπό τήν αίθουσα αύτή, δτι κατείχον

το &πό πανικό. Διότι ώφειλαν τουλάχιστον νά &ναμεlνουν 

έπί τής δηλώσεως αύτής τίς παρατηρήσεις τής Κυβερνή

σεως καί έν συνεχείr, νά &ποχωρήσουν. 

;; 'Ο προέδρος τοίί ΠΑΣΟΚ, γιά νά δικαιολογήση τή 
φυγομαχία του, έπεκαλέσθη τήν μ ή κατάθεση τών Πρακτι

κών τών διαπραγματεύσεων, τίς δποίες διεξήγαγε ή Κυ

βέρνηση μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Άλλά ή δικαιο

λογία αύτή δέν εlναι δικαιολογία. 'Υπήρξε άπλώς πρό
σχημα. Καί ίδού γιατί: 

;;Πρώτον, γιά τίς διαπραγματεύσεις, οί δποίες διεξά

γονται στήν Κοινότητα, δέν τηροίίνται Πρακτικά. 'Απλώς, 

τά συμπεράσματα αύτών τών συζητήσεων διατυπώνονται 

κατά τρόπον, ώστε νά δίνουν μία περίληψη τών διαπρα

γματεύσεων πού διεξήχθησαν. 

;;Δεύτερον, τά κείμενα αύτά, τά δποία, έπαναλαμβάνω, 

συντάσσονται ύπό μορφή συμπερασμάτων έπί τών συνομι

λιών, κατά τούς κανόνες τής Κοινότητος θεωροίίνται ώς 

έσωτερικά έγγραφα, μή δημοσιεύσιμα. 

;Πρίτον, τά κείμενα αύτά δέν εlναι κdν άπαραίτητα 

διά τήν ένημέρωση τοίί ένδιαφερομένου νά λάβη μέρος στή 

συζήτηση, γιά τόν λόγο δτι τά συμπεράσματα αύτά έχουν 
ένσωματωθή στή Συμφωνία ή δποία ύπεγράφη καί ή δποία 

τελεί ύπό κύρωση. 

;;Καί τέταρτον καί σπουδαιότερον, τό κώλυμα αύτό τό 

έγνώριζε δ πρόεδρος τοίί ΠΑΣΟΚ &πό 'μηνός καl πλέον. 

Παρά ταίίτα, διεπραγματεύετο μέ τήν Κυβέρνηση μέχρι 

τής μεσημβρίας χθές γιά τήν μεθόδευση τής παρούσης συ

ζητήσεως. 

;; 'Ιδού λοιπόν γιατί ή δικαιολογία, τήν δ ποίαν έπεκαλέ
σθη δ πρόεδρος τοίί ΠΑΣΟΚ γιά τήν &ποχώρησή του άπό 

τήν Βουλή, ύπfίρξε έντελώς &βάσιμος. Δέν ύπήρξε δικαιο

λογία, ή δποία στοιχειωδώς νά έξηγή μία πράξη άποχωρή

σεως, δπως αύτή στήν δποία προέβη τό ΠΑΣΟΚ. 

;; 'Αλλά δ πρόεδρος τοίί ΠΑΣΟΚ δέν ήρκέσθη σ' αύτό. 
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Προχώρησε καί περαιτέρω. Κατηγόρησε τήν Κοινότητα 

ότι καταργεί τήν έθνική μας άνεξαρτησία, γιατί δέν μάς 

έπέτρεψε δήθεν νά καταθέσουμε τά έν λόγφ κείμενα. Αvτό 

όμως εlναι άναληθές. Τό άληθές εlναι ότι σέ έρώτημα τής 

Κυβερνήσεως, ή Κοινότητα μάς ένημέρωσε γιά τους κανό

νες, ο{ δ ποίοι lσχύουν στήν Κοινότητα σέ παρόμοιες περι

πτώσεις καί άφησε τά περαιτέρω στήν κρίση τής Κυβερνή

σεως. 'Η Κυβέρνηση dfφειλε νά σεβασθή τούς κανόνες 

αvτούς τής Κοινότητας, όπως τούς σέβονται όλες ο{ χώρες 

ποι1 μετέχουν σ' αύτή. 

))Καί μέ την εvκαίρα αύτή δ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έπα

νέλαβε τά γνωστά συνθήματά του κατά τής Κοινότητας, 

κατά τής Εvρώπης τών μονοπωλίων καl τών κατεστημέ

νων. Καί προχωρώντας περαιτέρω, διέπραξε τό σφάλμα νά 

δμιλήση περί έθνικής ύποτελείας. Καί λέγω σφάλμα, διότι 

φαlνεται ότι δ άρχηγός του ΠΑΣΟΚ δέν έχει συνειδητο

ποιήσει τό γεγονός ότι δέν νομιμοποιείται νά κατηγορή 

τήν έλληνική Κυβέρνηση γιά έλλειψη έθνικής εvαισθησί

ας. Διότι έάν, κύριοι συνάδελφοι, ή συμμετοχή στήν Κοινό

τητα καί δ σεβασμός τών κανόνων της δδηγή σέ έθνική 

ύποτέλεια, θά πρέπει νά δεχθούμε ότι ύπεβλήθησαν οlκει

οθελώς σ' αύτή τήν έθνική ύποτέλεια όλες ο{ μεγάλες ευ

ρωπαϊκές χώρες, ο{ δποίες μετέχουν στήν Κοινότητα. 

)) 'Ο πρόεδρος τοv ΠΑΣΟΚ, γιά νά παρηγορήση τούς 
όπαδούς του, ύπεσχέθη δημοψήφισμα, όταν θά έλθη στήν 

έξουσία. Αvτό όμως ύπήρξε πυροτέχνημα, πού έχρησιμο

ποίησε γιά νά βγή άπό τό &διέξοδο στό δποίο περιήλθε. 

))Εiς μέν τήν έξουσία δέν φαίνεται ότι μπορεί νά φθάση 

μέ τήν άνεδαφική πολιτική τήν δποία άκολουθεί. "Οσον 

άφορά δέ τό δημοψήφισμα, γνωρίζει άσφαλώς δ πρόεδρος 

τοv ΠΑΣΟΚ ότι δέν θά έξαρτηθή άπό αvτόν τόν Υδιο. Τό 

δημοψήφισμα εlναι προνόμιο του άρχηγοv του Κράτους. 

'Εκτός έάν δ πρόεδρος τοv ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μπορεί νά 

έκβιάση τό δημοψήφισμα προκαλώντας συνταγματική 

κρίση. 'Ιδού γιατί τά περί δημοψηφίσματος - όπως εlπα 

καf.προηγουμένως - άποτελοvν πυροτέχνημα. Γιά νά δι

καιολογηθή ή όλη πορεία του ΠΑΣΟΚ έπl τοv μεγάλου 

αvτοv θέματος τής έντάξεως τής χώρας μας στήν Εvρωπαϊ

κή Κοινότητα. 

)) Τό συμπέρασμα, κύριοι συνάδελφοι, ε{ ναι ότι, γιά νά 

βγή τό ΠΑΣΟΚ άπό τήν άμηχανία του, εlπε χθές καί έκανε 

πράγματα πού δέν συμβάλλουν στήν δμαλή έξέλιξη τής 

έθνικής μας ζωής. 

))Κύριοι βουλευταί, ε{ναι μέγα τό θέμα τό δποίο άπα

σχολεί σήμερα τήν έθνική Ά ντιπροσωπεία. Εlναι μέγα, 
διότι μέ τήν ένταξή μας στήν Εvρωπαϊκή Κοινότήτα θά 
έπηρεασθή βαθύτατα τό μέλλον τοv έλληνικοv λαοv. Θά 

πραγματοποιηθή μιά ριζική καί- θά έλεγα- έπαναστα

τική άλλαγή στή ζωή του έθνους. Γιά νά έκτιμηθή όμως 

σωστά ή έκταση αvτής τής άλλαγής, θά πρέπει νά κριθή 

στά πλαίσια τής μακραίωνης έθνικής μας lστορίας. Καl θά 

πρέπει νά κριθή μέ κριτήρια έθνικά καί όχι άριθμητικά. 

))Μετά τό 1922 καl τό δραματικό τέλος τής Μεγάλης 
'Ιδέας, δ λαός μας βρέθηκε χωρίς μακροπρόθεσμες έπιδι

ώξεις καί χωρίς φιλοδοξίες έθνικές. Μοναδική του φροντί
δα ήταν ή προστασία τής μόνιμα άπειλουμένης άσφάλειάς 

του. Καί κατεχόμενος άπό τό αΥσθημα τής άπομονώσεως, 

έθνικής καί γεωγραφικής, στήν δποία εύρίσκετο, ήταν 
ύποχρεωμένος νά ζητά τήν βοήθεια τών lσχυρών, ol δποίοι 

κατ ' άνάγκη μετεβάλλοντο σέ προστάτες του. 

))Μέ τήν ύπό συζήτηση συμφωνία ή 'Ελλάδα βγαίνει 

άπό τήν αlώνια μοναξιά της, πού ύπήρξε ή βασική αlτία 

γιά τίς δοκιμασίες πού ύπέστη διά μέσου τών αlώνων. 'Εν

τάσσεται σάν lσότιμο μέλος στήν μεγαλύτερη δημοκρατι

κή οlκογένεια καί άποκτά μέ τόν τρόπο αvτό τό αrσθημα 

τής άσφαλέιας καί τής άνεξαρτησίας. Γίνεται θεσμικά 

ισοδύναμη μέ τίς μεγάλες εvρωπαϊκές χώρες καί άποκτά τό 

δικαίωμα νά έχη γνώμη όχι μόνο γιά τήν τύχη τήν δική 

_της, άλλά καί γιά τήν πορεία τής Εvρώπης γενικώτερα. 

τέλος, μέ τήν ένταξή της θέτει εlς έαυτή γιά πρώτη φορά 

μακροπροθέσμους σκοπούς, πού θά προσδιορίζουν κατά 

τρόπο σταθερό τήν μελλοντική της πορεία. Καί όλα αvτά, 

κύριοι συνάδελφοι, σέ μία έποχή πού τό μέλλον του κόσμου 

εlναι &βέβαιο καί ο{ μικροί καί άπομονωμένοι λαο{ βρί

σκονται έκτεθειμένοι σέ μύριους κινδύνους. 

))Θά fίθελα, κύριοι βουλευταί, τήν βαθύτερη αύτή ση

μασία, τήν έθνική σημασία πού δίνω στήν ένταξή μας στίς 
Εvρωπαϊκές Κοινότητες, νά τήν συνειδητοποιήσουν όλοι 

ο{ "Ελληνες. 

))Καί θά άναφερθώ τώρα κατά τρόπο πιό συγκεκριμένο 

στίς συνέπειες πού θά έχη γιά τήν χώρα μας ή ένταξη στήν 

Εuρωπαϊκή Κοινότητα. 

)) "Οπως κατ' έπανάληψη έτόνισα, ή προσχώρησή μας 
στήν Κοινότητα άποτελεί ταυτόχρονα οlκονομική καί πο

λυσήμαντη πολιτική έπιλογή. Καί γι ' αvτόν άκριβώς τόν 

λόγο έχει εvρύτερη σημασία ή ένταξή μας άπό τήν ένταξη 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ο{ δποίες μετέχουν η έπιδιώ

κουν νά μετάσχουν τής Εvρωπαϊκής Κοινότητος. 

)Πήν έποχή αύτή στήν δημοκρατική Δύση σημειώνον

ται έξελίξεις, πού προετοιμάζουν σταθερά τήν μεταμόρ
φωση τών σημερινών οiκονdμικών Κοινοτήτων σέ πολιτι

κούς όργανισμούς. Ή πολιτική ένοποίηση τής Εvρώπης 

βρίσκεται στό δρόμο τής πραγματοποιήσεως, παρά τήν 

βραδύτητα μέ τήν δποία συντελείται καί τίς άναπόφευκτες 

δυσχέρειες πού παρατηρούνται σέ κάθε δημοκρατική δια

δικασία. 'Αλλά ή πολιτική ένωση τής Εvρώπης ε{ ναι άνα

πόφευκτη. Καί θά πραγματοποιηθή ύπό τήν πίεση τών 

πραγμάτων. Ή 'Ελλάς δέν θά μπορούσε άκινδύνως γιά τό 

μέλλον της νά παρεμείνη άπομονωμένη καί νά μ ή μετάσχη 

τής ένωμένης Εvρώπης. Μέ τήν lσότιμη συμμετοχή της σέ 

μιά Ισχυρή οlκογένεια έλευθέρων, άνεξαρτήτων καί δημο

κρατικών λαών, ή 'Ελλάς θά κατοχυρώση τήν έθνική της 

άνεξαρτησία. Γιατί ή ένταξή της θά τήν άπαλλάξη άπό 
δποιεσδήποτε έξαρτήσεις, άφοv θά τήν καταστήση Ισότι

μο μέλος μέ τίς μεγάλες εvρωπαϊκές χώρες καί άφοv θά έχη 

μέ τά άλλα μέλrrτής Κοινότητος ψήφο lσοδύναμη. 

))Θά έξηγήσω έν συνεχεlrι τόν μηχανισμό τής Κοινότη

τος, γιά νά βεβαιωθή καί δ πιό δύσπιστος άκροατής ότι μέ 

τήν ένταξη όχι μόνο δέν φαλκιδεύεται ή έθνική μας άνε

ξαρτησία άλλά ένισχύεται καί κατοχυρώνεται. 
))Παράλληλα μέ τήν κατοχύρωση τής έθνικής μας άνε

ξαρτησίας θά σταθεροποιηθούν διά τής έντάξεως καί ο{ 
δημοκρατικοί μας θεσμοί. Καί αvτό γιατί όλη ή θεσμική 

δομή τής Κοινότητος προϋποθέτει τήν ύπαρξη δημοκρατι

κών καθεστώτων σ ,' όλες τίς χώρες - μέλη. 'Η δημοκρατία 

άποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο γιά τήν ένταξη μιάς χώρας 

στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα, άλλά καί γιά τήν παραμονή 

της σ ' αύτή. 
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» ' Ο καθένας άντιλαμβάνεται τούς λόγους, γιά τούς 

δποίους πράγματι ή ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότη
τα, πέραν τών άλλων, θά σταθεροποιήση καί τούς δημο

κρατικούς μας θεμούς. 

» 'Αλλά, πέραν τής κατοχυρώσεως τής έθνικής μας άνε
ξαρτησίας καί τής σταθεροποιήσεως τών δημοκρατικών 

μας θεσμών, ή 'Ελλάς διά τής έντάξεώς της θά στρατευθή 

μέ τούς Εύρωπαίους γιά τήν πραγματοποίηση ένός μεγά

λου Ιδανικού: Τήν ένοποίηση τής δημοκρατικής Εύρώπης. 

'Ενοποίηση πού θά δδηγήση στήν δημιουργία μιiiς μεγά

λης δυνάμεως, ίκανής νά άντιμετωπίση τά τεράστια προ

βλήματα τής έποχής μας. Νά προστατεύση τήν εΙρήνη καί 

τήν έλευθερία τού κόσμου καί νά άναλάβη τήν σταυροφο

ρία γιά τήν άναμόρφωση τής σύγχρονης ζωής. 

»Κύριοι βουλευταί, 

»Εlναι τόσο σοβαρά τά πολιτικά πλεονεκτήματα πού 

άνέφερα, ώστε θά πρέπει νά έπιδιώξουμε τήν ένταξή μας 

καί άν άκόμη δέν έπρόκειτο νά έχουμε οΙκονομικά όφέλη. 

Γιατί τά άγαθά τής έλευθερίας καί τής άνεξαρτησίας δχι 
μόνο δέν άποτιμώνται σέ χρήμα, άλλά θά μπορούσαν νά 

άντισταθμίσουν άκόμα καί θυσίες οΙκονομικές. Συμβαίνει 

δμως στήν περίπτωση αύτή, παράλληλα μέ τά πολιτικά 

όφέλη, νά έχουμε άπό τήν ένταξή μας καί σημαντικά ο/κο

νομικά όφέλη. Γιά τά όφέλη αύτά θά σiiς μιλήσουν έκτενέ

στερα ο{ άρμόδιοι ύπουργοί. 'Εγώ θά περιορισθώ νά τά 

έκθέσω στίς γενικές τους γραμμές. 

»Ή ένταξή μας, κύριοι συνάδελφοι, στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα θά ύποβοηθήση καί θά έπιταχύνη, τήν κοινω

νική καί οΙκονομική άνάπτυξη τής χώρας μας. Γιατί θά 

έπιτρέψη στό λαό μας νά άναπτύξη έλεύθερα τήν δραστη

ριότητά του μέσα σέ μία άγορά άπό 260.000.000 άνθρώ
πους. Θά βελτιώση τό έπίπεδο τής ζωής τού οέλληνικού 

λαού καί lδίως τών άγροτών καί τών έργαζομένων, πού θά 

τούς φέρη σταδιακά στό έπίπεδο τών Εύρωπαlων συναδέλ

φων τους. Γιατί τά βιομηχανικά καί άγροτικά μας προϊόν

τα θά μπορούν νά κυκλοφορούν άνετα καί έλεύθερα χωρίς 

άδειες, χωρίς δασμούς καί εlδικές εΙσφορές. 
»'Η βιομηχανία μας θά έχη τήν δυνατότητα νά άναπτυ

χθή έπωφελούμενη άπό τlς χρηματοδοτικές, όργανωτικές 

καί τεχνολογικές δυνατότητες τής Κοινότητος. 

»Αύτονόητο ε{ναι δτι, γιά νά άξιοποιηθούν αύτές ο{ δυ

νατότητες, ή βιομηχανία μας θά πρέπει νά έκσυγχρονισθή · 
θά χρειασθή ή σύμπτυξη μικρών μονάδων σέ μεγάλες καί ή 

συνεργασία, δπου ε{ναι δυνατή, μέ ξένες έπιχειρήσεις, οί 

δποίες διαθέτουν έκτός άπό τά κεφάλαια καί τεχνολογική 

πείρα, άλλά καί άσφαλείς διεθνείς άγορές. Οί μεγάλες έπί

σης εύκαιρίες προσφέρονται καί γιά τίς μικρομεσαίες έπι

χειρήσεις, οί δποίες άσφαλώς ~ά έπωφεληθούν καί θά δι

εισδύσουν έπιτυχώς στήν μεγάλη αύτή άγορά, φτάνει νά 

άξιοποιήσουν τήν εύελιξία καί τήν ίκανότητα προσαρμο
γής, πού πράγματι διαθέτουν. 

» 'Αλλά έκείνοι, κύριοι συνάδελφοι, οί δποίοι άναμφι

σβήτητα καί κατά τρόπο συγκεκριμένο θά dJφεληθούν άπό 

τήν ένταξή μας στήν Κοινή 'Αγορά, ε{ναι οί "Ελληνες 

άγρότες. Στόν γεωργικό τομέα ε{ναι τόσο αύταπόδεικτα τά 

όφέλη, τά δποία θά άποκομίσουν οί άγρότες μας, ώστε 

μόνο μέ κακή πρόθεση θά μπορούσαν νά άμφισβητηθούν. 

Γιατί ε{ναι γνωστό δτι ή Κοινότης δέν λαμβάνει εlδική 

πρόνοια γιά καμιά τάξη. ΕΙδική πρόνοια λαμβάνει μόνο 

γιά τήν τάξη τών άγροτών. 'Απόδειξη δτι περίπου τά 60% 
τού προϋπολογισμού τής Κοινότητος διατίθενται γιά τήν 

προστασία τών άγροτών τfjς Κοινότητος. 

»Καί θά dJφεληθή ή γεωργία μας, διότι πρώτον, , τά 

άγροτικά μας προϊόντα θά τύχουν προνομιακής μεταχειρί

σεως έναντι τρίτων χωρών, γιατί θά ε{ναι άπηλλαγμένα, 

δπως ε{πα, άπό δασμούς καί άπό εlδικές εΙσφορές. 

»Δεύτερον, οί τιμές στηρίξεως τίς δποίες παρέχει ή 

Κοινότης στά γεωργικά προϊόντα τών μελών της ε{ναι 

άνώτερες άπό τίς δικές μας καί σχεδόν διπλάσιες άπό τίς 
διεθνείς τιμές. 

))Τρίτον, τά πλεονάσματα θά συγκεντρώνονται γιά λο

γαριασμό τής Κοινότητος σέ ύψηλές τιμές άσφαλείας. Καί 

δσα έξ αύτών έξάγονται σέ τρlτες χώρες, θά έπιδοτούJται 
καί αύτά άπό τά Ταμεία τής Κοινότητος. 

))τέλος, τά Ταμεία τής Κοινότητος χρηματοδοτούν 

προγράμματα άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών, καθώς 

καί προγράμματα περιφερειακής άναπτύξεως, πού θά συμ

βάλλουν στήν βελτίωση τού βιοτικού έπιπέδου τών άγρο

τών μας. 

))Καί δέν γνωρίζω γιατί οί άντιτιθέμενοι στήν ένταξη 

τής 'Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες διαπράττουν 

τό σφάλμα νά έπιλέγουν τόν τομέα άκριβώς τής γεωργίας, 

γιά νά πεlσουν τόν έλληνικό λαό δτι, άν εlσέλθη στήν 

Κοινότητα, θά Καταστραφή. Γιατί ε{ναι δ μόνος, έπανα
λαμβάνω, τομέας, στόν δ ποίο τά dJφελήματα τά _(Jποία θά 

άποκομίζη ή χώρα μας ε{ναι άναμφισβήτητα. ' 
))Καί αύτές μέν, κύροι συνάδελφοι, ε{ναι οί θέσεις τής 

Κυβερνήσεως έπί τού μεγάλου αύτού έθνικού θέματος. Θά 

προσπαθήσω τώρα νά άποδείξω τήν όρθότητα τών κυβερ

νητικών θέσεων καί διά τής άνασκευής τών θέσεων τής 

Άριστερiiς καί lδίως τού ΠΑΣΟΚ. Διότι οί θέσεις αύτές 
ε{ναι γνωστές, άπό τήν διακήρυξη τήν δποία έξέδωσε τό 

ΠΑΣΟΚ τήν παραμονή άκριβώς τής ύπογραφής τής ύπό 

συζήτηση Συμφωνίας. 'Ασφαλώς θά ήταν προτιμώτερο δ 

διάλογος αύτός νά διεξαχθή μέ τήν παρουσία τού ΠΑΣΟΚ. 

Δέν μπορώ νά γνωρίζω γιατί τό ΠΑΣΟΚ άπεφάσισε νά 

φυγομαχήση. 'Αλλά δέν μπορώ νά μήν άσκήσω τήν κριτι

κή έκείνη, τήν δποία έπιβάλλει τό καθήκον μου, γιά νά 

προστατεύσω τόν έλληνικό λαό άπό τήν παραπλάνηση. 

)) 'Υποστηρίζει τό ΠΑΣΟΚ δτι μέ τήν ένταξή μας θά 
άπολέσουμε τήν έθνική μας άνεξαρτησία καί τόν έλεγχο 

τών άποφάσεών μας. 'Αλλά, δ πως άπέδειξα προηγουμέ

νως, θά συμβή τό άντίθετο. Γιατί τήν άνεξαρτησία του δέν 
τήν χάνει κανείς, δταν άνήκη Ισότιμα σέ μία μεγάλη καί 

Ισχυρή οΙκογένεια. Τήν χάνει, δταν ε{ναι μόνος καί άδύνα

τος. Καί παραπλανii τό ΠΑΣΟΚ τούς όπαδούς του, δταν 

ύποστηρίζη δτι οί τέσσερις Μεγάλοι θά άποφασίζουν γιά 

τούς μικρούς. Γιατί ε{ναι γνωστό δτι τό Συμβούλιο τών 

ύπουργών τής Κοινότητος λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε προσφέρει σέ κάθε χώρα τόν τρόπο καl τά μέσα νά 

προστατεύση τά συμφέροντά της. 

))Γιά τά μεγάλα θέματα ο{ άποφάσεις πρέπει νά λαμβά

νωνται δμοφώνως, δηλαδή κάθε χώρα έχει τό δικαίωμα τού 

veto, τής άρνησικυρίας. Ν Εχει τή δυνατότητα νά ματαιώση 

δποιαδήποτε άπόφαση, προκειμένου περί μεγάλου καί ζω
τικού θέματος. 'Αλλά καί γιά τά λοιπά θέματα χρειάζεται ή 

σύμφωνος γνώμη 6 τουλάχιστον μελών τής Κοινότητος, 

πρiiγμα τό δποίο σημαίνει δτι κατ ' άνάγκη τά δύο έξ αύτών 
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θά εlναι μικρά. 'Ιδού γιατί, έπαναλαμβάνω, τ6 ΠΑΣΟΚ 

παραπλανii τούς όπαδούς του, όταν ύποστηρίζη ότι θά εί

μαστε θύματα τών τεσσάρων Μεγάλων. 

»Θά πρέπει όμως έδώ νά προσθέσω ότι καί μεταξύ τών 

μεγάλων ύπάρχουν άντιθέσεις καί πολλές φορές ο{ Μεγά

λοι συμμαχούν μέ τούς μικρούς. Πάντως ούδείς κίνδυνος 

ύπάρχει νά ληφθούν άποφάσεις, ο{ δποίες θά βλάπτουν τά 

έθνικά μας συμφέροντα, χωρίς νά δύναται ή έλληνική Κυ

βέρνηση νά τά προστατεύση. 

» 'Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, σiiς εlπα καί προηγουμέ
νως ότι, έάν ή ένταξη στήν Κοιν6τητα συνεπάγεται περιο

ρισμ6 τής έθνικής άνεξαρτησίας, θά πρέπει νά δεχθούμε 
ότι όλες ο{ εύρωπαϊκές χώρες, μικρές καί μεγάλες πού μετέ

χουν στήν Κοιν6τητα, άπώλεσαν τήν έθνική τους άνεξαρ

τησία. Άλλά αύτ6, κύριοι βουλευταί, εlναι τ6σο άναλη

θές, όJστε νά lσοδυναμή μέ παραλογισμ6. Δι6τι κανένας 

δέν μπορεί σοβαρώς νά ύποστηρίζη ότι ή 'Αγγλία, ή Γαλ

λία ή ή Γερμανία ένετάχθησαν στήν Κοιν6τητα έν γνώσει 

τους ότι περιορίζεται ή έθνική τους άνεξαρτησία καί τ6 

δικαίωμα νά λαμβάνουν τίς άποφάσεις έκείνες, πού ύπαγο

ρεύει τ6 έθνικ6 τους συμφέρον. 'Ιδού γιατί τ6 έπιχείρημα 

τοu ΠΑΣΟΚ, ότι διά τής έντάξεως φαλκιδεύεται ή έθνική 

μας άνεξαρτησία, ε{ναι έντελώς άβάσιμο. Δι6τι, μέ όσα 

έξέθεσα, άποδεικνύεται τ6 άντίστροφο. ΗΟχι μ6νον δέν 

φαλκιδεύεται, άλλά ένισχύεται ή έθνική μας άνεξαρτησία. 

»'Υποστηρίζει έπίσης τ6 ΠΑΣΟΚ ότι ή θέση τής έλ

ληνικής βιομηχανίας, λ6γω του άνίσου άνταγωνισμοu, θά 

καταστή χειρ6τερη, ότι θά συντριβή ή έλληνική βιομηχα

νία. Άλλά καί αύτ6 εlναι άνακριβές. Δι6τι, όπως εlναι 

γνωστ6, ή έλληνική βιομηχανία ύπέστη έπιτυχώς τήν δο

κιμασία αύτή κατά τήν διάρκεια τής συνδέσεως πού συνε

τελείτο σταδιακά δ δασμολογικ6ς άφοπλισμ6ς. Καί άπ6-

δειξη τ6 άποτέλεσμα. 'Ενώ ο{ έξαγωγές βιομηχανικών έλ

ληνικών προϊ6ντων πρ6ς τήν Κοιν6τητα τ6 1961 έφθαναν 
μ6λις τά 5.000.000 δολλάρια, τ6ν περασμένο χρ6νο έφθα
σαν 874.000.000 δολλάρια. Δηλαδή, κατά τήν διαδρομή τής 
συνδέσεως έκατονταπλασιάσθηκαν ο{ έξαγωγές έλληνικών 

βιομηχανικών προϊ6ντων πρ6ς τήν Κοινή 'Αγορά. Αύτ6 

βέβαια δέν σημαίνει ότι ή έλληνική βιομηχανία δέν θά 

άντιμετωπίση δυσχέρειες. 'Αλλά ή μέχρι τώρα πορεία της 

άπέδειξε ότι εlναι lκαvή νά άντιμετωπίση έπιτυχώς αύτές 

τίς δυσχέρειες. 'Εξ άλλου τ6 κατά κεφαλήν έθνικ6 είσ6-

δημα τής 'Ελλάδος καλύπτει σήμερα τ6 52% του άντιστοί
χου εΙσοδήματος τής Κοιν6τητος, ένώ τ6 1962 έκάλυπτε 
μ6λις τ6 36%. 

»Καί όλα αύτά, κύριοι συνάδελφοι, συνέβησαν παρά τ6 

γεγον6ς ότι λ6γω τής δικτατορίας δέν κατέστη δυνατ6ν νά 

άξιοποιηθή πλήρως ή Συμφωνία Συνδέσεως μέ τήν Κοιν6-

τητα. Ol άριθμοί, τούς δποίους σiiς έδωσα, άποδεικνύουν 
ότι κατά τήν διάρκεια τών έτών τής συνδέσεως μέ τήν Κοι

ν6τητα όχι μ6νο δέν έβλάβησαν τά έλληνικά συμφέροντα 

άλλά άντιθέτως ή χώρα μας έπραγματοποίησε, στά πλαίσια 

αύτής τής συνδέσεως, σημαντικές προ6δους. 

»'Υποστηρίζει τ6 ΠΑΣΟΚ ότι μέ τήν ένταξη ή άγροτι

κή μας οΙκονομία θά προσλάβη χαρακτήρα κεφαλαιοκρα

τικ6 καί ότι οί άγρ6τες θά άναγκασθοuν νά μετακινηθούν 

σέ άλλες άπασχολήσεις καί θά γίνουν προλετάριοι. 

ιι Άλλά, κύριοι συνάδελφοι, ή μετακίνηση αύτή ε{ναι 

φυσική συνέπεια τής οίκονομικής άναπτύξεως. Εlναι γνω-

στ6 ότι όσο περισσ6τερο άνεπτυγμένη εlναι μία χώρα, τ6-

σο μικρ6τερο εlναι τ6 ποσοστ6 του άγροτικοu της πληθυ

σμού. Καί αύτ6 όχι μ6νο δέν προκαλεί άντιδράσεις, άλλά 

καί ε{ ναι παντού έπιθυμητ6. 'Απ6δειξη ότι στήν Εύρώπη 

τ6 ποσοστ6 του άγροτικοu πληθυσμού μ6λις φθάνει τ6 6% 
καί στήν 'Αμερική τ6 4%, ένώ στίς ύποανάπτυκτες χώρες 
ύπερβαίνει τ6 50%. 

ιιΚαί δέν καταλαβαίνω γιατί τ6 ΠΑΣΟΚ έμφανίζει αύτ6 

ώς κίνδυνο γιά τήν έλληνική οΙκονομία, ότι ε{ναι δυνατ6ν 

δηλαδή διά τής άναπτύξεως τής γεωργίας μας νά μειωθή τ6 

ποσοστ6 του άγροτικοu πληθυσμού. 
ιι "Οσον άφορii τίς έπαγγελίες του ΠΑΣΟΚ, ότι θά λύση 

τ6 πρ6βλημα τής γεωργlας μας μέ τήν δημιουργlα μεγάλων 

άγροτοβιομηχανικών μονάδων, θά μπορούσε νά πή κανείς 

ότι ο{ έπαγγελίες αύτές ένθυμίζουν τά κολχ6ζ τών δλοκλη

ρωτικών Κρατών, πού μεταβάλλουν τούς άγρ6τες σέ κρα

τικούς έργάτες. Στήν 'Ελλάδα ή άνάπτυξη τής γεωργίας θά 

έπιδιωχθή μέσω τών έλευθέρων γεωργικών συνεταιρισμών, 

στούς δποίους ή Κυβέρνηση εlναι άποφασισμένη νά δώση 

όλα τά μέσα, γιά νά πραγματοποιήσουν τήν άποστολή 

τους, όπως τήν πραγματοποιούν οι' όργανωμένοι γεωργικοί 

συνεταιρισμοί τής Εύρώπης. 'Αλλά έκείνο πού δέν έξηγεί 

τ6 ΠΑΣΟΚ στήν περίπτωση αύτή εlναι τ6 που καί σέ τί 

τιμές θά διαθέση τήν γεωργική μας"παραγωγή. Κατ' άρ

χήν ε{ναι άμ(pίβολο, εlναι δύσκολο νά εύρη άγορές. Δεύτε
ρον, δπουδήποτε καί νά τήν διαθέση, θά ύπ6κειται σέ δα

σμούς καί έπί πλέον στ6 διεθνή άνταγωνισμό. Καί συνεπώς 

θά διαθέτη κατ' άνάγκην σέ διεθνείς τιμές, πού εlναι κατά 

πολύ κατώτερες άπό έκείνες πού θά έξασφαλίση ή Κοιν6-

της στούς άγρότες μας. Ή διαφορά μεταξύ τών τιμών αύ

τών εlναι έντυπωσιακή. Θά άναφέρω μερικούς άριθμούς, 

γιά νά άντιληφθήτε σέ τί περιπέτεια εlναι δυνατ6 νά δδη

γηθή ή τάξη ή άγροτική, έάν έφαρμοσθή ή περίφημη 

άγροτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Τό λάδι στή διεθνή άγορά 

έχει 51 δραχμές τό κιλ6. Στήν Κοινή 'Αγορά 110. Τ6 
σκληρ6 σιτάρι στή διεθνή άγορά έχει 5,60 δραχμές. Στήν 
Κοινή 'Αγορά έχει 14 δραχμές. Τό κρέας στή διεθνή άγο
ρά έχει 70 δραχμές. Στήν Κοιν6τητα 140 δραχμές. Τ6 κα
λαμπ6κι στή διεθνή άγορά έχει 4,35. Στήν Κοινή 'Αγορά 
8,50 δραχμές. τέλος, τά πορτοκάλια στή διεθνή άγορά 

έχουν 5,40, ένώ στήν Κοιν6τητα 13,80 δραχμές. 
ιι "Οπως βλέπετε άπό τούς άριθμούς αύτούς, ο{ τιμές τίς 

δποίες έξασφαλίζει ή Εύρωπαϊκή Κοιν6της στά άγροτικά 

προϊ6ντα τών μελών της εlναι περίπου διπλάσιες άπ6 έκεί

νες τίς δποίες μπορούμε νά πραγματοποιήσουμε στή διε

θνή άγορά. 

ιι 'Ιδού, λοιπόν, γιατί όλα αύτά πού λέγονται περί έφαρ

μογής έν6ς καινούργιου, περίεργου οίκονομικοu συστήμα

τος στ6ν τομέα τ6ν γεωργικ6 δέν ε{ναι άπλώς άνεδαφικά. 

Εlναι, όπως προκύπτει άπ6 σαφείς άριθμούς, έπικίνδυνα 

γιά τ6 μέλλον τών γεωργών μας. 

ιι 'Επισείει έπίσης τ6 ΠΑΣΟΚ τ6ν κίνδυνο τών μονο

πωλίων καί τών ξένων έπενδύσεων, πού δήθεν θά κατακλύ

σουν τήν χώρα μας. 

ιι 'Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, εlναι γνωστ6 ότι ή Εύρω

παϊκή Κοινότης, μέ τά άρθρα 85 έως 90 τής Συνθήκης τής 
Ρώμης, εlναι ή μόνη πού θεσπίζει ρητά καί αύστηρά μέτρα 

κατά τών μονοπωλίων καίε{ ναι ή μ6νη πού μέ τίς διατάξεις 

αύτές προστατεύει τ6ν έλεύθερο άνταγωνισμ6. "Οπως άλ-
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λωστε τό κάνει καί δ δικός μας Νόμος 703!77, πού ψηφί
σθηκε άκριβώς γιά νά εύθυγραμμιστή καί ή 'Ελλάς μέ τό 

καθεστώς τής Κοινότητος. 

»Πώς εlναι δυνατόν νά έπισείη τό ΠΑΣΟΚ τόν μπαμ

πούλα τών μονοπωλίων, πού ύπήρχαν καί πρίν γίνη ή Κοι

νή 'Αγορά, όπως ύπάρχουν καί σήμερα σέ μεγαλύερο μά

λιστα άριθμό έκτός τής Κοινής 'Αγορfiς, όταν ή Εύρωπαϊ

κή Κοινότητα εlναι ή μόνη πού μέχρι σήμερα έχει λάβει 

μέτρα συγκεκριμένα γιά τόν έλεγχό τους; 

»Εiλικρινά διερωτώμαι πώς εlναι δυνατόν, έπιχειρήμα

τα πού βρίσκονται σέ τόση άντίθεση μέ τήν πραγματικό

τητα καί τή λογiκή, νά χρησιμοποιούνται γιά νά παραπλα

νήσουν τό λαό. Θά πρέπει έκείνοι πού τά χρησιμοποιούν ή 

νά πιστεύουν στήν άφέλεια τού έλληνικού λαού ή νά πι

στεύουν ότι εlναι τόσο μεγάλη ή πολιτική τους γοητεία, 

ώστε νά μπορούν νά παρασύρουν τόν λαό σέ θέσεις σαφώς 

άντίθετες πρός τά συμφέροντά του. 

» "Οσον άφορα τίς ξένες έπενδύσεις πού τό ΠΑΣΟΚ 
έπισημαίνει ώς κίνδυνο γιά τήν οΙκονομία μας, ε{ναι γνω

στό ότι ο{ έπενδύσεις αύτές ε{ ναι χρήσιμες γιά τήν άνάπτυ

ξη κάθε οΙκονομίας καί lδίως άναπτυσσόμενης. Συνεπώς, 
όχι μόνο δέν άποτελοDν κίνδυνο, άλλά εlναι έπιθυμητές. 

Γι ' αύτό άλλωστε καί δ κύριος Παπανδρέου ώς ύπουργός 
Συντονισμού περιήρχετο τίς Εύρωπαϊκές χώρες έπιζητών

τας ξένες έπενδύσεις, καί γι' αύτό έπίσης άκόμα καί ή 

άνατολικές χώρες έπιζητούν, καί δέχονται μεγάλες έπενδύ

σεις δυτικές. Εlναι γνωστόν ότι στή Ρωσία, στήν Πολωνία 

καί τήν 'Ανατολική Γερμανία, έχουν έπενδυθή μεγάλα κε

φάλαια όχι άπλώς άπό lδιωτικές, άλλά καί έπιχειρήσεις 

πολυεθνικές. Συνεπώς, τό έπιχείρημα ότι, άν ένταχθοuμε 

στήν Κοινή 'Α γ ορά, θά κινδυνεύσουμε άπό τίς ξένες έπεν
δύσεις, ε{ ναι όχι μόνο άβάσιμο, άλλά, όπως εlπα προηγου

μένως, καί άντίθετο πρός τήν λογική. 

)) Τά περί μονοπωλίων ξένων έπενδύσεων, τά δποία κατά 
τρόπο συνθηματολογικό προβάλλουν στόν έλληνικό λαό, 

γιά νά τόν έκφοβίσουν, εlναι έπιχειρήματα τά δ ποία στρέ

φονται εύθέως έναντίον έκείνων πού τά χρησιμοποιούν, 

καί έξήγησα γιατί. 

))λυπούμαι, κύριοι συνάδελφοι, γιατί εlμαι ύποχρεωμέ

νος νά άσκήσω αύτή τήν κριτική έπί τών θέσεων τού ΠΑ

ΣΟΚ έν άπουσία του. Άλλά τό γεγονός ότι άπεφάσισε, 

άνευ λόγου, νά άποχωρήση άπό αύτή τήν αίθουσα δέν ση

μαίνει ότι θά παραμελήσω τό καθήκον μου νά ένημερώσω 

τόν έλληνικό λαό καί νά τόν προστατεύσω άπό τήν παρα

πλάνηση. νΕχω άλλωστε τήν ύπόνοια ότι ή άποχώρηση 

του ΠΑΣΟΚ άπό τήν αίθουσα αύτή όφείλεται άκριβώς 

στήν έπιθυμία του νά άποφύγη τήν κριτική. Γιατί νομίζω 

ότι οί άριθμοί καί τά έmχειρήματα τά δποία έπικαλούμαι, 

άποδεικνύουν ότι ή πολιτική τού ΠΑΣΟΚ εlναι άνεδαφι

κή, εlναι έξωπραγματική. 

))Κύριοι βουλευταί, τό ΠΑΣΟΚ, γιά νά άμβλύνη τίς άν

τιδράσεις τίς δποίες προκαλεί στόν έλληνικό λαό, άλλά 

καί σέ μέρος τών όπαδών του ή άντιευρωπαϊκή του πολιτι

κή, ύπόσχεται τή δημιουργία εlδικής σχέσεως μέ τήν Εύ

ρωπαϊκή Κοινότητα άντί τής έντάξεως. Εlναι γνωστόν 

όμως ότι καμμιά άπό τίς εlδικές σχέσεις ή έμπορικές συμ

φωνίες πού έχει συνάψει ή Κοινή 'Αγορά μέ τρίτες χώρες, 

δέν έξασφαλίζουν ούτε τήν έλεύθερη εΙσαγωγή, άλλά ούτε 

καί τήν στήριξη τών τιμών τών άγροτικών τους προϊόντων. 

Καί άκριβώς αύτά εlναι τά μεγάλα πλεονεκτήματα, τά 

δποία προσφέρει ή Εύρωπαϊκή Κοινότητα στήν έλληνική 

γεωργία μέ τήν ένταξη. 

)) 'Επεκαλέσθη δ πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ τήν περίπτωση 
τής Νορβηγίας, τής ·Ελβετίας καί τής Αύστρίας. Δέν σκέ

φθηκεν όμως ότι οί χώρες αύτές δέν έχουν άξιόλογη γεωρ

γική παραγωγή. 'Αλλά, όπως έτόνισα, ε{ ναι άναμφισβήτη

το ότι ή Κοινή 'Αγορά προστατεύει τούς κοινοτικούς άγρό

τες. Συνεπώς, τό σύνθημα περί εlδικής σχέσεως μέ τήν 

Κοινή 'Αγορά έρρίφθη άπλώς γιά νά άμβλυνθούν ή έντύ

πωση καί οί άντιδράσεις πού προκαλεί ή άvτιευρωπαϊκή 

πολιτική τού ΠΑΣΟΚ. Καί δέν καταλαβαίνω γιατί, κύριοι 

συνάδελφοι, όταν έχουμε τό μείζον- όπως εlναι ή ένταξη 

- πρέπει νά έπιδιώξουμε τό έλασσον, όπως εlναι ή εlδική 

σχέση. 

))Γιά τόν ίδιο σκοπό τό ΠΑΣΟΚ διακηρύσσει ότι δέν 

εlναι έναντίον τής Εύρώπης. "Οτι εlναι ύπέρ τής Εύρώπης 

τών λαών καί όχι τών κατεστημένων. 'Αλλά, κύριοι βου

λευταί, έάν ύπάρχη μία περιοχή στόν κόσμο πού κυριαρ

χείται άπό τούς λαούς, αύτή εlναι μόνον ή Εύρώπη. Γιατί 

μόνο σ' αύτή ύπάρχει δημοκρατία καί πλειοψηφία τών 

τάξεων τώv λαϊκών. 
)) ν Α ν πράγματι τό ΠΑΣΟΚ εlναι ύπέρ τής Εύρώπης τών 

λαών, δέν έχει παρά νά ύποστηρίζη τήν πολιτική τής Κυ

βερνήσεως. 'Εμείς ύποστηρίζουμε τήν ένταξη, γιατί πι

στεύουμε στή δημοκρατία. Καί ότι στή δημοκρατία ο{ λαοί 

καί προπαντός οί λαϊκές τάξεις, οί άγρότες καί ol έργάτες, 
εlναι έκείνοι πού έλέγχουν καί κυριαρχούν. 

)) 'Ιδού ότι καί στήν περίπτωση αύτή τό έπιχείρημα τού 
ΠΑΣΟΚ, ότι θεωρεί τήν Εύρώπη σάν Εύρώπη τών μονο

πωλlων καί τών κατεστημένων, άποδεικνύεται έκ τών πρα

γμάτων άντίθετο μέ τήν πραγματικότητα. Καί αύτός εlναι δ 

λόγος γιά τόν δποίο βρέθηκα στήν άνάγκη νά άναλύσω τίς 

θέσεις τού ΠΑΣΟΚ, όπως κατ' έπανάληψη τίς έξέθεσε, 
άλλά καί όπως τίς έκανε συγκεκριμένες μέ τή διακήρυξη 

πού έδωσε πρό μηνός, καί μάλιστα τήν παραμονή τής ύπο

γραφής τής συζητουμέvης συμβάσεως. 

))Γιά νά ένισχύση τό ΠΑΣΟΚ τίς άντιδυτικές του θέ

σεις, προσπαθεί νά πείση τόν λαό ότι οί Εύρωπαίοι μέ τήν 

ένταξη έπιδιώκουν νά καταβροχθίσουν τήν 'Ελλάδα. 

)) 'Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, οί Εύρωπαίοι δέν ε{ ναι 
έκείνοι πού έπεδίωξαν τήν ένταξή μας στήν Κοινότητα. 

Πολλού γε καί δεί καί θά παρεκάλουν νά μ ή μέ άναγκάσετε 

νά έξηγήσω αύτό τό "πολλού γε καί δεί". 'Εμείς ol ίδιοι τό 
έπιδιώξαμε καί μάλιστα έπιμόνως. Οί Εύρωπαίοι μfiς δέ

χθηκαν στήν οlκογένειά τους όχι γιά νά μfiς έκμεταλλευ

θούν, άλλά γιατί έπιθυμούν εlλικρινά νά μfiς βοηθήσουν. 

νΑλλωστε καί τά μεγέθη τής έλληνικής οΙκονομίας έναντι 

τών κοινοτικών εlναι τόσο μικρά, ώστε νά μήν έμπνέουν 

τόν πειρασμόν τής έκμεταλλεύσεως. Τό έθνικό εlσόδημα 

τής 'Ελλάδος, έναντι τού κοίνοτικού, εlναι περίπου 1,5% 
καί οί έξαγωγές τής Κοινότητος πρός τήν 'Ελλάδα άντι

προσωπεύουν τό Ο, 73% τού συνόλου τών έξαγωγών της. 
))Ε{ναι, κύριοι συνάδελφοι, θέσεις πολιτικές, πού έχουν 

πάρει τή μορφή συνθημάτων έντυπωσιακών, καί μάλιστα 

κατά τρόπο μελετημένο. Γιατί έκείνοι οί δποίοι έδωσαν 

στά έπιχειρήματα αύτά τήν μορφή αύτή γνωρίζουν φαίνε

ται καλύτερα άπό μfiς τήν ψυχολογία τών μαζών, ο{ δποίες 

μfiζες, όπως λένε τουλάχιστον έκείνοι πού άσχολούνται μέ 
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τήν ψυχολογία τους, έvτυπωσιάζονται περισσότερο άπό τά 

συνθήματα κ:αί πείθονται λιγότερο άπό τήν λογική. Άλ

λοιώς δέν μπορώ νά έξηγήσω πώς εlναι δυνατόν έπιχειρή

ματα τόσο άνεδαφικ:ά, έπιχειρήματα που έρχονται σέ σαφή 

άντίθεση, όπως εlπα, μέ τήν λογική, νά χρησιμοποιοvνται 

σάν πρόγραμμα πολιτικό ένός κόμματος. 

» 'Αλλά aς άφήσουμε, κ:υριοι συνάδελφοι, τους άρι
θμους κ:αί τίς θεωρίες κ:αί aς άναζητήσουμε τήν άλήθεια μέ 

τήν λογική. Καί γιά νά τή βροvμε, θά μποροvσα νά ρωτή

σω αύτους που άντιτίθενται στήν ένταξή μας στήν Εύρω

παϊκ:ή Κοινότητα: Γιατί όλες ο{ παραγωγικές τάξεις τής 

χώρας ύποστηρίζουν τήν ένταξη: Δέν ξέρουν μήπως τό 

συμφέρον τους; 

»Γιατί ή ·Ισπανία κ:αί ή Πορτογαλία έπιδιώκ:ουν έπίμο

να τήν ένταξή τους κ:αί μάλιστα μέ συμφωνη γνώμη όλων 

τών κομμάτων, δεξιών κ:αί άριστερών; Γιά vά κ:αταστρα

φοvν; Γιατί καμιά άπό τίς χώρες που έντάχθηκ:αν στήν 

Κοινότητα δέν σκέφθηκε νά τήν έγκ:αταλείψη έάν πράγμα

τι ή ένταξη στήν Κοινότητα εlναι έπιβλαβής γιά τά συμφέ

ροντά της; Καί, τέλος, γιατί ή ένταξή μας χαιρετίσθηκ:ε 

άπό όλο τόν κόσμο σάν μεγάλη έλληνικ:ή έπιτυχία; 'Εξαί

ρεση βέβαια άπετέλεσε τό ΚΚ Γαλλίας που έπιβεβαίωσε 

όμως κ:αί αύτό τήν έλληνικ:ή έπιτυχία, μέ τόν lσχυρισμό 

ότι ή ένταξή μας θά βλάψη τά συμφέροντα τών Γάλλων 

παραγωγών. 

)) 'Ιδου γιατί, κ:υριοι συνάδελφοι, πέραν τών άριθμών 

κ:αί τών θεωριών μέ τήν άπλή λογική άγεται κανείς στό 

συμπέρασμα ότι ή συμφωνία τής έντάξεώς μας στήν Κοινή 

'Αγορά δέν εlναι άπλώς ώφέλιμη. Εlναι μία συμφωνία που 

~ασφαλίζει ένα κ:αλυτερο μέλλον γιά τόν λαό μας. 
))Δέν θά άναφερθώ στίς παλαιότερες θέσεις τοiί κ:. Πα

πανδρέου κ:αί στήν άσυνέπεια που ύπάρχει στήν πολιτική 

του. ~Οπως γνωρίζετε, ο{ παλαιότερες θέσεις τοv κ:. Πα

πανδρέου εlναι ταυτόσημες κ:αί θά έλεγα περισσότερο εύ

ρωπαϊκ:ές κ:αί άπό τίς δικές μου. Δι 'αύτό όχι μόνο ύπεστή

ριξε τήν ένταξη, άλλά τήν ύπεστήριξε μέ περισσότερο έν

θουσια'σμό άπό τόν δικό μας. Κατ' έπανάληψη δ κ:. Πα
πανδρέου διεκ:ήρυξε ότι ή ένταξή μας στήν ΕΟΚ εlναι ή 
μόνη σωτηρία γιά τήν χώρα. 

))Κυριοι βουλευταί, 

))Αύτονόητο εlναι ότι τά ώφελήματα, πολιτικά κ:αί οί

κ:ονομικ:ά, άπό τήν ένταξή μας δέν θά τά άποκ:τήσουμε αύτό

ματα κ:αί χωρίς κόπους κ:αί θυσίες. 'Αντίθετα, θά χρειασθή 

συνεχής κ:αί έπίπονη προσπάθεια, γιά νά προσαρμόσουμε 

όχι μόνον τήν δομ,ή τfjς οίκ:ονομίας μας, άλλά κ:αί τήν 

νοοτροπία μας στίς νέες συνθήκες, που θά δημιουργηθοvν. 

Καί αύτό έπιβάλλεται όχι μόνο γιά νά άξιοποιήσουμε τίς 

δυνατότητες που μiiς προσφέρονται, άλλά κ:αί γιά νά ξεπε

ράσουμε άνώδυνα τίς δυσκολίες, που εlναι φυσικά νά άνα

κ:υψουν κατά τήν φάση τής μεταβατικής περιόδου. 

)) 'Ημπορεί- γιά νά μήν πώ άσφαλώς - κατά τήν φά

ση αύτή νά δοκιμάσουμε δυσκολίες κ:αί άπογοητευσεις, 

όπως δοκίμασε ή Άγγλία, ή 'Ιρλανδία. Γιατί κάθε άλλα

γή, έστω κ:αί πρός τό κ:αλυτερο, δημιουργεί πρόβλημα 

προσαρμογής. 'Ακόμη κ:αί κατοικία aν άλλάξετε, μέχρις 

ότου προσαρμοσθήτε, θά έχετε νά άντιμετωπίσετε τά φυσι

κά προβλήματα τής προσαρμογής. Κατά μείζονα λόγο 

όταν άκ:ολουθήται μία πορεία, που θά σημάvη άλλαγή σέ 

όλους τους τομείς τής έθνικ:ής μας ζωής. Άλλά, κ:υριοι 

βουλευταί, στήν Εύρωπαϊκ:ή Κοινότητα δέν έvτασσόμεθα 

μονάχα γιά τήν μεταβατική περίοδο, έντασσόμεθα γιά χρό

νο άπεριόριστο κ:αί σέ μακρά προοπτική. 

)) 'Η Κυβέρνηση θά κ:άvη ό,τι έπιβάλλεται κ:αί θά βοηθή
ση μέ όλα τά μέσα που θά διαθέτη τήν προσπάθεια αύτής 

τής προσαρμογής. Άλλά χωρίς τήν πίστη όλων τών 'Ελ

λήνων στόν έξευρωπαϊσμό τής χώρας μας, χωρίς τήν συμ

μετοχή όλων τών τάξεων στήν μεγάλη αύτή προσπάθεια, ή 

έπιτυχία θά ε[ ναι δυσχερής. Γιατί ή qνάπτυξη μιiiς έλευθε

ρης οlκ:ονομίας σέ πλαίσια δημοκρατικά άποτελεί διαδι

κασία έκ:ουσια κ:αί όχι καταναγκαστική κ:αί έξαρτiiται dις 
έκ: τουτου περισσότερο άπό τήν συμπεριφορά τών πολιτών, 

παρά άπό τίς κυβερνητικές πρωτοβουλίες. 

))Θά ύπάρξουν άσφαλώς, τόσο στόν κ:ράτικ:ό, όσο κ:αί 

στόν lδιωτικ:ό τομέα προβλήματα έκ:συγχρονισμοv, προ

γραμματισμοv κ:αί όργανώσεως. 'Αλλά τά προβλήματα αύ

τά δέν μέ άνησυχοvν, γιατί έχουμε τήν {κ:ανότητα τfjς μαθή

σεως κ:αί τής προσαρμογής. 'Εκείνο όμως που θά πρέπει 

lδιαίτερα νά προσέξουμε όλοι μας, λαός, κόμματα, κ:αί τυ

πος, εlναι ή έξέλιξη τfjς πολιτικής μας ζωής. Γιατί, aν, 
κ:υριοι συνάδελφοι, ή χώρα δδηγηθή σέ πολιτικές περιπέ

τειες κ:αί σέ κοινωνικές άναταραχές, που θά κλονίσουν τήν 

οlκ:ονομία μας, ή άξιοποίηση τής μεγάλης εύκ:αιρlας που 
μiiς προσφέρεται, θά κ:αταστή προβληματική. 

)) ν Ε χω, κ:υριοι βουλευταί, έμπιστοσυvη στίς lκ:ανότητες 

τοiί λαοv μας. Καί, aν Κράτος κ:αί λαός άντικ:αταστήσουν 

τήν προχειρότητα μέ τήν μεθοδικότητα κ:αί τήν μεμψιμοι

ρία μέ τήν αlσιοδοξία, θά έπιτυχουμε άσφαλώς. Καί θά 

άνοίξουμε κ:αινουργιους δρίζοντες γιά τό έθνος μας κ:αί μιά 

ζωή κ:αλυτερη κ:αί άσφαλέστερη γιά τίς έρχόμενsς γενεέρλ 

Μετά τόν πρωθυπουργό &.γόρευσε δ πρόεδρος τής 

ΕΔΗΚ Ι. Ζίγδης. Τό «μεγάλο ναί στήν tδέα τής Εύ

ρωπαϊκής 'Ενότητας» -τόνισε έγκαινιάζοντας τήν 

δμιλία του - ε{πε ή 'Ελλάδα, ήδη τόν Φεβρουάριο 

τοϋ 1962, όταν έπικύρωνε τήν Συμφωνία Συνδέσεως, 
καί τό έπισημοποίησε «οταν διά τής &.ναθεωρητικής 

Βουλής, τό 1975, έψήφισε τήν παράγραφο 2 τοϋ άρ
θρου 28 τοϋ Συντάγματος, διά τής δποίας διεκηρύσ
σετο έπισήμως ή πρόθεση τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ διά 

τής έθνικής &.ντιπροσωπείας νά τερματισθεί ή μονή

ρης φάση τοϋ έθνικοϋ βίου, καί νά συνταχθοϋμε πλέ

ον μέ τήν ένότητα τήν όποία διεμόρφωσαν καί έφήρ

μοσαν &.πό τό 1957 ot λαοί τής Εύρώπης». 'Ενσυνεί
δητα πρέπει νά ποϋμε, συνέχισε, πηγαίνουμε στόν 

περιορισμό τής κυριαρχίας, πηγαίνουμε σέ μιά 

'Αμφικτυονία, γιά νά σωθοϋμε, διότι αύτό έπιβάλλει 

ή τεχνολογική πρόοδος καί πρέπει νά &.ντιληφθοϋμε 

οτι συνθήματα οπως «'Η . Ελλάς στούς UΕλληνες», 
«'Η Κίνα στούς Κινέζους» κ.λ.π., θυμίζουν τήν πα

ρωχημένη έποχή ένός εξαλλου έθνικισμοϋ, δ δποίος 

δδήγησε στήν τραγωδία των δύο τελευταίων παγκο

σμίων πολέμων: 

«Κύριοι, σήμερα δέν ύπάρχει άνεξάρτητο Κράτος. Εί

μαστε σέ μιά κατάσταση άλληλοεξάρτησης. Τό θέμα εlναι 

νά διαλέξουμε άπό ποιούς καί μέ ποιούς θά έξαρτώμαστε. 

ν Αν μείνουμε ετσι, μόνοι, θά έξαρτώμαστε άπό τόν Ισχυρό 
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τής ήμέρας, άπό άνάγκη ή άπό κάποια σκοπιμότητα. ν Αν 

τά Κράτη συνασπισθουν, έκλέξουν τίς έξαρτησεις τους, 
τότε καί μόνο εΙναι "άνεξάρτητα" στην έποχη μας». 

'Ο Ι. Ζίγδης έντόπισε, σέ τρία σημεία, τούς λό

γους πού έπιβάλλουν τήν έπιλογή τής 'Ενωμένης Εύ-
ρώπης: . 

« ' Ο πρώτος εΙ ναι, γιατί μόνοι μας δέν μπορουμε νά φυλά

ξουμε τό δημοκρατικό πολίτευμα. Oi ελληνικές δημοκρα
τικές δυνάμεις . δέν μπόρεσαν νά διατηρησουν τό δημοκρα

τικό πολίτευμα, γιατί ή έσωτερικη άντίδραση , σέ συμμα
χία μέ τίς άντιδραστικές δυνάμεις του έξωτερικου, πάντοτε 

δταν υπήρχε άναμέτρηση έπιβληθηκε. Νομίζουμε, λοιπόν, 

δτι πηγαίνοντας στην ενότητα αύτη την εύρωπαϊκη θά δι

ασφαλίσουμε τό δημοκρατικό μας πολίτευμα. 

»Δεύτερον, οί δημοκρατικές δυνάμεις στην χώρα μας, 

λόγω γεωγραφίας, λόγω ίστορίας - δέν ξέρω καί γιά ποιούς 

αλλους λόγους - άπεδείχθησαν δτι δέν μπορουν νά έξα

σφαλίσουν σύγχρονη κοινωνικη άναδιοργάνωση . Μόνοι 

μας θά κάναμε έλάχιστα βηματα. Μόνο αν συνενωθουμε μέ 

τίςδημοκρατικές καί σοσιαλιστικές δυνάμεις τής Εύρώπης 

θά μπορέσουμε νά φτιάξουμε μιά κοινωνία πού θά εΙναι 

άνεχτη , μιά κοινωνία πού θά άξίζει γιά τόν μέσο 'Έλληνα 

νά εΙναι μέλος της . 
»·Αλλά υπάρχει καί τρίτος λόγος, νομίζω, γιά τούς 

προοδευτικούς άνθρώπους, γιά τούς όποίους ή είσοδός μας 

στην ' Ενωμένη Εύρώπη εΙ ναι έπιταγη, δέν εΙ ναι σκέψη, 

δένεΙ ναι άπλή έπιθυμία. Σημερα εΙ ναι συνείδηση δλων τών 

άνθρώπων δτι ή είρηνη του κόσμου εξαρταται άπό τό αν ή 

Εύρώπη θά μπορέσει ή όχι νά άποτελέσει μία μονάδα καί 

νά σταθεί μεταξύ τών δύο γιγάντων, οί όποίοι διά του πυ

ρηνικου όλέθρου άπειλουν νά καταστρέψουν τό σύμπαν». 

Στή συνέχεια, δ πρόεδρος τής ΕΔΗΚ εκαμε έκτε

νfj άναδρομή στίς προσπάθειες πού καταβλήθηκαν 

μεταπολεμικά μέ στόχο τήν εύρωπαϊκή ένοποίηση, 

στίς δποίες μετέσχε πρώιμα καί ένεργά καί δ ϊδιος, 

καί εψεξε τήν Κυβέρνηση τής ΕΡΕ γιά τό γεγονός 
δτι δέν έπέλεξε, άπό τό 1957, τήν πλήρη ενταξη- μέ 
μακρά μεταβατική περίοδο - άντί τής συνδέσεως. 

·Αντίθετα, έπανέλαβε τή διαφωνία του γιά τήν έπι

λογή του Κ. Καραμανλή, τό 1957, ύπέρ τής έντάξεως, 
δταν - κατά τή γνώμη του - θά επρεπε νά προτα

χθεί ή έφαρμογή του δ ρου τής Συμφωνίας Συνδέσεως 

σχετικά μέ τήν έναρμόνιση τής άγροτικfjς πολιτι

κής. Παράλληλα, καταδίκασε, σέ όξύ τόνο, τήν 
έσπευσμένη κατάθεση τής συμφωνίας γιά τήν ενταξη 
πρός έπικύρωση άπό τήν Βουλή: 

«Κύριοι, νομίζω δτι ή παρουσα Βουλη δέν εχει τό ήθικό 

κυρος νά ψηφίσει τη Συμφωνία. Εlσθε τό 42% του ελληνι
κου λαου . Πλiειοψηφείτε σ;τη Βουλη λόγω ενός παραμορ

φωτικου εκλογικου νόμου . 'Αλλά, αν περάσετε τούς 180, 
τουτο θά όφείλεται βασικά στό γεγονός τής έξαγορας τών 

βουλευτών. Δέν εχει επομένως ήθικό κυρος ή ψηφιση άπό 

αύτη την Βουλη τής Συμφωνίας Συνδέσεως . Γι ' αύτό θά 

σας παρακαλέσω καί πάλι νά κάνετε αύτό πού επιβάλλει τό 

έθνικό συμφέρον: Νά διασώσουμε τό κυρος του Κοινοβου-

λίου, άναβάλλοντας τη συζητηση έπί τρίμηνο, όπότε θά 

υποχρεωθείτε νά πατε στό λαό, νά ερμηνεύσετε τίς πράξεις 
σας, νά δώσετε δλες τίς έξηγησεις γιά τίς διαπραγματεύ

σεις καί γιατί φθάσαμε σ' αύτην την Συμφωνία. Νά έξηγη

σετε βεβαίως τίς λεπτομέρειες τής Συμφωνίας αύτής. Κaί 
δταν ξέρουμε, δτ<iν μάθουμε δλοι μας τί σημαίνει ή Συμ
φωνία, νά την ψηφίσουμε». 

Στό τελευταίο μέρος τής άγορεύσεώς του καί 

άφου, προηγουμένως, εlχε άναλύσει τίς άδυναμίες 

πού μαστίζουν τή δημόσια διοίκηση καί δλους το~ς 
παραγωγικούς κλάδους της χώρας - κατά σειρά τή 

γεωργία, τή βιοτεχνία, τή βιομηχανία, τέλος, τήν 

παιδεία- δ Ι. Ζίγδης έντόπισε τό κύριο άντικείμενο 
τής συζητήσεως στό έρώτημα άν ή σύμβαση τής 
28ης Μα ίου διασφαλίζει στήν 'Ελλάδα ίσοτιμία, με

τά τή μεταβατική περίοδο, πού άποδείχτηκε άναγ

καία. Καί, έπικαλούμενος πάντοτε τίς δυσχέρειες 

πού άντιμετώπισε στήν προσπάθειά του νά ένημίφω

θεί πάνω στό περιεχόμενο τής Συμβάσεως, κατέληξε 
στήν άποψη δτι ή μεταχείριση τών 'Ελλήνων «εναν

τι τών άλλων έταίρων ε{ ναι διαφορετική καί δυσμενέ

στερη». 'Από μιά «πρόχειρη διερεύνηση» τών κειμέ

νων, έντόπισε διατάξεις «οί δποίες άνατρέπουν τό 
θεώρημα τής ίσότιμης έντάξεώς μας»: 

«Μη γελιώσαστε άπό τό γεγονός δτι θά είμεθα ίσότιμα 

μέλη στό Συμβούλιο, θά παραJ.Cαθόμαστε στό Κοινοβούλιο, 

θά εχουμε ενα 'Επίτροπο στην Κοινότητα κ.ο.κ. , πού 

μερικοί θεωρουν δτι μας έξασφαλίζουν δικαίωμα «βέτο» ... 
ΕΙναι αλλη ή δυναμικη τών συμφωνιών αύτών. Καί αν δέν 

προσέξουμε, θά βρεθουμε δεμένοι μέ τά ίδια μας τά χέρια». 

Καί κατέληξε : 

«Κύριοι συνάδελφοι, δέν μπορώ νά συστησω σέ κανένα 

νά ψηφίσει αύτη τη Σύμβαση . ΕΙμαι, επαναλαμβάνω, υπέρ 

τής έντάξεώς μας καί έπολέμησα γι' αύτό άπό τό 1945 πού 
βρίσκομαι στην 'Ελλάδα. Σημερα πού βρίσκομαι πρό του 

όργάνου τής έντάξεώς μας δέν μπορώ νά πώ έν συνειδησει 
νά τό υπογράψουμε. 

»Τό ίδιο αίσθάνονται καί πολλά μέλη του κόμματος. 

Προσωπικά έγώ, δέν θά ψηφίσω, θά πώ παρών καί θά άφη

σω τούς συναδέλφους νά ψηφίσουν κατά συνείδηση ... 
»'Εμείς πάντως, τής ΕΔΗΚ, αν ψηφισθέί ή συμφωνία 

αύτη , εστω καί χωρίς την ψήφο μας, θά κάνουμε δ;tt εΙναι 

δυνατόν γιά νά άποβεί υπέρ του ελληνικου λαου καί υπέρ 

τής ελληνικής δημοκρατίας. Θά καταβάλουμε κάθε προ

σπάθεια καί στό αμεσο μέλλον καί στό άπώτερο. Καί νά 
ξέρετε δτι, ή θέση μας αύτη σημαίνει γιά τούς αλλους 

εταίρους, δτι έπιφυλάσσουμε γιά τόν έλληνικό λαό τό 

δικαίωμα τής έπαναδιαπραγματεύσεως τής Συμφωνίας 

'Εντάξεως γιά δσα θέματα έκ τής πείρας άποδειχθουν στό 
μέλλον δτι εΙναι άντίθετα πρός τό έθνικό συμφέρον». 

'Ο πρώην πρωθυπουργός, Π . Κανελλόπουλος, 

καταδίκασε τήν άποχή τών δύο κομμάτων άπό τή 

συζήτηση, καταλήγοντας <ός έξfjς: 
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«ΕΙ ναι ή μοίρα τής 'Ελλάδος δυστυχώς νά προκαλοϋν 

τά μεγάλα θέματα όχι άπλώς άπροκάληπτες διαφορές γνω

μών, πού ή άνταλλαγή τους μπορεί νά δδηγήσει σέ κάποια 

θετικά άποτελέσματα, άλλά νά προκαλοϋν διχασμούς πού 

βασίζονται σέ προκαταλήψεις καί διχάζουν τόν ελληνικό 

λαό σέ δύο λαούς. 'Ελπίζω καί εϋχομαι νά μ ή συμβεί αύτό 

στήν προκειμένη περίπτωση . 

»Εύτυχώς δέν εΙχε συμβεί τό 1961-62. Τότε άκριβώς ξε
κινήσαμε γιά νά πίiμε στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα ... Καί 
ξεκινήσαμε όχι γιά νά μείνουμε συνδεδεμένοι άπλώς μέ 

τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, άλλά γιά νά φθάσουμε στήν 

πλήρη ένταξη τής 'Ελλάδος. Καί δένεΙ χε σημειωθεί καμιά 

διαφωνία». 

Καί άφοu διέγραψε τά στάδια πού χρειάστηκε 

εκτοτε ή 'Ελλάδα νά διανύσει καί τίς δυσχέρειες πού 

βρέθηκε στήν άνάγκη νά άντιμετωπίσει καθ' δδόν 

πρός τήν Εύρώπη, κατέληξε: 

«Δέν φανταζόμουν, άγαπητοί συνάδελφοι, δτι μετά τήν 

άποκατάσταση τής δημοκρατίας, θά είχαμε νέα εμπόδια, 

δτι τά εμπόδια αύτά δέν θά έρχονταν άπό μιά δικτατορία, 

άλλά άπό !\να κόμμα δημοκρατικό, καί δτι τά εμπόδια θά 

ήταν τόσο έντονα ώστε τό κόμμα αύτό νά θεωρήσει άναγ

καίο νά στρέψει τήν πλάτη του πρός δλους μας καί νά 

άποχωρήσει άπό τήν αίθουσα αύτή. Καί δέν τό φανταζό

μουν καί γιά !\να πρόσθετο λόγο: 'Ότι μέ τήν ένταξη τής 

'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα μειώνεται, σέ πάρα 

πολύ μεγάλο βαθμό, δ κίνδυνος μιίiς νέας άπόπειρας γιά 

τήν άνατροπή τής δημοκρατίας». 

'Αποτίοντας φόρο τιμής στούς πρωταγωνιστές, 

άλλά καί στούς άφανείς έργάτες τής Συμφωνίας 'Εν

τάξεως, δ Π. Κανελλόπουλος τόνισε: 

«'Ανέμενα φυσικά νά άσκηθεί κριτική σχετικά μέ τίς 

διαπραγματεύσεις πού έγιναν. Νά άσκηθεί κριτική σχετικά 

μέ'τούς δρους τής μεταβατικής περιόδου . 
»Φυσικό θά ήταν νά νομίζει δ καθένας άπό εμίiς, δτι θά 

τά κατάφερvε καλύτερα, άπ' δ,τι τά κατάφεραν εκείνοι πού 

διαχειρίσθηκαν τό δύσκολο καί μεγάλο αύτό θέμα. ΕΙναι 

άνθρώπινο, νά τό πιστεύουμε, δσοι τό πιστεύουμε. 'Εγώ 

προσωπικά, επιτρέψατέ μου νά πώ δτι δέν διεκδικώ τήν 

τιμή καί τόν τίτλο, δτι θά μποροϋσα νά τά καταφέρω καλύ

τερα. 

»Παρακολούθησα επί δύο χρόνια καί παραπάνω τίς δι

απραγματεύσεις, καθ' δ μέτρο ήταν δυνατό νά τίς παρακο

λουθήσω. Καί πρέπει νά πώ δτι άπορώ γι' αύτή τήν εντύ

πωση πού έχει δημιουργηθεί, δτι δ λα έγιναν εν τφ κ:ρυπτφ . 

Καί ο{ εφημερίδες έγραφαν ποιές ήταν ο{ προτάσεις τής 

Κυβερνήσεως, ποιές ήταν ο{ άντιπροτάσεις τών μελών είτε 

τοϋ Συμβουλίου τών ύπουργών, είτε τής 'Εκτελεστικής 

'Ε πι τροπής. 

»~Ο λα αύτά βρίσκονται πράγματι στίς άποφάσεις πού 

ελήφθηκαν καί βρίσκονται επομένως μέσα στό σώμα τής 

συνθήκης πού ύπογράφηκε στίς 28 Μαίου τοϋ 1979». 

Σχετικά, τέλος, μέ τήν κρίσιμη έπιλογή, ύπέρ ή 

κατά τής έντάξεως στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, ε{πε 

χαρακτηριστικά: 

«Π επιλογή έπρεπε νά γίνει; WH έπρεπε νά μποϋμε στήν 
Εύρωπαϊκή Κοινότητα, δπως είχαμε άποφασίσει δλοι τό 

1961, i\ έπρεπε νά μποϋμε σέ κάποια άλλη δμάδα χωρών ij 
έπρεπε νά μείνουμε δλομόναχοι. 

»'Αγαπητοί φίλοι, θά επαναλάβω μία φράση, πού εΙπε δ 

πρωθυπουργός γιά τήν αiώνια μοναξιά τής 'Ελλάδος πού 

πρέπει κάποτε νά σταματήσει. Ήταν βέβαια ένδοξη καί ή 

αiώνια μοναξιά- α{ώνια μέσα στό χρόνο βεβαίως -,άλλά 

ήταν όδυνηρή καί δέν έχω παρά νά σίiς παραπέμψω στό 

τραγικό έτος 1453. Έκτός τούτ~υ δλομόναχοι δέν έπρεπε 
νά μείνουμε, διότι κανένα κόμμα, 1\ως τώρα, δέν τό εΙχε 

ίσχυρισθεί. Βρήκα τί εΙ χε πεί δ Γεώργιος Παπανδρέου στίς 

19.6.1961, πρίν ύπογραφεί ή Συνθήκη τής Συνδέσεως καί τί 
εΙχε πεί δ κ. Ήλιοϋ στίς 24.7.1962, δταν άρχισε ή συζήτη
ση γιά τήν κύρωση τής συμβάσεως. ·Ο άείμνηστος Γεώρ

γιος Παπανδρέου εΙχε ύπερβάλει καί εΙχε πεί, δτι έπρεπε 

νά γίνει μία κινητοποίηση άνάλογη μέ αύτή πού έγινε αύτό

ματα στίς 28 'Οκτωβρίου. Τόσο σημαντικό θεώρησε τό 

γεγονός τής συνδέσεως, όχι κε'iν τής εντάξεως, ώστε νά 
έπρεπε νά γίνει μία τέτοια κινητοποίηση τών πνευμάτων 

καί τών ψυχών. 'Αλλά, παρά ταϋτα, εΙπε στό λόγο του: 

"' Αποδέχθημεν τήν σύνδεσιν μέ τήν Κοινή 'Αγοράν, διό
τι φοβούμεθα δτι αί δυσμενείς συνέπεια ι τής άπομονώσεως 

θά εΙναι σκληρότεραι άπό τάς δυσμενείς συνεπείας τής 
συνδέσεως". Τάς συνεπείας τής συνδέσεως όχι δπό τήν 

έννοιαν δτι εΙ ναι κακή ή σύνδεση, άλλά ύπό τήν έννοια δτι 

δέν είμεθα προπαρασκευασμένοι άκόμα γιά νά συνδεθοϋμε. 

'Αποδείχθηκε δτι είμαστε προπαρασκευασμένοι. Καί άπο

δείχθηκε δτι σέ δλους σχεδόν τούς τομείς, παρά τήν δια

κοπή τής ούσιαστικής ίσχύος τής συνδέσεως κατά τό διά
στημα τής δικτατορίας, έγιναν σημαντικά βήματα καί στόν 

τομέα τής βιομηχανίας καί στόν τομέα τής γεωργίας. Στίς 

24.1.1962 δ κ. Ήλιοϋ εΙπε: "Θά ήταν επικίνδυνος ρομαν
τισμός ε'iν μέναμε μόνοι είτε στόν κόσμο είτε καί στήν 

Εύρώπη". 

»Δέν χρειάζονται, λοιπόν, περισσότερα, γιά νά άπο

κρουσθεί ή λύση τής παρατάσεως τής αίώνιας μοναξιίiς». 

'Ακολούθησε, στό βήμα δ πρόεδρος τής ΕΔΑ, 

Η. 'Ηλιοu: 

«'Η φυσική θέση, δπου κατά τό Σύνταγμα πρέπει νά 

γίνει ή συζήτηση τών συμφωνιών αύτών, εΙναι τό Κοινοβού

λιο. 'Εδώ, ενώπιος ενωπίφ, θά ύποβάλουμε τό ζήτημα 

μπροστά στό λαό, κάτω άπό τή βάσανο τοϋ εκατέρωθεν 

ελέγχου τών επιχειρημάτων καί τών άντεπιχειρημάτων. 

Γιατί πραγματικά ή μονόπλευρη καί μάλιστα θορυβωδέ

στατα διεξαγόμενη εκστρατεία γιά νά διαφωτισθεί τάχα δ 

λαός, χωρίς νά άκούγεται συγχρόνως καί ή άντίθετη πλευ
ρά καί χωρίς νά επιδιώκεται άπό τή σύγκρουση τών ίδεών 

νά προκύψει ή άλήθεια, μοιάζει σάν προσπάθεια συσκότι

σης καί παραπλάνησης τοϋ λαοϋ. 'Ιδίως γιατί, εκείνοι Πού 
εΙναι άντίθετοι πρός τήν ενταξη χρησιμοποιοϋν τίς πιό 

άδίστακτες παραποιήσεις καί διαστρεβλώσεις τής άλήθει

ας, τίς πιό χοντροειδείς άνακρίβειες, γιά νά θεμελιώσουν 

τούς ίσχυρισμούς τους. Λ.χ . τό δτι ή χώρα μας άποτελεί 

άπλή επαρχία μιίiς μεγάλης περιοχής, γιά τήν τύχη τής 

. δποίας θά άποφασίζει κυριαρχικά τό οίκονομικό διευθυντή
ριο τών Βρυξελλών (δήλωση κ. ·Ανδρέα Παπανδρέου 

27.5.1979). 'Από τήν άπλή άνάγνωση τών κειμένων τών 
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συμφωνιών προκύπτει δτι εlναι έντελώς άνακριβές. VΕτσι, 

άν σύμφωνα μέ τό liρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγμα
τος ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας, είτε γιατί υφίσταται 

ίσχυρές πιέσεις, προκηρύξει δημοψήφισμα, άφοu κατάδη
λα πρόκειται γιά κρίσιμο έθνικό θέμα, θά λείπει ή άντικει

μενική πληροφόρηση του λαοu . Καί υπάρχει κίνδυνος νά 

ψηφίσει όχι σωστά άλλά σύμφωνα μέ δσα θά ε{χε τυχόν 

άφομοιώσει άπό τήν εντονη δσο καί άδίστακτη πλύση έγ

κεφάλου πού του γίνεται. Λ.χ., δταν ό πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ ίσχυρίζεται πώς ο{ μεγάλοι, τό διευθυντήριο των 

Βρυξελλών, θά άποφασίζουν γιά τούς μικρούς, δέν μπορεί 

νά άγνοεί δτι γιά τά μεγάλα θέματα άπαιτείται όμοφωνία 

δλων των εταίρων καί κατά συνέπεια μέ τήν άρνηση τής 

·Ελλάδας ματαιώνονται οί βλαπτικές γιά μaς άποφάσεις. 

·Ως πρός τό ένδεχόμενο δημοψηφίσματος, τό νά λένε όρι

σμένα κόμματα δτι, δταν γίνουν Κυβέρνηση, θά διενεργή

σουν δημοψήφισμα, άποτελεί γνήσια νομική αίρεση, γιατί 

οϋτε τό άν, οϋτε τό πότε θά γίνουν Κυβέρνηση ε{ναι δήλον. 

Παραπέμπουν άπλώς στίς ελληνικές καλένδες». 

Στήν συνέχεια, δ Η. 'Ηλιοu έπέκρινε τό ΠΑΣΟΚ 

καί τό ΚΚΕ γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο άντιμάχονται 

τήν ενταξη στήν ΕΟΚ, όχι μέ έπιχειρήματα άλλά μέ 

συνθήματα. Θά έξηγοuσε κανείς - είπε - τά συν
θήματα τοu ΚΚΕ, γιατί έπηρεάζεται άπό τό ΚΚΣΕ, ~ 

πού είναι έπικεφαλής τής ΚΟΜΕΚΟΝ, μολονότι δ 

Λεονίντ Μπρέζνιεφ άναγνώρισε τήν ΕΟΚ ώς πρα

γματικότητα, μέ τήν όποία σκόπιμο είναι νά συναλ

λάσσεται κανείς ώφέλιμα κι όχι νά τήν καταπολεμεϊ· 

καί συνέχισε: 

«Νομίζω, άκόμα, δτι ή ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ 

θά άποκτήσει τό βάρος πού πρέπει, στό βαθμό πού θά 

υπάρξει άνανέωση καί κοινωνική πρόοδος στήν ·Ελλάδα. 

Καί αuτό έπιβάλλει κυβερνητικό προγραμματισμό γιά τήν 

σωστή καί σταθερή διεκδίκηση τών ελληνικών συμφερόν

των μέσα στήν ΕΟΚ, γιά τήν άναμόρφωση των θεσμών καί 

τήν κινητοποίηση του λαοu, ώστε νά άξιοποιηθοuν οί ώφέ

λειες άπό τήν ενταξη. 

»Τά μονοπώλια δέν κυριαρχοuν μονάχα στήν ΕΟΚ, εΙ

ναι κιόλας κυρίαρχα στή χώρα μας. ·Ο άγώνας μας δμως 

κατά τών μονοπωλίων δεν μπορεί νά γίνει στά πλαίσια μιας 

πολιτικής άπομονωτισμοu, έπικίνδυνης καί άδιανόητης 

liλλωστε σήμερα, άλλά μέσα άπό τήν ίστορική πορεία τής 

συμπαράταξής μας μέ τό σύνολο των έργαζομένων τάξεων 

καί στρωμάτων των κοινοτικών χωρών, σέ εναν κοινό 

άγώνα γιά τή μεταβολή του χαρακτήρα τής ΕΟΚ, τής δο

μής, των θεσμών καί τής πολιτικής της». 

Στή συνέχεια τής όμιλίας του, δ Η. 'Ηλιοu &να

φέρθηκε στήν άνάγκη των ρωμαλέων διαρθρωτικών 

άλλαγ&ν πού άπαιτοuνται, προκειμένου νά κατορ

θώσει ή ·Ελλάδα νά άξιοποιήσει όρθά τήν ενταξή 

της στήν ΕΟΚ, ή όποία, έξάλλου, δέν είναι μόνον ή 
Εύρώπη τοu μεγάλου κεφαλαίου καί τ&ν μονοπωλί

ων, άλλά καί ή Εύρώπη των έργαζομένων, του iσχυ

ροu συνδικαλιστικοί) κινήματος καί τ&ν προοδευτι

κών πολιτικών κινημάτων· καί διερωτήθηκε: 

«'Εκείνο πού δέν μπόρεσα νά κατανοήσω ε{ ναι τό ποιά 

στρατηγική υπηρετεί τό ΠΑΣΟΚ. 'Επιδιώκει τάχα τήν 

Splendid Isolation, τήν λαμπρή άπομόνωση; Γιατί τά περί 
μεσογειακών ενώσεων μέ τή Μάλτα, τό 'Αλγέρι, τήν 'Αλ

βανία 1καί άλλες περιοχές του τρίτου κόσμου εlναι καταδή
λως τελείως άνεδαφικά. Καί μέχρι στιγμής δέν έφωτιστή

καμε άρκετά διά τίς στρατηγικές έπιδιώξεις του ΠΑΣΟΚ. 

'Εξ άλλου εΙ ναι όξύμωρη καί άνέφικτη ή οΙκονομική ενο

ποίηση στό χώρο τής Μεσογείου μέ Κράτη πού ήδη συμ

μετέχουν σέ liλλους οΙκονομικούς καί άμυντικούς συνα

σπισμούς (παράδειγμα: 'Ιταλία στήν ΕΟΚ καί Βουλγαρία 

στήν ΚΟΜΕΚΟΝ καί στό σύμφωνο τής Βαρσοβίας). τέ

τοιος στόχος θά προϋπέθετε άνατροπή παγκοσμίου συσχε

τισμοί) δυνάμεων κάτω άπό ενα έλάχιστα ρεαλιστικό καί 

τελεσφόρο νέο σχήμα, ή τουλάχιστον άμοιβαία άλληλοε

ξοuδετέρωσψ> . 

Παράλληλα, ό Η. 'Ηλιοu έξέφρασε τή διαφωνία 

του μέ τήν εύφορία πού καλλιεργεί ή Κυβέρνηση, 

καθώς καί μέ τήν άντίληψή της δτι τά θέματα πού 

συνδέονται μέ τήν ενταξη όφείλουν νά έπιλύονται 

άποκλειστικά άπό τούς εiδικούς καί τούς τεχνοκρά

τες, χωρίς τήν άπαραίτητη συμμετοχή καί συνειδητή 

συναίνεση του λαοu, άλλά καί άποτίμησε θετικά τίς 

ρυθμίσεις τής συμφωνίας πού άφοροuν τήν πρόνοια 

γιά τούς έργαζομένους, τό Εύρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, τήν άγροτική πολιτική καί τό άγροτικό εiσό

δημα, καταδικάζοντας μέ τήν «παραπλάνηση καί δι

αβουκόληση του λαοu», πάνω στά θέματα αύτά. 

Συμπερασματικά, έπεσήμανε: 

«Τό νά μείνουμε εξω άπό τήν ΕΟΚ θά εΙ χε δλα τά μειο

νεκτήματα τής "περιφερικότητας" καί τής έξάρτησης χω
ρίς νά μπορεί νά τά άνασχέσει καί χωρίς κανένα άπό τά 

πλεονεκτήματα τής ενταξης, μεταξύ των όποίων καί ή 

συμμετοχή στά κέντρα λήψεως άποφάσεων καί διάπλασης 

τής κοινοτικής πολιτικής. 'Αλλά καί στόν καθαρά καί 

στενά οίκονομικό τομέα ή 'Ελλάς μόνον όφελος εχει νά 

άποκομίσει άπό τήν ενταξη - καί μάλιστα άπό τήν πρώτη 
στιγμή. 'Ελέχθη δτι οί δ ρο ι τής συμφωνίας θά μποροuσαν 

νά εlναι καλύτεροι. Τό ζήτημα στασιάζεται . 'Αλλά ή δια

φορά στά ποσοτικά μεγέθη δέν ήταν τέτοια, ώστε νά θέτει 

ζήτημα ώς πρός τήν ίδια τήν θεμελιώδη έπιλογή, τήν όποία 

άντιπροσωπεύει ή ενταξη στήν Κοινότητα. Οϋτε σκέψη 
περί αuτοu δέν μποροuσε νά γίνει. v Άλλωστε, οί δροι βελ

τιώθηκαν αίσθηtά υπέρ τής χώρας μας κατά τήν τελική 
συμφωνία. Μέχρι βαθμοu ώστε σέ μερικά σημεία νά έμφα
νίζεται καί προνομιακή γιά τήν ·Ελλάδα. Τουλάχιστον σέ 

σύγκριση μέ τίς τρείς χώρες (Μ. Βρετανία, Δανία, 'Ιρλαν

δία) πού προηγήθηκαν. VΕτσι π. χ., άντί νά εΙσφέρει ή • Ελ

λάδα στόν προϋπολόγισμό τής Κοινότητας, θά είσπράξει 

τό πρώτο ετος τής ενταξης ποσό 80 εκατομμυρίων λογιστι
κών μονάδων, δηλ. Ι ΙΟ εκατομμύρια δολλαρίων. Διότι εγι

νε δεκτό νά είσφέρει μόνο 30% του φόρου προστιθεμένης 
άξίας κ.λ.π. v Αλλο παράδειγμα: ένώ προβλέπεται ή ενταξη 

νά λειτουργεί άπό Ι 'Ιανουαρίου l98I, ή προστασία καί 
έπιδότηση τής ελληνικής έλαιοπαραγωγής θά Ισχύσει 

άναδρομικά καί κατ' έξαίρεση, άπό του Νοεμβρίου 1980 
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άντί του Νοεμβρίου 1981 (διότι τό σχετικό μέτρο έφαρμό
ζεται άπό φθινόπωρο σέ φθινόπωρο). 

»0{ άγροτικοί μας πληθυσμοί θά ε{ναι ο{ μεγάλοι ώφε
λημένοι άπό τήν ένταξη. 'Αλλά καί ο{ άλλοι κλάδοι τής 

οικονομίας θά έξυγιανθουν, έπειτα άπό μερικές όδυνηρές 
ένίοτε προσαρμογές - πρaγμα άναπόφευκτο καί άναγκαίο 

σέ κάθε έξυγίανση καί μακροπρόθεσμη άνάπτυξη. Ή 
καμπύλη έξέλιξης τής έλληνικής οίκονομίας θά ε{ναι 

"γοργά άνοδική". 

»' Επ1_θυμώ νά τονίσω δτι όρθά μπαίνει μπρός στό λαό 
τό δίλημμα, ι'iν ή ΕΟΚ ε{ ναι εόλογία ij κατάρα. 'Η άπομό
νωσή μας θά ε{ναι κατάρα. 'Από τούς άγώνες του έλληνι

κου λαου θά έξαρτηθεί τό νά γίνει- καί θά γίνει- εόλο

γία ή ένταξή μας. 'Η χώρα μας άποκομίζει άπό τήν ένταξη 

ώφέλη στόν πολιτικό, στόν κοινωνικό, στόν πολιτιστικό 

καί στόν οΙκονομικό τομέα. 'Επιτυγχάνει δημοκρατικό 

έλεγχο στpύς βασικούς τομείς, συμμετέχει στό εόρωπαϊκό 

κίνημα έκδημοκρατισμου, άναπτύσσει σχέσεις μέ τά εό

ρωπαϊκά σοσιαλιστικά καί κομμουνιστικά κόμματα πού 

κινουνται στήν ίδια κατεύθυνση. Κατοχυρώνει τίς δημο

κρατικές διαδικασίες, τούς δημοκρατικούς θεσμούς, τήν 

έθνική 'άξιοπρέπεια καί τά άνθρώπινα δικαιώματα στή χώ
ρα μας. Παρ' δ λες τίς έπιφυλάξεις πού στή διαδρομή τής 

δμιλίας μου διατύπωσα, ή ΕΔΑ θά ψηφίσει ύπέρ τής κύρω

σης τής συμφωνίας τών 'Αθηνών τής 28ης Μαίοω>. 

'Ο Γ. Μαϋρος, άφοϋ καταδίκασε τή στάση τ&ν 

κομμάτων πού άποχώρησαν άπό τή Βουλή καί έξή ρε 

τή σκοπιμότητα τής άμεσης κυρώσεως τής Συνθήκης 

'Εντάξεως άπό τό ελληνικό κοινοβούλιο, έπεσήμανε 
τήν ελλειψη σωστής ένημερώσεως τοϋ ελληνικοϋ 

λαοϋ γύρω άπό τό μείζον θέμα τής εύρωπαϊκής ενο

ποιήσεως, άντέκρουσε τά έπιχειρήματα των έχθρ&ν 

τής έντάξεως- χαρακτηρίζοντας τά συνθήματα πού 
εχουν διαδώσει καί ώς «άπαράδεκτα τερατολογήμα

τα», άνασκόπησε τήν ίστορική πορεία των εύρωπαϊ

κ&ν λαών πρός τήν ενοποίησή τους καί, ειδικότερα, 

τήν έξέλιξη καί τίς προοπτικές πού διανοίγει ή 

εύρωπαϊκή διεύρυνσή της, όχι μόνο πρός τήν 'Ελ

λάδα, άλλά καί τήν 'Ισπανία καί Πορτογαλία, μελ

λοντικά, τή συγκρότηση Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου 

- μέ μέλη έκλεγμένα άπό τούς λαούς τής Κοινότη

τας - καί, τέλος, μέ τήν κοινή άμυντική προσπάθεια 

πού τείνει πρόσφατα νά διαμορφωθεί. 'Οδηγούμα

στε, έπεσήμανε, στή συγκρότηση των 'Ηνωμένων 

Πολιτειών τής Εύρώπης, γεγονός τεράστιας ίστορι

κής σημασίας καί κατέληξε: 

«~Εγινε πολύς λόγος περί μειώσως τής άνεξαρτησίας 

καί τής έθνικής μας κυριαρχίας. Θά έκστομίσω βαρεία φρά

ση, βαρύ χαρακτηρισμό. Πρδκειται γιά πελώρια άνοησία. 

'Ό,τι ύπάρχει στόν κόσμο σήμερα καί δ, τι θά ύπάρξει δέν 

ε{ναι τίποτε ι'iλλο παρά σταδιακές μειώσεις των κυριαρχι

κών δικαιωμάτων τών διαφόρων χωρών. "Οσες συνθήκες 

κάνομε, μέ δποιαδήποτε χώρα, πολιτιστικές, έμπορικές, 

οΙκονομικές καί συμμαχικές, σημαίνουν κάποιο περιορι

σμό τής κυριαρχίας μας. Τό έπιχείρημα, περί περιορισμου 

τής άνεξαρτησίας άπευθύνεται σέ πολύ άφελείς. 

»"Οσοι μάχονται έναντίον τής Κοινότητος, θέλουν μία 

μικρή καί άσήμαντη 'Ελλάδα, σάν αύτή πού μaς δδήγησε 

στήν έθνική καταισχύνη τό 1897. Μέσα στίς κοσμογονίες 
πού γίνονται σήμερα στόν εόρωπαϊκό χώρο, ή 'Ελλάς κα

λείται νά παίξει σημαντικό ρόλο. Διαθέτει τεράστιες δυνά

μεις γιά Vά τό έπιτύχει. 'Η στιγμή εΙ ναι ίστορική, άσφα
λώς, ή πιό σημαντική τής νεώτερης ίστορίας μας». 

'Αρχίζοντας τήν όμιλία του, ό Ι. Πεσμαζόγλου, 

καθόρισε τή βασική θέση τοϋ ΚΟΔΗΣΟ: 

«Τό κόμμα του Δημοκρατικου Σοσιαλισμου θά ψηφίσει 

τήν Πράξη προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος στίς Εόρωπαϊκές 

Κοινότητες, παρ' δλο δτι ύπάρχουν σοβαρές άδυναμίες 

στή Συμφωνία αύτή, πού άναφέρονται στή μεταβατική πε

ρίοδο, στήν έγκατάλειψη δρισμένων βασικών δικαιωμά

των καί έξασφαλίσεων πού ε{ χ αν άναγνωρισθεί στήν 'Ελ

λάδα στήν πρώτη συμψωνία γιά τή σύνδεση τής χώρας, 

πού ε{ναι γνωστή ώς Συμφωνία των 'Αθηνών. 

»Τό ΚΟΔΗΣΟ θεωρεί δτι ή ένταξη τής 'Ελλάδας στήν 

Εόρωπαϊκή Κοινότητα άποτελεί δικαίωμα, οχι παραχώρη

ση. Εlναι δικαίωμα του έλληνικου λαου. Καί αότή ή βασι

κή θέση μaς διαφοροποιεί άπό τήν Κυβέρνηση, δπως έπί

σης μaς διαφοροποιεί ή πεποίθηση δτι ή ένταξή μας, ή 
συμμετοχή μας σ' δ λες τίς διαδικασίες τής Εόρωπαϊκής 

Κοινότητας, άποτελεί παράγοντα προοδευτικής άλλαγής 

γιά τήν 'Ελλάδα, οχι συντήρηση . ~Εχουμε, λοιπόν, τήν 

πεποίθηση δτι ή Συνθήκη πρέπει νά κυρωθεί καί δποιαδή

ποτε καθυστέρηση ij ματαίωση τής κύρωσης θά άποτελέ
σει ζημιά γιά τόν έλληνικό λαό». 

Καί διευκρίνησε: 

«Πρώτον, θά δδηγουσε σέ μιά γενικότερη έμπλοκή, μέ 

άποτέλεσμα τόν έπαναπροσδιορισμό πλέον τών σχέσεών 

μας μέ τήν Εόρωπαϊκή Κοινότητα σέ μιά νέα διαδικασία 

διαπραγματεύσεων, πού άναγκαστικά θά συνδυασθεί μέ τίς 

διαπραγματεύσεις γιά τήν προσχώρηση στήν Κοινότητα 

τής 'Ισπανίας καί Πορτογαλίας. Αύτό θ' άποτελουσε άνά

σχεση γιά τήν οΙκονομική άνάπτυξη του τόπου, άνάσχεση 

γιά τήν προστασία καί τήν προαγωγή των συμφερότων τών 

'Ελλήνων έργαζομένων. Δεύτερον, ε{ ναι άνεπίπτρεπτη καί 

δποιαδήποτε άμφιβολία ij άβεβαιότητα, δπως πρός τό ι'iν 
θά ίσχύσει καί θά έφαρμοσθεί ή Συνθήκη. Καί μιά τέτοια 

άμφιβολία καλλιεργείται ij τουλάχιστον έπιδιώκεται, άπό 
τήν δήλωση του ΠΑΣΟΚ, δτι δέν δεσμεύεται άπό τήν άπό

φαση τής Βουλής καί άπό τήν άνακοίνωση δτι τό κόμμα 

αότό έπιφυλάσσεται νά διεξαγάγει δημοψήφισμα πάνω στό 
θέμα, δταν ποτέ ελθει στήν έξουσία. Μιά τέτοιου είδους 
άβεβαιότητα- ι'iν έπρόκειτο νά ε{ναι πιστευτή καί νά έπι

κρατήσει- θά άποτελουσε πλήγμα γιά τόν τόπο, πλήγμα 

γιά τούς έργαζόμενους, γιατί θά άποδυνάμωνε τά δικαιώμα

τά μας μέσα στήν Εόρωπαϊκή Κοινότητα καί συγχρόνως θά 

δημιουργουσε άνάσχεση στήν κινητοποίηση τών δημι

ουργικών μας δυνάμεων, γιά νά άξιοποιήσουμε άκριβώς τίς 

ώφέλειές μας άπό τήν συμμετοχή μας στήν Εόρωπαϊκή 

Κοινότητα». 

'Ο πρόεδρος τοϋ ΚΟΔΗΣΟ προσδιόρισε τίς εtδι-
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κότερες κατευθύνσεις πού διαμορφώνονται νομοτε

λειακά στούς κόλπους τfjς Εύρωπαϊκfjς Κοινότητας 

καί προορίζονται νά άποδεχτοϋν ίδιαίτερα σημαντι

κές καί γιά τόν έλληνικό, όπως καί γιά τούς ι'iλλους 

λαούς πού συναπαρτίζουν τήν Κοινότητα: αύτονομία 

των εύρωπαϊκών λαών άπέναντι στίς ύπερδυνάμεις 

καί αuξηση της έπιρροfjς τfjς Εύρώπης στη διαμόρ
φωση των διεθνών έξελίξεων· προστασία- τοϋ άγρο

τικοϋ τομέα· κοινή άντιμετώπιση των μεγάλων καί 

κρίσιμων προβλημάτων τfjς έποχfjς μας - όπως ίδί

ως ή προστασία τfjς είρήνης καί τfjς δημοκρατίας, τό 

ένεργειακό πρόβλημα, ένίσχυση τοϋ διαλόγου Βορ

ρti-Νότου, άναδιοργάνωση τοϋ Διεθνοϋς Νομισματι

κοϋ Συστήματος άνάπτυξη των σχέσεων μέ τίς άνα

πτυσσόμενες χώρες καί ίδίως τίς άραβοαφρικανικές 

άποκέντρωση καί περιφερειακή άνάπτυξη σέ εύρω

παϊκη κλίμακα. Οί έξελίξεις αύτές, τόνισε, «άνταπο
κρίνονται στά μόνιμα συμφέροντα καί στην γεωπο

λιτική θέση τfjς χώρας μας στόν Εύρωπαϊκό Νότο». 

Στη συνέχεια τfjς δμιλίας του, δ Ι. Πεσμαζόγλου 

άντέκρουσε, ενα πρός ενα, τά συνθήματα καί τούς 

ίσχυρισμούς πού προβάλλονται άπό πολιτικούς σχη

ματισμούς άντίθετους στην ενταξη τfjς • Ελλάδος. 
'Ολοκληρώνοντας τήν άγόρευση του, δ πρόεδρος 

τοϋ ΚΟΔΗΣΟ στράφηκε πρός την Κυβέρνηση: 

«u Αν ή Κυβέρνηση ε{χε ό.κολουθήσει ό.μέσως άπό τίς 
ό.ρχές του 1975 τή γραμμή πού είχαμε χαράξει ό.πό τόν 
Σεπτέμβριο ώς Κυβέρνηση ·Εθνικής 'Ενότητας, τότε πού 

είχαμε προβάλει τό σύνολο τ&ν προτάσεων καί αiτημάτων 

μας πρός τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, άν ε{χε επιμείνει 

στήν εφαρμογή στό άκέραιο τής Συμφωνίας τ&ν 'Αθηνών 

καί προπαντός τής άγροτικής εναρμόνισης καί παράλληλα 

στήν εναρξη των διαπραγματεύσεων γιά τήν πλήρη ενταξή 

μας, τότε εμείς εχουμε τήν πεποίθηση, ότι τό άποτέλεσμα 

θά ε{ χε τελειώσει καί ταχύτερα καί θά ήταν κατηγορηματι
κά πιό ικανοποιητικό, πιό εξασφαλιστικό γιά τόν Ι:λληνι

κό λαό». 

'Επεξηγώντας τη θέση του, άπέδωσε στην τακτι

κή τfjς Κυβερνήσεως τίς σοβαρές, κατά την ι'iποψη 

του, άδυναμίες πού έντοπίζονται σέ είδικές διατάξεις 

τfjς Πράξεως προσχωρήσεως: δυνατότητα έπιβολfjς 
περιορισμών σέ βάρος των έλληνικών έξαγωγών 

(ι'iρθρο 135), διάφορη διατύπωση τοϋ ι'iρθρου 9 (γιά 
την εννοια τfjς μεταβατικής περιόδου) άπό τό άντί

στοιχο της Πράξεως προσχωρήσεως των τριών χω

ρών πού έντάχθηκαν τό 1972, σχετικά δυσανάλογη 
μεταχείριση σ' ό,τι άφορt'iτήν έλεύθερη κυκλοφορία 

των έργαζομένων (ι'iρθρο 45). Παράλληλα, έπέρριψε 
εύθύνες στην Κυβέρνηση γιά την έλλιπfj προπαρα

σκευή της χώρας ένόψει τfjς έντάξεως, όπως διαφαί

νεται στά θέματα πού άφοροϋν τόν καθορισμό των 

θεσμών καί των κανονισμών γιά τήν ι'iσκηση έπιχει

ρηματικfjς δραστηριότητας στην • Ελλάδα, την κα
τάρτιση περιφερειακών προγραμμάτων καί την όρ-

γάνωση τfjς γεωργίας, άλλά καί των μικρών βιοτε

χνικών καί έπαγγελματικών δραστηριοτήτων. Έπε

σήμανε, τέλος, την ι'iμεση άνάγκη γιά ριζική άνασύν

ταξη τfjς δημόσιας διοικήσεως καί κατάλληλη προ

σαρμογή τfjς έλληνικfjς οίκονομίας στή 1νέα πραγμα

τικότητα πού διανοίγεται μέ την ενταξη. 

·Ο Σ π. Θεοτόκης, έκπρόσωπος τfjς 'Εθνικής 

Παρατάξεως, τάχθηκε άνεπιφύλακτα ύπέρ τfjς είσό
δου τfjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ. 'Αφοϋ άναφέρθηκε 

τόσο στίς μελλοντικές προοπτικές όσο καί στά τρέ

χοντα προβλήματα τfjς Εύρώπης, καθώς καί σέ δρι

σμένα καίρια σημεία τfjς Συμφωνίας γιά τήν ενταξη, 

προσδιόρισε τη βασική τοποθέτηση του, μέ τόν άκό

λουθο τρόπο: 

«Έδοκιμάσατε επιμόνως νά εiσέλθωμεν είς τήν Κοινή 

'Αγοράν. 'Ορθώς. Διότι ή 'Ελλάς δέν εχει liλλην εναλλα

κτικήν λύσιν, παρά νά ε{ ναι στενά δεμένη μέ τήν Εύρώπην. 

τί τής άπομένει, έάν δέν ήτο; Μήπως ή ούδετερότης; ·Ο 

ίδιος ό κύριος πρωθυπουργός, είς τήν άγόρευσίν του τόν 

'Απρίλιον του 1976, άνέπτυξε ενώπιον ή μ& ν τάς όδυνη ράς 
συνεπείας, τάς όποίας εχει ή ούδετέρα πολιτική. Καί εχετε 

καί πρόσθετα παραδείγματα, ότι καί Κράτη, τά όποία άνή

κον είς τήν γραμμήν τής ούδετερότητος, άντελήφθησαν 

δτι ή ούδετερότης άποτελεί επικίνδυνον πολιτικήν διά τήν 

ύπόστασίν των. Καί ύπαινίσσομαι τήν Γιουγκοσλαβίαν 

καί τήν Αίγυπτον. 'Επομένως, διά τήν 'Ελλάδα δέν ύπάρ

χει εναλλάκτική λύσις άπό τήν ΗΕνωσιν μετά τ&ν εύρω

παϊκ&ν/χωρ&ν, ύπό τόν δρον δτι θά συνειδητοποιήση ό 
Ι:λληνικός λαός καί ήμείς δλοι, δτι αύτή ή ΗΕνωσις εiς τήν 

Κοινήν 'Αγορά ν προϋποθέτει νά είμεθα ετοιμοι διά θυσίας 

άπό τό ενα μέρος καί νά μήν ύποτιμήσωμεν δτι, διά νά 

ήμπορέση είς τό άπώτερον μέλλον νά πραγματοποιηθή, 

χρειάζεται, κύριοι βουλευταί, νά ύπάρξη σύμπραξις καί 

συνεννόησις δλων τ&ν δημοκρατικών χωρών του ελευθέ

ρου κόσμου καί κυρίως μετά τής 'Αμερικής. 

»Καί άφου, κύριοι βουλευταί, εξακαθάρισα τήν θέσιν 

της 'Εθνικής Παρατάξεως, καθόσον άφορά τήν άποδοχή 
ύπερψηφίσεως τής Συμβάσεως τής 'Ενώσεως, θά μου επι

τρέψετε νά κάνω μίαν τελευταίαν παρατήρησιν. 

»Κατά τήν ίδικήν μου γνώμην, τό λάθος τής Κυβερνή

σεως ύπήρξεν δτι διαπραγματευομένη τήν είσοδόν μας είς 

τήν Κοινή 'Αγορά, επί πολλά ετη, δέν εφρόντισε εστω καί 

σταδιακά νά ενημερώσει τήν κοινήν γνώμην καί νά εξηγεί 
διά τάς δυσχερείας της. Δέν άποτελεί καθόλου μομφήν, δτι 

σέ τοιούτου είδους θέματα τοιαύτας συναντά δυσχερείας. 

Καί έάν αύτάς ήθελε τάς καταστήσει γνωστάς, δέν λέγω εiς 
άνευθύνους άνθρώπους, άλλά είς ύπευθύνους ,πολιτικούς, 

θά ήμποροϋσε, δχι μόνον νά άποφύγει προσθέτους δυσχε

ρείας, τάς όποίας ενδεχομένως καί θά συναντήσει, μέ τήν 
δημαγωγίαν ή όποία περί τήν ενταξή μας γίνεται παντου, 

άλλά θά ήμπορουσε νά εχει καί τήν συμπαράστασιν πολ

λών εξ ήμ&ν ot όποίοι, ώς γνωστόν, εύρισκόμεθα είς πάρα 
πολλά θέματα είς άπόλυτον άντίθεσιν μέ τήν Ι:λληνικήν 

Κυβέρνησιν». 

'Ο Λ. Κύρκος κυρίως άνέλυσε, άπό τη σκοπιά 

τοϋ ΚΚΕ (έσ.), τη θέση πού διαγράφεται γιά τήν 
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'Ελλάδα στούς κόλπους τής Εύρωπαϊκής Κοινότη

τας καί προσδιόρισε τίς δυνατότητες πού προσφέ

ρονται, μέσα άπό ενα «πρόγραμμα πάλης», γιά τήν 

προάσπιση τών δικαιωμάτων τής 'Ελλάδος, τόν έκ

δημοκρατισμό τών θεσμών καί τών δομών τής Κοι

νότητας, τή διεύρυνση τής συμμετοχής τών έργαζο

μένων στά κέντρα λήψεως τών άποφάσεων, τήν έπι

βολή έλέγχου άπό τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω 

στήν 'Επιτροπή καί τό Συμβούλιο τών ύπουργών· 

καί έπεσήμανε: 

«'Η πείρα τής σύνδεσης, πού δεν μπορεί νά άγνοείται, 

ή διάψευση των προβλέψεων τής 'Αριστεράς γιά τά άπο
τελέσματα τής ενταξης, δδηγοuν στό συμπέρασμα δτι δ 

τόπος καί ή 'Αριστερά χρειάζονται μιά άντικειμενική 

έκτίμηση των συνεπειών τής ενταξης καί δχι μιά έπιβολή 
σ' αuτήν ίδεολογικοu χαρακτήρα έκτιμήσεων. Καί πρέπει 

νά ποuμε καθαρά, δτι ή καταστροφολογία δέν εχει έπιστη

μονική βάση, ένώ εχει έξαιρετικά άρνητικές συνέπειες: 
σκορπά τόν πανικό σέ πλατιές μάζες έργαζομένων, χωρίς 

νά τίς προσανατολίζει κάπου άγωνιστικά, καί τίς καταδικά

ζει στήν άκινησία πού άπ' αuτή έπωφελοuνται οί δυνάμεις 

τfjς όλιγαρχίας». 

Συνοψίζοντας τίς θέσεις του, δ Λ. Κύρκος ύπο

γράμμισε: 

«Κύριε πρόεδρε, τό Κομμουνιστικό κόμμα ·Ελλάδας 

'Εσωτερικοί) θά ψηφίσει ΝΑΙ στήν ενταξη τής 'Ελλάδας 

στίς Εuρωπαϊκές Κοινότητες. 'Από μιά λογική δμως -τα
ξική καί πολιτική- διαμετρικά άντίθετη πρός έκείνη τής 

ΝΔ. 'Από τήν ίδια σκοπιά, έπικρίνουμε σφόδρα τήν Κυ

βέρνηση, γιατί, κατά τήν έκτίμησή μας, δέχτηκε άνισότι

μους δρους κι άφησε τήν χώρα άπαράσκευη καί τό λαό 

άπληροφόρητο. Πρόσθεσε, δηλαδή, στίς δυσκολίες καί τά 

προβλήματα πού ύπήρχαν κι άλλα. Καί θέλησε ν' άποξε

νώσει τίς μόνες δυνάμεις πού μποροuν, τήν Ιστορική πρό

κληση τής ενταξης, νά τήν μετατρέψουν σέ δυνατότητα γιά 

τόν τόπο μας καί τό μέλλον του, τούς έργαζόμενους, τό λαό 

μας. Σ' αuτούς τούς έργάτες, τούς άγρότες, τούς άπλούς 

άνθρώπους, άπευθύνεται μ' έμπιστοσύνη τό κόμμα μας 

άπό τό βήμα τής Βουλής. Γιά νά τούς καλέσει, άπορρί

πτοντας τό δίλημμα "κόλαση ή παράδεισος" , νά όργανώ
σουν παντοu, γύρω άπό συγκεκριμένα προγράμματα πάλης, 

τόν άγώνα, ωστε ή ενταξη νά μήν άποτελέσει μιάν έπιχεί

ρηση γιά τήν έδραίωση τής κυριαρχίας των μονοπωλίων 

στήν χώρα μας, άλλά γιά τήν διεύρυνση τών δημοκρατικών 

κατακτήσεων των έργαζομένων στό έπίπεδο τών χωρών 

τής Κοινότητας καί πέρα άπό αuτά, στήν κατεύθυνση του 

Σοσιαλισμοu. Γιά τήν αϋξηση τοu μεριδίου τής έργασίας 
στό έθνικό εiσόδημα, τουλάχιστο στά έπίπεδα των χωρών 

τής ΕΟΚ καί γιά μιά ταχύρρυθμη άνάπτυξη δημοκρατικοί) 

χαρακτήρα. Γιά τήν άσκηση μιάς πολιτικής άνεξαρτησί

ας, είρήνης καί συνεργασίας καί μέ τίς χώρες τής σοσιαλι

στικής Εuρώπης πάνω άπό τεχνητές διαιρέσεις, δπως καί 

με δ λες τίς άλλες. Γιά νά συμβάλει καί ή ·Ελλάδα στήν 

Ιστορική διαδικασία τfjς μετατροπής τής ΕΟΚ σέ Εuρώπη 

των έργαζομένων, πού άποτελεί τή μοναδική έναλλακτική 

λύση άπό τά σημερινά άδιέξοδα. 

»'Απορρίπτουμε τή συλλογιστική πού βασίζεται στήν 

ύποτίμηση τής πάλης τών λαών κι άρνιέται κάθε προοπτι
κή γιά τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής Κοινοτικής 

Εuρώπης. Καί έπιμένουμε, άντίστροφα, μαζί μέ τά μεγαλύ

τερα ΚΚ τής Εuρώπης, τό Ιταλικό, τό γαλλικό, τό Ισπανι

κό, πώς άν ύπάρχει μιά σοσιαλιστική προοπτική γιά τήν 

ΕΟΚ καί γιά μιά-μιά τίς εuρωπαϊκές χώρες, αuτή ε{ναι μέ

σα άπό τόν βαθύ έκδημοκρατισμό των θεσμών καί των δο
μών τής Κοινότητας καί τών χωρών της, μέσα άπό τήν 

προώθηση των έργαζομένων πρός τά κέντρα, δπου παίρ

νονται ο{ άποφάσεις καί τόν συντονισμό τής πάλης των 

προοδευτικών καί δημοκρατικών δυνάμεων κατά τής διε

θνοuς του μονοπωλιακοί) κεφαλαίου». 

'Από τήν κυβερνητική πλευρά, άγόρευσαν οί 

ύπουργοί Κ. Μητσοτάκης, Ι. Μπουτος, Α. Κανελλό
πουλος, καθώς καί ο{ περισσότερο άρμόδιοι ύπουρ

γοί, Γ. Ράλλης καί Γ. Κοντογεώργης. 'Ο τελευταίος, 

άπαντώντας καί στούς άγορητές τής άντιπολιτεύσε

ως, διευκρίνησε, στήν άρχή τής δμιλίας του, δτι θά 
άναφερθεί στήν Πράξη πού περιέχει τίς μεταβατικές 
ρυθμίσεις γιά τό διάστημα τής μεταβατικής περιό

δου: 

«Κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου πού θά 

συντελείται ή προοδευτική προσέγγιση των τιμών των έλ

ληνικών άγροτικών προϊόντων πρός τίς κοινοτικές θά λει

τουργεί καί στήν περίπτωσή μας δ μηχανισμός τών έξισω

τικών ποσών έντάξεως. Ύπεστηρίχθη δτι ε{ναι ο{ ίδιες οί 

άντισταθμιστικές είσφορές, ύπό άλλη μορφή, πού πληρώ
ναμε ώς τρίτη συνδεδεμένη χώρα. Πρόκειται περί άδικαιο

λογήτου ή ήθελημένης άγνοίας βασικών στοιχείων τής 

κοινής άγροτικής πολιτικής. 

»Παρετήρησε δ άξιότιμος άρχηγός τής ΕΔΗΚ δτι καί 

μετά τήν πάροδο τής έπταετοuς μεταβατικής περιόδου πού 

προβλέπεται γιά τήν έλευθέρα κίνηση των έργαζομένων ή 

Κοινότης θά μπορεί μονομερώς νά έφαρμόση περιορι

σμούς στήν έλευθέρα κίνηση των· Ελλήνων έργαζομένων. 

»Δέν ε{ναι δμως ετσι. Ή "κοινή δήλωση" τήν όποία 

εχει ύπ' δψιν του, άναφέρει δτι ύπό ώρισμένας προϋποθέ

σεις τά Κράτη-μέλη θά μποροuν νά προσφύγουν στά όργα

να τής Κοινότητος πρός έξεύρεση λύσεως, στήν περίπτω
ση πού θά έδημιουργοuντο δυσχέρειες στήν κοινοτική κα

τάσταση. 

»'Αλλά Κράτος-μέλος θά ε{ ναι καί ή 'Ελλάς, δταν θά 

lσχύη ή Συνθήκη, άρα ή διάταξη δένε{ ναι μονομερής ύπέρ 

τής Κοινότητος, άλλ' άμφοτεροβαρής. ΗΟπου στά κοινο

τικά κείμενα γίνεται ή διάκριση μεταξύ των παλαιών με

λών τής Κοινότητος καί του προσχωροuντος μέλους, τά 

παλαιά άναφέρονται είτε ώς άρχικά μέλη ή ή Κοινότης ύπό 

τήν παροuσα της σύνθεση, γιά νά γίνη ή διάκριση άπό τό 

νέο μέλος. 

»WΗθελα νά προσθέσω δτι ή ίδια άκριβώς κοινή δήλω

ση ύπήρχε καί στήν προηγούμενη διεύρυνση καί έπομένως 

δέν ε{ναι κάτι τό νέο πού έφαρμόζεται μόνο στήν περίπτω

ση προσχωρήσεως τής ·Ελλάδος. 

»'Αλλά διερωτώμαι, μήπως ή δήλωση ε{ναι καί ύπέρ 

τής 'Ελλάδος, iδίως μετά τήν άναμενομένη νέα διεύρυνση 

τής Κοινότητος, στήν όποία άσφαλώς θά έπαναληφθή. 
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»'Έγινε ή σκέψη ότι προστατεύει καί τήν ·Ελλάδα; 

» Καθ' ή μας άναμφισβήτητα είναι καί ύπέρ τής • Ελλά
δος καί ή διατύπωσή της προστατεύει άπό αύθαίρετη χρή

ση τής δυνατότητας πού. παρέχεται. 

»Θά ήθελα νιi βεβαιιhσω τήν έθνική 'Αντιπροσωπεία 
ότι κατεβλήθη άπό τήν Κυβέρνηση κάθε προσπάθεια καί 

άπό όλους πού άσχολήθηκαν μέ αύτή τήν διαπραγμάτευση, 

γιά νά έξασφαλισθουν σέ μεγαλύτερο βαθμό τά έθνικά 

συμφέροντα, άκόμη καί γιά τή μεταβατική περίοδο, γιά νά 

έξασφαλισθή ή όμαλή προσαρμογή τής ο{κονομίας μας μέ 

τό κοινοτικό καθεστως. 

»Πρέπει νά ξέρετε ότι μέ τίς μεταβατικές ρυθμίσεις πού 

πετύχαμε, όχι μόνον έξασφαλίζεται ή όμαλή προσαρμογή 

τής οίκονομίας μας, άλλά έπετύχαμε καί κάτι πού δέν 

ύπήρξε στήν προηγούμενη διεύρυνση. 

»'Εδεσμεύθη ή Κοινότης νά τροποποιήση τούς κοινο
τικούς κανονισμούς καί νά έξασφαλισθή γιά ώρισμένα βα
σικά προϊόντα πού ένδιαφέρουν τούς ~Ελληνες άγρότες, 

όπως είναι τό βαμβάκι, ή σταφίδα καί οί ποικιλίες τών 

έλληνικών καπνών, νά άναγνωρισθουν ώς κοινοτικά προϊ

όντα καί νά τύχουν τών είσοδηματικών ένισχύσεων διά τής 

προστασίας πού παρέχει ή κοινή άγροτική πολιτική. Αύτό 

είναι μεγάλο έπίτευγμα, γιατί ή 'Ιρλανδία είχε προσπαθή

σει νά έπιi"ύχη άνάλογες δεσμεύσεις τfi? Κοινότητος γιά 

ώρισμένα προϊόντα της, καί δέν τό έπέτυχi;. Στήν περίπτω

ση τή δική μας, ή Κοινότης, μέ τήν κατανόηση πού εδειξε, 

δέχθηκε τό βάσιμο του αίτήματός μας, γιατί όλα αύτά τά 

προϊόντα άντιπροσωπεύουν περισσότερο άπό τό 10% τής 
άξίας τής άγροτικής παραγωγής καί προεβλέφθησαν αύτές 

ο{ ρυθμίσεις πού είναι πολύ εύνοϊκές γιά τούς άγρότ~ς μας. 

'Αλλά έκεί πού οί μεταβατικές ρυθμίσεις είναι άναμφισβή

τητα εύνοϊκές, είναι στόν δημοσιονομικό τομέα, γιατί έξα

σφαλίζεται ενα θετικό δημοσιονομικό άποτέλεσμα, άπό 

τόν πρώτο χρόνο, τό όποίο προοδευτικά αύξάνεται, καί μέ 

τό τέλος τής μεταβατικ:ής περιόδου, μέ τά σημερινά δεδομέ

να, μέ τίς σημερινές έκ:τιμήσεις παραγωγής κ:αί έμπορίας 

τών άγροτικών μας προϊόντων φθάνει σέ ενα ποσό πού 

ξεπερνάει τά 500 έκατ. λογιστικές μονάδες τόν χρόνο. Καί 

κάτι άλλο, πού πολλές φορές παραγνωρίζεται. 

»0{ διαπραγματεύσεις μας μέ τήν ΕΟΚ εγιναν σέ μιά 
έποχή πού ή ίδια ή Κοινότης άντιμετωπίζει σοβαρά προ

βλήματα. 'Η Κοινότης άντιμετωπίζει ενα πρόβλημα στα

σιμότητας, άνεργείας, πληθωρισμου. 'Αντιμετωπίζει κρί

σεις σέ ώρισμένους κλάδους τής βιομηχανίας. 'Αντιμετω

πίζει τήν πολιτική πρόκληση του νά δεχθεί τρείς χώρες μέ 

χαμηλότερη άνάπτυξη ε{ς τούς κόλπους της. ΕΙναι όλα 

αύτά προβλήματα τά όποία δέν μπορουν νά παραγνωρι

σθουν. 'Η Κοινότης εΙ ναι §να ζωντανός όργανισμός, δέν 

εΙναι μία "μουμιοποιημένη" όργάνωση. ΕΙναι ζωντανός 

όργανισμός πού ζ ή μέσα στήν πραγματικότητα, εξελίσσε

ται καί πρέπει σέ κάθε της βήμα να λαμβάνη ύπ' όψιν τήν 

πραγματικότητα αύτή. Καί μέσα ε{ς αύτό τό πλαίσιο έπιτύ

χαμε μέ μεγάλη προσπάθεια όλες αύτές τίς μεταβατικές: 

ρυθμίσεις κ:αί πιστεύουμε ότι δέν θά επρεπε νά άποτελή' 
άντικείμενο κριτικής είς τήν αίθουσαν αύτήν του αν μία 

ρύθμιση εΙναι όλιγότερο η περισσότερο εύνοϊκ:ή άπ' ό,τι 

θά μπορουσε νά είναι. Καί μάλιστα, όταν αύτό ύποστηρίζε

ται, όπως είπε ό κ:. πρωθυπουργός, έν άγνοίg πολλές φορές 

τών δυσκολιών πού ύπήρχαν, τίς όποίες πρέπει νά σας πώ 

οϋτε έμείς δέν ξέρουμε πολλές φορές, διότι πολλά θέματα 

τά έχειρίζετο ό ίδιος προσωπικά κατ' εύθείαν μέ τούς ήγέ

τας τών άλλων χωρών τής Κοινότητος. 'Εκείνο πού πρέπει 

ή έθνική Ι Αντιπροσωπεία νά κρίνη εΙναι αύτό τό γεγονός 
τής προσχωρήσεως μας στίς :έύρωπαϊκές Κοινότητες, πού 
άποτελεί τήν άφετηρία μιας καινούργιας έποχής γιά τόν 

τόπο. Μιας έποχής πού θά διhση τίς δυνατότητες είς τήν 

έλληνική οίκονομία νά άναπτυχθή καί στόν έλληνικό λαό 

νά εύημερήση». 

Μετά τήν δλοκλήρωση τής τετραήμερης συζητή

σεως, άκολούθησε ψηφοφορία έπί τής «άρχής», ή 

όποία κατέληξε στήν εγκριση τής Συμφωνίας μέ 193 
ψήφους - 13 περισσότερες άπό τίς άναγκαίες γιά 
τήν κύρωσή της, σύμφωνα μέ τό άρθρο 28 του Συντά
γματος. 

'Υπέρ τής Συμφωνίας 'Εντάξεως ψήφισαν 175 
βουλευτές τήζ Νέας Δημοκρατίας, 4 του ΚΟΔΗΣΟ, 4 
τής 'Εθνικής Παρατάξεως, 2 τής ΕΔΗΚ (Σ. Χούτας, 
Μ. Ξυλούρης), 1 του ΚΚΕ Εσ. (Λ. Κύρκος), 1 τής 
ΕΔΑ, 6 άνεξάρτητοι (Π. Κανελλόπουλος, Γ. Μαυρος, 
I. Σεργάκης, Α. Πνευματικός, Στ. Παπαθεμελής καί 
Γ. Παπαευθυμίου). Τά τρία μέλη τής ΕΔΗΚ (I. 
Ζίγδης, Ν. Βενιζέλος, Ν. Μπαντουβίiς) δήλωσαν 
«παρών». 

Κατά τή δεύτερη ψηφοφορία καταμετρήθηκαν 

199 ψήφοι ύπέρ του νομοσχεδίου «κατ' άρθρον» καί 
2 έναντίον (Λ. Κύρκος, Στ. Παπαθεμελής)- μέ αίτι

ολογικό τή διαφωνία γιά τή διατύπωση δρισμένων 

άρθρων τής Συμφωνίαςs3. 

Μετά i"ή λήξη τής ψηφοφορίας, δ Κ. Καραμαν

λής δήλωσε: 

«Ή έλληνική Βουλή έθεσε σήμερα μέ τήν ψήφο της τά 

θεμέλια έν6ς λαμπροu οΙκοδομήματος: Τήν ένταξή μας 

στήν 'Ηνωμένη Εvρώπη. Καί δημιούργησε τίς προϋποθέ

σεις γιά ένα καλύτερο καί πρ6 παντ6ς άσφαλέστερο μέλ

λον γιά τ6 λα6 μας. 

»Ή άξιοποίηση, βέβαια, αύτής τής μεγάλης εvκαιρίας 
πού μiiς προσφέρεται, θά άπαιτήσει έπίπονη καl μεθοδική 

προσπάθεια. Καί η προσπάθεια αύτή θά πρέπει νά γlνη πι6 

έντονη σήμερα, δεδομένου ότι η ένταξή μας στήν Κοιν6-

τητα πραγματοποιείται σέ μιά έποχή πού δ κ6σμος δλ6-

κληρος, καί Ιδιαίτερα η Εύρώπη, άντιμετωπίζουν κρίσιμα 

προβλήματα. 

»'Η σύμπτωση, όμως, αύτή πού μπορεί νά εlναι μειονέ

κτημα θά μiiς έπιτρέψει νά άντιμετωπίσουμε άπ6 κοινοu μέ 

τούς έταίρους μας, καί συνεπώς μέ μεγαλύτερη άσφάλεια, 

τ6 μέλλον πού διαγράφεται άβέβαιον. 

»Αύτον6ητο εlναι ότι στήν προσπάθεια αvτή θά πρέπει 

νά συστρατευθοuμε όλοι ο{ "Ε;..ληνες καί συνεπώς καί 

έκείνοι πού μέχρι σήμερα ήσαν άντίθετοι πρ6ς τήν ένταξη. 
Γιατί πιστεύω ότι καί αvτοί θέλουν τ6 καλ6 τofJ τ6πουιι. 

Μετά τήν ψήφισή του άπό τή Βουλή, τό νομοσχέ

διο δημοσιεύτηκε στήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνή

σεως ώς Νόμος ύπ' άριθ. 945 «περί κυρώσεως τής 
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Συνθήκης Προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος είς τήν Εύ

ρωπαϊκήν Κοινότητα καί τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα 

'Ατομικής 'Ενεργείας, ώς καί τής Συμφωνίας περί 

προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος είς τήν Εύρωπαϊκήν 

Κοινότητα ~ Ανθρακος καί Χάλυβος». 

Ό πρόεδρος τής Εύρωπαϊκής 'Επιτροπής Ρόυ 

Τζένκινς, μόλις πληροφορήθηκε τό άποτέλεσμα τής 

ψηφοφορίας, δήλωσε: 

«Χαιρετίζω τήν έπικύρωση άπό τό tλληνικό Κοινοβού

λιο τfjς Συνθήκης 'Εντάξεως τfjς ·Ελλάδος στήν Εuρωπαϊ

κή Κοινότητα. Δέν άμφιβάλλω δτι καί τά Κοινοβούλια τών 

παρόντων μελών τfjς Κοινότητος θά έπικυρώσουν μέ τή σει

ρά τους τή Συνθήκη, τούς προσεχείς μfjνες. ·Η διαδικασία 

μπορεί νά φαίνεται μακρά. ΕΙναι δμως φυσικό δτι σέ μιά 

Κοινότητα πού i:χει τίς ρίζες στίς άρχές τfjς άντιπροσω

πευτικfjς δημοκρατίας, ή τελευταία λέξη νά πρέπει νά άνή

κει στά Κοινοβούλια των χωρών πού ζητοϋν τήν i:νταξη 

καί έκείνων πού εlναι ήδη μέλη. Αuτό ένδυναμώνει τόν 

δεσμό πού ένώνει όχι μονάχα τίς Κυβερνήσεις άλλά καί 

τούς λαούς τfjς Κοινότητος καί τούς άντιπροσώπους τους. 

»Γνωρίζω, άπό τήν έμπειρία τfjς 'Αγγλίας, τfjς χώρας 

άπό τήν όποία προέρχομαι, πού καί αuτή i:γινε νέο μέλος, 

πρίν άπό 6 ~χρόνια, δτι ή περίοδος μεταξύ τfjς ύπογραφfjς 
τfjς Συνθήκης καί τfjς λειτουργίας τfjς έντάξεως, παρουσιά

ζει τίς δυσκολίες τfjς διατηρήσεως τfjς Ισορροπίας γιά ενα 

διάστημα, πού ε{ναι τό μεταίχμιο ένός μεγάλου καί Πολύ

πλοκου έγχειρήματος. 'Η Κοινότητα, ενας όργανισμός σέ 

έξέλιξη, συνεχίζει νά άναπτύσσεται. 'Οφείλει δμως νά τό 
κάνει μέ πλήρη συνείδηση δτι έξελίσσεται σέ μιά Κοινό

τητα μέ περισσότερα άπό 9 μέλη. νΕτσι, oi ένέργειές μας 
πρέπει νά καθοδηγοϋνται άπό τήν έπίγνωση των έπιπτώ

σεών τους στήν ·Ελλάδα. 

»Αuτό Ισχύει γιά τίς δύο κατευθύνσεις. Καί δ έλληνικός 

λαός πρέπει, έπίσης, νά δδηγείται άπό μιά άνάλογη έπί

γνωση . Γνωρίζω, πάλι άπό τήν έμπειρία τfjς τελευταίας 

διευρύνσεως, πόσο πλεονεκτικό ε{ναι γιά τά νέα μέλη νά 

συνδεθοϋν σ' ενα τρένο Πού βρίσκεται ήδη σέ κίνηση. 

»ΕΙδικώτερα γιά τήν ·Ελλάδα, τό νά συνδεθεί μέ μιά 

Κοινότητα, ή όποία μόλις πρόσθεσε μιά δημοκρατική διά

σταση μέ τή μορφή tνός άμεσα έκλεγμένου Εuρωπαϊκοϋ 

Κοινοβουλίου. Τά προερχόμενα άπό τήν ·Ελλάδα μέλη θά 

συναντήσουν άμέσως έκείνα πού προέρχονται άπό τίς 9 
χώρες σ' αuτό τό Κοινοβούλιο. 

»·Η tλληνική έπικύρωση έπιβεβαιώνει ουσιαστικά τή 

σύντομη καί πλήρη συμμετοχή τfjς • Ελλάδος στήν πρός τά 
έμπρός πορεία τfjς εuρωπαϊκfjς δημοκρατίας>). 
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ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΚΡΙΣΗ 

'Όταν, στίς άρχές Σεπτεμβρίου, ό Κ. Καραμανλής, στόν ετήσιο λόγο του άπό τό βήμα τής ΔΕΘ, 

άναφερθεί στήν εξέλιξη τής έλληνικής οίκονομίας, οί γενικές διαπιστώσεις του θά ε{ναι θετικές: συνέ

χιση, έστω καί μέ μειωμένο ρυθμό, λόγω τής διεθνοuς συγκυρίας, τής άναπτυξιακής πορείας ίκανότητα 

προσαρμογής στίς διεθνείς οίκονομικές συνθήκες ύψηλά επίπεδα άπασχολήσεως σημαντικές άναδιαρ

θρώσεις στήν κατανομή του είσοδήματος, ύπέρ των εργαζομένων. Μέ συγκεκριμένους άριθμούς, ό πρω
θυπουργός έπεσήμανε, είδικότερα, τήν άνοδο του πραγματικοί) έθνικοu είσοδήματος, τή διεύρυνση -όχι 

δμως στόν έπιθυμητό βαθμό- των έπενδύσεων, τή θετική έξέλιξη στήν έκτέλεση του προϋπολογισμοί) 

καί τή σχετικά ίκανοποιητική, παρά τή μεγάλη άνατίμηση των ύγρών καυσίμων, διαμόρφωση του 

ίσοζυγίου πληρωμών, τήν έξακολουθητική άνακατανομή καί αϋξηση των είσοδημάτων των έργαζομένων 

-39,1% σέ πραγματικές τιμές κατά τήν τελευταία τετραετία. 
Στά θετικά έντούτοις στοιχεία, ό Κ. Καραμανλής θά άντιπαραθέσει τίς σοβαρές έπιπτώσεις πού δέν 

θά ήταν δυνατό παρά νά έχει καί στήν ·Ελλάδα ή ένεργειακή κρίση, «ή μεγαλύτερη» -έπεσήμανε

«οίιωνομική κρίση πού άντιμετωπίζει ό κόσμος μετά τό 1930ΙΙ. Δεύτερο άνησυχητικό σύμπτωμα, ή 

έπιβάρυνση του πληθωρισμοί), άπόρροια καί αύτή τής ένεργειακής κρίσεως, ώς πρός τά εξωτερικά του 

αϊτια, άλλά καί παραγόντων έσωτερικών, δπως ή ύπέρμετρη αϋξηση ίδιαίτερα τών κρατικών πιστώσεων. 
'Επιδεικνύοντας έγκαιρα τήν άνησυχία του, ό πρωθυπουργός, χωρίς νά άποφύγει τίς άναγκαστικές 

άνατιμήσεις, ε{ χε προβλέψει καί σειρά είδικών μέτρων, περιοριστικών τής καταναλώσεως ύγρών καυσί

μων, άλλά καί προορισμένων νά συμβάλουν ψυχολογικά στήν περιστολή του πνεύματος σπατάλης καί 

άλογου εύδαιμονισμοu. Παράλληλα, σέ μεσοπρόθεσμη βάση, ή Κυβέρνηση βρισκόταν ήδη στήν άνάγκη 

νά χαράξει καί νά έφαρμόσει, γενικότερα, περιοριστική οίκονομική πολιτική, «πολιτική ίσορροπίας 

μεταξύ πληθωρισμοί) καί άναπτύξεως». 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

Σέ νέα συνάντησή τους, δ Κ. Καραμανλής καί δ 

Σ. Κυπριανου άνεσκόπησαν τίς τελευταίες έξελίξεις 
καί άντάλλαξαν άπόψεις γιά τούς έπιβεβλημένους 

χειρισμούς του κυπριακοί) ζητήματος. Σέ δήλωσή 

του, μετά τή συνάντηση, δ Κύπριος πρόεδρος, άφοu 
έπανέλαβε δτι «ύπήρξε καί ύπάρχει άπόλυτη δμοφω

νία», δήλωσε: 

«Συζητήσαμε διάφορα θέματα κοινοu ένδιαφέροντος 

καί γιά άλλη μιά φορά διαπιστώσαμε πόσο άρμονικές ε{ναι 
οί σχέσεις μεταξύ τών Κυβερνήσεων 'Ελλάδος καί Κύ

πρου». 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

Ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό σχέδιο Νόμου «περί 

οίκιστικ&ν περιοχών». 

Στή διάρκεια τής σχετικής συζητήσεως, δ είση

γητής τής πλειοψηφίας, Χρ. Κατσιγιάννης, ύπο

γράμμισε δτι τό νομοσχέδιο άποβλέπει στήν άναθε

ώρηση των έν ίσχύι διατάξεων rοστε προοδευτικά νά 
έπιτευχθεί ή άναμόρφωση, ή άνάπλαση των οίκιστι

κ&ν περιοχών, ύπό διαμόρφωση η μέ ύποβαθμισμένο 

πολεοδομικό περιβάλλον, καθώς καί ή έπέκτασή 

τους, άλλά καί κυρίως ή δημιουργία νέων οίκιστικ&ν 

περιοχών μέ σκοπό τήν έξασφάλιση καλύτερων 

συνθηκών διαβιώσεως καί προαγωγής τής κοινω

νικής ζωής. Οί στόχοι του νομοσχεδίου έντοπί

ζονται, είδικότερα, σέ τρία σημεία: πρώτον, στήν 

έξασφάλιση τ&ν κοινοχρήστων χώρων καί στήν κα

τασκευή των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών 

εργων, μέ συμμετοχή των ίδιοκτητ&ν τής γης στίς 

σχετικές έπιβαρύνσεις σέ γη καί σέ χρήμα· δεύτε

ρον, στόν έκσυγχρονισμό τής πολεοδομικής νομο-
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θεσίας, ώστε οί διαδικασίες νά γίνουν πιό άπλές, πιό 

εύκίνητες καί κυρίως πιό συμμετοχικές καί εύρύτε

ρες τρίτον, στήν παροχή δυνατοτήτων στούς όργα

νισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως νά έκτελοuν η νά 

συμμετέχουν στήν έκτέλεση προγραμμάτων ένεργοu 

πολεοδομίας. 

'Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας ύπογράμμισε δτι 

ή άνάπτυξη μιας οίκιστικής περιοχής, σύμφωνα μέ 

τίς διατάξεις του νομοσχεδίου, γίνεται μέ ενα η μέ 

συνδυασμό τών έξής τρόπων: τήν ένεργό πολεοδο

μία, τόν άστικό άναδασμό, τούς κανονιστικούς δρους 

δομήσεως. Οί δύο πρώτοι ένεργοποιοuνται μέ τήν 

έπέμβαση του Κράτους η τών όργανισμών Τοπικής 

Αύτοδιοικήσεως, σέ συνδυασμό μέ τήν ίδιωτική 

πρωτοβουλία. Ό τρίτος τρόπος στηρίζεται στήν 

ίδιωτική πρωτοβουλία, ένώ τό Κράτος καθορίζει τά 

πλαίσια καί τούς δρους, μέσα στούς δποίους μπορεί 

νά κινηθεί ή ίδιωτική πρωτοβουλία. Καί κατέληξε μέ 

τήν παρατήρηση δτι, άπό τό σύνολο τών διατάξεων 

του ύπό συζήτηση νομοσχεδίου, φαίνεται καί καθο

ρίζεται μία καινούργια θεώρηση τής οίκιστικής πο

λιτικής, ή όποία διαφυλάσσει τό φυσικό περιβάλλον 

καί δδηγεί σ' ενα σωστό καί σύμφωνο μέ τίς σύγ

χρονες άνθρώπινες άπαιτήσεις πολεοδομικό περι

βάλλον, μέ τήν ύπεύθυνη ούσιαστική καί σύμμετρη 

συμμετοχή καί συνεργασία του πολίτη, ίδιοκτήτη 

τής γής. 

'Ο είσηγητής τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως 

ύπογράμμισε δτι τό ΠΑΣΟΚ δέν ε{ναι άντίθετο στήν 

όργανωμένη δόμηση, πού θέτει σάν στόχο τό νομο

σχέδιο, διαφωνεί δμως μέ τόν τρόπο πού θεσμοθετεί

ται άπό τό συγκεκριμένο νομοσχέδιο54 • 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ άπάντηση έρωτήσεως 

σχετικής μέ τήν άπόφαση του ΟΠΕΚ γιά νέα αϋξηση 

τής τιμής του πετρελαίου κατά 50%, δήλωσε: 

«Νομίζω ότι ο{ παραγωγοί διαπράττουν μεγάλο 

σφάλμα χρησιμοποιοίJντες κατά τρόπον αύθαίρετον 

ένα πολύτιμο άγαθό, άπό τό δποίον έξαρτiiται όχι 

μόνον ή πρόοδος, άλλά καί ή γαλήνη τοίJ κόσμου. 

»'Η νέα αύξηση τijς τιμijς τοίJ πετρελαίου έπιτεί

νει τό ένεργειακό πρόβλημα, πού, όπως εlναι έπόμε

νο, άπασχολεί lδιαίτερα τήν Κυβέρνηση, πού σέ 

πρώτη φάση θά πρέπει νά άναπροσαρμόσει άνάλογα 

τίς τιμές τών ύγρών καυσίμων καθώς δέν εlναι έφικτό 

νά σηκώσει τό βάρος άπό αύτή ν δ κρατικός προϋπο

λογισμός». 

Τήν έπομένη, δ Κ. Καραμανλής συγκάλεσε τήν 

Κυβερνητική 'Επιτροπή, ή όποία, παράλληλα μέ τά 

τρέχοντα θέματα έσωτερικής καί έξωτερικής πολιτι

κής, έξέτασε τίς συνέπειες άπό τήν πρόσφατη άπό

φαση του ΟΠΕΚ. 

'Επακολούθησε, στίς 2 καί 3 'Ιουλίου, ή σύγ
κληση δύο διαδοχικών συσκέψεων ύπό τήν προεδρία 

του πρωθυπουργοί) στό ύπουργείο Συντονισμοί) μέ τή 

συμμετοχή τών άρμοδίων μελών τής Κυβερνήσεως 

καί τοu άντιπροέδρου, Κ. Παπακωνσταντίν<;>υ. Είδι

κότερα, άποφασίστηκε ή λήψη σειρaς νέων μέτρων 

γιά τήν άντιμετώπιση των έπιπτώσεων τής έπιδεινού

μενης ένεργειακής κρίσεως. 

1. Αϋξηση τής τιμής τής βενζίνης καί του πετρε
λαίου (σοuπερ 30, άπλή 27, πετρέλαιο 11 δρχ. τό λί
τρο). 

2. Μείωση κατά 15% τής κατανωλώσεως ένέρΥ,ει
ας στόν κρατικό τομέα, κατά 5% στή βιομηχανία καί 
κατά 10% στά ξενοδοχεία καί τά έμπορικά καταστή
ματα. 'Απαγόρευση τής λειτουργίας τών νυκτερινών 

κέντρων μετά τίς 2 π.μ. 

3. Καθορισμός τής περιόδου άπαγορεύσεως τής 
έκ περιτροπής κυκλοφορίας τών I.X. τό Σαββατοκύ
ριακο. Στήν άπαγόρευση συμπεριλαμβάνονται τά 

άγροτικά καί έπαγγελματικά φορτηγά του 1 τόννου, 
είδικά γιά τίς Κυριακές. 

4. Αϋξηση τής τιμής του ήλεκτρικου ρεύματος . 

5. Διπλασιασμός τής έφ' άπαξ είσφορaς είσαγω
γής έπιβατικών αύτοκινήτων Ι.Χ. καί διπλαcrιασμός 
έπίσης τών έφ' άπαξ είδικών φόρων καταναλώσεως. 

Σέ νέα δήλωσή του, μετά τή λήξη των δύο συσκέ

ψεων, δ Κ. Καραμανλής έπεσήμανε: 

«Τό πρόβλημα εlναι πολύ μεγάλο καί δύσκολο 

καί πρέπει νά φροντίσουμε νά τό κατανοήση όλος δ 

κόσμος. Γιατί τέτοια θέματα στή δημοκρατία δέν τά 

λύνει κανείς χωρίς κατανόηση καί συμπαράσταση 

δλοκλήρου τοίJ λαοίJ». 

Σέ δημοσιογραφική έρώτηση, άν ή κυρία γραμμή 

των μέτρων ε{ναι ή μείωση τής καταναλώσεως, δ Κ. 

Καραμανλής άπάντησε: 

«'Η μείωση τijς καταναλώσεως έπιβάλλεται καί 

γιά λόγους ούσιαστικούς καί γιά λόγους ψυχολογι

κούς. 'Αλλά τό πρόβλημα δέν ε{ ναι τόσον δ περιο

ρισμός τijς καταναλώσεως. Τό πρόβλημα εlναι πολύ 

μεγαλύτερο. Ν Α ν δέν βρεθij τρόπος γιά μακροπρόθε

σμες διεθνείς ρυθμίσεις, ol περιορισμοί πού μελετοίJ
με καί έμείς καί ol Εύρωπαίοι δέν σώζουν τήv κατά
σταση. 'Αλλά εlναι έπιβαλλόμενοι, διότι κατά ένα 

τρόπο βοηθοίJν στήν λύση καί δεύτερον δημιουρ

γοίJν μιά ψυχολογία, ή δποία θά έπιτρέψη στούς λα

ούς vά άντιμετωπίσουv άποτελεσματικώτερα τό κρί

σιμο αύτό θέμα. 

))Αύτό θά πρέπει νά τό ρωτήσετε σέ έκείvους, άπό 

τούς δποίους έξαρτiiται ή λύση. 'Εμείς μπορεί νά 

έχουμε lδέες, μπορεί vά συμβάλουμε στή λύση, άλ

λοι πρέπει νά πάρουν τίς πρωτοβουλίες. Ή ένεργει

ακή κρίση εlναι πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο μέ πολύ 
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σοβαρώτερες έπιπτώσεις γιά τό μέλλον τής παγκο

σμίου οίκονομίας καί είρήνης καί χρειάζονται τολ

μηρά διεθνή μέτρα». 

Σέ άπάντηση, τέλος, aλλης έρωτήσεως, aν χρεια

ζόταν διακομματική συγκατάθεση γιά τή λήψη των 

νέων μέτρων, δ πρωθυπουργός άντέτεινε: 

«'Εάν ε{ ναι τά μέτρα σωστά, θά πρέπει άνεπιφύ

λακτα νά τά έπικροτήσουν δλοι. Δένε{ ναι κομματικά 

μέτρα. Διότι, aν πάη καλά ή οΙκονομία, θά πάη γιά 

δλους καλά· έάν δέν πάη καλά, θά τήν πληρώσουμε 

δλοι, άνεξαρτήτως τών κομμάτων, στά δποία άνή

κουμε». 

Πράγματι, δ άρχηγός τής άξιωματικής άντιπολι

τεύσεως, Α. Παπανδρέου, άναγνώρισε δτι δέν πρέπει 

νά ύπάρξει άντιδικία γιά τό ένεργειακό, άλλά, πα

ράλληλα, παρατήρησε δτι ή Κυβέρνηση δέν άξιο

ποίησε τίς έγχώριες πηγές ένέργειας. 

'Από τήν πλευρά της, ή Κυβέρνηση είχε έξαγγεί

λει τή λήψη σειρliς μέτρων γιά τήν άξιοποίηση άκρι
β&ς των έγχώριων πηγών, ώς μέσου γιά τήν έξασφά
λιση τής έπάρκειας τής χώρας σέ ένέργεια καί τήν 

έξοικονόμηση σημαντικών οίκονομικ&ν πόρων σέ 
συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα, ή έντατικοποίηση τής 
άξιοποιήσεως των έγχώριων ένεργειακ&ν πηγών, ή 

έκτεταμένη ερευνα γιά τόν έντοπισμό νέων κοιτασμά

των ύδρογονανθράκων καί ή προσφυγή σέ νέες μορ

φές ένέργειας συνέθεσαν τίς κατευθυντήριες γραμμές 

τής ένεργειακής πολιτικής της. Μετά τήν έκκαθάρι

ση των έκκρεμοτήτων καί τήν άναθεώρηση των συμ

βάσεων τής περιόδου τής δικτατορίας, είχε γίνει, τό 

1977, ή έξαγορά του συνόλου των μετοχών τής Α.Ε. 
'Ελληνικά Διυλιστήρια 'Ασπροπύργου, σημαντικοί) 

παράγοντα γιά τήν έξασφάλιση του δμαλου έφοδια

σμου τής χώρας σέ προϊόντα πετρελαίου. Κυρίως 

δμως, καί πέρα άπό τή γενναία έπιχορήγηση των 

έρευν&ν τής ΔΕΠ γιά τόν έντοπισμό νέων κοιτασμά

των ύδρογονανθράκων (μήκος γεωτρήσεων: 64.000 μ. 
τό 1980 εναντι 7.280 μ. τό 1974), είχε καταβληθεί 
σημαντική προσπάθεια γιά τήν αϋξηση τής έτήσιας 

παραγωγής λιγνίτη, μέ σκοπό τήν ευρύτερη άξιο

ποίηση τής πρώτης αυτής ϋλης στόν ένεργειακό το

μέα (παραγωγή: 20 έκατ. τόννων τό 1980 εναντι 7 τό 
1970· λιγνιτικές μονάδες: 42% τής έγκαταστημένης 
ίσχύος τής ΔΕΗ εναντι 28% τό 1974· συμβολή στήν 
παραγωγή ήλεκτρικής ένέργειας: 46% τό 1980 εναν
ντι 38% τό 1974), έν& παράλληλα έξασφαλιζόταν ή 
λειτουργία εξι νέων ύδροηλεκτρικ&ν σταθμών συνο

λικής ίσχύος 660 MW, διεξάγονταν ερευνες γιά τόν 
έντοπισμό γεωθερμικών πεδίων καί προβλεπόταν ή 

προώθηση ίδρύσεως πυρηνικών σταθμών. 

'Οπωσδήποτε, ή αϋξηση τής τιμής του πετρελαί

ου (144% στά δύο χρόνια 1979-1980) είχε σοβαρό 

άντίκτυπο στήν οίκονομική ζωή καί τήν οίκονομική 

άνάπτυξη τής 'Ελλάδος. Στό κυρίως διάστημα τής 
κρίσεως προκλήθηκε διαρροή 2.200 έκατ. δολλ., δπως 
φαίνεται καί άπό ~ήν έξέλιξη τής συναλλαγματικής 

δαπάνης γιά τήν προμήθεια άργου πετρελαίου καί 

προϊόντων πετρελαίου άπό τό Κράτος. νΗδη, τό 

1979, ή τελευταία αυτή αυξανόταν άπό 1.100 έκατ. 
δολλ. σέ 1.800 καί άπορροφουσε ποσοστό 4,5% του 
άκαθάριστου έθνικου προϊόντος εναντι 5,4% του 
προηγούμενου ετους. 'Η αϋξηση τής διαρροής είσο
δήματος πρός τό έξωτερικό, πέρα άπό τή μείωση τής 
δυνατότητας γιά αϋξηση τ&ν είσοδημάτων των έργα
ζομένων, περιόριζε σημαντικά καί τή δυνατότητα γιά 

αϋξηση του έθνικου προϊόντος. 'Η τροπή τής Κυ

βερνήσεως πρός τή χάραξη καί έφαρμογή περιορι

στική.ς οίκονομικής πολιτικής καί ή αϋξηση του έλ
λείμματος του ίσοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

άποτέλεσαν άναπόφευκτη συνέπεια τής ένεργειακής 

κρίσεως. Μολοντουτο, ή είσοδηματική πολιτική τής 

Κυβερνήσεως δέν άνατράπηκε δλοκληρωτικά καί τό 

ελλειμμα του ίσοζυγίου συγκρατήθηκε σέ άνεκτά 

δρια. Συμπερασματικά, θά ήταν δυνατό νά ύποστη

ριχθεί δτι, liν έξαιρεθεί ή τιμαριθμική άνοδος, ή 

ένεργειακή κρίση δέν παρουσίασε στήν 'Ελλάδα, 

στή διάρκεια του 1979, τά δυσμενή συμπτώματα πού 
είχαν έκδηλωθεί άλλου- ίδίως στόν τομέα τ&ν τι
μών του έθνικου προϊόντος καί τήι;5 άνεργίας. 

4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, παρουσία καί του 

ύπουργου Δικαιοσύνης, Κ . . Σταμάτη, τή νέα ήγεσία 
του 'Αρείου Πάγου - τόν πρόεδρο Δ. Σκούμπη, τόν 

είσαγγελέα Κ. Φαφούτη καί τούς άντιπροέδρους I. 
Γουρνa καί Κ. 'Αναστασόπουλο, στούς δποίους καί 

συνιστa τήν έφαρμογή του νόμου μέ αυστηρότητα 

καί πρός κάθε κατεύθυνση. «Στήν άνήσυχη έποχή 

μας ή βία καί γενικώτερα ή έγκληματικότητα, έχουν 

κατακλύσει τόν κόσμο καί άπειλοiίν όχι μόνο τή γα

λήνη κάθε κοινωνίας, άλλά καί τούς δημοκρατικούς 

της θεσμούς. 

» 'Η 'Ελλάδα εύρίσκεται άσφαλώς σέ καλύτερη 
κατάσταση άπό πολλές aλλες χώρες πού άναρχοiίν

ται καί πνίγονται στό αlμα. Αύτό δμως δέν σημαίνει 

δτι δέν κινδυνεύει νά διαβρωθεί άπό τό κiίμα τής 

άναρχίας, aν ή Πολιτεία, καί εΙδικότερα ή Δικαιοσύ

νη, δέν τήν προστατεύσουν έγκαιρα καί άποφασιστι

κά». 

Στή συνέχεια, δ πρωθυπουργός δέχτηκε τή νέα 

ήγεσία του 'Ελεγκτικοί) Συνεδρίου, πρόεδρος του 

δποίου άνέλαβε δ Ν. Θέμελης. 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνέντευξη πρός τήν ίτα-
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λική έφημερίδα <<Il Popolo», άναφέρεται ?τή γενικό
τερη κατάσταση πού έπικρατεί στά Βαλκάνια: 

«"Εχω συναίσθηση τής παρουσίας στήν Χερσό

νησο τών διαφορετικών πολιτικών συστημάτων καί 

τίς συνδέσεις μέ άvτιτιθέμενους οiκονομικούς καί 

στρατιωτικούς συνασπισμούς. 'Αλλά, aν καί μέ έπι

φύλαξη, ε{μαι αiσιόδοξος ότι πρόκειται γιά μιά έξέ

λιξη, πού ή λογική τής ίστορίας κάνει τώρα πιό άπα

ραίτητη καί άμετάθετη». 

Γιά τήν πολιτική ~νωση τής Εύρώπης, δ πρωθυ

πουργός εΙπε δτι άποτελεί μιά άπό τίς μεγαλύτερες 

άλλαγές τής ίστορίας: 

«Εfναι ένα γεγονός πού θά μεταβάλει ριζικά όχι 

μόνο τήν τύχη τής ήπείρου μας, άλλά τό μέλλον 

όλου τoiJ κόσμου, δεδομένου ότι μιά Εύρώπη ένωμέ

νη θά μπορεί νά έξισορροπήσει τό διεθνή συσχετι

σμό δυνάμεων, νά ένισχύσει τήν εiρήνη καί νά συ/1-

βάλει στόν καθορισμό μιaς νέας καί πιό σωστής οi

κονομικής καί κοινωνικής τάξεως τών λαών. 
»Στήν έποχή πού ζοvμε καί άπέναντι στίς μεγάλες 

προκλήσεις - ένεργειακό, οiκονομική ύφεση, αύ

ξηση τής άνεργίας, άναγκαιότητα νά προωθηθεί ό 
διάλογος Βορρά-Νότου - πού καλούμαστε νά άνα

μετρηθοvμε, καμμιά εύρωπαϊκή χώρα δέν μπορεί πιά 

νά αύταπατaται ότι μπορεί νά τά καταφέρει μόνη 

τη ρ>. 

τέλος, σχετικά μέ τίς πρόσφατες έκλογές του Εύ

ρωπαϊκοu Κοινοβουλίου, δ Κ. Καραμανλής έξέφρα

σε τήν άνησυχία του γιά τήν άποχή τών ψηφοφόρων 

άπό τίς κάλπεςss. 

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής συναντa τόν Γάλλο πρωθυ

πουργό, Ραιημόν Μπάρ, κατά τή διέλευσή του άπό 

τήν 'Αθήνα, μέ τόν όποίο καί εχει ένδιαφέρουσα συ

νομιλία: 

«Κατά τήν συνομιλία των δύο πρωθυπουργών, ή όποία 

διήρκεσε δύο περίπου ώρες, εθίγησαν, μεταξύ άλλων, τό 

ενεργειακό πρόβλημα καί οί επιπτώσεις του επί τής οικο

νομίας των δυτικών χωρών, τό Μεσανατολικό καί τά άλλα 

προβλήματα τής περιοχής καθώς καί θέματα διμερους εν- ~ 

διαφέροντος των δύο χωρών. 

»Οί δύο πρωθυπουργοί συνεφώνησαν δτι, εφόσον δέν 

ληφθουν εγκαίρως τά κατάλληλα μέτρα, τό ενεργειακό πρό

βλημα θά όδηγήσει τίς χώρες του ελευθέρου κόσμου σέ 

σοβαρότατες περιπέτειες καί θά προκαλέσει όξύτατες κρί

σεις, οί όποίες δέν θά ε{ναι δυνατόν νά τεθουν ύπό ~λεγχο. 

»·Ο Γάλλος πρωθυπουργός ενημέρωσε τόν κ . πρωθυ

πουργό επί τών &:πόψεων τής γαλλικής Κυβερνήσεως σχε

τικά μέ τήν &:ντιμετώπιση τής καταστάσεως, ή όποία δημι

ουργείται εκ τής αuξήσεως τής τιμής του πετρελαίου &:πό 

τίς παραγωγούς &:ραβικές χώρες. ·Ο κ. Μπάρ ε{πε δτι, κατά 

τήν γνώμη τής γαλλικής Κυβερνήσεως, οί προσπάθειες 

τών δυτικών καταναλωτριών χωρών πρέπει νά τείνουν 

στήν σταθεροποίηση, κατ' &:ρχάς, τών εισαγωγών πετρε

λαίου, καί, εν συνεχεί~, στήν μείωση τής καταναλώσεώς 

τους είς επίπεδο κατά τι χαμηλότερο τής προσφοράς του 

πετρελαίου στήν διεθνή &:γορά. 

»Κατά τήν συνάντηση Κορυφής των χωρών τής ΕΟΚ 

στό Στρασβουργο ή Γαλλία ~πεισε τούς !:ταίρους επί τής 

&:νάγκης ύλοποιήσεως των &:νωτέρω στόχων καί μέ τό πνευ

μα αuτό, εξητάσθη ή άντιμετώπιση του προβλήματος μέ 

τούς 'Αμερικανούς καί τούς 'Ιάπωνες κατά τήν πρόσφατη 

Διάσκεψη του Τόκυο. ' Η γαλλική Κυβέρνηση πιστεύει, 

συνέχισε δ κ. Μπάρ, δτι κατ' αuτό τόν τρόπο οί καταναλώ

τριες χώρες θά πείσουν τούς v Αραβες δτι εγκαταλείπουν 

τήν πολιτική τής σπατάλης τής ένεργείας, γιά τήν όποία 

κατηγορουνται άπό τίς παραγωγούς χώρες καί ή όποία 

άποτελεί τό πρόσχημα καί τήν δικαι9λογία γιά τίς συνε

χείς αuξήσεις τής τιμής του πετρελαίου. Κατά τήν γαλλική 
άποψη, δ κυριώτερος ύπεύθυνος εν προκειμένφ ε{ναι οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες, οί όποίες, ένώ δέν θέλουν νά θίξουν 

τά &:ποθέματά τους εiς πετρέλαιο, εiσάγουν ποσότητες με

γαλύτερες άπό έκείνες πού είσάγονται είς όλόκληρο τήν 

δυτική Εuρώπη. ΠΕνα άλλο μέτρο, τό όποίο θά πρέπει, κα

τά τή γαλλική Κυβέρνηση, νά λάβουν ο{ δυτικές χώρες, 

ε{ναι ή άποφυγή τής αuξήσεως των τιμών των βιομηχανι

κών προϊόντων, δεδομένου δτι ή αϋξηση αuτή παρέχει επι

χειρήματα στούς "Αραβες γιά άντίστοιχη αϋξηση τής τι

μής του πετρελαίου. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός ετόνισε στόν συνομιλητή του τήν 

&:νάγκη συντονισμένης καί καλά μελετημένης εγκαίρου 

συλλογικής δράσεως των δυτικών χωρών, ή όποία θά πρέ

πει νά άποβλέπει σέ συγκεκριμένα άποτελέσματα καί δή 

στήν σύναψη μακροχρονίων συμφωνιών μεταξύ τών κατα

ναλωτριών καί τών παραγωγών χωρών. Μόνον ~τσι, συνέ

χισε δ κ. πρωθυπουργός, θά επιτευχθεί ή άποφυγή των αι

φνιδιαστικών αuξήσεων τής τιμής του πετρελαίου οί όποί

ες καθιστουν &:δύνατον οίονδήποτε προγραμματισμό καί 

προκαλουν σοβαρότατες άναστατ<iJσεις στήν οίκονομία 

τών καταναλωτριών χωρών. 'Ο κ. πρωθυπουργός εξέφρασε 

τήν άνησ.υχία δτι, άν τά μέτρα αuτά δέν ληφθουν εγκαίρως, 

ή Δύσις θά εύρεθεί πρό τοιαύτης κρισίμου καταστάσεως, 

ώστε, γιά νά άπελευθερωθεί &:πό τούς "Αραβες, των όποίων 

τώρα ε{ναι ουσιαστικά αίχμάλωτος, θά άναγκασθεί, μή 

~χουσα άλλη έναλλακτική λύση, νά άντιμετωπίσει καί τήν 

χρήση βίας . 

»·Ο κ. Μπάρ συνεφώνησε, παρατηρήσας δτι άκριβώς 

ο{ προσπάθειες τής Γαλλίας άποβλέπουν στήν συντονισμέ

νη καί ύπεύθυνη συλλογική άντιμετώπιση τής καταστάσε

ως πρός άποφυγή έμπλοκής εiς περιπετείας καί άναγκα

στικής προσφυγής στήν βία, ή όποία πάντως, κατά τήν 

γνώμη του, δέν θά λύσει τό πρόβλημα, δεδομένου δτι, ύπό 

τίς σημερινές περιστάσεις, δέν θά εΙναι δυνατή ή επί μακρό 

χρόνο διατήρηση των άποτελεσμάτων μιας βίαιας λύσεως. 

Γιά τόν λόγο αuτό ή Γαλλία θεωρεί δτι ε{ναι άπολύτως 

άπαραίτητη ή διατήρηση του διαλόγου μέ τίς άραβικές 

χώρες πρός άναζήτηση λύσεων του προβλήματος. Κατά 

τήν γνώμη του κ. Μπάρ, δ εuρωαραβικός αuτός διάλογος, 

ύπέρ του όποίου έτάχθησαν καί οί συνομιλητές του στό 

'Ιράκ, θά βοηθήσει ώστε νά άντιμετωπισθεί ή κατάσταση 
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καί άπό τίς δύο πλευρές μέ ύπευθυνότητα καί θά δώσει τήν 

δυνατότητα στήν Ευρώπη νά άσκήσει έν συνεχεί~ πίεση 

πρός τίς ·Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε νά συντονίσουν καί 

αυτές τήν στάση τους καί νά συμβάλουν στήν διευθέτηpη 
του δλου προβλήματος. 'Ο κ. πρωθυπουργός παρετήρησε 

- καί δ κ. Μπάρ συνεφώνησε - δτι καί c'iν οί 'Αμερικανοί 

δέν μετάσχουν άμέσως στόν ευρωαραβικό αυτό διάλογο , 

πάντως θά πρέπει νά ε{ ναι έγκαίρως ένήμεροι του περιεχο

μένου του, ώστε νά μπορουν ευχερέστερα νά άποδεχθουν 

τά άποτελέσματά του. Σέ σχετική έρώτηση του κ. πρωθυ

πουργου, δ κ. Μπάρ άπήντησε δτι, κατά τήν γνώμη του, τά 

'Ηνωμένα VΕθνη θά πρέπει άσφαλώς νά κρατηθουν έξω 

άπό τίς σχετικές προσπάθειες πρός διακανονισμό του 

ένεργειακου προβλήματος. Είς c'iλλην έξ c'iλλου έρώτηση 

του κ. πρωθυπουργου περί του κινδύνου δημιουργίας δυ

σχερειών έκ μέρους τών 'Αράβων στήν παροχή πετρελαί

ου, πέραν των αυξήσεων τής τιμής του, δ κ. Μπάρ άπήντη

σε δτι δέν συμμερίζεται τίς άνησυχίες αυτές καί δτι, κατά 

τήν γνώμη του, οί παραγωγοί χώρες ή τουλάχιστον οί 

σπουδαιότερες άπό αύτές, δέν θά διακόψουν τήν παροχή 

πετρελαίου. 

»'Εν συνεχεί~ δ κ. Μπάρ έδωσε ώρισμένα στοιχεία γιά 

τίς έπιπτώσεις του ένεργειακου προβλήματος έπί τής γαλ

λικής οίκονομίας, διευκρινήσας δτι οί πρόσφατες αυξή

σεις τής τιμής του πετρελαίου έπεβάρυναν τόν τιμάριθμο 

στήν Γαλλία κατά 3,5 μονάδες καί δτι κατά τό τρέχον έτος 
δ πληθωρισμός θά ε{ναι τής τάξεως του 11%. 

» ' Ο κ. Μπάρ προσέθεσε δτι ή Γαλλία προμηθεύεται 

πετρέλαιο κυρίως άπό τήν Σαουδική 'Αραβία καί τό 'Ιράκ 
1 καί δτι οί είσαγωγές της άπό τίς χώρες αυτές καθώς καί 

άπό ώρισμένα άφρικανικά Κράτη καί άπό τήν συμμετοχή 
της στήν εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του πετρελαίου, 

τής Βορείου Θαλάσσης τής επιτρέπουν τήν άντιμετώπιση 

του 80 - 90% τών άναγκών της . Σχετικά μέ τήν γενικώτερη 

κατάσταση τής γαλλιιcής οίκονομίας δ κ. Μπάρ άνέφερε 

δτι ή Κυβέρνησή του άντιμετωπίζει άρκετά σοβαρό πρό

βλημα άνεργίας καθώς καί πρόβλημα ικανοποιήσεως των 

συνεχώς αυξανομένων αίτημάτων κοινωνικών παροχών, 

καί δτι δλες οί προσπάθειές της άποβλέπουν στήν κατά 

δυνατόν άποφυγή των συνεπειών τής διεθνους οίκονομικής 

κρίσεως, ή όποία, κατά τήν γνώμη του, θά έκδηλωθεί όξύ

τατα κατά τό προσεχές έτος 1980. 
»'Ο κ. πρωθυπουργός ενημέρωσε μέ τήν σειρά του τόν 

συνομιλητή του επί τής γενικής καταστάσεως τής έλληνι

κής οίκονομίας, τονίσας δτι τό άδύνατο σημείο της ε{ ναι δ 

πληθωρισμός, δ δποίος κατά τό τρέχον έτος ε{ χε ύπολογι

σθεί νά άνέλθει σέ 11 εως 12%, άλλά, τελικώς, θά φθάσει τό 
18%, άφ' ένός λόγω των επιπτώσεων τής αυξήσεως τής 
τιμής του πετρελαίου, ή όποία έπεβάρυνε τόν τιμάριθμο 

κατά 5 μονάδες καί άφ' έτέρου λόγω τής λήψεως έξυγιαν
τικών μέτρων είς διαφόρους τομείς τής οίκονομίας. Τά 

λοιπά πάντως μεγέθη τής έλληνικής οίκονομίας, συνέχισε 

δ κ. πρωθυπουργός, δπως π.χ. τό έθνικό είσόδημα καί ή 

άνεργία, δέν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα . Γιά τήν 

άντιμετώπιση πάντως τής καταστάσεως έκ τής κρίσεως του 

ένεργειακου ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν επιβολή διαφό

ρων περιοριστικών μέτρων. Τά μέτρα αυτά έλήφθησαν γιά 

ψυχολογικούς κυρίως λόγους διότι εκείνο πού πρέπει νά 

καταστεί κοινή συνείδησις, όχι μόνον στήν 'Ελλάδα άλλά 

σ' δλο τόν δυτικό κόσμο, ε{ναι ή άνάγκη περιστολής του 

πνεύματος σπατάλης καί τής ευδαιμονιστικής νοοτροπίας 

πού χαρακτηρίζει τίς καταναλωτικές δυτικές κοινωνίες, 

διότι c'iλλω~ θά προκληθουν τέτοιες οίκονομικές, κοινωνι

κές άλλά καί πολιτικές άναστατώσεις, ώστε θά ε{ναι άδύ

νατος δ έλεγχος τής καταστάσεως. ·Ο κ. Μπάρ συνεφώνη

σε άπόλυτα καί έπεσήμανε τά προβλήματα πού άντιμετω: 
πίζουν έν προκειμένφ οί Κυβερνήσεις των μεγάλων ευρω

παϊκών χωρών δπως ή Δυτική Γερμανία, ή Μεγάλη Βρετα

νία καί ή 'Ιταλία. 

»Μιλώντας σχετικά μέ τήν χρήση τής πυρηνικής ένερ

γείας πρός άντιμετώπιση του ένεργειακου προβλήματος, δ 

κ . Μπάρ συνεφώνησε μέ παρατήρηση του κ. πρωθυπουρ

γου δτι ή Γαλλία εχει καταρτίσει ενα πολύ ίκανοποιητικό 

πρόγραμμα γιά τήν κατασκευή σταθμών πυρηνικής ένερ

γείας . Ό κ. Μπάρ άνέφερεν δτι 40 τέτοιοι σταθμοί ε{ναι 
ύπό κατασκευήν καί δτι ή Κυβέρνησή του έχει άντιμετω

πίσει μέ άποφασιστικότητα τίς σχετικές άντιδράσεις μερί

δος τής κοινής γνώμης , έν άντιθέσει πρός τήν Δυτική Γερ

μανία, ή όποία, δυστυχώς, λόγω των άντιδράσεων αυτων, 

δέν εχει προωθήσει, τά τελευταία τρία χρόνια, τό πρό

γραμμα κατασκευής σταθμών πυρηνικής ένεργείας . . Στήν 
Γαλλία, κατέληξε δ κ. Μπάρ, ύπολογίζεται δτι κατά τό 

1985 τό 25% των άναγκών τής χώρας είς ενέργεια θά καλύ
πτεται άπό τούς πυρηνικούς σταθμούς. 

» ' Ο κ. πρωθυπουργός ε{πε στόν συνομιλητή του δτι 

προσεχώς θά έχει τήν ευκαιρία νά συζητήσει μαζί του καί 

μέ τόν προέδρο Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν τό θέμα τής άναπτύξε

ως άναλόγου προγράμματος στήν ·Ελλάδα. 

>>·Ο κ. Μπάρ άπήντησε δτι κατά τήν γνώμη του εκείνο 

πού θά ήταν συμφέρον γιά τήν ·Ελλάδα λόγω του μεγέθους 

της καί του πληθυσμου της θά ήταν ή χρησιμοποίηση των 

.νέων συστημάτων κατασκευής πυρηνικών σταθμών 600 
MW άντί τών μεγαλυτέρων μονάδων 900 ή 1200 MW πού 
προορίζονται γιά μεγαλύτερες χώρες . 

>>'Ακολούθως δ κ. Μπάρ ένημέρωσε τόν κ. πρωθυπουρ

γό έπί των συνομιλιών πού ε{ χε στό 'Ιράκ μέ τόν άντιπρόε

δρο Σαντάμ Χουσεiν, τόν όποίο θεωρεί ώς ενα άπό τούς 

σημαντικώτερους μελλοντικούς ήγέτες του άραβικου κό

σμου. Οί 'Ιρακινοί άνησυχουν κατά πρώτο λόγο μέ τήν 

κατάσταση πού έχει διαμορφωθεί στίς γειτονικές τους χώ

ρες καί δή στό 'Ιράν, στό όποίο φοβουνται καί προσπα

θουν νά άποτρέψουν κομμουνιστική επικράτηση , τό 

'Αφγανιστάν καί τήν Τουρκία. Οί 'Ιρακινοί άνησυχουν 

επίσης γιά τόν Λίβανο καί πιστεύουν δτι τυχόν ίσραηλινή 

έπίθεσις έναντίον του θά προκαλέσει γενική σύρραξη . Τό 

θέμα τής ένώσεως του 'Ιράκ μέ τήν Συρία, οί 'Ιρακινοί τό 

άντιμετωπίζουν ώς "θέμα βιτρίνας" ένώ γιά τόν πρόεδρο 

Σαντάτ πιστεύουν δτι έχει μπεί στό δρόμο τής μή έπιστρο

φής καί δτι άποκλείεται νά άποφύγει τήν κατάρρευση . 

'Αντιθέτως, οί 'Ιρακινοί ε{ναι ίκανοποιημένοι άπό τήν 

πρόσφατη έξέλιξη τής πολιτικής πού άκολουθεί ή Σαουδι

κή 'Αραβία. 

>>'Ο κ . πρωθυπουργός παρετήρησε δτι, έάν καταρρεύ

σει δ Σαντάτ καί επικρατήσουν οί άδιάλλακτοι, οί δυνατό

τητες λύσεως του Μεσανατολικου θά χαθουν δριστικά. Τό 

κλειδί γιά τήν λύση του προβλήματος τό έχουν οί ' Αμερι

κανοί, οί όποίο ι πρέπει νά πειθαρχήσουν τό 'Ισραήλ πού 

εξαρτάται aπό αυτούς 100%. ' 0 Κ. πρωθυπουργός έχει έκ-
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φράσει τίς άπόψεις του αύτές τόσο στούς 'Αμερικανούς 

δσο κ:αί στούς n Αραβες συνομιλητές του κατά τίς πρόσφα

τες έπισκ:έψεις του στήν Σαουδική 'Αραβία κ:αί τήν Συρία. 

'Εκείνο πού πρέπει δπωσδήποτε νά άποφευχθεί εΙ ναι ή 

πτώσις του Σαντάτ κ:αί ή έπικ:ράτηση των άδιαλλάκ:των. Σέ 

δ, τι άφορά έξάλλου τή στάση τής Σαουδικής 'Αραβίας, δ 

κ:. πρωθυπουργός παρετήρησε δτι αύτή όφείλεται στήν 

άνησυχία των Σαουδαράβων γιά διάβρωση του καθεστώτος 

των άπό τούς άδιαλλάκ:τους κ:αί στήν άπώλεια τής εμπι

στοσύνης τους πρός τούς 'Αμερικανούς μετά τά γεγονότα 

του 'Ιράν. 

>>'Ο κ:. Μπάρ συνεφώνησε μέ τά άνωτέρω, λέγοντας δτι 

έάν καταρρεύσει δ Σαντάτ, θά επικρατήσει στήν Αίγυπτο 

διά των άδιαλλάκ:των ή Σοβιετική 'Ένωση. Γιά τόν λόγο 

αύτό ή Εύρώπη μέσα στό πλαίσιο του εύρωαραβικ:ου διαλό

γου θά πρέπει άφ' ενός νά διατηρήσει έπαφές μέ τούς 

n Αραβες κ:αί άφ' ετέρου νά άσκ:ήσει πίεση επί των ΗΠΑ 

διά νά πειθαρχήσουν τό 'Ισραήλ κ:αί νά έξασφαλίσουν 

ετσι τή διευθέτηση του προβλήματος. 

))Σέ έρώτηση του κ:. πρωθυπουργου γιά τό πώς βλέπει τά 

πράγματα στήν Τουρκία, δ κ:. Μπάρ άπήντησε δτι δέν γνω

ρίζει καλά τήν κατάσταση, άλλ' δτι κατά τήν γνώμην του 

τά πράγματα δέν πάνε καλά. . ο κ:. πρωθυπουργός επεβε

βαίωσε τήν άποψη αύτή κ:αί ε{πε δτι αύτό στενοχωρεί τήν 

ελληνική Κυβέρνηση, διότι ετσι δέν μπορεί νά διευθετήσει 

τίς διαφορές της μέ τήν Τουρκία. 'Η ελληνική Κυβέρνη

ση, συνέχισε δ κ:. πρωθυπουργός, εχει εκφράσει άντιρρή

σεις γιά τήν χορήγηση στρατιωτικής βοηθείας στήν 

Τουρκία, πού θά μπορουσε νά άνατρέψει τήν ύφισταμένη 

μεταξύ των δύο χωρών ισορροπία, άλλά δέν άντιτίθεται γιά 

τήν παροχή οικονομικής βοηθείας πού θά έπέτρεπε στήν 

τουρκική Κυβέρνηση νά άντιμετωπίσει τά οίκονομικά της 

προβλήματα. Πάντως, έάν ή γενικώτερη κατάστασις δέν 

βελτιωθεί στήν Τουρκία, ή οίκονομικ:ή αύτή βοήθεια θά 

άπωλεσθεί χωρίς κανένα οφελος. 

))Στήν συνέχεια, δ κ. Μπάρ εθιξε τό θέμα τής τοποθετή

σεως του πρέσβεως κ:. Ρούσσου στήν ΕΟΚ, τονίζόντας δτι 

κατά τήν άποψη τής Κυβερνήσεώς του, καί των άλλων 

Κυβερνήσεως τής Κοινότητος, ή 'Ελλάς θά πρέπει νά εμ

μείνει στό διορισμό του κ. Ρούσσου, άγνοώντας τυχόν άν

τιδράσεις ώρισμένων κύκλων τής 'Επιτροπής. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι τό θέμα εχει κλεί
σει, διότι δ ίδιος δ ένδιαφερόμενος θεώρησε δτι κατόπιν 

του δημιουργηθέντος θορύβου, δέν θά μπορουσε νά έκπλη

ρώσει τά καθήκοντά του άλλά καί διότι ή ελληνική Κυ

βέρνηση εκρινε δτι ή δημαγωγική έκ:μετάλλευση του θέ

ματος θά μποροοοε νά τής δημιουργήσει δυσχέρειες κατά 

τήν επικύρωση τής Συνθήκης 'Εντάξεως τής 'Ελλάδος 

άπό τά εύρωπαϊκά Κοινοβούλια. 

))τέλος, δ κ. πρωθυπουργός άνεφέρθη στίς εξαίρετες 

σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Γαλλίας, οί δποίες όφείλον

ται άφ' ενός στήν κοινότητα παραδόσεων κ:αί συμφερόν

των καί άφ' ετέρου στήν άνεπιφύλακτη ύποστήριξη των 

ελληνικών θέσεων άπό τόν πρόεδρο ντ' Έσταίν))56 • 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκαιρία τής νέας συναντήσεως τών γενι

κών γραμματέων των ύπουργείων 'Εξωτερικών 'Ελ-

λάδος καί Τουρκίας στήν 'Αθήνα, δ Κ. Καραμανλής 

δέχεται στό Πολιτικό Γραφείο καί εχει συνομιλία μέ 

τό νέο Τοuρκο έκπρόσωπο, Γιγίτ, παρουσία καί του 

"Ελληνα δμολόγου του, Β. Θεοδωρόπουλου: 

«Μετά τίς τυπικές φιλοφρονήσεις, δ κ. πρωθυπουργός 

παρετήρησε δτι διερωτάται γιατί δ κ. 'Ετσεβίτ δέν φροντί

ζει νά άπαλλαγή άπό τίς ελληνοτουρκικές έκκρεμότητες. 

Τό αύτό, εlπε, ίσχύει καί γιά μίiς. Οί δύο χώρες μας βρί

σκονται σέ άνάπτυξη, ένώ ή διεθνής κατάσταση καί είδι

κώτερα ή κατάσταση στήν περιοχή μας χειροτερεύει. Πρέ

πει συνεπώς νά φροντίσουμε νά τελειώνωμε μέ τίς ελληνο

τουρκικές εκκρεμότητες. 

))Μέ λογική καί καλή πίστη μπορουν νά βρεθουν εϋκο

λα λύσεις στά έκκρεμή προβλήματα. 'Έχομε εύτυχώς βγή 

άπό τό κλίμα πάθους πού έπικρατουσε πρό όλίγων έτών καί 

εχει δημιουργηθή ενα κλίμα πιό ijπιο, μέσα στό όποίο συ

νεχίζεται δ διάλογος, πράγμα πού αύτό καθ' εαυτό άποτε

λεί πρόοδο. Πρέπει νά έπωφεληθουμε του κλίματος αύτου, 

γιατί μπορεί άπό άπρόοπτα γεγονότα νά χαλάση. Δέν άρκεί 

συνεπώς ή συνέχιση του διαλόγου, πρέπει νά μπουμε στήν 

ούσία καί νά βρουμε λύσεις. 

))Ό κ. Γιγίτ άπαντα δτι, liν ήταν παρών δ πρωθυπουρ

γός του, θά συμφωνουσε άπολύτως. nΕχει τήν έντύπωση 

δτι εχουμε διανύσει άρκετό δρόμο πρός τήν έξεύρεση λύ

σεων, γιατί τούλάχιστον εχουν έντοπισθή τά σημεία πού 

συμφωνουμε κ:αί πού διαφωνουμε. Χρειαζόμαστε τώρα πο

λιτικές δδηγίες γιά τή συνέχιση τής εργασίας. 'Ο Τουρκος 

πρωθυπουργός άνέθεσε στόν κ. Γιγίτ νά διαβιβάση προφο

ρικό μήνυμα στόν κ. πρωθυπουργό ώς άκολούθως: "'Όταν 

βρεθήκαμε στό Μοντραί βρισκόμαστε είς τό σκότος. Τώρα 

είμαστε σέ θέση νά διακρίνωμε τά σημεία τής διαφωνίας 

μας. nΕχω τήν έντύπωση δτι ήρθε ή στιγμή γιά μιά δεύτερη 

συνάντησή μας, γιατί θά πρέπει νά γίνουν ώρισμένα βήμα

τα έπί πολιτικου επιπέδου. Τά βήματα αύτά θά δημιουργου

σαν τήν βάση γιά τήν έξεύρεση τής λύσεως. Θά ε{μαι πολύ 

εύτυχής liν λάβω θετική άπάντηση στήν πρόταση περί συ

ναντήσεως. Δέν κάνω καμιά ύπόδειξη ώς πρός τίς ήμερο

μηνίες τής ένδεχομένης συναντήσεως, πράγμα πού άφήνω 

στή διάκριση του 'Έλληνος πρωθυπουργου. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι, άντιθέτως, δσο 

ύπήρχε μιά σχετική άοριστία, ύπήρχε μία έλπίς δτι θά κα

ταστή δυνατή ή έξεύρεση λύσεων. Τώρα βλέπομε δτι oi 
διαφορές εlναι πιό πολλές. Τό γεγονός δτι καθωρίσθηκαν 

θέσεις πού άπέχουν μεταξύ τους χωρίς νά εχει γίνει προ

σπάθεια προσεγγίσεως δυσχεραίνει τό εργο των πρωθυ

πουργών. Στήν πολιτική δέν πρέπει νά καθορίζονται 

άκραίες θέσεις. "Οσον άφορά τή συνάντηση, δ κ. πρωθυ

πουργός δέν τήν άποκλείει, μπορεί μάλιστα νά πή δτι τήν 

έπιθυμεί. Δέν τρέφει δμως ελπίδα δτι oi πρωθυπουργοί θά 
μπορέσουν νά δώσουν λύσεις. 'Υπήρξαν θέματα στά όποία 

ή ελληνική πλευρά εκανε άνοίγματα πού θά μπορουσαν νά 

βοηθήσουν στήν εξεύρεση λύσεων. Αύτό δμως δέν συνέβη, 

καί τό μόνο θέμα πού προχώρησε εlναι ή έπικύρωση των 

συμφωνιών γιά τήν δριοθέτηση του "Εβρου. Πρέπει νά 

προηγηθή μιά νέα συνάντηση των γενικών γραμματέων, 

άφου oi τελευταίοι λάβουν τίς δδηγίες των πρωθυπουργών 
τους. 'Εν συνεχεί~ oi πρωθυπουργοί θά έξετάσουν τά άπο
τελέσματα καί θά άποφασίσουν. Είλικρινής έπιθυμία του 
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Συνάντηση στήν 'Αθήνα μέ τό Γάλλο πρωθυπουργό (aνω) καί 

τόν πρόεδρο τής 'Ιρλανδικής Βουλής (κάτω). 
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κ . πρωθυπουργοί) ε{ναι νά έπιλυθοuν τά προβλήματά μας, 

γιατί αuτό ε{ναι πρός τό συμφέρον άμφοτέρων τών λαών, οί 

δέ κίνδυνοι πού μίiς περιβάλλουν ε{ναι μεγαλύτεροι άπό τά 

προβλήματά μας. 

»· Ο κ. Γιγίτ παρατηρεί δτι η τουρκική πλευρά δέν άνα

μένει δτι η συνάντηση τών πρωθυπουργών θά άνοίξει τό 
δρόμο γιά γενική λύση, άλλά πιστεύει δτι θά βρή κοινό 

εδαφος σέ ώρισμένα θέματα γιά τήν προώθηση τών λύσε

ων. 

» · Ο κ . πρωθυπουργός λέει δτι θά ήταν καλύτερα άν οί 

γενικοί γραμματείς θά μποροuσαν νά σμικρύνουν τίς δια
φορές βάσει τών δδηγιών τών πρωθυπουργών τους, δπότε 

οί πρωθυπουργοί θά μποροuσαν μέ τήν πολιτική τους εύθύ

νη νά έπιλύσουν τά ύπόλοιπα θέματα. ·Η πρόοδος δμως 

έξαρτaται άπό τήν τουρκική πλευρά. 

»·Ο κ. Γιγίτ λέει δτι χρειάζεται συντονισμένη ένέργεια 

άπό τίς δύο πλευρές. · 
» • Ο κ. πρωθυπουργός συμφωνεί άλλά έπισημαίνει δτι η 

σημασία κάθε διαφοράς δέν ε{ναι η ίδια γιά κάθε πλευρά . 

"Αλλά θέματα ε{ναι σοβαρώτερα γιά τή μία καί άλλα γιά 

τήν άλλη. Μέ τήν παρέλκυση τής διενέξεώς μας δημιουρ

γοuμε τήν έντύπωση καθυστερημένων χωρών, ένώ θά μπο

ρούσαμε νά συνεργασθοuμε. Παρακαλεί τόν κ. Γιγίτ νά 

δ ιαβιβά(Jη στόν κ. Έτσεβίτ τούς φιλικούς του χαιρετι
σμούς, τίς εuχές του καί τήν εΙλικρινή έπιθυμία του νά βγή 

η Τουρκία άπό τίς σημερινές της δυσκολίες, γιατί αύτό 

εlναι καί πρός τό δικό μας συμφέρον. 'Όσον άφορα τή 

συνάντηση δέν τήν άποκλείει, τούναντίον θά τήν ήθελε, 

άλλά θά ήθελε νά εχη κάποια ενδειξη δτι θά προκύψη κά

ποιο άποτέλεσμα. Καί σ' αύτό η τουρκική πλευρά θά μπο

ροuσε νά διευκολύνη τά πράγματα, άν έλάμβανε ύπόψη τίς 

έναλλακτικές προτάσεις πού εχομε κατά καιρούς κάνει καί 

εδειχνε κάποια έλαστικότητα. 

»Στό σημείο αuτό τερματίζεται η συνομιλία»s7 • 

. Τήν προηγούμενη, 9 'Ιουλίου, δ Β. Θεοδωρόπου
λος εlχε, στό ίδιαίτερο γραφείο του, τήν πρώτη συ

νάντησή του μέ τό νέο γενικό γραμματέα του ύπουρ

γείου τών 'Εξωτερικών τfjς Τουρκίας. Παρά τήν 

ύπογράμμιση τfjς κοινfjς επιθυμίας γιά τή συνέχιση 

του διαλόγου, τά δύο μέρη δέν παρέλειψαν νά διαπι

στώσουν τήν επίτευξη, πρός τό παρόν, περιορισμέ

νης εκτάσεως άποτελεσμάτων. 'Ο Τουρκος διπλωμά

της εξέφρασε μερική ίκανοποίηση γιά τό γεγονός 

δτι δ διάλογος εχει επιτρέψει στίς δύο πλευρές νά 

κατανοήσουν καλύτερα ή μία τή θέση τfjς άλλης καί 

νά εντοπίσουν σαφέστερα τά πρ<;>βλήματα. 'Ο 'Έλ

ληνας εκπρόσωπος επέμεινε, άπό τήν πλευρά του, 

στήν άναζήτηση νέων στοιχείων πού θά ήταν δυνατό 
νά προκύψουν άπό τυχόν άνανεωμένες, εποικοδομη

τικές προτάσεις τfjς "Αγκυρας πάνω στά τρία κύρια 

θέματα - του εναερίου χώρου, τfjς ύφαλοκρηπίδας 

καί του πολιτικου έγγράφου. Τελικά δμως εμέλλε νά 
επιβεβαιωθεί δτι ή τουρκική πλευρά εμμένει στίς 

παλαιότερες θέσεις της. 

Συγκεκριμένα, σέ σχετικό συγκεφαλαιωτικό ση

μείωμα, καταγράφηκαν οί τουρκικές θέσεις ώς έξfjς: 

«Α. ·Η τουρκική πλευρά παρουσίασε νέο σχέδιο πολι

τικοί) έγγράφου σέ άπάντηση του σχεδίου πού τούς είχαμε 

ύποβάλει τόν 'Απρίλιο 1979. 
»Τό νέο σχέδιο σέ μερικά έπουσιώδη σημεία πλησιάζει 

στό δικό μας, στά ουσιαστικά σημεία δμως έμμένει στήν 

ίδια παλαιά γραμμή μέ έπίκεντρο τήν παραίτησή μας άπό 

τό δικαίωμα έπεκτάσεως τών χωρικών ύδάτων στά 12 ν.μ. , 

ένώ παράλληλα χαρακτηρίζει ώς άπαραβίαστα καί μόνιμα 

τά χερσαία σύνορα, χωρίς νά μνημονεύει τά θαλάσσια. 

»Περιέχει σέ πολύ άσθενέστερη διατύπωση τίς διατά

ξεις περί μέτρων έμπιστοσύνης πού είχαμε προτείνει (προ
ειδοποίηση γιά πολεμικές παραγγελίες, γυμνάσια κ.λ.π. ). 

»Παραλείπει τήν πρότασή μας δτι δλες οί διαφορές θά 

λύνωνται μέ είρηνικά μέσα καί δτι μέχρις έπιλύσεώς τους 

θά άποφεύγωνται ένέργειες πού θά έπιδεινώνουν τήν κατά

σταση. 

»'Επανέρχεται άναλλοίωτα στήν προηγούμενή τους 

διατύπωση περί μειονοτήτων. ' 
»Β. Στά θέματα τής ύφαλοκρηπίδος η τουρκική πλευρά 

έπιμένει δτι η βασική άρχή τής δριοθετήσεως τής ύφαλο

κρηπίδας ε{ναι η equity, χωρίς μνεία του διεθνοuς δικαίου 
καί τής διεθνοuς πρακτικής, 

»νά ληφθή ώς βάση μόνον τό γεωμορφολογικό κριτή

ριο τής "φυσικής προεκτάσεως" καί υπαινίσσεται δτι η 

άποδοχή του κριτηρίου αύτοu συνδέεται έκ μέρους των μέ 

τήν άποδοχή τής άρχής του μή έγκλωβισμοu τών νησιών, 

»δέν δέχεται συμψηφιστικές ρυθμίσεις στό θαλάσσιο 

χώρο έκτός Αiγαίου, πράγμα πού καθιστά τήν πραγματο

ποίηση τών ρυθμίσεων αύτών πρακτικώς σχεδόν άδύνατη, 

»έξακολουθεί νά ύποστηρίζη τήν άνάγκη νά προβλε
φθοuν ζώνες κοινής δικαιοδοσίας, ένώ έμείς είχαμε προ

τείνει τήν κοινή έκμετάλλευση μόνον γιά κοιτάσματα πού 

τυχόν θά εύρίσκοντο έπάνω στήν δριοθετική γραμμή, 

»tπανέρχεται στήν άρχή τήν δποίαν ε{χε παρουσιάσει 

στή Βιέννη καί τήν δποίαν δένε{ χε έπαναλάβει δ κ . Έλεκ

ντάγκ στίς κατ ' iδίαν συνομιλίες μας περί "μή έγκλω

βισμοu τής τουρκικής ήπειρωτικής άκτής" , πράγμα πού 

στήν πράξη σημαίνει έξουδετέρωση τής άρχής περί μή 

έγκλωβισμοu τών νησιών καί 

»δέν δέχεται δτι η μέθοδος τής "θαλασσίας προσό

ψεως" μπορεί νά δώση λύση . 

»Γ . 'Όσον άφορα τόν έναέριο χώρο, έξέφρασε τήν 

άποψη δτι η νέα έλληνική πρόταση του 'Απριλίου δέν 

άνταποκρίνεται στίς τουρκικές άνάγκες άσφαλείας, γιατί 

δέν έξισορροποuνται τά τουρκικά αiτήματα άσφαλείας τών 

τουρκικών άεροδρομίων πρός τό έλληνικό αίτημα άσφα

λείας τών νησιών . Δέν ήταν ετοιμη η τουρκική πλευρά νά 

άναλύση λεπτομερέστατα τήν άρνητική της στάση. 

»Δέν περιλαμβάνω στό συνοπτικό αύτό σημείωμα τίς 

άπαντήσεις πού εδωσα καί τήν παρουσίαση τών έλληνικών 

θέσεων πού εκανα. Περιορίζομαι νά διαπιστώσω δτι, δπως 

άλλωστε περιμέναμε, δέν ύπήρξε σέ κανένα άπό τά τρία 
κύρια θέματα τής συνομιλίας μετακίνηση τών Τούρκων 

άπό τίς γνωστές τους θέσεις . Βεβαίως, ούτε η δική μας 

πλευρά ε{ χε τή δυνατότητα νά προβή σέ νέες προτάσεις»58 • 

Τό κοινό άνακοινωθ.έv πού εκδόθηκε μετά τή λή

ξη τών συνομιλιών άνέφερε δτι οί δύο γενικοί γραμ

ματείς «προχώρησαν σέ μιά περαιτέρω εξέταση τών 
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διμερών θεμάτων μεταξύ των δύο χωρών καί άντάλ

λαξαν άπόψεις στήν άναζήτηση γιά συμφωνημένες 
λύσεις στά θέματα αύτά» καί δτι «ένισχύθηκε ή πε

ποίθησή τους δτι οί συνομιλίες, πού διεξήχθησαν μέ 

πνεuμα καλής πίστεως καί άμοιβαίας κατανοήσεως, 

θά συμβάλουν είς τήν πρόοδο του συνεχιζομένου 

διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών». 'Α ναφέρθηκε, 

άκόμη, δτι άποφασίστηκε νά πραγματοποιηθεί νέα 

συνάντηση στήν n Αγκυρα σέ ήμερομηνία πού θά 

καθοριστεί διά τής διπλωματικής όδοu, πιθανώς περί 
τά τέλη του ετους59• 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

Σέ κοινό άνακοινωθέν άναγγέλλεται ή κοινή άπό

φαση γιά τή σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 'Αγίας 

'Έδρας, σέ έπίπεδο πρεσβείας, άπό τήν πλευρά τής 

'Ελλάδος, καί άποστολικής νουντσιατούρας, άπό 

τήν άντίστοιχη τοu Βατικανοu. 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

Ό πρόεδρος τής Βουλής τών 'Ελλήνων, Δ. Πet

πασπύρου, σέ έπίσκεψη στήν Κύπρο, έπικεφαλής δι

ακομματικής άντιπροσωπείας, άνέγνωσε, στή διάρ

κεια του έτήσιου συλλαλητηρίου, κατά τήν έπέτειο 

του πραξικοπήματος τής Ι5ης 'Ιουλίου καί τής 
τουρκικής είσβολής, μήνυμα του Κ. Καραμανλή: 

«Πέντε χρόνια έχουν ήδη περάσει άπό τότε πού ή 

Τουρκία μέ πρόσχημα τό άφρον πραξικόπημα κατά 

τής κυπριακής Κυβερνήσεως, εiσέβαλε στή Μεγαλό

νησο. Καί ή τουρκική στρατιωτική κατοχή συνεχί

ζεται μέχρι σήμερα, παραβιάζοντας κάθε κανόνα Δι

καίου καί 'Ηθικής. 'Επιθυμώ νά διαβεβαιώσω, γιά 

άλλη μιά φορά, ότι συμμερίζομαι τήν μεγάλη αύτή 

δοκιμασία τοίJ κυπριακού 'Ελληνισμού, πρός τόν 

όποίο ή σκέψη μου εlναι άδιάκοπα στραμμένη. 

»Εlμαι βέβαιος ότι οί ΥΕλληνες Κύπριοι, μέ τό 

θάρρος καί τήν καρτερία πού έπέδειξαν μέχρι σήμε

ρα καί πού άσφαλώς θά έξακολουθήσουν νά έπιδει

κνύουν καί στό μέλλον θά ξεπεράσουν τήν δοκιμα
σία αύτή. Καί θά πετύχουν, παρά τίς δυσχέρειες, τή 

δικαίωση τοίJ τιμίου άγώνα τους μέ τήν έξασφάλιση 
μιfiς δίκαιης καί βιώσιμης λύσεως τοίJ κυπριακού 

προβλήματος. 

»Καί μέ τή σημερινή εύκαιρία θέλω νά έπαναλά

βω τή διαβεβαίωση, ότι στόν δίκαιο αύτό άγώνα του, 

δ κυπριακός 'Ελληνισμός μπορεί νά ύπολογίζει 

πάντοτε στήν σταθερή καί πλήρη συμπαράσταση 

τής 'Ελλάδος». 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

'Ο ύπουργός Προγραμματισμοί\ τής Συρίας, Ζ. 

Χαρανία, εγινε δεκτός στό Πολιτικό Γραφείο άπό 

τόν Κ. Καραμανλή καί του έπέδωσε προσωπικό μή

νυμα τοu προέδρου n Ασσαντ. 

Κατά τή συνάντηση έξετάστηκαν, άκόμη, θέματα 

διμεροuς οίκονομικής, έμπορικής καί ναυτιλιακής 
συνεργασίας, τά όποία ε{χαν συζητηθεί κατά τήν 

έπίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργοί\ στή Συρία. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Πολιτικό Γρα

φείο καί ε{χε φιλική συνομιλία μέ τούς προέδρους 

τής Βουλής καί τής Γερουσίας τής 'Ιρλανδίας, συ

νοδευόμενους άπό τόν πρόεδρο τής έλληνικής Βου
λής, Δ. Παπασπύρου. 

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής στή διάρκεια τής δεξιώσεως 

πού εδωσε ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας γιά τήν έπέ

τειο τής άποκαταστάσεως τής δημοκρατίας, άπάντη

σε σέ έρωτήσεις έκπροσώπων των μέσων ένημερώ

σεως ώς έξης: 

- Κύριε πρόεδρε, πώς αίσθάνεσθε πέντε χρόνια μετά 

τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας; 

«Αlσθάνομαι πάντοτε τήν ίκανοποίηση τοϊί άνθρώπου 

πού βοήθησε άποτελεσματικά τόν τόπο του σέ κρίσιμες 
στιγμές». 

- Εlσθε ίκανοποιημένος άπό τό εργο πού εγινε τά πέν

τε αuτά χρόνια; 

<ιΟί ξένοι τό έργο αvτό τό άποκαλοvν θαϊίμα. 'Εγώ θά 
περιορισθώ νά σiiς πώ ότι έγινε τό καλύτερο πού θά μπο

ροϊίσε νά γίνη, κάτω άπό τίς γνωστές έσωτερικές καί διε

θνείς συνθήκες. Καί γιά νά τό έκτιμήσετε αvτό, δέν έχετε 

παρά νά δήτε, τί γίνεται σέ άλλες χώρες». 

- Καί δμως οί άντίπαλοί σας τό άμφισβητοuν. 

«Δέν θά ήθελα αvτή τή μέρα νά πώ δυσάρεστα πράγμα

τα. Νομίζω δμως δτι τό άδικου ν έν έπιγνώσει. Καί ότι κατ' 
lδίαν οί περισσότεροι τό άναγνωρίζουν». 

- Πώς βλέπετε τό μέλλον κύριε πρόεδρε; 

«Μέ ηvξημένες δυσκολίες, λόγω τής συνεχοϋς έπιδει
νουμένης διεθνοϊίς καταστάσεως. Πάντως, τό μέλλον θά 

έξαρτηθή άπό τή συμπεριφορά τοϊί λαοϊί μας. Γιατί, δπως 

λέει ένας φιλόσοφος, δ Μπέρξον, τό μέλλον κάθε λαοϊί 
ε{ ναι άβέβαων. Καί ε{ναι &βέβαιον, γιατί έξαρτiiται άπ • 
αvτόν τόν ίδιο;;, 

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

Ό Κ. Καραμανλής ένημερώνει τό 'Υπουργικό 

Συμβούλιο γιά τή γενική κατάσταση τής χώρας καί 

έπανέρχεται, είδικότερα, στά προβλήματα πού δημι

ουργεί ή ένεργειακή κρίση: 
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Πέντε χρόνια μετά τήν είσβολή, ή Κύπρος, διεξάγοντας σκληρό πάντοτε άyώνα 

yιά έθνική άποκατάσταση, ε{χε σημειώσει έντυπωσιακούς ρυθμούς 

στόν τομέα τής οίκονομικijς άναπτύξεως. 
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«Ol έξελίξεις αvτές, πού θά έχουν τίς έπιπτώσεις 
τους καί στή δική μας οίκονομία, έπιβάλλουν φρό

νηση καί αυτοσυγκράτηση. Καί ύπό τό πνεvμα αvτό, 

θά πρέπει νά διαφωτίζεται δ λαός, γιά νά προστατεύ

εται άπό τήν παραπλάνηση. 

»Καί αvτό έπιβάλλεται, τοσούτφ μάλλον, καθό

σον τόν τελευταίο καιρό παρατηρείται μία έξαρση 

τής δημαγωγίας, άντί νά έπιδεικνύεται έν όψει αvτών 

άκριβώς τών δυσχερειών, σοβαρότης καί ύπευθυνό

της άπό~δλες τίς πλευρές. 

»Γίνεται, δπως γνωρίζετε, προσπάθεια δημιουρ

γίας τεχνητής κρίσεως, μέ τήν διάδοση άνησυχαστι

κών ή καί άνακριβών είδήσεων καί τήν μεγαλοποίη

ση συνήθων περιστατικών. Γίνεται προσπάθεια προ

κλήσεως κοινωνικών άναταραχών μέ τήν ένθάρρυν

ση άκαίρων αίτημάτων, άπεργιών καί άλλων έκδη

λώσεων. Χωρίς ν' άvτιλαμβάνωνται ol ύποκινοvντες 
αvτές τίς έκδηλώσεις δτι δέν βλάπτουν τήν Κυβέρ

νηση, άλλά τόν τόπο, ύπονομεύοντας τήν γαλήνη 

του, τήν οίκονομία του καί τό πολίτευμά του. 

»Καί δλα αvτά σέ μιά στιγμή, πού ή κατάσταση 

στή χώρα μας, τόσο καθ' έαυτή δσο καί πρό παντός 

σέ σύγκριση μέ δ, τι γίνεται σέ δλο τόν κόσμο, πρέ

πει νά θεωρήται lκανοποιητική. Καί τή διαφορά αv

τή μποροvν νά τήν διαπιστώσουν οί πολίτες κάθε 

μέρα στά μέσα ένημερώσεως)). 

'Ο πρωθυπουργός, τέλος, συνέστησε καί πάλι 

στούς ύπουργούς νά έντείνουν τίς προσπάθειές τους, 

νά έπιδεικνύουν φειδώ στίς δημόσιες δαπάνες καί νά 

διατηροϋν συνεχή έπικοινωνία μέ τό λαό. 

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 

Μετά άπό προσωπική παρέμβαση τοϋ πρωθυ

πουργοί> άποφασίζεται ή έφαρμογή τοϋ διαφορικοί> 

ώραρίου, σύμφωνα μέ τή βασική άρχή πού υίοθέτη

σαν οί έκπρόσωποι τής ΓΣΕΕ, τής ΑΔΕΔ Υ καί τής 

ΟΤΟΕ. Μολονότι δμως δ καθορισμός τών ώρών 

προσελεύσεως καί άναχωρήσεως - 8.30 άντί 9.00 
π. μ. καί, άντίστοιχα, άποχώρηση μισή rορα νωρίτερα 

- ίκανοποίησε άπόλυτα τούς έκπροσώπους τών δύο 

πρώτων όργανώσεων, προσέκρουσε στή ριζική άντί

θεση της 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών 'Ορ

γανώσεων, ή όποία έμμένει στό ώράριο 7.45 π.μ. -
3.30 μ.μ. Τό νέο ώράριο θά τεθεί σέ ίσχύ, άπό τήν Ι η 
Αύγούστου, καί θά γίνει, Ιtράγματι, δεκτό μέ ίκανο

ποίηση άπό τούς έργαζομένους, μέ έξαίρεση τούς 

τραπεζοϋπαλλήλους, οί δποίοι θά κηρύξουν άπεργι

ακό άγώνα μακρiiς διάρκειας. 

2 Α ΥΓΟΥΣτΟΥ 1979 

Μέ στόχο τήν έπισκόπηση τής καταστάσεως τής 

οίκονομίας δ Κ. Καραμανλής συγκαλεί εύρεία σύ-

σκεψη μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμοί>, 

οικονομικών, Γεωργίας, 'Εμπορίου, Βιομηχανίας 

καί σχέσεων μέ τίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες, καθώς 

καί τοϋ διοικητή καί ύποδιοικητή τής Τράπεζας τής 

'Ελλάδος καί τοϋ οίκονομικοϋ του συμβούλου, Γ. 

οικονόμου. 

Τά ιfέματα πού συζητήθηκαν καί οί άποφάσεις 
πού διαμορφώθηκαν στή διάρκεια της συσκέψεως 

καταγράφηκαν σέ συνοπτικό σημείωμα: 

« I. Τακτικός προϋπολογισμός 

»'Εξετάστηκε ή πορεία έκτελέσεως του προϋπολογι

σμου. 'ο κ. ύπουργός οικονομικών διαβεβαίωσε τόν κ. πρό

εδρο της Κυβερνήσεως δτι δ τακτικός προϋπολογισμός, 

τελικά, θά ε{ναι ισοσκελισμένος, δπως προκύπτει άπό τήν 

άκόλουθη εικόνα πού ~δωσε: 

>>Πρόβλεψη γιά τελική διαμόρφωση του προϋπολογι

σμου 1979. [βλ. πίνακα '!, σελ. 198]. 

>>Τό άδιάθετο ποσό των 4 δισεκατ . δρχ. έκτου άποθεμα

τικου θά χρησιμοποιηθεί γιά τήν κάλυψη άνοίγματος των 

έσόδων καί δαπανών του προϋπολογισμοϋ (1-1,5 δισεκατ. 
δρχ.) καί γιά τήν κάλυψη της εισφορdς τοϋ τακτικοϋ προϋ

πολογισμου στόν προϋπολογισμό Δημοσίων 'Επενδύσεων 

(2 δισεκατ. δρχ.). 
>>Τέλος, άποφασίστηκε νά διερευνηθεί ή δυνατότητα 

μειώσεως των δαπανών τοϋ κοινωνικου τομέα καί των δη

μοσίων όργανισμών γιά τό 1979 καί 1980. 

»Διαχειριστικό ελλειμμα λογαριασμοϋ καταναλωτικών 

άγαθών 

α. Προβλεπόμενο στό προϋπολογισμό -14 δισεκατ. δρχ. 
β. 'Εξοικονόμηση άπό τά μέτρα γιά 

τό κρέας +Ι >> >> 
γ. 'Επιβάρυνση άπό τά μέτρα γιά τόν 

άραβόσιτο καί άλλα -1,4 >> >> 

Συνολικό πραγματικό ~λλειμμα -14,4 δισεκατ. δρχ. 

»Γιά τήν κάλυψη τοϋ έλλείμματος αuτοϋ ~χουν γραφεί 

στόν προϋπολογισμό 9,4 δισεκατ. δρχ . 

»2. Προϋπολογισμός Δημοσίων 'Επενδύσεων [βλ. πί
νακα 11, σελ. 198]. 

»Κατά τή σύσκεψη άποφασίστηκε ή περαιτέρω περικο

πή τοί> προϋπολογισμοί> Δημοσίων 'Επενδύσεων διά της 

μεταθέσεως τοϋ χρόνου περατώσεως κατά 2-3 χρόνια των 
~ργων πού δέν συμβάλλουν άμεσα στήν αϋξηση τοϋ προϊ
όντος ή δέν ε{ναι πιεστικά, χωρίς δμως νά καθορισθεί τό 

ποσό κατά τό όποίο θά περιορισθεί τό πρόγραμμα Δημο

σίων 'Επενδύσεων. 

»3. Καταθέσεις 
»Διαπιστώθηκε ή δυσμενής πορεία τών καταθέσεων, γι' 

αuτό άποφασίστηκε Ιή αύξηση τών έπιτοκίων καταθέσεων 
καί χορηγήσεων. Προτάθηκε αϋξηση των έπιτοκίων κατά 

τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες χωρίς νά ληφθεί τελική άπό
φαση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

v Εσοδα-Δαπάνες 

α. ·Υ στέρηση έσόδων εναντι 

προϋπολογισθέντων 4-4,5 δισεκατ. δρχ . 

β. Περικοπή δαπανών τακτικοu 

προϋπολογισμοu 

Πρός κάλυψη 

3-4 

1-1,5 

)) )) 

)) )) 

'Αποθεματικό 

Διετέθησαν περίπου 

Πρόβλεψη γιά διάθεση 

μέχρι τέλους του ετους 

'Υπόλοιπο πρός διάθεση 

12,6 δισεκατ. δρχ. 

4-5 

4 )) )) 

4 )) )) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π 

Πρόβλεψη προϋπολογισμοu 1979 

α. Συνολικές δαπάνες 

β . v Εργα πρωτευούσης 

γ. ' Αποθεματικό 

Σύνολο 

»4. 'Ισοζύγιο πληρωμών 

59,8 δισεκατ. δρχ. 
4,0 )) )) 
4,0 )) )) 

67,8 δισεκατ. δρχ. 

)) 'Εξετάστηκε ή πορεία τοu iσοζύγιου πληρωμών καί 
άναφέρθηκε πώς προβλέπεται δτι ο{ εiσαγωγές θά κυμαν

θοuν γύρω στά 8.900 έκατ . δολλ., ένώ οί έξαγωγές θά προ
σεγγίσουν τά 3.450 έκατ. δολ. Τό ελλειμμα του έμπορικοu 
iσοζυγίου έκτιμdται δτι θά φθάσει τά 5.450 έκατ. δολλ. , ένώ 

τό πλεόνασμα τών άδήλων πόρων θά κυμανθεί γύρω στά 

3.650 έκατ. δολ. VΕτσι, τό ελλειμμα τρεχουσών συναλf.α

γών ύπολογίζεται νά φθάσει τά 1.800 έκατ. δολλ. Τό ελλειμ

μα αυτό θά καλυφθεί άπό τήν καθαρή εiσροή ιδιωτικών 

κεφαλαίων ϋψους 1.100 έκατ . δολλ. (άκαθάριστη εισροή 
1.650 έκατ. χρεωλύσια 550 έκατ. δολλ.) καί άπό δανεισμό 
τοu Δημοσίου, ύπό ευρεία εννοια, κατά 700 έκατ. δολλ. 
'Από αυτά εχουν ήδη έξασφαλισθεί δάνεια τής τάξεως τών 

280 έκατ. δολλ. 
»Γιά τήν εγκαιρη έξασφάλιση τοu άναγκαίου ποσοu 

άπό δανεισμό έδόθη έντολή στήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος 

νά προχωρήσει εiς τήν σύναψη τών δανείων. 

»5. 'Επενδύσεις 
»Γιά τήν ένίσχυση τών έπενδύσεων στόν ιδιωτικό τομέα 

άποφασίστηκε ή διερεύνηση της δυνατότητας άναλήψεως 

προγραμμάτων έπενδύσεων άπό τίς Τράπεζες. 

»6. Τιμάριθμος 
))Γιά τή συγκράτηση του τιμαρίθμου άποφασίστηκε νά 

μελετηθοuν τά έξης θέματα: 

- ' Η δυνατότητα υίοθετήσεως τοu θεσμοu τών συνε

χών έκπτώσεων, 

-ή τροποποίηση του ώραρίου λειτουργίας των έμπο

ρικών καταστημάτων, 

- ή δυνατότητα τών συνεταιρισμών νά διαθέτουν τά 

προϊόντα τους στό λιανικό έμπόριο καί 

- τό θέμα τών τοπικών άγορών. 

))7. Τέλος, άποφασίστηκε ή σύσκεψη νά έπαναληφθεί 
έντός μιdς έβδομάδος γιά τή λήψη δριστικών άποφά

σεων))60. 

Πρίν άκριβώς άπό τήν σύγκληση τής συσκέψεως, 

Μετά τήν άπόφαση περικοπής 

(Μάρτιος 1979) 
52,5 δισεκατ. δρχ . 

4,0 )) )) 
3,5 )) )) 

60,0 δισεκατ. δρχ. 

δ οίκονομικός σύμβουλος, Γ. Οίκονόμου, εί-χε έηει

ρίσει στόν πρωθυπουργό σημείωμα μέ εlδική άναφο

ρά στίς οίκονομικές έξελίξεις καί προοπτικές μετά 

τίς αuξήσεις τής τιμής τών ύγρών καυσίμων: 

«1. Οί τρέχουσες οικονομικές έξελίξεις καί προοπτικές 
γιά τό άμεσο μέλλον συνοψίζονται στά άκόλουθα: πρώτο, 

οί έπιβραδυντικές τάσεις τής οiκονομικής δραστηριότητος 

πού ε{ ναι άποτέλεσμα τής προγραμματισμένης ύφέσεως εΙ- . 

ναι ήδη αίσθητές, άναμένεται δέ εντασή τους κατά τούς 
προσεχείς μήνες, λόγω τής αυξήσεως των τιμών τών καυ

σίμων, δεύτερο, γενικά ή αϋξηση τών τιμών τών καυσίμων 

μειώνει τίς προοπτικές γιά οiκονομική έπέκταση καί ελεγ

χο του πληθωρισμοί), τρίτο, τό ελλειμμα του iσοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών αυξάνεται καί τέταρτο, ή έπιτά
χυνση του πληθrορισμοu μειώνει τά πραγματικά εισοδήμα

τα τών έργαζομένων, μέ άποτέλεσμα τήν ένίσχυση τών πιέ

σεων άπό τά έργατικά συνδικάτα μέ α\:τημα τήν άποκατά

σταση τής άγοραστικής δυνάμεως τών μισθωτών. 

»Σημειοuται δτι σέ δλες τίς χώρες τοu ΟΟΣΑ διαπι

στώνονται έκδηλώσεις στασιμότητας καί πληθωρισμοί) 

παρόμοιες τής περιόδου 1973-1974. 
»2. Μέ βάση αυτές τίς έξελίξεις καί προοπτικές, ή άνο

δος του άκαθαρίστου έθνικοu προϊόντος έκτιμdται δτι θά 

εΙναι κατώτερη τών άρχικών προβλέψεων. Είδικώτερα, ή 

Τράπεζα τής· Ελλάδος ύπολογίζει δτι δ ρυθμός άνόδου τής 

οiκονομίας δέν θά ύπερβεί τό 3,2%, ένώ ο{ προβλέψεις του 
ΚΕΠΕ άναβιβάζουν τό ρυθμό άνόδου σέ 3,5%. 

»'Η άρχική πρόβλεψη γιά χώρες του ΟΟΣΑ ήταν ρυ

θμός άνόδου του άκαθαρίστου έθνικοu προϊόντος 3,2%, 
άλλά μετά τήν αϋξηση τών τιμών τών καυσίμων οί έκτιμή

σεις αυτές άναθεωροuνται πρός τά κάτω. ·Ο Ι:διος όργανι

σμός προβλέπει 2% ρυθμό άνόδου του προϊόντος γιά τό 
δεύτερο έξάμηνο του 1979 καί τό πρώτο έξάμηνο του 1980. 

»3. 'Η έπιβράδυνση τοu ρυθμοu άνόδου τής οίκονομίας 
προέρχεται κυρίως άπό τήν χαλάρωση τής ίδιωτικής κατα

ναλώσεως, λόγω τής στασιμότητας του πραγματικοί) εισο

δήματος τών μισθωτών, καί τήν περιορισμένη άνοδο τών 

ίδιωτικών έπενδύσεων. ' Επίσης, τό άγροτικό είσόδημα σέ 
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σταθερές τιμές ύπολογίζεται δτι θά μειωθεί κατά Ι% λόγω 

των δυσμενών tπιδράσεων των καιρικών συνθηκών πάνω 

στή γεωργική παραγωγή. 

»4. Μετά τόν ύπολογισμό τ&ν tπιπτώσεων d.πό τήν αu
ξηση των τιμών των καυσίμων προβλέπεται δτι ή αuξηση 
του δείκτη τιμών καταναλωτή τό 1979 θά ε{ναι 21-22%. Σέ 
μέσα tπίπεδα ή άνοδος του ίδιου δείκτη ύπολογίζεται δτι 

θά ε{ναι 18,5-19%. Δεδομένςιυ δτι ή αuξηση των χρηματι
κών d.μοιβ&ν των μισθωτών ύπολογίζεται δτι θά κυμανθεί 

στά ίδια tπίπεδα μέ τήν άνοδο του δείκτη τιμών καταναλω

τή δέν d.ναμένεται αuξηση των πραγματικών είσοδημάτων 

των μισθωτών κατά τό 1979. Μάλιστα, γιά όρισμένες κατη
γορίες μισθωτών τό πραγματικό τους είσόδημα θά μειωθεί. 

Λαμβανομένης δέ ύπόψη τής tπιδράσεως τής d.μέσου φο

ρολογίας, τό πραγματικό διαθέσιμο είσόδημα των μισθω

τών θά μειωθεί, πρaγμα τό όποίο θά d.σκήσει d.ρνητικές 

tπιδράσεις πάνω στήν d.ποταμίευση. 

»5. Τό ελλειμμα του tμπορικοu ίσοζυγίου προβλέπεται 
νά προσεγγίσει τά 5.300 έκατ. δολλ. (1978: 4.340 έκατ. 
δολλ:), tνω τό πλεόνασμα του ισοζυγίου άδήλων πόρων 

ύπολογίζεται δτι θά d.νέλθει στά 3.650 έκατ. δολλ. (1978: 
3.089 έκατ. δολ.). WΕτσι, τό ελλειμμα του ίσοζυγίου τρε
χουσών συναλλαγών ύπολογίζεται δτι θά διαμορφωθεί γύ

ρω στό 1.650 έκατ. δολλ. (1978: 1.250 έκατ. δολλ.). Ή 
καθαρή είσροή ίδιωτικ&ν κεφαλαίων ύπολογίζεται δτι θά 
ε{ναι 1.100 έκατ. δολλ. 'Επομένως, ό δανεισμός του δημό

σιου τομέα γιά τήν κάλυψη του tλλείμματος θά κυμανθεί 

γύρω στά 550 έκατ. δολλ., d.πό τά όποία 200 έκατ. δολλ. 
περίπου d.φοροuν ijδη συναφθέντα δάνεια d.πό τίς δημόσιες 

tπιχειρήσεις. 

' »6. Οί πιστώσεις πρός τήν οίκονομία καί ή νομισματι
κή κυκλοφορία tξελίσσονται μέ ρυθμούς ύψηλότερους d.πό 

δσο προβλέπεται στό νομισματικό πρόγραμμα. Κατά τούς 
προσεχείς μήνες δμως προβλέπεται tπιβράδυνση του ρυ

θμοί) αύξήσεων των πιστώσεων, ώστε τελικά τά νοι,ιισματι
κά μεγέθη νά αύξηθοuν μέ ρυθμούς κατά 2 ποσοστιαίες 
μονάδες ύψηλότερα άπό τούς στόχους του νομισματικοί) 

προγράμματος. 

»7. 'Εφόσον ή πολιτική τής Κυβερνήσεως άποβλέπει 
στήν d.ποκατάσταση τής νομισματικής σταθερότητος, ή 

tπιβράδυνση του ρυθμοί) οίκονομικής δραστηριότητος 

d.ποτελεί tπιθυμητή tξέλιξη καί d.πόδειξη τής d.ποτελε

σματικότητος τής πολιτικής πού tφαρμόζεται. Παρατηρεί

ται δμως δτι, παρά τό γεγονός δτι ή d.ποτελεσματικότης 

τής συσταλτικής νομισματικής πολιτικής πάνω στό ρυθμό 

τής οίκονομικής δραστηριότητος ε{ ναι εκδηλη, ή δυνατό

τητά της νά tλέγξει τό πληθωρισμό ε{ναι περιορισμένη 

λόγω τής d.νόδου τής τιμής του πετρελαίου. 'Από του 

τέλους δμως του ετους d.ναμένεται νά γίνουν αίσθητά τά 

άποτελέσματα τής πολιτικής πού d.κολουθείται πάνω στόν 

πληθωρισμό. Γιά τό λόγοαύτό, ή συνέχιση τής tφαρμογής 

τής πολιτικής πού σήμερα d.κολουθείται ε{ναι tνδεδειγμέ

νη. 'Απαιτείται, συνεπώς, ή συνέχιση τής tφαρμογής τής 

περιοριστικής πολιτικής τούλάχιστο μέχρι τέλους του χρό

νου καί σέ συνδυασμό μέ τή συνέχιση τής χρηματοδοτή

σεως γιά τήν αuξηση των παραγωγικών tπενδύσεων. 
»'Επιβάλλεται, δμως, tπανεξέταση τής πιστωτικής πο

λιτικής εναντι του γεωργικοί) τομέα τής οίκονομίας, γιατί 

οί μεσοχρόνιες προοπτικές στόν τομέα αύτό διεθνώς ε{ναι 

δυσμενείς. Οί τιμές των γεωργικών προϊόντων d.ναμένεται 

νά αύξηθοuν σημαντικά στά προσεχή 2-3 χρόνια λόγω 
d.νεπαρκείας τής προσφορfiς»61 • 

9-19 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής διέρχεται ενα δεκαήμερο δια

κοπών στήν Κέρκυρα. 

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 

• Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ συνεδρίαση 
της Κυβερνητικής 'Επιτροπής, μετά τή λήξη τής 

δποίας έκδόθηκε η άκόλουθη άνακοίνωση: 

«'Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργοί) κ. κ . Καρα

μανλή συνήλθε σήμερα ή Κυβερνητική 'Επιτροπή καί 

ήσχολήθη μέ τρέχοντα θέματα tσωτερικής καί tξωτερικής 

πολιτικής. 

»'Εξετάσθηκαν οί tνέργειες πού πρέπει νά γίνουν tνό
ψει τής κυρώσεως τής Συνθήκης 'Εντάξεως τής χώρας μας 

στήν ΕΟΚ άπό τά Εύρωπαϊκά Κοινοβούλια. 

»Ειδικότερα συνεζητήθη ή όργάνωση καί οί άρμοδιό

τητές της, d.πό τόν ύπουργό άνευ χαρτοφυλακίου κ. Κοντο

γεώργη, ύπηρεσίας ή όποία θά ε{ναι ύπεύθυνη γιά τήν 

προσαρμογή τής έλληνικής οίκονομίας καί τής έλληνικής 

διοικήσεως στό κοινοτικό καθεστώς. 
»Γιά τήν d.ντιμετώπιση τ&ν προβλημάτων πού θά προκύ

ψουν άπό τήν tφαρμογή τής Συνθήκης σέ δλους τούς το

μείς τής διοικήσεως θά κατατεθεί σχετικό Νομοσχέδιο 

στήν Βουλή. 

»Παράλληλα, στή διάρκεια τής συνεδριάσεως tπιση

μάνθηκε d.πό τόν πρωθυπουργό ή d.νάγκη tπισπεύσεως τής 

διαδικασίας tπικυρώσεως τής Συνθήκης προσχωρήσεως 
τής ·Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες καί προβλέ

φθηκε ή άνάληψη άπό τήν Κυβέρνηση tνεργει&ν πού θα 

συντείνουν πρός τήν κατεύθυνση αύτή». 

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 

Συνέρχεται, ύπό τήν προεδρία τοϋ Κ. Καραμαν

λή, η Οίκονομική 'Επιτροπή, μέ σκοπό τή λήψη 

μέτρων γιά τήν άντιμετώπιση τών πληθωριστικών 

πιέσεων. Τά νέα μέτρα έντάσσονται σέ γενικότερο 

πρόγραμμα οίκονομικής σταθεροποιήσεως, τό όποίο 

έκτείνεται καί στό προσεχές ετος. 

'Η άντιπληθωριστική πολιτική τής Κυβερνήσε

ως ε{ χε είσέλθει σέ νέα φάση άπό τίς άρχές τοϋ 1979, 
στά πλαίσια τής προσπάθειας γιά μιά κατευθυνόμενη 

συγκράτηση τής οίκονομικής δραστηριότητας. 'Η 

Οίκονομική 'Επιτροπή ε{χε εκτοτε άρχίσει νά έπε

ξεργάζεται τή λήψη σειρίiς μέτρων πού κατέτειναν 
στήν έπιβράδυνση τοϋ ρυθμοϋ άναπτύξεως τής οίκο
νομίας στούς μή άμέσως παραγωγικούς τομείς, προ

κειμένου νά άποτραποϋν οί πληθωριστικές έκρήξεις. 

Στήν ενταση τών προβλημάτων τής οίκονομίας 

ε{χε συντελέσει άποφασιστικά η έκδήλωση, άπό τίς 

άρχέςτοϋ 1979, τής ένεργειακής κρίσεως. 'Η μεγάλη 
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αϋξηση τής τιμής του άργου πετρελαίου συνέβαλε 

στήν αϋξηση του έλλείμματος του ίσοζυγίου πληρω

μών καί στήν aμεση ένίσχυση τών πληθωριστικών 

πιέσεων, μέ άποτέλεσμα νά δδηγηθεί ή Κυβέρνηση 

στήν άνάγκη νά έφαρμόσει περιοριστική οίκονομι

κή πολιτική. 'Ο ρυθμός αύξήσεως τής χρημgτοδοτή

σεως ετεινε ήδη νά περιοριστεί σέ χαμηλά έπίπεδα 

άπέναντι στούς ρυθμούς τής προηγούμενης περιό

δου, ένώ οί καταναλωτικές δαπάνες του δημόσιου 

τομέα αύξάνονταν μέ μέσο ρυθμό 22%, άπέναντι σέ 
μέσο έτήσιο ρυθμό άνόδου 25,4% στήν προηγούμενη 
περίοδο . Στόν είσοδηματικό τομέα, ή Κυβέρνηση 

άπέβλεψε στήν έφαρμογή οίκονομιιcής πολιτικής 

ίκανής νά διαφυλάξει τήν άγοραστική δύναμη τών 

μισθωτών καί τών συνταξιούχων. 'Ο ρυθμός αύξή
σεως δμως του άκαθάριστου έγχώριου προϊόντος 

εδειχνε άπό τίς άρχές του 1979 τήν τάση γιά συρρί
κνωση γύρω ή καί κάτω άπό τό 4%, ένώ άρχικά 
προϋπολογιζόταν νά κυμανθεί στό 6%. 'Οπωσδήπο
τε δμως ή συγκράτηση αύτή τής οίκονομικής δρα

στηριότητας δέν άκολουθούνταν άπό τήν αϋξηση 

τής άνεργίας - δπως συνέβη στίς περισσότερες χώ

ρες τής ΕΟΚ. · 

Στό τέλος του πρώτου έξαμήνου καί μετά τήν 

έφαρμογή τών πρώτων άντιπληθωριστικών μέτρων 

πού συνεπάγονταν τήν έπιβολή πολλαπλών έλέγχων 

καί αύστηρου νομισματοπιστωτικου προγράμματος, 

δ ύπουργός Συντονισμου, Κ. Μητσοτάκης, διέκρινε 

τά πρώτα φαινόμενα μιtiς δειλής βελτιώσεως καί 

προέβλεπε μιά άκόμη άμεσότερα θετική έξέλιξη τής 
καταστάσεως σέ διεθνείς τιμές πού θά άκολουθουσαν 

δμαλή πορεία. ·Η ένίσχυση τής κυβερνητικής προ

σπάθειας στό ζωτικό αύτό τομέα δδηγουσε καί στή 

λήψη καί νέων μέτρων, τά όποία καί έντάσσονταν σέ 

ενα γενικότερο πρόγραμμα οίκονομικής σταθερο

ποιήσεως εύρύτερης χρονικής έμβέλειας. Τά κυριό

τερα άπό τά aμεσα μέτρα καθορίζονταν στή σύσκεψη 

τής Οίκονομικής 'Επιτροπής ύπό τήν προεδρία του 

Κ. Καραμανλή καί άνακοινώνονταν, στίς 21 Αύγού
στου: 

«Πρώτο: Αύξάνονται τά τραπεζικά έπιτόκια τών ίδιωτι

κών καταθέσεων κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Στήν 

αϋξηση αύτή περιλαμβάνονται καί τά διαθέσιμα τών 
άσφαλιστικών όργανισμών. Παραλλήλως αύξάνονται Ι.σό

ποσα καί τά έπιτόκια τών στεγαστικών δανείων, καθώς καί 

τά έπιτόκια τών χορηγήσεων γιά έπενδύσεις παγίων κεφα

λαίων, στά όποία ή αϋξηση εΙναι τρείς ποσοστιαίες μονά

δες καί τά έξαγωγικά πού αύξάνονται μόνο κατά 2%. 
»Τό μέτρο αύτό άποβλέπει στήν προστασία τής άποτα

μιεύσεως καί παράλληλα στόν περιορισμό ύπέρμετρης ή 

καί άδικαιολόγητης ζητήσεως πιστώσεων. Στά πλαίσια 

τοϋ καταρτισθέντος προγράμματος σταθεροποιήσεως προ

βλέπεται ή βαθμιαία έλευθέρωση τών έπιτοκίων καί ή άν

τικατάσταση τοϋ σημερινοϋ συστήματος προνομιακών 

έπιτοκίων μέ άπ' εύθείας έπιδότηση είδικών χορηγήσεων. 

»ΕΙναι γνωστό δτι σέ πολλές χώρες αύξήθηκαν κατά 
τήν τελευταία περίοδο τά έπιτόκια καταθέσεων καί χορηγή

σεων καί μάλιστα σέ έπίπεδο ύψηλότερο κατά κανόνα τοϋ 

ρυθμοϋ τοϋ πληθωρισμοϋ. ν Ας σημειωθεί δτι ή άποφασι

σθείσα αϋξηση τών έπιτοκίων θά διατηρηθεί μέχρις δτου, 

δπως έλπίζεται, δημιουργηθοϋν εύνοϊκότερες συνθήκες. 

»Δεύτερο: Μειώνονται δραστικά ο{ δαπάνες τών προϋ

πολογισμών τοϋ δημοσίου τομέα. ΕΙ.δικότερα, γιά τό τρέ

χον ετος περικόπτονται ή άναστέλλονται δαπάνες 16 δισε
κατ. δρχ. καί έλπίζεται δτι θά καταστεί δυνατόν ή περικο
πή αύτή ν' αύξηθεί περαιτέρω. ΕΙ.δικότερα περικόπτονται 

δαπάνες 4 δισεκατ. δρχ. άπό τόν τακτικό προϋπολογισμό, 9 
δισεκατ., συνολικά, άπό τόν προϋπολογισμό έπενδύσεων 

καί 3 δισεκατ. άπό τούς προϋπολογισμούς τών δημοσίων 
όργανισμών. • Ο αύτοπεριορισμός δαπανών, στόν όποίο τό 
Δημόσιο δίνει τό παράδειγμα, θά συνεχισθεί μέ μεγαλύτε

ρη ενταση κατά τή"Ύ κατάρτιση τών προϋπολογισμών τοjί 
προσεχοϋς ετους. Πέραν τής περικοπής οιασδήποτε μή 

άπόλυτα άναγκαίας δαπάνης, θ' άνασταλεί ή έκτέλεση μή 

άρξαμένων προγραμμάτων καί θά έπιβραδυνθεί ό ρυθμός 

τών άρξαμένων, μέ έπιδίωξη τήν έλαχιστοποίηση τών 

πληθωριστικών πιέσεων άπό τής πλευράς τοϋ δημοσίου 
τομέα. 

>>Τρίτο: Μειώνεται κατά 4 άκόμη δισεκατ. δρχ. ή πι
στωτική έπέκταση τών 'Εμπορικών Τραπεζών καί έπιβάλ

λεται αύστηρότερος άκόμη ελεγχος στήν ρευστότητα τών 

Τραπεζών, rοστε ό ρυθμός αύξήσεως τών χορηγήσεων νά 

μήν ύπερβεί τό 16% εναντι τοϋ 1978. 
»Γιά τούς ίδιους λόγους έπεβλήθησαν αύστηροί περιο

ρισμοί στiς χορηγήσεις σέ δλες τίς χώρες. 'Ενδεικτικά 

άναφέρεται δτι στήν Γαλλία ή πιστωτική έπέκταση μειώ

νεται σέ 2-4% μέ πληθωρισμό πού περνά τό 10%. 
>Πέταρτο: Περιορίζονται έπίσης οί χορηγήσεις τών ει

δικών πι_στωτικών όργανισμών, σέ τρόπο ωστε νά τηρηθεί 

μέ άπόλυτη αύστηρότητα τό άρχικά καταρτισθέν προ

γραμμα καί νά μή σημειωθεί ύπέρβαση τοϋ όρισθέντος 

uψους τών χορηγήσεων αύτών. 

»Πέμπτο: Θά συνεχισθεί συστηματικά καί μέ άπόλυτη 

αύστηρότητα ό ελεγχος τών τιμών τών άγαθών καί τών 

ύπηρεσιών, i.διαίτερα στούς κρίσιμους γιά τόν τιμάριθμο 

τομείς. 

>> • Η διάταξη περί μ ή άναπροσαρμογής τών τιμών τών 
άγαθών καί τών ύπηρεσιών άνευ άποφάσεως τοϋ άρμοδίου 

γιά τόν σκοπό αύτό όργάνου έλέγχου τιμών καί είσοδημά

των, έξακολουθεί ισχύουσα. Τό υπουργείο 'Εμπορίου θ' 

άνακοινώσει έντός τών ήμερών σύνολο μέτρων (άπλοποιή

σεως διαδικασιών, δασμολογικών καί άλλων διευκολύν
σεων) μέ στόχο τήν προσφορά βασικών ειδών διατροφής 

σέ χαμηλότερες "τιμές. 
>>ΗΕκτο: 'Εντείνεται καί συστηματοποιείται μέ τή χρη

σιμοποίηση δημιουργηθέντων όργάνων κοστολογήσεως, ό 

ελεγχος τών κερδών. Έπί πλέον συστηματοποιείται ό 

ελεγχος τών υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων, λαμ

βάνεται δέ σύνολο μέτρων άντιμετωπίσεως μονοπωλιακών 

καταστάσεων καί διασφαλίσεως καί τονώσεως τοϋ έλεύθε

ρου άνταγωνισμοϋ, τά όποία θά άνακοινωθοϋν έντός τών 

προσεχών ήμερών άπό τό υπουργείο 'Εμπορίου. 

»'Έβδομο: Δέν θά έξετάζονται μέχρι τέλους τοϋ 1979 
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αίτήματα γιά άναπροσαρμογές μισθών καί ήμερομισθίων, 

άμοιβών ύπηρεσιών ή άλλων οίκονομικών παροχών. 'Η 

είσοδηματική πολιτική τής Κυβερνήσεως γιά τό προσεχές 

ετος θά άνακοινωθεί εύθύς ώς δλοκληρωθεί ή σχετική 

προεργασία καί πραγματοποιηθεί ή έπ' αύτής συζήτηση 

μέ τίς παραγωγικές τάξεις. 

»ΕΙ ναι γνωστό δτι ή εξαρση τοί> πληθωρισμοί> στή χώ

ρα μας όφείλεται στήν άνατίμηση άπό τήν ένεργειακή 

κρίση, στήν άνοδο των τιμών των εισαγομένων άγαθών, 

άλλά καί στή μεγαλύτερη τοί> άναγκαίου αϋξηση των κοι

νωνικών δαπανών του δημοσίου τομέα, καθώς καί στήν 

κατά πολύ ύψηλότερη του τιμαρίθμου άναπροσαρμογή των 

άμοιβών των συντελεστών παραγωγής. 

»·Η Κυβέρνηση πιστεύει δτι ή έπιτυχία τής άντιπλη

θωριστικής πολιτικής, πού έπιχειρείται σήμερα μέ μεγαλύ

τερη ενταση, λόγφ τής δημιουργηθείσης διεθνώς έκτάκτου 

καταστάσεως, έξαρτaται άπό τήν κατανόηση, τή συνεργα

σία καί τήν πειθαρχία των παραγόντων τής οίκονομικής 

ζωής καί των κοινωνικών δμάδων. Μέχρι σήμερα ή Κυ

βέρνηση προστάτευσε μέ άποτελεσματικότητα τό ε{σόδη

μα των άσθενεστέρων τάξεων άπό τόν πληθωρισμό· μέ τήν 

ίδια άποτελεσματικότητα θά τό προστατεύσει καί στό μέλ

λον. 

»Προστατεύοντας τό συμφέρον του έλληνικου λαου, ή 

Κυβέρνηση εχει πάρει τήν άπόφαση νά έφαρμόσει στό άκέ

ραιο τήν άντιπληθωριστική πολιτική της, ή έπιτυχία τής 

δποίας άποτελεί προϋπόθεση γιά τήν κατοχύρωση τών μέ

χρι σήμερα έπιτευγμάτων μας καί γιά τήν έξασφάλιση πε
ραιτέρω προόδου στό μέλλον. ν Αν δέν βοηθήσουμε δλοι 

γιά τήν έπιτυχία των μέτρων πού άναγγέλλονται σήμερα, 
θ' άντιμετωπίσουμε στό μέλλον έπιδείνωση τής καταστά

σεως, πού θ' άπαιτήσει άκόμη μεγαλύτερες θυσίερμ. 

22 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 

·Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, δέχεται τήν 

έπίσκεψη του &ντιπροέδρου του Κουβέιτ, 'Αλ Σαμ

πάχ, ό όποίος καί του διαβιβάζει έπίσημη πρόσκλη

ση νά έπισκεφθεί τή χώρα του. 

23 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 

Σέ έφαρμογή του κυβερνητικοί) προγράμματος 

γιά τή στέγαση των ύπουργείων σέ νέα κτίρια εξω 

&πό τό κέντρο τής 'Αθήνας, δ ύπουργός τ&ν Οίκο

νομικών καλεί τούς ΝΕλληνες &ρχιτέκτονες νά προ

τείνουν γενικές λύσεις πάνω σέ &ρχιτεκτονικά, πο

λεοδομικά καί κυκλοφοριακά θέματα, στή σύνταξη 
κτιριολογικών προγραμμάτων καί στόν καθορισμό 

των προδιαγραφών γιά τή διακήρυξη πανελληνίου 

&ρχιτεκτονικου διαγωνισμοu. 

Τό εργο τής &νεγέρσεως, τό όποίο προβλέπει νά 

&ναλάβει ή Κτηματική 'Εταιρεία του Δημοσίου, θά 

χρηματοδοτηθεί έξολοκλήρου &πό έκποιήσεις δημό

σιων κτημάτων πού δέν κρίνονται κατάλληλα γιά 

τήν κάλυψη κρατικών &ναγκ&ν. 'Η στέγαση θά γίνει 

σέ κτίρια πού θά &νεγερθοuν σέ οίκοπεδικές έκτά

σεις του Δημοσίου στήν εύρύτερη περιφέρεια τής 

πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα: τό ύπουργείο Συντονι

σμοί) στήν Καλογρέζα· τό ύπουργείο Οίκονομικ&ν 

στήν Καλογρέζα· τό ύπουργείο 'Εμπορίου στήν Κα

λογρέζα· τό ύπουργείο Γεωργίας στή Λυκόβρυση· τό 

ύπουργείο Δημοσίων »Εργων στό Χολαργό· τό 

ύπουργείο Συγκοινωνιών στό Χολαργό· τό ύπουρ

γείό Χωροταξίας στό Χολαργό· τό ύπουργείο 'Ερ

γασίας στό Νέο Φάληρο· τό ύπουργείο Δικαιοσύνης 

στή Λεωφόρο 'Αλεξάνδρας. 'Η προθεσμία γιά τήν 

παράδοση των μελετών ε{ναι τρίμηνη καί οί &ποζη

μιώσεις γιά τίς μελέτες μέ ίκανοποιητικές λύσεις 

&νέρχονται σέ 7.200.000 δραχμές. 

28 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται σέ &κρόαση καί εχει 

μακρά συνομιλία μέ τόν πρέσβη τ&ν 'Ηνωμένων 

Πολιτειών στήν 'Αθήνα, Ρ. Μάκ Κλόσκυ. 

'Όπως έπεσήμαναν διπλωματικοί παρατηρητές, 

ή συνομιλία περιστράφηκε γύρω άπό τά προβλήματα 

των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γενικώς, μέ ιδι

αίτερη εμφαση στό θέμα τής έπανεντάξεως τής 'Ελ
λάδος στό σ:rρατιωτικο σκέλος του ΝΑΤΟ, ένόψει 

τής έπικείμενης μεταβάσεως του 'Αμερικανοί) δι

πλωμάτη στήν Ούάσιγκτων. 

'Η συνομιλία καταγράφηκε συνοπτικά στό &κό

λουθο σημείωμα: 

«'Ο κύριος πρωθυπουργός έδέχθη σήμερα τόν 'Αμερι

κανό πρέσβυ κ./Μάκ Κλόσκυ, συνοδευόμενο άπό τόν σύμ
βουλο πρεσβείας κ. Μίλς. Στή συνάντηση παρίστατο καί δ 

κ. Μολυβιάτης. 

»'Ο κ. Μάκ Κλόσκυ εύχαρίστησε τόν κ. πρωθυπουργό 

γιά τήν συνάντηση αύτή, πρίν άπό τό ύπηρεσιακό ταξίδι 

του στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί τόν παρεκάλεσε νά συ

ζητήσουν τήν παροί>σα κατάσταση των ελληνοαμερικανι

κών σχέσεων καί τήν μελλοντική έξέλιξή τους. Κατά τήν 

δική του γνώμη, οί σχέσεις αύτές δένε{ ναι τόσο καλές δσο 

θά επρεπε νά ε{ναι καί εχει τήν έντύπωση δτι εχουν κατα

στεί ύποχείριες τής άμερικανικής συμπεριφοράς εναντι 

τής Τουρκίας. Τό τελευταίο τουτο θεωρεί έπικίνδυνο. Πα

ρεκάλεσε, έν συνεχεί~, τόν κ. πρωθυπουργό νά του πεί πώς 

έκείνος έκτιμa τήν κατάσταση . 

»'Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι δέν νομίζει δτι ο{ 

ελληνοαμερικανικές σχέσεις εΙναι κακές, ύπάρχουν δμως 

προβλήματα, τά όποία κατά καιρούς, έπισκιάζουν τίς σχέ

σεις αύτές καί δημιουργουν διενέξεις . Στίς καθαρώς διμε
ρείς σχέσεις μας δέν ύπάρχουν προβλήματα, οϋτε έχθρό

της. 'Αντιθέτως, έξακολουθουν νά ύπάρχουν στό βάθος 
τής ψυχής τών λαών μας αίσθήματα φιλίας καί άγάπης. 

Πέραν δμως των διμερών σχέσεων ύφίστανται προβλήματα 

στά όποία έμπλέκονται τρίτοι καί αύτά άκριβώς τά προβλή

ματα ε{ναι έκείνα πού έπισκιάζουν τίς σχέσεις μας. 

)) ny στερα άπό δύο α{ώνες άδιαταράκτου φιλίας, συνέ
χισε δ κ. πρωθυπουργός, έδημιουργήθη ή έντύπωσις, κα

λώς ή κακώς δτι ή 'Αμερική ύπεστήριξε τήν χούντα. Στό 

Κυπριακό έδημιουργήθη έπίσης ή έντύπωσις, καλώς ή κα-
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κώς, δτι ή 'Αμερική δέν ciπεθάρρυνε τό πραξικόπημα κατά 

του Μακαρίου. Δόθηκε &τσι ή εύκαιρία σέ δρισμένους κύ

κλους νά έκμεταλλευθουν τίς έντυπώσεις αύτές καί γιά νά 

προκαλέσουν αiσθήματα Πικρίας καί έχθρότητος στήν 

κοινή γνώμη &ναντι τής ' Αμερικής. 'Από τής έπιστροφής 

του στήν 'Ελλάδα, δ κ. πρωθυπουργός &κανε δ, τι μπορου

σε γιά νά διαλύσει αύτό τό ciντιαμερικανικό πνευμα .καί 

δήλωσε έπανειλημμένα δτι ή 'Αμερική ε{ναι φίλη καί 

σύμμαχος τής ' Ελλάδος καί δτι οί δύο χώρες πρέπει νά 

δια τη ρουν καλές σχέσεις. ·Η προσπάθειά του αύτή μείω

σε, αν δέν διέλυσε τελείως, αύτό τό ciντιαμερικανικό πνευ

μα καί ετσι δέν γίνονται πιά, δπως πρίν ciπό τρία χρόνια, 

διαδηλώσεις μπροστά στήν ciμερικανική πρεσβεία καί δ 

εκτος στόλος έπισκέπτεται έλληνικά λιμάνια χωρίς πλέον 

έχθρικές έκδηλώσεις. 

>>'Αλλά, είτε τό θέλουμε, είτε οχ ι, ε{ ναι ciναμφισβήτητο 

γεγονός δτι τά προβλήματα πού έδημιούρ)'ησε ή Τουρκία 

έπηρεάζουν τίς σχέσεις μας, ciφου έμπλέκεται σ' αύτά καί 

ή 'Αμερική. Καί έμπλέκεται οχ ι γιατί τό έπιθυμεί ή 'Ελ

λάς άλλά έκ των πραγμάτων. 

))Ε{ναι φυσικό ή 'Αμερική νά έπιθυμεί νά διατηρήσει 

τήν φιλία καί τής 'Ελλάδος καί τής Τουρκίας. ~οταν δμως 

ή 'Αμερική ήρε τό έμπάργκο, χωρίς ή Τουρκία νά κάνει 

καμμιά παραχώρηση γιά νά λυθεί τό Κυπριακό, ciναπόφευ

κτα δημιουργήθηκαν δυσμενείς έντυπώσεις γιά τήν 'Αμε

ρική καί στήν 'Ελλάδα καί στήν Κύπρο. 'Ιδού γιατί στό 

θέμα αύτό, τό Κυπριακό, ή στάση τής 'Αμερικής &ναντι 

τής Τουρκίας έπηρεάζει τίς διμερείς μας σχέσεις. 

))Στό θέμα τών ciμερικανικών βάσεων στήν 'Ελλάδα, έξ 

aλλου, ή 'Ελλάς ποτέ δένε{ χε ζητήσει κανένα ciντάλλαγμα 

γιά τήν διατήρηση των βάσεων, γιατί πιστεύει δτι αύτές 

έξυπηρετουν τά ciμυντικά συμφέροντα δχι μόνο τής 'Αμε
ρικής άλλά καί τής 'Ελλάδος. 'Εζήτησε μόνο τήν σύναψη 

μιίiς νέας συμφωνίας γιά τόν έκσυγχρονισμό του καθεστώ

τος τών βάσεων. uΟταν δμως ή Τουρκία έζήτησε καί έπέ

τυχε ενα δισεκατομμύριο δολλάρια, σέ στρατιωτική βοή

θεια, ώς ciντάλλαγμα γιά τίς ciμερικανικές βάσεις στό &δα

φός της, ή 'Ελλάς υποχρεώθηκε νά ζητήσει καί έκείνη 

ciνάλογο ποσό γιά νά ciποφύγει τήν διατάραξη τής ισορρο

πίας δυνάμεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας σέ μιά έπο

χή πού ή Τουρκία ciπειλεί τήν ciσφάλεια τής ·Ελλάδος . 

~Ηδη πληροφορούμεθα δτι μέχρι τόν \'Οκτώβριο θά &χει 

υπογραφεί νέα ciμερικανοτουρκική συμφωνία, ή όποία θά 

προβλέπει ηύξημένη στρατιωτική βοήθεια πρός τήν Τουρ
κία. 'Η ciμερικανική Κυβέρνηση θά πρέπει νά γνωρίζει δτι 

ή 'Ελλάς θά ζητήσει &να προσαρμογή τής έλληνοαμερικα

νικής συμφωνίας χάριν τής διατηρήσεως τής ισορροπίας 

δυνάμεων στό Αιγαίο. 'Ιδού γιατί ή έκκρεμότης καί αύτου 

του θέματος πού έπηρεάζει τίς σχέσεις μας &χει προκληθεί 

ciπό τήν Τουρκία. 'Ακόμη καί τώρα ή Έλλάς δέν θά ζητου

σε τίποτα ciπό τήν 'Αμερική σέ ciντάλλαγμα γιά τίς βάσεις, 

έάν δέν δοθεί τίποτα καί στήν Τουρκία. 
))Στό θέμα του ΝΑΤΟ, δ κ. πρωθυπουργός ciνέπτυξε τό 

ίστορικό τής ciποχωρήσεως τής 'Ελλάδος ciπό τό σκέλος 

τής Συμμαχίας καί έξήγησε τούς λόγους γιά τούς δποίους ή 

έλληνική Κυβέρνηση &λαβε τήν ciπόφαση τής ciποχωρή

σεως. Καίτοι ούδεμία πρόοδος &χει σημειωθεί στό Κυπρι

ακό, ή έλληνική Κυβέρνηση &κρινε χρήσιμο, χάριν του 

κοινου συμφέροντος, νά ζητήσει τήν έπανασύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ. Καί ένώ έδικαιουτο νά ciναμένει 

δτι θά έγένετο ciμέσως ciνεπιφύλακτα δεκτή ή αίtησή της, 

τής τίθενται δ ρο ι καί μάλιστα ciπό τήν Τουρκία. Ε{ναι &δι

ανόητο γιά κάθε λογικό aνθρωπο νά ζητίi μιά χώρα νά 
έπανέλθει σέ μιά Συμμαχία γιά νά τήν ένισχύσει καί νά 

προβάλλονται ciπό τήν Συμμαχία δ ρο ι. ·Η 'Ελλάς ζ ητίi νά 

έπανέλθει άπλώς μέ τό ίδιο καθεστώς πού ίσχυε δταν ciπε

χώρησε. Οϋτε δρους θέτει, οϋτε πιέζει, οϋτε έκβιάζει. 

~Οταν δμως τίθενται δροι στήν 'Ελλάδα, δημιουργουνται 

πέραν των aλλων, καί σοβαρά έσωτερικά προβλήματα πού 

υποχρεώνουν τήν Κυβέρνηση νά ciπολογείται καθημερινά 

στήν κοινή γνώμη, ή όποία αισθάνεται δτι ταπεινώνεται ή 

Έλλάς? Ύπό τίς συνθήκες αύτές ή έλληνική Κυβέρνηση 

δέν μπορεί νά κρατήσει έκκρεμή έπί μακρόν τήν αίτησή 

της γιά έπανασύνδεση . Ε{ναι προφανές δτι ή Τουρκία 

προσπαθεί . νά χρησιμοποιήσει τήν έπανασύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ γιά νά έπηρεάσει τήν &κβαση τών 

έλληνοτουρκικών προβλημάτων στό Αiγαίο. Καί δυστυ
χώς τίς τουρκικές αύτές ciπόψεις φαίνεται νά συμμερίζον

ται καί δρισμένοι Δυτικοί, &κόμη δ,έ καί 'Αμερικανοί έπί

σημοι, ciφου υπεστήριξαν τίς τελευταίες προτάσεις του 
στρατηγου Χαίηγκ πού ciντανακλουν αύτή τήν τουρκική 

προσπάθεια. ~Ετσι, καταλήγει καί τό θέμα αύτό του ΝΑΤΟ 

νά τό δημιουργεί ή Τουρκία καί νά έπηρεάζει ciναπόφευκτα 

τίς διμερείς μας σχέσεις. Στό σημείο αύτό, δ κ. πρωθυ

πουργός έξήγησε γιατί ε{ ναι στρατιωτικά ciνεφάρμοστες οί 
τελευταίες προτάσεις Χαίηγκ καί γιατί θά &διναν στρατη

γικό πλεονέκτημα στόν ένδεχόμενο ciντίπαλο, ό δποίος βέ

βαια θά θεωρουσε τό Αiγαίο ώς ένιαίο χώρο καί δχι διε

σπαρμένο δπως θά τόνε{ χε ή Συμμdχία. Ε! ναι ciκατανόητο, 
κατέληξε δ κ. πρωθυπουργός, νά καταβάλλει ή Δύσις, μέ 

έπικεφαλής τήν 'Αμερική, τεράστιες προσπάθειες γιά νά 

σώσει τήν Τουρκία χάριν τής ένισχύσεως του ΝΑΤΟ καί 

ταυτοχρόνως νά τής έπιτρέπει νά έξασθενεί τήν Συμμαχία 

παρεμποδίζοντας τήν έπανένταξη τής 'Ελλάδος. 

))~Ολα αύτά τά προβλήματα, συνέχισ~ δ κ. πρωθυπουρ

γός, τά όποία έπισκιάζουν τίς έλληνοαμερικανικές σχέ

σεις, τά έδημιούργησε καί τά διατηρεί έκκρεμή ή Τουρκία. 

'Εάν υπάρξει θάρρος καί ρεαλισμός γιά νά πραγματοποιη

θεί πρόοδος γιά τήν έπίλυση των προβλημάτων αύτών, οί 

ελληνοαμερικανικές σχέσεις θά βελτιωθουν. Έάν δχι, ή 
έπίλυση των προβλημάτων αύτών θά γίνει δυσκολώτερη μέ 

τήν πάροδο του χρόνου καί πιθανώς θά χειροτερέψουν οί 

έλληνοαμερικανικές σχέσεις. 

))Πρέπει έπομένως νά έκτιμήσουμε σωστά τήν κατά

σταση καί νά βρουμε λύσεις. Λύσεις υπάρχουν καί ε{ναι 

μάλιστα εϋκολες, ciρκεί νά λογικευθεί ή Τουρκία. Δέν θά 

υποδείξουμε έμείς στήν 'Αμερική τήν πολιτική της, άλλά, 

ciφου ή 'Αμερική καταβάλλει τεράστια προσπάθεια γιά νά 

ένισχύσει τήν Τουρκία, &χει ciσφαλώς τό δικαίωμα νά τήν 

πείσει νά λογικευθεί. Δυστυχώς, ή έλληνική κοινή γνώμη 

&χει τήν έντύπωση δτι μίiλλον τό ciντίθετο συμβαίνει . 

>>'Ο κ. Μάκ Κλόσκυ ε{πε δτι οί 'Αμερικανοί ciναγνωρί

ζουν δτι τό Κυπριακό καί τό ΝΑΤΟ ciποτελουν τήν αiτία 

τής έπιδεινώσεως των σχέσεών μας . 'Η 'Αμερική δμως δέν 

ε{ναι υπεύθυνη οϋτε γιά τίς έξελίξεις του Κυπριακου, οϋτε 
γιά τήν ciποχώρηση τής 'Ελλάδος ciπό τό ΝΑΤΟ. Πάρά 

ταυτα, ή 'Αμερική έργάσθηκε σκληρά τά τελευταία τρία 

χρόνια γιά νά βοηθήσει στήν έξεύρεση λύσεων αύτών των ' 
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προβλημάτων. ΕΙναι συνεπώς άπογοητευτικό νά έπισκιά

ζονται ο{ διμερείς μας σχέσεις άπό τήν μή ρύθμιση τών 

προβλημάτων αuτών. 

»'Η έλληνική Κυβέρνηση καθυστερεί τήν πρόοδο όρι

σμένων θεμάτων, άσχέτων πρός τά θέματα άσφαλείας, τά 

όποία ο{ ·Αμερικανοί πιστεύουν δτι θά βοηθουσαν στήν 

δημιουργία καλυτέρου κλίματος ( συμφωνία οίκονομικής 
καί έπιστημονικής συνεργασίας, Φωνή τής 'Αμερικής, 

ήλιακή ένέργεια). 'Εκείνο δμως πού άνησυχεί ίδιαιτέρως 

τούς 'Αμερικανούς ε{ναι οί δυσμενείς έντυπώσεις γιά τήν 

άμερικανική Κυβέρνηση πού δημιουργουνται συνεχώς 

στήν έλληνική κοινή γνώμη, λόγω τής μή έπιλύσεως προ

βλημάτων πού ένδιαφέρουν τήν 'Ελλάδα. Τελευταίως, πα

ρατηρουνται καθημερινά σχεδόν δηλώσεις καί άρθρα στόν 

τύπο, δτι ή 'Αμερική θά ύποστεί συνέπειες άν δέν λυθεί 

ταχέως τό θέμα του ΝΑΤΟ. 

» ' Ο κ. Μάκ Κλόσκυ συνέχισε λέγων δτι ό ίδιος δέν 

συμμερίζεται άναγκαστικά δλες τίς λεπτομέρειες τών τε

λευταίων προτάσεων Χαίηγκ. Παρατήρησε δμως δτι οί ρυ

θμίσεις πού ζητάει ή 'Ελλάς δέν ε{ χ αν γίνει άποδεκτές 

νομικά ij τεχνικά άπό τήν Τουρκία, &κόμη καί πρό τής 
άποχωρήσεως τής ·Ελλάδος άπό τό ΝΑΤΟ. Καί ή Τουρκία 

ί3χει θεμιτά στρατηγικά ένδιαφέροντα στήν περιοχή καί 

θέλει νά τά έξασφαλίσει πρίν άπό τήν έπιστροφή τής 'Ελ

λάδος, γιατί δέν ί3χει &μπιστοσύνη δτι ή 'Ελλάς θά άποδε

χθεί λύσεις μετά τήν έπανένταξή της. 

»'Όσον άφορα τήν άποχώρηση τής 'Ελλάδος άπό τίς 

τελευταίες άσκήσεις του ΝΑΤΟ, ή 'Αμερική δέν προσεπά

θησε μέν νά πιέσει τήν 'Ελλάδα γιά νά συμμετάσχει, πι

στεύει δμως δτι ή άποχώρησή της ήταν ίδιαιτέρως άτυχής. 

Καί τουτο διότι ή άσφάλεια άποτελεί, δπως κατέστησε σα

φές ό κ. πρωθυπουργός, τό κυριώτερο πρόβλημα τής • Ελλά
δος, ή δέ άσκησις 'Άthlete Express" ε{ χε άκριβώς ώς σκο
πό νά δείξει δτι τό ΝΑΤΟ θά παράσχει άποτελεσματική 

στρατιωτική καί πολιτική βοήθεια άν άπειληθεί ή 'Ελλάς. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι ή 'Ελλάς αuτή τήν 

στιγμή άπειλείται άπό τήν Τουρκία . Ώς πρός τήν συμμε

τοχή στίς άσκήσεις του ΝΑΤΟ, μέχρι τώρα ή 'Ελλάς συμ

μετείχε σ' αuτές, καίτοι ήταν εξω άπό τό ΝΑΤΟ, γιατί 

Ί'jλπιζε δτι σύντομα θά έπανεντάσσετο. ' Η προοπτική αuτή 

δμως δέν φαίνεται νά διαγράφεται πλέον καί ε{ναι τουλά

χιστον άντιφατικό νά συμμετέχει ή ·Ελλάς σέ στρατιωτι

κές άσκήσεις, ένώ παραμένει εξ ω άπό τό στρατιωτικό σκέ

λος του ΝΑΤΟ. Τήν άντίφαση αuτή άλλωστε έπισημαί

νουν καθημερινά ή Βουλή, ό τύπος καί γενικώτερα ή κοινή 

γνώμη. 

>>'Ο κ. Μάκ Κλόσκυ έρώτησε τόν κ. πρωθυπουργό τί θά 

συμβεί έάν ή ' Ελλάς άπορρίψει τήν τελευταία πρόταση 

του ΝΑΤΟ. 

>> ' Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι τότε ή ' Ελλάς θά 

πρέπει νά άποσύρει τήν πρότασή της γιά έπανασύνδεση μέ 

τό ΝΑΤΟ. 

»Σέ έρώτηση του κ. Μάκ Κλόσκυ ποιές θά εΙ ναι οί συνέ

πειες τότε έπί τών έλληνοαμερικανικών σχέσεων, ό κ. 

πρωθυπουργός άπήντησε δτι ο{ άμερικανικές βάσεις στήν 

'Ελλάδα νομιμοποιουνται μόνο έφόσον ή ·Ελλάς συμμετέ

χει στό ΝΑΤΟ. 

>> ' Ο κ. Μακλόσκυ έρώτησε έάν θά έζητείτο άπό τήν 

'Αμερική νά άπομακρύνει τίς βάσεις της άπό τήν ' Ελλάδα. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι δέν θά Ί'jθελε αuτή 

τή στιγμή νά άναλύσει λεπτομερώς τά συγκεκριμένα μέτρα 

πού θά πάρει ή ' Ελλάς, άλλά ύπάρχει έκ τών πραγμάτων 

σύνδεσις τών βάσεων μέ τήν συμμετοχή στό ΝΑΤΟ. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός ε{πε δτι ή πολιτική τής Κυβερνή

σεώς του, τήν όποία συμμερίζεται ή μεγάλη πλειοψηφία 

τών 'Ελλήνων, εΙ ναι νά διατηρήσει καλές καί φιλικές σχέ

σεις μέ τήν · Αμερική. Δυστυχώς, οί σχέσεις αuτές άπει

λουνται τώρα άπό προβλήματα πού έδημιούργησε ή Τουρ

κία. 'Η 'Ιστορία καί ή πείρα δείχνουν δτι τέτοια προβλή

ματα άν δέν λυθουν γρήγορα δημιουργουν συνεχώς νέες 

προεκτάσεις, καθίστανται άνεπίλυτα, ξεφεύγουν άπό τόν 
ελεγχο καί όδηγουν σέ έπικίνδυνες περιπέτειες. 'Από τής 

έπιστροφής του στήν 'Ελλάδα προσεπάθησε νά λύσει αuτά 
τά προβλήματα, άλλά καθημερινώς δημιουργουνται και

νούργια. Καί ό κύριος λόγος πού παραμένει στήν πολιτική 

εΙναι ή ζωηρή έπιθυμία του νά λύσει τά προβλήματα αuτά. 

>>'Ο κ. Μάκ Κλόσκυ έρώτησε έάν ύπάρχει δυνατότης 

νέας συναντήσεως του κ. πρωθυπουργου μέ τόν πρωθυ

πουργό τής Τουρκίας. ' Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι 

μέ τήν σημερινή κατάσταση στήν Τουρκία δέν βλέπει τήν 

χρησιμότητα συναντήσεώς του μέ τόν κ. Έτσεβίτ, τοuλά

χιστον μέχρι τών τουρκικών έκλογών του 'Οκτωβρίου. 'Ο 

κ. πρωθυπουργός άνέφερε στό σημείο αuτό συγκεκριμένα 

περιστατικά τουρκικών ύπαναχωρήσεων πού δείχνουν πό

σο δύσκολος εΙναι ό διάλογος μέ τούς Τούρκους (παρα

πομπή ύφαλοκρηπίδος στό Δικαστήριο τής Χάγης, Σύμ

φωνο μή 'Επιθέσεως κ.λ.π.). 

>>'Ο κ . Μάκ Κλόσκυ έρώτησε άν ή ' Ελλάς θά παρητεί

το τής έπεκτάσεως τών χωρικών της ύδάτων σέ 12 μίλια, 
έάν ή Τουρκία άπεδέχετο τήν ύπογραφή Συμφώνου μή 
' Επιθέσεως. ·Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε άρνητικώς καί 

έξήγησε δτι τό θέμα τών χωρικών ύδάτων θά μπορουσε νά 
έξετασθεί μέσα στά πλαίσια συνολικής ρυθμίσεως τών 

προβλημάτων του Αίγαίου, άλλ ' άσφαλώς ή 'Ελλάς δέν 

εΙναι διατεθειμένη νά παραιτηθεί του νομίμου αuτου δι
καιώματός της, καί μάλιστα μέ άντάλλαγμα ενα Σύμφωνο 

μ ή 'Επιθέσεως. 'Εάν ο{ Τουρκοι θεωρουν τό θέμα αuτό ώς 

"causus belli", τότε άς κάνουν πόλεμο. Τό γεγονός πάντως 
δτι ή 'Ελλάς δέν άσκησε τό δικαίωμά της αuτό μέχρι τώρα 

δέν σημαίνει βεβαίως δτι τό έγκατέλειψε. Δείχνει άντιθέ

τως τήν μετριοπάθεια τής πολιτικής πού άκολούθησε καί 

τήν έπιθυμία της νά μήν προκαλέσει ενταση. 

>>Τελειώνοντας ό κ. πρωθυπουργός, έξέφρασε τήν άπο

ρία του γιατί ο{ 'Αμερικανοί καί ο{ Τουρκοι δέν φαίνονται 

νά έκτιμουν τήν μετριοπάθειά του χάρις στήν όποία δύο 

φορές μέχρι τώρα άπεφεύχθη πόλεμος μέ τήν Τουρκία. 

Παρεκάλεσε, τέλος, τόν κ. Μάκ Κλόσκυ νά μεταφέρει στόν 

κ . Βάνς τούς θερμούς χαιρετισμούς του, καθώς καί τήν 

είλικρινή έπιθυμία του νά καταβληθουν σοβαρές προσπά
θειες άπό δλους τούς ένδιαφερομένους γιά τήν λύση τών 

προβλημάτων αuτών, τό κλειδί τής όποίας βρίσκεται στήν 
w Αγκυρα»63 . 

29 ΑΥΓΟΎΣτΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκαιρία του tορτασμοu της 'Ημέρας των 

'Ενόπλων Δυνάμεων, ό πρωθυπουργός Κ. Καραμαν

λής παρίσταται στήν έπίσημη δοξολογία πού τελέ-
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στηκε στή Μητρόπολη καί, στή συνέχεια, κατέθεσε 

στέφανο στό Μνημείο του 'Άγνωστου Στρατιώτη. 

31 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 1979 

'Ολοκληρώνεται ή συζήτηση καί ψηφίζεται άπό 

τή Βουλή τό σχέδιο Νόμου «περί συστάσεως Κτημα

τικής 'Εταιρείας του Δημοσίου». 

'Ο είσηγητής τής πλειοψηφίας, Α. Εύστρατιά

δης, άφου παρατήρησε δτι ή ίδιωτική περιουσία του 

Δημοσίου πρέπει καί μπορεί νά γίνει βασικός παρά

γοντας των δημοσίων οίκονομικων καί δτι ή διαχεί

ριση αύτής τής περιουσίας είναι εργο τόσο σημαντι

κό, ώστε νά άπαιτεί άποκλειστική άπασχόληση, μέ 

ταυτόχρονη πολιτική ένότητα στό σύνολο του έθνι

κου χώρου. Μέ αύτή τήν προοπτική κρίνεται σκόπι

μη ή σύσταση ένός ίδιωτικου φορέα, πού θά άποβλέ

πει στήν προστασία, τήν ένιαία διαχείριση καί τήν 

άξιοποίηση τής περιουσίας αύτής καί θά μπορέσει 
νά κινείται έλεύθερα, ώστε νά άποσπa τά μεγαλύτερα 

δυνατά πλεονεκτήματα άπό τήν άκίνητη περιουσία 

του Δημοσίου. 

νΕργο τής 'Εταιρείας είναι: πρωτο, ή άναζήτηση, 

ή καταγραφή, ή χαρτογράφηση καί ή κτηματογρά

φηση τής άκίνητης περιουσίας του Δημοσίου, ώστε 

δλα τά κτήματα του Δημοσίου νά ένταχθουν σ' ενα 

ένιαίο κτηματολογικό βιβλίο· δεύτερο, ή διοίκηση 

καί ή άξιοποίηση των κτημάτων αύτων· τρίτο, ή έπι

λογή των κατάλληλων άκινήτων γιά τήν κάλυψη των 

στεγαστικων άναγκων των διαφόρων δημοcrίων ύπη
ρεσιων (έφόσον τά άκίνητα δέν κρίνονται κατάλ

ληλα, τότε ή 'Εταιρεία θά μπορεί νά τά άνταλλάσσει 

μέ <'iλλα κατάλληλα, η άκόμη καί νά τά έκποιεί καί 

νά διαθέτει τό προϊόν τής έκποιήσεως γιά τήν 

έκτέλεση στεγαστικων προγραμμάτων των δημοσίων 

ύπηρεσίων)· τέταρτο, ή έκπόνηση μελετων καί ή 

έφαρμογή στεγαστικων προγραμμάτων των διαφόρων 

δημοσίων ύπηρεσιων σέ συνεργασία μέ τούς άρμο

δίους φορείς πέμπτο, ή δημιουργία άποθεμάτων γής 

καί ή διάθεση γιά τήν έκτέλεση των κυβερνητικων 

προγραμμάτων καί τήν <'iσκηση τής κυβερνητικής 

πολιτικής στούς έπιμέρους τομείς εκτο, ή δυνα

τότητα νά παρεμβαίνει στήν άγορά καί τήν πώληση 

των άκινήτων καί μέ τόν τρόπο αύτό νά έπηρεάζει 
τήν κτηματαγορά. 

'Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Α. Πεπονής, έξέ

φρασε τή ριζική άντίθεση τοϋ ΠΑΣΟΚ, τό όποίο 

πιστεύει δτι τό νομοσχέδιο δέν συμβάλλει στήν 

προστασία καί τήν άξιοποίηση τής έθνικής περιου

σίας, άλλ' άντίθετα άνοίγει τίς πιό έπικίνδυνες δια

δικασίες πού άπολήγουν στήν κατασπατάληση καί 

στήν κερδοσκοπία σέ βάρος τής λαϊκής περιουσίας. 

Καί διατύπωσε τό αϊτημα γιά τή συγκρότηση ένός 

δυναμικου συστήματος πληροφοριων γύρω άπό τή 

γή καί τίς ίδιοκτησίες, βασισμένο σέ ενα συγχρονι

σμένο τοπογραφικό ύπόβαθρο, δηλαδή κτηματολό
γιο64. 

I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Ή Κυβερνητική 'Επιτροπή, ύπό τήν προεδρία 

του πρωθυπουργου, έγκρίνει τή λήψη σειρίiς μέτρων 

πλήρους άναδιοργανώσεως του τηλεοπτικου συστή

ματος τής χώρας. Συγκεκριμένα, ύπογράφηκε έλλη

νογαλλική συμφωνία γιά τήν έγκατάσταση στήν 
'Ελλάδα- σέ διάστημα κατ' άνώτατο δριο 18 μηνων 
-του εγχρωμου τηλεοπτικου συστήματος ΣΕΚΑΜ· 

καί παράλληλα άποφασίστηκε ή τηλεοπτική καί 

ραδιοφωνική κάλυψη δλόκληρου του έθνικοϋ χώρου, 

ή σύσταση συντονιστικου όργάνου λειτουργίας των 

δύο σταθμων, μέ στόχο τό συντονισμό του προγραμ

ματισμου, τή στενότερη συνεργασία δρισμένων ύπη

ρεσιων καί τήν πραγματοποίηση οίκονομιων, ή 

πλήρης λογιστική καί διοικητική άναδιοργάνωση 

τής ΕΡΤ, μέ τήν έφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 

διοικήσεως καί τή χρησιμοποίηση μηχανογραφικου 

κέντρου, καί άκόμη ή έφαρμογή προγράμματος 

οίκονομικής έξυγιάνσεως του κρατικου ραδιοτηλεο

πτικου φορέα. 

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ θέμα τό Ρυθμιστικό Σχέδιο τής Πρωτεύουσας 

πραγματοποιείται εύρεία σύσκεψη ύπό τήν προεδρία 

τοϋ Κ. Καραμανλή καί μέ τή συμμετοχή των άρμόδι

ων ύπουργων, των δημάρχων τής 'Αθήνας καί του 

Πειραιa, έκπροσώπων τής Τοπικής 'Ενώσεως Δή

μων καί Κοινοτήτων τοϋ νομου 'Αττικής, έκπροσώ

πων του Τεχνικου 'Επιμελητηρίου 'Ελλάδος, του 

Συλλόγου 'Αρχιτεκτόνων, του Έμπορικου καί Βιο

μηχανικου 'Επιμελητηρίου 'Αθηνων, του Έργατι

κου Κέντρου 'Αθηνων, τοϋ Έθνικου Κέντρου Κοι

νωνικων Έρευνων, καθώς καί άρμόδιων καθηγητων 

τοϋ 'Εθνικου Μετσόβιου Πολυτεχνείου καί του 

'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

'Ο πρωθυπουργός ύπενθύμισε δτι στήν πρώτη σύ

σκεψη γιά τό Ρυθμιστικό Σχέδιο τής 'Αθήνας, στίς 

11 'Απριλίου, είχε άποφασιστεί νά ένημερωθεί ή 

κοινή γνώμη, ώστε οί άποφάσεις πού τελικά θά λη
φθουν καί άφορουν τήν έπομένη 20ετία νά τύχουν 

εύρείας άποδοχής. 'Ο ύφυπουργός Δημοσίων νΕρ

γων, Στ. Μάνος, παρουσίασε μέ συντομία δσα εγιναν 

άπό τόν 'Απρίλιο γιά τήν ένημέρωση τής κοινής 

γνώμης καί διένειμε τεϋχος μέ τίς παρατηρήσεις καί 

άπόψεις των δήμων καί κοινοτήτων, του Τεχνικου 

'Επιμελητηρίου 'Ελλάδος, του τύπου, δημόσιων καί 
ίδιωτικων φορέων. 

Μετά τή λήξη τής συσκέψεως, δ πρωθυπουργός 

συνόψισε τό βασικό συμπέρασμα: 
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«Τά τελευταία 30 χρόνια συζητείται συνεχώς ένα 
σχέδιο γιά τήν 'Αθήνα καί έπειδή ποτέ δέν έλήφθη 

μία άπόφαση, ή 'Αθήνα έφθασε στήv σημερινή κρί

σιμη κατάσταση. Καί έvώ όλοι γνωρίζομε δτι ή άν

τιμετώπιση τοίJ προβλήματος δέν έπιδέχεται άλλη 

άναβολή, προβάλλονται συχνά άόριστες άντιρρή

σεις καί έλάχιστες ρεαλιστικές προτάσεις. Καί τοίJτο 

διότι στόv τόπο μας, δπως σaς εlπα καί στήv προη

γούμενη σύσκεψη, έχομε τήν συνήθεια νά συζητοίJμε 

πολύ, γιά νά μήν καταλήγουμε σέ άποφάσεις, πού 

συνεπάγονται εύθύvες. Εlναι αΙσιόδοξο δτι αύτή τήν 
φορά έπιτύχαμε νά συμφωνήσουμε κατά βάση σέ 

ώρισμένα σημαντικά σημεία, πού μaς έπιτρέπουν νά 

συνεχίσουμε τήν προσπάθεια γιά καλύτερες συνθή

κες ζωής στήν πρωτεύουσα». 

Είδικότερα, στή διάρκεια τής συσκέψεως, σύμ

φωνα μά τό σχετικό πρακτικό, άποφασίστηκαν τά 

έξή ς: 

«I. Νά ληφθοuν τά άπαραίτητα μέτρα γιά τόν περιορι
σμό του ρυθμοί) αύξήσεως του πληθυσμοί) τής πρωτεύου

σας. 'Ο στόχος τών 4.300.000, έν& εΙ ναι έπιθυμητός, φαί
νεται αίσιόδοξος. 

))2. Νά ληφθοuν τά άπαραίτητα μέτρα γιά τόν δραστικό 
περιορισμό στό έλάχιστο τής αύξήσεως δραστηριοτήτων 

πού ελκουν πληθυσμό στήν πρωτεύουσα. 

))3. Νά μήν έπιτρέπεται στήν πρωτεύουσα ή έγκατάστα
ση λειτουργιών ελεγχομένων άπό τόν δημόσιο τομέα, έάν 

αύτές δέν εΙ ναι άπόλυτα άναγκαίες γι' αύτή ν καί νά επιδι

ωχθεί ή άπομάκρυνση λειτουργιών πού έχουν ήδη έγκατα

σταθεί χωρίς νά εΙναι άπαραίτητες. 

))4. Νά άπαγορευθεί ή Ι:δρυση νέων βιομηχανιών στήν 
πρωτεύουσα . 'Υφιστάμενες βιομηχανίες πού βρίσκονται 

ήδη στήν περιοχή μπορεί νά συγχωνεύονται ή νά εκσυγ

χρονίζονται, ύπό τήν προϋπόθεση δτι έτσι δέν θά προκα

λοuν αύξηση στίς άπασχολήσεις καί δέν θά επιβαρύνουν 

πρόσθετα τό περιβάλλον. 

»5. Νά ληφθοuν δλα τά άπαραίτητα μέτρα γιά τήν προ
στασία τών βουνών καί τών δασών τής 'Αττικής. 

»6. Νά ληφθοuν τά άπαραίτητα μέτρα γιά τήν προστα
σία τής εναπομένουσας γεωργικής γής καί παράλληλα νά 

επιδιωχθεί ή αύξηση τής παραγωγικότητας των γεωργικών 

έκμεταλλεύσων τής περιοχής. 

))7. Νά ληφθοuν μέτρα γιά τήν έξασφάλιση καί προ
στασία έλευθέρων χώρων καί τήν άνάπτυξη άστικου πρα

σίνου. 
))8. Νά περιορισθεί ή έπέκταση των σχεδίων πόλεως τής 

περιοχής . Οί έπεκτάσεις θά πρέπει κατ' άρχήν νά περιορι

σθοuν σέ περιοχές έκτός σχεδίου μέ πυκνή δόμηση, προ

κειμένου νά όργανωθοuν, νά άναπλασθοuν, καί νά άποκτή

σουν τήν άπαραίτητη ύποδομή. 

))9. Νά έπιδιωχθεί ή άλλαγή τής δομής τής πόλεως σέ 
πολυκεντρική καί ή δημιουργία διαμερισμάτων. 

))10. Νά έξασφαλισθοuν οί διάδρομοι του βασικου συγ
κοινωνιακοί) δικτύου. 

)) 11. Νά ένισχυθοuν τά μέσα μαζικής μεταφοράς. 
»12. Νά όργανωθοuν καί έξυγιανθοuν οί περιοχές, 

δπου εΙναι εγκατεστημένες πολλές βιομηχανίες καί νά λη

φθοuν τά άπαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλον

τος. 

))\3. Νά ληφθοuν μέτρα γιά τήν προστασία τών άκτ&ν 
σέ ίκανό βάθος. 'Η άνάπτυξη τών περιοχών παραθεριστι

κής κατοικίας νά μή παρεμποδίζει τίς δυνατότητες άναψυ

χής του κοινου καί νά εχει τέτοια μορφή πού νά εξασφαλί

ζει καί βελτιώνει τήν ποιότητα του περιβάλλοντος. 

»14. Νά παραμείνει τό λιμάνι του Πειραιά ώς τό κύριο 
λιμάνι καί νά μήν άναπτυχθοuν άλλα νέα λιμάνια γενικώ

τερης σημασίας στήν ·Αττική. 

))15. Νά προσαρμοσθοuν τά προγράμματα τών φορέων 
δημοσίου συμφέροντος στό γενικό σχέδιο τής περιοχής. 

))16. Δεδομένου δτι τό Ρυθμιστικό Σχέδιο 'Αθηνών εΙ
ναι μία συνεχής διαδικασία, δλοι οί άρμόδιοι φορείς εΙναι 

ύποχρεωμένοι νά ένημερώνουν τό κοινό γιά τήν πορεία τής 

προόδου του Ρυθμιστικοu Σχεδίουr τής πρωτεύουσας. 

»17. Νά δοθοuν ούσιαστικές άρμοδιότητες στήν Τοπική 
Αύτοδιοίκηση. Είδικώτερα, νά έξασφαλισθεί ή συμμετοχή 

τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, στίς έπόμενες φάσεις του 

Ρυθμιστικοί) Σχεδίου 'Αθηνών. 

»18. Θεωροuνται πρωταρχικής σημασίας τά έργα άπο
χετεύσεως, άντιπλημμυρικά, συγκοινωνιακά καί έλέγχου ή 

άπομακρ.ύνσεως τών πηγών όχλήσεως»65 • 

Τ ρείς μέρες άργότερα, τό 'Εθνικό Συμβούλιο 

Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος, εχοντας ύπόψη, πέ

ρα άπό τά πορίσματα αύτά, τίς διατάξεις τοϋ Ν. 

360/76 «περί Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος», τούς 
προκαταρκτικούς δρους τοϋ προγράμματος οίκονο

μικής καί κοινωνικής άναπτύξεως τής χώρας 1978-
82, τήν άπόφαση τοϋ ΕΣΧΠ γιά τή «Χωροταξική 
Πολιτική», τά κατά καιρούς προταθέντα ρυθμιστικά 

σχέδια τής περιοχής καί τίς είδικές καί τομεακές με

λέτες καί προγράμματα, τή μελέτη «Χωροταξικό Σχέ

διο καί Πρόγραμμα Περιοχής Πρωτεύουσας», τήν 

πρόταση τής Γενικής Διευθύνσεως Οίκισμοϋ τοϋ 

ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων «Πρωτεύουσα 2000», 
τίς παρατηρήσεις καί άπόψεις πού εχουν διατυπωθεί 

στά πλαίσια τ&ν δημοσίων συζητήσεων έπί τής προ

τάσεως, καθώς καί τήν άνάγκη άμεσης άντιμετωπί

σεως τ&ν προβλημάτων τής περιοχής 'Αθηνών, υίο

θέτησε τά σημεία τής προτάσεως τής Γενικής Διευ

θύνσεως Οίκισμοϋ, «τά όποία ετυχαν τής καθολικής 

ή πάντως εύρύτατης άποδοχής στήν σύσκεψη τής 

3.9.1979» καί καθόρισε δτι τά τελευταία αύτά άποτε
λοϋν σχέδιο-πλαίσιο ρυθμίσεων γιά τήν όργάνωση 

τής εύρύτερης περιοχής τής πρωτεύουσας. 

Συγκεκριμένα, τό θεωρημένο άπό τόν ύφυπουργό 

Δημόσιων 'Έργων Σχέδιο πού συνόδευσε τήν άπό

φαση, δπως τροποποιήθηκε κατά τή συζήτηση τοϋ 

'Εθνικοϋ Συμβουλίου, δρισε τά έξή ς: 

«Οί ζώνες πλαίσιο πού θά μελετηθοuν, rοστε νά προσδι

ορισθεί ποιό τμήμα τους θά έγκριθεί τελικά γιά οίκιστικές 

άναπτύξεις καί ρυθμίσεις, σύμφωνα μέ τούς παραπάνω στό

χους . 
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»Οί ζώνες πλαίσιο πού θά μελετηθοuν, rοστε νά προσδι

ορισθεί σέ ποιό τμήμα τους θά ρυθμισθεί ή άνάπτυξη τής 
άναψυχής καί τής παραθεριστικής κατοικίας. 

»Τά κατ' άρχήν δρια τών πρός μελέτη πολεοδομικών 

διαμερισμάτων καί τά άντίστοιχα πληθυσμιακά μεγέθη». 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται όμάδα Κινέζων δη

μοσιογράφων πού πραγματοποιοϋν όλιγοήμερη επί

σκεψη στήν 'Ελλάδα. 'Ο Γιάν Γιτσέν, διευθυντής 

τοϋ πρακτορείου εiδήσεων «Νέα Κίνα», ε{χε τήν εύ

καιρία νά τονίσει δτι «ή Κυβέρνηση τοϋ Πεκίνου 

άποδίδει iδιαίτερη σημασία στό επικείμενο ταξίδι 

τοϋ πρωθυπουργοί\, τόν όποίο οί Κινέζοι iθύνοντες 

γνωρίζουν καί έκτιμοϋν βαθύτατα». 

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα

φείο τήν επίσκεψη τοϋ ύπουργοϋ Προγραμματισμοί\ 

τής Λιβύης, Μουσά 'Αμπού Φρέυουα, δ όποίος τοϋ 

μετέφερε επίσημη πρόσκληση τοϋ συνταγματάρχη 

Καντάφι νά επισκεφθεί τήν Τρίπολη, ή όποία καί 

εγινε κατ' άρχήν δεκτή. 

Κατά τή συνάντηση τοϋ Λίβυου εκπροσώπου μέ 

τόν πρωθυπουργό καί μέ μέλη τής ελληνικής Κυβερ
νήσεως επιβεβαιώθηκε ή κοινή επιθυμία γιά τήν 

προαγωγή τής διμεροϋς συνεργασίας στούς τομείς 

τών γεωργικών βιομηχανιών, τών ναυπηγοεπισκευα

στικών μονάδων, καθώς καί τών εμπορικών άνταλ

λαγών. Παράλληλα, συζητήθηκε τό θέμα τής προμή

θειας άργοϋ πετρελαίου καί ή σύμπραξη τών δύο χω

ρών γιά τή δημιουργία μονάδας άλουμινίου άπό 

άλουμίνα πού θά προέρχεται άπό έλληνικούς βωξί

τες. 

Μετά τριήμερες συνομιλίες θά ύπογραφεί διμερές 

πρωτόκολλο γιά οiκονομική καί τεχνική συνεργασία 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Λιβύης, τό όποίο προέβλεπε: 

ετήσια άγορά πετρελαίου, άπό τό 1980, 3 έκατ. τόν
νων, καθώς καί τή χορήγηση άπό τή Λιβύη 120 χιλ. 
τόννων άμμωνίας, μελέτη γιά ίδρυση εταιρείας εμ

πορίας άγροτικών προϊόντων, ενίσχυση τής συνερ

γασίας στούς τομείς τοϋ ηλεκτρισμοί\, τών επικοινω
νιών καί τής εκτελέσεως- άπό ελληνικές εταιρείες 

- άναπτυξιακών εργων, ναυτιλιακή σύνδεση μέσω 

Κρήτης, αύξηση εμπορίας καταναλωτικών άγαθών 

καί άνταλλαγή εμπειρογνωμόνων στόν τομέα τής 

σπογγαλιείας. 'Ο ύπουργός Συντονισμοί\, Κ. Μη

τσοτάκης, δ όποίος ύπέγραψε τή συμφωνία άπό τήν 

ελληνική πλευρά, χαρακτήρισε τόν τρόπο άναπτύ

ξεως τών διμερών σχέσεων «άξιοθαύμαστω> καί εν

δεικτικό μιας ίδιαίτερα άποδοτικής «άλληλοσυμ

πληρώσεως στόν οίκονομικό τομέα» . 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής κηρύσσει τήν εναρξη τής Δι

εθνοϋς 'Εκθέσεως Θεσσαλονίκης καί, τήν ίδια ή μέ

ρα, στή δtάρκεια τοϋ καθιερωμένου επίσημου δεί

πνου, εκφωνεί βαρυσήμαντο λόγο μέ εiδικότερη 

άναφορά στήν οiκονομική κατάσταση τής χώρας: 

«Κύριε πρόεδρε, κυρίες καί κύριοι, 

»Ή ΝΕκθεση τής Θεσσαλονίκης μου δίνει κάθε 

χρόνο τήν εύκαιρία νά ένημερώνω τόν έλληνικό λαό 

γιά τήν πορεία τής οίκονομίας τής χώρας, νά έπιση

μαίνω τίς έπιδόσεις καί τίς άδυναμίες της καί νά άξι

ολογώ τή θέση της στό διεθνή στίβο. 

»Αύτό θά προσπαθήσω νά κάνω καί φέτος, άλλά 

κάτω άπό συνθήκες κάπως διαφορετικές άπό τά πε

ρασμένα χρόνια. Καί αύτό, γιατί ή φετειvή ΝΕκθεση 

συμπίπτει μέ δύο ίδιαζούσης σημασίας γεγονότα. Τό 

ένα ε{ναι ή Συμφωνία τής 'Εντάξεως τής 'Ελλάδος 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού, δπως κατ' έπανά

ληψη έτόνισα, θά άλλάξη ριζικά τήν μοίρα του λαου 

μας. Καί τό δεύτερο άποφασιστικής σημασίας γεγο

νός εlναι ή έντει νόμενη διεθνής ένεργειακή κρίση, 

'πού μαζί μέ τόν πληθωρισμό άπειλουν μέ άποσtαθε

ροποίηση τήν παγκόσμια οίκονομία καί πλήττουν, 

δπως εlναι φυσικό, καί τήν δική μας χώρα. 

»Γιά τό ένεργειακό καί τόν πληθωρισμό θά σiiς 

μιλήσω έν συνεχείgκαί άφου σiiς δώσω τήν είκόνα 

πού παρουσιάζει σήμερα ή οίκονομία μας. Θά &να

φερθώ δμως δι' όλίγων στήν σημασία τής έντάξεώς 

μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, πού άναγνωρίσθη

κε άπό τήν παγκόσμια κοινή γνώμη σάν έλληνικό 

έπίτευγμα ίστορικής σημασίας. 'Επίτευγμα, πού κα

τέστη δυνατό, χάρις στήν πρόοδο πού έσημείωσε ή 

έλληνική οίκονομία καί πρό παντός χάρις στήv έμ
πιστοσύνη πού έμπνέει διεθνώς ή σημερινή 'Ελλάς. 

Δέν πρόκειται νά άσχοληθώ σήμερα μέ τά πολιτικά 

καί οίκονομικά πλεονεκτήματα, πού μiiς προσφέρει 

ή ένταξη, γιατί πιστεύω δτι έχουν γίνει ήδη συνεί

δηση του λαου μας. Θά έπαναλάβω δμως αύτά πού 

εlπα καί πέρυσι άπό τήν ίδια αύτή θέση. "Οτι δηλαδή 

τά ώφελήματα πού περιμένουμε άπό τήν ένταξή μας, 
δέν θά τά άποκτήσουμε αύτόματα καί χωρίς κόπους 

καί θυσίες. Θά χρειασθή συνεχής καί έπίμονη προ

σπάθεια, γιά νά προσαρμόσουμε δχι μόνο τήν δομή 

τής οίκονομίας μας στή νέα αύτή κατάσταση, άλλά 

καί τήν νοοτροπία μας. 

»Κατά τήν άποφασιστική αύτή στιγμή, πού ή έν

ταξή μας έγινε πραγματικότης καί ξεκινουμε γιά μιά 

καινούργια οίκονομική πορεία, θεωρώ χρήσιμο νά 

τονίσω καί πάλι τήν άνάγκη αύτής τής άλλαγής. 

'Ιδιαίτερα ή άναπροσαρμογή τής νοοτροπίας μας 

καί συνεπώς καί τών συνηθειών μας θά πρέπει νά 

εlναι ριζική καί νά καλύπτη τόσο τήν ίδιωτική δσο 
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καί njν δημόσια ζωή μας. Γιά νά άξιοποιήσουμε τήν 

ένταξή μας στήν Κοινότητα, θά χρειασθή ύπεύθυνη 

στάση άπέναντι στά γεγονότα, πολιτική συμπεριφο

ρά άπαλλαγμένη άπό τήν δημαγωγία καί πρό παντός 

πνεvμα όμαδικής δράσεως καί άλληλεγγύης. 'Εκεί

νοι πού άντιδροvν άπό lδιοτέλεια στήν προσπάθεια 

αύτής τής άλλαγής, θά πρέπει νά καταλάβουν δτι δέν 

μπορεί νά προκόψη ή χώρα μας, aν δέν θίξουμε τά 
κακώς κείμενα, πού ε{ ναι δυστυχώς πολλά στόν τόπο 

μας. Καί αύτά τά κακώς κείμενα, πού πολλές φορές 

εlναι κατοχυρωμένα, δχι μόνο τά ξέρουμε δλοι μας, 

άλλά καί συνεχώς τά καταγγέλλουμε. 'Επαναστατού

με δμως, δταν θίγωvται έκείνα πού άφοροvν έμάς 

τούς ίδιους. 

))Καί έρχομαι τώρα στήν έπισκόπηση τής οίκο

νομικής καταστάσεως τής χώρας. 

))Εlναι γεγονός, κύριοι, δτι ή έλληνική οίκονομία 

έπραγματοποίησε σημαντική πρόοδο · κατά τήν τε

λευταία τετραετία, πού σέ ένα βαθμό συνεχίζεται καί 

φέτος. VΕδειξε ίκανότητα προσαρμογής στίς διεθνείς 

οίκονομικές συνθήκες· έπέτυχε νά συνδυάση ίκανο

ποιητικούς ρυθμούς άναπτύξεως, μέ ύψηλά έπίπεδα 
άπασχολήσεως· καί πέραν αύτών, έπέτυχε σημαντι

κές άναδιαρθρώσεις στήν κατανομή του είσοδήματος 

ύπέρ τών έργαζομένων. Τούς άριθμούς πού δίνουν 

τήν είκόνα αύτής τής προόδου, καθώς καί τά νέα 

προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή οίκονομία μας, θά 
σάς τούς δώσω έν συνεχεί~. 

'Εθνικό είσόδημα 

))Κατά τήν τελευταία τετραετία τό πραγματικό 

έθνικό εlσόδημα αυξήθηκε μέ έτήσιο ρυθμό 5,4% 
έναντι 2% στίς χώρες τής Κοινής 'Αγοράς. Γιά τό 
1979 προβλέπεται αύξηση του έθνικοv είσοδήματος 
κατά 4% περίπου, έναντι 5,9% του 1978 καί 3,8% του 
1977. Ή έπιβράδυνση τοv ρυθμοv αύξήσεως του 
έθνικοv είσοδήματος έναντι του προηγούμενου έτους 

εlναι άποτέλεσμα τών προβλημάτων πού έδημιούρ

γησε ή πρόσφατη ένεργειακή κρίση καί τών δυσμε

νών καιρικών συνθηκών, πού συνετέλεσαν στήν μεί

ωση τής γεωργικής παραγωγής κατά 2% περίπου. 
Παρά ταvτα ό ρυθμός αύξήσεως τοv έθνικοv είσοδή

ματος καί κατά τό τρέχον έτος θά εlναι σημαντικά 

ύψηλότερος του ρυθμοv αύξήσεως του είσοδήματος 
τών χωρών τής ΕΟΚ, πού προβλέπεται νά εlναι 2,5%. 

'Επενδύσεις 

))Οί έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά τήν τε

λευταία τετραετία αυξήθηκαν μέ έτήσιο ρυθμό 5,2%, 
έναντι 0,4% στίς χώρες τής ΕΟΚ. Κατά τό τρέχον 
έτος προβλέπεται αύξηση κατά 4,1%, έναντι 3% πε
ρίπου στίς χώρες τής Κοινής 'Αγοράς. Ή αύξηση 

αύτή, μολονότι σημαντική σέ σύγκριση μέ άλλες 

χώρες, δέν θεωρείται ίκανοποιητική, aν ληφθή ύπ, 

οψη ή άνάγκη τής έπιταχύνσεως τής οίκονομικής 

μας άναπτύξεως, έν δψει τής έντάξεως τής χώρας μας 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, άλλά καί γιατί οί έπεν

δύσεις οί ίδιωτικές εlναι 'χαμηλότερες άπό τίς δημό
σιες. Γι' αύτό καί ή Κυβέρνηση έθέσπισε πρόσθετα 

κίνητρα, προκειμένου νά ένθαρρύνη γενικά τίς έπεν

δύσεις καί είδικώτερα στίς προβληματικές περιοχές. 

Καί ή πολιτική αύτή άπεδείχθη γόνιμη. 

))Χαρακτηριστικό εl\ιαι τό γεγονός δτι ή αύξηση 

εlσαγωγής κεφαλαιουχικών άγαθών προβλέπεται νά 

ύπερβή φέτος τό 24%, έναντι 11,5% τόν περασμένο 
χρόνο. 'Ενώ ό δείκτης τής βιομηχανικής παραγωγής 

ήλεκτρισμοv καί όρυχείων αύξάνεται κατά 7%, έναν
τι 7,5% του περασμένου χρόνου. Πάντως, ή έπιτά
χυνση του ρυθμοv αύξήσεως τών έπενδύσεων σέ βά

ρος τής πολυτελούς καταναλώσεως άποτελεί κρίσι

μη έπιλογή γιά τήν οlκονομική καί κοινωνική άνά

πτυξη τής χώρας· γι ' αύτό καί ή Κυβέρνηση έλαβε 
τά γνωστά ήδη σέ δλους μέτρα. 

Δημόσια οίκονομικά 

))Κατά τρόπο lκανοποιητικό έξελίσσεται ή έκτέ

λεση τοv προϋπολογισμού τοv τρέχοντος έτους. Πα

ρά τήν έπιδιωχθείσα μείωση τών συναλλαγών ώρι

σμένων κατηγοριών άγαθών καί ύπηρεσιών καί τήν 

διαγραφομένη μικρότερη κατά τό έτος αύτό άνοδο 
του έθνικοv είσοδήματος, προβλέπεται δτι ό προϋ
πολογισμός θά κλείση lσοσκελισμένος καί θά πρα

γματοποιηθή ή προβλεφθείσα κάλυψη μέρου'ς του 
λογαριασμού καταναλωτικών άγαθών, πού γίνεται 

γιά πρώτη φορά φέτος. 

)) 'Ιδιαίτερης σημασίας γεγονός πρέπει νά θεωρη
θή ή σημειωθείσα έπιτυχία στήν έφαρμογή τής έγ

καινιασθείσης πολιτικής κατά τής φοροδιαφυγής. 

Τό βεβαιωθέν 'ποσόν φόρου φυσικών προσώπων ύπε
ρέβη τό ποσόν τών 26 δισεκατομμυρίων δραχμών, 
lναντι 12 δισεκατομμύρια δραχμές τοv 1978. 'Εβε
βαιώθηκαν έπίσης έσοδα παρελθόντων έτών τής τά

ξεως τών 15 δισεκατομμυρίων. Τό άποτέλεσμα αύτό 
έπιβεβαιώνει τήν όρθότητα τών κυβερνητικών πρω

τοβουλιών, γιά τήν καταπολέμηση τής φοροδιαφυ
γής, πού δέν προκαλεί μόνο τήν άπώλεια άναγκαίων 

γιά τό Δημόσιο πόρων, άλλά δημιουργεί καί θέμα 

ήθικτjς τάξεως, άφοv άποβαίνει έν τελευταία άναλύ
σει σέ βάρος τών συνεπών φορολογουμένων. 

)) 'Η Κυβέρνηση προτίθετnι νά έξετάση μέ τόν 
νέο προϋπολογισμό τυχόν έπιπτώσεις του πληθωρι

σμού στήν φορολογική έπιβάρυνση τών πολιτών. Τό 

δλο θέμα άποτελεί άντικείμενο μελέτης, στό πλαίσιο 

τής έπιδιωκόμενης άναμορφώσεως καί περιστολής 

τών δημοσίων δαπανών. 

'Ισοζύγιο πληρωμών 

))Παρά τίς μεγάλες δαπάνες γιά τήν εlσαγωγή 
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υγρών καυσίμων, πού θά φθάσουν φέτος τά 1.800 
έκατομμύρια δολλάρια, έναντι 1.100 τοίί περασμένου 
χρόνου, καί τίς μεγάλες δαπάνες γιά άμυντικούς 

σκοπούς, ή συναλλαγματική θέση τής χώρας μας 

μπορεί νά θεωρηθή {κανοποιητική. Ή κατάσταση 

δμως αύτή μπορεί νά κλονισθή άν σημειωθή υπέρμε

τρη αύξηση τής τιμής τοίί πετρελαίου καί άν συνεχί

σουμε καί έμείς νά σπαταλοίίμε συνάλλαγμα γιά εi

σαγωγές, πού δέν εlvαι άναγκαίες καί πού υπερβαί

νουν κάθε χρόνο τά 800 έκατομμύρια δολλάρια. 
)Πό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών προβλέπε

ται δτι φέτος θά κυμανθή γύρω στά 1. 750 έκατομμύ
ρια δολλάρια, έναντι 1.250 τοίί 1978, παρά τήν ση
μαντική αύξηση τών έξαγωγών μας καί τών άδήλων 

πόρων. Τό έλλειμμα αύτό, πού προέρχεται άπό τήν 

αύξηση τής τιμής τοίί πετρελαίου κατά 700 έκατομμύ
ρια δολλάρια, θά καλυφθή άπό εiσροή κεφαλαίων, 

άπό καταθέσεις σέ συνάλλαγμα καί άπό δανεισμό. 

Ή πίστη τήν όποία άπολαμβάνει ή χώρα μας στό 

έξωτερικό εlναι υψηλή. Καί άποτελεί τήν καλύτερη 
άπάντηση στούς υπονομευτάς τής οiκονομίας μας. 

Mtiς προσφέρεται ήδη δάνειο 500 έκατομμυρίων 
δολλαρίων, μέ εύνοiίcούς δρους, τό όποίο δμως ή 

Κυβέρνηση δέν προτίθεται νά χρησιμοποιήση γιά 

άμεσες άνάγκες, άλλά γιά νά ένισχύση περαιτέρω τά 

συναλλαγματικά μας άποθέματα, γιά τήν περίπτωση 

πού ή διεθνής κατάσταση θά έπιδεινωθή. 

Τιμές 

))Κατά τό τρέχον έτος προβλέπεται δτι θά σημει

ωθή έπιτάχυνση τοίί τιμαρίθμου. 'Υπολογίζεται δτι 

τό μέσο έπίπεδο τιμών καταναλωτή θά κυμανθή γύρω 

στά 18,5%, ένώ άπό έτος σέ έτος γύρω στά 20 μέ 21%. 
)) 'Η άνοδος αύτή τοίί τιμαρίθμου όφείλεται άφ' 

ένός μέν στήν αύξηση τής τιμής τών καυσίμων, πού 

τόν έπιβαρύνουν μέ 5 περίπου μονάδες καί άφ ' έτέ
ρου στήν έξυγίανση ώρισμένων κυκλωμάτων τής οi

κονομίας μας καί iδίως τοίί κτηνοτροφικοίί, πού 

προσθέτουν στόν τιμάριθμο άλλες 3 μονάδες περί
που. Ό τιμάριθμος δηλαδή θά έκυμαίνετο στά περυ

σινά έπίπεδα, άν δέν εlχε τίς έκτακτες αύτές έπιβα
ρύνσεις. 

)) "Οπως έτόνισα κατ' έπανάληψη, δ πληθωρι
σμός παραμένει τό σοβαρότερο πρόβλημα τής έλλη
νικής οiκονομίας. Καί γι ' αύτό θά άσχοληθώ εiδικώ
τερα μέ αύτόν παρακάτω. Εlναι δμως χρήσιμο νά λε

χθή άπό τώρα δτι δ πληθωρισμός εlναι ένα φαινόμε

νο παγκόσμιο και παρουσιάζει μεγάλη έξαρση σέ 

δλες τίς χώρες τής Κοινής Άγορtiς. νΗδη προβλέ

πεται δτι μέχρι τέλους τοίί έτους, δ τιμάριθμος θά 

κυμανθή στήν 'Ιταλία γύρω στά 16%, στήν 'Αγγλία 
στά 17% στήν 'Αμερική στά 13%, στήν 'Ισπανία στά 
18%, στήν Γαλλία στά 12% καί στήν Πορτογαλία 
γύρω στά 30%. 

Εlσοδηματική πολιτική 

)) Ή Έλλάς εlναι ή μόνη ίσως χώρα, στήν όποία 
δ πληθωρισμός δέν έπληξε τίς άσθενέστεpες τάξεις, 
δεδομένου δτι ή αύξηση τών είσοδημάτων τών έργα
ζομένων υπήρξε σχεδόν διπλάσια άπό τήν αύξηση 

τοίί τιμαρίθμου. Καί αύτό, γιατί βασική κατεύθυνση 

τής πολιτικής τής Κυβερνήσεως κατά τήν τελευταία 

τετραετία υπήρξε ή άνακατανομή τοίί εiσοδήματος 

υπέρ τών έργαζομένων. Ούτω: ή μέση άμοιβή έργα

σίας καί γιά τά δύο φύλα αύξήθηκε κατά τήν τελευ

ταία τετραετία σέ τρέχουσες τιμές κατά 125%. 
))Λαμβανομένου υπ' δψη δτι ή αύξηση τοίί τιμα

ρίθμου άνήλθε σέ 62%, ή αύξηση τοίί πραγματικοίί 
εισοδήματος άνήλθε σέ 39,1 %. Γιά τό ίδιο διάστημα 
ή άντίστοιχη αύξηση τής άμοιβής στήν Κοινή 

'Αγορά άνήλθε σέ τρέχουσες τιμές κατά 60% καί σέ 
σταθερές κατά 12,5% μόνο. Καί αύτό γιατί οί χώρες 
αύτές, προκειμένου νά περιορίσουν τόν πληθωρισμό, 

έδωσαν πολλές φορές αύξήσεις χαμηλότερες άπό τόν 
τιμάριθμο. 

)) 'Αποτέλεσμα τής πολιτικής αύτής υπήρξε ή 
συμμετοχή τοίί έργατικοίί είσοδήματος στό άστικό 

έθνικό είσόδημα, άπό 47% πού ήταν τό 1974, νά 

άνέλθη σέ 55,5% τό 1978. Καί τούς άριθμούς αύτούς, 
πού έδωσα παραπάνω, θά πρέπει νά μή τούς λησμο

νοίίμε, δταν διατυπώνουμε αίτήματα ή παράπονα. 

))Γιά τό 1979, κατά τό όποίο σημειώνεται τιμαρι
θμική έπιδείνωση, ή πραγματική άμοιβή τής έργασί

ας θά παραμείνη σχεδόν άθικτη. Γιατί ή αύξηση τής 
μέσης άμοιβής έργασίας στόν άστικό τομέα, υπολο

γίζεται σέ 1 8,5%, έναντι ίσόποσης περίπου αύξήσεως 
τοίί μέσου έπιπέδου τών τιμών γιά δλόκληρο τόν χρό

νο. 

)) 'Εξ άλλου, κατά τήν ίδια τετραετία, τό εlσόδημα 
τοίί άγpοτικοίί πληθυσμοίί αύξήθηκε κατά 71%, παρά 
τήν περιωρισμένη αύξηση τής παραγωγής, λόγω δυ

σμενών καιρικών συνθηκών. 'Εν τούτοις, πρέπει νά 

υπογραμμισθή δτι τό εlσόδημα τοίί άγροτικοίί πλη

θυσμοίί ένισχύεται μέ ποικίλες έπιδοτήσεις, ο{ δποί

ες τό 1978 άνήλθαν σέ 45 δισεκατομμύρια δραχμές, 
ένώ γιά δλόκληρη τήν τετραετία σέ 142 δισεκατομμύ
ρια περίπου. Μέ τίς έπιδοτήσεις αύτές ή αύξηση τοίί 

άγροτικοίί είσοδήματος φθάνει τά 83%. Καί άv υπο
λογίσουμε τήv μείωση τοίί άγροτικοίί δυναμικοίί, πού 

εlvαι άποτέλεσμα τής οlκοvομικής άναπτύξεως, τότε 
τό μέσο χρηματικό εlσόδημα στόν άγροτικό τομέα 

αύξήθηκε κατά τήν τελευταία 4ετία κατά 109% καί τό 
πραγματικό είσόδημα κατά 29% περίπου. 

))Αύτοvόητο εlναι δτι κάτω άπό τίς σημερινές 

συνθήκες δέν μπορεί νά συvεχισθή μέ τόν ίδιο ρυθμό 

ή αύξηση τών είσοδημάτων, χωρίς vά τεθή σέ κίνδυ
νο ή οίκονομία τής χώρας. Γιατί ή αύξηση τών χρη

ματικών είσοδημάτωv, πού δέν συνοδεύεται άπό άνά-
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λογη αύξηση τής παραγωγικότητας, αύξάνει τό κό

στος παραγωγής, ένισχύει τόν πληθωρισμό καί δδη

γεί στήν άνεργία. ΥΗδη στήν 'Ελλάδα ύπάρχει πλή

ρης άπασχόληση, έν άντιθέσει μέ τίς χώρες τής Κοι

νής 'Α γορiiς, δ που ο{ άνεργοι ύπερέβησαν η δη τά 6 
έκατομμύρια καί στήν 'Αμερική πλησιάζουν τά 8 
έκατομμύρια. 

»Πάντως, ή Κυβέρνηση θά συζητήση μέ τούς έκ

προσώπους τών παραγωγικών τάξεων τήν χάραξη 
μιiiς δίκαιης καί λογικής εΙσοδηματικής πολιτικής 

γιά τόν έπόμενο χρόνο. Πολιτικής πού θά προστα

τεύη κατά τό δυνατόν τό εΙσόδημα τών έργαζομένων, 

άλλά καί θά έντάσσεται μέσα στήν γενικώτερη προ

σπάθεια συμπιέσεως του πληθωρισμού. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»'Από δσα σiiς έξέθεσα μέχρι τώρα, προκύπτει 

άναμφισβήτητα ή πρόοδος πού έσημείωσε ή οΙκονο

μία μας κατά τά τελευταία χρόνια. 

))Θά σiiς δώσω δμως καί μέ aλλους άριθμούς τήν 

έκταση τής βελτιώσεως πού έσημείωσε τό βιοτικό 

έπίπεδο του λαοv μας. Βελτιώσεως πού άποδεικνύει 

τήν φιλολαϊκή πολιτική τής Κυβερνήσεως καί άναι

ρεί τά έπιχειρήματα τών δημαγωγών περί μονομε

ρούς λιτότητας. 

))/. Τό κατά κεφαλήν εΙσόδημα στόν τόπον μας 
άπό 2.165 δολλάρια πού ήταν τό 1974, έφθασε τά 
3.430 δολλάρια τό 1978 καί ε{ναι τό ύψηλότερο τής 
Βαλκανικής καί μάλιστα μέ μεγάλη διαφορά. 

))2. Τά βιβλιάρια καταθέσεων άπό 5.566.000 τό 
1974, άνήλθαν σέ 7. 790.000 τό 1978, ο{ δέ καταθέσεις 
Ταμιευτηρίου καί Προθεσμίας πού άνήκουν στίς 

λαϊκές τάξεις, άπό 180 δισεκατομμύρια τό 1975, 
έφθασαν τά 493 δισεκατομμύρια τό 1978. Αύξήθηκαν 
δηλαδή κατά 170%. 

))3. Τά ΙδιωτιΚά αύτοκίνητα άπό 335.520 πού ήταν 
τό 1974, έφθασαν αύτή τήν στιγμή τίς 815.000. Εlσή
χθησαν, δηλαδή, κατά τήν διάρκεια τής τετραετίας 

460.000 αύτοΚίνητα καί διετέθησαν γι' αύτά 
1.400.000.000 δολλάρια περίπου. 

))4. Τηλεοράσεις. 'Από 940.000 πού ήταντό 1974, 
έφθασαν τό 1.403.000 τό 1978. 

)Πέλος, ή έγχώρια Ιδιωτική κατανάλωση, άπό 

396 δισεκατομμύρια τό 1974, έφθασε τά 799 δισεκα
τομμύρια τό 1978, αύξήθηκε δηλαδή κατά 102%. 

))Μέ δεδομένους τούς παρά πάνω άριθμούς, θά 

μπορούσε νά ρωτήση κανένας τούς δημαγωγούς, πού 

προσπαθούν νά παραπλανήσουν τόν λαό, διεκτρα

γωδώντας τήν δυστυχία του: Ποιός καρπώθηκε τήν 

θεαματική αύτή πρόσοδο; 0{ 500 η 1.000 κεφαλαιο
κράτες, η τά 9 έκατομμύρια τών 'Ελλήνων; Άλλά 
αύτό, πέραν τών άριθμών, τό έπιβεβαιώνει καί ή έμ

πειρική παρατήρηση στήν καθημερινή ζωή του λαοv 
μας. "Ολα αύτά δέν σημαίνουν βέβαια δτι δλοι ο{ 

"Ελληνες εύημεροvν. 'Αποδεικνύουν δμως δτι δλοι 

ζοvν καλύτερα άπ' δ, τι ζούσαν πρίν πέντε η δέκα 

χρόνια. 

))Κυρίες καί κύριοι, 

)) "Οπως σiiς ύποσχέθηκα, θά άσχοληθώ τώρα μέ 
τά προβλήματα πού μiiς δημιουργεί ή ένεργειακή 

κρίση καί ό πληθωρισμός. Καί θά έπιστήσω τήν 

προσοχή σας έπ' αύτών, γιατί μόνο ή συνειδητοποί

ηση τών κινδύνων πού προκαλούν, θά μiiς έπιτρέψη 

νά τά άντιμετωπίσουμε μέ έπιτυχία. 

)) 'Η ένεργειακή κρίση ε{ ναι ή μεγαλύτερη οίκο
νομική κρίση πού άντιμετωπίζει ό κόσμος μετά τό 

1930. Καί αύτό, γιατί ή οΙκονομία του κόσμου καί 
γενικώτερα ή σύγχρονη ζωή έξαρτώνται άπόλυτα 

άπό τό πετρέλαιο. Ό άνεξέλεγκτος τρόπος στήν πα
ραγωγή, στή διάθεση καί στήν τιμολόγηση του πε

τρελαίου καθιστii άδύνατο ο{ονδήποτε προγραμμα

τισμό, κρατ{i σέ άγχώδη &βεβαιότητα δλο τόν κόσμο 

καί προκαλεί κινδϊίνους, ή μορφή καί ή έκταση τών 

δποίων δέν δύναται νά προσδιορισθούν. "Α ν δέν 

ύπάρξουν μακροπρόθεσμες διεθνείς ρυθμίσεις, πού 
νά έξισορροποvν τά συμφέροντα παραγωγών καί κα

ταναλωτών, μπορεί ή κρίση αύτή νά όδηγήση σέ 

κλονισμό τής παγκόσμιας οΙκονομίας, η καί στήν 

χρήση βίας άκόμα. 

)) 'Η ένεργειακή κρίση, πού συνταράσσει σήμερα 
δλόκληρο τόν κόσμο, ήταν φυσικό νά έχη έπιπτώ

σεις καί στήν έλληνική οΙκονομία. 'Όπως ηδη σiiς 

ε{πα, ή αύξηση τής τιμής του πετρελαίου προσθέτει 

στόν έλληνικό τιμάριθμο 5 μονάδες, άφαιρεί άπό τό 
έθνικό μας εΙσόδημα 1.100 έκατομμύρια δολλάρια 
καί κλονίζει τό εύπαθές Ισοζύγιο τής χώρας μας, 

άφοv άντί γιά 1. 100 έκατομμύρια δολλάρια πού έδα
πανήσαμε τό 1973 γιά προμήθεια πετρελαίου, θά πρέ
πει νά διαθέσουμε φέτος 1.800 καί τόν έρχόμενο χρό
νο 2.200, aν βέβαια δέν γίνουν, πού άσφαλώς θά γί
νουν, καινούργιες αύξήσεις στίς τιμές του πετρελαί
ου. "Ολες ο{ χώρες, γιά νά άπομακρύνουν τόν κίνδυ

νο τής καταρρεύσεως τής οΙκονομίας τους, έλαβαν 
μέτρα περιοριστικά στήν κατανάλωση τών καυσί

μων. Τό ίδιο έπραξε καί ή έλληνική Κυβέρνηση. 

"Ελαβε μέτρα, τά όποία, σέ σχέση μέ τό μέγεθος του 

προβλήματος, θά μπορούσαν νά θεωρηθούν άσήμαν

τα. Παρά ταvτα έξεδηλώθησαν άντιδράσεις,. πού 

άποδεικνύουν δτι δέν έχομε συνειδητοποιήσει τό μέ

γεθος τής κρίσεως αύτής καί τούς κινδύνους πού συ

νεπάγονται. Καί άσχολούμεθα περισσότερο μέ τά 

μονά-ζυγά, παρά μέ τήν πρόληψη αύτών τών κινδύ

νων. 

))Καί έρχομαι τώρα στόν πληθωρισμό πού σέ με

γάλο βαθμό ε{ναι προέκταση του ένεργειακοv. 

))Τούς κινδύνους πού συνεπάγεται δ πληθωρισμός 

τούς έπεσήμανα άπό 2ετίας περίπου καί κατ' έπανά-
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ληψη έτόνισα τήν άvάγκη τής περιστολής του, στήν 

έκταση τούλάχιστον πού προκαλείται άπό έμfiς τούς 

ίδιους. Γιατί δ πληθωρισμός όφείλεται τόσο qέ έξω

τερικούς, δσο καί σέ έσωτερικούς παράγοντες. Καί 

ο{ έξωτερικοί μέν ε{vαι ή αύξηση τών πρώτων υλών 

καί ίδίως του πετρελαίου, ένώ έσωτερικοί εlναι ή 

υπέρμετρη αύξηση τών πιστώσεων πού άπό 286 δι
σεκατομμύρια τό 1974, έφθασαν τά 664 έκατομμύρια 
τό 1978, τών δημοσίων δαπανών έκτός έπενδύσεων, 
πού άπό 104 δισεκατομμύρια τό 1974 έφθασαν 248 
δισεκατομμύρια τό 1978, καί πρό παντός τών εlσο
δημάτων δλων τών Έλλήνων πού, δπως άπέδειξα, 
αύξήθηκαν διπλά άπό τόν τιμάριθμο. Καί δλα αύτά 
ήταν φυσικό νά δδηyήσουν στήν υπερθέρμανση τής 

οlκονομίας μας καί δι ' αύτής στήν διόγκωση του 
πληθωρισμού. 

»Είμεθα συνεπώς δλοι, Κυβέρνηση καί λαός, 

υπεύθυνοι γιά τήν διόγκωση του πληθωρισμού· ή μέν 

Κυβέρνηση, γιατί έδωσε πολλά, ο{ δέ πολίτες γιατί 

ξόδεψαν πολλά. ν Α ν ή άντιπολίτευση δέν υπέκυπτε 
στόν πειρασμό τής δημαγωγίας, θά έπρεπε νά κατη

γορή τήν Κυβέρνησή μου δτι έδωσε πολλά σέ δλους 

καί δχι γιά τό άντίθετο. 'Αλλά, δ πως γνωρίζετε, ή 

άντιπολίτευση, δταν δίνωμε πολλά, μfiς κατηγορεί 

δτι τροφοδοτούμε τόν πληθωρισμό καί δταν δέν δί

νωμε μfiς κατηγορεί δτι προκαλούμε ύφεση οlκονο

μική καί άδικοvμε τούς έργαζομένους. Mfiς κατηγο

ρεί δτι δέν περιορίζαμε τίς δημόσιες δαπάνες, μfiς 

κατηγορεί δμως καί γιατί δέν αύξάνομε τίς πιστώ1σεις 
γιά τήν υγεία, τήν παιδεία καί τήν άμυνα τής χώρας. 

Mfiς κατηγορεί δτι δέν συμπιέζομε τόν πληθωρισμό, 

μfiς κατηγορεί δμως καί γιατί δέν διπλασιάζαμε τίς 

τιμές τών άγροτικών προϊόντων, τούς μισθούς καί τίς 

συντάξεις. 

»Πάντως, τήν πολιτική αύτής τής σημαντικής αύ

ξήσεως τών είσοδημάτων τών έργαζομένων τήν άκο
λούθησε ή Κυβέρνηση τόσο γιά λόγους κοινωνικής 

δικαιοσύνης, δσο καί πρό παντός γιά νά άvαζωογονή
ση τήν οlκονομία μας, πού τήν παρέλαβε άπό τήν 

δικτατορία σέ ύφεση έπικίνδυνη. Καί μπορώ νά πώ 

δτι τό έπέτυχε. νΗδη δμως ή ραγδαία έπιδείνωση τής 

διεθνqvς καταστάσεως μfiς υποχρεώνει νά άκολουθή

σωμε τήν δύσκολη πολιτική τής Ισορροπίας μεταξύ 

πληθωρισμού καί άvαπτύξεως. 
»Τό ένεργειακό καί δ πληθωρισμός, πού δημι

ουργούν σωρεία άλλων προβλημάτων καί μπορούν 

νά δδηγήσουν σέ οίκονομικό καί πολιτικό χάος τήν 

άνθρωπότητα, άπαιτοvν άποφασιστική άντιμετώπι

ση καί γι ' αύτό δλες ο{ Κυβερνήσεις άναγκάζονται 
νά λάβουν μέτρα, δυσάρεστα ίσως, άλλά άναγκαία, 

δπως τό φάρμακο. Τά μέτρα αύτά δέν σώζουν βέβαια 

τήν κατάσταση, άφοv μπορούν νά έξουδετερωθοvν 

μέ αύθαίρετες άποφάσεις τών παραγωγών πετρελαί

ου. νΕχουν δμως, πέραν τής ούσιαστικής, καί ψυχο-

λογική σημασία. 'Η άντιμετώπιση τής κρίσεως αύ

τή ς μfiς υποχρεώνει νά συνηθίσουμε σέ ενα πιό συγ

κρατημένο τρόπο ζωής. Γιατί ε{ναι βέβαιο δτι ή κα

ταναλωτική κοινωνία προκαλεί συνήθειες πού έπη
ρεάζουν δυσμεvώς δχι μόνο τήν οίκονομική, άλλά 
καί τήν κοινωνική μας ζωή. Καί θά έλεγα άκόμη καί 

τά ήθη καί τόν πολιτισμό μας. Δέν εlναι τυχαίο τό 

γεγονός δτι τά όξύτερα κοινωνικά καί ήθικά προβλή

ματα έμφανίζονται στίς πλουσιότερες χώρες. Εlναι 

άνάγκη, συνεπώς, νά περιορίσουμε τήν υπερκατανά

λωση καί πρό παντός τήν σπατάλη. 'Εξ αlτίας τής 
άνόδου του βιοτικού μας έπιπέδου, τής μιμήσεως ξέ
νων καταναλωτικών συνηθειών καί μιfiς τάσεως έπι

δείξεως, έχουμε είσέλθει σέ ενα κλίμα εύδαιμονι
σμοv, πού θυμίζει τόν άφρονα τοv Εύαγγελίου. Ξοδεύ

ουμε περισσότερα άπό δσα χρειάζεται καί περισσό

τερα άπό δσο άντέχουμε. Καί μολονότι έχει αύξηθή 
τό εlσόδημα δλων μας, δέν τό άντιλαμβανόμεθα, για

τί αύξάνομε τίς άνάγκες μας ταχύτ'ερα άπό δ, τι αύξά
νομε τό είσόδημά μας. Τήν είκόνα αύτής τής υπερ

καταναλώσεως σfiς τήν έδωσα προηγουμένως μέ 

συγκεκριμένους άριθμ9ύς. Χαρακτηριστικό πάντως 

ε{ναι δτι δαπανούμε 400 έκατομμύρια δολλάρια τόν 
χρόνο γιά αύτοκίνητα καί άλλα 300 έκατομμύρια 
δολλάρια γιά είδη πολυτελiίας, τήν στιγμή πού ή 
ένεργειακή κρίση μfiς υποχρεώνει νά έξοικονομοvμε 

καί τό τελευταίο άκόμα δολλάριο. 

» 'Η συμπεριφορά μας κατά τίς κρίσιμες αύτές 
στιγμές θά άποτελέση τήν λυδία λίθο γιά τήν σω

φροσύνη τοv έθνους. Εlναι καιρός νά άντιληφθοvμε 
δτι μέ τίς παράλογες άξιώσεις, μέ τίς άπεργfες καί τίς 

διαδηλώσεις, δέν θά λύσουμε τά προβλήματά μας. 

'Αντίθετα, θά τά καταστήσουμε όξύτερα, δ πως τά 

κατέστησαν δλες ο{ χώρες έκείνες πού δοκιμάζονται 

άπό πολιτικές καί κοινωνικές άναστατώσεις. Παρα

κολουθείτε καθημερινά στά μέσα ένημερώσεως τά 

γεγονότα σέ δλόκληρο τόν κόσμο καί μπορείτε νά 

κάνετε χρήσιμες συγκρίσεις. Συγκρίσεις πού θά σfiς 

έπιτρέψουν νά αlσθάνεστε {κανοποίηση γιά τήν κατά

σταση πού έπικρατεί σήμερα στήν Έλλάδα. 

))Θά περίμενε κανένας δτι μπροστά σέ αύτά τά 

κρίσιμα προβλήματα θά έπεδεικνύετο άπό δλες τίς 

μεριές σωφροσύνη καί υπευθυνότητα. 'Α ντ' αύτών, 

παρατηρείται μιά έξαρση τής δημαγωγίας, πού μπο
ρεί νά θέση σέ κίνδυνο όχι μόνο τήν οίκονομία καί 

τήν γαλήνη τοv τόπου μας, άλλά καί τούς δημοκρα

τικούς μας θεσμούς άκόμα. Καί εlναι τόσο τό πάθος 

τών έπικριτών τής Κυβερνήσεως, ώστε νά προσποι

ούνται δτι άγνοοvν τήν παγκόσμια κρίση καί τό γε

γονός δτι χώρες ίσχυρότερες άπό τήν 'Ελλάδα δοκι

μάζονται περισσότερο άπό μfiς καί λαμβάνουν μέτρα 

σκληρότερα άπό τά δικά μας. 
))0{ κατακτήσεις τών τελευταίων έτών, άναγνώ

ριση τών δποίων υπήρξε ή ένταξή μας στήν Εύρω-
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παϊκή Κοινότητα, εlvαι σημαντικές. Καί εlναι άποτέ
λεσμα του κοινού μας μόχθου. ΝΕχομε χρέος νά τίς 

προσ:τατεύουμε. Θά πρέπει χάριν αύτών νά δεχθούμε 

μικρές καί προσωρινές, έλπίζω, θυσίες, γιά νά άποφύ

γουμε στό μέλλον στερήσεις όδυvηρές. 

))Πιστεύω δτι δ έλληνικός λαός, διδαχθείς άπό τά 

σφάλματα του παρελθόντος, θά έπιδείξη τήν ώριμό

τητα έκείνη πού έπιβάλλουν οί περιστάσεις. Θά 

άγνοήση τήν δημαγωγία. Καί θά συνεργασθή μέ τήν 

Πολιτεία στήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων πού 

μiiς άπασχολοvν. Θά κατοχυρώση τίς κατακτήσεις 

του, άπομακρύνοντας τούς κινδύνους πού μiiς δημι

ουργεί ή διεθνής συγιcυρία. Καί θά βαδίση ένωμένος 

πρός ένα άσφαλέστερο μέλλον)). 

'Εγκαινιάζοντας, έξάλλου, λίγες ώρες νωρίτερα, 

τή Διεθνή 'Έκθεση, ό Κ. Καραμανλής ε{ χε ύπογραμ

μίσει: 

«ΝΕνα χρόνο μέτά τούς σεισμούς ή Θεσσαλονίκη 
ξαναβρήκε όχι μόνο τόν δμαλό ρυθμό τής ζωής της, 

άλλά καί τόν γνωστό δυναμισμό της. Καί τό μέτρον 

αύτοv τοv δυναμισμού μiiς τό δίνει ή έφετινή ΝΕκθε

ση, μέ τήν άρτια όργάνωσή της καί τόν πλούτο τών 

έκθεμάτων της, έλληνικών καί ξένων. Δίνει δμως καί 
τήν είκόνα τής προόδου, πού έσημείωσε ή οΙκονομία 

μας τά τελευταία χρόνια. Προόδου, πού άσφαλώς θά 

συνεχισθή, aν άντιμετωπίσουμε μέ φρόνηση κα{ 

άποφασιστικότητα τά προβλήματα πού μiiς δημιουρ

γεί τόν τελευταίο καιρό ή διεθνής συγκυρία. 

)) 'Η συμμετοχή έξ άλλου στήν ΝΕκθεση αύτή τό
σων χωρών, άπό δλες τίς περιοχές τοv κόσμου, έπι

βεβαιώνει τήν θέληση τής 'Ελλάδος νά έχη σχέσεις 

φιλικές καί νά συνεργάζεται είρηνικά μέ όλους τούς 

λαούς τής γής. Καί τήν θέληση αύτή άκριβώς έκφρά

ζει ή πολυδιάστατη έξωτερική πολιτική τής Κυβερ

νήσεώς μου. Πολιτική, ή δποία, χωρίς νά άπομακρύ

νεται άπό τόν βασικό προσανατολισμό της - πού 

έπιβεβαιώθηκε καί πρόσφατα μέ τήν ένταξή μας 

στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα- άλλά καί χωρίς νά 

χάνη τήν άνεξαρτησία της, συμβάλλει στήν διεθνή 

ϋφεση καί στήν είρήvη τής περιοχής μαρλ 

9-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

·Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί περιοδεία 

στήν άνατολική Μακεδονία καί τή Θράκη. Στή δι

άρκεια σύντομων όμιλιών είτε πρός τούς άξιωματι

κούς καί τούς όπλίτες τής περιοχής είτε ένώπιον 

λαϊκών συναθροίσεων στήν 'Αλεξανδρούπολη, τήν 
Κομοτηνή καί τήν Ξάνθη, έπιβεβαίωσε τό κυβερνη

τικό ένδιαφέρον γιά τίς παραμεθόριες έπαρχίες τής 

χώρας, ύπογράμμισε τήν άνάγκη γιά έθνική έπαγρύ

πνηση, οχι μόνο στόν άμυντικό άλλά καί στόν πολι

τικό καί τόν οίκονομικό τομέα, καί έξή ρε τήν ύψηλή 

στάθμη των ένόπλων δυνάμεων: 

«Γνωρίζω ότι τά προβλήματα πού σiiς άπασχο

λοvν εlναι ή οίιωνομική άνάπτυξη καί ή άσφάλεια 

τής περιοχής σας. Καί δσον μέν άφορii τό πρώτο, 

μπορώ νά πώ δτι τό έργο πού συντελείται σήμερα 

στήν Θράκη εlναι πολλαπλάσιο άπό έκείνο πού έγινε 

άπό τήν ή μέρα τής άπελευθερώσεώς της. 'Η Θράκη 

δλόκληρη έχει μεταβληθή σ' ένα άπέραvτο έργοτά

ξιο. 
)) wοσον άφορii δέ τήν άσφάλειά σας, μπορώ νά 

σiiς διαβεβαιώσω ότι εlναι πλήρως κατοχυρωμένη. 
Καί δέν νομίζω δτι μπορεί νά διανοηθή κανείς νά τήν 

άπειλήση. Καί δέν μπορεί, γιατί γνωρίζει ότι θά συ

ναντήση έδώ σύσσωμο τό έθνος. 

))Εlναι γνωστές σέ όλους σας οί διαφορές πού 

όπάρχουν μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας καί πού 

δημιουργήθηκαν χωρίς εύθύνη δική μας. 'Επιδίωξή 
μας εlναι νά λύσουμε αύτές τίς διαφορές εΙρηνικά καί 
δίκαια, όπως έπιβάλλει ή λογική καί τό συμφέρον 

άμφοτέρων τών λαών μας. Λυπούμαι νά πώ δτι ή 

συμπεριφορά τής Τουρκίας δέν διευκολύνει τήν 

προσπάθειά μας αύτή. 'Ελπίζω όμως ότι θά έλθη ή 

στιγμή, πού οί γείτονές μας θά άντιληφθοvν ότι οί 

διαφορές πού μiiς χωρίζουν εlναι μικρότερες άπό τά 
συμφέροντα πού μiiς tνώνουν. Καί θά έλεγα άσήμαν

τες μπροστά στό μέγα άγαθό τής είρήνης. 

))Πάντως, τό γεγονός ότι τά προβλήματα αvτά 
παραμένουν έκκρεμή, μiiς όποχρεώνει νά έπαγρυ

πvοvμε. Καί αύτό θά πρέπει νά μή τό λησμονούν 

έκείνοι, πού μέ τήν δημαγωγική τους συμπεριφορά 

άπειλοvν τήν ένότητα, τήν γαλήνη, άλλά καί τήν 

οlκονομία τής χώρας, ή διαφύλαξη τής δποίας εlναι 
άπαραίτητη γιά τήν πρόοδο, όσο καί γιά τήν άμυνα 

τής πατρίδας μας. 

))Σiiς εύχαριστώ όλους σας γιά τήν έμπιστοσύνη 

μέ τήν δποία μέ όποδεχθήκατε. Καί έχω άνάγκη τής 

έμπιστοσύνης αύτής. Γιατί μόνο μέ τήν συμπαρά

σταση δλοκλήρου τοv λαοv θά μπορέσω νά φέρω σέ 

πέρας τίς βαρειές εύθύνες πού έπωμίσθηκωλ 

Στή διάρκεια σύντομης όμιλίας του στήν Κομο

τηνή, έπεσήμανε: 

«·Εκείνο όμως πού θά ήθελα νά τονίσω Ιδιαίτερα 

στήν πόλη σας εlναι τό έκτεταμένο πρόγραμμα άνα
πτύξεως πού έκτελείται στήν περιοχή σας σέ όλους 
τούς τ(ί)μείς. Τόν άμυvτικό, τόν οlκονομικό καί τόν 

πολιτιστικό. 

))Μέ βάση τό νόμο 289, πού καθιερώνει άναπτυξι
ακά κίνητρα, χρηματοδοτήθηκαν στήν Θράκη 210 
έπιχειρήσεις μέ 6.800.000.000 δρχ. καί προεκλήθη τό 
ένδιαφέρον έκατοντάδων άλλων έπιχειρήσεων, οί 

δποίες ζήτησαν ήδη νά κάνουν έπενδύσεις στήν πε

ριοχή σας. 
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>>Διετέθησαν έξ άλλου τά δύο τελευταία χρό

νια άπό τό πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων 

6.300.000.000 δρχ. γιά τήν έκτέλεση έργων 6ποδομijς. 
Σ· αύτά θά πρέπει νά προστεθούν καί τά 4.000.000.000 
δρχ. γιά τό εlδικό πρόγραμμα άναπτύξεως τοv "Ε

βρου, στό δποίο μετέχει tός γνωστό καί ή Διεθνής 

Τράπεζα. 

>>Δημιουργήθηκαν βιομηχανικές ζώνες στήν Κο

μοτηνή, στήν ·Αλεξανδρούπολη καί στήν Ξάνθη, 

γιά τίς δποίες άπαλλοτριώθηκαν μεγάλες έκτάσεις 

καί διετέθησαν σημαντικές πιστώσεις. ΝΕγινε πρό

γραμμα γιά τήν κατασκευή προτύπων οlκισμών, πού 

θά λύση τό στεγαστικό πρόβλημα τijς περιοχijς καί 

τό δποίον θά περιλάβη καί τήν στέγαση τών άξιωμα
τικών. Τέλος, lδρύθη τό Πανεπιστήμιο Κομοτηνijς, 

ή Πολυτεχνική Σχολή τijς Ξάνθης καί ή Πανεπιστη

μιακή Κλινική τijς 'Αλεξανδρουπόλεως. 
>>Γιά νά έκτιμηθij ή προσπάθεια αύτή τijς Πολι

τείας, θά πρέπει νά ληφθούν 6π' όψιν ο{ δυσχέρειες 

πού παρουσιάζει τό πρόγραμμα τijς άναπτύξεως τijς 

χώρας. Δυσχέρειες πού θά εlναι χρήσιμο νά γνωρί

ζουν δλοι οί "Ελληvες. 

>>Κατά τήν έπιστροφή μου στήν 'Ελλάδα, τό 1974, 
έκληρονόμησα άπό τήν δικτατορία ένα πολυετές πρό

γραμμα 200 δισεκατομμυρίων δρχ. περίπου, πού πε
ριελάμβανε έργα άνορθόδοξα ίεραρχημένα καί πολ

λά άντιοικονομικά. Διέγραψα μερικά άπό αύτά, άλλά 

τά 6πόλοιπα ώφειλα νά τά συνεχίσω, έφ' δσον εlχε 

άρχίσει ή έκτέλεσή τους. 7Ηταν, συνεπώς, καί εlναι, 

περιωρισμένα τά περιθώρια γιά τήν ένταξη στό πρό

γραμμα νέων έργων, πού νά καλύπτουν ούσιαστικές 

άνάγκες τijς χd>ρας καί νά άνταποκρίνοvται στίς οι
κονομικές μας έπιδιώξεις. 

>>Στίς δυσχέρειες αύτές θά πρέπει νά προστεθij 

καί τό γεγονός δτι ή γεωγραφική καi έδαφολογική 

διαμόρφωση τijς χώρας μας καθιστά δύσκολο, άλλά 

καί δαπανηρό τό έργο. 'Ένα νησί μέ 2.000 κατοίκους 
χρειάζεται τόσα έργα, δσα θέλει καί έναςvομός μέ 

200.000 κατοίκους. Ύπάρχουν έξάλλου στήν 'Ελλά
δα 11.000 χωριά μικρά καί μεγάλα καί δλα έχουν 
άνάγκες, πού τίς έφερε στήν έπιφάνεια καί τίς κατέ

στησε περισσότερο αlσθητές ή πρόοδος άκριβώς 

πού σημειώθηκε στόν τόπο μας. Καί τό πλijθος αύτό 

τών άναγκών ή Πολιτεία ώφειλε νά τό lεραρχήση 

λογικά καί νά τό έκτελέση σταδιακά, γιά νά μπορij 

νά τό έλέγχη όχι μόνο οΙκονομικά, άλλά καί τεχνικά 

καί διοικητικά. 

>>Θά πρέπει, έπίσης, μέ τήν εύκαιρία αύτή νά το

νίσω δτι τά δισεκατομμύρια πού διατίθενται γιά τό 

πρόγραμμα έπενδύσεων, καλύπτονται μέ δανεισμό 

τοv Δημοσίου. 

>>τίς άλήθειες αύτές θά πρέπει νά τίς γνωρίζουν 

δλοι ol "Ελληνες, γιά νά έχουν 6πομονή καί νά μή 
ζητούν άπό τήν Κυβέρνηση νά κάνη σέ 5 χρόνια δ, τι 

έγινε στόν τόπο μας σέ 160 χρόνιω). 

Στήν Ξάνθη, δ Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε στά 

ειδικότερα προβλήματα τοϋ νομοϋ: 

«Ή Ξάνθη πρό τοv πολέμου ήταν ή Μέκκα τοv 

καπνού. Μετά τήν κρίση δμως τών άνατολικών κα

πνών, ή Ξάνθη εlσijλθε σέ περίοδο παρακμijς. ΝΗδη 

μέ τήν πρωτοβουλία τijς Πολιτείας, άλλά καί μέ τήν 

δραστηριότητα τών κατοίκων της, άναπτύσσεται θε
αματικά. ΝΕργα παραγωγικά άλλά καί πολιτιστικά 

έχουν μεταβάλει τήν όψη τijς πόλεώς σας καί έχουν 

άνεβάσει τό έπίπεδο τijς ζωijς σας. 'Η πρόοδος αύτή 

μiiς ένθυμίζει τόν Δημόκριτο - τόν 'Αριστοτέλη, 

δπως έλέχθη του 5ου αlώνος- πού 6πijρξε τό προο

δευτικώτερο πνεύμα τijς έποχijς του, διαψεύδει δμως 

καί τήν έπικρατοvσα παράδοση γιά τά Ν Αβδηρα τijς 

Θράκης. Πέραν τών άλλων, ή πολιτική τijς Κυβερ

νήσεώς μου παρέχει, δπως γνωρίζετε, καινούργιες 

διαρθρώσεις καί προοπτικές καί γιά τόν καπνό &κό
μη, μετά τήν ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 
'Αλλά άκόμα καί γιά τά καπνά διανοίγεται ffδη μία 

καλύτερη τύχη μετά τήν dνταξή μας στήν Εύρωπαϊκή 
Κοινότητα. Γιατί, δπως γνωρίζετε, δ καπνός, δπως 

καί τά άλλα γεωργικά μας προϊόντα, θά προστα

τεύωνται άπό τό κοινοτικό ταμείο, πού θά τούς παρέ

χη όχι μόνον άσφάλεια, άλλά καί τιμές 6ψηλότερες 

άπ' αύτές πού πραγματοποιούν σήμερα ol παραγωγοί 
μαρ>. 

Στήν Καβάλα, έπεξέτεινε τήν άναφορά του καί 

στό γενικότερο ένεργειακό πρόβλημα: 

«Ή έξέλιξη τijς Καβάλας, πού άπό καπνικό κέν
τρο μεταβλήθηκε σέ βιομηχανικό, εlναι πράγματι 

έvτυπωσιακή. Θά μπορούσε νά πij κανείς δτι ή Καβά

λα δίδει τό μέτρο, άλλά καί τόν τόνο στήν πρόοδο 

του τόπου μας. Χάρις στήν φροντίδα τijς Πολιτείας, 

άλλά καί στόν μόχθο τών κατοίκων της, ξεπέρασε 
τόν μεταπολεμικό μαρασμό καί μπijκε σέ μιά σταθε

ρή άνοδική πορεία. 

»Τά έργα πού γίνονται στήν περιοχή σας εlναι 

πολλά καί μεγάλα. 0{ έγκαταστάσεις γιά τήν έκμε
τάλλευση τοv πετρελαίου τijς Θάσου, ή έπέκταση 

τijς βιομηχανίας λιπασμάτων (τήν δποία πρίν 20 χρό
νια έγώ δ ίδιος έθεμελίωσα στήν Νέα Καρβάλη), ή 

προγραμματισθείσα ίδρυση τijς βιομηχανίας άμμω

νίας, ή βιομηχανική ζώνη καί άλλα έργα 6ποδομijς, 

δπως τά συγκοινωνιακά καί έγγειοβελτιωτικά, δί

δουν τήν έκταση του έργου πού συντελείται στήν 

περιοχή σας. 

» Έξ άλλου, μέ τήν κατάρτιση του χωροταξικού 
σχεδίου ή Καβάλα συγκαταλέγεται μεταξύ τών 7 
έπαρχικών πόλεων πού προορίζονται γιά πόλοι έλ

ξεως τών μετακινουμένων πληθυσμών. Πιστεύω δτι ή 
προσπάθεια αύτή θά έπιτύχη, άν οί άνθρωποι ένδια-
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'Επίσκεψη σrήv Καβάλα. Άριστερά, δ ύπουργός Β. 'Ελλάδος, Ν. Μάρτης. 
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φερθουν γιά την ύγε{α τους καί γιά τά παιδιά τους. 

Κα{ θά άρχίση τ6 άvτίστροφο ρευμα πρ6ς την έtrαρ

χίαν. 

»Γιά την ένεργειακη κρίση καί τά δύσκολα προ

βλήματα πού μiiς δημιουργεί, μίλησα προχθές στην 

Θεσσαλονίκη. 'Εκεiνο πού θά τ] θελα νά προσθέσω 

έδώ εlναι ότι ή Κυβέρνηση έξασφάλισε τ6ν έφοδια
σμ6 τής χώρας μέ διακρατικές συμφωνίες κα{ συνε

πώς σέ τιμές χαμηλ6τερες άπ6 έκεiνες τής έλεύθερης 

άγορiiς. 

»Στην Καβάλα, πού θά μiiς δώση τ6 πρώτο πετρέ
λαιο, μέτριο μέν σέ ποσ6τητα, πολύτιμο όμως γι ' 
αύτή ν την έποχη, θά άναφερθώ στ6 έκτεταμένο πρ6-

γραμμα τών έρευνών πού έφαρμ6ζει ή Κυβέρνηση 

γιά την άξιοποίηση του ύπογείου καί ύποθαλασσίου 

πλούτου τής χώρας. 'Εφέτος διετέθησαν γιά έρευνες 

1. 700 έκατομμύρια δρχ., έναντι μ6νο 90 έκατομμυρί
ων του 1974. Άποτέλεσμα αύτών τών έρευνών, πού 
έκτείνονται σ ' όλες τίς περιοχές τής χώρας, ύπήρξε 
ή άποκάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων διαφ6ρων 

μεταλλευμάτων. Στ6ν τομέα του πετρελαίου εlδικώ

τερα γίνονται έντατικές έρευνες. Μ6νο γιά έφέτος 

διετέθησαν 800.000.000 δρχ. , έγιναν 3 γεωτρήσεις 
στην θάλασσα καί 2 στην ξηρά καί προγραμματίζον
ται καί άλλες γιά τ6ν έπ6μενο χρ6νο. 

''Στήν Πτολεμαίδα ένετοπίσθησαν καιvούργια 
κοιτάσματα λιγνίτη 750.000.000 τ6ννων. Στην Κοζά

νη πλούσια κοιτάσματα άμιάντου καί χρωμίτη. Στην 

περιοχή Σερρών ούράνιο, ίκαν6 νά τροφοδοτήση μία 

πυρηνική μονάδα. Στήν 'Ήπειρο άποθέματα φωσφο

ριτών καί στην Θάσο καί Σέριφο σιδηρομεταλλεύ

ματα σέ μεγάλες ποσ6τητες. Καί σέ άλλες περιοχές 

προέκυψαν ένθαρρυvτικές ένδείξεις γιά την ύπαρξη 

διαφ6ρων μεταλλευμάτων. 

»'Η Κυβέρνηση, πέραν τών έρευνών, προγραμ

ματίζει καί την ίδρυση βιομηχανιών γιά τ6ν μετα

σχηματισμ6 του φυσικου αύτου πλούτου σέ τελικά 

προϊ6ντα. Γιατί μέ τ6ν τρ6πο αύτ6 θά βελ τιωθή ή 

διάρθρωση τής οίκονομίας μας καί θά έπιταχυνθή ή 

άνάπτυξη της. 
»'Ομιλών στην Θεσσαλονικη έδωσα την είκ6να 

τής προ6δου πού σημειώθηκε στη χώρα μας κατά τά 

τελευταία χρ6νια. Ή πρ6οδος όμως αύτη κινδυνεύει 

νά άνακοπή συνεπεία τής παγκ6σμιας οlκονομικής 

κρίσεως, πού μοιραiα έπηρεάζει καί την δική μας 
οΙκονομία. Γιά νά άποτρέψουμε τ6ν κίνδυνο αύτ6, θά 

πρέπει νά λάβουμε τά μέτρα έκεiνα πού πα{ρνει κάθε 

συνετ6ς άνθρωπος, όταν άντιμετωπίζη δυσκολίες 

στην έπιχείρηση του. Θά πρέπει δηλαδή νά έφαρμ6-

σουμε την πι6 παλιά, άλλά καί την πι6 άλάθητη οί

κονομικη θεωρία: Νά δουλεύουμε περισσ6τερο καί 

vά ξοδεύουμε λιγ6τερα. Γιά νά μπορέσουμε άργ6τε
ρα νά δουλεύουμε λιγ6τερο καί νά ξοδεύουμε περισ

σ6τερα. Αύτά πού σiiς λέω, δέν σημαίνουν ότι άπαι-
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σιοδοξώ γιά τό μέλλον. 'Αντίθετα, aν ξεπεράσουμε 
τίς δυσκολίες πούμiiς δημιουργεί ή παροvσα διεθνής 

συγκυρία καί aν άξιοποιήσουμε rίς δυνατότητες πού 

μfiς προσφέρει ή ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινό

τητα, μποροvμε νά είμαστε αίσιόδοξοι γιά τό μέλλον 

τοίJ τόπου μας. Καί αύτό νομίζω ότι δένε{ ναι δύσκο

λο, άφοίJ έξαρτfiται άπό μfiς τούς ίδιουρ>. 

τέλος, σέ όμιλία του στούς άξιωματικούς πού 

ύπηρετουν στόν 'Έβρο, στή διάρκεια γεύματος πρός 

τιμή του στή Λέσχη ·Αξιωματικών Θεσσαλονίκης, ό 

Κ. Καραμανλής, άφου άναφέρθηκε στή διεθνή κατά

σταση, τήν όποία έχαρακτήρισε ρευστή καί συγκε

χυμένη, τόνισε τήν άν6γκη τής συνεχους έπαγρυπνή

σεως οχι μόνο στόν άμυντικό, άλλά καί στόν πολιτι

κό καί τόν οικονομικό τομέα, άπό τούς όποίους 

έξαρτίiται καί ή άμυντική ίκανότητα τής χώρας καί 
έξέφρασε μέ τήν εύκαιρία αύτή τή δυσφορία του γιά 

ενα κύμα εύδαιμονισμου καί άνευθυνότητος πού τόν 

τελευταίο καιρό <ψfiς κάνει νά ξεχνοvμε αύτές τίς 

άλήθειες». 'Ο πρωθυπουργός έπεσήμανε άκόμη τή 

σημασία τής έντάξεως στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα 
γιά τήν άμυνα τής χώρας, έφόσον ή ·Ελλάδα συνδέε

ται πλέον 6ργανικά καί πολύπλευρα μέ τή Δυτική 
Εύρώπη. Έξή ρε, τέλος, τόύψηλό έπίπεδο στό όποίο 

εύρίσκονται οί &νοπλες δυνάμεις τής χώρας. Πει

θαρχημένες στήν Πολιτεία, οπως εΙπε, άρτια έξω

πλισμένες, μέ φρόνημα ύψηλό καί προπαντός ψυχικά 
ένωμένες μέ τό λαό, άποτελουν έγγύηση οχι μόνο γιά 

τήν άσφάλεια, άλλά καί τήν προόδο του τόπου. 

Μετά τήν όλοκλήρωση τής περιοδείας καί μέ τήν 

εύκαιρία συσκέψεως τής Κυβερνητικής 'Επιτροπής, 

ύπό τήν προεδρία του, ό Κ. Καραμανλής έξέθεσε τίς 
έντυπώσεις του καί έξέφρασε ίκανοποίηση γιά τήν 
πρόοδο πού συντελείται στή Βόρεια 'Ελλάδα, τό 
ύψηλό φρόνημα των κατοίκων καί τήν άναγνώριση 

του γενικου &ργου πού έπιτελεί ή Κυβέρνηση. 

Σέ κύριο άρθρο, μέ άναφορά στίς όμιλίεςπού ό Κ. 

Καραμανλής έκφώνησε στή Θεσσαλονίκη καί, στή 

συνέχεια, στήν άνατολική Μακεδονία καί τή Θράκη, 

ή «Καθημερινή» ύπογράμμισε: 

'Από τούς λόγους τούς όποίους έξεφώνησε ό πρωθυ

πουργός κ. Κ. Καραμανλής στή Θεσσαλονίκη καί στίς πό

λεις τής-άιφιτικής Θράκης, θά συγκρατήσουμε δύο, κυρί

ως, σημεία: τό ~να ε{ναι έκείνο πού άνάγεται στίς έλληνα

τουρκικές σχέσεις καί στήν ό.μυντική όργάνωση τής χώ

ρας μας τό δεύτερο ε{ναι έκείνο πού ό.ναφέρεται στήν 

ό.νάγκη εuσταθείας του έσωτεριιωu μετώπου. Τά δύο αύτά, 

άλλωστε, ε{ναι όργανικά καί ούσιαστικά ό.λληλένδετα. 

~Ας ύπογραμμίσουμε, πρίν ό.π' δλα, τή διαπίστωση καί 

διαβεβαίωση του κ. πρωθυπουργοί) δτι ή ό.σφάλεια τής χώ

ρας - καί ε{δικότερα των πρός άνατολάς ό.κριτικων μας 

περιοχών - ε{ ναι πλήρως κατοχυρωμένη. Διότι βρίσκεται 

στά χέρια ένόπλων δυνάμεων πού ε{ναι οργανωμένες, έξο

πλισμένες καί πειθαρχημένες δσο ποτέ άλλοτε ώς τώρα, 

έμφοροuνται άπό ί>ψηλό έθνικό φρόνημα καί ~\χουν άμέρι

στη τή συμπαράσταση σύσσωμου τοu 1\θνους, ό.πό τούς 

κόλπους του όποίου προέρχονται καί του όποίου ό.ποτε

λοuν τό δόρυ καί τήν ό.σπίδα. 

'Η ό.ξιοζήλευτης στάθμης ό.μυντική οργάνωση καί θω
ράκιση τής χώρας ε{ ναι τό πρώτο καί μέγιστο έπίτευγμα 

τής δημοκρατίας. 'Αληθινό θαuμα γιά τόν βραχύ χρόνο, 

μέσα στόν όποίο συντελέστηκε, καί άν ληφθεί ύπόψη ή 

κατάσταση ό.ποδυναμώσεως καί ό.ποσυνθέσεως, ό.λλά καί 

διαστάσεως πρός τό έθνικό σύνολο, στήν όποία ε{ χε περι

αγάγει τίς ενοπλες δυνάμεις τής χώρας ή επτάχρονη τυ

ραννίδα, ό.φήνοντας τή χώρα «έπί ξηροu ό.κμής» κατά τή 

στιγμή τής καταρρεύσεώς της. 

'Ο πρώτος επαινος ό.νήκει στήν Κυβέρνηση ό.λλά συνέ

τεινε, στό θαuμα αuτό, μέ τή στάση του, καί όλόκληρος ό 

πολιτικός κόσμος τής χώρας. 'Οδέ έλληνικός λαός 1\στερ
ξε πρόθυμα στίς οΙκονομικές . θυσίες πού ό.παιτήθηκαν 
-καί άπαιτοuνtαι- γιά iήνάμυντική θωράκιση τής χώ

ρας. Καί ή δημοκρατία ε{ναι έκείνη πού κατέστησε δυνατή 

αύτή τήν όμόθυμη συναίνεση. 

Σέ ετοιμότητα καί έγρήγορση - πολυδάπανη ό.σφαλrος 

- μdς ί>ποχρεώνει μιά κρίση, τήν όποία έμείς δέν δημι

ουργήσαμε. 'Η ·Ελλάς δέν ήγειρε - οϋτε έγείρει - καμιά 

άξίωση ε{ς βάρος τής Τουρκίας, οϋτε ό.μφισβήτησε τό νο

μικό και άλλο καθεστώς τής περιοχής. Μόνο ή Τουρκία, 
ξαφνικά καί «έκ του.μή όντος», ήγειρε άξιώσεις σέ βάρος 

του έλληνικοu χώρου καί άμφισβήτησε ~να καθεστώς πού 

ή ίδια δέν ε{χε ποτέ διανοηθεί νά άμφισβητήσει έπί μισόν 

αtώνα καί πλέον. Πρόκειται γιά τυχοδιωκτισμό, ό όποίος 

άντιβαίνει στά ούσιαστικά καί πάγια συμφέροντα · του 

τουρκικοί) λαοu, τά όποία έπιβάλλουν (καί ε{ναι έξόφθαλ

μο) τήν όμαλή καί δημιουργική συμβίωση μέ τόν έλληνι

σμό στόν γεωγραφικό χώρο τόν όποίο μοιράζονται. 

Κάποτε, θά συνειδητοποιηθεί ή άλήθεια αύτή . 'Αλλ' 

ώς δτόυ συνειδητοποιηθεί καί μετουσιωθεί σέ πράξη, ό 

'Ελληνισμός ε{ ναι ύποχρεωμένος νά έπαγρυπνεί καί νά 

ε{ναι έτοιμος γιά κάθε ένδεχόμενο - άκόμη καί γιά τήν 

άπίθανη, εστω, περίπτωση κάποιου τυχοδιωκτικου έγχειρή

ματος πού ε{ναι έκ των προτέρων καταδικασμένο. 

'Η κρίση έπιτείνεται καί βαθαίνει άπό τή στάση όρι

σμένων tσχυρrον του κόσμου τούτου, συντηρεί, άν δέν έν

θαρρύνει, τίς άρπακτικές καί έπεκτακτικές βλέψεις τής 

γείτονος, εχει περιέλθει Ιcαί σέ κατάσταση πλήρους σχε

δόν έσωτερικής άποδιοργανώσεως, οΙκονομικής καί κοι

νωνικής. 

'Αλλ' ή άντιμετώπιση των κρισίμων περιστάσεων -ή 

συμβίωση μέ τήν μακροχρόνια κρίση, θά λέγαμε έμείς -
dπαιτεί dσφάλεια καί εύστάθεια του έσωτερικου μετώπου, 

πολιτική καί κοινωνική όμαλότητα καί γαλήνη. 

Τό τόνισε - σωστά - ό κ. πρωθυπουργός. Καί δέν 

παύουμε καί έμείς νά τό ύπογραμμίζουμε κατά διαστήματα 

- καί τό κάναμε πρόσφατα άκόμη. Δέν χρειάζεται Ιδιαίτε

ρη όξυδέρκεια γιά να διαπιστώσει κανείς δτι έσωτερικές 

όξύτητες καί διαμάχες ή dποσταθεροποίηση τής οΙκονο

μίας μέ dστοχίες των κυβερνώντων ή μέ «έμπόριο dγωνίας 

καί κρίσεως» dπό μέρους των άλλων, dποτελεί άσυνείδητο 

νεροκουβάλημα στόν μύλο έκείνων πού έπιβουλεύονται 

τόν έθνικό μας χώρο καί τήν έθνική μας ύπόσταση. 

Βεβαίως σύμπνοια καί όμαλότης δέν σημαίνουν μονο-
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λιθικότητα καί άπουσία κριτικής η διαλόγου. Κάθε άλλο 

μάλιστα. Σημαίνουν, δμως, ειλικρίνεια καί αίσθημα εuθύ

νης. 'Από πλευρaς καί Κυβερνήσεως καί άντιπολιτεύσεως, 

κυβερνώντων καί κυβερνωμένων. • Απαιτουν συσπείρωση 
καί συνεννόηση δλων των παραγόντων τής δημόσιας καί 

κοινωνικής ζωής μας. 

ΠΟπως καί πρίν άπό μερικές ήμέρες άκόμη τονίζαμε, 

r άνευθυνότητες, «έμπόριο άγωνίας», καπηλεία τής κρίσεως 

καί καλλιέργεια ψυχώσεων καί ρήξεων, έπικίνδυνων καί 

i>πονομευτικών τής οικονομίας καί τής κοινωνικής εuστα

θείας, γιά ψηφοθηρικούς ή δεκαρολογικούς σκοπούς, δέν 

εχουν θέση καί δέν έπιτρέπονται, ίδίως σέ στιγμές καί πε

ριστάσεις κρίσιμες, δπως ο{ σημερινές. 

'Από τήν πλευρά δέ των κυβερνώντων εlναι άνάγκη ν' 

άποφεύγονται χειρισμοί δχι εύστοχοι καί άμελέτητοι ή δι

επόμενοι άπό άμφίβολα κριτήρια, πού δίνουν, εύλογα, λα

βή σέ εντονες άντιδράσεις καί δυσαρέσκειες. 

0{ στιγμές ε{ ναι όριακές άπό ~ολλές πλευρές. Καί πρέ
πει ν' άναλάβουμε δλοι τίς εύθύνες μας66 • 
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'Αναδημοσιεύεται στόν άθηναϊκό τόπο τό κεί

μενο τής έJCθέσεως του ΟΟΣΑ γιά την έλληνική 

οίκονομία κατά τό ετος 1978 καί τίς προοπτικές της 
γιά τό 1979: 

«Χαρακτηριστικό τής εύνοϊκής έξελίξεως τής έλληνι

κής οίκονομίας, πού άναφέρεται στήν εκθεση, εlναι ή συ
νεχής αύξηση τής άπασχολήσεως, μέ άποτέλεσμα νά μήν 

i>πάρχει πρόβλημα άνεργίας στήν ·Ελλάδα σέ μιά περίοδο 

πού στίς περισσότερες χώρες τής ΕΟΚ καί του ΟΟΣΑ τεί

νει νά έξελιχθεί σέ μόνιμη κατάσταση. 

»Καθώς άναφέρεται στήν εκθεση, κατά τό 1978 i>πήρξε 
έπιτάχυνση του ρυθμου άναπτύξεως τής έλληνικής οικο
νομίας. νΕτσι, τό 'Ακαθάριστο 'Εθνικό Προϊόν σέ σταθε

ρές τιμές αύξήθηκε κατά5,9% τό 1978, εναντι 3,8% τό 1977, 
πού σημαίνει δτι αύξήθηκε μέ ρυθμό διπλάσιο περίπου άπό 
τόν άντίστοιχο ρυθμό των χωρών- μελών του όργανισμου. 

»'Όσον άφορά στήν έξέλιξη τών τιμών κατά τό 1978, ή 
εκθεση άναφέρει δτι, παρά τήν αύξητική τάση τους στό 

πρώτο έξάμηνο καί παρά τήν αϋξηση των τιμών των εισα
γομένων άγαθών κατά τό 1978, έν τούτοις, χάρη στά λη
φθέντα μέτρα του 'Ιουνίου, ή αύξησή τους περιορίστηκε 

στό έπίπεδο του προηγούμενου ετους. 

»Στήν εκθεση τονίζεται ή σημαντική αύξηση του άγρο

τικου είσοδήματος κατά 22% καί του εiσοδήμάiος των έρ
γατών κατά 22,7% τό 1978. Oi αuξήσεις αύτές i>περβαίνουν 
κατά πολύ τήν αϋξηση τών τιμών καί τής παραγωγικότη

τος, γεγονός πού δείχνει κατά τόν πιό σαφή τρόπο δτι ή 

Κυβέρνηση, μέ τήν εΙσοδηματική πολιτική της τό 1978, 
βελτίωσε σημαντικά'τό είσόδημα των άσθενεστέρων τάξε

ων του πληθυσμου. 

>>Τέλος, έκτός τών άνωτέρω εύνοϊκών έξελίξεων, τονί
ζεται καί ή σαφής βελτίωση πού παρουσίασε τό ίσοζύγιο 

πληρωμών κατά τό 1978. Συγκεκριμένα, τό ελλειμμα του 
ισοζυγίου πληρωμών τό όποίο τό 1977 άνήλθε στό 5% του 
'Ακαθαρίστου 'Εγχωρίου Προϊόντος, περιορίσθηκε τό 

1978 στό 4%, καλύφθηκε δέ σχεδόν έξ όλοκλήρου άπό αύ
τόνομη εισροή ίδιωτικών κεφαλαίων καί άπό καταθέσεις 

·Ελλήνων σέ συνάλλαγμα. 

»Στή συνέχεια, ή εκθεση i>πογραμμίζει Ιδιαίτερα τήν 

εύέλικτη οίκονομική πολιτική πού έγκαινίασε ή Κυβέρ

νηση άπό τά μέσα του 1978. Συγκεκριμένα, άναφέρεται στά 
μέτρα τής δημοσιονομικής πιστωτικής καί εισοδηματικής 

πολιτικής, τ,ά όποία πέτυχαν μεταξύ άλλων καί τά έξής: 

»α. Τόν περιορισμό τών πληθωριστικών πιέσεων καί 

τήν βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών. 

>>β. Τήν διατήρηση i>ψηλου ρυθμου άναπτύξεως καί 
άπασχολήσεως μέ παράλληλο βελτίωση του εισοδήματος 

των άσθενεστέρων εισοδηματικών τάξεων του πληθυσμου. 

»Γιά τό 1979 προβλέπεται άπό τόν ΟΟΣΑ δτι τό εισό
δημα σέ σταθερές τιμές θά αuξηθεί κατά 3,5%, τά μέσα 
έπίπεδα τιμών καταναλωτου κατά 17,5% καί τό ελλειμμα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θά άνέλθει σέ ι. 750 
έκατ. δολλάρια. 

/ »Στήν εκθεση τονίζονται oi σοβαρές έπιπτώσεις τής 
ένεργειακής κρίσεως τόσο στόν ρυθμό αuξήσεως του εισο
δήματος δσο καί στήν διαμόρφωση του έπιπέδου των τιμών 

καί του έλλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών καί έπικρο~ 

τείται ή άκολουθούμενη άπό τήν Κυβέρνηση οικονομική 

πολιτική>>. 

'Η εκθεση δέν παραλείπει, τέλος, νά έπισημάνει 

τήν ευεργετική έπίδραση καί τά μεγάλα πλεονεκτή

ματα πού θά άποφέρει στήν ·Ελλάδα ή έπικείμενη 

είσοδό της στήν ΕΟΚ, καθώς καί τήν άνάγκη γιά 

άνάλογη προσαρμογή τής έλληνικής οίκονομίας στό 

καθεστώς τής έντάξεως. 
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Μέ άφορμή τή διατύπωση δημοσιογραφικών 

σχολίων γύρω άπό τήν έπικείμενη έπίσκεψή του στή 

Μόσχα, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δή

λωση: 

«'Ομολογώ δτι δέν καταλαβαίνω τό θόρυβο πού 

δημιουργείται γύρω άπό τό ταξίδι μου στή Σοβιετική 

WΕνωση. Δίδονται διάφορες καί μερικές φορές δόλι

ες έρμηνείες, σέ ένα γεγονός πού εlνaι τόσο άπλό, 

δσο καί φυσικό. Οί διμερείς σχέσεις μας μέ τήν Σο

βιετική WΕνωση εlναι καλές καί δέν παρουσιάζουν 

προβλήματα. Καί εlναι φυσικόν νά ύπάρχη έκατέρω

θεν έπιθυμία νά γίνουν καλύτερες, πρός τό συμφέρον 

δχι μόνον τών δύο χωρών μας, άλλά καί τής εlρήνης 

γενικώτερον. 

,,τούτου δοθέντος, εlναι, έπίσης, φυσικόν νά έπι

σκέπτεται δ "Ελλην πρωθυπουργός τήν Μόσχα, 

δπως τό έπραξαν δλοι σχεδόν ο{ ήγέται τής Δύσεως, 

χωρίς αύτό ν!ί σημαίνη παρέκκλιση στήν έξωτερική 
πολιτική τουρλ 

'Η άντίδραση, πράγματι, του Κ. Καραμανλή έκ

δηλώθηκε μετά τή διατύπωση άπό τίς στήλες εγκυ

ρων όργάνων του άμερικανικου τόπου έρωτημάτων 
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σχετικά μέ τό μελλοντικό προσανατολισμό τής έλ

ληνικής έξωτερικής πολιτικής . 'Ενδεικτικό ύπήρξε 

liρθρο τής «lnternational Herald Tribune», στίς 4 Σε
πτεμβρίου, τό όποίο καί liρχιζε μέ τή φράση : «'Ο 

πρωθυπουργός καθιερώνει τήν έλληνική 'Οστπολι

τίκ» : 

Σέ μιά στιγμή πού οί ελληνοαμερικανικές σχέσεις πα

ρουσιάζουν κάμψη, δ πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καρα

μανλής ξεκινa μιά πολυσυζητημένη περιοδεία σέ τέσσερις 

κομμουνιστικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης καί μιας 

επίσημης επισκέψεως στή Σοβιετική 'Ένωση - τήν πρώ

τη πού πραγματοποιεί UΕλληνας ήγέτης. UΕλληνες άξιω

ματοuχοι ijδη περιγράφουν τήν επικείμενη περιοδεία ώς τό 

άποκορύφωμα του «άνοίγματος καλής θελήσεως τής 'Ελλά

δος πρός τους άνατολικούς γείτονές της». 

Αύτές oi επίσημες επισκέψεις σέ χώρες τοu σοβιετικοu 
συνασπισμοί), άδιανόητες εδω καί μερικά χρόνια, εχουν 

δημιουργήσει ύποψίες καί φόβους στούς δυτικούς διπλωμά

τες πού άνησυχοuν μήπως ή 'Ελλάδα άπομακρύνεται άπό 

τή Δύση. 'Ωστόσο, άξιωματοuχοι τής Κυβερνήσεως επιμέ

νουν πώς οί επισκέψεις δέν άπειλοuν τίς σχέσεις τής 'Ελ

λάδος μέ τή Δύση η τό ΝΑΤΟ, πολλά άπό τά μέλη τοu 

δποίου πραγματοποιοuν παρόμοιες άνταλλαγές μέ τή Σο

βιετική UΕνωση καί liλλες κομμουνιστικές χώρες. 

Οί διαβεβαιώσεις δέν εχουν διασκεδάσει τίς άνησυχίες 

τοu ' Αμερικανοί) πρέσβυ στήν ' Ελλάδα, Ρόμπερτ Μάκ 

Κλόσκυ, πού ε{πε πρόσφατα πώς ύπάρχουν άνησυχητικά 

«πολιτικά ρεύματα» άνάμεσα στούς δύο παραδοσιακούς 

συμμάχους. Καί 'Αμερικανοί άναλυτές, σέ Ιδιωτικές συζη

τήσεις, συμφωνοuν πώς ο{ ελληνοαμερικανικές σχέσεις 

περνaνε μιά δύσκολη περίοδο. 

Μετά τήν άντίδραση, έντούτοις , του 'Έλληνα 

πρωθυπουργοu, ή ίδια ή άμερικανική Κυβέρνηση θά 

σπεύσει νά διασκεδάσει τίς έντυπώσεις πού ε{χαν 

δημιουργηθεί άπό τά δημοσιεύμετα του τύπου. Εiδι

κότερα, δ έκπρόσωπος του Λευκοu Οίκου, Χάντινγκ 

Κάρτερ, θά έντάξει τήν έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή 
στή Σοβιετική UΕνωση, τήν άνατολική Εύρώπη καί 

τήν Κίνα στό γενικότερο πλαίσιο των προσπαθειών 

γιά τήν ϋφεση καί τήν προσέγγιση ' Ανατολής καί 

Δύσεως καί θά καταλήξει: 

«Πρόκειται γιά μιά ενέργεια κυρίαρχης χώρας. Οί φί

λοι καί οί σύμμαχοί μας πηγαίνουν συνεχώς στή Μόσχα. 

Συνεχώς πηγαίνουμε καί μείς. Νομίζω δτι πρόκειται γιά 

κάτι χρήσιμο σέ όλους μας, δέν πρόκειται νά τό σχολιά
σω»67. 
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Μονογραφείται στό ύπουργείο Συντονισμοί) ή 

συμφωνία οiκονομικής συνεργασίας ' Ελλάδος -
ΕΣΣΔ, ή όποία θά ύπογραφεί κατά τήν έπικείμενη 

έπίσκεψη του Κ. Καραμανλή στή Μόσχα, άπό τούς 

πρωθυπουργούς των δύο Κρατών. 

'Ενόψει, έξάλλου, τής έπισκέψεώς του στή Σοβι
ετική 'Ένωση, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός δέχεται, 

στίς 23 Σεπτεμβρίου, τόν πρέσβη Λ. Καμπόσκυν, μέ 
τόν όποίο καί εχει μακρά συνομιλία. 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνέρχε

ται ή Κυβερνητική 'Επιτροπή καί άσχολείται μέ τρέ

χοντα θέματα έσωτερικής καί έξωτερικής πολιτικής. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή δ πρωθυπουργός έξέθεσε 
στά μέλη τής έπιτροπής τίς έντυπώσεις του άπό τήν 

περιοδεία του στή Βόρειο 'Ελλάδα καί έξέφρασε 
τήν ίκανοποίησή του γιά τή μεγάλη πρόοδο πού συν

τελείται στήν περιοχή αύτή, τό ύψηλό φρόνημα των 

κατοίκων καί τήν καθολική άναγνώριση του κυβερ

νητικοί) εργου. 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ άφορμή τήν έπίσκεψη στήν 'Αθήνα του ύφυ

πουργοu 'Αμύνης τών ΗΠΑ, Τζ. Σιένα, άρμόδιου γιά 

θέματα έθνικής άσφάλειας, καί τίς συνομιλίες του μέ 

τόν ύπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, καί 

τόν πρέσβη Ν. Τσαμαδό, διευθυντή των ύποθέσεων 

του ΝΑΤΟ στό ύπουργείο των 'Εξωτερικών, έπανα
βεβαιώθηκαν οί βασικές έλληνικές θέσεις πάνω στά 

έκκρεμή θέματα κοινοu έλληνοαμερικανικοu ένδια

φέροντος. Σύμφωνα μέ τό σχετικό εiδησεογραφικό 

δελτίο, οί θέσεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως συνο

ψίζονται στά έξης σημεία: 

'Η έλληνική Κυβέρνησις δέν ε{ ναι διατεθειμένη νά 

επικυρώση τήν παλαιά ελληνοαμερικανική άμυντική συμ

φωνία (Μπίτσιου-Κίσινγκερ), πρίν επιλυθή δίκαια καί 

άποδεκτά καί άπό τήν έλληνική πλευρά τό θέμα τής επανό

δου τής χώρας μας στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 

'Η έλληνική Κυβέρνησις πρό των παραλόγων τουρκι

κών διεκδικήσεων στό Αtγαίο- διεκδικήσεων πού εσπευ

σε νά υίοθετήση τό σχέδιο Χαίηγκ-2 καί εμφανίζεται καί 

δημόσια δτι ύποστηρίζει ή Ούάσιγκτων - δέν ε{ναι δυνα

τό νά στέρξη σέ επικόρωση τής εκκρεμοuς άΠό τριετίας 
ελληνοαμερικανικής συμφωνίας, άπό τήν όποία μάλιστα 

έξαρτaται καί ή λειτουργία των άμερικανικ&ν βάσεων 

στήν χώρα μας . 

'Η έλληνική πλευρά ε{ ναι έν γνώσει τής σπουδής τής 

Κυβερνήσεως Κάρτερ νά προωθήση τήν άμερικανοτουρ

κική άμυντική συμφωνία άπό τό Κογκρέσσο. Γνωρίζει 

δμως καλά - διότι ύπάρχουν ένδείξεις άπό κύκλους του 

Κογκρέσσου - δτι ή συμφωνία αύτή μόνη της ε{ναι δύ

σκολο νά περάση χωρίς καί τήν ελληνοαμερικανική. Καί 

τοuτο διότι liλλως θά ένεφανίζετο τό άμερικανικό Κογ

κρέσσο νά επιβραβεύη τήν Τουρκία μέ δπλα καί χρήματα, 

έν& δέν εχει κάνει κανένα ούσιαστικό βήμα γιά επίλυση 

τοu Κυπριακοu . Παράλληλα, διότι ή ψήφιση μόνο τής 

άμερικανοτουρκικής άμυντικής συμφωνίας θά σημείωνε 

σοβαρή διασάλευτη τής ισορροπίας δυνάμεων στήν περιο

χή αύτή του Αtγαίου, μέ άπρόβλεπτες συνέπειες γιά τήν 

είρήνη τής περιοχής καί τής Εύρώπης. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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0{ άπόψεις αότές εχουν διαβιβασθή ijδη στήν άμερικα
νική Κυβέρνηση άπό τόν πρέσβη κ. Ρόμπερτ Μάκ Κλό

σκυ, δ δποίος, πρίν άναχωρήση στήν Οόάσιγκτων, συναν

τήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό δ Κ. Καραμανλή καί τόν 

ύπουργό 'Εξωτερικών κ. Γ. Ράλλη6s. 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τό Γάλλο uπουργό 

'Εθνικής 'Αμύνης, 'Ιβόν Μπούρζ. 'Η έπίσκεψη 

στήν ·Ελλάδα καί οί συνομιλίες τοϋ Γάλλου uπουρ

γοϋ μέ τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό εΙχαν ώς άντιieεί

μενο τήν προώθηση τής διμεροϋς έλληνογαλλικής 

συνεργασίας καί στόν τομέα τής πολεμικής βιομη

χανίας. 'Ο Κ. Καραμανλής εβρισκε, έξάλλου, άλλη 
μία εύκαιρία γιά νά ύπογραμμίσει τό άδιάπτωτα μέ- ' 

γιστο ένδιαφέρον του γιά τήν άμυντική θωράκιση 

της χώρας, τόσο μέ τήν προμήθεια στρατιωτικου 

ύλικου άπό τό έξωτερικό δσο καί μέ τήν άνάπτυξη 

έγχώριας πολεμικής βιομηχανίας. 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Πραγματοποιείται σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία 

τοϋ Κ. Καραμανλή, γιά τά θέματα τής ύγείας μέ συμ

μετοχή τών ύπουργών Οίκονομικών καί Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, τών ύφυπουργών Κοινωνικών 'Υπηρε

σιών καί ύπηρεσιακών παραγόντων. 

Μετά τόν τερματισμό τής συσκέψεως, ό πρωθυ

πουργός δήλωσε τά έξης: 

«Μολονότι μέ τόν καινούργιο προϋπολογισμό, 

πρόθεση τής Κυβερνήσεως εlναι νά περιστείλη τίς 

δαπάνες σέ δλους τούς τομείς, στόν τομέα τής ύγείας 

θά δώσουμε μιά προτεραιότητα. Καί αύτό θά τό δια

πιστώσετε διαβάζοντας τίς σχετικές άνακοινώσεις». 

Σύμφωνα, πράγματι, μέ τήν άνακοίνωση πού έκδό

θηκε μετά τή σύσκεψη, προσδιορίζονταν οί κύριοι 

στόχοι του νέου προγράμματος ύγείας. Τό νέο πρό

γραμμα έμπνέεται άπό τήν άνάγκη γιά προσαρμογή 

στίς δημογραφικές έξελίξεις στήν ·Ελλάδα καί στίς 

σύγχρονες άντιλήψεις γιά τήν ύγειονομική πολιτι

κή, στό διεθνή χώρο. Είδικότερα, άποβλέπει στήν 

άποκέντρωση τών ύγειονομικών ύπηρεσιών καί στή 

βελτίωση τοϋ έπιπέδου των έργατών ύγείας. Γιά τήν 
έφαρμογή τοϋ προγράμματος δημιουργοϋνται 150 
Κέντρα 'Υγείας πού έξοπλίζονται κατάλληλα καί 

πλαισιώνονται μέ {κανό προσωπικό. 'Αναπτύσσον

ται ως τό 1985, 2500 νοσοκομειακά κρεβάτια, τά πε
ρισσότερα' στήν έπαρχία, καί γίνεται προγραμματι

σμός γιά άλλα 2500· δημιουργοϋνται 7 ύγειονομικές 
περιφέρειες, πού ή θέση τους συμπίπτει μέ τά κέντρα 

περιφερειακής άναπτύξεως καί συνδέονται μέ τίς νέ
ες ίατρικές σχολές συνιστάται 'Εθνικό Συμβούλιο 

·Υγείας καί Συμβούλιο 'Αναπτύξεως Στελεχών· προ-

βλέπεται ή σταδιακή έφαρμογή του θεσμοϋ τοϋ νο

σοκομειακου γιατροϋ καί ή κατάργηση τής ύποχρε

ωτικής ύπηρεσίας ύπαίθρου· δίνεται, τέλος, ίδιαίτε

ρη σημασία στήν ύγειονομική διαφώτιση τοϋ έλλη

νικοϋ λαοϋ. 

·Η λήψη τών νέων μέτρων έντασσόταν στά πλαί

σια τής γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής πού εΙ

χε δώσει προτεραιότητα στή βελτίωση τοϋ τομέα τής 

ύγείας, δπως έπιβεβαιώνεται άπό τή διάθεση σημαν

τικών πόρων γιά τό σκοπό αύτό, παρά τήν παράλλη

λη ϋπαρξη σημαντικών άναγκών καί σέ άλλα έπίπε

δα της έθνικής ζωής. Συγκεκριμένα, ο{ δημόσιες δα

πάνες γιά τήν ύγεία ε{χαν αύξηθεί, άπό τό 1974 καί 
έξης, μέ πολύ ταχύτερους ρυθμούς άπό τό έθνικό 
προϊόν καί τίς συνολικές κρατικές δαπάνες. 'Η άπο

κέντρωση των ύγειονομικών ύπηρεσιών άποτέλεσε 

κατευθυντήριο άξονα κυβερνητικής πολιτικής: λή

ψη θεσμικών μέτρων γιά τούς άγροτικούς γιατρούς 

ένίσχυση τών άγροτικών ίατρείων μέ κύριο καί βοη

θητικό προσωπικό, φάρμακα καί έξοπλισμό· δια
σπορά τών νοσηλευτικών ίδρυμάτων σ' δλόκληρη 

τή χώρα καί δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών 

ίατρικής σέ άπομακρυσμένες άπό τό κέντρο περιοχές 

της χώρας· άνέγερση 7 νέων νοσοκομείων καί έπέ
κταση καί έκσυγχρονισμός του έξοπλισμρϋ των πε

ρισσοτέρων άπό τά f)δη ύπάρχοντα· έπέκταση, τέ

λος, της φαρμακευτικής περιθάλψεως στόν άγροτικό 
πληθυσμό. 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοί> συνέρχε

ται τό 'Υπουργικό Συμβούλιο σέ πλήρη σύνθεση. 

'Ο πρωθυπουργός άναφέρθηκε στήν οίκονομική 

κατάσταση της χώρας, έπέστησε τήν προσοχή τών 

ύπουργών στά προβλήματα πού δημιουργοϋν ή ένερ

γειακή κρίση καί δ πληθωρισμός καί τόνισε τήν 

άνάγκη τής συμβολής τόσο τοϋ Κράτους δσο καί τών 

πολιτών στήν άντιμετώπιση αύτών τών προβλημά

των. Χαρακτηριστικά ε{πε δτι «τά προσεχή δύο χρό
νια θά εlναι κρίσιμα γιά τήν παγκόσμια οiκονομία, 
συνεπώς καί γιά τή δική μας καί θά πρέπει νά πολι

τευθοvμε μέ σωφροσύνη, γιά νά άποδειχθοvμε προ

μηθείς καί όχι έπιμηθείς>>. Καί κατέληξε υπογραμμί

ζοντας δτι «ένόψει τής καταρτίσεως τοv νέου προϋ

πολογισμοv, πρέπει δλα τά ύπουργεία νά καταρτί

σουν τούς προϋπολογισμούς τους μέ πνεvμα αύστηρό

τητας, διαγράφοντας τίς μή άναγκαίες καί άναβάλ
λοντας τίς μή έπείγουσες δαπάνες». 

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Ό Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα

φείο καί εχει συνομιλία διαρκείας μιας rορας περίπου 

μέ τόν πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπ. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Κυπριανοϋ. Οί δύο ήγέτες επισκόπησαν τίς τελ~υ

ταίες εξελίξεις τοϋ Κυπριακοϋ καί συζήτησαν γιά 

τόν περαιτέρω χειρισμό του. 

Μετά τή συνομιλία, δ πρωθυπουργός δήλωσε 

στούς δημοσιογράφους; 

«Εlχα μιά πολύ καλή συνομιλία μέ τόν φίλο μου 

πρόεδρο κ. ΚυπριανοίJ. 'Α νταλλάξαμε σκέψεις, κά

ναμε διαπιστώσεις καί προσδιορίσαμε τήν περαιτέ

ρω πορεία μας. ΣυμφωνοίJμε δτι ύπάρχουν δυσκολί

ες. 'Αλλά συμφωνοίJμε, έπίσης, δτι, ' dν ύπάρξη θάρ
ρος καί προπαντός ένότης έθνική, θά ξεπεράσουμε 

κάποτε αvτές τίς δυσκολίες καί θά φθάσουμε σέ λύ

σεις>>. 

Τήν δμοφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων 

επαναβεβαίωσε, πρίν <iπό τήν <iναχώρησή του, δ πρό

εδρος Κυπριανοϋ, διατυπώνοντας γιά μιά <iκόμη φο

ρά τήν εκτίμηση καί τίς εύχαριστίες τοϋ κυπριακοϋ 

λαοϋ «γιά τό προσωπικό, εντονο καί <iδιάπτωτο ενδι

αφέρον τοϋ κ. Καραμανλή γιά τό κυπριακό πρόβλη

μα)). 

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Ό ύπουργός των 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλης, <iνα

πτύσσει, άπό τό βήμα τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ 

ΟΗΕ, τίς Ε:λληνικές θέσεις πάνω στά μεγάλα διεθνή 

προβλήματα καί στά είδικότερα θέματα εθνικοϋ εν

διαφέροντος γιά τήν 'Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, δ Γ. Ράλλης άναφέρθηκε στή σχε

τικά περιορισμένη συμβολή των 'Ηνωμένων 'Εθνών 

γιά τήν επίλυση των διεθνών διαφορών στό Μεσανα

τολικό, ύποστηρίζοντας τήν εφαρμογή στό άκέραιο 

τής άποφάσεως 272 τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί 
των άλλων άποφάσεων πού προβλέπουν τήν άποχώ

ρηση των ίσραηλινών στρατευμάτων άπό τά κατεχό

μενα έδάφη καί τήν κατοχύρωση τής εύθύνης καί τής 
άσφαλειας γιά όλους τούς λαούς τής περιοχής, στό 

θέμα τοϋ άφοπλισμοϋ, εκφράζοντας ίκανοποίηση γιά 

τή συμφωνία Salt Π, στήν άνάγκη γιά τήν παγίωση 
μιfiς νέας διεθνοϋς οίκονομικής τάξεως, στήν προ

στασία των άνθρώπινων δικαιωμάτων. 'Αναφερόμε

νος, τέλος, στό Κυπριακό, δ Γ. Ράλλης ε{πε τά έξής: 

«Πρίν τελειώσω, θά i]θελα νά άναφερθώ στήν κατάστα
ση στήν Κύπρο, ή όποία συνεχίζει νά εΙναι σοβαρά άνη
συχητική. Πέντε χρόνια μετά τήν είσβολή στήν νήσο, 

άποκληθείσα κατ' εύφημισμό "έπιχείρησις είρήνης" οί 

ξένες δυνάμεις κατοχής ευρίσκονται πάντοτε έκεί. Οί πο
λυάριθμες άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως καί τοu 

Συμβουλίου 'Ασφαλείας, παραμένουν νεκρό γράμμa. 'Η 
Κυπριακή Δημοκρατία, Κράτός άνεξάρτητο καί κυρίαρχο, 

μέλος του όργανισμοu μας, συνεχίζει νά στερήται τής κυ

ριαρχίας έπί του 40% τοu έδάφους της. Οί 200.000 περίπου 
πρόσφυγες συνεχίζουν νά ζοuν μακριά άπό τίς έστίες τους, 

ένώ ή έγκατάσταση έποίκων άπό τήν Τουρκία ούδέποτε 

έσταμάτησε, φαίνεται δέ δτι προσφάτως εχει πάρει μεγαλύ

τερες διαστάσεις. 

»'Υπ' αύτές τίς συνθήκες οί έλπίδες γιά διαρκή καί 

δικαία λύση έλαττώνονται καί έξαρτώνται άπό τήν μόνη 

διαδικασία των διακοινωτικών συνομιλιών υπό τήν αίγίδα 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Ή πρωτοβουλία πού άνέλαβε 

άκόμη μία φορά δ γενικός μας γραμματεύς κ. Βαλντχάιμ 

έσημείωσε στίς 19 Μαίου μία έπιτυχία, διότι ή συνάντηση 
μέ τόν άρχηγό τής τουρκοκυπριακής Κοινότητος κ. 1'{τεν

κτάς κατέληξε σέ μία συμφωνία άπό δέκα σημεία, συμφω

νία πού θά επρεπε νά άποτελέση τήν βάση γιά τήν έπανά

ληψη τών · διακοινοτικών συνομιλιών. Δυστυχώς δμως, ή 

τουρκοκυπριακή πλευρά έθεώρησε δτι ή συμφωνία τής 

19ης Μαίου, πού tδωσε προτεραιότητα στό θέμα τών Βα

ρωσίων, δέν τήν συνέφερε καί προετίμησε νά τήν τορπιλ

λίση. ~Ετσι, διετύπωσε προκαταρκτικούς δρους καί είσή

γαγε νέα θέματα διαμορφωμένα κατά τέτοιο τρόπο πού ή 

εναρξη του διαλόγου έγένετο άβέβαιη, άν όχι άδύνατη. 

Διότι οί προκαταρκτικοί αύτοί δροι άποβλέπουν οϋτε λίγο 

οϋτε πολύ νά έπιτύχουν υποχωρήσεις, ώς πρός τήν ούσία, 

πρίν άκόμη άρχίσει ή διαπραγμάτευση . Σκοπεύουν νά έπι

βάλουν στήν ζημιωμένη πλευρά, στό θύμα τής έπιθέσεως, 

μία άντίληψη, ή όποία θά έπέτρεπε τήν έγκαθίδρυση τής 

υποδομής γιά τή διχοτόμηση τής νήσου στήν κατάλληλη 

στιγμή. Δέν πρέπει, λοιπόν, νά μdς έκπλήσσει δτι ή κυπρι

ακή Κυβέρνηση άρνείται νά δεχθή νά θέση σέ κίνδυνο τήν 

έπιβίωση τής Κύπρου ώς Κράτους ένιαίου, κυριάρχου καί 

άνεξαρτήτου πρίν άκόμη άρχίσουν οί διαπραγματεύσεις. ~ 
»Πώς, λοιπόν, υπ· αύτές τίς συνθήκες νά μήν έκφρά

σουμε τήν άνησυχία μας, δταν οί πολυπληθείς άποφάσεις 

τοu Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί τής Γενικής Συνελεύσεως 

άγνοοuνται μονομερώς. Πώς νά μήν έκφράσουμε τήν μεγά

λη μας άνησυχία γιά τά προσχήματα καί τεχνάσματα πού 

θέτουν έμπόδια στήy έπανάληψη του διαλόγου. 'Ελπίζου

με άκράδαντα δτι ένώπιον αύτής τής καταστάσεως ή Γενι

κή Συνέλευση θά άπαιτήση νά άκουσθή έπί τέλους ή φωνή 

της. 

»Κύριε πρόεδρε, μπορώ νά σdς βεβαιώσω δτι ή Κυβέρ

νησή μου θά συνεχίση νά υποστηρίζη τήν κυπριακή Κυ

βέρνηση καί τίς άοκνες προσπάθειες του γενικοu γραμμα

τέα, ό>στε νά έξευρεθή μία δίκαιη καί διαρκής λύσις τοu 

προβλήματος στό πλαίσιο τών άποφάσεων τής Γενικής 

Συνελεύσεως καί του Συμβουλίου 'Ασφαλείας». 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ τήν εύκαιρία τοϋ διορι

σμοϋ τοϋ νέου πρέσβεως τής 'Ελλάδος στήν Ούάσιγ

κ~των, Ι. Τζούνη, άπευθύνει στόν πρόεδρο των ΗΠΑ, 

Τζίμμυ Κάρτερ, επιστολή μέ βαρυσήμαντο περιεχό

μενο: 

»'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

» 'ΕπωφελοίJμαι τής ευκαιρίας τοίJ διορισμοίJ τοίJ 
νέου πρέσβεως τής 'Ελλάδος στήν ΟVάσιγκτων γιά 

νά σiiς διαβιβάσω, μαζί μέ τήν εΙλικρινή καί βαθειά 

έκτίμησή μου, καί ώρισμένες σκέψεις μου πού άναφέ

ρονται στίς σχέσεις τών δύο χωρών μας. 
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»Πιστεύω εiλιιφινά ότι στίς καθαρά διμερείς έλ

ληνοαμερικανικές σχέσεις δέν ύπάρχουν προβλήμα

τα. Καί ο{ σχέσεις αύτές θά μπορούσαν νά ήσαν άρι

στες, λαμβανομένης ύπ' όψιν τής παραδοσιακής φι

λίας πού συνδέει τούς δύο λαούς μας. 'Επηρεάζονται 

όμως άμέσως άπό προβλήματα πού άφοροvν ζωτικά 

συμφέροντα τής 'Ελλάδος καί πού δημιουργούνται 

εiς βάρος της άπό μέρους τής Τουρκίας. Καί εlναι ή 

στάση τής άμερικανικής Κυβερνήσεως έπάνω σ' αύ

τά άκριβώς τά προβλήματα πού σκιάζει κατά καιρούς 

τίς σχέσεις τών δύο χωρών μας. 'Η άμερικανική Κυ

βέρνηση έχει άναμφισβήτητα τό δικαίωμα νά έκτιμii 

ή ίδια τά συμφέροντά της καί νά καθορίζει σύμφωνα 

μ ' αύτά τήν πολιτική της. Καί κανείς δέν δικαιούται 
νά τής ζητήσει νά ένεργήσει έναντίον τών συμφερό

ντων της. Θά μπορούσε σέ μιά συγκεκριμένη περί

πτωση νά συζητηθεί ή όρθότης αύτών τών έκτιμήσε

ων. Δέν μπορεί όμως νά άμφισβητηθεί ή άνωτέρω 

βασική άρχή. Σύμφωνα μέ τήν ίδια αύτή άρχή, έχει 

άσφαλώς καί ή έλληvική Κυβέρνηση τό δικαίωμα νά 

κάνει τίς έκτιμήσεις της καί νά έπισημάνει τίς έπι

πτώσεις πού ή πολιτική αύτή μπορεί vά έχει στά 

έθνικά της συμφέροντα. 

)) "Οπως εlπα καί προηγουμένως, κύριε ιπρόεδρε, 
ύπάρχουν όλες ο{ βασικές προϋποθέσεις γιά νά εlναι 

ο{ σχέσεις τών δύο χωρών μας άριστες. ν Α ν δέν εΙ

ναι, αύτό όφείλεται στό γεγονός ότι παρεμβάλλεται 

στίς σχέσεις αύτές ή Τουρκία. 'Α ναγvωρίζω ότι 

συμφέρον, άλλά καί έπιθυμία, τής 'Αμερικής ε{ ναι 

νά διατηρεί τή φιλία τόσο τής 'Ελλάδος όσο καί τής 

Τουρκίας. Αύτό όμως έξασφαλίζεται όταν δέν ένισχύ
εται ή μία εiς βάρος τής άλλης καί iδίως όταν ή 

ένισχυομένη εlναι ή άδικοvσα. 

))Γνωρίζετε ότι ή Τουρκία άπειλεί τήν άσφάλεια 

τής 'Ελλάδος. Κατέλαβε τήν μισή Κύπρο. Διεκδικεί 

τό μισό Αiγαίο πού εlναι κατάσπαρτο άπό έλληνικά 

νησιά. 'Εξολόθρευσε τόν έλληνισμό τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Καί παρεμποδίζει ήδη τήν έπανασύν

δεση τής 'Ελλάδος μέ τό ΝΑ ΤΟ. 

))Δεν νομίζω, κύριε πρόεδρε, ότι χρειάζεται νά 

σiiς 4ναπτύξω λεπτομερώς τά προβλήματα αύτά, το

σούτφ μiiλλον καθ' όσον εlχα τήν τιμή καί τήν εύ

χαρίστηση νά τά συζητήσω μαζί σας όταν τόν περα

σμένο χρόνο συναντηθήκαμε στήν Ούάσιγιcτων (έπί

δοση ύπομνήματος σέ Κρίστοφερ). Όφείλω όμως νά 

κάνω έπ' αύτών ώρισμένες παρατηρήσεις σχετικά μέ 

τίς έξελίξεις πού έσημειώθησαν έκτοτε. 
))Εlναι γνωστό ότι τό έμπάργκο κατά τής Τουρκί

ας ήρθη μέ τό έπιχείρημα ότι ή άρση του θά διευκό

λυνε τήν λύση τοv κυπριακού προβλήματος. Καί όχι 

μόνο δέν έδικαιώθη ή πρόβλεψη αύτή, άλλά ή Τουρ

κία έγινε περισσότερο άδιάλλακτη, όπως εlχα προ

βλέψει έκτοτε. Καί νομίζω ότι μέ τήν συμπεριφορά 

της αύτή άφήνει έκθετη τόσο τήν άμερικανική Κυ-

βέρνηση δσο καί τό Κογκρέσσο. 
)) Έξάλλου, τά θέματα τοv Αiγαίου, τά δποία δη

μιούργησε ή Τουρκία εlς βάρος τής 'Ελλάδος, πα

ραμένουν άλυτα. Παρά τήν μετριοπάθεια, τήν δποία 

έπέδειξε ή έλληνική Κυβέρνηση γιά νά διευκολύνει 
τήν διευθέτησή τους, ή Τουρκία μένει σέ θέσεις πού 
εlναι, όχι μόνο πολιτικά καί νομικά, άλλά καί λογι
κά, άπαράδεκτες. Γιατί ο{ θέσεις αύτές, άν έπικρα

τοvσαν, θά δδηγοvσαν στήν διάσπαση τής ένότητος 

τής έλληνικής έπικρατείας. 'Υπό τίς συνθήκες αύτές 

δ κίνδυνος διαταράξεως τής εiρήνης στήν περιοχή 
αύτή του κόσμου εlναι προφανής. Καί ένισχύεται δ 

κίνδυνος αύτός έκ τοv γεγονότος ότι ένθαρρύνεται, 

άθέλητα έστω, ή έπιθετικότης τής Τουρκίας μέ τήν 

παρεχομένη σ' αύτή ν ύλική καί πολιτική βοήθεια, 

παρά τήν δεδηλωμένη πρόθεση τής Κυβερνήσεώς 

σας νά διατηρήσει τήν ύφισταμένη μεταξύ τών δύο 

χωρών lσορροπία δυνάμεων. Ή διατήρηση, άλλω

στε, αύτής τής ίσορροπίας άποτελεί καί τόν λόγο, 

γιά τόν δποίον έχει συνδεθεί ή έλληνοαμερικανική 

συμφωνία γιά τίς άμερικανικές βάσεις στήν 'Ελλάδα 

μέ τήν άμερικανοτουρκική συμφωνία γιά τίς βάσεις 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών στήν Τουρκία. 

)) 'Εκείνο, όμως, τό δ ποίον ε{ ναι άκατανόητο γιά 
κάθε λογικό άνθρωπο, εlναι ή έξέλιξη τοv θέματος 

τής έπα να συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τό στρατιωτι

κό σκέλος τής 'Α τλαντικής Συμμαχίας. Τά μέλη τής 

Συμμαχίας, μέ έπικεφαλής τήν Κυβέρνησή σας, άγω

νίζονται δι ' όλων τών μέσων νά σώσουν τήν Τουρκία 
χάριν τοv ΝΑΤΟ. Τής έπιτρέπουν όμως ταυτοχρόνως 

νά άποδυναμώνει τό ΝΑ ΤΟμέ τήν έπιθετικότητά της 

κατά τής 'Ελλάδος καί προπαντός μέ τήν παρεμπό

διση τής έπανασυνδέσεως τής χώρας μου μέ τό 
ΝΑΤΟ, πού έξυπηρετεί όχι μόνο τά συμφέροντα τής 

Συμμαχίας άλλά καί τής ίδιας τής Τουρκίας. 

))Γνωρίζετε ότι ή 'Ελλάς άπεχώρησε άπό τό 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑ ΤΟ, έπειδή lνα μέλος 

του είσέβαλε στήν Κύπρο. Είσβολή, γιά τήν δποία ή 

Τουρκία καταδικάστηκε άπό τούς διεθνείς όργανι

σμούς άλλά καί άπό τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, ο{ 

δποίες καί τής έπέβαλαν τό έμπάργκο. 

))Ε{ναι γνωστό, έπίσης, ότι ή 'Ελλάς έδήλωσε 

έκτοτε ότι θά έπανερχόταν στήν Συμμαχία έφ' όσον 

θά άπεδίδετο δικαιοσύνη στόν κυπριακό λαό. Παρά 
ταύτα καί μολονότι ούδεμ{α έσημειώθη πρόοδος στό 

Κυπριακό, ή Κυβέρνησή μου πρότεινε τήν έπανα

σύνδεση μέ τήν Συμμαχία παρά τίς άντιδράσεις τής 
κοινής γνώμης. Καί ένώ εύλόγως άνέμενε ότι ή πρό

τασή της θά έγίνετο άνεπιφύλακτα δεκτή, τής τίθεν

ται όροι γιά τήν έπανένταξη καί μάλιστα άπό τήν 
Τουρκία πού πιστεύει ότι τής δίνεται ή εύκαιρία νά 

έπηρεάσει διά τών όρων αύτών τίς άλλες διαφορές 
της μέ τήν 'Ελλάδα. Καί δυστυχώς ή Συμμαχία, άντί 

νά άποδοκιμάσει τήν συμπεριφορά αύτή τής Τουρκί-
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ας, τήν ένθαρρύνει διά τής άνοχής της καί συνιστά 

διαπραγματεύσεις έπί θεμάτων τά όποία εlναι πολι

τικά άπαράδεκτα καί στρατιωτικά άνεφάρμοστα. 

»Κύριε πρόεδρε, ή έκκρεμότης αύτοί5 τού θέματος 

δημιουργεί πράγματι δύσκολα προβλήματα γιά δλους 

μας καί μπορεί νά ftχει δυσμενείς έπιπτώσεις καί σέ 

εiδικώτερους τομείς τής άμυντικής μας συνεργασίας 

πού προϋποθέτουν τήν συμμετοχή τής 'Ελλάδος στό 

NAJO. Εlμαι βέβαιος δτι άντιλαμβάνεσθε δτι ή δη
μιουργία τής έντυπώσεως, δ τι ή 'Ελλάς, άντί νά θέ

τει ή ίδία, δέχεται vά τής τίθενται δροι γιά τήν έπα

νένταξή της, προσβάλλει τήν άξιοπρέπεια τής χώρας 

μας άλλά καί τής Κυβερνήσεώς μου, ή όποία εlναι 

ύποχρεωμένη νά άπολογείται γι' αύτό στήν κοινή 

γνώμη. Οί άντιδράσεις πού συναντά ή Κυβέρνησή 

μου άπό τήν έλληνική κοινή γνώμη περιορίζουν τά 

περιθώρια, μέσα στά όποία όφείλει νά άποφασίσει aν 

θά άποσύρει η θά διατηρήσει τήν πρότασή της γιά 

τήν έπανασύνδεση μέ τό ΝΑΤΟ. Καί θά εύχόμουν νά 

εί5ρει ή Συμμαχία τρόπους - καί πιστεύω δτι τούς 

εχει - νά τήν άπαλλάξει σύντομα άπό τό δίλημμα 

αύτό. 

))Κύριε πρόεδρε, ό τερματισμός τής τραγωδίας 

τής Κύπρου, ή διευθέτηση τών έπικινδύνων προβλη

μάτων τού Αiγαίου καί ή ένίσχυση τής Συμμαχίας 

διά τής έπανασυνδέσεως τής χώρας μου μέ αύτήν, 

έξαpτώνται άπό τήν Τουρκία. Καί έξαρτώνται άπό 
αύτήν, γιατί αύτή έδημιούργησε τά θέματα αύτά καί 

αύτή τά συντηρεί. 'Η 'Ελλάς δέν εχει άντίρρηση νά 

βοηθηθεί ή Τουρκία γιά νά όρθοποδήσει. Πιστεύει 

δμως δτι, παράλληλα μέ τήν βοήθεια πού τής δίνε

ται, θά πρέπει νά γίνει προσπάθεια νά λογικευθεί. 

Γιατί άλλιώς, όχι μόνο ή βοήθεια αύτή ~~;~rτοδειχθεί 
άτελεσφόρητη, άλλά μπορεί ή κατάστa&η στήν πε
ριοχή μας έπικίνδυνα νά έπιδεινωθεί. 

))Κύριε πρόεδρε, μέ τήν έπιστολή μου αύτή θέλη

σα νά κάνω μία άνασκόπηση τών σχέσεων τών δύο 

χωρών μας. Εlμαι βέβαιος δτι στό βάθος τής ψυχής 

τών δύο λαών μας διατηρείται ζωηρό τό αϊσθημα τής 

φιλίας πού άδιατάρακτα έπί δύο περίπου αiώνες τούς 

συνέδεσε. 

))Καί πού έξεδηλώθη εμπρακτα σέ δλες τίς κρίσι

μες στιγμές τής ίστορίας τών δύο έθνών μας. Πιστεύω 

δτι εlναι δυνατόν, μέ κοινή προσπάθεια, νά διαλυ

θούν τά σύννεφα πού, κατά καιρούς, σκιάζουν τίς 

σχέσεις μας. Καί αύτό εlναι εύκολο, νομίζω, δεδομέ

νου δτι οί δυσχέρειες αύτές δέν προέρχονται άπό 

σύγκρουση τών άμοιβαίων συμφερόντων μας άλλά 

άπό τήν άτυχή παρεμβολή τρίτου παράγοντος. 

))Μέ βαθειά έκτίμηση καί τίς καλύτερες εύχές 
μοω)7ο. 

'Η επιστολή του 'Έλληνα πρωθυπουργοu πρός 

τόν πρόεδρο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών συνέπεσε 

χρονικά μέ τήν όριστική διατύπωση τής άπαντήσεως 

του άρχηγοu του ΓΕΕΘΑ, στρατηγοu Ντάβου, πρός 

τό στρατηγό Ρότζερς, νέο SACEUR, στή θέση του Α. 
Χαίηγκ. Ε{χε προηγηθεί ή συνάντηση, στήν 'Αθή

να, άντιπροσώπων του τελευταίου μέ τούς 'Έλληνες 

στρατιωτικούς ίθύνοντες μέ σκοπό νά έξεταστοuν οί 

προτάσεις πού ε{χε ύποβάλει ό στρατηγός Χαίηγκ 

γιά τήν επάνοδο τής 'Ελλάδος στή στρατιωτική δο

μή τοu ΝΑΤΟ, στίς 30 Μαίου. 'Η επίσκεψη τών 
επιτελών τοu ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκε μετά άπό 

ύπόδειξη του στρατηγοu Ντάβου, μεταξύ 10 καί 14 
Σεπτεμβρίου, καί εδωσε τήν εύκαιρία στήν ~λληνική 

πλευρά νά άποσαφηνίσει τούς λόγους πού έπέβαλλαν 

τήν άπόρριψη καί του νέου σχεδίου, τό όποίο δέ διέ
φερε στήν ούσία μέ τό προηγούμενο «τής Βερόνας». 

Οί εκπρόσωποι τοu SACEUR δέχτηκαν ότι, πράγμα
τι, οί προτάσεις τής 30ής Μαίου χωλαίνουν σέ όρι

σμένα σημεία. 
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'Ο διευθυντής τοu Πολιτικοu Γραφείου τοu πρω

θυπουργοu, πρέσβης Π. Μολυβιάτης, δέχεται σέ συ

νομιλία τόν εκπρόσωπο τής 'Οργανώσεως γιά τήv 

'Απελευθέρωση τής Παλαισ-iίνης: 

«Κατόπιν αίτήσεώς του καί έγκρίσεως του κυρίου πρω

θυπουργοί> δέχθηκα σήμερα τόν κ. Μελχέμ, έκπρόσωπο 

τοί> PLO. 
»'Ο κ. Μελχέμ έξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συνάν

τηση αότή, τήν όποία έπεδίωκαν aπό καιρό καί, έν συνε

χεία, άφοί> άνεφέρθη στά αίσθήματα φιλίας 'Ελλήνων καί 

'Αράβων, άνέπτυξε τήν έπιθυμία των Παλαιστινίων νά 

τούς έπιτραπεί κάποια μορφή παρουσίας τους στήν 'Ελλά

δα. 'Ο κ. Μελχέμ μέ διαβεβαίωσε δτι γνωρίζει καί έκτιμίi 

τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή 'Ελλάς καί δέν ύπfίρ

ξε καθόλου πιεστικός ώς πρός τόν χρόνο πραγματοποιή

σεως της έπιθυμίας του αότης. 'Ανεφέρθη όμως έπανει

λημμένως στήν ϊδρυση Γραφείου του PLO στήν ~ Αγκυρα 
καί στίς δυνατότητες πού παρέχει τό γεγονός αότό στήν 

Τουρκία νά έλίσσεται μεταξύ των 'Αράβων, άκόμη δέ καί 

νά έκβιάζει σχετικά μέ τό κυπριακό καί τά έλληνοτουρκι

κά προβλήματα. ΕΙπε δμως ταυτοχρόνως δτι, άπό πλευρίiς 

PLO, οuτε τά αίσθήματά τους άπέναντι 'Ελλάδος καί Κύ
Πρου μεταβάλλονται έκ του γεγονότος αuτοu, οuτε οί άρχές 
τους έγκαταλείπονται. Προσέθεσε έμπιστευτικά δτι, έντός 

των ήμερων, θά ύπάρξει καί νέα έξέλιξις στίς σχέσεις 
Τουρκίας- PLO. 

»'Από πλευρίiς μου, έξέφρασα καί έγω τήν χαρά μου 

γιά τήν συνάντηση αότή καί παρατήρησα δτι, άπό έλλη

νικης πλευρίiς, δέν ύπfίρξε όποιαδήποτε καθυστέρηση γιά 

τήν πραγματοποίησή της, άφοί> μόλις χθές τό βράδυ 

έζητήθη. 

»'Α ναφέρθηκα καί έγώ στά παραδοσιακά αΙσθήματα 

φιλίας 'Ελλήνων καί 'Αράβων καί στά κοινά συμφέροντα 

πού τούς συνδέουν. Έτόνισα δτι ή 'Ελλάς ε{ναι ή μόνη 

εόρωπαϊκή χώρα πού δέν άναγνωρίζει τό 'Ισραήλ, πρίiγμα 
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τό όποίο μaς στοιχίζει, άφου εΙ ναι γνωστή ή δύναμη καί ή 

έπιρrοή του 'Ισραήλ, tδίως στήν 'Αμερική . 

»'Εν συνεχεί~, του κατέστησα σαφές δτι ή ·Ελλάς δέν 

χαράσσει τήν έξωτερική πολιτική της ώς άντίδραση πρός 

τό τί κάνει ή Τουρκία, άλλά βάσει των άρχων της. ~Αν ή 

Τουρκία θελήσει νά έκβιάσει τούς ~ Αραβες, αuτό εΙ ναι 

θέμα πού άφορα τίς άρχές τής Τουρκίας καί τήν συνείδηση 

των 'Αράβων. 

»Κατέληξα δτι δέν εΙμαι βέβαια σέ θέση νά του δώσω 

άπάντηση στό συγκεκριμένο αίτημά του, προσωπικά δμως 

έλπίζω δτι oi έξελίξεις θά έπιτρέψουν τήν ένδυνάμωση των 
σχέσεών μας . 

))Καταλήξαμε μέ τήν διαπίστωση δτι ή συνάντηση αuτή 

άποτελεί μιά χρήσιμη πρώτη έπαφή, ή όποία θά μπορουσε 

νά συνεχιστεί καί στό μέλλον. Συμφωνήσαμε νά μή δοθεί 

στήν δτiμοσιότητω)71 • 

I ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκαιρία τής καθιερωμένης ετήσιας γιορ

τής τής ΟΝΝΕΔ, στό "Αλσος τής Νέας Σμύρνης, ό Κ. 

Καραμανλής άπηύθυνε πρός τούς νέους τό άκόλουθο 

μήνυμα: 

«Νέοι τής Νέας Δημοκρατίας, 

»Μέ τήν εvκαιρία τής έφετινής γιορτής σας, εv

χομαι είς τήν ΟΝΝΕΔ δπως έκπληρώνη πάντοτε τήν 

άποστολή της, πού συντελεί στή θεμελίωση ένός κα

λυτέρου μέλλοντος γιά τή χώρα μας. 'Από σiiς θά 

έξαρτηθή νά άξιοποιήσετε αvριο δλες τίς δυνατότη

τες πού δημιουργουνται σήμερα καί νά έξασφαλίσετε 

μέσα σέ πλαίσια δημοκρατίας, τήν περαιτέρω πρόο

δο του τόπου μας. 

»Ή Νέα Δημοκρατία έχει πλήρη συνείδηση του 

πόθου τής νέας γενιάς, yιά νέους πλατυτέρους όρί

ζοντες. Καί μεταβάλλει σταθερά τά αίτήματα τής 

έποχής σέ πράξη, ή όποία συνδυάζει, τό Ιδανικό γιά 

νέους όρίζοντες, μέ τά διδάγματα του παρελθόντος. 

»Καταστρεπτικά ήσαν τά άποτελέσματα, όσάκις 

άγνοήθηκε ή συγκεντρωμένη πείρα. Καί, άντίθετα, 

δπου συνδυάστηκε μέ τίς νέες έπιδιώξεις καί προο

πτικές, τό άποτέλεσμα ήταν δημιουργικό. 

»Ή πορεία, δμως, πρός τούς νέους όρίζοντες, δέν 

γίνεται μέ τήν άρνηση πού διακατέχει ενα τμήμα τής 

νεολαίας μας. Γιατί ή άρνηση δέν άποτελεί δύναμη. 

'Αποτελεί άδυναμία, ένώ ο{ διαλυτικές τάσεις καί ή 

άνευθυνότητα όδηγουν μέ βεβαιότητα στήν κατα

στροφή. Δέν εlναι δύσκολο νά συνειδητοποιήσετε 

δλοι τίς άλήθειες αvτές καί νά τίς κάνετε μόνιμη 

πράξη, ώστε νά δικαιώσετε τίς προσδοκίες πού σiiς 
συνοδεύουν καί νά κρατήτε, δταν θά έρθη ή ώρα, ώς 

νέα ίιπεύθυνη ήγεσία του τόπου μας. 

))Νέοι τής Νέας Δημοκρατίας, 

))Διατηρείστε τήν ίιπερηφάνεια καί τόν ένθουσι

ασμό πού συνοδεύουν τήν δύσκολη προσπάθειά σας. 

'Ο άγώνας yιά τίς κατακτήσεις εlναι επίμοχθος καί 

χωρίς διακοπή. Καί ό lδικός σας άγών έχει σάν έπι

δίωξη άμετάθετη, νά κατοχυρώση γιά πάντα τή δη
μοκρατία καί νά συνταιριάση τήν έλευθερία μέ τήν 

&νάπτυξη καί τήν κοινωνική πρόοδο. 
))Εlμαι αίσιόδοξος γιά τό μέλλον καί τής πατρί

δος μας καί τό δικό σας. Κάτω άπό τίς σημαίες τής 

Νέας Δημοκρατίας συμμετέχετε στήν μεγάλη προ

σπάθεια γιά τήν καλύτερη 'Ελλάδα. 

))Σiiς διαβεβαιώ δτι ή έπιδίωξή μας αvτή έχει δλες 

τίς προϋποθέσεις πού χρειάζονται γιά νά δικαιωθψ). 
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Μέ τό ταξίδι πού πραγματοποίησε καί τίς συνομιλίες πού διεξήγαγε στή Σοβιετική "Ενωση καί τήν 

Κίνα, ό Κ. Καραμανλής έπαναπροσδιόρισε δυναμικά τή διεθνή θέση τής 'Ελλάδος. 

·Η κάλυψη ένός σημαντικού «Κενοί))) στό διπλωματικό πεδίο, ή θεμελίωση εύρύτερης γόνιμης 

συνεργασίας στόν οίκονομικό, είδικότερα, καί στόν ένεργειακό τομέα, ή άποκατάσταση, άκόμη, στενής 

γνωριμίας καί άμεσης έπαφής καί διαλόγου μέ τήν ήγεσία των δύο Κρατών, άποτέλεσαν πρωταρχικό 

θετικό κεκτιημένο. Παράλληλα δμως, ή έπίσκεψη αύτή, πρώτη "Ελληνα πρωθυπουργοί> στίς πρωτεύου

σες των δύο ήγέτιδων δυνάμεων του κομμουνιστικοί) στρατοπέδου, εδωσε νέα ύπόσταση στήν προοπτι

κή γιά τή χάραξη - πρώτη φορά μετά τή λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου - πολυδιάστατης 

έξωτερικής πολιτικής. Πρός τήν ίδια κατεύθυνση, εlχαν άκόμη έκδηλωθεί οί δραστικές πρωτοβουλίες 

του Κ. Καραμaνλή γιά τή σύσφιγξη των διμερών σχέσεων φιλίας καί έμπιστοσύνης μέ τίς γειτονικές 
χώρες, άνεξάρτητα άπό τό πολιτικοκοινωνικό τους καθεστώς, τήν άνάπτυξη πολυμεροuς διαβαλκανι

κής συνεργασίας καί τή διεύρυνση καί ένίσχυση των δεσμών μέ δλες τίς άραβικές χώρες. οι προσπά

θειες αύτές εlχαν μάλιστα ένταθεί, άπό τίς άρχές του 1979, δταν εΙχε πλέον έκπληρωθεί ή μείζων 
έΠιδίωξη τής έντάξεως στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες καί ήδη θά συνεχίζονταν, δπως μαρτυρεί ή έπίσκε

ψή του, μετά τό Πεκίνο, στή Βαγδάτη . 

·Η άσκηση πολυδύναμης έξωτερικής πολιτικής, χωρίς νά άποστεί άπό τίς θεμελιακές στρατηγικές 

της έπιλογές, άναβάθμισε ούσιαστικά τό κύρος τής ·Ελλάδος στό διεθνή χώρο· καί, παράλληλα, εγινε 

εύνοϊκά δεκτή άπό εύρύ φάσμα τής έσωτερικής κοινής γνώμης. Οί άντιδράσεις διεθνών παραγόντων 

πού δυσανασχετοuσαν γιά τήν άπεξάρτηση τής έλληνικής Κυβερνήσεως άπό τήν έφαρμογή μονοδιάστα

των άντιλήψεων στήν άσκηση τής έξωτερικής της πολιτικής, άντιμετωπίστηκαν άπό τόν "Ελληνα 

πρωθυπουργό μέ άκλόνητη άποφασιστικότητα: «ή ·Ελλάς δέν δέχεται άπό όποιονδήποτε κηδεμόνευση 

στήν άσκηση τών κυριαρχικών της δικαιωμάτων». 'Αλλά καί στό έσωτερικό πεδίο, ένώ έντείνονταν οί 
φήμες γιά έπικείμενη μετάβασή του στήν προεδρία τής Δημοκρατίας, παγιωνόταν εύρύτερα ή άντίληψη 

δτι ό Κ. Καραμανλής, όλοκληρώνοντας τή θητεία του στό πεδίο τής μαχόμενης πολιτικής, εΙχε διαγρά

ψει ενα σταθερό πλαίσιο γιά τήν άσκηση καί τής έξωτερικής πολιτικής τής χώρας, εύρύτερα άποδεκτό 

καί πολλαπλά άποδοτικό. 

1-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

' Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν ύπουρ

γό 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλη, πραγματοποιεί έπίσημη 

έπίσκεψη- τήν πρώτη 'Έλληνα πρωθυπουργοί\ με

τά τό 1917- στή Σοβιετική 'Ένωση. 

Πρίν άπό τήν άναχώρησή του, ό πρωθυπουργός, 

σέ συνέντευξη πρός τούς άνταποκριτές του σοβιε

τικοί\ τύπου, ε{χε άναφερθεί στούς σκοπούς καί τή 

σημασία τfίς έπισκέψεως: 

«Θεωρώ τήν έπίσκεψή μου ώς φυσικό καί άπα-

ραίτητο βήμα, στήν άνάπτυξη τής διεργασίας πού 
άρχισε πρίν άπό μερικά χρόνια, μετά τήν άποκατά

σταση τής δημοκρατίας στήν 'Ελλάδα. 

''Ή Κυβέρνηση κατέβαλε ίδιαίτερες προσπάθει
ες, γιά νά προσδώση στήν έξωτερική πολιτική τής 

χώρας συνεπή καί έποικοδομητικό χαρακτήρα. 'Επι

διώξαμε νά άναπτύξουμε σχέσεις μέ τίς σοσιαλιστι

κές χώρες τής Εύρώπης, συμπεριλαμβανομένης καί 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. "Οταν διεγράφη πρόοδος 
στίς πρώτες έπαφές μας μέ τίς γειτονικές σοσιαλι

στικές χώρες, τό 1978, έγινε ή έπίσκεψη τοϋ ύπουρ-
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γου τών 'Εξωτερικών στήν Μόσχα. Καί τώρα, αύτές 

τίς ήμέρες κάνουμε τό έπόμενο βήμα, πού εlναι τό τό 

ταξίδι μου στή Σοβιετική "Ενωση. 

»Εlμαι ίκανοποιημένος μέ τή διαγραφείσα άνά

πτυξη τών σοβιετικών- έλληνικών σχέσεων καί τήν 

άπήχηση, πού βρίσκουμε στή σοβιετική πλευρά. 

Προχωρουμε πρός τά έμπρός, μέ στέρεη καί ρεαλι

στική βάση. 'Ανήκουμε σέ διαφορετικά πολιτικά, 

οίκονομικά καί κοινωνικά συστήματα, άλλ' αύτό δέν 

παρεμποδίζει τήν άνάπτυξη τών σχέσεών μας, μέ βά
ση τόν άμοιβαίο σεβασμό καί τή μή έπέμβαση στίς 

έσωτερικές 1 ύποθέσεις, βάσει κοινών συμφερόντων. 
))Οί συμφωνίες, πού έχουμε ύπογράψει, δημιουρ

γουν τίς δυνατότητες γιά έποικοδομητική συνεργα

σία. 'Ελπίζω δτι κατά τή διάρκεια του ταξιδιου μου 
στήν Μόσχα θά διατυπώσουμε κατά θετικό τρόπο τίς 

βασικές άρχές γιά συνεργασία. 'Η συνεργασία αύτή 

άνταποκρίνεται στό πνευμα τής τελικής Πράξεως 
τής Πανευρωπαϊκής Διασκέψεως του 'Ελσίνκι καί 

άποτελεί κοινή συμβολή τών δύο Κυβερνήσεων, γιά 

νά έπιτευχθουν οί διαγραφέντες, κατά τήν διάσκεψη 

αύτή, σκοποί. 

))Στίς παραμονές τής έπισκέψεώς μου, θά έπιθυ

μουσα νά διαβιβάσω στό σοβιετικό λαό μήνυμα φι

λίας καί είρήνης, έκ μέρους δλοκλήρου του έλληνι

κου λαου. Ό έλληνικός καί σοβιετικός λαός έδοκί

μασαν τά δεινά του πολέμου. Εlναι φυσικό δτι οί λαοί 

τών χωρών μας θεωρουν τήν είρήνη ώς μέγα άγαθό 

καί έπιδιώκουν νά οίκοδομήσουν τίς άμοιβαίες σχέ

σεις των έπί είρηνικής βάσεως)). 

Κατά τήν άναχώρησή του, έξάλλου, άπό τό άερο

δρόμιο τοϋ 'Ελληνικοϋ, δ Κ. Καραμανλής έπεσή

μανε: 

«Νά βάλετε λίγο φρένο στήν φαντασία σας, γιατί, 

τόσο σείς, δσο καί οί ξένοι, κοντεύετε vά μεταβάλετε 
αύτό τό ταξίδι σέ μυθιστόρημω). 

Τό άντίστοιχα εντονο ένδιαφέρον τfίς σοβιετικής 

πλευράς γιά τήν έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουρ

γοϋ άντανακλaται στά δημοσιεύμετα τοϋ τύπου καί 

στά δελτία τοϋ πρακτορείου <Πάς>>, τά όποία άναφέ

ρονται στήν πολιτική καί οίκονομική συνεργασία 

άνάμεσα στίς δύο χώρες μέ εμφαση καί στήν ύπο

γράμμιση της έπικείμενης ύπογραφfίς συμφωνίας οί

κονομικfίς συνεργασίας καί της άναπτύξεως - πεν

ταπλασιασμοί) - τών διμερών έμπορικών σχέσεων 

πού εφθασαν τό ϋψος τών 400 έκατ. δολλαρίων72 • 

'Οπωσδήποτε, παράλληλα, διατυπωνόταν καί ή <'iπο

ψη δτι δ βαθμός άναπτύξεως τών έλληνοσοβιετικών 

σχέσεων έπηρεάζεται καθοριστικά άπό τούς δεσμούς 

πού διατηρεί ή 'Ελλάδα μέ τή Δύση, σύμφωνα καί μέ 

τή θέση πού εΙχε διατυπώσει δ γενικός γραμματέας 

τοϋ ΚΚΕ, Χ. Φλωράκης73• 

Τήν ήμέρα τfίς άφίξεως τοϋ Κ. Καραμανλή, ή 

«Πράβδω> θά χαιρετίσει τήν «πρώτη έπίσημη έπί

σκεψη 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ>>, τονίζοντας δτι ή 

πραγματοποίησή της «θά συμβάλει στήν άνάπτυξη 

καί ένίσχυση τών έκ παραδόσεως φιλικών σχέσεων, 

μεταξύ 'Ελλάδος καί ΕΣΣΔ, πρός τό συμφέρον τών 

δύο χωρών καί τών λαών τους, καθώς έπίσης καί χά

ριν της έδpαιώσεως τfίς διεθνοϋς είρήνης καί συνερ
γασίας>>. 

Κατά τήν aφιξή του στό άεροδρόμιο τής Μόσχας, 
δ Κ. Καραμανλής εγινε δεκτός άπό τό Σοβιετικό 

πρωθυπουργό, Α. Κοσύγκιν, τόν ύπουργό τών 'Εξω

τερικών, Α. Γκρομύκο, καί τόν άντιπρόεδρο Κιρίλιν, 

έπικεφαλfίς μελών τfίς Κυβερνήσεως καί ήγετικών 

έκπροσώπων τfίς δημόσιας ζωής. 

Στό πρώτο έπίσημο δείπνο πού παρατέθηκε στό 

Κρεμλίνο άπό τό Σοβιετικό δμόλογό του, άνταλλά

χτηκαν θερμές προσφωνήσεις άπό τούς δύο πρωθυ

πουργούς. Πρώτος ελαβε τό λόγο δ Α. Κοσύγκιν: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, άγαπητοί προσκεκλημένοι, σύν

τροφοι, ζοuμε σήμερα μιά άξιοσημείωτη ήμέρα στήν {στο

ρία τών σοβιετικοελληνικών σχέσεων. Γιά πρώτη φορά 

άρχηγός έλληνικής Κυβερνήσεως βρίσκεται σέ έπίσημη 

έπίσκεψη στή Σοβιετική "Ενωση. WΕτσι εγινε ~να σημαν

τικό βήμα, ώστε νά φέρουμε τίς σχέσεις μας σέ ~να ύψηλό

τερο έπίπεδο . Συμμεριζόμαστε τήν γνώμη σας, κ. πρωθυ

πουργέ, δτι αύτό δέν πρέπει νά τό έμποδίσει τό γεγονός δτι 

άνήκουμε σέ διαφορετικά πολιτικά, οίκονομικά καί κοι

νωνικά συστήματα, έφ' δσον βασίζουμε τίς σχέσεις μας 

στόν άμοιβαίο σεβασμό, στή μή άνάμιξη στίς έσωτερικές 

ύποθέσεις καί στά κοινά συμφέροντα. 'Η κοινή γνώμη τών 

δύο χωρών έκτιμa δεόντως τίς θετικές άλλαγές στήν άνά

πτυξη των σχέσεων μεταξύ τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί 
τής 'Ελλάδος. 

>>Γι' αύτό, ύπάρχουν πολλοί λόγοι. 0{ λαοί των δύο 
χωρών μας τρέφουν παραδοσιακά αίσθήματα σεβασμοu 

καί φιλίας δ ~νας γιά τόν άλλο. Στό έλληνικό εδαφος γεννή

θηκε ~νας άπό τούς ώραιότερους πολιτισμούς του άρχαίου 

κόσμου, ~νας πολιτισμός, δ δποίος έπηρέασε ίσχυρά τήν 

έξέλιξη δλου τοu άνθρωπίνου πολιτισμοu. Ούδέποτε ξεχά
σαμε τά χρόνια, πού δ ρωσικός καί δ έλληνικός λαός 

διεξήγαγαν κοινό άγώνα γιά τήν έλευθερία καί τήν άνε

ξαρτησία τής ·Ελλάδος, καί δταν κατά τήν διάρκεια του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου σχηματίσαμε κοινό μέτωπο κατά 

τής φασιστικής βαρβαρότητας, ύπερασπίζοντας τόν πολι
τισμό, τό είβηνικό μέλλον των δύο χωρών μας στήν Εύρώ

πη καί σ' δλόκληρο τόν κόσμο. 

>>'Η έπίσκεψη στήν Σοβιετική "Ενωση τοu πρωθυ

πουργοί) τής • Ελλάδος, ο{ συνομιλίες πού άρχισαν σήμερα 
στό Κρεμλίνο, συνεχίζουν κατά κάποιο τρόπο δ, τι τό θετι

κό ύπήρξε στήν {στορία, χάρις στίς προσπάθειες τών δύο 
λαών, καί αύτό ε{ναι σύμφωνο μέ τά άμοιβαία συμφέροντά 

τους. 

»'Από τήν άλλη πλευρά: ή πρόοδος πού εχει σημειωθεί 
στίς έλληνοσοβιετικές σχέσεις ε{ ναι άποτέλεσμα τής γενι

κής βελτιώσεως του πολιτικοu κλίματος στήν Εύρώπη καί 
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της πολιτικής τής διεθνους ύφέσεως. ~Ετσι, δπως τό ύπο

γράμμισε ό Λεονίτ Μπρέζνιεφ, οί άλλαγές στήν Εuρώπη 

φαίνονται σέ πολλά πράγματα. Οί πολιτικές σχέσεις τών 

χωρών τής 'Ανατολικής καί Δυτικής Εuρώπης εχουν άπο

κτήσει ενα καινούργιο πρόσωπο. Οί έπαφές καί οί διαβου

λεύσεις μεταξύ Κυβερνήσεων, οί άνταλλαγές έπισκέψεων 

άρχηγών εχουν γίνει τρέχουσα πρακτική. 'Η εΙρηνική συ

νεργασία κέρδισε εδαφος. Πρέπει νά προσθέσουμε δτι οί 

σχέσεις μας μέ τήν ·Ελλάδα κατέχουν σ' αuτό τό πλαίσιο 

τήν θέση πού τούς άρμόζει. Καί γι' αuτόν τόν λόγο χαιρό

μαστε εΙλικρινά. 

»Στή διάρκεια των πέντε τελευταίων χρόνων ή Σοβιετι

κή 'Ένωση καί ή 'Ελλάδα ύπέγραψαν πολλές διακρατικές 

συμφωνίες. Διακοινοβουλευτικοί δεσμοί καθιερώθηκαν. 

Μιά χρήσιμη πρακτική περιοδικών πολιτικών διαβουλεύ

σεων σχηματίσθηκε καί οί έπαφές μεταξύ των πολιτικών 

άνδρών των δύο χωρών βρίσκονται στό δρόμο τής έπεκτά

σεως. 

»Οί δύο χώρες μας κατέληξαν σέ νέα συμφωνία, ό>στε 

νά υπογράψουν αuτές τίς ήμέρες μιά σοβιετοελληνική δια

κήρυξη. Θεωρουμε αuτή τή διακήρυξη ενα σημαντικό πο

λιτικό κείμενο, τό όποίο όρίζει τούς μεγάλους προσανα

τολισμούς καί σκοπούς τής συνεργασίας μας. Καί είμαστε 

σίγουροι δτι αuτή ή διακήρυξη μπορεί νά ύπηρετήσει πολύ 

τήν ένεργό άνάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών 

μας, τήν αuξηση τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης, τήν ϋφεση 

καί τήν ένδυνάμωση της διεθνους άσφαλείας. Δέν άμφι

βάλλουμε δτι ε{ ναι κοινό συμφέρον μας νά άκολουθήσουμε 

μιά πολιτική φιλίας, καλής γειτονίας, εiρηνικfjς συνυπάρ

ξεως, καθώς καί ίσότιμης συνεργασίας, καί νά έφαρμόσου

με κατά συνεπή τρόπο τίς διεθνείς σχέσεις, τόν Χάρτη τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών καί τήν διακήρυξη άρχών, ή όποία 

περιλαμβάνεται-στήν τελική Πράξη Διασκέψεως του 'Ελ

σίνκι γιά τήν άσφάλεια καί τήν συνεργασία στήν Εuρώπη. 

»"Εχουμε, έπίσης, τήν πρόθεση νά ύπογράψουμε μιά 

συμφωνία γιά οΙκονομική καί τεχνική συνεργασία, ή 

όποία θά παίξει μεγάλο ρόλο στήν διεύρυνση καί έμβά

θυνση των οΙκονομικών δεσμών μεταξύ τής Σοβιετικής 

·Ενώσεως καί τής • Ελλάδος μέ σταθερή καί μακροπρόθε
ση θέση . 

»Είμαστε ίκανοποιημένοι άπό τήν έξέλιξη των σχέσεών 

μας καί είμαστε ετοιμοι νά συνεχίσουμε σ' αuτήν τήν κα

τεύθυνση. Δέν μπορουμε νά παραλείψουμε νά προβάλουμε 

άνάγλυφα αuτόν τόν σημαντικό τομέα τής συνεργασίας, 

πού ε{ναι συνεργασία γιά τήν ένδυνάμωση τής εiρήνης. 

»Δέν ύπάρχει αuτήν τήν στιγμή πιό μεγάλη καί πιό ευ

γενική προσπάθεια γιά δλες τίς χώρες καί τούς λαούς πού 

άγαπουν τήν εiρήνη, άπό τόν άγώνα γιά τήν εΙρήνη, τήν 

διεθνή άσφαλεία καί τόν άφοπλισμό. 'Εκεί βρίσκεται τό 

πρόβλημα τών προβλημάτων τής διεθνοi)ς ζωής στίς ήμέ

ρες μας. • Η Σοβιετική uΕνωση θά κάνει δ, τι ε{ναι δυνατό 
γιά νά συμβάλει στή μεγαλύτερη έμβάθυνση τής διεθνους 

ύφέσεως καί θά τήν συμπληρώσει μέ τήν στρατιωτική ϋφε

ση. 

»Βέβαιη πρόοδος στό θέμα τής στρατιωτικfjς ύφέσεως 

δέν μπορεί νά ε{ναι σίγουρη παρά μόνον δταν ή πρόοδος 

πρός αuτόν τόν σκοπό θά γίνει παγκόσμια. Μέ άλλα λόγια, 

σ' αuτόν τόν τομέα πρέπει νά προχωρήσουν τόσο ή Δύση, 

δσο καί ή 'Ανατολή. 

»~Αν πάρει κανείς ώς σημείον έκκινήσεως τίς ύπάρ

χουσες πραγματικότητες, τή στρατιωτική ισορροπία πού 

εχει καθιερωθεί στήν Εuρώπη, τότε βέβαια ή στρατιωτική 

ϋφεση προϋποθέτει φυσικά τήν έλάττωση του έπιπέδου των 

στρατιωτικών δυνάμεων καί των έξοπλισμών των άντιπά

λων συγκροτημάτων. uοσον άφορα τά σχέδια τά πολύ 

γνωστά γιά τήν έγκατάσταση στό εδαφος των χωρών τής 

Δυτικής Εuρώπης πυρηνικών δπλων νέου τύπου καί βλημά

των, ε{ναι δύσκολο νά τά χαρακτηρίσει κανείς διαφορετι

κά άπό μιά προσπάθεια άποκτήσεως στρατιωτικής ύπερο

χfjς. Μιά τέτοια στάση ε{ναι άπαράδεκτη καί ε{ναι βασικά 

άντίθετη πρός τήν ϋφεση . 'Η πραγματοποίηση αuτών των 

έπικίνδυνων σχεδίων θά όδηγουσε τήν Εuρώπη πολύ μα

κρυά άπό τούς σκοπο'υς πού εχουν ijδη έπιτευχθεί στό δρό
μο γιά μιά διαρκή εΙρήνη. 

»·Η Σοβιετική 'Ένωση καί ο{ χώρες της σοσιαλιστι

κής κοινότητος προβάλλουν ενα άλλο πρόγραμμα. UΕνα 

πρόγραμμα εiρήνης, βασιζόμενης στήν έπιθυμία νά εuρε

θεί μιά κοινή γλώσσα στό εργο τής ένδυναμώσεως τής εΙρή

νης καί τής άσφαλείας στήν Εuρώπη. 

»Προτείνουμε τήν σύγκληση μιdς διασκέψεως σέ πολι

τικό έπίπεδο, μέ τή συμμετοχή δλων των ευρωπαϊκών χω

ρών, τών ΗΠΑ καί του Καναδά, μέ τόν σκοπό νά έξετάσει 

πρακτικά μέτρα γιά τήν ένδυνάμωση της έμπιστοσuνης με

ταξύ των χωρών τής Εuρώπης καί νά έξετάσει συγκεκριμέ
να βήματα στό θέμα τής στρατιωτικής ύφέσεως. 'Από 

τώρα είμεθα ετοιμοι δχι μόνο γιά συζήτηση, άλλά έπίσης 

καί γιά πράξη . 

»·Η πρόσφατη ύπογραφή στή Βιέννη τής σοβιετοαμε

ρικανικής συνθήκης γιά τόν περιορισμό τών έπιθετικών 

όπλων άπέδειξε δτι ή κοινή λύση, άκόμη καί προβλημάτων 

τόσο περιπλόκων, ε{ναι δυνατή . 'Η θέση σέ Ισχύ αuτής 

τής συνθήκης θά μπορουσε νά άνοίξει τό δρόμο γιά νέα 

πρόοδο στόν τομέα τής μειώσεως των έξοπλισμών, τής 

έξυγιάνσεως του διεθνους κλίματος καί στήν άνάπτυξη μι
aς συνεργασίας άμοιβαίως έπωφελους μεταξύ Κρατών. 

»'Η διευθέτηση αuτου του διεθνους προβλήματος, του 

τόσο έπείγοντος, δπως ε{ναι ή κατάσταση στήν Κύπρο, 

πρέπει παρομοίως νά άνταποκρίνεται στοuς στόχους τής 

ύφέσεως. ·Η Σοβιετική UΕνωση έκφράζεται άμετάβλητα, 

γιά μιά λύση αuτου του προβλήματος πού θά βασίζεται 

στίς άρχές τής άνεξαρτησίας, τής κυριαρχίας καί τής έδα

φικής άκεραιότητας τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί στόν 

σεβασμό τής άμετάβλητης πολιτικής της. 'Υποστηρίζουμε 

τήν άποστρατικοποίηση τής Κύπρου, ή όποία δέν θά εχει 

στό εδαφός της οuτε ξένα στρατεύματα οuτε ξένες στρατι

ωτικές βάσεις. Θέλουμε ο{ διακοινοτικές συνομιλίες, πού 

συνεχίζονται στό νησί, νά στεφθουν μέ έπιτυχία, θέλουμε 

ο{ πολύ γνωστές άποφάσεις τοϋ ΟΗΕ γιά τήν Κύπρο νά 

έφαρμοσθοϋν. 

)) • Η Σοβιετική UΕνωση καί ή • Ελλάς, άν καί εχουν τίς 
διαφορές καί τίς Ιδιαιτερότητές τους, στή στάση τους άπέ

ναντι σέ έκείνο η στό άλλο πρόβλημα, μποροϋν νά ένώ

σουν τίς προσπάθειές τους γιά νά πραγματοποιήσουν πο

λυάριθμες σημαντικές προσπάθειες μέ 'στόχο νά διασφαλι

στεί είρήνη καί άσφάλεια τών λαών. Αuτές ο{ δυνατότητες 

έκφράζονται, έπίσης, στό σχέδιο τής σοβιετοελληνικής 

διακηρύξεως, ή όποία εχει ετοιμαστεί. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 
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'Υποδοχή στό άεροδρόμιο τής Μόσχας, άπό τόv Α. Κοσύyκιv. 
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))Γιά νά τελειώσω τόν λόγο μου, θά ijθελα νά /;κφράσω 

τήν /;λπίδα δτι ή /;πίσκεψή σας στή Σοβιετική 'Ένωση καί 

οί σοβιετοελληνικές συνομιλίες θά άποτελέσουν μία αί

σθητή συμβολή στή σύσφιγξη σχέσεων καλής γειτονίας 

μεταξύ τών δύο χωρών μας καί θά επιτρέψουν νά βρεθοuν 

λύσεις στά προβλήματα τής σοβιετοελληνικής συνεργα

σίας άμοιβαία άποδεκτές. Γιά τό συμφέρον τών λαών τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τής 'Ελλάδος, τής είρήνης καί 

τής προόδου, /;πιτρέψατέ μου νά σaς βεβαιώσω δτι αότό τό 

θέλουμε είλικρινά καί σοβαρά>>. 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός άπάντησε στήν 

προσφώνηση του Σοβιετικοu πρωθυπουργοu, ώς 

έξης: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Αiσθάνομαι εiλιιφινή χαρά άλλά καί τιμή πού 

βρίσκομαι σήμερα στήν ίστορική πρωτεύουσα τής 

μεγάλης σας χώρας. Χαρά πού έπαυξάνεται άπό τό 

γεγονός δτι ε{μαι ό πρώτος "Ελλην πρωθυπουργός 

πού έπισκέπτεται τή Σοβιετική 'Ένωση. Γι ' αιJτό καί 
θεωρώ χρέος μου νά σiiς ειJχαριστήσω γιά τήν πρό

σκληση πού μοί5 άπευθύνατε καί τήν έγκάρδια ύπο

δοχή πού μοί5 έπιφυλάξατε καί πρό παντός γιά τά 

θερμά λόγια πού είπατε γιά τήν πατρίδα μου τήν 

'Ελλάδα. 

;;Ε{ναι φυσικό, νομίζω, άλλά καί πρέπον, σέ τέ

τοιες συναντήσεις νά άνατρέχουμε στό παρελθόν, νά 

διευρύνουμε τό παρόν καί νά στρέφουμε έν συνεχείr,ι 

τίς σκέψεις μας πρός τό μέλλρν. 'Αλλεπάλληλες 

ύπήρξαν οί περίοδοι τής ίστορίας, δπου ο{ λαοί μας 

συναντήθηκαν δημιουργικά. Τά άριστουργήματα τής 

σκυθικής χρυσοτεχνίας μαρτυρούν πόσο ζωντανή 

ύπήρξε αύτή ή άλληλεπίδραση άπό παλαιοτάτους 

χρόνους. 'Αργότερα, τό Βυζάντιο δημιούργησε και

νούργιους καί iσχυρούς πνευματικούς δεσμούς άνά

μεσα στούς λαούς μας. Στούς μεταβυζαντινούς αiώ

νες δημιουργήθηκαν κατόπιν καί άλλοι δεσμοί μέ 

τούς πολυπληθείς "Ελληνες πού βρήκαν φιλόξενο 
έδαφος γιά νά ζήσουν καί νά προκόψουν στή χώρα 

σας. Καί δέν λησμονούμε δτι ό μεγάλος άγώνας τοί5 

έθνους μας γιά τήν έλευθερία του ξεκίνησε άπό τήν 

'Οδησσό, δπου καί σήμερα άκόμα διατηρείται τό 

σπίτι τής Φιλικής 'Εταιρείας. 

;; Υ Η δη καί μετά άπό μιά μακρά περίοδο άδρανείας 

ο{ σχέσεις μας μπήκαν σέ μιά καινούργια φάση γό

νιμης συνεργασίας. Μετά τήν άποκατάσταση τής 

δημοκρατίας στήν χώρα μου καί κατά τήν διάρκεια 

τών τελευταίων πέντε έτών, μιά σειρά έπισκέψεων, 

συμφωνιών καί άvταλλαγών μiiς έπέτρεψαν νά όδηγή

σουμε τίς σχέσεις μας σέ μιά ίκανοποιητιΚή πορεία, 

πού βρίσκει τήν έκφρασή της στή σημερινή μου έπί

σκεψη στή χώρα σας. 

;;Ε{ναι άλήθεια δτι έχουμε διαφορετικά κοινωνι

κά καί οiκονομικά συστήματα καί άνήκουμε σέ δια

φορετικές συμμαχίες. "Οπως ε{ναι άλήθεια δτι δέν 
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tκτιμοvμε πάντοτε κατά τόν ίδιο τρόπο όρισμένες 

έξελίξεις στή διεθνή ζωή. Αύτά δμως δέν μ{iς έμπό
δισαν, οϋτε θά μaς έμποδίσουν, νά άναπτύξουμε κα
λές καί έποικοδομητικές σχέσεις. 

» 'Η συνεργασία χωρών μέ διαφορετικά καθεστώ
τα άπεδείχθη χρήσιμη γιά τήν είρήνη. ΥΕχει άμβλύ

νει τίς μεταξύ τών δύο κόσμων άντιθέσεις, ώδήγησε 

στήν ύφεση καί δι' αύτής στήν τελική Πράξη τοv 

Έλσίνκι. Καί δτι μέ τόν καιρό θά τίς άμβλύνει πε

ρισσότερο. Φτάνει vά έχουμε υπομονή καί νά μήν 

προσπαθούμε νά έπιβάλλει ό ένας τίς ίδέες του στόν 

άλλο. 

» Ό ήγέτης τής χώρας σας, πρόεδρος κ. Αεονίντ 
Μπρέζνιεφ, μέ τήν εύκαφία τής έκδόσεως στά έλλη

νικά τοv βιβλίου 'Έίρήνη ", έγραψε δτι μεταξύ τής 
Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τής 'Ελλάδος δέν υπάρ

χουν προβλήματα πού θά μπορούσαν vά άποτελέ

σουν tμπόδιο στήν άνάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ 

τους. Καί οί σχέσεις αvτές δέν μπορεί παρά νά εlναι 

καλές, tφ' δσον tμπvέονται άπό άμοιβαίο σεβασμό 

καί θεμελιώνονται στίς άρχές τοv Χάρτου τών 

'Ηνωμένων Έθνών καί στήν Πράξη τοv Έλσίνκι. 

» 'Η 'Ελλάς, κ. πρωθυπουργέ, πέρασε τά τελευ
ταία χρόνια άπό μιά σκληρή δοκιμασία. Μετά τήν 

άποκατάσταση τής δημοκρατίας έπεδόθη στήν πολι

τική, οίκονομική καί κοινωνική άνόρθωσή της. Καί 

σημείωσε πρόοδο σ' δλους αύτούς τούς τομείς. Καί 

ή πρόοδος άκριβώς αvτή τής έπέτρεψε νά καταλάβει 

τή θέση της στήν Εvρώπαϊκή Κοινότητα, μέ τούς 

λαούς τής όποίας συνδέεται μέ παραδοσιακούς δε

σμούς. Καί πιστεύω δτι άπό τή θέση αύτή θά μπορεί 

νά συμβάλλει θετικότερα καί στό μέτρο τών δυνάμε

ών της στήν έδραίωση τής είρήνης στόν χώρο τόν 

εvρωπαϊκό καί είδικότερα στήν περιοχή της. 

»Στά τελευταία πέντε χρόνια ή tξέλιξη τών σχέ

σεών μας μέ τούς λαούς τής Βαλκανικής ήταν τόσο 

θετική, ωστε νά μποροvμε νά ποvμε μέ ίκανοποίηση 

δτι στήν πολυτάραχη αvτή περιοχή του κόσμου δη

μιουργήθηκε ένα καινούργιο κλίμα συμβιώσεως εί

ρηνικής. Αυποvμαι vά πώ δτι οί σχέσεις μας μέ τήν 

Τουρκία δέν έχουν tναρμονισθεί άκόμη μέ τό κλίμα 

αύτό, παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλα γιά τήν 

εlρηνική διευθέτηση τών διαφορών μας. Πάντως, 

έλπίζω δτι ό χρόνος καί ή άνάγκη, πού εlναι οί σοφό

τεροι σύμβουλοι, θά μaς όδηγήσουν τελικά σέ μιά 

έντιμη διευθέτηση τών διαφορών μας. 

)) 'Η 'Ελλάς, κ. πρωθυπουργέ, δέν θέλει νά άδικεί 
κανένα καί κατά μείζονα λόγο τήν Τουρκία, πού εl

ναι καί θά παραμείνει γείτονάς της. Εlναι δμως υπο

χρεωμένη νά προστατεύσει τά δικαιώματα πού τής 

δίνουν τόσο τό διεθνές δίκαιο, δσο καί ή γεωγραφική 

πραγματικότης στό Αlγαίο. 

)) 'Η 'Ελλάς, σάν χώρα πού έχει γνωρίσει τά δει
νά τοv πολέμου, εlναι είλικρινά προσηλωμένη στήν 

ίδέα τής είρηνικής έπιλύσεως τών διεθνών διαφορών. 

Καί πιστεύει δτι ή χρήση βίας εlναι πολιτικά καί 

Ίjθικά άπαράδεκτη. Πιστεύει tπίσης δτι δ συναγωνι

σμός τών tξοπλισμών δημιουργεί κινδύνους γιά τήν 
διεθνή είρήνη καί γι' αvτό υποστηρίζει δτι οί προ

σπάθειες γιά τόν περιορισμό τών έξοπλισμών, καίτε

λικά τόν άφοπλισμό, πρέπει νά συνεχισθούν μέ με

γαλύτερη ένταση άπό μέρους δλων τών Κυβερνήσε

ων. Πιστεύει δμως συγχρόνως δτι, γιά νά υπάρξει 

πρόοδος στό θέμα αύτό, εlναι άνάγκη νά δημιουργη

θεί ένα σταθερό κλίμα tμπιστοσύνης μεταξύ δλων 

τών λαών. Καί τό κλίμα αvτό θά δημιουργηθεί μόνον 

ά'ν tνισχύσομε τίς διεθνείς διαδικασίες πού θά κατα

στήσουν σεβαστές τίς άποφάσεις τών διεθνών όργα

νισμών καί θά διευκολύνουν τήν είρηνική έπίλυση 

τών διεθνών διαφορών. Υ Η δη παριστάμεθα μάρτυρες 

προκλητικής περιφρονήσεως τών άποφάσεων αvτών 

καί δταν άκόμα τίς υπογράφουμε ολοι μας. Χαρα

κτηριστικό παράδειγμα εlναι ή δραματική περίπτω

ση τής Κύπρου. 

)) 'Η Κυβέρνησίς μου υποστηρίζει άνεπιφύλακτα 
κάθε προσπάθεια σέ τοπική καί σέ παγκόσμια κλί

μακα, πού έχει ώς στόχους τήν tνίσχυση τών διεθνών 

διαδικασιών, τήν έλάττωση τής tντάσεως καί τόν 

περιορισμό τών tξοπλισμών πού θά έπιτρέψουν 

στούς λαούς όλοκλήρου τοv κόσμου νά tπιδοθοvν σέ 

έργα εlρηνικά. 

))Κύριε πρωθυπουργέ, τό έργο πού έχει tπιτελε

σθεί στίς διμερείς μας σχέσεις μέχρι σήμερα εlναι 

άξιόλογο. Καί μποροvμε ήδη νά προχωρήσουμε 

ό'τήν δλοκλήρωσή του μέ τήν βεβαιότητα δτι υπηρε

τούμε τό συμφέρον δχι μόνο τών δύο λαών μας άλλά 

καί τίς είρήνης γενικώτερα. Στίς συνομιλίες πού θά 

έχουμε αvτές τίς μέρες νά διατυπώσουμε τίς γενικές 

έκείνες άρχές, στό πλαίσιο τών δ ποίων θά tργασθοίJ

με καί στό μέλλον. Γιατί ή διεθνής ζωή εlναι μιά 

συνεχής tξέλιξη καί πρέπει νά προδιαγράψουμε τό 

μέλλον κάθε φορά πού διαμορφώνουμε τό παρόν. Εl

μαι βέβαιος δ τι μποροvμε τό μέλλον αvτό νά τό άντι

μετωπίζομε μέ tμπιστοσύνη δσον άφορα τίς διμερείς 

σχέσεις μας, άφοv τίς στηρίζομε στό άσφαλές θεμέ

λιο τής είλικρίνειας, τοv άμοιβαίου σεβασμοv καί 

τοv κοινοv συμφέροντος. Μπορείτε νά είσθε βέβαι

ος, κύριε πρωθυπουργέ, δτι ή Κυβέρνησίς μου θά 

συνεχίσει νά έργάζεται μέ τό πνεvμα αύτό. Καί εlναι 

εvτυχής δτι τή στιγμή αvτή Ίjμπορώ νά σaς μεταφέ

ρω τά αlσθήματα φιλίας τοv έλληνικοv λαοv πρός 

τόν λαό τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί νά υψώσω τό 

ποτήρι μου υπέρ τής υγείας τοv προέδρου κ. Μπρέζ

νιεφ, υπέρ τής προσωπικής σας εύτυχίας, κύριε πρω

θυπουργέ, καί υπέρ τής εvημερίας του φίλου σοβιε
τικού λαοV)), 

Οί έπίσημες έλληνοσοβιετικές συνομιλίες έγκαι-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΟΣΥΓΚΙΝ ΚΑΙ ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ 235 

νιάστηκαν τήν πρώτη ήμέρα τής έπισκέψεως τοϋ 

'Έλληνα πρωθυπουργοϋ καί εληξαν τήν έπόμενη, 2 
'Οκτωβρίου, μέ τή μακρά συνομιλία τοϋ Κ. Καρα

μανλή μέ τόν πρόεδρο Μπρέζνιεφ, γεγονός στό 

δποίο άποδόθηκε άπό τούς διπλωματικούς παρα

τηρητές ίδιαίτερη πολιτική σημασία. 

Τά πρακτικά τ&ν διμερών έλληνοσοβιετικ&ν συ

νομιλιών καταγράφουν τά άκόλουθα: 

«Συνομιλίες κ. πρωθυπουργοί) μέ Σοβιετικό πρωθυπουργό 

κ. Κοσύγκιν (Πρώτη συνάντηση, Δευτέρα, I 'Οκτωβρίου) 
Κοσύγκιν: Σάς καλωσορίζω στήν Σοβιετική "Ενωση 

καί θεωρώ χρήσιμο δτι μέ τήν έπίσκεψή σας αύτή θά μας 

δοθεί ή εύκαιρία νά άνταλλάξουμε άπόψεις γιά τίς διμερείς 

μας σχέσεις καί γιά δρισμένα διεθνή θέματα. 

Καραμανλής: Σfiς εύχαριστώ γιά τήν πρόσκληση πού 

μου άπευθύνατε νά έπισκεφθώ τή Σοβιετική "Ενωση καί νά 

άνταλλάξουμε άπόψεις γιά τίς διμερείς σχέσεις μας καί 
δρισμένα διεθνή θέματα. Στό παρελθόν ύπήρξαν δρισμένα 

γεγονότα, τά δποία κράτησαν σέ κατάσταση ψυχρότητας 

τlς σχέσεις τών δύο χωρών μας, όχι όμως καί τών δύο λαών 

μας, τών-δποίων τά αΙσθήματα ήταν πάντοτε φιλικά. 

Κοσύγκιν: Μήπως εύθυνόμαστε έμείς; 

Καραμανλής: Αύτά άvήκουν στό παρελθόν. Τά τελευ

ταία χρόνια οί σχέσεις μας έξελίσσονται ίκανοποιητικά σέ 

όλους τούς τομείς, οΙκονομικό, πολιτιστικό, κ.λ.π. καί 

ύπάρχουν δυνατότητες νά διευρυνθουν περισσότερο. 

"Οπως εlπε δ κ. πρωθυπουργός, τό άντικείμενο τών συνο

μιλιών μας εlναι οί διμερείς μας σχέσεις καί τά έπίκαιρα 

διεθνή προβλήματα. 'Αφήνω τή σειρά συζητήσεως τών 

θεμάτων αύτών στήν πρωτοβουλία σας. 

Κοσύγκιν: "Ας άρχίσουμε άπό τά διμερή. 

Καραμανλής: Μεταξύ τών χωρών μας δέν ύπάρχουν 

προβλήματα, διότι δέν ύπάρχουν θέματα πού νά δημιουρ

γουν άντιθέσεις. 'Α vτιθέτως, ύπάρχουν δυνατότητες. Θά 

πρέπει νά έξετάσουμε τίς δυνατότητες πού συνδυάζουν τά 

συμφέροντα άμφοτέρων τών χωρών μας. Ούτε έγώ μπορώ 

νά ζητήσω πράγματα άντίθετα πρός τά συμφέροντα τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως, ούτε μπορώ νά προσφέρω πράγματα 

άντίθετα πρός τά συμφέροντα τής χώρας μου. Θά σfiς πώ, 

κύριε πρόεδρε, τί χρειάζεται σέ μfiς. 'Εάν μπορείτε ή όχι 

νά άνταποκριθείτε, εlναι φυσικά θέμα δικό σας. 

ιιΜετά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας στή χώρα 

μου, έχει άναληφθεί μιά προσπάθεια άνορθώσεως πολιτι

κής, οΙκονομικής, κοινωνικής πού έξελίσσεται δμαλά. Τά 

τελευταία πέντε χρόνια έχουμε άναπτύξει σημαντικά τήν 

παραγωγή μας καί τό έθvικό εlσόδημα. 'Επειδή όμως βρι

σκόμαστε στό στάδιο τfίς άναπτύξεως, ύπάρχουν δρισμένα 

κενά. 

Κοσύγκιν: Μήπως θά μπορούσατε νά μάς δώσετε ενα 

παράδειγμα; 

Καραμανλής: Τό Ι974 τό κατά κεφαλήν εlσόδημα ήταν 

2.100$. 'Ενώ τό Ι978 έφθασε στίς 3.550$ σέ τρέχουσες τι
μές. 'Υπήρξε μιά σημαντική πρόοδος πού σέ σταθερές τι

μές ύπολογίζεται ότι ε{ ναι 5,5%. 'Ανεργία δέν έχουμε. 

'Εκείνο πού ύπάρχει εlναι μόνο δ πληθωρισμός καί τουτο 

λόγω τών παραχωρήσεων πού έχουν γίνει στούς άγρότες 

καί στούς έργάτες. 
Κοσύγκιν: Πόσο πληθωρισμό έχετε; 

Καραμανλής: Τής τάξεως του Ι Ι περίπου τοίς έκατό, 

άλλά φέτος θά φθάσει τό 20% λόγω τής αύξήσεως τής τι
μής του πετρελαίου πού πρόσθεσε στόν τιμάριθμο μία αύ

ξηση 5%. 
Κοσύγκιν: Πετρέλαια δέν έχετε; 

Καραμaνλής: Βρήκαμε μιά μικρή φλέβα, άπό τήν δποία 
θά παράγονται 25.000 βαρέλια περίπου τήν ήμέρα. 

Κοσύγκιν: Ποιά εΙναι ή κατανάλωση πετρελαίου στή 

χώρα σας; 

Καραμανλής: ΙΟ. ΟΟΟ.ΟΟΟ τόννοι. Ή παραγωγή πού 

έχουμε, καί πού θά άρχίσει σέ ένα χρόνο, θά καλύπτει τό 

ΙΟ-Ι2% τής καταναλώσεως. 

Κοσύγκιν: Μέ τί λειτουργοϋν ο{ σταθμοί ηλεκτρικής 

ένεργείας; 

" Καραμανλής: Μέ λιγνίτη, πετρέλαιο καί ύδατοπτώσεις. 

Κοσύγκιν: Δέν άναπτύσσετε τήν άτομική ένέργεια; 

Καραμανλής: Τό προγραμματίσαμε άλλά δέν άρχίσαμε 

'άκόμη. Ή δαπάνη εlναι ύψηλή καί δλος δ κόσμος άντι

δρα. Πάντως, μέσα στό 5ετές οΙκονομικό σχέδιο προβλέ

πουμε τήν κατασκευή ένός σταθμου άτομικής ένεργείας. 

ιι "Ε να άπό τά αlτήματα πού θά ήθελα νά σfiς ύποβάλω 

εlναι άν ή Σοβιετική "Ενωση μπορεί νά μiiς βοηθήσει στήν 

άντιμετώπιση του ένεργειακου προβλήματος. Τά τελευταία 

χρ6yια παίρνουμε άπό σiiς περίπου Ι-Ι,5 έκατ. τόννους πε

τρέλαιο. Φέτος μiiς δώσατε Ι,2 έκατ. τόννους. Θά μiiς διευ

κόλυνε άν θά μπορούσατε νά αύξήσετε τήν ποσότητα αύτή 

στά 2 έκατ. τόννους γιά 2-3 χρόνια. Προσπαθουμε νά καλύ
ψουμε μέ διακρατικές συμφωνίες τίς άνάγκες μας. 

ιιΔεύτερο θέμα, σχετικά μέ τό ένεργειακό, είναι άν θά 

μπορούσαμε νά προγραμματίσουμε τήν παροχή φυσικου 

άερίου μέσω τής Βουλγαρίας. 'Υπάρχει βέβαια θέμα διευ

ρύνσεως του άγωγου, τό δποίο έχει συζητηθεί σέ ύπηρεσι

ακό έπίπεδο. 

Κοσύγκιν: Σέ ποιά ποσότητα θέλετε; 

Καραμανλής: 2.000.000 κυβικά μέτρα κατ' έτος τουλά
χιστον. 

ιιτρίτο θέμα εlναι ή άvταλλαγή ήλεκτρικής ένεργείας. 

Καί τά τρία θέματα σχετίζονται μέ τό ένεργειακό. Δέν γνω

ρίζουμε τίς δυνατότητες πού έχετε, έάν δμως μπορούσατε 

νά βοηθήσετε, ή βοήθεια θά ήταν εύπρόσδεκτη. 

ιι "Ε να άλλο θέμα πού έχει έμπορικό χαρακτήρα εlναι ή 

κατασκευή έργοστασίου άλουμίνας. ~Ε χουμε βωξίτες. Καί, 

δπως γνωρίζετε, ή 'Ελλάς έξάγει ποσότητες βωξίτη στήν 

ΕΣΣΔ. 'Από χρόνια τώρα συζητουνται μεταξύ 'Ελλήνων 

Ιδιωτών καί Σοβιετικών όργανισμών οί δυνατότητες κατα

σκευής ένός έργοστασίου άλουμίνας στήν 'Ελλάδα. 

Κοσύγκιν: Ποιας Ισχύος θά εΙναι τό έργοστάσιο; 

Καραμανλής: 600.000 τόννων. Γιά νά γίνει αύτό, θά πρέ
πει νά γίνει έπένδυση άπό τή σοβιετική Κυβέρνηση σέ 

συνεργασία μέ μιά έλληνική τράπεζα καί ένα έλληνικό οl

κο. Καί βέβαια, πρέπει νά έξετασθεί έάν ή Σοβιετική 
"Ενωση θά μπορουσε νά άπορροφii γιά δρισμένα χρόνια 

ένα μέρος τής παραγωγής. Διότι έτσι θά βοηθουσε στήν 

πραγματοποίηση του σχεδίου. Ή Βουλγαρία προσφέρεται 

νά άπορροφήσει έπίσης ένα μέρος. 

Κοσύγκιν: Πόση άλουμίνα παράγετε σήμερα; 

Καραμανλής: Στήν 'Ελλάδα ύπάρχει μία έταιρία τής 

"Πεσινέ" πού παράγει άλουμίνιο. 'Αλουμίνα κάνουν μόνο 

γιά δική τους παραγωγή καί δέν έξάγουν. 
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Κοσύγκιν: (Διαβάζει άπό σημείωμα πού τοϋ επεδόθη 

εκείνη τή στιγμή . ΕΙ ναι δμως προφανές δτι ό ίδιος δέν ήτο 

ενημερωμένος). 

»·Η "Πεσινέ" παράγει 500.000 τόννους άλουμίνα καί 
150.000 τόννους άλουμίνιο. 'Από τίς 500.000 τόννους 
άλουμίνας χρησιμοποιεί 300.000 τόννους γιά δική της πα
ραγωγή καί εξάγει 200.000 τόννους άλουμίνας. 

)) 'Από τά στοιχεία πού μοϋ &δωσαν, γιάτήν κατασκευή 
ένός εργοστασίου 600.000 τόννων χρειάζονται 500-550 
εκατομμύρια ρούβλια . ' Η Σοβιετική "Ενωση μπορεί νά 
άναλάβει !\να μέρος 250 /;κατ . ρου βλ ίων καί νά προμηθεύ

σει τό μηχανικό εξοπλισμό. 

»Θά ήθελα νά γνωρίζω δσον άφορα τόν βωξίτη c'iν ή 

έλληνική πλευρά θά κάνει μόνη της τήν εξόρυξη καί θά 

τόν παραδίδει στό εργοστάσιο γιά επεξεργασία ή ή σοβιε

τική πλευρά θά πρέπει νά βοηθήσει επίσης καί στό &ργο 

αuτό . 

Καραμανλής : Νομίζω δτι ή έλληνική πλευρά μπορεί 

μόνη της νά κάνει τήν έξόρυξη. Τό κόστος τfίς έξεταζόμε
νης μονάδας άνέρχεται σέ 600 έκατ. δολλάρια περίπου. 

Κοσύγκιν: Τά άποθέματα βωξίτη στήν ' Ελλάδα ύπολο

γίζονται σέ 750 έκατ. τόννους. ' Από αuτά ε{ ναι βεβαιωμένα 

250 έκατ. τόννους. Ή ετήσια εξόρυξη ε{ναι 300.000.000 
τόννοι. 'Η δαπάνη κατασκευής τοϋ εργοστασίου θά εΙ ναι 

700.000.000 δολλάρια. 
»Γιά νά άρχίσουμε δμως ενα τέτοιο &ργο πρέπει νά 

&χουμε τίς τεχνικές καί οικονομικές βάσεις. Πρέπει νά 

&χουμε μία πρώτη οικονομική μελέτη . 

Καραμανλής: Μά νομίζω δτι αvτά συζητήθηκαν σέ 

υπηρεσιακό έπίπεδο. 
Κοσύγκιν: Θά μπορούσαμε νά συνεννοηθοϋμε νά άρχί

σει ή σοβιετική πλευρά τήν τεχνικοοικονομική μελέτη. 

Ή έλληνική πλευρά νά διαπιστώσει τίς δυνατότητες εξο

ρύξεως καί νά κάνουμε καί τήν σχετική μελέτη δαπάνης. 
'Όλη αuτή ή εργασία θά διαρκέσει 6 μήνες περίπου. Μετά 

τήν μελέτη αuτοϋ τοϋ σχεδίου θά μπορούσαμε νά άρχίσου

με διαπραγματεύσεις γιά τήν άνέγερση τοϋ εργοστασίου 

καί ταυτόχρονα θά μπορούσαμε νά ύπογράψουμε μία συμ

φωνία γιά τήν άπορρόφηση ένός μέρους άλουμίνας άπό 

τήν 'Ελλάδα. 

Καραμανλής: Αvτά βέβαια μποροvμε νά τά συζητήσου-

με, έάν vπάρχει ένδιαφέρον. 

Κοσύγκιν: 'Εσείς &χετε ένδιαφέρον; 

Καραμανλής: Ναί. 

Κοσύγκιν: Θά μπορούσαμε νά συμφωνήσουμε κατ ' άρ

χήν νά γίνει μία όμάδα μελέτης άπό Σοβιετικούς καί "Ελ

ληνες καί αυτοί νά ετοιμάσουν τόν προϋπολογισμό . 

Καραμανλής: ~Ε χουμε τήν μελέτη έτοιμη. Θά μπορού

με νά τήν συμπληρώσουμε aν δέν εlναι πλήρης. 

Κοσύγκιν: Μπορείτε νά μdς δώσετε τό σχέδιο αuτής 

τής μελέτης; 

Καραμανλής : Τό συζητώ μαζί σας, διότι νόμιζα δτι οί 

συνομιλίες έπί vπηρεσιακοv έπιπέδου γιά τό θέμα αvτό ε{

χαν τελειώσει. 

Κοσύγκιν: Οί ύπη,ρεσίες μας θά παραλάβουν τή μελέτη 

αuτή. 'Αντιλαμβανόμαστε δτι μdς θέσατε τό θέμα τής κα

τασκευής ένός εργοστασίου άλουμίνας 600.000 τόννων καί 
δτι εμείς θά παίρνουμε όλόκληρη τήν παραγωγή γιά τήν 

εξόφληση των δαπανων. 

Καραμανλής: Δέν νομίζω δτι αvτή εlναι ή πρότασή 

μου, διότι έάν ή Σοβιετική "Ενωση μέ τίς ποσότητες πού 

θά πάρει άποσβέσει τίς έπενδύσεις της μέσα σέ λίγα χρό

νια τ{ θά γίνει στήν συνέχεια μέ τήν παραγωγή άλουμίνας; 

Σ' αvτή τήν περίπτωση θά πρέπει ή Σοβιετική "Ενωση νά 

άπορροφii μιά ποσότητα άλουμίνας γιά ένα μεγάλο χρονι

κό διάστημα. 

Κοσύγκιν: Δέν άποκλείω νά &χουμε μιά τέτοια μακρά 

περίοδο. 'Αλλά στό πρωτο στάδιο θά πρέπει νά γίνει ή 

εξόφληση των πιστώσεων. 

Καραμανλής: Δέν έχουμε άντίρρηση. Τό πρόβλημα ε{

ναι ή έπένδυση καί στή συνέχεια ή διάθεση τής παραγω

γής. 

Κοσύγκιν: ' Εμείς σέ πρώτη φάση θά παίρνουμε τήν 

άλουμίνα σέ εξόφληση τής δαπάνης πού θά κάνουμε καί 

στή συνέχεια τό δικό μας ύπουργείο 'Εξωτερικοϋ ' Εμπο

ρίου θά κάνει μία συμφωνία γιά τήν εισαγωγή άλουμίνας. 

Νομίζω δτι ή πρότασή σας μdς συμφέρει καί ε{ναι κατάλ

ληλη. 

»Νά γίνει τότε ή τεχνικοοικονομική μελέτη καί στή 

συνέχεια θά τό συζητήσουμε. 

Καραμανλής: Συμφωνώ καί θά δώσω έντολή στίς έλλη

νικές υπηρεσίες γιά νά γlνει ή μελέτη. 

Κοσύγκιν: Καί στή συνέχεια θά γίνουν οί διαπραγματεύ

σεις μέ συγκεκριμένο θέμα τήν κατασκευή τοϋ έργοστασί

ου. 

»Γιά τό θέμα τής ήλεκτρικής ενεργείας, τοϋ πετρελαίου 

καί τοϋ φυσικοϋ άερίου, δπως ίσως γνωρίζετε, οί σοσιαλι

στικές χωρες &χουν ενα κλειστό ενεργειακό κύκλωμα. Οί 

ώρες α{χμfjς εΙναι διαφορετικές στίς χωρες αuτές καί στή 
Σοβιετική 'Ένωση. "Οταν εκείνες, σέ ώρες αίχμής, &χουν 

άνάγκη άπό ήλεκτρική ένέργεια, τούς δίνουμε εμείς, κaί τό 

άντίθετο γίνεται στήν άντίστροφη περίπτωση. πως άντι

λαμβάνεσθε εσείς τό θέμα γιά τήν 'Ελλάδα. Θέλετε νά 

ενωθεί μέ τό κλειστό αuτό κύκλωμα ή επιθυμείτε χωριστή 

γραμμή; 

Καραμανλής: Θά θέλαμε ή παροχή ήλεκτρικfίς ένερ

γείας νά γίνεται μέσω Βουλγαρίας. 

Κοσύγκιν: Ναί, άλλά ή Βουλγαρία συμπεριλαμβάνεται 

στό κύκλωμα. 

Καραμανλής: Θά μπορούσαμε νά συνδεθούμε καί μείς 

μέ τό σύστημα αvτό. 

Κοσύγκιν: Σέ ώρες α{χμής θά μdς δίδετε ρεϋμα; 

Καραμανλής: Ναί, τ] δη γίνεται αvτό μέ τή Γιουγκοσλα

βία καί τή Βουλγαρία. "Οταν χρειάζονται ρεvμα τούς δί

νουμε καί δταν χρειαζόμαστε μiiς δίνουν. 

Κοσύγκιν: Θά θέλατε τό ίδιο σύστημα μαζί μας; 

Καραμανλής : Ναί. 

Κοσύγκιν: Δίνετε μεγάλες ποσότητες; 

Καραμανλής : Δέν μπορώ νά σiiς άπαντήσω γιατί δέν 

έχω διαθέσιμα στοιχεία. 

Κοσύγκιν: ' Εν πάση περιπτώσει θά μελετήσαμε τό θέ

μα καί θά σdς άπαντήσομε. 

Καραμανλής: Νόμιζα δτι τά θέματα ε{ χ αν συζητηθεί σέ 

vπηρεσιακό έπίπεδο. 'Εκείνο πού νομίζω δτι πρέπει νά 

ποvμε ε{ ναι aν υπάρχει κατ' άρχήν ένδιαφέρον. 

Κοσύγκιν: Πρέπει, δμως, νά γνωρίζουμε ποιά ποσότητα 

επιθυμείτε. Γιά νά μπορέσουμε νά κάνουμε άνταλλαγή 

ένεργείας μέσω Βουλγαρίας πρέπει νά συνδεθοϋμε μέ τή 
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Συνάντηση μέ τόν Σοβιετικό πρωθυπουργό, Α. Κοσύyκιν. 
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γραμμή ηλεκτρικής ενεργείας μέ τή Ρουμανία. 'Αλλά εδώ 

πρέπει νά υπάρχουν προβλήματα. 

»Τό αίτημά σας γιά 300.000.000 κιλοβατώρες τόν χρόνο 
δέν ε{ναι δύσκολο νά ικανοποιηθεί. Πρέπει νά γίνει ενας 

σταθμός μέ μιά τουρμπίνα ίσχύος 50.000 κιλοβάτ. θά ήταν 
χρήσιμο νά μελετήσουμε προσεκτικά τό θέμα, διότι μπο

ρεί νά χρειασθεί ή κατασκευή μιίiς ξεχωριστής γραμμής 

πού ίpως νά μήν άξίζει τόν κόπο. 'Η Σοβιετική "Ενωση 

παράγει I τρίς 300 δισεκατ. κιλοβατώρες. Γιά σάς χρειά
ζονται μόνο 300 εκατ. κιλοβατώρες τό χρόνο, τά όποία 
μποροuμε νά σάς δώσουμε. Δένε{ ναι θέμα περίπλοκο. Πρέ

πει δμως νά μελετήσουμε τό θέμα τής γραμμής. 

Ράλλης: Τό αίτημα τής ΔΕΗ δέν ε{ναι μόνο τά 

300.000.000 κιλοβατώρες. Θά θέλαμε τή χορήγηση ηλε
κτρικής ενεργείας άπό τό 1982 πού νά άνέρχεται σέ κατώ
τατο δριο ενα δισεκατομμύριο κιλοβατώρες καί σέ άνώτα

το δύο δισεκατομμύρια. 

Κοσύγκιν: Γιά τά 300.000.000 κιλοβατώρες θά μποροu
με νά σάς τά δώσουμε μέσω Βουλγαρίας. Γιά τήν περαιτέ

ρω δμως αύξηση τό θέμα πρέπει νά μελετηθεί γιά τήν περί

οδο μετά τό 1982 καί κυρίως εάν θά χρειασθεί ή κατασκευή 
νέας γραμμής. 

Καραμανλής: 'Εγώ θέτω τά θέματα. Δέν έχω άντίρρηση 

νά μελετηθοίιν. 'Εφ' όσον χρειάζεται μελέτη, θά ποίιμε 

στούς συνεργάτες μας νά τά μελετήσουν. 

Κοσύγκιν: Θά δώσω εντολή στούς συνεργάτες μου νά 

σάς δώσουν τά 300.000.00.0 κιλοβατώρες. 
Καραμανλής: 'Επειδή διαπιστώνω ότι ύπάρχει μία έλ

λειψη ένημερώσεως, θά έλεγα οί συνεργάτες μας νά συνεν

νοηθοίιν αύριο καί νά συζητήσουν λεπτομερέστερα τό 

θέμα. 

Κοσύγκιν: Σύμφωνοι. 

»'Όσον άφορά τό θέμα τοu πετρελαίου καί τοu φυσικοu 

άερίου επεξεργαζόμαστε πρός τό παρόν τό οίκονομικό σχέ

διο του 1980 καί παράλληλα ετοιμαζόμαστε γιά τό νέο πεν
ταετές . Στά πλαίσια αύτά θά μελετήσουμε τά αίτήματά σας. 

Καραμανλής: 'Επαναλαμβάνω ότι εlχα τήν έντύπωση 

ότι τά θέματα αvτά ήταν άiριμα. 

Κοσύγκιν: Θά τά μελετήσουμε τά θέματα καί θά προ

σπαθήσουμε νά τά φέρουμε σέ πέρας. Νομίζω δτι τό θέμα 

τής ηλεκτρικής ενεργείας μπορεί νά τακτοποιηθεί καθώς 

επίσης καί τό θέμα τής κατασκευής εργοστασίου άλουμί

νας. 

Καραμανλής: 'Όσον άφορii τό πετρέλαιο, ή παράκλη

σή μου εlναι νά αvξήσουμε τήν ποσότητα πού είσάγουμε 

άπό τή Σοβιετική "Ενωση στά 2.000.000 τόννους γιά 2-3 
χρόνια. 

;; 'Υπάρχει έπίσης τό θέμα τοίι έμπορικοίι ίσοζυγίου με
ταξύ τών δύο χωρών πού εlναι πολύ παθητικό είς βάρος τής 

'Ελλάδος καί θά παρακαλοίισα καί στόν τομέα αvτόν νά 

γίνει μία προσπάθεια γιά τή βελτίωση τής καταστάσεως. 

Κοσύγκιν: Τά θέματα τοu πετρελαίου καί τοu φυσικοί> 

άερίου δέν άπασχολοί>ν τήν Κυβέρνησή μου, διότι παρα

χωρεί μία ποσότητα στό υπουργείο 'Εξωτερικοu 'Εμπορί

ου, τό όποίο καί τήν κατανέμει στούς υποψηφίους αγορα

στές. 'Όταν καταρτίζονται τά οίκονομικά σχέδια καί κά

νουμε τούς υπολογισμούς πόσο συνάλλαγμα θά είσπρά

ξουμε άπό τίς εξαγωγές μας πετρελαίου, τά άναθέτουμε στό 

υπουργείο 'Εξωτερικοu 'Εμπορίου, τό όποίο άποφασίζει 

σέ ποιά χώρα θά πουλήσει πετρέλαιο καί σέ ποιά ποσότη

. τα. 
»('Ο κ. Κοσύγκιν συνεννοείται μέ τόν κ. Πατόλιτσεφ, 

υπουργό 'Εξωτερικοί> 'Εμπορίου). 

»Θά σάς δίνουμε 2.000.000 τόννους πετρέλαιο τό χρόνο. 
Καραμανλής: Μποροίιμε νά ύπολογίζουμε γιά 2-3 χρό

νια; 

Κοσύγκιν: Νομίζω ναί. Δέν εχουμε βέβαια καταρτίσει 

άκόμα τά σχετικά σχέδια γιά τό νέο πενταετές, συμφωνώ 

δμως γιά τήν πώληση 2.000.000 τόννων γιά τρία χρόνια. 
»Τό θέμα του άερίου εΙναι πολύ δύσκολο νά τό συζη

τήσουμε τώρα, διότι χρειάζεται μελέτη άεριοαγωγών καί 

διότι χρειάζονται συμπιεστές. Πρέπει νά τό μελετήσουμε 

άπό τή δική μας πλευρά. Σάς προτείνω νά μή τό συζητή

σουμε τώρα διότι, άφ' ενός μέν πρέπει νά μελετηθεί τό 

θέμα του αγωγοu, άφ' ετέρου εσείς πρέπει νά ζητήσετε 

άγωγό άπό τή Βουλγαρία. 

Καραμανλής: 'Υπάρχουν δύο προβλήματα. Τ6 ένα εl

ναι τής διευρύνσεως τοίι άγωγοίι καί τό άλλο τής κατα

σκευής άγωγοίι άπό τή Βουλγαρία. 

Κοσύγκιν: 'Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Ποιά εΙ ναι 

δμως ή ποσότητα φυσικοu άερίου πού επ\θυμείτε; 

Καραμανλής: 2.000.000 κυβικά μέτρα. 
Κοσύγκιν: Τώρα δέν μπορώ νά σάς απαντήσω, διότι δέν 

υπάρχει δυνατότητα μέ τίς σημερινές τεχνικές δυνατότητες 

του άγωγοu. c 

Καραμανλής: Miiς είπατε ότι τό θέμα αvτ6 άποτελεί 

θέμα μελέτης στό νέο πενταετές οίκονομικό σχέδιο τής 

ΕΣΣΔ. 

Κοσύγκιν: Θά λάβουμε υπόψη μας τό δικό σας αίτημα. 

Καραμανλής: Θά ήθελα νά προτείνω οί συνεργάτες μας 

πού εlναι έδώ νά συναντηθοίιν αύριο, νά έξετάσουν τά διά

φορα θέματα καί νά δοίιμε ποίι βρισκόμαστε. 

Κοσύγκιν: Συμφωνώ μαζί σας. 

»Μέ τίς διάφορες άλλες δυτικές χώρες, δπως μέ τή 

Γαλλία, άλλά καί μέ άλλες, εχουμε μακροχρόνιες εμπορι

κές συμφωνίες. Ό υπουργός 'Εμπορίου κ. Πατόλιτσεφ 

μοu λέει δτι ενδιαφερόμαστε νά συνάψουμε μέ τήν 'Ελλά

δα μιά άνάλογη συμφωνία. 

Καραμανλής: Δέν έχω άντίρρηση νά τ6 συζητήσουμε. 

Κοσύγκιν: Προτείνω τότε νά τό μελετήσουν τά υπουρ

γεία ' Εμπορίου. 

Καραμανλής: Σύμφωνοι. 'Ενδεχομένως θά μποροίισα 

νά στείλω καί είδικ6 ύπουργ6. 

Κοσύγκιν: Πρέπει νά βροuμε νέα προϊόντα γιά τίς άν

ταλλαγές μας καί νέες μορφές συνεργασίας. 

Καραμανλής: Σύμφωνοι. Καί αύριο πού θά συναντη

θοίιν οί συνεργάτες μας θά τ6 έξετάσουν. 

Σκατσκώφ: 'Αποδεχόμεθα τήν πρότασή σας νά συμ

πληρωθεί τό άρθρο 6 τής μονογραφηθείσης συμφωνίας 
Οίκονομικής καί Τεχνικής Συνεργασίας μέ τήν προσθήκη 

τής φράσεως "χωρίς νά θίγονται, ώς εκ τούτου, οί διεθνείς 

υποχρεώσεις εκατέρου Μέρους" (without prejudice to their 
international obligations ). 

Κοσύγκιν: Σάς προτείνω νά συνεχίσουμε μέ τήν εξέτα

ση όφσμένων διεθνών θεμάτων, δπως π. χ. τίς σχέσεις μας 

μέ τίζ 'Ηνωμένες Πολιτείες πού επηρεάζουν τίς διεθνείς 

σχέσεις. 

'-Καραμανλής: Συμφωνώ. Καί εlμαι εvτυχής πού θά 
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ακούσω τίς aπόψεις σας, γιά ενα τόσο σοβαρό θέμα. 

Κοσύγκιν: Γιά τήν προετοιμασία τής συναντήσεως 

Κάρτερ- Μπρέζνιεφ καί γιά τήν ύπογραφή τής συμφωνίας 

SALT ΙΙ εγινε πολλή δουλειά. Είμαστε βέβαιοι ότι ή συμ
φωνία αότή θά eχει aπήχηση στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, 

ό.φοu τήν ύπέγραψαν οί δύο πρόεδροι. 'Ύστερα όμως liρχι

σαν οί δυσκολίες γιά τήν έπικύρωση. 

»'Ένα μέρος τών γερουσιαστών πού εχουν διασυνδέ

σεις μέ τήν πολεμική βιομηχανία τών 'Ηνωμένων Πολι

τειών δούλεψε έναντίον αότών τών συμφωνιών, διότι θέ

λουν νέες παραγγελίες. Νά έπικυρωθεί ή όχι ή συμφωνία 

πού ύπέγραψαν οί δύο πρόεδροι; 'Όλα αότά περίεπλεξαν 

τή διαδικασία έπικυρώσεως τής συμφωνίας. 

»Γιατί δώσαμε τόσο μεγάλη προσοχή στή συμφωνία 

SAL Τ Π; Διότι νομίζαμε δτι ό.πό τήν ύπογραφή τής συμ
φωνίας αότής έπηρεάζεται ή πολιτική κατάσταση στίς σχέ

σεις μας μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί διότι νομίζαμε ότι 

θά έπηρεασθεί καί τό θέμα τοϋ aφοπλισμοί\. 

Καραμανλής : Γι' αύτό ή συμφωνία αύτή χειροιφοτή

θηκε άπό τόν κόσμο. Καί έγώ δήλωσα δτι συμβάλλει στήν 

είρήνη καί τόν άφοπλισμό. Τό δρfiμα ε[ναι δτι ή έξουσία 

στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες εlναι πολυεδρική καί πολλοί 

ε[ναι οι' παράγοντες πού έχουν γνώμη. 

Κοσύγκιν: 'Όταν πήγαμε νά ύπογράψουμε τήν συμφω

νία, πιστεύαμε ότι θά έπικυρωθεί. 

Καραμανλής: Δέν μποροuμε νά άλλάξουμε τό σύστημα 

τής 'Αμερικής. 

Κοσύγκιν: Πιστεύαμε ότι ή ύπογραφή αότής τής ,συμ

φωνίας ήταν πράξη ειρήνης πού θά έπικροτείτο καί πού θά 

όδηγοuσε στή συμφωνία SAL Τ ΠΙ. 
Καραμανλής: Τό άμερικανικό σύστημα δέν εlναι τα

χείας άποδόσεως. Πιστεύω, δμως, δτι ή συμφωνία τελικά 

θά έπικυρωθεί. 'Η μεγάλη διάκριση έξουσιών πού ύπάρχει 

στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν έπιτρέπει νά λαμβάνονται 

γρήγορα καί όμόφωνα άποφάσεις. Εlμαι βέβαιος δτι ή 

συμφωνία αύτή θά έπικυρωθεί κάτω άπό τήν πίεση τής 

κοινής γνώμης. 

Κοσύγκιν: Τελευταία εχουμε liλλη μία περιπλοκή. 'Εν

τελώς αιφνιδιαστικά περιεπλάκη ή κατάσταση μέ τό θέμα 

παρdμονής στήν Κούβα μιίiς σοβιετικής ταξιαρχίας. 'Η 
ταξιαρχία αότή βρίσκεται ό.πό 17 χρόνια στήν Κούβα, 
aποτελείται ό.πό 2.000 liνδρες πού έκπαιδεύουν τόν κουβα
νικό στρατό στά σύγχρονα όπλα πού δίνουμε στήν Κούβα . 

Συγχρόνως όμιλοϋν γιά τόν ύψηλό κίνδυνο γιά τήν aσφά

λεια τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

Καραμανλής: Οι' 'Αμερικανοί έγνώριζαν τήν vπαρξη 

τής ταξιαρχίας έκτοτε; 

Κοσύγκιν: · Ασφαλώς, δπως έγνώριζαν δτι δέν ύπάρ
χουν πυρηνικά όπλα. Τώρα δίδουν τήν έντύπωση δτι φο

βοϋνται ότι οί 2.000 liνδρες θά καταλάβουν τίς ' Ηνωμένες 

Πολιτείες . Οί 2.000 liνδρες πήγαν έκεί γιά λόγους έκπαι
δευτικούς, όπως ε{πα καί προηγουμένως. ·Ο κ. Κάρτερ δή

λωσε τελευταία ότι δέν παρατηρείται αϋξηση προσωπικοί\, 

οϋτε όπλων, οϋτε ό.εροπλάνων. 0{ 'Ηνωμένες Πολιτείες 

όμως εχουν μία βάση στό Γκουαντανάμο (Κούβα) μέ σύγ

χρονο όπλισμό. Δημιουργήθηκε πολιτικός θόρυβος καί μέ 

τό πρόσχημα αότό ζητοϋν αϋξηση τοϋ πολεμικοί\ προϋπο

λογισμοί\ πού ό.νέβηκε ήδη στά 3,5 δίς δολλάρια. 'Εμείς 
όμως δέν θά κάνουμε καμμιa αϋξηση. 

Καραμανλής: Δέν έχετε έσείς άνάγκη νά κάνετε αύξή

σεις, γιατί έχετε ήδη ύπεροχή. 

Κοσύγκιν: Γιατί τό νομίζετε; Δέν ε{ναι σκόπιμο νά συ

ζητηθεί τό θέμα, ό.λλά βλάπτει ό θόρυβος καί ή δημαγωγία 

πού γίνεται γι' αότό τό θέμα . Αϋριο τό πρωί θά μιλήσει ό 

Κάρτερ γι' αότό τό θέμα σέ λόγο του πού εχει προγραμμα

τίσει. 'Από τήν πλευρά μας θά συνεχίζουμε τήν πολιτική 

ε{ρήνης καί όλα τά πράγματα πού σχεδιάζουμε θά γίνουν 

χωρίς νά αόξήσουμε τόν προϋπολογισμό τών πολεμικών 

δαπανών. Θά κάνουμε τό πίiν γιά νά τήν μειώσουμε σέ 

ό.ναλογία μέ τίς μειώσεις τών liλλων χωρών. Νομίζουμε ότι 

ό πυρηνικόςόπλισμός πρέπει νά είναι ίσος. Οί 'Ηνωμένες 

Πολιτείες θέλουν ύπεροχή, έπειδή δμως έλέγχουμε ό eνας 

τόν liλλο, είμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε τήν κατάσταση . 

Καραμανλής : Τότε γιατί δημιουργήθηκε τό θέμα; Ή 

θεωρία μου εlναι δτι, dν οι' Κυβερνήσεις έρμήνευαν τά αί

σθήματα τών λαών, δέν θά ύπήρχαν προβλήματα. 'Εάν 

δμως ύπάρχουν, ε[ναι διότι ύπάρχει δυσπιστία μεταξύ τών 

Κυβερνήσεων, σέ συνδυασμό μέ τίς προσπάθειες δημιουρ

γίας έντυπώσεων. VΕτσι δημιουργείται τό κλίμα αύτό. 

Κοσύγκιν: Σ' eνα σεβαστό βαθμό γίνονται οί προσπά

θειες αότές ένόψει έκλογών στίς ·Ηνωμένες Πολιτείες. · Ο 

Κάρτερ εχει μειωμένη τή θέση του καί κάν'ει προσπάθειες 
γιά νά τήν ένισχύσει. Γιά τό λόγο αότc? δημιούργησε καί τό 

θέμα τής Κούβας. 

Καραμανλής: 'Ανεξάρτητα άπό τό ποίο μέρος φέρει 

τήν εύθύνη, ή ένταση μεταξύ τών δύο ύπερδυνάμεων ε[ναι 

δυσάρεστη. 

Ι(οσύγκιν: VΟχι μόνο δυσάρεστη . Χρειάζεται νά χρη

σιμ~~όιηθεί πιό βαpειά εκφραση. 
Καραμανλής: 'Επικίνδυνη. Τό κακό ε[ναι δτι τόν άντα

γωνισμό αύτόν τόν πληρώνουν οι' μικροί. 

Κοσύγκιν: Δέν ύπάρχει aνταγωνισμός μεταξύ τών λαών 

τής ΕΣΣΔ καί των ΗΠΑ. 'Επί Ροϋσβελ τ είμαστε σύμμαχοι 

γιά νά κατανικήσουμε τόν έχθρό . Σήμερα οί έσωτερικές 

ύποθέσεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρονται στόν 

διεθνή στίβο, ό.λλά παρά ταϋτα δέν τρέψουμε μίσος πρός 

τίς ΗΠΑ. 

Καραμανλής: Άπ' δ,τι γνωρίζω ούτε καί δ λαός τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών τρέφει μίσος γιά την ΕΣΣΔ. 

Κοσύγκιν: Τό είπα πρίν λίγες ήμέρες σέ ' Αμερικανούς 

γερουσιαστές. 'Αξιοσημείωτο είναι ότι ό θόρυβος πού δη

μιουργήθηκε φόβισε τόν ό.μερικανικό λαό. 

»Πρό ήμερων, έπίσης, δημιούργησαν eνα liλλο θέμα μέ 

τήν προσπάθεια νά κρατήσουν μία χορεύτρια πού ήθελε νά 

γυρίσει στήν πατρίδα της, ένώ δ Κάρτερ μίiς ελεγε ό.κριβώς 

τό aντίθετο. 

Καραμανλής: Τό γεγονός δτι γιά μιά χορεύτρια δημι

ουργήθηκε τόσος θόρυβος ε[ναι ένδεικτικό του κλίματος 

πού ύπάρχει. Νομίζω δτι τό δλο θέμα είναι μfiλλον παρεξή

γηση, διότι λογικά δέν μπορείς νά χρησιμοποιείς μιά χο

ρεύτρια γιά νά προκαλέσεις τόν άντίπαλό σου. 

ι>· Ο κ. Γκρομύκο γνωρίζει καλλίτερα άπό έμfiς πώς λει

τουργεί τό πολίτευμα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

Γκρομύκο: 'Ανέπνευσα πρό ήμερών τόν ό.μερικανικό 

ό.έρα καί μπορώ νά πώ ότι γιά μένα ήταν πολύ δύσκολο νά 

βρώ τήν liκρη γιά τή συμπεριφορά τών 'Αμερικανών μαζί 

μας. Οί ένέργειές τους δέν γίνονται μέ ψυχραιμία, ό.λλά 

έκπορεύονται ό.πό τά αισθήματα. Τό νά δδηγοϋνται μόνο 
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άπό τά αισθήματα, δέν προσφέρει βάση συνεννοήσεως, 

δπως δέν ύπάρχει βάση γιά τήν αύξηση των πολεμικών 

δαπανών. Γίνονται πολλές φορές δμιλίες πού ή μιά εΙναι 

άντίθετη άπό τήν aλλη καί φέρνουν στήν έπιφάνεια γεγονό

τα πού δ aνθρωπος δέν μπορεί νά καταλάβει. 'Όλα αuτά έν 

σχέσει μέ τίς διμερείς μας σχέσεις μέ τούς 'Αμερικανούς. 

Καραμανλής: Ή κατάσταση αύτή δέν όφείλεται στόν 

άμερικανικό λαό άλλά στό σύστημα πού έφαρμόζεται, πού, 

όπως εlπα προηγουμένως, εlναι πολυεδρικό καί μέ πολλές 

δμάδες έπιρροfίς. 

Κοσύγκιν: Ε{ναι τό στρατιωτικό- βιομηχανικό συγκρό
τημα. 

Καραμανλής: Γιά νά κρίνεις τόν άντίπαλό σου ή τόν 

συνομιλητή σου πρέπει νά ξέρεις τά προβλήματά του. 

Συμβαίνουν πολλά πράγματα στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες 

πού διαφορετικά τά άντιλαμβάνονται έκείνοι καί διαφορε

τικά έσείς. 

Κοσύγκιν: 'Ο κ. Κάρτερ παίρνει δμως μέρος σ' αuτές 

τίς καταστάσεις . 'Εμείς δέν δραματοποιοϋμε τά γεγονότα. 

'Απλώς άναφέρουμε τά θέματα. Βλέπουμε τήν άστάθεια 

τής πολιτικής τοϋ προέδρου καί τοϋ περιβάλλοντός του. 

Καραμανλής: Θά πρέπει νά παίρνουμε ώς δεδομένη τήν 

κατάσταση αύτή, γιά νά ξέρουμε πώς διαμορφώνονται οί 

θέσεις τους, π. χ. λαμβάνεται μιά άπόφαση άπό τήν Κυβέρ

νηση τfίς Σοβιετικfίς 'Ενώσεως καί τήν έπομένη τίθεται σέ 

έφαρμογή. 'Αντίθετα, στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, πρίν 

μπεί σέ έφαρμογή, περνii άπό άπειρα κανάλια. Τό ξέρω 

αύτό, διότι τόσα χρόνια πού έχουμε συνεργασία μαζί τους 

διαπιστώνω ότι πολλές φορές vπάρχουν πράγματα πού δέν 

όφείλονται σέ κακή θέληση, άλλά στό σύστημα. Γι ' αύτό, 
όπως είπατε, κύριε πρόεδρε, χρειάζεται ύπομονή καί ψυ

χραιμία. 

Γκρομύκο: 'Όλα αuτά δμως τά κάνουν οί aνθρωποι. 

Κοσύγκιν: Ξέρετε δτι ϋστερα άπό τήν σύναψη τής συμ

φωνίας SAL Τ ΙΙ δλοι άνέπνευσαν πιό έλεύθερα, διότι aνοι
ξε δ δρόμος γιά aλλες συμφωνίες. 'Όταν δμως βλέπουμε τί 

εκταση παίρνει αuτή ή συζήτηση καί τί κακία ύπάρχει στό 

θέμα, οί ανθρωποι άρχίζουν νά φοβοϋνται. 

Καραμανλής: Οί συζητήσεις αύτές εlναι άναπόφευκτες 

λόγω τού συστήματος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. ΝΕχουν 

ένα σύνταγμα 200 έτών, μέ αύστηρή διάκριση τών έξουσι
ών. Ούτε δ πρόεδρος μπορεί νά διαλύσει τό Κογκρέσσο, 

ούτε τό Κογκρέσσο μπορεί νά άνατρέψει πρόεδρο. 'Όταν 

δέν μπορούν νά συμφωνήσουν, δέν μπορούν νά έχουν συγ

κεκριμένη πολιτική. Προσπαθώ νά δώσω μιά έξήγηση αύ

τών τών φαινομένων. Δέν νομίζω ότι ύπάρχει κακή πρόθε

ση. 'Υπάρχουν βέβαια κύκλοι πού έχουν κακή πρόθεση, 

δέν μπορεί όμως κανείς νά καταλογίσει εύθύνες γιά τό σύ
νολο. 

Κοσύγκιν: Ούτε καί μείς καταλογίζουμε εuθύνες γιά τό 

σύνολο. 

Καραμανλής: Θά ήθελα νά σiiς ρωτήσω πώς βλέπετε τό 

μέλλον τfίς διεθνούς καταστάσεως; 

Κοσύγκιν: Γίνονται προσπάθειες γιά τήν δημιουργία 

μιας συμμαχίας 'Ιαπωνίας - Κίνας - ΗΠΑ. 
Καραμανλής: Δέν νομίζω ότι έχετε δίκιο. 

Κοσύγκιν: Γίνονται δμως προσπάθειες. "Οταν πρόκει

ται γιά έσωτερική ύπόθεση, ας γίνει δ,τι θέλουν. 'Όταν 

δμως γίνεται λόγος εις βάρος τρίτων χωρών καί θίγονται 

τρίτες χωρες, ή κατάσταση δυσκολεύει καί γίνεται έπικίν

δυνη. Π.χ. ύπογράψαμε τήν συμφωνία SALT ΙΙ καί στή 
συνέχεια λένε δτι θά φέρουν στήν Εuρώπη δπλα, μή στρα

τηγικά, πυρηνικά δμως . Γιατί; Μιά μόνο έξήγηση ύπάρχει. 

Ν Ας σκοτώνονται οί Εuρωπαίοι καί μείς θά κaθόμαστε νά 
τούς μετράμε. 'Η Εuρώπη εΙ ναι πυκνοκατοικημένη καί σέ 

περίπτωση έκρήξεως τά θύματα θά εΙναι πολλά. 

Καραμανλής: Οί Εύρωπαίοι δέν εlναι κουτοί γιά νά γί

νονται όργανα τών 'Αμερικανών. Στήν Εύρώπη όμως 

vπάρχει τό αίσθημα άνασφάλειας. 

Κοσύγκιν: Μήπως μπορείτε νά μάς πείτε τί θά μπορού
σαμε νά κάνουμε γιά νά περιορισθεί ή άνασφάλεια καί νά 

αuξηθεί ή έμπιστοσύνη. 
Καραμανλής: Νά πάψουν οί δύο μεγάλοι νά άνταγωνί

ζονται. 'Εμείς υποστηρίζουμε τόν άφοπλισμό. "Οπως ε{ πα 

όμως καί στήν Εiδική Σύνοδο τού ΟΗΕ, πρέπει νά αύξηθεί 

τό αίσθημα άσφαλείας. Βέβαια, τίθεται τό έρώτημα: δ άφο

πλισμός θά δδηγήσει στήν άσφάλεια ή ή άσφάλεια στόν 

άφοπλισμό; Τ ράντα χρόνια συζητούμε γιά τόν άφοπλισμό 

καί δέν γίνεται τίποτε. Κανένας, όταν αlσθάνεται ότι άπει

λείται, δέν άφοπλίζεται . "Οταν δ φόβος τfίς άπειλής έκλεί

ψει τότε μόνο μπορούν νά άφοπλισθούν. 

Γκρομύκο: Δένε{ ναι καλό τό γεγονός δτι ύπάρχ!:1. αuτό 
τό αίσθημα. 

Καραμανλής : Πρέπει νά τό διαλύσουμε. 

Κοσύγκιν : Γιά δλα τά θέματα πού άναφέρατε εχουν γί

νει σοβιετικές προτάσεις στόν ΟΗΕ. 'Ο κ. Γκρομύκο μπο

ρεί νά σaς δώσει ενα κατάλογο. 'Όλες δμως οί προτάσεις 

αuτές εχουν μπλοκαριστεί άπό τούς 'Αμερικανούς . 'Εκεί

νο πού θέλουν ε{ναι νά εχουν ύπεροχή. η θά γίνει δμως μέ 

μιά τέτοια κατάσταση. 

Καραμανλής: Πρέπει νά ύπάρχει Ισορροπία. 

Κοσύγκιν: 'Όταν δέν ύπάρχει ισορροπία δδηγούμεθα 

στόν πόλεμο. 

Καραμανλής : Αύτή τή στιγμή οί 'Ηνωμένες Πολιτείες 

καί ή Εύρώπη πιστεύουν ότι έχετε μεγάλη vπεροχή στά 

συμβατικά όπλα. 

Κοσύγκιν: Αuτούς τούς ισχυρισμούς τούς εχουμε άκού

σει πολλές φορές. 'Εσείς αισθάνεσθε δτι άπειλείσθε; 

Καραμανλής: Ν Α ν εlχα αύτό τό αίσθημα, δέν θά ήμουν 

έδώ. 

Κοσύγκιν: Πολύ καλά μιλήσατε καί είπατε πώς δημι

ουργείται δυσπιστία καί τελευταία ή Δυτική Εuρώπη αισθά

νεται φόβο εναντι τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 'Εσείς πι

στεύετε τό παραμύθι δτι τό τάγμα πού ύπάρχει στήν Κούβα 

άπειλεί τήν 'Αμερική; Ε{ ναι 2.000. 'Εσείς φοβηθήκατε 

άπό τό γεγονός; 

Καραμανλής: 'Απ' αύτούς δέν φοβάμαι. 'Υπάρχει 

όμως ή άμοιβαία δυσπιστία. 'Εάν vπάρχει, έστω καί &άρι

στα, δ κίνδυνος πολέμου, εlναι φυσικό δ καθένας νά θέλει 

νά ένισχύσει τήν άμυνά του. Καί έπειδή vπάρχει αύτή ή 

δυσπιστία, δημιουργείται όλη αύτή ή κατάσταση. Στήν 

'Αμερική λένε ότι ή Σοβιετική ΝΕνωση άπειλεί όλο τόν 

κόσμο καί άντίστροφα. Δέν μπορεί όμως κανείς νά έχει 

όλο τόν κόσμο. "Οποιος τό δοκίμασε &πέτυχε. Ό φαύλος 

αύτός κύκλος φτάνει στόν παραλογισμό. 

Κοσύγκιν: Ή χώρα σας εΙναι σύμμαχος στό ΝΑΤΟ μέ 

ψήφο. Οί ΗΠΑ θά φέρουν στήν Εuρώπη πυρηνικά δπλα . 

'Εναντίον ποίου στρέφονται; 
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Καραμανλής: Κατ' άρχήν δέν ε{ναι άλήθεια ότι τό έδf~ 

χθησαν οί χώρες τοv ΝΑ ΤΟ. Γιά τήν 'Ελλάδα ή θέση μας 

ε{ναι lδιότυπος καί δέν έχουμε ψήφο στό στρατιωτικό σκέ

λος. 'Αλλά νομίζω ότι καί οί άλλες χώρες δέν έχουν συμ

φωνήσει. Ή συζήτηση, δμως, γίνεται γιατl όπάρχει ή 

γνώμη δτι στήν Εύρώπη όπάρχει μεγάλη δυσαναλογία δυ

νάμεων. 

Κοσύγκιν: τί συμπέρασμα μποροuμε νά βγάλουμε; ΗΟ

τι δ,τι λένε γιά τήν Σοβιετική 'Ένωση ε{vαι σωστό; 

Καραμανλής: Ή Δυτική Εύρώπη ε{ναι σύμμαχος τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών καί ε{ναι φυσικό νά συζητούν τό 

θέμα τής άμυνάς τους. 

Κοσύγκιν: 'Εναντίον ποίου θά άμυνθείτε; 

Καραμανλής: 'Εναντίον τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, δ

πως καί ή Σοβιετική ΗΕνωση έναντίον τής Δύσεως. Γιατί 

δπλίζεσθε έσείς; 

Κοσύγκιν: 'Όχι γιά έπιθετικούς, άλλά γιά άμυντικούς 

σκοπούς. Προτείναμε γι' αuτό τή σύναψη συμφώνου μ ή 

έπιθέσεως. Δέν θέλουμε τόν πόλεμο. Θέλουμε τήν είρήνη 
μέ δλους τούς λαούς. 'Όταν πάρετε τίς δμιλίες μας καί τίς 

μελετήσετε δέν θα βρείτε τίποτε άπό τό όποίο θά συμπερά

νετε δτι θά κάνουμε έπίθεση. 'Εάν δμως διαβάσετε τόν 

Κάρτερ, έκεί ύπάρχουν άπειλές έπιθέσεως. 

Καραμανλής: Ή γνώμη μου ε{ναι ότι τό πιό έπικίνδυ-

νο εlναι ή σύγχυση πού έπικρατεί σήμερα. 

Κοσύγκιν: Ποιός τήν ύποδαυλίζει; 

Καραμανλής: 'Από όλες τίς μεριές. 

Κοσύγκιν: ~Οχι άπό έμdς. 

Καραμανλής: Τό έκτιμώ, δέν μπορώ δμως νά τό έλέγξω. 

Κοσύγκιν: Μέ δλη τήν είλικρίνεια σdς έρωτώ. Πιστεύ• 

ετε δτι θέλω τόν πόλεμο; Πώς θά κάνουμε τό έργοστάσιο 

άλουμίνας; 

Καραμανλής: Δέν πιστεύω δτι καί οί άλλοι έχουν αύτή 

τήν πρόθεση. 

Κοσύγκιν: Θά ήθελα τή δική σας γνώμη. Διότι στό Πο

λιτικό Γραφείο του ΚΚΣΕ δέν ύπάρχει τέτοια πρόθεση. Θά 

τόν/πετούσαμε στόν ποταμό έκείνο πού θά ε{ χε τέτοια άν

τίληψη. 'Εμείς εχουμε διάφορα σχέδια γιά νά αuξήσουμε 

καί νά καλλιτερεύσουμε τή ζωή του λαού μας. Θέλουμε νά 

μπορέσουμε νά τά πραγματοποιήσουμε καί γιά τό λόγο 

αuτό δέν θέλουμε τόν πόλεμο. "Αλλοι ε{ ναι έκείνοι πού 

θέλουν τόν πόλεμο γιατί εχουν προβλήματα. 

Καραμανλής: Ή Σοβιετική ΗΕνωση έχει τό αίσθημα 

δτι άπειλείται άπό τήν Δύση. 

Κοσύγκιν: Ρωτείστε τούς 'Αμερικανούς. Διαβάστε τούς 

λόγους των 'Αμερικανών καί τούς λόγους των προέδρων 

τών άμερικανικών έταιριών πού παράγουν δπλα. 

Καραμανλής: Πιστεύω δτι οί φόβοι σας ε[ ναι άβάσιμοι. 

Κοσύγκιν: Προτείνω νά πdμε τώρα στό γεuμα πού μdς 

περιμένει καί νά συνεχίσουμε τίς συνομιλίες μας αϋριο». 

(Δεύτερη συνάντηση, Τρίτη, 2 'Οκτωβρίου 1979). 
Κοσύγκιν: Διαβάσατε μήπως τό λόγο του Κάρτερ; 

Καραμανλής: Δέν τόν διάβασα, άλλά μέ ένημέρωσαν 

δι' όλίγων τηλεφωνικώς. 'Η έντύπωσή μου πάντως ε[ ναι 

δτι τό θέμα ξεφουσκώνει. 

Κοσύγκιν: Θά σdς δώσω ενα άντίγραφο καί δταν εχετε 

χρόνο διαβάστε το. 

Καραμανλής: Θά τό διαβάσω καί θά διατυπώσω έλεύ

θερα τή γνώμη μου. 

Κοσύγκιν: Δέν θά ε{ναι δμως τίποτα εuχάριστο. 

Καραμανλής: 'Εκείνο πού εlναι σοβαρό εlναι ή συνέ

χεια. Καί κατά τήν γνώμη μου δέν νομίζω δτι θά πρέπει νά 

δοθεί συνέχεια. 
Κοσύγκιν: ΗΟσον άφορα τήν Κούβα, δέν εχει τίποτα vά 

πεί καί επεσε εξω. Τό μόνο πού ε{πε ε{ναι δτι θά κάνει 

άπόβαση 1.500 άνδρών στή βάση Γουαντανάμο. Θά αuξή
σει έπίσης τόν άριθμό τών στρατευμάτων στήν Καραϊβική, 

θά αuξήσει τήν έπαγρύπνηση, κ.τ.λ. Στήν κατάσταση του 
σοβιετικοί) τάγματος στήν Κούβα δέν θά άλλάξει τίποτα. 

'Όπως ήταν, ετσι θά μείνει. Ήταν ενα θεατρικό εργο γιά 

τό τίποτα. 

Καραμανλής: Εlναι δύσκολο νά κάνω κρίσεις ή νά δώ
σω συμβουλές. ·Η γνώμη μου εlναι νά μ ή δοθεί συνέχεια. 

Κοσύγκιν: Πάντοτε ε{ναι δυνατό νά άκούσει κανείς τίς 

συμβουλές. 'Αλλά διαφορετικά ε{ναι πώς θά ένεργήσει. 

Καραμανλής: Πάρτε το ώς εύχή. 

Κοσύγκιν: Καί γιά τήν εuχή ίσχύει ή ίδια παρατήρηση. 

Καραμανλής: Θά ήθελα νά ρωτήσω τόν κ. πρωθυπουρ-

γό έάν έχει ένδιαφέρον νά άνταλλάξουμε άπόψεις γιά όρι

σμένα εlδικά θέματα. Π. χ. τής Κύπρου, τά έλληνοτουρκικά. 

'Επαναλαμβάνω, έάν ένδιαφέρεται δ κ. Κοσύγκιν. 
Κοσύγκιν: Βεβαίως. 

Καραμανλής: Ή ίστορία τής Κύπρου καί τά πρόσφατα 

γεγονότα ε{ ναι γνωστά καί δέν νομίζω ότι ε{ναι άνάγκη νά 

άναφερθώ σ' αύτά. Ή εlσβολή στήν Κύπρου, έγινε προ

γραμματισμένα. Καf τό λέω αύτό γιά νά μπορέσουμε νά 

έκτιμrjσουμε τήν περίπτωση. Οvτε δ κ. Κοσύγκιν, οvτε 

έγώ, είμαστε στρατηγοί. Εlναι όμως γνωστό δτι, γιά νά γί
νει μιά τέτοια στρατιωτική έπιχείρηση, άπαιτείται ένα 

στρατηγικό σχέδιο. Ή εlσβολή αύτή έγινε μέ βάση τό 

στρατηγικό σχέδιο ΑΠΙΑΑΣ. Δέν έγινε μέσα σέ μιά 

έβδομάδα τό σχέδιο αύτό. Ήταν μέσα στό συρτάρι. Εlχαν 

συνεπώς τήν πρόθεση νά βάλουν χέρι στό νησί. Τό πρό

σχημα τούς τό έδωσαν ol συνταγματάρχες καί έπωφελήθη
καν τής εύκαιρίας. 'Εάν δμως μπορεί νά λεχθεί δτι όπήρχε 

κάποια δικαιο}ι.ογία γιά τήν πρώτη εlσβολή, δέν έχουν 

καμμιά δικαιολογία γιά τήν δεύτερη. 

;;Θά ήθελα νά διευκρινήσω δτι δέν έπωφελοvμαι τής 

εύκαιρίας γιά νά κατηγορήσω τούς άντιπάλους μου. Θέλω 

άπλώς νά γνωρίζει ή Σοβιετική Κυβέρνηση πώς έκτιμοvμε 

τήν κατάσταση άπ6 έλληνικής πλευράς. 
;; Ά νεξάρτητα δμως άπό τό ίστορικό, ή Τουρκία έξα

κολουθεί σήμερα ν.ά κατέχει τό ήμισυ τής Κύπρου καί νά 

άπειλεί νά καταλάβει καί τό όπόλοιπο. Οί Τουρκοκύπριοι 

άποτελοvν τό 18% του πληθυσμού καί κατέχουν τό 40% τοv 
έδάφους. Συνέπεια αύτfjς τής καταστάσεως εlναι ή δημι

ουργία 200.000 πρqσφύγων. Τηρουμένων τών άναλογιών, 
αύτό σημαίνει ότι ' θά όπήρχαν στή Σοβιετική "Ενωση 
80.000.000 πρόσφυγες, άφοv ol 200.000 πρέπει νά όπολογι
σθοvν έπί συνόλου πληθυσμού 500.000. 

Κοσύγκιν: Οί πρόσφυγες ε{ναι άκόμη στίς σκηνές; 

Καραμανλής: Μερικοί ε{ναι άκόμη στίς σκηνές. Μερι

κοί έχουν τακτοποιηθεί πρόχειρα. 

Κοσύγκιν: Όί Τοuρκοι κατέχουν τά σπίτια τους; 

Καραμανλής: Ναί καί άκόμη κάτι χειρότερο. νΕφεραν 

άπό τήν Τουρκία έποίκους γιά νά δημιουργήσουν μιά μό-
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νιμη κατάσταση. Τό θέμα αύτό παραμένει άνοικτό. Καί 

πέραν τής άνθρωπιστικής πλευράς, ε{ναι εστία έντάσεως 

πού μπορεί νά δημιουργήσει δυσάρεστες καταστάσεις. Οί 

Τουρκοι δέν δείχνουν προθυμία, μολονότι ή ελληνοκυπρι

ακή πλευρά ε{ ναι μετριοπαθής καί προτείνει πράγματα πού 

μπορουν νά δεχθουν. 

» I. Οί Κύπριοι δέχονται τήν δμοσπονδιακή μορφή πού 
ζητουσαν οί Τουρκοκύπριοι, 

»2. δέχονταυιά κρατήσουν οί Τουρκοκύπριοι 25% του 
έδάφους άντί 18%, 

»3. δέχονται νά ύπάρχει κεντρική Κυβέρνηση μέ σχετι
κώς χαλαρές έξουσίες. 

»Τούς προσφέρουν συνεπώς δ, τι θά μπορουσαν νά ζητή

σουν. Παρά ταυτα οί Τουρκοκύπριοι δέν συμφωνουν. 

'Υπάρχουν έπίσης άποφάσεις του Συμβουλίου 'Ασφαλεί

ας γιά νά άποχωρήσουν τά στρατεύματα . Παρά ταυτα πα

ραμένουν έκεί 30.000 άνδρες, 300-400 τάνκς γιά νά άντιμε
τωπίσουν εναν άοπλο πληθυσμό. Δημιουργουν τήν έντύ

πωση δτι θά ύπάρξει σέ δεύτερη φάση νέα έπιχείρηση. 

Γκρομύκο: 'Εμείς οί ίδιοι ύποβάλαμε πρόταση γιά νά 

άποχωρήσουν τά τουρκικά στρατεύματα. 

Καραμανλής: Τό γνωρίζουμε καί τό έκτιμοίJμε. Τό θέμα 

εlναι πώς οί ΤοίJρκοι θά ι5ποχρεωθοίJν νά άποχωρήσουν; 

Κοσύγκιν: Νά τό θέσουμε στόν ΟΗΕ. 

Καραμανλής: Θά τεθεί. "Εχουμε δμως άρκετές άποφά

σεις τijς Γενικής Συνελεύσεως καί τοίJ Συμβουλίου 'Ασφα

λείας, έκ τών δποίων τήν μία τήν ψήφισε καί ή Τουρκία. 

Τό νά προσθέσουμε μία άκόμα άπόφαση δέν σημαίνει τί

ποτα. Θά βοηθήσει, άλλά δέν θά δώσει λύση. 

Κοσύγκιν: Βλέπετε, ίσως, δτι τά κυπριακά γεγονότα 

έξυπηρετουν πολλούς. Τούς "Αγγλους πού εχουν βάσεις 

στήν Κύπρο καί τό τουρκοκυπριακό μέρος τής Κύπρου 

ε{ναι ύποκατάστημα τής Τουρκίας, άφου ε{ναι έκεί τά 

τουρκικά στρατεύματα, διοικουν τό τμήμα αύτό, μεταφέ

ρουν έποίκους, κ.λ.π. ΥΟταν δημιουργήθηκε τό θέμα τών 

προσφύγων του Βιετνάμ εγινε τόσος θόρυβος. Τό ίδιο δμως 

θέμα γιά τούς πρόσφυγες στήν Κύπρο δέν ένοχλεί. 

Καραμανλής: Κατεδικάσθη ή Τουρκία άπό τούς διε

θνείς όργανισμούς. Ή λύση έξαρτiiται άπό τήν Τουρκία. 

Κοσύγκιν: Καί οί άποφάσεις τής Τουρκίας έξαρτώνται 

άπό τήν ' Αγγλία καί τίς ΗΠΑ. Ψηφίζουν άπό τή μιά πλευ

ρά καί κάνουν άλλα άπό τήν άλλη. 

Καραμανλής: Δέν νομίζω δτι έχετε δίκιο. Ή Δύση έχει 

συμφέρον νά διευθετηθεί τό Κυπριακό. 'Η έκκρεμότης φέ

ρει σέ άντίθεση τήν 'Ελλάδα μέ τήν Τουρκία καί έξασθε

νίζει τό ΝΑΤΟ. "Οτανέ'yινε ή εΙσβολή, οί 'Ηνωμένες Πο

λιτείες έπέβαλαν έμπάργκο. Ή Τουρκία άπείλησε δτι θά 

έκδιώξει τίς βάσεις τους καί οί ΗΠΑ ήραν τό έμπάργκο. 

Πιστεύω δτι μόνο ή Τουρκία μπορεί νά λύσει τό πρόβλημα 

διότι έκείνη άνοιξε τήν πληγή καί μπορεί καί νά τήν κλεί

σει. 'ΕκτιμοίJμε θετικά τή σοβιετική θέση στό Κυπριακό, 

καί θά παρακαλοίJσα νά συνεχίσετε νά τήν τηρείτε, διότι ή 

χώρα σας έχει βάρος καί μπορεί νά βοηθήσει. 

Κοσύγκιν: Γιά τό Κυπριακό εχουμε τήν ίδια θέση. Καί 

στόν ΟΗΕ εχουμε ύποστηρίξει τίς θέσεις σας γιατί ε{ναι 

δίκαιες . Καί στό μέλλον θά κάνουμε τό ίδιο πράγμα. Δέν 

πιστεύω δμως δτι ή λύση του προβλήματος έξαρτάται 

100% άπό τήν Τουρκία. Τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας παίρνει 
άποφάσεις. 'Η Γενική Συνέλευση έπίσης. Συγχρόνως 

δμως οί 'Αμερικανοί συνεχίζουν νά δίδουν δπλα στούς 

Τούρκους. Αύτή ή κατάσταση έξυπηρετεί καί τούς "Άγ

γλους καί τούς 'Αμερικανούς. Καί έγώ δέν ε{μαι πεπεισμέ

νος δτι δλα τά εύρωπαϊκά Κράτη θέλουν νά λυθεί τό Κυ

πριακό καί νά φύγουν άπό τήν Κύπρο οί βάσεις. 'Η όημε

ρινή κατάσταση τούς έξυπηρετεί, διότι ή Έλλάς δέν θά 
πολεμήσει μέ τήν Τουρκία καί έπομένως κανείς δέν άνη

συχεί. Οί δυνάμεις πού εχουν βάσεις στήν Κύπρο δέν ένδι

αφέρονται νά τίς παραδώσουν στό κυπριακό λαό. 

Καραμανλής: Αuτά πού λέτε έπιβεβαιώνουν δ,τι εlπα 

καί χθές. "Οτι ι5πάρχει δηλαδή άμοιβαία δυσπιστία. Γνω

ρίζω τό θέμα καλλίτερα άπό τόν καθένα, διότι άσχολοίJμαι 

μέ αuτό έδώ καί 25 χρόνια. ΥΟταν ήμουν πρωθυπουργός, 
συμφώνησα καί δόθηκε άνεξαρτησία στήν Κύπρο, έγκατα

λείποντας τήν lδέα τijς 'Ενώσεως. ΥΟταν έφυγα, έγιναν 

άλλα πράγματα. Αίγο οί συνταγματάρχες, λίγο δ Μακά

ριος, λίγο οί ΤοίJρκοι καί ή κατάσταση άλλαξε. Τώρα πού 

γύρισα καί πάλι στήν 'Ελλάδα, μοίJ ξαναφόρτωσαν τό Κυ

πριακό. Πρέπει νά ξέρει δ κ. πρωθυπουργός δτι τό Κυ

πριακό, δπως έξελίσσεται, ε{ ναι εiς βάρος τijς Δύσεως. Καί 

συνεπώς κακώς υποστηρίζει δτι ή Δύση παρεμποδίζει τή 

λύση του. 

Κοσύγκιν: 'Όσον άφορα τήν έμπιστοσύνη πού εlπατε, 

θά ήθελα νά πώ δτι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες θά δείξουν 

συμπάθεια καί θά σφίξουν τό χέρι. Τό ίδιο θά κάνουν καί οί 

"Αγγλοι. 'Αλλά δλα τά προβλήματα θά παραμείνουν . 

Καραμανλής: Μά αuτό εlναι εiς βάρος τους. 

Κοσύγκιν: ΕΙ ναι εiς βάρος τής 'Ελλάδος. 

Καραμανλής: Εlναι δμως εlς βάρος καί τijς Συμμαχίας 

τοίJΝΑΤΟ. 

Κοσύγκιν: Οί Τουρκοι παίρνουν μέρος σέ δλες τίς δου

λειές του ΝΑΤΟ καί θέλουν νά δώσουν βάση στό κατεχό

μενο κυπριακό τμήμα τής Κύπρου. 

Καραμανλής: ΥΟλα αuτά εlναι εiς βάρος τοίJ ΝΑΤΟ. 

'Εν πάση περιπτώσει, έχουμε διαφορετική έκτίμηση τοίJ 

θέματος. Χρειάζεται νά άσκηθεί ι]θική πίεση στούς Τούρ

κους, καί υπολογίζουμε καί σέ σάς γι ' αuτό τό θέμα. 
Κοσύγκιν: 'Εμείς δέν θά άλλάξουμε στάση, άλλά νομί

ζω δτι, έάν πιστεύετε δτι δ λα έξαρτώνται άπό τήν Τουρκία, 

τότε κάνετε λάθος. Διότι, έάν οί ΗΠΑ, ή 'Αγγλία καί έμείς 

ένδιαφερθουμε, νομίζετε δτι μπορουν νά άντισταθουν; Θά 

πάρουν διαταγή καί θά φύγουν. 

Καραμανλής: Νομίζω δτι άσκήθηκε πίεση δχι δμως 

στήν έκταση πού έπρεπε. 'Εάν δέν μποροίJν νά τήν άναγκά

σουν νά φύγει, δέν μποροίJν νά τήν ι5ποχρεώσουν νά μείνει. 

Αuτό έννοώ δταν λέγω δτι ή λύση έξαρτiiται άπό τήν 

Τουρκία. Εlναι πάντως εuνόητο δτι ή διατήρηση αuτijς τijς 

πληγής δημιουργεί ένταση. 

Κοσύγκιν: Μπορείτε νά μίiς θεωρήσετε ώς συμμάχους 

σας σ' αύτό τό θέμα. Καί στόν πολιτικό τομέα θά κάνουμε 

δ,τι ε{ναι δυνατόν γιά νά άποκαταστήσουμε τήν κατάστα

ση, δπως ήταν πρίν άπό τά γεγονότα . ·Η λύση πάντως δέν 

έξαρτίiται μόνο άπό τήν Τουρκία. 

Καραμανλής : ·Υπάρχει περίπτωση λήψεως μέτρων άπό 

τό Συμβούλιο 'Ασφαλείας; 

Κοσύγκιν: Πιστεύετε δτι μπορείτε νά ληφθεί μιά τέτοια 

άπόφαση; 

Καραμανλής : Μπορεί νά μπλοκαρισθεί, άλλά έσείς τί 
νομίζετε; 
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Κοσύγκιν: Ζυγίσετε δλες τίς πλευρές . Συμβουλευθείτε 

τόν γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Βγάλτε τό συμπέρασμά 

σας πώς μποροuμε νά ένεργήσουμε γιά τήν λύση του Κυ

πριακοί\ . 

Γκρομύκο : 'Εκτός άπό αυτά πού είπατε, ισχύει ή πρό

τασή μας γιά τήν σύγκληση διεθνοuς διασκέψεως γιά τό 

Κυπριακό. ·Η ·Ελλάς καί ή Κύπρος μποροuν νά άναζωο

γονήσουν τό θέμα. 

Καραμανλής: ·Εμείς δέν έχουμε άντίρρηση γιά καμμιά 

πρ6ταση, άρκεί νά εlναι στά πλαίσια τοίί ΟΗΕ. Θά δώ 

τώρα τ6ν κ. Κυπριανού καί θά τ6ν ένημερώσω σχετικά. 

Γκρομύκο: Τό Κυπριακό βρίσκεται αυτή τή στιγμή σέ 

κατάψυξη . 'Όταν ήμουνστή Νέα 'Υόρκη πρίν λίγες μέρες, 

μίλησα μέ τόν κ. Κυπριανοu καί διαπιστώσαμε δτι τό θέμα 

βρίσκεται σέ στασιμότητα. ·Ο κ. Κυπριανοu άνησυχεί. 

Κοσύγκιν: 'Όταν τό Κυπριακό άναζωογονηθεί άπό 

δλες τίς πλευρές, τότε θά δοuν δτι γίνονται ουσιαστικές 

προσπάθειες (Κοινοπολιτεία, ·Αδέσμευτοι κ.λ.π.) . 

Καραμανλής: Σέ κάθε διεθνή όργανισμό φέρουμε τ6 

Κυπριακό, τ6 δ ποίον ώς θέμα εlναι πλέον γνωστό. Τό πρ6-

βλημα εlναι δτι oi άποφάσεις δέν γίνονται σεβαστές. Τό 
. άποτέλεσμα εlναι νά δημιουργείται μιά δυσπιστία τών λα
ών πρ6ς τούς διεθνείς όργανισμούς, άφοίί κανείς δέν σέβε

ται τίς άποφάσεις πού λαμβάνονται. 

Γκρομύκο: 'Όσον άφορά τό Κίνημα τών 'Αδεσμεύτων, 

δέν μποροuμε νά ποuμε δτι άσχολήθηκε μέ τήν ουσία του 

προβλήματος, άφοu ή 'Ελλάς καί ή Τουρκία δέν άνήκουν 

στό Κίνημα. 

Καραμανλής: Oi διεθνείς όργανισμοί δέν δίνουν λύ
σεις. Βγάζουν άποφάσεις. 

Κοσύγκιν: 'Η Κύπρος ε{ναι άνεξάρτητο Κράτος καί 

μπορεί νά ένεργήσει μέσα στά πλαίσια του Κινήματος των 

'Αδεσμεύτων γιά νά καταδικασθεί ή Τουρκία. Στήν 'Αβά

να δμως οί 'Αδέσμευτοι δέν καταδίκασαν τήν Τουρκία. 

Γκρομύκο : Οί 'Αδέσμευτοι δέν μποροuν νά κάνουν τί

ποτα. (Ήταν φανερή ή περιφρόνησή του γιά τούς • Αδέ
σμευτους). 

Καραμανλής: Oi διεθνείς όργανισμοί εύχολογοίίν. Δέν 

έχουν δύναμη. 

Κοσύγκιν: Τότε νά πάμε στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας. 

Συνεννοηθεί τε μέ τό γενικό γραμματέα τοu ΟΗΕ. Μπορεί

τε νά άξιοποιήσετε καί τίς δικές μας θεσεις γιά τό Κυπρια
κό . 

Καραμανλής: ~Εχει aλλο θέμα δ κ. πρόεδρος; 

Κοσύγκιν: Μποροuμε νά σας ποuμε γιά τίς σχέσεις μας 

μέ τήν Τουρκία. 

Καραμανλής: Ναί μiiς ένδιαφέρουν. 

Κοσύγκιν: Μποροuμε έπίσης νά σας μιλήσουμε γιά τίς 

σχέσεις μέ τήν Κίνα. 

Καραμανλής: Πώς άντιμετωπίζετε τήν έλληνοτουρκική 

διένεξη πού δημιουργεί ή Τουρκία. 

~ Κοσύγκιν: Τό κυριότερο θέμα ε{ναι ή Κύπρος. Οί άπό

ψεις μας συμπίπτουν. 'Εάν τό θέσετε τό θέμα αυτό, θά σας 

ύποστηρίξουμε. 
Καραμανλής : 'Εκτ6ς άπό τήν Κύπρο ι5πάρχει καί ή έλ

ληνοτουρκική διένεξη πού προκαλεί ή Τουρκία. Δέν θέλω 

νά τ6 συζητήσουμε παρά μ6νο έφόσον δ κ. πρ6εδρος ένδι

αφέρεται. 

Κοσύγκιν: 'Εδώ βέβαια εχετε προβλήματα στό Αιγαίο 

πού δέν έμφανίστηκαν τώρα, άλλά τά όποία ύπήρχαν άπό 

καιρό. 

Καραμανλής: ~Οχι. Δημιουργήθηκαν τώρα. 

Κοσύγκιν: 'Εσείς δέν θέλετε νά λύσετε τά προβλήματά 

σας μέ πόλεμο, διότι δέν νομίζω δτι κανένας μπορεί νά τόν 

θέλει. Πρέπει νά διεξάγονται διαπραγματεύσεις καί liν δέν 
έπιτύχουν θά μπορούσατε νά πάτε στόν ΟΗΕ. wlσως δμως 

θά μπορούσατε νά πάτε στήν Τουρκία νά συζητήσετε ου
σιαστικά, διότι δέν μπορεί νά ύπάρχουν τέτοια προβλήμα

τα αtώνια. ~ Αλλως ε{ναι σέ βάρος καί των δύο. 

Καραμανλής: Προσπαθώ άλλά δέν βρίσκω κατανόηση. 

Συνάντησα τ6ν 'Ετσεβίτ, άλλά άπό τόν διάλογο μέχρι σή

μερα δέν βγήκε τίποτα. Τούς λέγω δτι ι5πάρχουν τρείς λύ

σεις. ·Ο διάλογος, ή διαιτησία καί δ π6λεf.{ος. τέσσερα 

χρόνια τώρα, παρά τίς προσπάθειές μου νά προσφύγουμε 

στή διαιτησία, δέν τ6 δέχονται. Δέν νομίζω δτι ι5πάρχει 

τlποτε aλλο. 'Αντί νά προτείνουν έκείνοι νά προσφύγουμε 

στή διαιτησία, τό προτεlνουμε έμείς. "Οπως βλέπετε, κάνω 

αύτό πού λέτε, άλλά δέν προκύπτει κανένα άποτέλεσμα. 

~Ισως αύτό νά όφείλεται στήν άστάθεια πού ι5πάρχει στήν 

Τουρκία. 

»Τό 1976 συναντήθηκα μέ τόν τότε πρωθυπουργό κ . 
Ντεμιρέλ. ~Εκανα τ'ήν πρ6ταση νά προσφύγουμε σέ διαι

τησία καί βγάλαμε καί άνακοινωθέν γιά τήν προσφυγή στό 

Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης. Μετά μία έβδομάδα έστει

λα τούς είδικούς στήν ν Αγκυρα γιά τήν ι5λοποlηση τής 

συμφωνίας αύτής. Ό Ντεμιρέλ τούς έδιωξε μέ τ6 αίτιολο

γικό δτι δέν διάβασε τό άνακοινωθέν καί δτι τ6ν γέλασα. 

Ποιά εlναι ή άλήθεια; "Οταν ι5πογράψαμε τό άνακοινωθέν, 

δ Έτσεβίτ τόν κατηγόρησε γιά προδότη καί δ Ντεμιρέλ 

υποχώρησε. 

JJ "Οταν συνάντησα τόν κ. 'Ετσεβίτ, ώς πρωθυπουργ6, 

τοίί εlπα Ότι δέν ι5πάρχει aλλη λύση καί δτι ή πρ6τασή μου 

μiiς καλύπτει καί πολιτικά. Διαφορετικά θά μiiς κατηγορή

σουν καί τούς δύο, δ ποια λύση καί aν βροίίμε .. ·Η διαιτη
σία εlπα εlναι κρίση άντικειμενική καί μiiς παρέχέι συγ

χρόνως πολιτική κάλυψη. Ό Έτσεβίτ άπάντησε: "έχετε 

δίκιο". Καί ρώτησα γιατί δέν τ6 δέχεσθε; Ή άπάντησή 

του ήταν "δι6τι, δταν lό δέχθηκε, δ Ντεμιρέλ τ6ν κατηγό-
ρησε γιά προδοσίωJ. ' 

Κοσύγκιν: WΙσως μπορεί νά βρεθεί μιά μέση λύση. Νά 

συζητήσετε λεπτομερώς τό θέμα καί σέ ήπιο κλίμα. 

Καραμανλής: Έκτ6ς τοiί δτι συναντήθηκα μέ τ6ν 

'Ετσεβίτ βάλαμε τούς γενικούς γραμματείς τών ι5πουργεί

ων 'Εξωτερικών νά συναντηθούν γιά νά προπαρασκευά
σουν τά διάφορα ζητήματα. τέσσερα χρόνια τώρα δ διάλο

γος δέν προχωρεί, διότι of θέσεις εlναι άπαράδεκτες. Δέν 
θέλουν νά καταλάβουν μιά γεωγραφική πραγματικότητα. 

Κοσύγκιν: 'Αντίθετα, διότι τό γνωρίζουν. 

Καραμανλής: Τό Αίγαίο έχει έκατοντάδες έλληνικά 

νησιά καί oi Τοiίρκοι θέλουν νά τά άγνοοiίν. Δέν λέμε δτι ή 

Τουρκία δέν έχει δικαιώματα στ6 Αίγαίο, άλλά δέν μπορεί 

νά έχει τά ίδια δικαιώματα μέ μiiς. 'Εκείνο πού θέλουν 

εlναι νά χωρίσουν τό Αlγαίο στή μέση. nΕτσι, δημιούργη

σαν τό θέμα τής ι5φαλοκρηπίδος, τ6 θέμα τοίί έναερίου χώ

ρου καί μέ αύθαίρετη γραμμή θέλουν νά μεταφέρουν τό 

FIR. 
Κοσύγκιν: 'Εμείς είχαμε πρόβλημα μέ τούς Τούρκους 

γιά τό FIR στή Μαύρη Θάλασσα. 
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Καραμανλής: Ναί, άλλά ή Μαύρη Θάλασσα δέν έχει 

νησιά. 

Κοσύγκιν: Πάντως θά τό είχαμε λύσει. 

Καραμανλής: Δημιούργησαν τό θέμα τών χωρικών ύδά

των μέ τό νά μfiς άρνοiίνται τό δικαίωμα νά τά έπεκτείνου

με. Τούς είπαμε δτι ε{ναι δικαίωμά μας άναφαίρετο. Δημι

ούργησαν έπίσης τό πρόβλημα τών μειονοτήτων. 

Κοσύγκιν: Σίiς καταλάβαμε πολύ καλά. 'Εγώ νομίζω 

δτι, δπως σίiς είπα, τά θέματα αύτά πρέπει νά τεθουν στούς 

διεθνείς οργανισμούς. Θά ύποστηρίξουμε τήν aποψή σας. 

Κάποιος δμως πρέπει νά τό ύποβάλει. Καί αύτό έξαρταται 

άπό έσας. Γιά νά προετοιμαστεί δεόντως ή ύποβολή του 

θέματος πρέπει νά συναντηθείτε μέ τόν ' Ετσεβίτ, νά συζη

τήσετε τά θέματα μέ χάρτες καί μέ δ λα τά aλλα άπαραίτητα 

καί νά προτείνετε τί τρόπους μπορείτε νά βρείτε . Νά του 

πείτε συγχρόνως δτι γιά δρισμένα θέματα ή ·Ελλάς θά 

προσφύγει στούς διεθνείς οργανισμούς. ~ Ετσι, θά μπορέ

σετε νά i\χετε ενα διπλωματικό άγώνα μέ τήν Τουρκία. 

Καραμανλής: 'Εμείς δέν μπορούμε νά φέρουμε τά θέ

ματα αύτά στούς διεθνείς όργανισμούς, άφοiί δέν ζητfiμε 

τίποτε άπό τήν Τουρκία. Αύτή ζητfi. 

Κοσύγκιν: Βέβαια εχετε 2.000 νησιά στό Αίγαίο. ~Ισως 
κάπου μπορουν νά γίνουν παραχωρήσεις η ύποχωρήσεις, 

χωρίς νά θίγονται τά κυριαρχικά δικαιώματα τής • Ελλά
δος. ·Η έλληνοτουρκική κρίση είναι γιά μας άπαράδεκτη . 

Διότι θά φέρει καταστροφές καί γιά τίς δύο χώρες. Πρέπει 

νά άποτρέψετε τόν πόλεμο. 

Καραμανλής: Δύο φορές άπέτρεψα τόν πόλεμο. 

Κοσύγκιν: Νομίζω δτι καί σήμερα πρέπει νά γίνει τό 

ίδιο. Πρέπει νά άποκλείσουμε τόν πόλεμο καί τήν κρίση. 

Παραμένουν μόνο οί συνομιλίες . Καί αύτό έξαρταται άπό 

τήν έπιδεξιότητά σας. Είναι βέβαια γιά σας δυσκολώτερο, 

διότι εχουν ijδη μιά κατοχή καί μιλουν άπό θέσεως ίσχύος. 

Καραμανλής: Αύτό Ισχύει στήν Κύπρο. »Οχι δμως στό 

Αlγαίο. 'Εάν θέλήσουν νά κάνουν τό ίδιο καί στό Αlγαίο 

τότε θά έχουμε πόλεμο. 

Κοσύγκιν : Τότε ίσως είναι σκόπιμο νά διατηρήσετε τό 

Αίγαίο δπως είναι σήμερα. 

Καραμανλής : ' Ή έπιθυμία μου ε{ναι νά λύσω τά προ
βλήματα τοiί Αlγαίου. Ή 'Ελλάς δέν ζητfi τίποτα άπό τήν 

Τουρκία. 'Η Τουρκία ε{ ναι έκείνη πού ζητfi. 

Κοσύγκιν: Νά μήν τό δώσετε. Καί γιά τό Κυπριακό νά 

!\χετε διαπραγματεύσεις. 

Καραμανλής : 'Επαναλαμβάνω δτι δ, τι λέει δ πρόεδρος 

άκριβώς αύτό κάνω. Δύο φορές άπέτρεψα τόν πόλεμο. 'Η 

άναζήτηση δμως εlρηvικών λύσεων προϋποθέτει δτι θά 

ύπάρχουν δύο καί όχι ένας. 

Κοσύγκιν: 'Υπάρχουν παραδείγματα στήν ίστορία τών 

χωρών πού οί διαπραγματεύσεις δ ιεξάγονται έπί χρόνια 

καί σtό τέλος βρίσκεται κάποια λύση . » Ισως θά ήταν καλύ

τερη ή έξή ς πρόταση: άντί νά άσχολουνται ο{ είδικοί μέ τά 

διάφορα θέματα, νά τηλεφωνήσετε στόν ' Ετσεβίτ, νά συ

ναντηθείτε καί νά τά συζητήσετε . 

»Καί έγώ πήγα στήν Τουρκία καί συναντήθηκα μέ τόν 

'Ετσεβίτ. Δέν νομίζω δτι μπορεί νά σίiς συμβουλέψει κα

νείς τίποτα άλλο παρά τίς συνομιλίες. 

Καραμανλής: Αύτό κάνουμε έπί τέσσερα χρόνια. 

Κοσύγκιν: Συζητείστε το καί θά σίiς ύποστηρίξουμε 

πολιτικά. 

Καραμανλής: Νά δώσετε συμβουλές στήν Τουρκία. 

Κοσύγκιν: Καί έμείς σας δίνουμε μιά συμβουλή. Συνο

μιλείστε μέ τόν Έτσεβίτ . Πηγαίνετε στόν ΟΗΕ. Είναι πιό 

ρεαλιστική λύση νά συζητήσετε έσείς παρά οί γενικοί 

γραμματείς. » Ας γίνει άκόμη μιά φορά. 

Καραμανλής: Δυό φορές έχουμε fίδη συναντηθεί. Πρέ

πει δμως δ 'Ετσεβίτ νά έχει Κυβέρνηση, διότι σήμερα 

στήν Τουρκία ύπάρχει μεγάλη όξύτης καί άναγκαστικά τά 

κόμματα καταφεύγουν σέ δημαγωγία. 

Κοσύγκιν: »Ετσι δέν θά μπορέσετε νά προχωρήσετε. 

Καραμανλής: 'Υπάρχε_ι βέβαια άνταγωνισμός μεταξύ 

τών δύο τουρκικών κομμάτων. 'Εάν ύπijρχε δμως σταθερή 

καί ύπεύθυνη Κυβέρνηση, τότε κάτι θά μπορούσε Ι{ά γίνει. 

'Επειδή ύπάρχει αύτό τό κλίμα κάνουν άνοησίες. Πρίν δύο 

χρόνια έστειλαν ένα καράβι γιά έρευνες σέ χώρο πού δέν 

ήταν δικός τους. νΕπρεπε νά τούς κτυπήσουμε. Ά ντί δμως 

νά κάνω αύτό τό πρfiγμα προσέφυγα στή Χάγη. Παραβιά

ζουν συνεχώς τά χωρικά μας uδατα. Καί άπειλοiίν μέ πόλε

μο έάν ή 'Ελλάς τά έπεκτείνει. Εlναι δμως άπαράδεκτο γιά 
τήν 'Ελλάδα νά παραιτηθεί ένός δικαιώματός της. 

Κοσύγκιν: 'Υπάρχει μιά γραμμή πού χωρίζει τίς δύο 

χώρες, μιά συμφωνία; 

Καραμανλής: 'Υπάρχει ή Συνθήκη τijς Αωζάννης πού 

' καθορίζει τά σύνορα τών δύο χωρών. Τά χωρικά δμως uδα
τα καί ή ύφαλοκρηπίδα δέν καθορίζονται άπό τήν έν λόγω 

Συνθήκη, άλλά άπό τό Διεθνές Δίκαιο. 

Κοσύγκιν: »Εχετε οίκονομική ζώνη 200 μιλίων; 
»(Προφανώς εκανε σύγχυση μεταξύ χωρικών ύδάτων 

κdί οίκονομικής ζώνης). 
Καραμανλής: Τό θέμα μας δέν εlναι αύτό. »Εχουμε χω

ρικά uδατα έκτάσεως 6 μιλίων καί βάσει τοiί Διενοiίς Δι
καίου μποροiίμε νά τά επεκτείνουμε στά 12. Δέν τό κάναμε 
γιά νά μήν όξύνουμε τήν κατάσταση. Δέν παραιτούμεθα 

δμως του δικαιώματός μας νά τά επεκτείνουμε σέ 12 μίλια, 
δπως τό έκαμε ή Σοβιετική "Ενωση καί ή Τουρκία. 'Εξηγή

σαμε στούς Τούρκους καί σέ σfiς άκόμα δτι, δταν κάνουμε 

χρήση του δικαιώματος cαύτοiί, δέν πρόκειται νά δημιουρ

γήσουμε έμπόδια στή διεθνij ναυσιπλοία, άλλά θά λάβουμε 

τά δέοντα μέτρα. Mfiς άπάvτησαν δτι θά κάνουν πόλεμο γιά 

κάτι πού ε{ναι δικαίωμά μας. 

Κοσύγκιν: Είναι σύνθετο πρόβλημα, δέν είναι άπλό. 

Καραμανλής : Βέβαια, γιατί έτσι τό δημιούργησαν. Κά

νω δ, τι μπορt4 γιά νά διευθετήσω τίς διαφορές μας. Στήν 

έλληνική Βουλή ε{πα δτι έχουν καί οί Τοiίρκοι δικαιώμα

τα. Δέν άρκοiίνται δμως στά δικαιώματά τους, άλλά ζητοiίν 

συνέχεια. 'Εάν σταθεροποιηθεί ή κατάσταση στήν Τουρ

κία θά σκεφθώ τήν περίπτωση νέας συναντήσεως. 

Κοσύγκιν: Μου φαίνεται δτι έάν τώρα άρχίσετε, αύτό 

μπορεί νά περιπλέξει τά πράγματα, γιατί αύτή τή στιγμή 

πρέπει νά είναι σκληρός, λόγω έκλογών. 

Καραμανλής: Δέν λέω τώρα. Άλλά μετά τήν διενέρ

γεια τών έκλογών στήν Τουρκία θά δοiίμε τί θά γίνει. 

Κοσύγκιν: τί νομίζετε, θά παραμείνει στήν έξουσία; 

Καραμανλής: Ε{ναι έρωτηματικό μεγάλο. Δέν νομίζω 

δτι ούτε δ Ντεμιρέλ ούτε δ Έτσεβίτ θά έχουν τή δυνατό

τητα σχηματισμού σταθερijς Κυβερνήσεως. Θά έχουμε 

άδιέξοδο. 

Γκρομύκο: Πρέπει νά ελθει μιά άπό τίς δύο αύτές δυνά

μεις. 
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Καραμανλής: Οί λύσεις εlναι δύο. Τά δύο κόμματα νά 

κάμουν έθνική Κυβέρνηση. Έάν δέν γίνει αuτό, τότε θά 

έχουμε στρατιωτική παρέμβαση. Μπορεί νά μήν άσκεί τήν 

έξουσία δ στρατός, άλλά θά άσκεί πίεση. Ν Αλλ η λύση εl

ναι ή διάλυση τfίς Βουλής καί ή διενέργεια έκλογών. 

ΝΕχουν δμως τέτοιο σύστημα πού δέν μποροuν νά διαλύ

σουν τή Βουλή. 'Εάν δέν ρίξουν τρείς Κυβερνήσεις σέ ένα 

χρόνο. 'Εγώ τούς εlπα: ρίξτε τρείς φορές τήν Κυβέρνηση 
καί κάνετε έκλογές. 

Γκρομύκο: Δέχθηκαν τή συμβουλή σας; 

Καραμανλής: ΝΟχι, γιατί φοβοuνται τίς έκλογές. 

Κοσύγκιν: Καί τώρα νά μας άναφέρουν οί συνεργάτες 

μας τά άποτελέσματα τών συναντήσεών τους. 

Πατόλιτσεφ: Χθές συζήτησα τ4 διάφορα θέματα μέ 

τούς συνεργάτες μου καί σήμερα συναντηθήκαμε μέ τόν κ. 

Ράλλη. ·Ιδού ποιά είναι τά συμπεράσματά μας. 

'Ηλεκτρική 'Ενέργεια 

»'Εξετάσαμε τό θέμα τής γραμμής γιά νά παραχωρή

σουμε στήν ·Ελλάδα 300.000.000 κιλοβατώρες. ·Η γραμμή 
μπορεί νά περάσει μέσω Οuγγαρίας καί Γιουγκλοσλαβίας 

άποφεύγοντας τήν Ρουμανία. Δέν είναι δύσκολο. Χρειά

ζονται δμως συνομιλίες μέ τούς Γιουγκοσλάβους καί τούς 

Οϋγγρους . Τά 300.000.000 κιλοβατώρες άπαιτοϋν μία 

τουρμπίνα 70.000 κιλοβατωρών. 
»ΥΟσον άφορα τήν παροχή ένός δισεκατομμυρίου κι

λοβατωρών, άρχίζοντας άπό τό Ι 982, ύπάρχουν δύο λύσεις. 
·Η πρώτη, είναι ή παροχή νά γίνεται μέσω Οuγγαρίας καί 

Γιουγκοσλαβίας καί ή δεύτερη μέσω Ρουμανίας καί Γιουγ

κοσλαβίας (ή γραμμή θά περν1i άπό τή Σιδηρ1i Πύλη). Γιά 

τό θέμα αuτό εχουμε δύο χρόνια μπροστά μας γιά νά τό 

μελετήσουμε. 

»'Όσον άφορα τά δύο δισεκατομμύρια κιλοβατώρες 

άπό τό 1986, τό θέμα άπαιτεί τεχνική λεπτομερή έξέταση. 

Πετρέλαια 

»ΝΕδωσα έντολή γιά τήν πώληση 2.000.000 τόννων τό 
1980. 

Καραμανλής: Παραβίασε τήν έντολή σας, πού ήταν 

2.000.000 γιά τρία χρόνια. 
Κοσύγκιν: Είμαστε σύμφωνοι· θά παίρνετε 2.000.000 

γιά τρία χρόνια, άλλά τά συμβόλαια είναι έτήσια. ΝΕτσι δ 

κ. Πατόλιτσεφ δέν παραβίασε τήν έντολή μου. 

Φυσικό άέριο 

»Χρειάζεται τεχνική καί οικονομική μελέτη. Γιά τό θέ

μα αuτό συμφωνήσαμε στό κείμενο πού θά συμπεριληφθεί 

τό κοινό άνακοινωθέν. 

'Εμπορική καί οικονομική συμφωνία 

»Συμφωνήσαμε νά μή συζητήσουμε τό θέμα αuτή τή 

στιγμή, άφοϋ ύπογράφεται ή συμφωνία οικονομικής καί 

τεχνικής συνεργασίας. 

Κ. Ράλλης: Συμφωνώ μέ τόν κ. Πατόλιτσεφ. Στό άνα

κοινωθέν θά συμπεριληφθοϋν άντίστοιχες διατυπώσεις. 

Καραμανλής: Πότε θά δημοσιευθεί τό άνακοινωθέν; 

Κοσύγκιν: 'Όταν φύγετε άπό τή Σοβιετική ΥΕνωση. Αu

τή είναι ή πρακτική μας. 

Καραμανλής: Δέν ύπάρχει θέμα. Τό ίδιο περίπου γίνε

ται καί σέ μiiς. 

(τελικ&ς τό κοινό έλληνοσοβιετικό άνακοινωθέν κατό
πιν συνεννοήσεως έδημοσιεύθη τήν Πέμπτη, 4 'Οκτωβρί
ου 1979). 

Σκατσώφ: Σύμφωνα μέ τήν έντολή σας, συναντηθήκαμε 

σήμερα μέ τόν ύπουργό 'Εξωτερικών κ. Ράλλη. Γιά τό 

έργοστάσιο τής άλουμίνας θά ύπάρχει σχετική παράγρα

φος στό κοινό άνακοινωθέν. 'Όσον άφορα τήν όργάνωση 

τής έργασίας, δ ύπουργός κ. Ράλλης μας είπε δτι ή έλληνι

κή πλευρά θά κάνει έπενδύσεις καί δτι στό θέμα τής άνε

γέρσεως τοϋ έργοστασίου άλουμίνας θά συνεργασθεί μία 

έλληνική τράπεζα καί μία έλληνική έταιρία. 'Η τεχνική 

μελέτη άπό τήν σοβιετική πλευρά, ή όποία θά παραδώσει 

τόν τεχνικό έξοπλισμό καί θά θέσει σέ λειτουργία τό έρ

γοστάσιο. 

Κοσύγκιν: ·Η σοβιετική πλευρά θά άναλάβει τήν τε

χνικοοικονομική μελέτη, θά χορηγήσει τόν έξοπλισμό κά

νοντας τίς σχετικές έπενδύσεις καί θά άναλάβει τήν τεχνι

κή έπίβλεψη μέχρι τήν πλήρη λειτουργία τοϋ έργοστασί

ου. οι πληρωμές γιά τό συνολικό ϋψος τής σοβιετικής 

έπενδύσεως καί δλα τά ύπόλοιπα εξοδα θά έξοφληθοϋν μέ 

εισαγωγές άλουμίνας. 

Σκατσκώφ: Ή έλληνική πλευρά θά εχει ύπόψη της δτι 

ή σοβιετική πλευρά έγγυαται τήν διάθεση τής παραγωγής 

άλουμίνας μετά τήν άποπληρωμή τής έπενδύσεως. ·Ο κ. 

Ράλλης μας ζήτησε νά άπορροφοϋμε τά 2/3 τής παραγωγής 
καί τό άλλο τρίτο θά τό άγοράζει ή Βουλγαρία. Συμφωνοϋ

με μέ τήν πρόταση τοϋ κ. Ράλλη καί δώσαμε τήν συγκατά

θεσή μας γιά τήν έκπόνηση τής τεχνικοοικονομικής μελέ

της. 

»' Ανταλλάξαμε έπίσης άπόψεις γιά τούς οικονομικούς 
δρους τής έπενδύσεως. Προτείναμε ή άπόσβεση τής 

έπενδύσεως νά γίνει σέ εξ ι χρόνια μέ έπιτόκιο 5-6% . . ο κ. 
Ράλλης συμφώνησε. 

Καραμανλής: Νομίζω δτι εlναι ή σωστή διαδικασία. Τό 

σημαντικό εlναι δτι έκδηλώθηκε ένδιαφέρον καί άπό τίς 

δύο πλευρές γιά νά γίνει ή έπένδυση. Τή στιγμή αuτή 

έχουμε τίς γενικές γραμμές πού θά δριστικοποιηθοuν δταν 

έχουμε τή μελέτη. 

Κοσύγκιν: ΝΕχουμε κατασκευάσει έργοστάσιο άλουμί

νας καί στήν Τσεχοσλοβακία. μΕχουμε πείρα στό θέμα 

αuτό καί δέν νομίζω δτι θά ύπάρχουν παρεξηγήσεις στή 

συνεργασία μας. 

Καραμανλής: 'Εσείς έχετε πείρα καί τοu έλληνικοu 

βωξίτη. 
Κοσύγκιy: Κύριε πρόεδρε, νομίζω δτι συζητήσαμε δλα 

τά θέματα ποϋ μας ένδιαφέρουν καί σας εuχαριστώ. Προ

τείνω τώρα νά προχωρήσουμε καί στήν ύπογραφή τών 

κειμένων. 

Καραμανλής: Σiiς ε~χαριστώ, κύριε πρόεδρε, γιά τήν 

άνταλλαγή άπόψεων πού 'είχαμε καί τήν κατανόηση πού 
δείξατε γιά τά διάφορα θέματα πού έθεσε ή έλληνική πλευ

ρά. Πιστεύω δτι τά βάλαμε στό σωστό δρόμο. Καί άπό τούς 

συνεργάτες μας θά έξαρτηθεί ή γρήγορη ύλοποίησή τους. 

'Ελπίζω δτι τά θέματα αuτά θά έχουν δλοκληρωθεί μέχρις 

δτου βρείτε τόν χρόνο νά έπισκεφθείτε τήν 'Ελλάδα καί νά 

μή χρειασθεί νά τά ξανασυζητήσουμε. 

Κοσύγκιν: Σας εuχαριστώ έγώ, κύριε πρόεδρε, καί σας 

λέγω δτι τά θέματα πού συζητήσαμε έδώ δέν θά τά ξανα

συζητήσουμε στήν 'Αθήνα». 
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«Πρακτικά συνομιλίας κ. πρωθυπουργοί) 

μέ Σοβιετικό πρόεδρο κ . Μπρέζνιεφ (2 'Οκτωβρίου 1979) 
»'Εκ σοβιετικής πλευρίiς παρέστη ό κ. Μπλάτωφ, ει

δικός βοηθός τοϋ κ. Μπρέζνιεφ. Έξ έλληνικής πλευρίiς, ό 

πρέσβης τής 'Ελλάδος στή Μόσχα κ. Π. Καλογερίiς. 

»('Ο κ. Μπρέζνιεφ όμιλοϋσε πρός τόν πρωθυπουργό 

άπό χειρογράφου, τό όποίο έδιάβαζε άργά καί μετά δυσκο

λίας. Κατά καιρούς συνεβουλεύετο τόν κ. Μπλάτωφ ). 
»'Εν άρχij τής συνομιλίας ό κ. Μπρέζ νιε φ εlπε δτι εΙ ναι 

ευτυχής νά χαιρετήσει τόν κ. Καραμανλή. 'Η πρώτη στήν 

ίστορία έπίσκεψη ΗΕλληνος πρωθυπουργοί) ε{ναι μεγάλης 

σημασίας. Ευθύς άμέσως έπιθυμεί νά πεί δτι ή Σοβιετική 

'~Ενωση θέλει νά εχει μέ τήν 'Ελλάδα στερεές σχέσεις 

καλής γειτονίας. Πολλοί ο{ δεσμοί στό παρελθόν. Κοινοί 

οί άγώνες έναντίον ξένων κατακτητών. Δέν ύπάρχει λόγος 

νά μήν άναπτυχθοϋν περαιτέρω ο{ σχέσεις μας καί ή φιλία 

μας. Πιστεύει δτι ή 'Ελλάς δέν θά έπιτρέψει ποτέ τό εδα

φός της νά χρησιμοποιείται γιά έχθρικούς σκοπούς εναντι 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Στίς σχέσεις μας έσημειώθη 

ήδη στροφή πρός βελτίωση . Γνωρίζουμε δτι ή Κυβέρνησή 

μας έπιθυμεί τήν στροφή πρός τό καλλίτερο. Τό ίδιο έπι

θυμοϋμε καί μείς καί θά έργασθοϋμε μέ συνέπεια γιά τό 

σκοπό αυτό. 

>>" Οσον άφορίi τίς διεθνείς σχέσεις, έσημειώθησαν στό 
πρόσφατο παρελθόν καλές έξελίξεις. 'Αναφέρομαι στήν 

ϋφεση, στήν ύπογραφή τής Τελικής Πράξεως τοϋ 'Ελσίν

κι, στήν ύπογραφή τής συμφωνίας SAL Τ 11 καί στή συνερ
γασία χωρών μέ διάφορα κοινωνικά συστήματα. 

»('Απευθυνόμενος πρός τόν κ. Μπλάτωφ ό κ. Μπρέζνι

εφ έρωτίi: ·Ακούγομαι καλά; 'Ανησυχώ πάντοτε έάν μέ 

άντιλαμβάνονται). 

»Δυστυχώς τελευταίως, συγκεκριμένα τίς τελευταίες 

έβδομάδες, έσημειώθη μιά δυσάρεστη τροπή. Έδημιουρ
γήθη άνησυχία γιά τό μέλλον. Πυρηνικά δπλα άποστέλ

λονται στή Δυτική Ευρώπη. Τόν Δεκέμβριο τό ΝΑΤΟ θά 

άποφασίσει σχετικά. Σκοπός φαίνεται ε{ναι νά άλλάξει 

στήν Ευρώπη ή στρατηγική κατάσταση. 'Εάν δέν θά κά

νουμε δ, τι πρέπει γιά νά άνακόψουμε αυτή τήν έξέλιξη, θά 

δημιουργηθεί νέος άνταγωνισμός τών έξοπλισμών. Γνωρί

ζουμε δτι ή 'Ελλάς δέν συμμετέχει στήν στρατιωτική δομή 

τής' Ατλαντικής Συμμαχίας. Η Ολοι μας δμως δέν πρέπει νά 

παραμείνουμε παθητικοί θεατές καί νά είμαστε άδρανείς 

δταν ύπάρχει κίνδυνος νά έπικυρωθεί ή συμφωνία SAL Τ Π. 
Εlναι πασίγνωστο δτι ή μή έπικύρωσή της θά δημιουργή

σει μία άνησυχητική κατάσταση. Δέν πρέπει νά ξεχνίiμε 

δτι, δταν ύπογράφαμε τό SAL Τ Π, είχαμε κατά νοϋ δτι 
άποτελεί ενα βήμα πρός τήν ύπογραφή τοϋ SAL Τ ΠΙ. 
"Οσοι θέλουν νά ύποσκάψουν τό SALT Π άπειλοϋν τήν 
άσφάλεια τών χωρών τοu κόσμου. Δικαιολογοuν τή στάση 

τους μέ τή "σοβιετική άπειλη" . Πρόκειται περί ψεύδους. 

Μέ κάθε πραγματικότητα σίiς δηλώνω: κατά τά τελευταία 

χρόνια δέν προσθέσαμε μία μονάδα πυραύλων μέσου βε

ληνεκοϋς στήν Ευρώπη. 'Απεναντίας, έμειώσαμε τόν άριθ

μό τών φορέων. Στούς συμμάχους μας δέ δέν ύπάρχουν 

αυτά τά δπλα. ·Επίσης, κατά τά τελευταία χρόνια τά σοβιε

τικά στρατεύματα στήν Ευρώπη δέν αυξήθηκαν οϋτε κατά 

ενα άρμα, οϋτε κατά ενα στρατιώτη. 'Επομένως, δέν ύπάρ

χει καμμιά δικαιολογία γιά τό ΝΑΤΟ γιά νά αυξήσει τή 

στρατιωτική του ισχύ. 

»Καί τώρα θά άναφέρω μερικά θέματα πού νομίζω δτι 

ένδιαφέρουν ζωηρά τήν 'Ελλάδα. Τό πώς άναπτύσσεται ή 

κατάστασις στήν Μεσόγειο ε{ναι μεγάλης σημασίας γιά 

τήν ΕΣΣΔ. 'Η θάλασσα αυτή βρίσκεται στίς νότιες καί τίς 

νοτιοδυτικές προσβάσεις τής χώρας μου καί βρίσκεται στό 

δρόμο μας πρός τούς ώκεανούς. Οϋτε έμίiς, οϋτε έσίiς μπο

ρεί νά ίκανοποιεί ή κατάσταση στήν περιοχή. Ειλικρινά 

προκαλεί άνησυχία. Πολύ μεγάλη ε{ναι ή ένταση, τόσο 

πολιτική, δσο καί στρατηγική. Πρέπει νά έπιζητήσουμε τή 

δημιουργία καλλιτέρας καταστάσεως. v Ας σκεφθοϋν σχε

τικά τά ένδιαφερόμενα Κράτη. 'Εμείς είμαστε ετοιμοι νά 

ύποστηρίξουμε κάθε έποικοδομητική πρόταση. 

»"Ενα άλλο θέμα, τό όποίο γνωρίζω δτι σίiς άπασχολεί, 

ε{ναι ή Κύπρος. 'Αντιλαμβανόμεθα τή σημασία τοϋ θέμα

τος γιά τήν 'Ελλάδα. Πρεσβεύουμε έν προκειμένφ τίς 

γνωστές άρχές. 'Υπάρχει πλήρης άδράνεια. 

('Απευθυνόμενος πρός τόν κ. Μπλάτωφ ό κ. Μπρέζνιεφ 

έρωτίi: Τά διάβασα δλα;). 

»Μίiς ένδιαφέρει πώς θά έξελιχθοϋν οί σχέσεις τών δύο 
Κοινοτήτων στήν Κύπρο. 0{ δυσχέρειες ε{ναι άντικείμε
νον έκμεταλλεύσεως έκ μέρους έκείνων οί όποίοι έπιθυ

μοϋν νά μετατρέψουν τήν Κύπρο σέ όρμητήριο έναντίον 

άλλων Κρατών, γειτονικών καί όχι μόνο γειτονικών. Πρέ

πει νά βγάλομε τό θέμα αυτό άπό τό νεκρό σημείο στό 

όποίο βρίσκεται. VΕχουμε προτείνει νά ύπάρξει μιά περισ

σότερο ουσιαστική συμμετοχή τοϋ ΟΗΕ. 

»Καί άλλο άκόμη σοβαρό θέμα· ~ προετοιμασία τής 

Διασκέψεως τής Μαδρίτης ε{ναι μιά σημαντική ύπόθεση. 

Δέν πρέπει νά γίνει δ,τι έγινε στό Βελιγράδι. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός, ό όποίος καλείται νά άπαντήσει, 

έρωτίi έάν τό κείμενο πού άνέγνωσε ό κ. Μπρέζνιεφ καί 

δσα θά είπε ι ό ίδιος θά δοθοϋν στή δημοσιότητα. 'Ο Σοβιε

τικός ήγέτης, παρεξηγών προφανώς τήν έρώτηση, άπαντίi 

καταφατικά. Παρεμβαίνων ό κ. Μπλάτωφ, διευκρινίζει δτι 

στή δημοσιότητα θά δοθεί τό κείμενο τό όποίο θά ύποβλη

θεί στόν κ. πρωθυπουργό, μετά τό πέρας τής συνομιλίας, 

έάν βεβαίως τό έγκρίνει. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός ευχαριστεί τόν κ. Μπρέζνιεφ γιά 

τήν ύποδοχή . Λέγει δτι άποδίδει πολύ μεγάλη σημασία 

στή συνάντησή τους. Χαίρει δτι ε{ χε τήν ευκαιρία νά πλη

ροφορηθεί άπό πρώτο χέρι γιά τά έπίκαιρα διεθνή θέματα. 

'Εκτιμίi πολύ τό γεγονός δτι άκουσε τίς άπόψεις ένός ήγέ

τη του κύρους του κ. Μπρέζνιεφ. 

»'Όσον άφορίi τίς διμερείς σχέσεις, διαπιστώνει δτι 

ε{ναι καλές καί σωστά τίς χαρακτήρισε ό κ. Μπρέζνιεφ. 
Προβλήματα δέν ύπάρχουν καί μπορεί νά διευρυνθεί ή 

συνεργασία μας. 'Η 'Ελλάς δέν αισθάνεται δτι άπειλείται 

ευθέως άπό τή Σοβιετική "Ενωση . 'Εδιάβασε στόν πρόλο

γο ένός βιβλίου του δτι "μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως δέν ύπάρχουν πολλά προβλήματα 

πού θά μποροϋσαν νά άποτελέσουν έμπόδιο στήν άνάπτυξη 

τών καλών σχέσεων μεταξύ τους". Έπaναλαμβάνει δτι οί 
σχέσεις ε{ναι καλές καί μποροϋν νά γίνουν καλλίτερες. 

Πρέπει νά ύπάρχει κλίμα κατανοήσεως καί συνεργασίας. 

»'Η διεθνής κατάσταση ε{ ναι συγκεχυμένη . Συμφωνεί 

πάντως δτι ύπάρχει σημαντική πρόοδος στήν ύφεση. 'Η 

ιστορία θά σημειώσει τό θετικό ρόλο πού επαιξε έν προ

κειμένφ ό κ. Μπρέζνιεφ. Ή 'Ελλάς ύποστηρίζει καί τά 

δύο. 'Ένα άπό τά προσεχή βήματα θά ε{ναι ή Μαδρίτη. Θά 
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ύποστηρίξουμε τίς θετικές έξελίξεις. Συμφωνεί δτι τό Βε

λιγράδι ύπήρξε άπογοητευτικό. Διαπιστώνει δτι εκατέρω

θεν έπιζητείται ή δημιουργία έντυπώσεων μέ άδιάκοπη 

προπαγάνδα . 

»Παρεμβαίνων δ κ. Μπρέζνιεφ , συγκρίνει τά άποτελέ

σματα του Βελιγραδίου καί τής Διασκέψεως τών 'Αδεσμεύ

των τής ' Αβάνας. Στήν 'Αβάνα ύπήρχε ούσία. ·Ο κ . πρω

θυπουργός δέν συμφωνεί λέγων δτι έπρόκειτο περί φιλο

λογίας. ·Ο Σοβιετικός ήγέτης έπιμένει καί λέγει δτι δ Κά

στρο ~δωσε ενα γερό μάθημα στούς ιμπεριαλιστές .• ο κ. 

πρωθυπουργός άμφισβητεί τά άποτελέσματα τής 'Αβάνας, 

παρατηρών δτι δ τίτο ~δωκε τό δικό του μάθημα. Ό κ. 

Μπρέζνιεφ στό άκουσμα του όνόματος του τίτο, ~καμε ενα 

μορφασμό άποδοκιμασίας. 

»Σχολιάζων τή συμφωνία SAL η Π, δ κ. πρωθυπουργός 
έκφράζει τήν πεποίθησή του δτι, παρά τίς δυσχέρειες, ή 

συμφωνία θά έγκριθεί άπό τό Κογκρέσσο. 'Εξηγεί δτι δ 
ιδιότυπος τρόπος τής λειτουργίας του άμερικανικου πολι

τεύματος δυσχεραίνει τή διαδικασία. ·Η έξουσία στίς 

• Ηνωμένες Πολιτείες ε{ναι πολυεδρική . Πρέπει ή Σοβιετι

κή ΥΕνωση νά τό ~χει αύτό ύπόψη καί νά συναγάγει στίς 

σχέσεις της μέ τή Δύση τά όρθά συμπεράσματα. 

»'Όσον άφορα τά δπλα του ΝΑΤΟ, ή έλληνική Κυβέρ

νηση δέν μετέχει τής στρατιωτικής δομής τής Συμμαχίας 

καί δέν ~χει ένημερωθεί σχετικά. Πάντως, στή Δύση ύπο

στηρίζεται δτι ή Σοβιετική 'Ένωση ~χει στήν Κεντρική 

Εύρώπη περιοχή δπλισμου καί, ώς έκ τούτου, ή Δύση ε{ ναι 

ύποχρεωμένη νά ένισχύσει τήν άμυνά της. 

>> · Ο κ . Μπρέζνιεφ λέγει δτι φεύγει μεθαύριο γιά τό Βε

ρολίνο. Θά μιλήσει καί θά άναφέρει άριθμούς. Θά κάνει 

νέες , πολλές καί έποικοδομητικές προτάσεις. Παρακαλεί 

τόν κ . πρωθυπουργό νά προσέξει τό λόγο του. Θά διαπι

στώσει πληρέστερα ποιά ε{ναι ή σοβιετική πολιτική. 

» Ό κ. πρωθυπουργός λέγει δτι ή 'Ελλάς ύποστηρίζει 
τήν άνάγκη σταδιακου άφοπλισμου. Μίλησε σχετικά καί 

στήν Ειδική Σύνοδο τής Γενικής Συνελεύσεως του 'Οργα

νισμου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Διαπιστώνει δτι δλοι οί 

λαοί θέλουν τήν εiρήνη καί δμως έξοπλίζονται. ·Υπάρχει 

άμοιβαία δυσπιστία. ·Ο κ. πρωθυπουργός συνεχίζει λέγων 

δτι συμφωνεί πλήρως μέ τόν κ. Μπρέζνιεφ δτι ή κατάστα

ση στή Μεσόγειο εΙ ναι εύαίσθητη. Κυρίως δέ ή 'Α νατολι

κή Μεσόγειος εΙ ναι ή περισσότερο εύαίσθητη περιοχή του 

κόσμου. Παρατηρεί δτι οί 'Αμερικανοί δέν ~χουν συμφέ

ρον νά ύπάρχει κρίση στήν περιοχή. ΥΟσον άφορα τό Κυ

πριακό, δ κ. πρωθυπουργός δηλώνει δτι έκτιμα ιδιαιτέρως 

τή στάση τής Σοβιετικής ·Ενώσεως. Λέγει δτι δέν θέλει νά 

άπασχολήσει τόν κ. Μπρέζνιεφ μέ λεπτομέρειες τής κατα

στάσεως στό Αiγαίο. 'Υπογραμμίζει πάντως δτι εύθύνεται 
ή Τουρκία, ή όποία δέν δέχεται τήν διαιτησία. ·Ο έλληνα

τουρκικός διάλογος συνεχίζεται άπό τετραετίας άνευ άπο

τελέσματος. Προσθέτει δτι ή κατάσταση στή Μέση 'Ανα

τολή περιπλέκεται λόγω του ένεργειακου προβλήματος. 

>> · Η ·Ελλάς ε{ ναι μικρή χώρα καί ύποστηpίζει κάθε 
προσπάθεια γιά τήν έκτόνωση . Δέν ύπάρχουν ούσιαστικοί 

λόγοι γιά τήν σύγκρουση τών δύο κόσμων. Οϋτε ή Δύση, 

οϋτε ή Σοβιετική ΥΕνωση έπιθυμουν τόν πόλεμο. 'Εάν οί 

Κυβερνήσεις έξέφραζαν τή θέληση τών λαών τους δέν θά 

ύπήρχε κίνδυνος συγκρούσεων. Πρέπει νά διαλυθεί ή εκα

τέρωθεν δυσπιστία. 

>>·Ο κ. Μπρέζνιεφ έρωτα έάν δ κ. πρωθυπουργός ~χει 

ύπόψη του τόν τελευταίο λόγο του προέδρου Κάρτερ. ·Ο κ . 

πρωθυπουργός άπαντα δτι τόν ένημέρωσε δ κ. Κοσύγκιν. 

Πρέπει, λέγει, νά ύπάρχει ψυχραιμία καί άντικειμενική άν

τιμετώπιση τών δυσ1<1ολιών. 'Επαναλαμβάνει δτι εύθύνον

ται έν πολλοίς γιά τήν ~νταση. Πρόκειται περί δμαδικου 

παραλογισμου. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός συνεχίζει λέγων δτι δέν γνωρίζει 

τίς λεπτομέρειες τής άμερικανικής πολιτικής, άλλά μπορεί 

νά διαβεβαιώσει τόν κ. Μπρέζνιεφ δτι οί Εύρωπαίοι δέν 

εχουν έχθρότητα κατά τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, άλλά αι

σθάνονται φόβο. Πρόκειται περί ψυχολογίας πού δέν πρέ

πει νά άγνοείται. 

»Ό κ. Μπρέζνιεφ λέγει δτι έπαναλαμβάνει εις δλους 

τούς συνομιλητάς του καί εις δλα τά διεθνή βήματα δτι ή 

σοβιετική πολιτική ε{ναι άπόλυτα φιλειρηνική. Δέν γνω

ρίζει τί μπορεί νά προσθέσει. 

>> • Ο πρωθυπουργός διαβεβαιοί τόν κ. Μπρέζνιεφ δτι 
~χει άναγνώσει τίς δηλώσεις του. ΕΙναι άδιανόητο δμως νά 

θέλουμε δλοι τήν εiρήνη καί παρά ταυτα νά ύπάρχει ~ντα

ση. ΕΙ ναι ενας φαυλος κύκλος. ' Ηγέτες του κύρους του κ. 

Μπρέζνιεφ πρέπει νά λάβουν πρακτικά μέτρα γιά τή διά

λυση αύτή ς τής δυσπιστίας. ·Η Δυτική Εύρώπη, ή όποία 

αισθάνεται καλώς ή κακώς φόβο, ε{ναι ύποχρεωμένη νά 

έπιδιώξει τήν συνεργασία τής 'Αμερικής. 

»(Ό κ. Μπλάτωφ, έρωτώμενος καί πάλι άπό τόν κ. 

Μπρέζνιεφ, τόν διαβεβαιώνει δτι έξέθεσε καλώς τή σοβιε

τική θέση). 

»Ό κ. Μπρέζνιεφ έπαναλαμβάνει δτι έκθέτει τή φιλει

ρηνική πολιτική άρχών τής χώρας του σέ δλους τούς έπι

σκέπτες καί δέν μάλωσε μέ κανένα. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός περαίνων τή συνομιλία εύχαρι

στεί τόν κ. Μπρέζνιεφ γιά τήν εύκαιρία τήν όποία του 

~δωσε νά τόν γνωρίσει καί νά ένημερωθεί γιά τή σοβιετική 

έξωτερική πολιτική . ·Ο κ. Μπρέζνιεφ λέγει δτι εύχαριστεί 

καί αύτός. Του άρεσε ή συνομιλία μέ τόν κ. πρωθυπουργό, 

λόγω τής εύθύτητος μέ τήν όποία έξέθεσε τίς άπόψεις του. 
Πρέπει νά συνεχίσουμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν άνά

πτυξη τών διμερών μας σχέσεων σέ δλους τούς τομείς. • Η 
διεξαχθείσα συνομιλία πρέπει νά άποτελέσει ώθηση γιά 
τήν άνάπτυξη τών σχέσεών μας σέ βάθος. Υ Ολοι όφείλουμε 

νά σκεπτόμαστε γιά τόν καλλίτερο τρόπο έπιλύσεως τών 

διαφορών. 

» Ό κ. Μπρέζνιεφ περατώνει τήν συνομιλία μέ τή δια
τύπωση τών καλλιτέρων εύχών γιά τόν κ. πρωθυπουργό, 

γιά δέ τόν έλληνικό λαό εϋχεται εiρήνη καί άδιατάρακτη 

ζωή». 

«Κατ' iδίαν συνομιλία κ. πρωθυπουργου μέ κ . Κοσύγ

κιν στήν έλληνική πρεσβεία Μόσχας (3 'Οκτωβρίου I 979). 

» Ό κ. πρωθυπουργός παρεκάλεσε τόν κ. Κοσύγκιν νά 
τόν πληροφορήσει γιά δύο θέματα: τίς σχέσεις τής Σοβιε

τικής • Ενώσεως μέ τήν Κίνα καί τήν έκτίμηση τής κατα

στάσεως στά Βαλκάνια άπό τή σοβιετική πλευρά. 

»Σχέσεις Σοβιετικής ·Ενώσεως - Κίνας. 

>>·Ο κ. Κοσύγκιν άνεφέρθη στήν άρχή στή βοήθεια πού 

προσφέρει στήν Κίνα ή Σοβιετική ΥΕνωση. 'Ακόμα καί 

σήμερα, ε{πε, ή βιομηχανία της στηρίζεται στή βοήθεια 
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έκείνη (εδειχνε νά καταλογίζει στήν Κίνα άγνωμοσύνη). 

>>'Εν συνεχεία, δ κ. Κοσύγκι ν εlπεν δτι γίνεται αύτή τ ή 

στιγμή μιά προσπάθεια έξομαλύνσεως των διαφορών. 

'Υπάρχει μία σοβιετικοκινεζική έπιτροπή πού άσχολείται 

μέ μεθοριακά θέματα. Ή έπιτροπή αύτή πρός τό παρόν δέν 

σημειώνει πρόοδο στίς έργασίες της. Πρίν λίγες μέρες συ

νήλθε στή Μόσχα μιά άλλη σοβιετοκινεζική έπιτροπή μέ 

έπικεφαλής ύφυπουργούς. 'Ο σκοπός τής έπιτροπής αύτής 

εlναι ή έξομάλυνση των διακρατικών σχέσεων μεταξύ των 

δύο χωρών στόν πολιτικό καί οίκονομικό τομέα. Μέχρι 

στιγμής ο{ άντιπρόσωποι τών δύο χωρών συνεδρίασαν δύο 

φορές καί συζήτησαν θέμετα ήμερήσιας διατάξεως. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός ρώτησε άν οί διαφορές μέ τήν 

Κίνα εlναι ίδεολογικές η έδαφικές. Ό κ. Κοσύγκιν άπάν

τησε δτι πρόκειται κυρίως γιά ίδεολογική διαφορά, τουτο 

δέ διότι οί Κινέζοι έξακολουθουν νά πρεσβεύουν τή θεωρία 

δτι δ πόλεμος εΙ ναι άναπόφευκτος. 'Ανέφερε δτι ήδη, δταν 

τό 1950 εlχε συναντηθεί δ Μάο Τσέ Τούγκ μέ τόν Στάλιν, δ 
Κινέζος ήγέτης εlχε έκφράσει τήν βεβαιότητα δτι δ πόλε
μος μεταξύ του κομμουνιστικου στρατοπέδου καί των κα

πιταλιστικών χωρών δέν μπορεί νά άποφευχθεί. Εlχε προ

σθέσει δτι καί έάν 300.000.000 Κινέζοι σκοτωθουν, τά ύπό
λοιπα 500.000.000 θά άνοικοδομήσουν τόν κομμουνισμό. 
Μάλιστα δ Στάλιν, πού δέν συμπαθοϋσε τόν Μάο καί τίς 

iδέες του, άπέφυγε έπί πέντε ήμέρες νά τόν δεχθεί. 

>>'Ακόμη καί σήμερα, ή κινεζική ήγεσία έξακολουθεί 

νά δμιλεί περί του άναποφεύκτου τής συγκρούσεως. Εϊμα

στε μάρτυρες τής προσπάθειας του Πεκίνου νά δημιουργή

σει ενα κοινό μέτωπο μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί τήν 

'Ιαπωνία έναντίον τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός ρώτησε έάν ή άνωτέρω κινεζική 

θέση εlναι προπαγάνδα η πεποίθηση. 'Ο κ. Κοσύγκιν 

άπάντησε δτι δέν μπορεί νά εΙ ναι βέβαιος γιά τίς προσπά

θειες του Πεκίνου, άλλά καί τά λόγια άκόμη μπορεί νά 
εlναι άκρως έπικίνδυνα. 

))Στή συνέχεια, δ Σοβιετικός πρωθυπουργός κατηγόρη

σε τούς Δυτικούς ο{ όποίο ι πωλουν δπλα στήν Κίνα. 'Ο κ. 

πρωθυπουργός έξέφρασε τήν πεποίθησή του δτι ο{ λόγοι 

πωλήσεως των όπλων ε{ναι άποκλειστικά έμπορικοί, άλλά 

πρόσθεσε δτι, κατά τήν γνώμη του, κακώς γίνονται ο{ πω

λήσεις αύτές καί δτι τήν άποψη αύτή τήν εχει πεί καθαρά 

στούς δυτικούς συνομιλητές του. 

>>'Ο κ. Κοσύγκιν έδήλωσε δτι ή σοβιετική πλευρά θά 

προσπαθήσει νά σημειωθεί στίς διακρατικές σοβιετοκινε

ζικές σχέσεις. Μέ τήν εύκαιρία αύτή έπανέλαβε τίς γνω

στές σοβιετικές θέσεις γιά τήν φιλειρηνική πολιτική τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως. Σημείωσε έπίσης δτι δ σοβιετικός 

λαός δέν τρέφει άντιπάθεια γιά τήν Κίνα, μέ τήν όποία καί 
στό παρελθόν δέν ύπήρχαν συγκρούσεις. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός ρώτησε έάν τό Πεκίνο τρέφει 

έδαφικές βλέψεις. Ό κ. Κοσύγκιν άπάντησε δτι άπό καιρό 

οί Κινέζοι διεκδικουν έδάφη, τά όποία ίσχυρίζονται δτι 
άνηκαν άλλοτε στήν Κίνα. Πάντως, πρόσθεσε, στό παρόν 

στάδιο οί άνωτέρω διεκδικήσεις δέν προβάλλονται. 

>>'Ο κ. Κοσύγκιν παρεκάλεσε τόν κ. πρωθυπουργό, 

δπως κατά τήν διάρκεια τής έπισκέψεώς του στήν Κίνα νά 

μή άναφέρει τό περιεχόμενο τής σημερινής τους συνομι

λίας. 'Ο κ. πρωθυπουργός έκθύμως παρέσχε τήν διαβε

βαίωσή του δτι δέν θά άναφερθεί σχετικά. 

))('Από τά λόγια του κ. Κοσύγκιν ήταν έμφανής ή 

έχθρότης καί ή δυσπιστία του εναντι τής Κίνας). 

))Σοβιετική έκτίμηση γιά τήν κατάσταση στά Βαλκάνια. 

>>Στή συνέχεια δ κ. Κοσύγκιν άπάντησε στό έρώτημα 

του κ. πρωθυπουργου γιά τή σοβιετική έκτίμηση τής κα

ταστάσεως στά Βαλκάνια. 

))Εύθύς άμέσως δ Κοσύγκιν έδήλωσε δτι ή Σοβιετική 

"Ενωση δέν έπιθυμεί τό σχηματισμό μπλόκ στήν περιοχή. 

'Ο κ. πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τόν συνομιλητή του δτι 

ή έλληνική πλευρά δέν έπιδιώκει τήν δημιουργία μπλόκ. 
ν Άλλωστε, εΙπε, τουτο εlναι καί έξ άντικειμένου άδύνατο, 

άφου τά βαλκανικά Κράτη άκολουθουν διαφορετική πολι

τική πορεία. 'Ο κ. πρωθυπουργός συνέχισε λέγων δτι ή 

πρωτοβουλία πού εχει άναλάβει γιά τήν διαβαλκανική συ

νεργασία άφορά τήν προσέγγιση στούς τεχνικούς καί οί

κονομικούς τομείς. Νομίζει, εlπε, δτι ή συνεργασία στούς 

μή πολιτικούς τομείς εlναι πολύ χρήσιμη καί δημιουργεί 

καλλίτερο πολιτικό κλίμα. 'Ανέφερε, έπίσης, δτι μέ τήν 
εύκαιρία τών συνομιλιών πού γίνονται γιά τά θέματα αύτά 

αύξάνονται οί έπαφές μεταξύ τών άρμοδίων έπισήμων. 'Ο 

ίδιος εΙ χε πολλές συναντήσεις μέ τούς βαλκανικούς ήγέτες 
καί οί σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ τούς γείτονές της εχουν 

βελτιωθεί σημαντικά. 'Ενδεικτικώς άνέφερε δτι ή 'Ελλάς 

συνεργάζεται άρμονικά μέ τήν Βουλγαρία, ένώ στό πρό

σφατο παρελθόν ο{ δύο χώρες άντιμετώπιζαν ή μία τήν 

άλλη μέ τά δπλα. 

))Στή συνέχεια, δ κ. Κοσύγκιν έπαίνεσε σαφώς τήν 

πρωθυπουργική πρωτοβουλία νά συναντάται μέ τούς ήγέ

τες των γειτονικών χωρών τής 'Ελλάδος, λέγων δτι μόνο 

όφελος θά προκύψει άπό τίς συναντήσεις αύτές καί τήν 

συνεργασία στόν οίκονομικό καί τεχνικό τομέα. 

)) 'Ο κ. πρωθυπουργός ρώτησε άμέσως μετά τόν κ . Κο

σύγκιν γιά τό "Μακεδονικό". 'Ο κ. Κοσύγκιν άπάντησε 

άόριστα δτι έπιθυμεί τήν ύπαρξη δμαλών καί φιλειρηνικών 

σχέσεων μεταξύ τών Κρατών τής περιοχής καί δτι συνεπώς 

δέν πρέπει νά άνακινείται τό θέμα. Ό κ. πρωθυπουργός 

άνέπτυξε δι' όλίγων τήν ιστορία του ζητήματος, τήν δποί

αν δ συνομιλητής του άκουσε μέ προσοχή. Πάντως, δ κ. 

πρωθυπουργός τόνισε δτι γιά τήν 'Ελλάδα "Μακεδονικό" 

δέν ύπάρχει. 

))Εiς έρώτηση του κ. πρωθυπουργου γιά τό μέλλον τής 

Γιουγκοσλαβίας, μετά τήν άποχώρηση του στρατάρχου 

τίτο, δ κ. Κοσύγκιν άπέφυγε νά άπαντήσει, άρκεσθείς 

στήν εύχή νά ζήσει δ τίτο άλλα 100 χρόνια. 
)) . ο κ. πρωθυπουργός εκλεισε τή συζήτηση, λέγων δτι 

καί δ ίδιος εύχεται μακροζωία στόν Γιουγκοσλάβο ήγέ
τψ>74. 

Τό κείμενο τής κοινής πολιτικής δηλώσεως, ή 

δποία ύπογράφηκε άπό τούς δύο πρωθυπουργούς με

τά τη ληξη των έλληνοσοβιετικ&ν συνομιλιών, στίς 

2 'Οκτωβρίου, θεμελιώνει τη συνεργασία μεταξύ τ& ν 
δύο χωρών πάνω σέ 12 σημεία: 

«'Η 'Ελληνική Δημοκρατία καί ή "Ενωση τών Σοβιε

τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. 

))Βαθειά πεπεισμένες δτι μία σταθερή πρόοδος στήν 

ένίσχυση των φιλικών σχέσεων καί ή άνάπτυξη μιάς άμοι-
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βαίως έπωφελοuς ά.ρμονικής συνεργασίας μεταξύ τους άν

ταποκρίνεται στά συμφέροντα του έλληνικοu καί του σο

βιετικοί) λαοu καί άποτελεί μία σημαντική συμβολή στήν 

ύπόθεση τής διατηρήσεως τής εΙρήνης καί τής διεθνοuς 

άσφαλείας. 

»' Αποφασισμένες νά συνεχίσουν καί νά τονώσουν αυ
τήν τήν πρόοδο πού άνταποκρίνεται στούς σκοπούς καί τίς 

άρχές του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, στήν τελική 

Πράξη τής Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφαλεία καί τή Συνερ
γασία στήν Ευρώπη, καθώς καί τούς παραδεδεγμένους κα

νόνες του διεθνοuς δικαίου. 

»'Επιθυμώντας νά . ένισχύσουν τή μεταξύ τους συνερ

γασία σl:όν πολιτικό, οΙκονομικό, μορφωτικό καί έπιστη

μονικό τομέα καί νά έμβάλουν άκόμη περισσότερο άμοι

βαία τή φιλία, τό σεβασμό, τήν έμπιστοσύνη καί τήν κατα-

νόηση. Δηλώνουν δτι: . 
»'Η ' Ελληνική Δημοκρατία καί ή 'Ένωση τών Σοβιε

τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών θά άκολουθήσουν πο

λιτική φιλίας, καλής γειτονίας, εΙρηνικής συνυπάρξεως, 

άμοιβαίας έπωφελοuς συνεργασίας καί θά έφαρμόζουν πι

στά τίς μεταξύ τους · σχέσεις, τό Χάρτη τών 'Ηνωμένων 

; Εθνών καί τήν κήρυξη ' Αρχών τής Τελίκής Πράξης τής 
Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί τή Συνεργασία στήν 

Ευρώπη. · 
»Τά μέρη θά άναπτύσσουν καί θά διευρύνουν τίς σχέ

σεις στή μεταξύ τους συνεργασία στούς τομείς πολιτικό, 

οΙκονομικό, τεχνικό, μορφωτικό, έπιστημονικό, μέ βάση 

τό σεβασμό τής άνεξαρτησίας, τής κυριαρχίας, τής έδαφι

κής άκεραιότητος, του άπαραβιάστου τών συνόρων, τής 

ίσότητος δικαιωμάτων, τfjς μή έπεμβάσεως στίς έσωτερι
κές ύποθέσεις δ ένας του άλλου καί τών άμοιβαί(.()ν συμφε

ρόντων. 

» Στίς μεταξύ τους σχέσεις θά σέβονται · αυστηρά τίς 

άρχές της μή προσφυγής στήν άπειλή ii χρησιμοποίηση 
βίας σέ δλες τfς έκδηλώσεις καί τής ε{ρηνικfjς έπιλύσως 

τών διαφορών. 

»Λαμβάνοντας ύπόψη δτι ή οΙκονομική, ή βιομηχανική 

καί ή τεχνική συνεργασία άποτελοuν μία άπό τίς ουσια

στικές βάσεις τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών, τά μέρη 

θά καταβάλουν τίς άναγκαίες προσπάθειες ι.Οστε νά άνα

πτυχθεί ύπό ποικίλες μορφές, σέ μακροπρόθεσμη καί 

άμοιβαία έπωφελή βάση καί θά διευρύνουν τήν οΙκονομι
κή, έμπορική, βιομηχανική καί τεχνική συνεργασία πού 

εχουν ijδη δημιουργήσει. 

>>Τά μέρη, στηριζόμενα στήν άποκτηθείσα έμπειρία καί 

προσδίδοντας τή δέουσα προσοχή στίς πιό πρόσφατες κα

τευθύνσεις καί σχέδια, προτίθενται νά άναπτύξουν τήν 

έπιστημονική καί τεχνική συνεργασία τους σέ διαφόρους 
τομείς άμοιβαίου ένδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων 

τών τομέων τής γεωργίας, τfjς προστασίας του περιβάλ

λοντος, τfjς ένεργείας καί τfjς γεωλογίας. 

»Θά ένθαρρύνουν τήν άνύψωση του ποιοτικοu έπιπέδου 

τών άνταλλαγών σέ θέματα μορφωτικά, τέχνης, παιδείας, 

έπιστημών, άθλητισμοu καί τουρισμοu, πράγμα πού άντα

ποκρίνεται στά παραδοσιακά αισθήματα σεβασμοu καί φι

λίας μεταξύ των λαών τής 'Ελλάδος καί τής · Σοβιετικής 
'Ενώσεως. 

»Λαμβάνοντας ύπόψη τήν ίδιαίτερη σπουδαιότητα πού 

έχουν οί συναντήσεις καί οί συνομιλίες μεταξύ τών έκπρο-
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σώπων των Κυβερνήσεων των δύο χωρών, τής Βουλής των 

'Ελλήνων καί του 'Ανωτάτου Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ καί τών 

υπουργείων τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τών άντι

στοίχων υπουργείων καί κρατικών υπηρεσιών τής Σοβιετι

κής 'Ενώσεως, προκειμένου νά καθορίσουν τίς μορφές τής 

συνεργασίας τους, τά μέρη θά συνεχίσουν τήν πρακτική 

άνταλλαγής άπόψεων γιά θέματα διμερών σχέσεων σέ δια

φόρους τομείς. 

»Θεωρώντας άπαραίτητο νά έργασθοuν ώστε ή ϋφεση 

νά καταστεί σφαιρική καί παγκόσμια στήν έπιρροή της, ή 

'Ελλάς καί ή Σοβιετική "Ενωση τάσσονται υπέρ τής πλή

ρους έφαρμογής ,δλων των διατάξεων τής Τελικής Πράξε

ως τής Διασκέψέως γιά τήν άσφάλεια καί τή συνεργασία 
στήν Εύρώπη άπό δ λα τά Κράτη πού τήν υπέγραψαν καί θά 

συμβάλουν στήν ένίσχυση τής διαδικασίας τής υφέσεως 

ώστε τό περιεχόμενό της νά γίνει συγκεκριμένο, σταθερό 

καί διαρκές. 

»' Η 'Ελλάς καί ή Σοβιετική 'Ένωση, 1\χοντας συνεί
δηση τής άπειλής πού άποτελεί δ άνταγωνισμός των έξο

πλισμών γιά τήν υπόθεση τής είρήνης, θά κάνουν δ,τιδήπο

τε δυνατό γιά τόν τερματισμό του. Θά συμβάλουν στή λή

ψη άποφασιστικών μέτρων, πού !\χουν σκοπό τήν έπίτευξη 

γενικοί> καί πλήρους άφοπλισμοu, τόσο στόν συμβατικό 

δσο καί στόν πυρηνικό τομέα, υπό αύστηρό καί άποτελε

σματικό διεθνή 1\λεγχο. Γιά τόν σκοπό αύτό τά δύο μέρη θά 

κάνουν δ, τι εlναι δυνατό γιά τήν έπιτυχία των διαπραγμα

τεύσεων δσον άφορίi τόν περιορισμό των έξοπλισμών καί 

τόν άφοπλισμό. 

»Γιά νά συμβάλουν στή διατήρηση τής είρήνης, τήν 
ένίσχυση τής διεθνοUς άσφαλείας καί τήν άνάπτυξη τών 

διμερών σχέσεων, τά μέρη θά συνεργάζονται μεταξύ τους 

στά πλαίσια τών διεθνών όργανισμών καί διασκέψεων γιά 

τά προβλήματα άμοιβαίου ένδιαφέροντος καί θά διευρύ

νουν τήν ήδη υπάρχουσα πρακτική τών τακτικών πολιτι

κών διαβουλεύσεων μεταξύ των υπουργείων 'Εξωτερικών 
τών δύο χωρών καί τής άνταλλαγής άπόψεων σέ διάφορα 

έπίπεδα. Οί διαβουλεύσεις θά καλύπτουν δλα τά προβλή

ματα, γιά τά όποία τά μέρη θεωροuν χρήσιμη τήν άνταλλα

γή άπόψεων, συμπεριλαμβανομένων έκείνων πού άναφέ

ρονται στή διεθνή ϋφεση, τόν άφοπλισμό, τήν έφαρμογή 

τής Τελικής Πράξεως τής Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια 

καί τή Συνεργασία στήν Εύρώπη καί τίς πολυμερείς δια

πραγματεύσεις πού γίνονται στά πλαίσια τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. 

»Σέ περίπτωση πού θά προέκυπταν καταστάσεις, οί 

όποίες κατά τήν άποψη τών δύο μερών άποτελοuν άπειλή 

γιά τήν είρήνη, τή διατάραξη τής είρήνης ή προκαλοuν 

διεθνή 1\νταση, οί δύο Κυβερνήσεις θά 1\ρχονται σέ έπαφή 

γιά νά άνταλλάξουν άπόψεις ώς πρός τό τί μπορεί νά άνα

φερθεί γιά τή βελτίωση τής καταστάσεως. 

»Ή παροuσα δήλωση δέν έπηρεάζει κατ' ούδένα τρό

πο τίς υποχρεώσεις των δύο μερών πού άπορρέουν άπό 

διεθνείς συμφωνίες πού !\χουν προσυνομολοyήσει». 

Οί έλληνοσοβιετικές συνομιλίες κορυφfίς ελη

ξαν τό πρωί τfίς 3ης 'Οκτωβρίου, τελευταίας ή μέρας 
τfίς παραμονfίς του "Ελληνα πρωθυπουργοί> στή Μό

σχα, μετά τή νέα εκτακτη συνάντηση πού ε{χε δ Κ. 

Καραμανλfίς μέ τό Σοβιετικό δμόλογό του, Α. 

Κοσύγκιν. Κατά τή διάρκεια τfίς συνομιλίας - πού 

διήρκεσε 40 λεπτά καί δέν προβλεπόταν &πό τό έπί
σημο πρόγραμμα - oi δύο πρωθυπουργοί διατύπω
σαν τά συμπεράσματά τους άπό τόν κύκλο των έλλη

νοσοβιετικ&ν έπαφ&ν. 

Στή συνέχεια, δ Κ. Καραμανλfίς παρέθεσε γεuμα 

στήν έλληνική πρεσβεία πρός τιμή του Α. Κοσύγκιν. 

Στή σύντομη πρόποσή του, έξέφρασε τήν εύχή νά 

ένισχυθεί ή · φιλία καί ή συνεργασία των δύο λαών, 

έν& άνάλογες εύχές, γιά τή δημιουργία κλίματος 

άμοιβαίας έμπιστοσύνης, διατύπωσε κατά τήν άντι

φώνησή του καί δ Σοβιετικός δμόλογός του. 

'Αργά τό άπόγευμα, δ Κ. Καραμανλfίς άνεχώρη

σε άπό τή Μόσχα γιά τό Λένινγκραντ. 'Αμέσως μετά 

τήν άφιξή του, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός κατέθεσε 

στέφανο στό μνημείο των ύπερασπιστ&ν τοϋ Λένιν

γκραντ, κατά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καί 

εγραψε στό βιβλίο έπισκεπτ&ν: «Μέ σεβασμό, θαυ

μασμό καί εύγνωμοσύνη». Στή συνέχεια, έπισκέφθη

κε τήν εκθεση φωτογραφιών άπό τήν τριετfί πολιορ

κία, συνοψίζοντας τίς έντυπώσεις του μέ τή φράση: 

«Ή άπλότητα προβάλλει περισσότερο τό μεγαλείο 

τής θυσίας». 

Κατά τήν παραμονή του στό Λένινγκραντ, δ Κ. 

Καραμανλfίς έπισκέφθηκε τό Μουσείο 'Ερμιτάζ καί 

παρακολούθησε παράσταση στή διάσημη ~Οπερα 

τfίς πόλεως. 

Τό ίδιο βράδυ, τό πρακτορείο «' Ασσοσιέιτεντ 
Πρές» μετέδωσε άπό τή Μόσχα δήλωση του 'Έλληνα 

πρωθυπουργοί> πρός τό έπίσημο σοβιετικό πρακτο

ρείο <Πάς», στήν όποία χαρακτήρισε τίς συνομιλίες 

του «πολύ χρήσιμες καί εΙλικρινείς καί γιά τίς δύο 

πλευρές»· καί πρόσθεσε: «Εlμαι πεπεισμένος γιά τίς 

καλές προθέσεις τής σοβιετικής ήγεσίας lναντι τής 

άναπτύξεως τών σχέσεων μέ τήν 'Ελλάδα σέ όλους 

τούς τομείς. ) Νομίζω δτι μετά τίς συνομιλίες μας 
άνοίγονται νέοι δρόμοι στήν άνάπτυξη τών σχέσεών 

μας». 

τέλος, κατά τή λήξη τfίς έπίσημης έπισκέψεως 
του 'Έλληνα πρωθυπουργοί>, στίς 4 'Οκτωβρίου, έκ
δόθηκε ταυτόχρονα στήν 'Αθήνα καί στό Λένινγ

κραντ τό &κολουθο κοινό άνακοινωθέν: 

«"Υστερα άπό πρόσκληση τής Σοβιετικής Κυβερνήσε

ως, δ πρωθυπουργός τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 

Κωνσταντίνος Καραμανλής πραγματοποίησε έπίσημη έπί

σκεψη στή Σοβιετική "Ενωση άπό I εως 5 'Οκτωβρίου 
1979. 

» • Ο πρωθυπουργός τής ' Ελλάδος, έκτός άπό τή Μό
σχα, έπισκέφθηκε έπίσης τό Λένινγκραντ. Εlχε τήν εύκαι

ρία νά γνωρίσει διάφορες πλευρές τής ζωής του σοβιετικοί> 

λαοί> καί τά επιτεύγματά του στόν οίκονομικό, επιστημο

νικό καί μορφωτικό τομέα. • Ο έπίσημος 'Έλληνας φιλο
ξενούμενος καί ή συνοδεία του 1\τυχαν παντοu θερμής καί 
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έγκάρδιας υποδοχής, η όποία άντικατόπτριζε τά αισθήμα

τα φιλίας καί άμοιβαίου σεβασμου, πού υπάρχουν μεταξύ 

του έλληνικου καί του σοβιετικου λαου. 

>> ' Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος κατέθεσε στέφανο 

στό μνημείο του 'Αγνώστου Στρατιώτου στή Μόσχα καί 

στό Νεκροταφείο του Πισκαριόβ στό Λένινγκραντ . 

>>'Ο πρωθυπουργός τής ' Ελληνικής Δημοκρατίας εγινε 

δεκτός άπό τόν γενικό γραμματέα τής Κεντρικής 'Επιτρο

πής του ΚΚΣΕ καί πρόεδρο του προεδρείου του' Ανωτάτου 

Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ, κ. Λεονίντ Ι. Μπρέζνιεφ . 

»Διεξήχθησαν συνομιλίες μεταξύ του πρωθυπουργου 

τής 'Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλή, του υπουργου 'Εξωτερι

κών τής Έλλαδος κ. Γ. Ράλλη άφ ' ένός καί του κ. Α. Ν. 

Κοσύγκιν, μέλους του Πολιτικου Γραφείου τής Κεντρικής 

'Επιτροπής του ΚΚΣΕ καί προέδρου του Ύπουργικου 

Συμβουλίου τής ΕΣΣΔ καί του κ. Α .Α . Γκρομύκο, μέλους 

του Πολιτικου Γραφείου τής Κεντρικής 'Επιτροπής του 

ΚΚΣΕ καί υπουργου τ& ν 'Εξωτερικών τής ΕΣΣΔ άφ' έτέ

ρου .. . 
»Κατά τίς συνομιλίες, οί όποίες διεξήχθησαν σέ φιλική 

άτμόσφαιρα καί μέ πνευμα άμοιβαίας κατανοήσεως καί 

σεβασμου συζητήθηκαν κατά τρόπο λεπτομερή καί έποι

κοδομητικό, οί έλληνοσοβιετικές σχέσεις καί ή προοπτι

κή διευρύνσεώς τους στόν πολιτικό, οικονομικό, έμπορι
κό , μορφωτικό καί έπιστημονικό τομέα. 'Αντηλλάγησαν 

έπίσης άπόψεις γιά τρέχοντα διεθνή θέματα άμοιβαίου έν

διαφέροντος. 

»Σημειώθηκε μέ βαθιά ίκανοποίηση δτι τά τελευταία 

χρόνια έπιτεύχθηκε σημαντική άνάπτυξη στίς διμερείς 

τους σχέσεις. Συνομολογήθηκε ενας σημαντικός άριθμός 

μακροπροθέσμων διακρατικών συμφωνιών γιά τό έμπόριο, 

τή νaυτιλία, τήν έπιστημονική καί τεχνολογική συνεργα-
9ία, καθώς καί μιά προξενική σύμβαση πού διηύρυναν καί 

ένίσχυσαν τή βάση των έλληνοσοβιετικ&ν συμβατικών 

σχέσεων. Σημειώθηκε πρόοδος στόν τομέα τής οικονομι

κής συνεργασίας. Αύξήθηκαν οί έπαφές υπουργών, υψη

λών προσωπικοτήτων καί έκπροσώπων των υπουργείων 

' Εξωτερικών καί t'iλλων κυβερνητικών όργάνων τ&ν δύο 

χωρών. 

>>Τά δύο μέρη έδήλωσαν τή σταθερή άποφασιστικότητά 

τους νά έπεκτείνουν περισσότερο τίς σχέσεις μεταξύ τής 

'Ελλάδος καί τής ΕΣΣΔ, πράγμα πού άντικατοπτρίζει τούς 

παραδοσιακούς δεσμούς καί άνταποκρίνεται στά συμφέ

ροντα τ&ν λαών των δύο χωρών καί θά συμβάλει στή βαθύ

τερη κατανόηση μεταξύ τους . Συμφώνησαν νά λάβουν 

πρακτικά μέτρα γι' αότό τό σκοπό . 

>>Τά δύο ίlέρη τόνισαν τή μεγάλη σημασία πού άποδί
δουν στίς τακτικές έπαφές μεταξύ τής Βουλής των ' Ελλή

νων καί του 'Ανώτατου Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ. 

»Κατά τήν διάρκεια τής έπισκέψεως ό πρωθυπουργός 

τής 'Ελλάδος κ . Κ. Καραμανλής καί ό κ. Ν. Κοσύγκιν, 

μέλος του Πολιτικου Γραφείου τής Κεντρικής ' Επιτροπής 

του ΚΚΣΕ καί πρόεδρος του 'Υ πουργικου Συμβουλίου τής 

ΕΣΣΔ, υπέγραψαν ενα κείμενο γιά τίς άρχές καί τήν περαι

τέρω άνάπτυξη φιλικών σχέσεων καί καλής γειτονίας καί 

τής συνεργασίας στόν πολιτικό, οικονομικό καί μορφωτι

κό τομέα μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 

'Ενώσεως τ&ν Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. 

Τά μέρη έτόνισαν δτι τό περιεχόμενο καί οί σκοποί του 

κειμένου αότου έναρμονίζονται άπόλυτα μέ τήν τελική 

Πράξη τής Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί τήν Συνερ
γασία στήν Εόρώπη . 

>>' Υπεγράφη συμφωνία οίκονομικής καί τεχνικής συ
νεργασίας ή όποία θά διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στήν 

διεύρυνση καί έμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων μέ 

σταθερή καί μακροχρόνια βάση. 

>>UΟπως προβλέπεται άπό τήν συμφωνία αότή, τά δύο 

μέρη συμφώνησαν νά συσταθεί κοινή έλληνοσοβιετιkή 

έπιτροπή γιά τήν οικονομική καί τεχνική συνεργασία . Τά 

άρμόδια κρατικά όργανα θά προβουν στίς άναγκαίες ένέρ
γειες έν σχέσει μέ τήν σύσταση τής ειρημένης έπιτροπής. 

»Σημειώθηκε τό ένδιαφέρον καί των δύο μερών γιά τήν 

κατασκευή έργοστασίου άλουμίνας στήν ' Ελλάδα. Συμ

φωνήθηκε δτι 'Έλληνες καί Σοβιετικοί έμπειρογνώμονες 

θά προετοιμάσουν τήν άπαραίτητη τεχνικοοικονομική με

λέτη γιά τό έργοστάσιο, βάσει τής όποίας τά δύο μέρη θά 

λάβουν τήν όριστική τους άπόφαση . 

>>'Εξετάσθηκε ή κατάσταση των έμπορικ&ν σχέσεων 

μεταξύ των δύο χωρών. Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν ίκανο
ποίησή τους γιά τήν εκατέρωθεν αuξηση του όγκου των 

συναλλαγών καί συμφώνησαν δτι υπάρχει δυνατότης πε

ραιτέρω άρμονικής άναπτύξεως του έμπορίου τους καί δι

αφοροποιήσεως τής διαρθρώσεώς του, δπως προβλέπεται 
άπό τήν Ισχύουσα έμπορική συμφωνία . Συζητήθηκαν έπί 

πλέον θέματα σχετικά μέ τό ένδιαφέρον πού έξέφρασε η 

έλληνική πλευρά γιά τήν μελλοντική ε{σαγωγή άπό τήν 

ΕΣΣΔ ήλεκτρικής ένεργείας, φυσικου άερίου, καθώς καί 

γιά τήν περαιτέρω προμήθεια πετρελαίου. Οί διαπραγμα

τεύσεις γιά τά θέματα αότά θά συνεχισθουν. 

>>Τά δύο μέρη υπογράμμισαν τήν έπιθυμία τους νά συνά
ψουν μιά συμφωνία όδικ&ν μεταφορών καί μιά συμφωνία 

δικαστικής άρωγής καί συμφώνησαν νά διεξαγάγουν δια

πραγματεύσεις γιά τό θέμα αότό aτό προσεχές μέλλον. ' 
>>Τά δύο μέρη τόνισαν τή σημασία πού άποδίδουν στήν 

περαιτέρω άνάπτυξη τής μορφωτικής καί έπιστημονικής 

συνεργασίας μεταξύ 'Ελλάδος καί ΕΣΣΔ. 'Εξέφρασαν τήν 

ίκανοποίησή τους γιά τήν πρόσφατη υπογραφή του προ

γράμματος μορφωτικής συνεργασίας καί του προγράμμα

τος έπιστημονικής καί τεχνολογικής συνεργασίας, τά 

όποία θά συμβάλουν στήν πληρεστέρα άμοιβαία γνώση 

τ&ν έπιτευγμάτων στούς άντίστοιχους μορφωτικούς καί 

έπιστημονικούς τομείς άπό τούς λαούς τ&ν δύο χωρών. 

>>'Εξετάζοντας τήν διεθνή κατάσταση, τά δύο μέρη τό

νισαν τή σημασία πού άποδίδουν στήν ένίσχυση τής ειρή

νης καί άσφαλείας στήν Εόρωπαϊκή νΗπειρο καί τήν 

άνάγκη νά έμβαθύνουν καί νά διευρύνουν τίς διαδικασίες 

τής υφέσεως καί έπαναβεβαίωσαν τήν πλήρη υποστήριξή 

τους γιά τήν καθολική έφαρμογή τής τελικής Πράξεως τής 

Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφαλεία καί τή Συνεργασία στήν 

Εόρώπη άπό δλα τά υπογράψαντα μέρη . Σ ' αότά τά πλαί

σια θεωρουν άπαραίτητο νά καταβάλουν κάθε δυνατή προ

σπάθεια, ώστε ή προσεχής συνάντηση των έκπροσώπων 

τ&ν Κρατών - μελών τής τελικής Πράξεως τής ΔΑΣΕ στή 
Μαδρίτη νά γίνει σέ έποικοδομητική άτμόσφαιρα καί νά 

συμβάλει στήν έφαρμογή δλων τ& ν διατάξεων τής τελικής 

Πράξεως, στήν ένίσχυση τής υφέσεως, άσφαλείας καί δι

ευρύνσεως τής συνεργασίας σέ διαφόρους τομείς μεταξύ 

των Κρατών πού υπέγραψαν. 
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»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τήν 

πρόσφατη υπογραφή σοβιετοαμερικανικής συνθήκης γιά 

τόν περιορισμό τών στρατηγικών έπιθετικών δπλων. 'Εδή

λωσαν δτι ή σύναψη τής συμφωνίας άποτελεί σημαντικό 

βήμα γιά τήν έπιβράδυνση του άνταγωνισμοu των έξοπλι

σμών καί έθεώρησαν δτι ή έφαρμογή τών σοβιετοαμερικα

νικών συμφωνιών θά διαδραματίσει έποικοδομητικό ρόλο 

στήν προώθηση του άφοπλισμοu καί θά δώσει θετική ώθη

ση σέ ι'ίλλες διαπραγματεύσεις πού διεξάγονται γιά τό θέμα 

αυτό. 

»'Αποδίδοντας μεγάλη σημασία στήν ένίσχυση τής 

άσφαλείας στήν Ευρώπη, τά δύο μέρη τάχθηκαν ευνοϊκά 

υπέρ τής συμπληρώσεως τής διαδικασίας τής υφέσεως 

στόν στρατιωτικό τομέα. 

»Κατά τήν έξέταση τών συνομιλιών τής Βιέννης τά δύο 

μέρη τόνισαν τήν άνάγκη νά ληφθοuν πρακτικά μέτρα γιά 

τόν περιορισμό των ένόπλων δυνάμεων καί τών δπλισμών 

στήν Κεντρική Ευρώπη, ώστε νά έπιτευχθεί άμοιβαία άπο

δεκτή συμφωνία μέ βάση τήν τήρηση τής άρχής του άμει

ώτου τής άσφαλείας δλων των χωρών, συμπεριλαμβανομέ

νων τών χωρών είδικου καθεστώτος στίς διαπραγματεύ

σεις. 

»'Η 'Ελλάς καί ή Σοβιετική 'Ένωση έπανέλαβαν τήν 

άποφασιστικότητά τους νά καταβάλουν προσπάθειες γιά 

τήν σύναψη παγκόσμιας συνθήκης γιά τή μή χρήση βίας 

στίς διεθνείς σχέσεις. 

»'Η 'Ελλάς καί ή Σοβιετική 'Ένωση έπανεβεβαίωσαν 

τήν προσήλωσή τους στούς σκοπούς καί τίς άρχές του 

Χάρτη των 'Ηνωμένων 'Εθνών. Τόνισαν τό σημαντικό ρό

λο των 'Ηνωμένων 'Εθνών στήν εδραίωση τής διεθνους 

είρήνης καί άσφαλείας καί τάχθηκαν υπέρ τής αυξήσεως 

τής άποτελεσματικότητας του 'Οργανισμοu μέ βάση τήν 

αυστηρή τήρηση του Χάρτη. 

»Τά δύο μέρη άντάλλαξαν άπόψεις γιά δρισμένα ζητή

ματα πού εχουν σχέση μέ τή σημερινή κατάσταση στή 

Μεσόγειο καί τάχθηκαν υπέρ τής άπαλείψεως τών εστιών 

συγκρούσεως καί έντάσεως στήν περιοχή. 'Εδήλωσαν δτι 

ε{ναι ετοιμα νά καταβάλουν έποικοδομητικές προσπάθειες 
πού θά μποροuσαν νά συμβάλουν στήν έδρα ίωση τής εiρή

νης, άσφαλείας καί συνεργασίας στήν περιοχή τής Μεσο

γείου. 

»Τά δύο μέρη άφιέρωσαν ίδιαίτερη προσοχή στήν κατά

σταση στήν Κύπρο, ή όποία θέτει σέ κίνδυνο τήνΈίρήνη 
καί τήν άσφάλεια στήν περιοχή. Ή 'Ελλάς καί ή ΕΣΣΔ 

υπογράμμισαν τήν έπιτακτική άνάγκη μιας ταχείας λύσεως 

του κυπριακοί) ζητήματος, μέ βάση τόν σεβασμό τής άνε

ξαρτησίας, τής κυριαρχίας, τής έδαφικής άκεραιότητας, 
του άδεσμεύτου τής Δημοκρατίας τής Κύπρου καί τήν 

έφαρμογή τών σχετικών άποφάσεων τής Γενικής Συνελεύ

σεως καί του Συμβουλίου 'Ασφαλείας τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών. 

>Πά δύο μέρη άντάλλαξαν άπόψεις γιά τήν κατάσταση 

στή Μέση 'Ανατολή. Συμφώνησαν δτι μιά σφαιρική διευ

θέτηση καί διαρκής είρήνη στήν περιοχή μέ βάση τίς 

άποφάσεις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών μπορεί νά έπιτευχθεί 

μόνο μέ τήν άποχώρηση των ίσρcαηλινών στρατευμάτων 
άπό δλα τά άραβικά έδάφη, πού κατελήφθησαν τό 1967, 
τήν πραγματοποίηση των νομίμων έθvικών δικαιωμάτων 

του άραβικου λαου τής Παλαιστίνης καί τήν άναγνώριση 

του δικαιώματος δλων των Κρατών τής περιοχής νά ζουν 

σέ είρήνη καί άσφάλεια. 

»Οί συμμετέχοντες στίς συνομιλίες έπαναβεβαίωσαν 

τήν πρόθεσή τους νά συνεχίσουν τίς προσπάθειες νά έπι

τευχθοuν συμπεφωνημένες λύσεις σχετικά μέ τή σύμβαση 

γιά τό Δίκαιο τής Θάλασσας, οί δποίες θά ρύθμιζαν τά 

έκκρεμή ζητήματα πού άφοροuν τή χρησιμοποίηση του 

παγκόσμιου d:ικεανου καί των πόρων του. Θεωροuν σημαν

τικό δπως στήν προσεχή Σύνοδο τής Διασκέψεως των 

'Ηνωμένων 'Εθνών γιά τό Δίκαιο τής Θάλασσας, πραγμα

τοποιηθεί ουσιαστική πρόοδος γιά τήν έπίτευξη αυτου του 

σκοπου. Συμφωνοuν δτι διαφορές γιά τά θέματα του Δικαί

ου τής Θάλασσας πρέπει νά διευθετόuνται μέ είρηνικά μέ

σα καί μέ βάση τίς γενικώς άποδεκτές άρχές του Διεθνοuς 

Δικαίου καί τής Διεθνοuς Πρακτικής, λαμβανομένων υπ· 

όψη τών νομίμων δικαιωμάτων δλων τών Κρατών. 

»Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν ίκανοποίησή τους γιά τά 

άποτελέσματα τής έπίσημης έπισκέψεως στή Σοβιετική 

'Ένωση του πρωθυπουργοί) τής 'Ελλάδος καί υπογράμμι

σαν τήν χρησιμότητα των προσωπικών έπαφών μεταξύ των 

ήγετών των δύο χωρών. 'Εξέφρασαν τήν πεποίθησή τους 

δτι οί καρποφόρες συνομιλίες καί τά συμφωνηθέντα κατά 

τήν διάρκεια αυτών τών συνομιλιών, άποτελοuν σημαντική 

συμβολή στήν άνάπτυξη καί ένίσχυση τής φιλίας καί συ

νεργασίας μεταξύ των δύο χωρών πρός τό συμφέρον τής 

εδραιώσεως τής διεθνοuς είρήνης καί άσφαλείας. 

»'Ο πρωθυπουργός τής • Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος 
Καραμανλής προσκάλεσε τόν κ. Α. Ν. Κοσύγκιν, μέλος του 

Πολιτικοu Γαφείου τής Κεντρικής 'Επιτροπής του ΚΚΣΕ 

καί πρόεδρο του Ύπουργικου Συμβουλίου τής ΕΣΣΔ, νά 

πραγματοποιήσει έπίσημη έπίσκεψη στήν ·Ελλάδα. 'Η 

πρόσκληση εγινε άποδεκτή μέ ίκανοποίηση . 'Η ήμερομη

νία τής έπισκέψεως θά καθορισθεί διά τής διπλωματικής 

δδοu». 

5-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά τή Σοβιετική 'Ένωση, 

έπισκέπτεται έπίσημα τήν Ούγγαρία. 

Στό άεροδρόμιο τής Βουδαπέστης, ό 'Έλληνας 

πρωθυπουργός εγινε δεκτός άπό τόν Ούγγρο όμόλο

γό του Γκιόργκι Λαζάρ. 

Τό ίδιο βράδυ, παρατέθηκε πρός τιμή του έπίση

μο δείπνο, στή διάρκεια τοϋ όποίου ό Ούγγρος πρω

θυπουργός, κατά τήν προσφώνησή του, έκφράστηκε 

θερμά ύπέρ τής φιλίας καί τής συνεργασίας μεταξύ 

τών δύο χωρών. Χαρακτήρισε τήν έπίσκεψη τοϋ Κ. 

Καραμανλή ώς σταθμό στήν άνάπτυξη τών pιμερών 

σχέσεων καί έξέφρασε τήν έπιθυμία τής Κυβερνή

σεώς του γιά τήν εύρύτερη δυνατή άνάπτυξή τους. 

Στήν άντιφώνησή του ό Κ. Καραμανλής ε{πε τά 

έξή ς: 

«Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Σάς εύχαριστώ γιά njν έγκάρδια ύποδοχή πού 

έπιφυλάξατε σέ μένα καί στούς συνεργάτες μου, κα

θώς καί γιά τά φιλικά λόγια, μέ τά όποία έκφρασθή

κατε άπόψε γιά τή χώρα μου. 
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»·Η έπίσκεψή μου αύτή εlναι ένα άκόμη βήμα 

στήν προσπάθεια πού οί Κυβερνήσεις μας έκαναν 

συστηματικά καί μεθοδικά τά πέντε τελευταία χρό

νια, άπό τότε δηλαδή πού ή χώρα μου άποκατέστησε 

τούς δημοκρατικούς της θεσμούς. Μετά τή λήξη μιfiς 

έπταετους περιόδου έξαιρετικά δύσκολης γιά τόν έλ

ληνικό λαό, ή χώρα μου ξαναβρήκε τό δρόμο τής 

άληθινής δημοκρατίας. "Ενα δρόμο πού · σάν στό

χους του έχει τήν έπίτευξη τής οΙκονομικής προόδου 

καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης, τόν σεβασμό τής 

άνθρώπινης άξιοπρέπειας, τή διατήρηση τής εlρή

νης καί τήν άνάπτυξη τής συνεργασίας μέ όλους τούς 

λαούς, άνεξάρτητα άπό τίς διαφορές τών κοινωνι

κών, πολιτικών καί οΙκονομικών τους συστημάτων. 

»Σήμερα μπορουμε μέ ίκανοποίηση νά διαπιστώ

σουμε ότι ή ·Ελλάς έχει έξασφαλίσει τούς στόχους 

αύτούς. Εlναι αύτονόητο ότι μέσα σ' αύτή τή γενι

κώτερη προσπάθεια συνεργασίας καί κατανοήσεως 

μέ όλους τούς λαούς, καί Ιδιαίτερα μέ τούς εύρωπαϊ

κούς, μιά άπό τίς χώρες στίς όποίες στράφηκε Ιδιαί

τερα ή προσοχή μας ήταν ή Ούγγαρία, μιά χώρα πού 

βρέθηκε πάντα στό έπίκεντρο τών μεγάλων εύρωπαϊ

κών έξελίξεων καί πού συμβάλλει σήμερα στήν οΙ

κονομική καί πνευματική ζωή τής Εύρώπης. 

»Μιά σειρά έπαφών σέ ύπηρεσιακό έπίπεδο, άργό

τερα σέ κυβερνητικό καί κοινοβουλευτικό, έξέφρασε 
τήν έπιθυμία τών δύο λαών μας νά γνωρισθουν καλύ

τερα καί νά συνδεθουν μεταξύ τους στενώτερα · καί 
έτσι μπορουμε σήμερα, έπισκοπώντας τίς έξελίξεις 

τών τελευταίων έτών, νά πουμε μέ ίκανοποίηση ότι 

κάναμε μέσα σέ λίγα χρόνια βήματα προόδου, lJOύ 

δέν εlzαν πραγματοποιηθή έπί δεκαετίες. Καί φυσικά 

πρόκειται γιά μιά έξέλιξη πού θά έχη καί συνέχεια, 
γιατί μέσα στά πλαίσια του άμοιβαίου σεβασμου καί 

του κοινου συμφέροντος τών δύο λαών μας, θά συνε

χίσωμε νά έξετάζωμε καί νά ύλοποιουμε κάθε δυνατό

τηfa περαιτέρω συνεργασίας πού θά μfiς φαίνεται 
χρήσιμη. 

>>'Ενεργώντας έτσι στίς διμερείς μας σχέσεις 

προσφέρομε καί οί δύο μιά συμβολή στήν πραγμά

τωση τών σκοπών τής Τελικής Πράξεως τής Διασκέ

ψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί τήν Συνεργασία στήν 

Εύρώπη, τήν όποία έχουμε καί οί δύο ύπογράψει. 

>>Τόσο ή δική σας χώρα όσο και ή δική μου έχουν 

γνωρίσει τά δεινά του πολέμου. Εlναι φυσικό οί λαοί 

μας νά διαπνέωνται άπό πνευμα εΙρήνης καί τήν έπι

θυμία νά δημιουργήσουν στόν κόσμο όλόκληρο καί 

μέσα στήν Εύρώπη εlδικώτερα, συνθήκες τέτοιες πού 

νά έπιτρέπουν στίς μέλλουσες γενεές νά ζήσουν έν 

εlρήνu. Ή Έλλάς εlναι' προσηλωμένη στήν Ιδέα 
τής εΙρηνικής έπιλύσεως τών διαφορών, γιατί πιστεύ

ει ότι όχι μόνον ή βία, άλλά καί ή άπειλή χρήσεως 

βίας άποτελεί μέθοδο άπαράδεκτη στή διεθνή ζωή. 

Καί γιά τόν λόγο αύτό ύποστηρίζω τήν άνάγκη τής 

ένισχύσεως τών . θεσμών, άλλά καί τών σκοπών τών 

Ήνωμένων 'Εθνών, πού έκφράζουν τή βούληση 

τής διεθνους κοινωνίας. Γιατί πολύ συχνά οί άποφd
σεις τών ·Ηνωμένων 'Εθνών άγνοουνται, μέ άποτέ

λεσμα νά δημιουργουνται καί νά διατηρουνται έστίες 

έντάσεως μεταξύ τών έθνών, όπως συμβαίνει στήν 

περίπτωση τής Κύπρου. 

>> v Α ν έπιτύχωμε, μέ τήν ένίσχυση τών διεθνών 

είρηνικών διαδικασιών, νά δημιουργήσουμε ένα 

κλίμα άμοιβαίας έμπιστοσύνης μεταξύ τών Κρατών, 

θά έχωμε πολύ περισσότερες δυνατότητες νά προωθή
σουμε άποτελεσματικά τή μεγάλη προσπάθεια πού 

χρειάζεται, γιά νά περιορίσωμε τόν συναγωνισμό 

τών έξοπλισμών καί νά προχωρήσωμε στό δρόμο του 

γενικου καί πλήρους άφοπλισμου. Στήν προσπάθεια 

αύτή ή χώρα μου έπιθυμεί νά συμβάλη στό μέτρο τών 

δυνάμεών της, μέ σκοπό νά έλαττωθουν τά μέσα άλ

ληλοκαταστροφής καί νά στραφουν οί δημιουργικές 

δυνάμεις τών λαών μας πρός έργα εΙρηνικά. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Νομίζω ότι μπορουμε μέ ίκανοποίηση νά διαπι

στώσουμε ότι σέ σχετικά μικρό διάστημα έχει έπιτε

λεσθή ένα σημαντικό έργο στήν άνάπτυξη τών σχέ

σεών μας. Μπορουμε έπίσης μέ έμπιστοσύνη νά κοι

τάξωμε πρός τό μέλλον, άφου κοινή πρόθεσή μας 

εlναι νά συνεχίσωμε τήv πορεία αύτή. Μπορουμε, 

τέλος, νά διαβεβαιώσωμε τούς λαούς μας ότι, παρά 

τήν διαφορά τών πολιτικών καί κοινωνικών μας συ

στημάτων καί τών διεθνών μας προσανατολισμών, 

κοινή μας άπόφαση εlναι νά συμβάλωμε στήν παγί

ωση τής είρήνης. Καί μέ τίς σκέψεις αύτές ύψώνω τό 

ποτήρι μου ύπέρ τής ύγείας του προέδρου τής Δημο

κρατίας, ύπέρ τής προσωπικής σας ύγείας, κύριε 

πρωθυπουργέ, καί ύπέρ τής εύημερίας του φίλου 

ούγγρικου λαου». 

Στίς 8 'Οκτωβρίου ό Κ. Καραμανλής συνάντησε 
τό γενικό γραμματέα τοu Σοσιαλιστικοί> 'Εργατικοί> 

κόμματος τής Ούγγαρίας, Γιάνος Καντάρ, μέ τόν 

όποίο καί συνομίλησε σχετικά μέ τήν άνάπτυξη τής 
συνεργασίας τ&ν δύο χωρών, καθώς καί πάνω σέ γε.:. 

νικότερα διεθνή προβλήματα. 

Οί κύριες συνομιλίες διεξήχθησαν μεταξύ τοϋ 
'Έλληνα πρωθυπουργοϋ καί τοϋ Οϋγγρου δμολόγου 

του, Γκιόργκι Λαζάρ καί κάλυψαν τά διμερή θέματα, 

μέ άναφορά στίς μορφές άναπτύξεως τής συνεργα

σίας μεταξύ τ&ν δύο Κρατών, άνεξάρτητα άπό τίς 

διαφορές τ&ν πολιτικών, κοινωνικών καί οίκονομι

κ&ν τους συστημάτων. 'Ιδιαίτερη βαρύτητα άποδό

θηκε καί στά διεθνή θέματα, καί είδικά στήν προώ

θηση τής ύφέσεως καί τοϋ άφοπλισμοϋ, μέ σκοπό 

τήν προάσπιση τής είρήνης. 

Μετά τή λήξη τ&ν συνομιλιών, έκδόθηκε κοινό 

άνακοινωθέν: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



256 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣτΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ 

«'Ύστερα ό.πό πρόσκληση τοu κ . Γκιόργκι Λαζάρ, προέ

δρου του Ύπουργικοu Συμβουλίου τής Λαϊκής Δημοκρα

τίας τής Ούγγαρίας, δ κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, πρω

θυπουργός τής ·Ελληνικής Δημοκρατίας, πραγματοποίη

σε έπίσημη έπίσκεψη στήν Ούγγαρία ό.πό τίς 5 εως τίς 8 
'Οκτωβρίου. 

>>'Ο πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος εγινε δεκτός ό.πό τόν 

πρώτο γραμματέα τής Κεντρικής 'Επιτροπής τοu Ούγγρι

κοu Σοσιαλιστικοί) κόμματος 'Εργατών, κ . Γιάνος Καν

τάρ, καί τόν aντιπρόεδρο του Προεδρικοu Συμβουλίου, κ . 

Ρέσο Τράουτμαν. 

>> ' Ο πρωθυπουργός τής ' Ελλάδος κατέθεσε στέφανο 

στό Μνημείο 'των Ούγγρων ήρώων στήν Βουδαπέστη . 
»Ό κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής καί δ κ. Γκιόργκι 

Λαζάρ ε{χαν μιά έκτεταμένη καί έγκάρδια aνταλλαγή aπό

ψεων έπί των έλληνοουγγρικ&ν σχέσεων καί τ&ν κυριοτέ

ρων διεθνών προβλημάτων. 

»Οί δύο πρωθυπουργοί σημείωσαν μέ ίκανοποίηση τήν 

εύνοϊκή ό.νάπτυξη τ&ν σχέσεων μεταξύ τ&ν δύο χωρών. Τά 

μέχρι σήμερα έπιτεύγματα &.ποτελουν μία ίσχυρή βάση γιά 

τήν συνεχή διεύρυνση τής συνεργασίας μεταξύ 'Ελλάδος 

καί Ούγγαρίας καί γιά τήν καλύτερη χρησιμοποίηση των 

δυνατοτήτων πού υπάρχουν. 

»Οί δύο πρωθυπουργοί εδωσαν ίδιαίτερη προσοχή στίς 

οίκονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών τους, σημείωσαν 

μέ ίκανοποίηση τή σημαντική αϋξηση στήν aνταλλαγή 

έμπορευμάτων καί τήν εύπρόσδεκτη c'iνοδο του ρυθμοu αύ

ξήσεως τ&ν τελευταίων έτ&ν καί διακήρυξαν τήν πρόθεσή 

τους νά ένθαρρύνουν τήν περαιτέρω αϋξηση των έμπορι

κ&ν aνταλλαγών καί νά έγκαθιδρύσουν οίκονομικές σχέ
σεις μέ βάση τά ό.μοιβαία όφέλη. Συμφώνησαν γιά τήν 

ό.νάγκη νά συνάψουν μιά μακροχρόνια συμφωνία στόν το

μέα τής οίκονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής συνερ

γασίας, καθώς καί μιά κτηνιατρική συμφωνία. 

>>Τά μέρη σημείωσαν μέ ίκανοποίηση τά βήματα πού 

εγιναν πρός τήν κατεύθυνση τής έγκαθιδρύσεως βιομηχα

νικής συνεργασίας καί δημιουργίας κοινών έπιχειρήσεων, 

σύμφωνα μέ τίς διατάξεις πού ίσχύουν σέ κάθε χώρα. Συμ

φώνησαν γιά τήν ό.νάγκη νά συνεχίσουν τήν ένθάρρυνση 

τ&ν έπαφ&ν μεταξύ έλληνικ&ν καί ούγγρικ&ν έπιχειρήσε

ων, μέ σκοπό τή δημιουργία μονιμοτέρων καί πιό έξελιγμέ

νων μορφών οίκονομικfjς συνεργασίας . 

>>Τά μέρη σημείωσαν μέ ίκανοποίηση δτι ή συνεργασία 

πού συνεχίζεται στά πλαίσια τής μορφωτικής καί τής του

ριστικής συμφωνίας προώθησε ίκανοποιητικά τήν ανταλ

λαγή των μορφωτικών ό.ξι&ν μεταξύ των δύο χωρών καί 

τήν καλύτερη γνωριμία τους . 'Επιβεβαίωσαν τήν πρόθεσή 

τους νά παρακολουθοuν τήν έφαρμογή των συμφωνιών αύ

τ&ν καί νά προωθήσουν τήν περαιτέρω συνεργασία καί σ ' 

αύτούς τούς τομείς . 

»Σημείωσαν μέ ίκανοποίηση τήν ό.νάπτυξη τ&ν σχέσε

ων πού ρυθμίζονται ό.πό συμφωνίες καί χαιρέτησαν τήν 

υπογραφή, κατά τήν διάρκεια τής έπισκέψεως, μιας συμ

φωνίας επιστημονικής καί τεχνολογικής συνεργασίας καί 

μιας συμφωνίας δικαστικής aρωγής σέ ό:στικές καί ποινι

κές υποθέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Ούγγαρίας . 

>>' Η ό:νταλλαγή aπόψεων γιά τή διεθνή κατάσταση 
συγκεντρώθηκε στά θέματα πού σχετίζονται μέ τήν ϋφεση, 

τόν ό:φοπλισμό καί τήν aσφάλεια καί συνεργασία στήν 

Εύρώπη . Οί δύο πρωθυπουργοί τόνισαν τήν ίδιαίτερη ση

μασία τής έπεκτάσεως τής διαδικασίας τής υφέσεως στό 

στρατιωτικό τομέα . Διακήρυξαν τήν πρόθεσή τους νά συ

νεχίσουν νά κάνουν τά μέγιστα γιά νά διασφαλίσουν τήν 

έπικράτηση τής υφέσεως καί τήν ανάπτυξη κciρποφόρας 
συνεργασίας μεταξύ Κρατών. 

»Τά μέρη υπογράμμισαν τήν ίστορική σημασία τής Δι

ασκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί Συνεργασία στήν Εύρώ

πη καί έπαναβεβαίωσαν τήν πρόθεση των Κυβερνήσεών 

τους καί νά έφαρμόσουν πλήρως τήν τελική Πράξη του 

'Ελσίνκι καί νά λάβουν ένεργό μέρος στήν προσπάθεια 

γιά νά διασφαλισθεί δτι ή συνάντηση τής Μαδρίτης, πού 

εχει προγραμματισθεί γιά τό 1980, θά πραγματοποιηθεί σέ 
έποικοδομητική &.τμόσφαιρα, θά αποφέρει συγκεκριμένα 

αποτελέσματα καί θά έξυψώσει τήν υπόθεση τής είρήνης, 
aσφαλείας καί συνεργασίας στήν Εύρώπη. 

»Οί κ .κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής καί Γκιόργκι Λα

ζάρ υπογράμμισαν τήν σημασία του τερματισμοί) του &.ν

ταγωνισμοu των έξοπλισμ&ν καί τάχθηκαν υπέρ τής λή

ψεως συγκεκριμένων μέτρων ό.φοπλισμοu. 

»Τά δύο μέρη χαιρέτησαν τήν έπιτυχή κατάληξη των 

ό.μερικανοσοβιετικ&ν διαπραγματεύσεων SALT Π καί έξέ
φρασαν τήν πεποίθησή τους δτι ή συνθήκη θά δώσει <.δθη
ση στίς προσπάθειες γιά τόν aφοπλισμό. 

>>' Αμφότερα τά μέρη ε{ ναι τής γνώμης δτι ίδιαίτερη 
προσοχή πρέπει νά δοθεί στήν προαγωγή τής στρατιωτι

κής υφέσεως καί τής aσφαλείας στήν Εύρώπη. 'Υπογράμ

μισαν τήν ανάγκη γιά τήν λήψη πρακτικών μέτρων γιά τόν 

περιορισμό των ένόπλων δυνάμεων καί των έξοπλισμ&ν 

στήν Κεντρική Εύρώπη, τόνισαν τήν σπουδαιότητα τ&ν 
συνεχιζομένων συνομιλιών τής Βιέννης γιά τήν ένίσχυση 

τής είρήνης καί ό:σφαλείας καί έξέφρασαν τήν έλπίδα γιά 

μιά ταχεία έπιτυχή εκβαση τ&ν συνομιλιών αύτ&ν μέ βάση 

τό σεβασμό τής ό.ρχής του ό.μειώτου τής aσφαλείας δλων 

των Κρατών, συμπεριλαμβανομένων καί των χωρών είδι

κοu καθεστώτος στίς διαπραγματεύσεις. 

»Τά μέρη &.ντάλλαξαν &.πόψεις γιά τήν κατάσταση στήν 

Κύπρο καί διαπίστωσαν δτι ή ελλειψη δικανονισμοu &.πει

λεί τήν είρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή. 'Υπογράμ

μισαν τήν έπιτακτική &.νάγκη έξευρέσεως διακανονισμοί) 

του κυπριακοu ζητήματος μέ βάση τό σεβασμό τής &.νε

ξαρτησίας, τής κυριαρχίας, τής έδαφικής ό.κεραιότητος, 
του ό.δεσμεύτου τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί τήν 

έφαρμογή τ&ν σχετικών aποφάσεων του 'Οργανισμοu τ&ν 

'Ηνωμένων 'Εθνών. 

»Σχετικά μέ τήν κατάσταση στή Μέση 'Ανατολή, οί 

δύο πρωθυπουργοί έξέφρασαν τήν πεποίθησή τους δτι μιά 

διαρκής είρήνη στήν περιοχή, σύμφωνα μέ τίς αποφάσεις 

του ΟΗΕ, μπορεί νά έγκαθιδρυθεί μόνο μέ τήν aποχώρηση 

των ισραηλινών στρατευμάτων ό.πό δλα τά aραβικά έδάφη 

πού κατελήφθησαν τό 1967, τήν αναγνώριση τ&ν νομικών 
δικαιωμάτων του παλαιστινιακοί) λαοu καί τόν σεβασμό 

τ&ν δικαιωμάτων δλων τ&ν Κρατών τής περιοχής νά ζοuν 

σέ είρήνη καί aσφάλεια μέσα στά έθνικά τους σύνορα. 

>>'Ο κ . Κωνσταντίνος Καραμανλής καί δ κ. Γκιόργκι 

Λαζάρ έξέφρασαν πλήρη ικανοποίηση γιά τήν έγκάρδια 

aτμόσφαιρα καί τά αποτελέσματα τ&ν συνομιλιών τους γιά 

τήν ταυτότητα ή προσέγγιση των θέσεων τ&ν δύο χωρών 

σέ δρισμένα σημαντικά θέματα . 
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'Υποδοχή στή Βουδαπέστη, άπό τόv πρωθυπουργό, Γκ. Ααζάρ. 
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»Τονίστηκε δτι ή συνάντηση των πρωθυπουργων 'Ελ

λάδος καί Ούγγαρίας ύπήρξε ενα σημαντικό γεγονός στήν 

καρποφόρο συνεργασία των δύο χωρων, ή όποία συνέβαλε 

έπίσης στήν ύπόθεση τής άσφαλείας καί συνεργασίας 

στήν Εύρώπη. 

»'Ο 'Έλλην πρωθυπουργός κ . Κ . Καραμανλής προσκά

λεσε τόν κ. Γκ. Λαζάρ, πρόεδρο τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβου

λίου τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ούγγαρίας, νά πραγμα

τοποιήση έπίt1ημη έπίσκεψη στήν 'Ελλάδα. 'Η πρόσκλη

ση έγινε άποδεκτή μέ ίκανοποίησψ>. 

Μέ τήν ευκαιρία τής έπισκέψεως τοu 'Έλληνα 

πρωθυπουργοί\, δ ραδιοφωνικός σταθμός τfίς Βουδα

πέστης, άντανακλώντας τό πνεuμα πού γενικά έπικρά

τησε μεταξύ τών όργάνων του ουγγρικοί\ τύπου, μετέ

δωσε τό άκόλουθο σχόλιο: 

Στό πρόσωπο τοϋ Κων. Καραμανλή έφθασε γιά πρώτη 

φορά στήν χώρα μας 'Έλληνας πρωθυπουργός. Τό γεγονός 

δτι δ ύψηλός 'Έλληνας έπισκέπτης έφθασε στήν Ούγγαρία 

άπό τήν Σοβιετική 'Ένωση καί άπό έδω θά άναχωρήσει γιά 

τήν Τσεχοσλοβακία, ύποδηλώνει σαφως δτι στήν έξωτερι

κή πολιτική τής έλληνικής ήγεσίας μετά τήν δικτατορία 

των «μαύρων» συνταγματαρχων, άποκτii μεγαλύτερη βαρύ

τητα ή πολύπλευρη οiκοδόμηση των διεθνων σχέσεων. 'Ο 

"Ελλην πρωθυπουργός πάτησε στό έδαφος τής πατρίδας 

μας μέ τή συναίσθηση δτι οί σχέσεις άνάμεσα στήν • Ελ
ληνική Δημοκρατία καί τήν Ούγγαρία εlναι άπολύτως 

δμαλές καί άπαλλαγμένες άπό προστριβές. 

»Οί λαοί μας μέ άμοιβαία συμπάθεια προσβλέπουν δ 
ενας πρός τόν άλλο, πρiiγμα πού έπιβεβαιώνεται άπό τήν 

ένθαρρυντική άνάπτυξη τοϋ τουρισμοϋ μεταξύ των δύο 

χωρων. Οί οiκονομικές, πολιτικές καί πολιτιστικές σχέ

σεις άναπτύχθηκαν σημαντικά τά τελευταία χρόνια, βασι

ζόμενες στό πνεϋμα τής τελικής Πράξεως τοϋ Έλσίνκι75 • 

8-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

·Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός πραγματοποιεί έπί

σημη έπίσκεψη στήν Τσεχοσλοβακία. 

Κατά τήν aφιξή του στήν Πράγα, δ Κ. Καραμαν

λής εγινε δεκτός άπό τόν πρωθυπουργό, Λ. Στρούγ

καλ, έπικεφαλfίς μελών του 'Υπουργικοί\ Συμβουλί

ου, δ δποίος καί παρέθεσε πρός τιμή του, τό ϊδιο 

βράδυ, δείπνο στό μέγαρο Τσερνίνσκι. 'Ο Κ. Καρα

μανλής, άπαντώντας στή θερμή προσφώνηση του 

Τσεχοσλοβάκου όμολόγου του, άφοu έξέφρασε ευ

χαριστίες γιά τήν ύποδοχή πού του έπιφυλάχθηκε, 

ε{πε τά έξης : 

«Oi σχέσεις μεταξύ τών λαών, κύριε πρωθυπουρ
γέ, δέν ρυθμίζονται κατά τρόπον αύθαίρετον. Γιά νά 

εlναι βιώσιμες, πρέπει νά στηρίζωνται σ· ένα ψυχικό 

ύπόβαθρο. Γιά τούς λαούς τής 'Ελλάδος καί τής 

Τσεχοσλοβακίας τό ύπόβαθρο αύτό εlναι ή πικρή 

έμπειρία τού πολέμου καί ή έπιθυμία γιά τή διασφά

λιση τής είρήνης. Μπορεί νά έχουμε διαφορετικά 

πολιτικά, οίιωνομικά καί κοινωνικά συστήματα καί 

νά άνήκουμε σέ διάφορες συμμαχίες. Συμμεριζόμα

στε δμως τήν ίδια άποφασιστικότητα νά συμβάλου

με, καθ· ένας στό μέτρο τών δυνάμεών του, στήν 

κατοχύρωση τής είρήνης. Μιiiς είρήνης θεμελιωμέ

νης πάνω στίς άρχές τής έθνικής άνεξαρτησίας καί 

τού άμοιβαίου σεβασμού. Κοινή μας έπιθυμία εlναι 

νά δημιουργήσουμε στόν κόσμο όλόκληρο, καί είδι

κώτερα στήν Εύρώπη, τίς συνθήκες έκείνες, πού θά 

έπιτρέψουν στίς μέλλουσες γενεές νά ζήσουν είρηνι

κά καί νά άφιερώσουν τίς δυνάμεις τους σέ έργα οΙ

κονομικής άναπτύξεως καί κοινωνικής δικαιοσύνης. 

~~ Ύπό τό πνεύμα αύτό ή χώρα μου ύποστηρίζει 

κάθε προσπάθεια πού άποβλέπει στόν περιορισμό 

τών έξοπλισμών. Περιορισμό πού θά πρέπει νά εlναι 

Ισόρροπος καί έλεγχόμενος, γιά νά εlναι άποrελε

σματικός. Πιστεύουμε, έπίσης, ότι, γιά νά σημεrωθή 
πρόοδος πρός τήν κατεύθυνση αύτή, πρέπει πρώτα 

νά δημιουργηθή κλίμα σταθερής έμπιστοσύνης με

ταξύ τών λαών. Γιατί κανένας δέν άΠοφασίζει νά 
άφοπλισθή, όταν δέν αΙσθάνεται άσφαλής. Καί πρός 

τούτο θά πρέπει νά ένισχυθούν oi διεθνείς έκείνες 
διαδικασίες, πού θά καταστήσουν σεβαστές τίς άπα

φάσεις τών διεθνών όργανισμών. Σήμερα είμαστε 

άκόμη μακρυά άπό τό σημείο αύτό, μέ άποτέλεσμα 

νά δημιουργούνται έπικίνδυνες έστίες έντάσεως στόν 

κόσμο. Καί σάν μιά τέτοια χαρακτηριστική περί

πτωση άναφέρω τό δρiiμα τής Κύπρου, πού παρατεί

νεται, παρά τίς άλλεπάλληλες άποφάσεις τών 'Ηνω

μένων ·Εθνών. 

~~Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Oi άρχές τού Χάρτου τών 'Ηνωμένων ·Εθνών 
καί ή Τελική Πράξη τής Διασκέψεως γιά τήν Άσφά

λεια καί τή Συνεργασία στήν Εύρώπη άποτελούν γιά 

τήν Κυβέρνησή μου δδηγό στίς διεθνείς της σχέσεις. 

Μέσα στό πλαίσιο αύτό, ή Κυβέρνησή μου προσπά

θησε άπό τότε πού άποκαταστάθηκε στή χώρα μου ή 

Δημοκρατία, νά άναπτύξη σχέσεις φιλικές μέ όλους 

τούς λαούς. Καί εlναι πολύ φυσικό ότι στήν προσπά

θεια αύτή ή άνάπτυξη τών σχέσεών μας μέ τήν iώρα 
σας προσλαμβάνει ίδιαίτερη σημασία. Τρέφομε στήν 

χώρα μας βαθειά έκτίμηση γιά τόν λαό τής Τσεχο

σλοβακίας, ένα λαό πού άγωνίστηκε, γιά νά διατη

ρήση διά μέσου τών αlώνων καί κάτω άπό συνθήκες 

δυσχερείς τήν έθνική του Ιδιομορφία. 

»Ξεκινώντας άπό τήν άμοιβαία έκτίμηση πού 

συνδέει τούς λαούς μας, έκάναμε κατά τά τελευταία 

χρόνια σημαντικά βήματα στήν συνεργασία μας. 

Μιά σειρά διμερών συμφωνιών πού ύπεγράφησαν ή 

πού βρίσκονται ύπό διαπραγμάτευση, μιά σειρά έπα

φών στό ύπηρεσιακό, κυβερνητικό καί κοινοβουλευ

τικό έπίπεδο, όλοκληρώνονται μέ τήν σημερινή μου 

έπίσκεψη- πού εlναι πρώτη 'Έλληνος πρωθυπουρ

γού - στήν ώραία πρωτεύουσά σας. 

»Πιστεύω ότι oi συνομιλίες πού θά έχουμε, θά 
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άνοίξουν καινούργιους όρίζοντες γιά τήν συνεργα

σία τών δύο λαών μας, πού μέ γνώμονα τό κοινό συμ

φέρον καί τόν άμοιβαίο σεβασμό, θά άξιοποιήσουν 

δλες τίς δυνατότητες πού τούς προσφέρει τό μέλλον. 

)) 'Η άνασκόπηση αύτή τής πορείας τών σχέσεών 
μας άποδεικνύει δτι σέ λίγο χρόνο ή συνεργασία τών 

δύο χωρών μας σημείωσε μεγάλη πρόοδο. ΜποροfJμε 

συνεπώς νά διαβεβαιώσουμε τούς λαούς μας δτι ο{ 

σχέσεις μας βρίσκονται σέ καλό δρόμο καί δτι πρό

θεσή μας ε{ ναι νά διευρύνουμε περαιτέρω τήν συνερ

γασία μας σέ δλους τούς τομείφ). 

'Ο κ. Καραμανλής συνάντησε τόν πρόεδρο τfjς 

Λαϊκfjς Δημοκρατίας τfjς Τσεχοσλοβακίας, Γκού

σταβ Χούζακ, τό πρωί τfjς έπομένης ήμέρας, έν& οί 

συνομιλίες σέ έπίπεδο πρωθυπουργών ε{χαν άρχίσει 

άπό τήν ήμέρα τfjς άφίξεώς του καί όλοκληρώθηκαν 

στίς 10 'Οκτωβρίου. Κατά τή συνάντηση αuτή δό
θηκε καί ή ευκαιρία νά συναχθοuν τςi τελικά συμπε

ράσματα. 

Στροϋγκαλ: 'Αξιότιμε κ. πρωθυπουργέ, 

»άξιότιμε κ. ύπουργέ, 

»Είμεθα Ι.διαίτερα iκανοποιημένοι άπό τήν έπίσκεψη 

πού πραγματοποιήσατε στή χώρα μας καί λυπούμεθα διότι 

ή έπίσκεψη αυτή τελειώνει σέ λίγες ώρες . 

»'Επιθυμώ νά σaς έκφράσω τίς ευχαριστίες μας γιά τήν 

έπίσκεψη αυτή καί τήν ικανοποίηση τόσο τοϋ προέδρου 

Χούζακ οσο καί τής Κυβερνήσεώς μου γιά τίς συνομιλίες 

πού είχαμε κατά τή διάρκεια τής έδώ παραμονής σας . 'Ερ

γασθήκαμε έντατικά καί άποδοτικά. Συγχρόνως άναθέσαμε 

στούς δύο ύπουργούς 'Εξωτερικών νά έργασθοϋν έπίσης 
καί, έάν συμφωνείτε, θά ελεγα νά μaς άναφέρουν τά άποτε

λέσματα τών συνομιλιών τους. 

Κ. Καραμανλής: Κύριε Χvιοvπεκ ιiρχίστε πρώτος. 

Μπ. Χνιοϋπεκ: Θεωρώ τιμή μου πού μοϋ δίδεται δ λό

γος νά έκθέσω πρώτος τά άποτελέσματα των έργασιών μας. 

Σύμφωνα μέ τήν έντολή σας, δ κ. Γ. Ράλλης καί έγώ, μαζί 

μέ τούς συνεργάτες μας, έργασθήκαμε έντατικά καί ο{ συ

νομιλίες μας περιεστράφησαν στίς διμερείς σχέσεις καί 

δρισμένα- διεθνή θέματα. 

»Στό διμερή τομέα έκφράζουμε τήν πεποίθησή μας οτι 

ή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών διευρύνθηκε σέ πνεϋ

μα φιλίας καί σύμφωνα μέ τίς άρχές τοϋ Χάρτη τοϋ ΟΗΕ. 

Γ »Διαπιστώσαμε οτι μετά τή μεταπολίτευση στήν 'Ελλά
δα, τό 1974, oi σχέσεις μας διευρύνθηκαν μέ βάση τήν 
εl.ρηνική συνεργασία καί συνύπαρξη. 

»Στόν τομέα τών πολιτικών σχέσεων εγιναν διάφορα 

ζωντανά άποτελέσματα μέ τίς έπισκέψεις σέ διάφορα έπί

πεδα καί μέ κορύφωση τήν έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοϋ- κ. Κ. Καραμανλή στήν Πράγα. Διαπιστώσαμε τό 

ένδιαφέρον των δύο πλευρών γιά περαιτέρω διεύρυνση, το

νίσαμε τά όφέλη άπό τίς συνεχείς έπαφές καί έπανέλαβα 

οτι ίσχύει ή πρόσκλησή μας πρός τόν 'Έλληνα ύπουργό 

'Εξωτερικών νά έπισκεφθεί έπίσημα τήν Τσεχοσλοβακία. 
»Μέ ευχαρίστηση διαπιστώσαμε τήν άνοδο στόν έμπο

ρικό τομέα, έκφράσαμε τό ένδιαφέρον μας γιά τήν περαιτέ-

ρω ένίσχυση τής έμπορικής συνεργασίας μέ πιό έξελιγμέ

νες μορφές καί συμφωνήσαμε νά ύπογράψουμε προσεχώς 

μιά συμφωνία οίκονομικής κάί τεχνικής συνεργασίας. 

>>'Η έλληνική πλευρά διατύπωσε τή σημασία τοϋ πορ

θμείου Βόλος-Ταρτούς γιά τίς δδικές μεταφορές καί μέ ευ

χαρίστηση τό διαπίστωσε καί ή τσεχοσλοβακική πλευρά. 

Διαπιστώσαμε οτι στόν τομέα αυτό ύπάρχουν άκόμα πολλά 

περιθώρια συνεργασίας. 

»Στό συμβατικό τομέα, προκειμένου νά τόν διευρύνου

με, θά προσπαθήσουμε νά έπεκτείνουμε τή βάση του μέ τήν 

ύπογραφή προξενικής συμβάσεως, τουριστικής συμφωνί
ας, συμφωνίας έπιστημονικής καί τεχνολογικής συνεργα

σίας, ύγειονομικής συμφωνίας καί συμφωνίας άποφυγής 

διπλής φορολογίας. 'Όλα αυτά περιλαμβάνονται στά κεί

μενα. 

»Στόν τομέα των διεθνών σχέσεων άσχοληθήκαμε μέ τή 

διεθνή κατάσταση, τή σταθεροποίηση τής είρήνης, τήν 
έμβάθυνση τής ύφέσεως, τήν προσεχή Συνάντηση τής Μα

δρίτης, τή σημείωση προόδου στόν τομέα των έξοπλισμών 

καί τήν ύποστήριξη γιά τήν έπικύρωση τής συμφωνίας 

SAL Τ 11 καί τίς προετοιμασίες γιά τίς συνομιλίες SAL Τ 
111. 0{ δύο πλευρές εχουν κοινές η παραπλήσιες άπόψεις. 

»'Από τσεχοσλοβακικής πλευράς ύπεγραμμίσθη ή ση

μασία τής δμιλίας τοϋ Μπρέζνιεφ στό Βερολίνο καί τά 

θετικά βήματα τής ΕΣΣΔ νά άποσύρει 20.000 στρατιώτες 
άπό τήν Κεντρική Ευρώπη. 

»'Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στίς έστίες έντάσεως 
στήν Κύπρο καί τή Μέση 'Ανατολή. 

»Γιά τή μέθοδο έπιλύσεως τοϋ Κυπριακοϋ νομίζουμε 

οτι εχουμε τήν ίδια yνώμη καί εντονα ύποστηρίζουμε τήν 
έπίλυση τοϋ προβλήματος στά πλαίσια τοϋ ΟΗΕ. 

»Γιά τή Μέση 'Ανατολή διαπιστώσαμε οτι ή κατάστα

ση ε{ναι έκρηκτική καί οτι ε{ναι άναγκαίο τά θέματα νά 

έπιλυθοϋν σύντομα σtά πλαίσια τοϋ ΟΗΕ. Σ;έ δρισμένα 
συγκεκριμένα έπί μέρους ζητήματα έκφράσαμε διαφορετι

κές άπόψεις. 

»Διαπιστώσαμε οτι ε{ναι άναγκαίο νά αυξήσουμε τή 

συνεργασία μας στά πλαίσια τής Τελικής Πράξεως τοϋ 

'Ελσίνκι. Καί oi δύο Κυβερνήσεις εχουν είλικρινή θέλη
ση καί διάθεση γιά τήν προετοιμασία τής προσεχοϋς Συ

ναντήσεως τής Μαδρίτης. Συμφωνήσαμε νά άνταλλάξουμε 

άπόψεις γιά τή Συνάντηση αυτή. 

»Oi άπόψεις μας εΙναι διαφορετικές γιά ό,τι άφορα τίς 
συνομιλίες τής Βιέννης οσον άφορα τούς έξοπλισμούς. 

»Κύριε πρόεδρε Στροϋγκαλ, 

»Βασικά εχουμε κοινές άπόψεις σέ πολλά θέματα πρά

γμα πού μaς άνοίγει τό δρόμο γιά περισσότερη συνεργα

σία, άνεξάρτητα άπό τό πολιτικό σύστημα, τίς ίδεολογικές 

κατευθύνσεις καί τό γεγονός οτι άνήκουμε σέ διαφορετικό 

οίκονομικό καί στρατιωτικό συνασπισμό. 

»Παράλληλα, oi συνεργάτες μας έργάσθηκαν γιά τήν 
προεtοιμασία των κειμένων: Τήν κοινή δήλωση καί τό 
κοινό άνακοινωθέν. Καί τά δύο κείμενα έκφράζουν τή θέ

ληση τών δύο Κυβερνήσεων νά άναπτύξουν τήν είρηνική 

συνεργασία τους στό πνεϋμα τοϋ Χάρτη τοϋ ΟΗΕ καί τής 

Τελικής Πράξεως τής ΔΑΣΕ. Μποροϋμε νά πιστεύουμε οτι 

ή ύπογραφή αυτή θά ε{ναι σταθμός στίς σχέσεις τών δύο 

χωρών μας. 

»Θά ijθελα νά συμπληρώσω οτι ο{ διήμερες συνομιλίες 
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μας διεξήχθησαν σέ άτμόσφαιρα φιλικής καί έποικοδομη

τικής συνεργασίας. τέλος, θά ήθελα νά εύχαριστήσω τήν 

Κυβέρνηση τής χώρας μου πού μdς ένεπιστεύθη νά διεξαγά

γω τίς συνομιλίες αύτές μέ τόν ΗΕλληνα συνάδελφό μου. 

Εύχαριστώ. 

Γ. Ράλλης: Σέ δσα ε{πε δ κ. υπουργός 'Εξωτερικών θά 

ήθελα νά προσθέσω δτι πράγματι έξετάσαμε τά ζητήματα 

έκείνα πού ένδιαφέρουν τίς δύο χώρες μας, διαπιστώσαμε 

δτι σέ πολλά σημεία οί θέσεις ε{ ναι κοινές καί δτι άκόμη 

καί σέ έκείνα πού υπάρχουν διαφορές δέν υπάρχουν σοβα

ρές άποκλίσεις. Οί διαφορές αύτές δέν έμποδίζουν τήν άνά

πτυξη τής συνεργασίας μεταξύ τών δύο χωρών, δπως άπέ

δειξε τό παρελθόν τών τελευταίων πέντε έτών. 

»Θά ήθελα νά έπισημάνω δτι γιά τό μέλλον έξετάσαμε 

τή δυνατότητα νά υπογράψουμε μιά συμφωνία οικονομικής 

καί τεχνικής συνεργασίας πού θά aντικαταστήσει τήν έμ

πορική συμφωνία ή όποία λήγει τό 1981, σύμφωνα μέ τήν 
υποχρέωση πού εχουμε αναλάβει εναντι τής ΕΟΚ. 'Η 

συμφωνία αύτή θά μdς έπιτρέψει νά πολλαπλασιάσουμε τίς 

οικονομικές μας σχέσεις, διότι, καθώς διαmστώσαμε καί 

οί δύο πλευρές, αν καί οί σχέσεις μας έξελίχθηκαν θεαμα

τικά, δέν εχουμε έξαντλήσει δλες οί δυνατότητες. 

»Συμφωνήσαμε έπίσης νά υπογράψουμε δρισμένες άλ

λες συμφωνίες, τίς δποίες άνέφερε δ κ. υπουργός. 

»Στά άλλα θέματα, δπως οί μορφωτικές άνταλλαγές, 

διαπιστώσαμε δτι τό μορφωτικό πρόγραμμα δένεΙ ναι πολύ 

φιλόδοξο. Συμφωνήσαμε δμως στήν έκτίμηση δτι ε{ναι 

καλύτερα νά εχουμε μικρά προγράμματα, τά όποία νά 

έφαρμόζουμε, παρά μεγάλα τά όποία μένουν μόνο στά 

χαρτιά. 

»Θά ήθελα, τέλος, νά εύχαριστήσω γιά τήν άρμονική 

συνεργασία τών συνομιλιών καί τό ίδιαίτερο πνευμα συ

νεργασίας του κ. υπουργου 'Εξωτερικών πού προσπάθησε 

νά ίκανοποιήσει δλες τίς έπιθυμίες μας. 

Κ. Καραμανλής: Πρέπει vά εύχαριστήσουμε τούς δύο 

ύπουργούς 'Εξωτερικών διότι έκ:αvαv κ:αλή έργασία. 

Λ. Στρουγκαλ: Θά ήθελα έπίσης νά εύχαριστήσω τούς 

δύο υπουργούς τών 'Εξωτερικών, καθώς καί έσdς, κ. πρω

θυπουργέ, γιά' τήν πρόσκλησή σας νά έπισκεφθώ τήν 'Ελ

λάδα. Τή χώρα σας τή γνωρίζω μόνο θεωρητικά, ίδιαίτερα 

τήν ίστορία τήν όποία διδάχθηκα πότε μέ εύχαρίστηση 

πότε μέ δυσαρέσκεια. Τώρα μου δίδεται καί πρακτικά ή 

εύκαιρία νά τήν γνωρίσω άπό κοντά. 

»Τελειώνοντας, θά ήθελα νά τονίσω τήν υψηλή έκτίμη

σή μας γιά τίς aνοικτές συνομιλίες μας, οί δποίες θά συμβά

λουν στήν περαιτέρω άνάπτυξη τών σχέσεών μας καί νά 

υπογραμμίσω τήν έκτίμησή μου στή φιλοσοφία σας, δτι οί 

προσωπικές σχέσεις καί ή γνωριμία μεταξύ τών ήγετών 

τών διαφόρων χωρών συμβάλλουν στήν έδρα ίωση τής είρή

νης»76. 

Μετά τή λήξη τών συνομιλιών, οί δύο πρωθυ

πουργοί ύπέγραψαν κοινή δήλωση: 

«Ή 'Ελληνική Δημοκρατία καί ή Σοσιαλιστική Δη

μοκρατία τής Τσεχοσλοβακίας, 

»Θεωρώντας δτι ή έδρα ίωση τών φιλικών τους σχέσεως 

aνταποκρίνεται στά συμφέροντα τών λαών τής 'Ελλάδος 

καί τής Τσεχοσλοβακίας καί συμβάλλει στήν ένίσχυση 

τής είρήνης καί τής άσφαλείας στήν Εύρώπη καί τόν κό

σμο, 

» Έμπνεόμενες aπό τήν κοινή έπιθυμία νά τονώσουν 
ένεργά τίς σχέσεις συνεργασίας τους, νά τούς δώσουν συγ

κεκριμένες προοπτικές καί νά τίς άναπτύξουν μέ βάση τίς 
άρχές καί τούς γενικά παραδεδεγμένους κανόνες του Διε

θνους Δικαίου, 

»'Επιθυμώντας νά έντείνουν καί νά έμβc:iθύνουν περισ
σότερο τήν μεταξύ τους συνεργασία στόν πολιτικό, οίκο

νομικό, μορφωτικό καί έπιστημονικό τομέα, 

>>'Επιβεβαιώνοντας τήν προσήλωσή τους στούς σκο

πούς καί τίς άρχές του Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

καθώς καί τ;ήν aποφασιστικότητά τους νά συμβάλουν στήν 

ένίσχυση του ρόλου του 'Οργανισμου τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών, 

»'Έχοντας συνείδηση τής εύθύνης δλων τών Κρατών, 

άνεξάρτητα aπό τό πολιτικό, ο{κονομικό καί κοινωνικό 

τους σύστημα, νά έργασθουν γιά τήν έγκαθίδρυση κλίμα

τος είρήνης καί άσφαλείας στόν κόσμο καί τήν έμβάθυνση 

τής διαδικασίας τής υφέσεως στίς διεθνείς σχέσεις, 

»' Αποφασισμένες νά συμβάλουν στή διατήρηση τής 
είρήνης καί άσφαλείας στήν Εύρώπη, σεβόμενες τίς υπο

χρεώσεις, πού aπορρέουν άπό τήν Τελική Πράξη τής Δια

σκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί Συνεργασία στήν Εύρώ

πη, γιά δλα τά ΚρΊiτη πού τήν υπέγραψαν, 

»Πεπεισμένες δτι ή διεθνής είρήvη βασίζεται στό σε

βασμό του δικαιώματος κάθε Κράτους γιά τήν πλήρη κυρι

αρχία του, τήν άνεξαρτησία του, τήν έδαφική του άκεραιό

τητα καί τήν άσφάλεια του, 

»'Υπογραμμίζοντας τή σημασία του περιορισμου καί 

του τερματισμου του άνταγωνισμου τών έξοπλισμών καί 

τήν πραγματοποίηση ένός γενικου καί πλήρους άφοπλι

σμου γιά νά διασφαλισθή ή διεθνής είρήνη; 

»Δηλώνουν τά κάτωθι: 

»1. Ή 'Ελληνική Δημοκρατία καί ή Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία τής Τσεχοσλοβακίας θά συνεχίσουν νά θεμε

λιώνουν τίς άμοιβαίες σχέσεις τους στή βάση τών γενικά 

παραδεδεγμένων aρχών του Διεθνους Δικαίου, δπως περι

έχονται στό Χάρτη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί συγκε

κριμένα τών aρχών του άμοιβαίου σεβασμου τής άνεξαρ

τησίας, τής κυριαρχίας, τής έδαφικής ακεραιότητας, τής 

μή προσφυγής στήν άπειλή ή χρήση βίας, τής είρηνικής 

έπιλύσεως τών διαφορών, τής ίσότητας, τής μή έπεμβάσε

ως στίς έσωτερικές υποθέσεις καί του άμοιβαίου συμφέ

ροντος. 

»2. Πρός τό συμφέρον τών λαών τών δύο χωρών καί γιά 
καλύτερη γνωριμία τών υλικών καί πνευματικών άξιών 

τους, τά δύο μέρη έκφράζουν τήν aποφασιστικότητά τους 

νά άναπτύξουν καί νά διευρύνουν τήν συνεργασία τους 
στόν πολιτικό, οικονομικό, τεχνικό, μορφωτικό καί έπι

στημονικό τομέα. 

»3. Τά δύο μέρη θεωρουν δτι, γιά νά τονώσουν τήν άνά
πτυξη τών φιλικών σχέσεων μεταξύ τών λαών τών δύο χω

ρών, καί τήν άμοιβαία συνεργασία σέ συγκεκριμένους το

μείς, ε{ναι ίδιαίτερα σημαντικό νά πραγματοποιουν μεταξύ 

τους έπαφές στό πιό υψηλό έπίπεδο. 

>>4. Τά δύο μέρη συμφώνησαν νά εχουν τακτικές άντα
λαγές aπόψεων γιά θέματα άμοιβαίου ένδιαφέροντος μετα

ξύ τών δύο υπουργείων 'Εξωτερικών. Συμφώνησαν έπίσης 
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νά προωθουν τίς έπαφές μεταξύ τ&ν Κοινοβουλίων καί των 

κυβερνητικών όργάνων των δύο χωρών. 

»5. Τά δύο μέρη έκφράζουν τήν θέλησή τους νά άναπτύ
ξουν σέ άμοιβαία έπωφελή καί μακροχρόνια βάση, τήν 

οίκονομική, βιομηχανική καί τεχνική τους συνεργασία, 

ώστε νά τής προσδώσουν διαρκή χαρακτήρα. 

»6. Τά δύο μέρη θά άναπτύξουν άκόμη περισσότερο τίς 
μορφωτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, μέ σκοπό τήν 

έμβάθυνση τής άμοιβαίας γνωριμίας τους καί τόν έμπλου

τισμό τ&ν άντιστοίχων πολιτιστικών κληρονομιών τους. 

»7. Τά δύο μέρη συμφώνησαν νά διευρύνουν τό συμβα
τικό πλαίσιο μεταξύ τ&ν δύο χωρών, μέ σύναψη διμερών 

συμφωνιών είς διαφόρους τομείς κοινου ένδιαφέροντος. 

»8. Τά δύο μέρη έκφράζουν τήν πεποίθησή τους δτι ή 
διεθνής ϋφεση εύνοεί τή διατήρηση καί τήν έδραίωση τής 

είρήνης, τίς σχέσεις καλής γειτονίας καί τή συνεργασία 

Κρατών μέ διαφορετικό πολιτικό καί κοινωνικό σύστημα. 

»9. Διακηρύσσοντας τήν προσήλωσή τους στίς διατά
ξεις του Χάρτου των 'Ηνωμένων 'Εθνών καί τής Τελικής 

Πράξεως τής Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια καί τή Συ

νεργασία στήν Εύρώπη, τά δύο μέρη έπαναβεβαιώνουν τή 

θέλησή τους νά προσαρμόσουν τή συμπεριφορά τους, τόσο 

στίς σχέσεις τους μέ τ' άλλα Κράτη, μέ βάση τίς άρχές τής 

μή προσφυγής στήν άπειλή ή χρήση βίας, τής είρηνικής 

έπιλύσεως των διαφορών, του σεβασμου τής άνεξαρτησίας, 

τής κυριαρχίας, τής έδαφικής άκεραιότητος, τής μή έπεμ

βάσεως στίς έσωτερικές ύποθέσεις, τής ίσότητος καί του 

άμοιβαίου συμφέροντος. 

»10. Τά δύο μέρη έκφράζουν τήν άποφασιστικότητά 
τους νά συμβάλουν στήν πρόοδο των έξελίξεων πού έγκαι

νιάστηκαν μέ τήν Διάσκεψη γιά τήν 'Ασφάλεια καί τή 

Συνεργασία στήν Εύρώπη\καί τάσσονται ύπέρ τής πλήρους 

έφαρμογής τής Τελικής Ι]ράξεως τής Διασκέψεως γιά τήν 

'Ασφάλεια καί τή Συνεργασία στήν Εύρώπη, άπό δλα τά 

Κράτη πού τήν ύπέγραψαν. 

»11. Τά δύο μέρη, ~χοντας συνείδηση δτι δ άνταγωνι
σμός τ&ν έξοπλισμ&ν άπειλεί τήν ύπόθεση τής είρήνης 

στόν κόσμο καί έμποδίζει τήν άνάπτυξη τής διεθνοUς συ

νεργασίας, θά καταβάλουν προσπάθειες γιά νά έπιτευχθεί 

~νας γενικός καί πλήρης άφοπλισμός, τόσο στό συμβατι

κό, δσο καί στόν πυρηνικό τομέα, ύπό αύστηρό καί άποτε

λεσματικό διεθνή ~λεγχο. 

» 12. Τά δύο μέρη δηλώνουν δτι εlναι ~τοιμα νά παρά
σχουν τήν ύποστήριξή τους σέ κάθε έποικοδομητική πρό

ταση σέ θέματα άφοπλισμου καί ύπογραμμίζουν δτι δλα τά 

μέτρα πού τείνουν πρός τόν άφοπλισμό θά ~πρεπε νά λαμβά

νουν ύπ' όψη τους τό νόμιμο δικαίωμα άσφαλείας δλων 

των Κρατών. 

»13. Τά δύο μέρη ε{ναι πεπεισμένα δτι οί προσπάθειες 
πού τείνουν στόν περιορισμό των έξοπλισμ&ν καί σέ ~να 

γενικό καί πλήρη άφοπλισμό, θά εύνοηθουν πολύ άπό τή 

δημιουργία ένός κλίματος έμπιστοσύνης καί άσφαλείας 

μεταξύ των έθν&ν. Μ' αύτό τό πνευμα τά δύο μέρη θά 

καταβάλουν ίδιαίτερες προσπάθειες, ώστε νά διασφαλισθεί 

δ σεβασμός του ΔιεθνοUς Δικαίου καί νά ένισχυθεί δ ρόλος 

του ΟΗΕ στήν πρόληψη των συγκρούσεων καί τή διατή

ρηση τής είρήνης καί τής διεθνους άσφαλείας. 

»14. Ή 'Ελληνική Δημοκρατία καί ή Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία τής Τσεχοσλοβακίας δηλώνουν δτι οί διατά-

ξεις τής παρούσης δηλώσεως δέν ~χουν άλλο σκοπό, παρά 

νά συμβάλουν στήν ύπόθεση τής είρήνης, τής άσφαλείας 

καί τής άμοιβαίας έπωφελους συνεργασίας μεταξύ τους, 

δτι δέν στρέφονται έναντίον ούδενός τρίτου Κράτους καί 

δέν έπηρεάζουν σέ τίποτε τά δικαιώματα κ:αί τίς ύποχρεώ

σ&ις τους, πού άπορρέουν άπό διεθνείς συμφωνίες, πού 
~χόυν προσυνομολογηθεί». 

'Εξάλλου, κατά τή λήξη τής έπισκέψεως, έκδό

θηκε κοινό άνακοινωθέν: 

«UΥστερα άπό πρόσκληση του κ. Λουμπομίρ Στρουγ

καλ προέδρου τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής Δημο

κρατίας τής Τσεχοσλοβακίας, δ κ. Κ. Καραμανλής, πρω

θυπουργός τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, πραγματοποίη

σε έπίσημη έπίσκεψη στή Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής 

Τσεχοσλοβακίας, άπό 8-10 'Οκτωβρίου 1979. 
»Κατά τήν διάρκεια τής έπισκέψεώς του δ κ. Κ. Καρα

μανλής ε{ χε συνάντηση μέ τόν πρόεδρο τής Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας κ. Γουστάβ Χουζακ. 

Μέ τήν εύκαιρία αύτή, οί δύο πολιτικοί άνδρες .άντάλλα

ξαν άπόψεις γιά τήν άνάπτυξη των άμοιβαίων σχέσεων 

Έλλάδος-Τσεχοσλοβακίας καί γιά τά κυριώτερα θέματα 

διεθνους έπικαιρότητος. 'Ο πρωθυπουργός τής 'Ελληνι

κής Δημοκρατίας κατέθεσε στέφανο στό μνημείο του 

'Αγνώστου Πολεμιστου στό Λόφο Ζιζνώφ. 

»Διεξήχθησαν συνομιλίες μεταξύ του πρωθυπουργου 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κων. Καραμανλή καί του 

πρωθυπουργου τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσε

χοσλοβακίας κ. Λουμπομίρ Στροuγκαλ καί μεταξύ των 
ύπουργ&ν 'Εξωτερικών κ. κ. Γεωργίου Ράλλη καί Μπο

χουσλάβ Χνιουπεκ. 

»Κατά τήν διάρκεια τ&ν συνομιλιών ~γινε έκτίμηση γιά 

τήν άνάπτυξη των άμοιβαίων σχέσεων καί συμφώνησαν 

δτι ή περαιτέρω διεύρυνση καί ένίσχυση τής άμοιβαίας 

συνεργασίας άνταποκρίνεται στά συμφέροντα τ&ν λαών 

των δύο χωρών, στίς άρχές του Χάρτη των 'Ηνωμένων 

'Εθνών καί στίς διατάξεις τής τελικής Πράξεως τής Δια

σκέψεως yιά τήν 'Ασφάλεια καί τή Συνεργασία στήν Εύ
ρώπη. 'Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών άναπτύχθηκε 
ίκανοποιητικά καί τά άποτελέσματα πού έπιτεύχθηκαν μέ

χρι σήμερα άποτελουν μιά στέρεη βάση γιά τήν περαιτέρω 

άνάπτυξη των σχέσεων σέ δλους τούς τομείς. 

»Καiά τή διάρκεια τής έπισκέψεως, δ πρωθυπουργός 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κων. Καραμανλής καί δ 

πρωθυπουργός τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσε

χοσλοβακίας κ. Λουμπομίρ Στρουγκαλ, ύπέγραψαν μία 

κοινή δήλωση γιά τήν άνάπτυξη των άμοιβαίων σχέσεων 

καί τή συνεργασία μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας 

καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας. 

>Πά δύο μέρη συζήτησαν τήν παρούσα κατάσταση των 

άμοιβαί<ον οίκονομικ&ν σχέσεων καί τίς δυνατότητες πε
ραιτέρω άναπτύξεώς τους, σημείωσαν μέ ίκανοποίηση δτι 

τό μεταξύ τους έμπόριο εΙχε άνοδική πορεία καί έξέφρα

σαν ένδιαφέρον γιά τήν περαιτέρω διεύρυνσή του μέ βάση 

τήν ίσότητα καί τά άμοιβαία συμφέροντα. 

>>'Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σέ θέματα των διευρυνομέ

νων μορφών οίκονομικής συνεργασίας, ίδιαίτερα στήν άνά

πτυξη τής οίκονομικής καί βιομηχανικής συνεργασίας 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣτΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΕΥΡΩΠΗ 263 

γιά τό σκοπό αύτό συμφώνησαν νά συνάψουν προσεχώς 

μία συμφωνία οίκονομικής, βιομηχανικής καί τεχνικής 

συνεργασίας. 

»' Εξέφρασαν Ικανοποίηση γιά τήν κατάσταση τής 

συμβατικής βάσεως των μεταξύ τους σχέσεων καί τάχθη

καν υπέρ τής έξετάσεως των δυνατοτήτων γιά τήν περαιτέ

ρω διεύρυνσή της στόν τομέα των προξενικών υποθέσεων, 

καθώς καί στούς τομείς τής έπιστήμης καί τεχνολογίας, 

θεμάτων κοινωνικών άσφαλίσεων, τής δημοσίας υγείας, 

του τουρισμοί) καί τής διπλής φορολογίας. 

»Τά δύο μέρη έξετίμησαν τήν παρούσα διεθνή κατά

σταση καί σημείωσαν δτι οί άπόψεις τους γιά τά κυριότερα 

σημερινά διεθνή προβλήματα ήταν ταυτόσημες ή πολύ πα

ραπλήσιες. 

>>Τά δύο μέρη άφιέρωσαν iδιαίτερη προσοχή στήν έξέ
λιξη τής καταστάσεως στήν εύρωπαϊκή ήπειρο καί σ' αύτά 

τά πλαίσια έξέφρασαν τήν άποφασιστικότητά τους νά συ

νεχίσουν τήν έγκαινισθείσα τάση άπό τήν Διάσκεψη γιά 

τήν 'Ασφάλεια καί τή Συνεργασία στήν Εύρώπη καί νά 

συμβάλουν στήν διατήρηση τής εiρήνης καί άσφαλείας 

στήν Εύρώπη, μέ βάση τίς υποχρεώσεις πού άπορρέουν 

άπό τήν τελική Πράξη τής Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφάλεια ~ 

καί τή Συνεργασία στήν Εύρώπη γιά δλα τά Κράτη πού 

τήν υπέγραψαν. 

>>Τόνισαν τή μεγάλη σημασία γιά τήν περαιτέρω άνά

πτυξη τής διαδικασίας τής υφέσεως στήν Εύρώπη, τής συ

ναντήσεως των άντιπροσώπων των Κρατών πού υπέγραψαν 

τήν τελική Πράξη τής Διασκέψεως γιά τήν 'Ασφαλεία καί 

τή Συνεργασία στήν Εύρώπη πού θά πραγματοποιηθεί 

στήν Μαδρίτη τό 1980. Ή 'Ελληνική Δημοκρατία καί ή 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Τσεχοσλοβακίας εlναι άπο

φασισμένες νά συμβάλουν κατά τρόπο ένεργό καί έποικο

δομητικό γιά τήν προετοιμασία καί πραγματοποίηση τής 

συναντήσεως καί νά έπιδιώξουν τήν έπίτευξη καρποφόρων 

άποτελεσμάτων. 

>>'Υπογράμμισαν τή σημασία των διαπραγματεύσεφν 

τής Βιέννης γιά τή μείωση τrον ένόπλων δυνάμεων καί τrον 

έξοπλισμrον στήν Κεντρική Εύρώπη καί δήλωσαν δτι θά 

ήταν έπιθυμητή ή λήψη πρακτικών μέτρων γιά νά έπιτευ

χθεί μία άμοιβαία άποδεκτή συμφωνία, τηρουμένης τής 

άρχής δτι δέν θά παραβιασθεί ή άσφάλεια κανενός Κρά

τους, συμπεριλαμβανομένης τής άσφαλείας των χωρών 

εiδικοu καθεστώτος στίς διαπραγματεύσεις. 

>>Τόνισαν τήν άνάγκη νά ληφθοuν άποτελεσματικά μέ

τρα γιά τόν τερματισμό καί τή σταδιακή μείωση του άντα

γωνισμοu των έξοπλισμrον, υπογράμμισαν τή μεγάλη 
σπουδαιότητα τής Συνθήκης SALT Π, γιά τίς περαιτέρω 
διεθνείς έξελίξεις καί έξέφρασαν τήν πεποίθησή τους δτι ή 

σύναψή της άποτελεί σημαντικό παράγοντα στή συνέχιση 

τής διαδικασίας του άφοπλισμοu, καθώς έπίσης καί στήν 

έπιτάχυνση των περαιτέρω διαπραγματεύσεων γιά τόν πε

ριορισμό των έξοπλισμ&ν. 

»Κατά τήν άνταλλαγή άπόψεων γιά τά κυριότερα διε

θνή προβλήματα τά δύο μέρη έξέφρασαν καί πάλι τήν 

άνησυχία τους γιά τήν συνέχιση τής σοβαρής καταστάσε

ως στήν Κύπρο πού άπειλεί τήν είρήνη καί τήν άσφάλεια 

στήν περιοχή, έξέφρασαν τήν έλπίδα δτι μία εiρηνική, δί

καιη καί διαρκής λύση του κυπριακοί) θέματος, πού νά 

προβλέπει τήν άνεξαρτησία, κυριαρχία, έδαφική άκεραιό-

τητα καί τό άδέσμευτο τής δημοκρατίας τής Κύπρου, θά 

έπιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα μέ τίς σχετικές 

άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως καί του Συμβουλίου 

'Ασφαλείας τοu 'Οργανισμοί) των 'Ηνωμένων 'Εθνών, 

συμφώνησαν δτι οί διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο Κοι

νοτήτων υπό τήν αίγίδα του γενικοί) γραμματέως των 

• Ηνωμένων 'Εθνών θά συνέβαλλαν στήν έπίλυση του προ
βλήματος. 

»Κατά τήν άνταλλαγή άπόψεων γιά τήν παρούσα κατά

σταση στή Μέση 'Ανατολή κατέληξαν στό συμπέρασμα 

δτι τά βασικά προβλήματα σ' αύτή τήν περιοχή παραμέ

νουν άλυτα καί συνεχίζουν νά άπειλοuν τήν παγκόσμια 

είρήνη. Συμφώνησαν δτι μία δλική διευθέτηση καί διαρ

κής εiρήνη στήν περιοχή, βασισμένη στίς άποφάσεις των 

'Ηνωμένων 'Εθνών, μπορεί νά έπιτευχθεί μόνο μέ τήν 

άποχώρηση των ίσραηλινων στρατευμάτων άπό δλα τά 

άραβικά έδάφη πού κατελήφθησαν τά 1967, τήν πραγματο
ποίηση των νομίμων έθνικrον δικαιωμάτων δλων των Κρα

τών τής περιοχής νά ζοuν σέ είρήνη καί άσφάλεια. 

>>Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν ικανοποίησή τους γιά τά 

, άποτελέσματα των συνομιλιών τους πού ~γι να ν σέ άνοικτή 
καί φιλική άτμόσφαιρα καί υπογράμμισαν τήν πεποίθησή 

τους δτι ή συνάντησή τους καί ο{ συνομιλίες τους θά συμ

βάλουν στήν περαιτέρω ένίσχυση τής συνεργασίας μεταξύ 

τής ·Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Δη

μοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας. 

>>·Ο πρωθυπουργός τής ·Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλής 

προσκάλεσε τόν πρωθυπουργό τής Σοσιαλιστικής Δημο

κρατίας τής Τσεχοσλοβακίας κ. Λουμπομίρ Στροuγκαλ νά 

έπισκεφθεί έπίσημα τήν ·Ελλάδα. ·Η πρόσκληση ~γινε 

άποδεκτή μέ εύχαρίστηση· ή ήμερομηνία τής έπισκέψεως 

θά καθορισθεί διά τής διπλωματικής δδοu». 

Εύθύς μετά τήν έπιστροφή του άπό τή Σοβιετική 

'Ένωση, τήν Ούγγαρία καί τήν Τσεχοσλοβακία, σέ 

άπάντηση δημοσιογραφικου έρωτήματος, liν ε{ναι 
ικανοποιημένος, δ Κ. Καραμανλής άπάντησε: 

« • Ασφαλώς ναί. Καί αύτό, διότι πραγματοποιή
θηκαν οί σκοποί τούς δποίους έπεδίωξα μέ τό ταξίδι 
αύτό. Πρώτον, έκαλύφθη ~να σημαντικό κενό στήν 

έξωτερική πολιτική τijς χώρας, κενό τό δποίο όλες 
οί άλλες χώρες τijς Δύσεως τό έκάλυψαν πολύ πρίν 

άπό μfiς. Δεύτερον, γιατί έτέθησαν οί βάσεις γιά μιά 

εύρύτερη οίκονομική συνεργασία καί ίδίως στόν το

μέα τόν ένεργειακό, γιά τόν δποίο ίδιαιτέρως ένδιαφέ

ρεται ή 'Ελλάς. Καί τρίτον, γιατί έδόθη ή εύκαιρία 

χρήσιμης άνταλλαγijς άπόψεων έπάνω σέ κρίσιμα 

θέματα τijς έποχijς μας, καθώς καί σ· έκείνα τά δ ποία 

άφοροvν τήν περιοχή μας. Καί όλα αύτά lγιναν μέσα 

σέ ~να κλίμα έγκαρδιότητος καί άμοιβαίας κατανοή

σεως. 

))Στή Μόσχα, ούτε μfiς έζήτησαν πράγματα τά 

δποία νά εlναι άντίθετα μέ τίς ίδέες μας καί τά συμφέ

ροντά μας, ούτε καί έμείς τούς ζητήσαμε πράγματα 

πού νά εlναι άντίθετα μέ τά δικά τους. Κριτήριο στίς 

συζητήσεις μας ήταν δ άμοιβαίος σεβασμός καί τό 
κοινό συμφέρον)). 
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Σέ άπάντηση, άκόμη, ερωτήματος σχετικά μέ τά 

δσα γράφηκαν περί άντιδράσεων στό έξωτερικό γιά 

τό ταξίδι του στή Μόσχα, ό πρωθυπουργός άπάντη
σε: 

«Εlναι άλήθεια δτι έγράφησαν πολλά καί άνεύθυ

να καί, θά έλεγα άκόμη, άστεία πράγματα. Μπορώ 

πάντως νά σaς βεβαιώσω δτι ή Έλλάς στήν διαμόρ

φωση τής πολιτικής της ούτε πιέσεις δέχεται, ούτε 

έκβιασμούς άσκεί. Φροντίζει νά εlναι πάντοτε συνε

πής καί έντιμη στίς έξωτερικές της σχέσεις. Τιμά καί 
σέβεται τίς διεθνείς ύποχρεώσεις της, χωρίς δμως νά 

δέχεται άπό δποιονδήποτε κηδεμόνευση στήν άσκη

ση τών κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Κι αύτός εl

ναι δ μόνος τρόπος, γιά νά έχη ή Έλλάς, σάν μικρή 

χώρα πού εlναι, τόν σεβασμό καί τήν έμπιστοσύνη 

του κόσμου. Καί αύτό έκανα στό ταξίδι μου». 

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκαιρία τής μεταβάσεως του ύφυπουργου 

Παιδείας, Β. Κοντογιαννόπουλου, στίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες, ό J(. Καραμανλής διαβιβάζει στόν 'Αρχι
επίσκοπο Βορείου καί Νοτίου 'Αμερικής τήν άκό

λουθη επιστολή: 

«'Αγαπητέ καί σεβαστέ μου φίλε, 

» 'Επωφελουμαι τής εύκαιρίας τής έλεύσεως στή 
Νέα 'Υόρκη του κ. Κοντογιαννόπουλου γιά νά σiiς 
διαβιβάσω καί πάλι, μαζί μέ τούς φιλικούς χαιρετι
σμούς μου, τά θερμά μου συγχαρητήρια γιά τήν εΙ

κοσαετία σας. 

»Οί ύπηρεσίες πού έχετε προσφέρει, μέσα στά εί

κοσι αύτά χρόνια, στήν 'Εκκλησία καί στήν 'Ομογέ

νεια εlναι πραγματικά πολύτιμες. 'Όπως χρησιμότα
τες εlναι καί οί προσπάθειες πού καταβάλλετε καί 
στόν τομέα τών έλληνοαμερικανικών σχέσεων. Γιά 

τό έργο σας αύτό γνωρίζετε δτι έχετε τήν βαθειά μου 

έκτίμηση. 

»Μέ αiσθήματα φιλίας καί σεβασμου»77 • 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής ενημερώνει τόν άρχηγό τής 

άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, Α. Παπανδρέου, γιά 
τά άποτελέσματα του πρόσφατου ταξιδιου του στή 

Σοβιετική 'Ένωση καί τήν άνατολική Εύρώπη. 

'Επακολούθησε άνταλλαγή άπόψεων μέ κύριο ση

μείο άναφορdς τά εξωτερικά προβλήματα πού άντι

μετωπίζει ή χώρα. 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά τή γνωστοποίηση τής 

παραιτήσεως, στήν Τουρκία, τής Κυβερνήσεως 

Έτσεβίτ, δήλωσε: 

«Ή Έλλάς δέν έπιθυμεί, ούτε δικαιουται, νά δι

ατυπώνη κρίσεις γιά τίς έσωτερικές ύποθέσεις τής 

Τουρκίας. 'Εκείνο πού εύχεται εlναι νά ύπάρξη στήν 

γείτονα χώρα δμαλή καί σταθερά πολιτική ζωή. Για

τί αύτό, πέρα tών άλλων, θά έπιτρέψη καί τήν ψύ

χραιμη καί λογική άντιμετώπιση τών προβλημάτων 

πού ύφίστανται μεταξύ τών δύο χωρών». 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ τή συνοδεία των ύπουρ
γrον Οίκονομικrον καί Πολιτισμου καί 'Επιστημών, 

των ύφυπουργrον Δημοσίων ~Εργων καί άρJ.!-οδίων υ

πηρεσιακών παραγόντων, επισκέπτεται τό χώρο πού 

προορίζεται γιά τήν άνέγερση του Πολιτιστικου 

Κέντρου τής 'Αθήνας καί εξετάζει επί τόπου τήν έπι
~είμενη είδική διαμόρφωσή του . Τά άρχιτεκτονικά 

σχέδια καί ή πρόβλεψη του τρόπου λειτουργίας του 

Πολιτιστικου Κέντρου καθορίστηκαν, ύπό τήν έπί

βλεψη του πρωθυπουργου, σέ συνάρτηση μέ τίς γε

νικότερες άνάγκες τής χώρας στό πολιτιστικό πεδίο. 

Μετά τήν επίσκεψη, δ Κ. Καραμανλής εκαμε τήν 

άκόλοuθη δήλωση: 

, «Αiσθάνομαι Ιδιαίτερη ίκανοποίηση, γιατί ύλα
ποιείται σήμερα καί προωθείται στήν έφαρμογή της 

ή άπόφαση γιά τή σύσταση Πολιτιστικου Κέντρου 

'Αθηνών, πού άποτελουσε άπό 20ετίας έπίμονο δρα

μα καί έπιδίωξή μου. Εlχα έκτοτε έπισημάνει τήν 

άναγκαιότητα ένός παρόμοιου θεσμου, του δποίου 

έστερείτο ή 'Αθήνα, παρά τήν μακραίωνα πολιτι

στική καί καλλιτεχνική της παράδοση καί τίξ μεγά

λες δυνατότητες του λαου μας. 'Ε χρειάσθηκε νά 

ύπερπηδηθουν πολλά έμπόδια, νά έξευρεθουν οί 

άπαραίτητοι χώροι, νά έξασφαλισθουν οί άναγκαίοι 

πόροι καί νά έκπονηθή ένα πλήρες οΙκοδομικό καί 

λειτουργικό πρόγραμμα, πού νά άνταποκρίνεται στίς 

σύγχρονες άνάγκες τής καλλιτεχνικής καί πολιτι

στικής μας ζωής, γιά νά μπορουμε ήδη νά άναγγεί

λουμε τήν έναρξη πραγματοποιήσεως του σχεδίου. 

>>Τό Πολιτιστικό Κέντρο 'Αθηνών, του δποίου 

σήμερα ένέκρινα δριστικά τό πλήρες πρόγραμμα έγ

καταστάσεων, λειτουργιών, όργανώσεως καί χρημα

τοδοτήσεως, θά άποτελή άποκεντρωμένη καί αύτο

διοικούμενη δημόσια ύπηρεσία · θά άπαρτισθή άπό 
τρία μερικότερα Κέντρα, ήτοι Κέντρο ΕΙκαστικών 

Τεχνών, Κέντρο Θεάτρου καί Καλλιτεχνικών 'Εκ

δηλώσεων καί Κέντρο Μουσικής καί Χορου, συμ

πληρούμενα άπό άνάλογες ύπηρεσίες πληροφορή

σεως καί έκπαιδεύσεως καί θά στεγασθή σ' ένα σύ

νολο κτιριακών συγκροτημάτων σέ ένοποιούμενο 

χώρο 110.000 τ.μ. περίπου. 

>>Σκοπός του Πολιτιστικου Κέντρου 'Αθηνών εl
ναι ή προαγωγή, συγκέντρωση, άξιοποίηση καί 

προβολή τής έλληνικής δημιουργίας σ' δλους τούς 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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τομείς, ή ενημέρωση καί εκπαίδευση τών 'Ελλήνων, 

καθώς καί ή επαφή μέ τά καλλιτεχνικά επιτεύγματα 

άλλων χωρών καί ή συνεργασία μέ δμίλους τού εξω
τερικού. 'Α πα βλέπουμε έτσι στό νά άνοίξωμε τό δρό
μο γιά τήν άνάπτυξη τών iκανοτήτων καί τήν προβο
λή τών επιτευγμάτων τού έθνους. 'Αποτελεί δεδομένο 

ή διεθνής άναγνώριση σήμερα 'Ελλήνων καλλι

τεχνών στή ζωγραφική, στή λογοτεχνία, στό θέατρο 

καί στή μουσική. Αύτή τήν παράδοση επιδιώκαμε νά 

τήν προαγάγωμε καί νά τήν μετατρέψωμε σέ "έλλη

νική εποχή". 

»Ξεχωριστός στόχος τού Πολιτιστικού Κέντρου 

'Αθηνών θά εlναι ή προστασία, ενθάρρυνση καί 

προαγωγή τού παραδοσιακού μας πολιτισμού σ' 

δλες τις εκδηλώσεις, έτσι ώστε νά εξασφαλίσωμε 

στό λαό τή δυνατότητα νά άντικειμενοποιfί τά πολύ

μορφα προσόντα του σέ καλλιτεχνικά δημιουργήμα

τα καί νά διαμορφώση, σέ συνδυασμό πρός τήν εθνι

κή του κληρονομιά καί τίς διεθνείς πολιτιστικές κα
τακτήσεις, τή νεώτερη αύθεντική έκφραση τού πολι

τισμού μας. 

»Στά πλαlσια ίδιαίτερα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτή
των, τό Πολιτιστικό Κέντρο 'Αθηνών θά κληθij νά 

παίξη σημαίνοντα ρόλο, κατοχυρώνοντας τήν γνη

σιότητα τfjς πολιτιστικfjς μας φυσιογνωμίας καί πα

ράλληλα διευρύνοντας τά σύνορα τfjς άπηχήσεως 

τών καλλιτεχνικών καί πνευματικών δημιουργημά

των τού λαού μας καί μεταφέροντας στήν 'Ελλάδα 

δ, τι καταξιώνεται ώς επίτευγμα τών άλλων λαών 

στούς τομείς αύτούς. 

»Υ Ε χω άνέκαθεν ύποστηρίξει δ τι ή πρόοδος · τfjς 

χώρας μας δέν έξαρτfiται τόσο άπό τήν άξιοποίηση 
τών ύλικών, δσο άπό τήν άξιοποίηση τών άνθρωπί

νων πόρων. Καί έχω επίσης διαΚηρύξει δτι ή εύημε

ρία τών άνθρώπων δέν εlναι, fί δέν εlναι μόνο, συ
νάρτηση τών ύλικών συνθηκών τfjς ζωfjς τους, άλλά 

καί τών πνευματικών καί τών πολιτιστικών. Παράλ

ληλα πρός τίς πραγμ(lτοποιήσεις μας πρός τήν κατεύ

θυνση τfjς εξασφαλίσεως τfjς κοινωνικijς γαλήνης 

καί τfjς οίκονομικfjς προόδου, έχομε χρέος νά άξιο

ποιήσωμε τό πολιτιστικό μας δυναμικό, πού μπορεί 

νά άποβij δχι μόνο παράγοντας ύλικfjς προόδου καί 

ήθικfjς ίκανοποιήσεως, άλλά καί συντελεστής επα

ναστατικών μεταβολών στή νοοτροπία μας, στό δη

μόσιο βίο καί στήν έπιβολή τών πολιτιστικών μας 

άξιών. Τό Πολιτιστικό Κέντρο 'Αθηνών θέλω νά πι

στεύω δτι θά άνταποκριθij μέ επιτυχία στήν μεγάλη 

αύτή άποστολψ>. 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

Μετά τόν τερματισμό τών διμερών έλληνοαιγυ

πτιακών συνομιλιών σέ επίπεδο ύπουργών 'Εξωτε

ρικών, ό Κ. Καραμανλής δέχτηκε τόν Αίγύπτιο άνα-

πληρωτή ύπουργό, Μπουτρος Γκάλι, καί άντάλλαξε 

άπόψεις γιά τίς σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών. 

Οί έλληνοαιγυπτιακές συνομιλίες περιέλαβαν θέ

ματα, δπως τής παραμονής στήν 'ΕλλάδαΑίγυπτίων 

καί 'Ελλήνων όμογενών άπό τήν Αϊγυπτο, καθώς καί 

τό Μεσανατολικό, του όποίου οί δύο πλευρές επισή

μαναν τήν άνάγκη επιλύσεως μέ είρη:vικό τρόπο. 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, μόλις πληροφορήθηκε τό 

γεγονός τής άπονομής του βραβείου Νόμπελ γιά τή 

λογοτεχνία στόν 'Οδυσσέα 'Ελύτη, άπέστειλε στό 

μεγάλο 'Έλληνα ποιητή τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Σάν φίλος σας, εlμαι ύπερήφανος γιά τήν ύψηλή 

διάκριση πού σfiς έγένετο. 'Η έπιτροπή δικαίως σfiς 

έτίμησε, δ πως σείς τιμiiτε μέ τό έργο σας τήν 'Ελλά

δα, ή όποία στό δνομά σας προβάλλεται σήμερα διε

θνώς». 

20-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

Διεξάγεται στήν Πάτρα τό πρώτο Περιφερειακό 

Συνέδριο τής Νέας Δημοκρατίας. Κατά τήν εναρξη 

τών εργασιών του Συνεδρίου καί πρίν άπό τήν πα

ρέμβαση του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Κ. 

Παπακωνσταντίνου, πρώτου όμιλητή, άναγνώστηκε 

μήνυμα του άρχηγου .τοϋ κόμματος, Κ. Καραμανλή: 

«Καθήκοντα καί ύποχρεώσεις, πού ή εκπλήρωσή 

τους δέν μπορεί νά άναβληθij, μού στερούν τή χαρά 

νά βρεθώ μεταξύ σας στό Α 'Περιφερειακό Συνέδριο 

τfjς Νέας Δημοκρατίας, ή σύγκληση τού όποίου άπα

τελεί ούσιαστική συμβολή στήν όργανωτική προσπά

θεια τfjς παρατάξεώς μας. 

»Ν Η δη μετά τό Πρώτο Συνέδριο τού κόμματος, τό 

όποίον συνεκροτήθη άπό έκλεγμένους άντιπροσώ

πους, ή Νέα Δημοκρατία έδωσε πρώτη τό παράδει

γμα πολιτικού σχηματισμού δημοκρατικά όργανωμέ

νου. 

»'Η σύγκληση έν συνεχείg περιφερειακών συνε

δρίων μέ τήν συμμετοχή τών μελών τών νομαρχια

κών καί τοπικών έπιτροπών, είς τά όποία θά συζη

τούνται θέματα όργανωτικά, ίδεολογικά καί κυβερ

νητiκού προγραμματισμού, θά δδηγήση στήν περαι

τέρω προβολή καl διάδοση τών lδεολογικών μας άρ"

χών κα{ στήν άποδοτιίcωτέρα λειτουργία τού κομμα

τικού μηχανισμού. 

»Δέν πρέπει νά λησμονfjτε δτι ή όργάνωσις τού 

κόμματός μας, κατά τρόπον ό όποίος θά έπιτρέπη τήν 

ενεργό συμμετοχή τών όπαδών μας είς αύτήν καί τήν 

έκφραση τών fδεολογικών των πεποιθήσεων, δέν θά 
iκανοποιήση μόνον τό αίσθημα τοv λαού, άλλά καί 

μίαν βασικήν άνάγκην: τήν σταθεροποίησιν τών δη

μοκρατικών μας θεσμών. 
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»Κατά τήν παροϋσα περίοδο τής έθνικής μας ζω

ής όφείλουμε νά κατοχυρώσουμε τήν έθνική μας 

aσφάλεια, νά διασφαλίσουμε τίς δημοκρατικές μας 

έλευθερίες καί, aποφεύγοντας τυχοδιωκτικούς πει

ραματισμούς, νά aντιμετωπίσουμε τό μέλλον τοϋ τό

που μας μέ σύνεση, ρεαλισμό καί aποφασιστικότη

τα. 

»'Υπό τάς σημερινάς συνθήκας μόνον ή Νέα Δη

μοκρατία μπορεί νά έγγυηθή τήν πολιτική σταθερό

τητα, τήν κοινωνική γaλήνη καί τήν πρόοδο τής χώ
ρας. 

»Κι αύτό, γιατί έχει εύρείαν λαϊκήν βάσιν καί 

σαφείς πολιτικές καί ίδεολογικές aρχές. 
>> 'Απευθύνω πρός δλους σας θερμό ν χαιρετισμόν 

καί εvχομαι πλήρη έπιτυχία τών έργασιών σαρ>. 

20-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής πραγματοποιεί έπταήμερη 

περιοδεία, άμοιβαίας ένημερώσεως, διαδοχικά στή 

Γερμανία, τή Γαλλία, τή Μ. Βρετανία καί τήν 'Ιτα

λία. 

Στό 'Αμβοϋργο, πρώτο σταθμό τής περιοδείας 

του, δ 'Έλληνας πρωθυπουργός συνάντησε τόν καγ

κελλάριο Σμίτ . Τό πρακτικό τής σχετικής συνομιλί

ας άναφέρει: 

«Σέ έρώτηση τοϋ κ:αγκ:ελλαρίου στήν άρχή γιά τό πως 

είναι ή κατάσταση στήν 'Ελλάδα, δ κ: . πρωθυπουργός 
άπήντησε δτι χαρακτηριστικό τήν στιγμή αύτή τής κατα

στάσεως είναι dπό τή μιά μεριά ή ~ξαρση τοϋ πληθωρι
σμοϋ, dπό τήν aλλη δμως ή πολιτική σταθερότητα κ:αί ή 

γαλήνη . 'Ο κ:. πρωθυπουργός παραθέτει τά χαρακτηριστι

κά στοιχεία τής οικονομίας, λέγοντας δτι ή αϋξηση τοϋ 
έθνικ:οϋ εισοδήματος, κατά μέσο δ ρο, στά τελευταία πέντε 

χρόνια ήταν 5,5%, πράγμα πού δ κ:αγκ:ελλάριος, διακόπτον
τας, τονίζει ώς θαυμάσιο . ' Ο κ:. πρωθυπουργός συνεχίζει 

λέγοντας δτι γιά φέτος περιμένουμε 3-4%, dλλά τοϋ χρόνου 
τό ποσοστό θά είναι χαμηλότερο. Δέν ύπάρχει άνεργία κ:αί 

δέν ύπάρχουν απεργίες, άλλά μάς έπιβαρύνει ενας ηύξημέ

νος πληθωρισμός σέ ποσοστό 20%. ' Ο πληθωρισμός όφεί

λεται σέ δύο λόγους: 'Η αuξηση τής τιμής τοϋ πετρελαίου 
προσέθεσε 5 μονάδες κ:αί ώρισμένα μέτρα τά όποία έλή
φθησαν γιά τήν έξυγίανση των τιμών των κτηνοτρόφων, έν 

όψει τής έντάξεώς μας, προσέθεσαν άλλες 3 μονάδες. Μέ
χρι τώρα τήν έπιβάρυνση αύτή τήν έκ:άλυπτε δ προϋπολο

γισμός. Τώρα μπαίνουμε σέ δύσκολη περίοδο γιά τό λόγο 

δτι τό ένεργειακ:ό μάς δημιουργεί προβλήματα, όχι μόνο 

στό θέμα τοϋ τιμαρίθμου dλλά κ:αί στό θέμα τοϋ ισοζυγίου 

πληρωμών. Τό συνάλλαγμα γιά τό πετρέλαιο ~χει dπό πέ

ρυσι διπλασιασθεί κ:αί γι' αύτό λέω δτι μπαίνουμε σέ φάση 

δυσκολίας. Πάντως, δπως ε{πα, γενικά πάμε καλά γιατί 

εχουμε πολιτική σταθερότητα, δέν ~χουμε τρομοκρατία, 

~χουμε γαλήνη κ:.λπ . 

Καγκ:ελλάριος Σμίτ: Πρέπει νά είσαστε πολύ ίκ:ανοποι

ημένος μέ τήν κατάσταση στή χώρα σας. ' Εμείς ~χουμε 

ανεργία σέ ποσοστό 4%, έλπίζουμε δμως δτι τοϋ χρόνου θά 
τό κατεβάσουμε σέ λιγότερο dπό 3%. Γιά πρώτη φορά ή 

οίκ:ονομία μας παρουσιάζει άρνητικ:ό ισοζύγιο πληρωμών, 

πράγμα δμως πού δέν μάς άνησυχ/εί, γιατί τά συναλλαγμα

τικά μας aποθέματα ε{ναι ύπέρ άρκ:ετά. Αύτό ε{ναι aπόδει

ξη δτι τόσο ή γερμανική οίκ:ονομία, δσο κ:αί ή έλληνικ:ή 

dλλά κ:αί ή παγκόσμια δέν μπόρεσε dκ:όμη νά απορροφήσει 

τήν αϋξηση τής τιμής των καυσίμων. 

»Στό σημείο αύτό, δ κ:. πρωθυπουργός, παρεμβαίνοντας 

παρατηρεί δτι δέν μπορεί νά γίνουν συγκρίσεις μεταξύ 

'Ελλάδος κ:αί Δυτικής Γερμανίας κ:αί ό κ:αγκ:ελλάριος 

συμφωνεί κ:αί προσθέτει γελώντας "ναί, γιατί δέν ~χουμε 

σταφίδες. 'Απ' δσα μάς λέτε πάντως, σέ σύγκριση μέ 

άλλες χώρες, ή κατάσταση στήν 'Ελλάδα ε{ναι πολύ ίκ:α

νοποι ητικ:ή " . 
Κ. Καραμανλής: Δέν ξέρω άν έμείς πάμε καλά, άλλά 

φοβάμαι δτι ούτε ή Εύρώπη, ούτε ή Δύση πάει καλά, δχι 

μόνο λόγω τών κοινωνικών προβλημάτων πού aντιμετωπί

ζουμε, άλλά γιατί ύπάpχει κρίση δημοκρατικών θεσμών. 
Καγκ:ελλάριος Σμίτ: Καί κρίση τοϋ συστήματος τής δι

εθνοϋς οίκ:ονομίας. 

Κ. Καραμανλής: Πρίν άπό δεκαπέντε χρόνια μέ ε{χε 

καλέσει, στό γραφείο του, δ Ντέ Γκώλ. Κάθησε σάν πατρι

άρχης στήν πολυθρόνα του καί μου ε{πε: "Σάς άκούω, πέ

στε μου τί θέλετε". Του aπήντησα δτι έγώ δέν θέλω τίποτα, 

έσείς μέ καλέσατε. 'Ο Ντέ Γκώλ βρέθησε σέ άμηχανία καί 

δέν ήξερε πώς νά aρχίσει τήν κουβέντα. 'Εδώ δέν μέ καλέ
σατε έσε!ς, κύριε καγκελλάριε, έγώ ζήτησα νά σάς δώ καί 

γι' αύτό θά ήθελα νά κανονlσουμε τά θέματα πού θά συζη

τήσουμε. 

Καγκ:ελλάριος Σμίτ: ~Εχω νά κάνω τήν παρατήρηση 

δτι σήμερα έσείς κάθεστε στόν πατριαρχικό θρόνο (κ:αί 
δείχνει τήν πολυθρόνα) κ:αί dπό πλευράς ήλικ:ίας έσείς εί

στε δ πατριάρχης κ:αί έγώ δ δεύτερος. Χαίρομαι tδιαίτερα 

γιά τήν έπίσκ:εψή σας, γιατί σάς συμπαθοϋσα πάντοτε κ:αί 

γιατί πάντα ένδιαφερόμουν γιά τήν κατάσταση στήν 'Ελλά

δα. Ε{ναι περιττό νά προσθέσω δτι θά χαροϋμε νά ύποδε

χθοϋμε τήν χώρα σας, περίπου σέ ενα χρόνο, στήν Κοινό

τητα, πράγμα πού θά σημαίνει όχι μόνον δτι θά ύπάρξουν 

γι' αύτή ν οίκ:ονομικ:ά όφέλη, dλλά κ:αί μεταξύ μας κ:αί μέ 

τίς άλλες εύρωπαϊκ:ές χώρες μία στενή πολιτική συνεργα

σία. 

Κ. Καραμανλής: Εlναι χαρά μου πού μου δώσατε τήν 

εύκαιρία νά συναντηθουμε καί μάλιστα σέ μία περίοδο πού 

ή διεθνής κατάσταση περνάει μία φάση συγχύσεως καί 
aστάθειας. UΕχω μεγάλη έκτίμηση στήν πείρα σας καί θά 

μου ε{ναι χρήσιμο νά άκούσω τlς άπόψεις σας. Μέ τήν 
εύκαιρία θέλω άκόμη νά σάς εύχαριστήσω γιατί ή Κυβέρ

νησή σας προωθεί τό θέμα τijς έπικυρώσεως τijς Συμφωνί

ας 'Εντάξεως. 

Καγκ:ελλάριος Σμίτ: UΟλα πάνε σύμφωνα μέ τό χρονο

διάγραμμα πού χαράξαμε. 

Κ. Καραμανλής : Ξέρετε δτι aποδίδω μεγάλη σημασία 

στό θέμα τijς έντάξεως, πρώτα γιατί θά διασφαλίσει τούς 

πολιτικούς θεσμούς τijς χώρας μου, δεύτερο γιατl θά συνδέ

σει δργανικά τήν 'Ελλάδα στή Δύση καί τρίτα μόνον έρ

χονται τά οΙκονομικά αΊφελήματα. Γι • αύτό ε{μαι Ικανο

ποιημένος πού έπιτυγχάνεται ή έπικύρωση, γιατί έτσι έξα

σφαλίζω τόν λαό μας. 

>Πό δεύτερο θέμα πού μέ aπασχολεί ε{ναι τό ΝΑΤΟ. 

·Εσείς κάποτε μου είχατε, σέ μιά παλιά μας συνομιλία, 
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θίξει τό θέμα. Σι'iς ε{ χα τότε πεί δτι δέν εlμαι έναντίον τfjς 

Συμμαχίας, άλλά άναγκάσθηκα νά άποχωρήσω, γιατί στήν 

περίπτωση τfjς εlσβολfjς τfjς Κύπρου ή Συμμαχία σέ καμ

μιά ένέργεια δέν εlχε προβεί. Σι'iς εlχα έξηγήσει τότε γιατί 

δέν πρέπει νά συνδέσετε τό θέμα τfjς έπανόδου μας στό 

ΝΑ ΤΟ μέ τό ζήτημα τής έντάξεώς μας στήν ΕΟΚ. Εlχα 
έπίσης δηλώσει δτι θά έπιδιώξω τήν έπανασύνδεση τfjς 

χώρας μου μέ τήν Συμμαχία, πρι'iγμα τό δποίο καί έκανα. 

Ό τρόπος πού ή Συμμαχία όποδέχθηκε τήν πρότασή μου 

ε{ ναι ένδεικτικός τfjς άσυναρτησίας πού έπικρατεί σ' αύ

τή ν. Ζητι'iς νά μπείς καί σου θέτουν δρους. θΟλοι άγωνί

ζονται νά σώσουν τήν Τουρκία. 'Αγωνίστηκαν νά άρουν 

τό έμπάργκο, μαζεύουν χρήματα - καί όρθώς - γιά νά 

βοηθήσουν τήν τουρκική οΙκονομία καί δλα αύτά χάριν 

τfjς Συμμαχίας. Ταυτοχρόνως δμως έπιτρέπουν στήν 

Τουρκία νά άποδυναμώvει τήν Συμμαχία, μέ τό νά άρνείται 

τήν έπανένταξη τfjς 'Ελλάδος. Δέν σι'iς κάνω παράπονα 

αύτή στή στιγμή, σι'iς δίνω μόνο τήν είκόνα τfjς Συμμαχίας, 

δπως έγώ τήν βλέπω. Μιλι'iμε γιά πυραύλους, γιά έξοπλι

σμούς, κ.λ.π. καί άφήvουμε μιά άνοιχτή πληγή στό σώμα 

τής Συμμαχίας. ~Α ν πέσει ή Νοτιοανατολική Πτέρυγα του 

ΝΑ ΤΟ, δλα τά άλλα - καί ol έξοπλισμοί καί ol πύραυλοι 
- θά πέσουν έπίσης κι δλα αύτά γιά τό τίποτα. Εlναι φα

νερό δτι ή έπανένταξη θά ήταν καί πρ6ς τό συμφέρον τfjς 

Τουρκίας. Αύτά εlναι τά χάλια τfjς Συμμαχίας. Δέν κατόρ

θωσαν νά πείσουν τήν Τουρκία νά πάψει νά βάζει έμπόδια 

ώστε νά ύπάρξει έπί τέλους στήν εύπαθfj αuτή περιοχή 

άρμονία καί σταθερότης. Ξέρετε πώς έξελίχθηκε ή περί

πτωση τfjς έπανεντάξεώς μας; θΟπως σι'iς έλεγα πρίν, άπο

φάσισα νά ζητήσω τήν έπανένταξη Κ(1ί νά κάνω τήν πρώτη 

&συνέπεια τfjς πολιτικής μου καριέρας. Διότι, δπως ξέρετε, 

άποχωρώντας εlχα πεί πώς δέν πρόκειται η Έλλάς νά έπι

στρέψει στό ΝΑ ΤΟ έάν ή Συμμαχία δέν ένεργήσει γιά νά 

λυθεί τό Κυπριακό. Καί σήμερα μέ κρατουν έξω άπό τήν 

πόρτα καί ol θΕλληνες μέ ρωτουν: "Δέν ντρέπεσαι;"». 

(Σύντομη διακοπή γιά τό πρόγευμα). 

Καγκελλάριος Σμίτ: Προτείνω νά άρχίσουμε μέ μία γε

νική έπισκόπηση τής παγκοσμίου καταστάσεως, νά συνε

χίσουμε μέ στρατηγικά θέματα καί μετά νά περάσουμε στά 

έλληνοτουρκικά, Αίγαίο, Κυπριακό καί τέλος στήν ΕΟΚ 

καί τήν ενταξη. ~Ετσι νομίζω δτι τά θέματα θά ιiκολουθή

σουν τήν σειρά πού εχουν οί πέτρες σέ ενα περιδέραιο. ν Ας 

μιλήσουμε πρώτα γιά τήν παγκόσμια κατάσταση. "Οπως 

καταλαβαίνετε, μέ ένδιαφέρει πολύ το ταξίδι σας στήν Μό
σχα καί στήν 'Ανατολική Εύρώπη καί οί έντυπώσεις πού 

συναποκομίσατε. Θά σiiς πώ πρώτα πώς έγώ βλέπω πρώτα 

τά πράγματα κι έσείς, μέ βάση τίς έμπειρίες σας, θά συμ

πληρώσετε τήν εΙκόνα. Εlπα ήδη δτι μπαίνουμε σέ μιά 

κρίση τής διεθνοuς οΙκονομίας, κρίση πού όφείλεται σέ 

περισσότερους παράγοντες. 'Ένας εΙ ναι δ συνεχώς αύξανό

μενος παραλογισμός τής ιiμερικανικής πολιτικής. 'Ένας 

δεύτερος παράγοντας εΙναι ή ελλειψη βεβαιότητας γιά τό 

πως θά έξελιχθεί ή σοβιετική πολιτική στά πλαίσια μιiiς 

πιθανής διαδοχής του Μπρέζνιεφ καί ενας τρίτος παράγον

τας εΙναι ή έξασθένιση του οίιωνομικοu δυναμικοu των 

μεγάλων χωρών του κόσμου ύπό τήν πίεση τής ένεργεια

κής κρίσεως πού δδηγεί σέ ιiποσταθεροποίηση. Αύτό τό 

βλέπει κανένας καί σέ χώρες τής 'Ανατολικής Εύρώπης, 

δπως ή Πολωνία, ή 'Ανατολική Γερμανία, ή Ρουμανία, 

iσχύει γιά τήν Σοβιετική "Ενωση, άλλά δχι τόσο για τήν 

Μεγάλη Βρετανία πού ιiντιμετωπίζει μιά παλιά οικογενει

ακή κρίση . 'Ισχύει &.κόμη δμως γιά τήν 'Ιταλία, τήν Γαλ

λία, τήν Γερμανία, τόν Καναδά καί τίς ' Ηνωμένες Πολι

τείες,καί δπως είπατε καί στήν ·Ελλάδα παρουσιάζετε ι μία 

μείωση τής αύξήσεως. 

»Μέσα σ' αύτή τήν κατάσταση τής ιiποσταθεροποιή

σεως ιiντιμετωπίζουμε τώρα καί θέματα στρατηγικών έξο

πλισμών. 'Η Σοβιετική "Ενωση νόμισε, κατά τρόπο ιiφε

λή, δτι μέ τήν αϋξηση των ναυτικών έξοπλισμών της καί 

του πυραυλικοί) της δπλοστασίου, θά μποροuσε νά εκμε

ταλλευθεί τίς ιiμερικανικές ιiδυναμίες. οι 60 πύραυλοι -
SS 20 - πού προστίθενται στό δπλοστάσιό της κάθε χρόνο 

- δ καθένας μέ τρείς πυρηνικές κεφαλές - δέν βρίσκουν 

&.κόμη ιiνταπόκριση στή Δύση καί σέ τρία χρόνια θά βρε

θοuμε στήν πολιτική διάθεση τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, 

έκτός έάν οί · Ηνωμένες Πολιτείες ιiποφάσιζαν νά παραμε

ρίσουν τήν ιiδιαφορία τους καί νά κινηθούν γιά νά μή δια

κινδυνεύσουν πιά τίς δικές τους πόλεις. ΕΙναι προφανές 

πόσο ή &.προθυμία των 'Ηνωμένων Πολιτειών νά θυσιά

σουν τίς πόλεις τους αύξάνει. 'Η 'Αμερική δέν εΙyαι πιά 

σέ θέση νά καταστείλει μικρές κρίσεις. Στό σημείο αύτό 

θέλω νά σaς τονίσω δτι δσα λέω τά λέω σέ ενα προσωπικό 

μου φίλο καί προορίζονται μόνο γιά δική σας χρήση. 

)) Οί · Ηνωμένες Πολιτείες άποφάσισαν, περισσότερο 

γιά εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, νά ιiρχίσουν νά έπα

νεξοπλίζουν τήν Εύρώπη. Λέω έσωτερικό πολιτικό λόγο 

καί έννοώ τήν έπικύρωση τής συμφωνίας SAL Τ 11. ' Η 

ιiμερικανική άπόφαση νά έγκαταστήσουν στήν Εύρώπη 

πυραύλους Pershing καί Cruise εΙναι στρατηγικώς όρθή 
καί σ' αύτό συμφωνοuμε Γερμανοί, 'Αμερικανοί, Κανα

δοί, Γάλλοι, Βρετανοί, ' Ιταλοί καί βλέπω εύχαρίστως δτι 

συμφωνεί καί ή χώρα σας. "Ολες ο{ χώρες δείχνουν καθα

ρά τήν ιiπόφασή τους νά συμβάλουν στήν αϋξηση τής 

ιiμυντικής ετοιμότητας τής Εύρώπης δίνοντας τήν συγκατά

θεσή τους γιά τήν έγκατάσταση των πυραύλων αύτών. · Η 

σοβιετική ήγεσία δέν φαίνεται νά εΙχε ύπολογίσει μέχρι 

τώρα μέ τόσο σαφείς δυτικές ιiντιδράσεις, ίσως έπειδή δέν 

ύπολόγισε σωστά τόν κίνδυνο πού έξαπέλυε μέ τούς πυραύ

λους SS 20 καί τό βομβαρδιστικό Backfire. 
»Πιστεύω δτι δ Μπρέζνιεφ έξαγόρασε στό παρελθόν 

τήν εγκριση του Πολίτμπυρώ γιά τήν δυτική πολιτική του, 

παραχωρώντας στήν στρατιωτική ήγεσία τής χώρας του 

τήν άδεια γιά τήν αϋξηση των έξοπλισμών. ' Ωρισμένα μέ

λη του Πολιτικοί) Γραφείου καί δή δ Κοσύγκιν, φαίνεται 

δτι δέν κατάλαβαν τί γινόταν, γιατί τό παιχνίδι τό επαιζε 

περισσότερο δ στρατάρχης Ούστίνωφ καί δ Γκρομύκο. 

Στίς ιiρχές 'Ιουλίου εΙχα δεί τόν Κοσύγκιν καί τόν Γκρο
μύκο καί μιλήσαμε τρείς ώρες γιά τό θέμα αύτό, άλλά καί 

οί δύο δέν ήταν σέ θέση νά μου δώσουν συγκεκριμένες 

ιiπαντήσεις, πιθανώτατα γιατί ώς τότε δέν εΙχε χαραχθεί 

στό Πολίτμπυρώ ή γραμμή. Μόλις τόν Σεπτέμβριο άρχισε 
τό Πολίτμπυρώ νά ιiσχολείται σέ βάθος μέ τό θέμα αύτό. 

Κ. Καραμανλής: Ol Σοβιετικοί Ισχυρίζονται δτι στά 

τελευταία δέκα χρόνια δέν ασξησαν τίς δυνάμeις τους. 
Καγκελλάριος Σμίτ: · Ο Ισχυρισμός εΙ ναι σαφώς ιiνα

ληθής. ' Ο στόλος αύξήθηκε περισσότερο ιiπό σημαντικά 
στά τελευταία δέκα πέντε χρόνια καί ή ιiνάπτυξη των εύ

ρωστρατηγικων τους πυραύλων στά τελευταία τρία χρόνια 
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τούς εδωσε τό προβάδισμα στόν τομέα αύτόν. Μόνο στά 

συμβατικά δπλα ε{ναι δ ισχυρισμός τους άληθής. 

» Ό λόγος του Μπρέζνιεφ τής 6ης 'Οκτωβρίου στό 
'Ανατολικό Βερολίνο ε{ναι ή άπόρροια τής άποφάσεως 

του Πολιτικου Γραφείου καί έφαρμόζει τό λεγόμενο του 

Θεοδώρου Ρουζβελτ caπot and dig stick (καρότο καί μαγ
κούρα). Πιστεύω δτι ή τακτική αύτή του καρότου καί τής 

μαγκούρας θά δημιουργήσει μεγάλη άντίδραση στά σκαν

διναβικά Κράτη, στήν Δυτική καί Νότια Εύρώπη καί στήν 

Γερμανία iδιαίτερα. 

>>~Ετσι, βρισκόμαστε σέ μιά κρίση έπιβιώσεως τής 

Συμμαχίας, ή όποία, άν δέν ύπερπηδηθεί, θά δδηγήσει στό 

μέλλον σέ κατάρρευση. 'Η κατάρρευση αύτή θά χτυπουσε 

καί άνατολικές χώρες, δπως τήν Πολωνία, τήν Ρουμανία, 

τήν Ούγγαρία καί τήν Βουλγαρία πού θά τίς ύποχρέωνε νά 

γυρίσουν κάτω άπό τά φτερά τής μητέρας Ρωσίας. Αύτό 

πάλι θά δημιουργήσει εντονες συνέπειες στήν ·Ανατολική 

Μεσόγειο καί στή Μέση ·Ανατολή, πρaγμα πού, μέ τή 

σειρά, θά άπελευθερώσει φυγόκεντρες άντιδυτικές δυνά

μεις. Γι' αύτό πιστεύω δτι θά ήταν σκόπιμο νά ένώσουμε 
τίς δυνάμεις μας γιά νά έξαναγκάσουμε άπό κοινου τήν 

Σοβιετική ~Ενωση νά κάνει μειώσεις καί περιορισμούς 

στό πυρηνικό δυναμικό της. Νομίζω δτι ε{ναι θετικό στοι

χείο πού τόσο ή Γαλλία, δσο καί ή 'Ελλάς υίοθετουν τήν 

διπλή άπάντηση πού θέλουμε νά δώσουμε. 

Κ. Καραμανλής: Δέν δώσαμε άκόμη καμμία άπάντηση. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Θά καθυστερήσουμε καί έμείς νά 

δώσουμε τήν άπάντησή μας, μέχρις δτου συμφωνήσουμε 

δλοι πάνω σέ μιά κοινή γραμμή. 

»Θά πρέπει δμως νά έπιστήσω τήν προσοχή σας καί 

στόν στρατηγικό κίνδυνο πού διατρέχει ή χώρα μας. ·Η 

Κυβέρνησή μου, έφ' δσον οί άλλες χώρες δέν συμφωνή

σουν σέ μιά κοινή γραμμή, δέν θά ε{ναι διατεθειμένη νά 

γίνει ή Δυτική Γερμανία ή μύτη του δόρατος τής άμερικα

νικής πυρηνικής στρατηγικής, καί προέκτασή της. ~Αν 

προχωρούσαμε σ' αύτό τό βήμα μόνοι μας, θά ύπήρχε δυ

σπιστία έναντίον μας καί άπό τήν 'Ανατολή, άλλά καί άπό 

τήν Δύση καί τότε θά ένισχύαμε τίς προοπτικές διαλύσεως 

του ΝΑΤΟ. Οί 'Αμερικανοί δέν διακρίνουν μέχρι τώρα τόν 

κίνδυνο γιατί δέν ξέρουν οuτε πώς σκέπτεται ή Εύρώπη, 

οuτε πώς σκέπτεται ή εύρωπαϊκή κοινή γνώμη. Καί πρό 

διετίας μιλούσαμε μέ τήν άμερικανική Κυβέρνηση γιά τό 

θέμα τής βόμβας ουδετερονίου, άλλά καί σ' αύτό οί · Αμε
ρικανοί δέν άντέδρασαν λογικά. 

»'Υποθέτω δτι τό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ θά πάρει τήν 

άπόφαση τόν Δεκέμβριο καί μετά θά πρέπει νά προχωρή

σουμε στήν έφαρμογή της. Μένει νά δουμε άν ή Σοβιετική 

'Ένωση θά τήν δεχθεί, χωρίς άντίδραση ή θά άπαντήσει σέ 

μία φοβερή άλλαγή τής έξωτερικής της πολιτικής. Κατά 

πόσον ή Σοβιετική ~Ενωση δμως θά δεχθεί σοβαρές συνο

μιλίες γιά τήν μείωση τών πυρηνικών έξοπλισμών θά έξαρ

τηθεί άπό τήν έπικύρωση του SAL τ II. WΕτσι, τήν στιγμή 
αύτή τό σπουδαιότερο κλειδί γιά τήν άντιμετώπιση τής 

διεθνους κρίσεως βρίσκεται στά χέρια τής άμερικανικής 

Γερουσίας. w Αν ή τελευταία θελήσει νά τραβήξει τό θέμα 

τής έπικυρώσεως γιά μετά τίς άμερικανικές προεδρικές 

έκλογές, τότε δ κόσμος θά γίνει παράλογος, λόγω άνατρο

πής τής διεθνους ισορροπίας. 

»Γιά τόν λόγο αύτόν άπευθυνθήκαμε δπου μπορούσαμε 

καί πρός δλες τίς κατευθύνσεις στίς ΗΠΑ, εiσηγούμενοι 

τήν έπικύρωση του SALT II. Κάναμε δ,τι μπορούσαμε καί 
δέν νομίζω δτι μπορουμε νά κάνουμε κάτι περισσότερο, 

γιατί φοβaμαι δτι κάθε πρόσθετη ένέργεια θά φέρει τά άν

τίθετα άποτελέσματα. Προσθέτω δτι μιά άρνηση έπικυρώ

σεως του SAL Τ ΙΙ θά εχει σάν συνέπεια ή 'Ολλανδία, τό 
Βέλγιο, ή Νορβηγία καί ίσως ή Δανία νά άρνηθουν νά 

συγκατατεθουν στήν λήψη τής άποφάσεως τόν Δεκέμβριο. 

Καί φυσικά αύτό θά ήταν μία μεγάλη νίκη γιά τήν Σοβιετι

κή ~Ενωση. 

»Συμπληρωματικά, θέλω νά πώ δτι θεωρώ πώς δ κίνδυ

νος άνισορροπίας τών δυνάμεων θά ε{ναι άπό τό 1980 καί 
επειτα μεγάλος, άλλά δέν νομίζω δτι τήν στιγμή αύτή ή 

Σοβιετική ~Ενωση εχει έπιθετικές βλέψεις. 'Η Σοβιετική 

'Ένωση δέν θέλει νά διακινδυνεύσει στρατηγικά, άλλά 

έπιδιώκει νά έκμεταλλευτεί κάθε πολιτικό στοιχείο καί κά

θε πολιτική άδυναμία. Αύτό τό διαπίστωσα μιλώντας μέ τό 

Ζίφκωφ. Καί πάλι γιά δική σας χρήση μόνο, πιστεύω δτι δ 

Ζίφκωφ, δ Κάνταρ καί δ Γκιέρί;κ ύποτιμουν τόν κίνδυνο 
καί δέν βλέπουν τήν κρίση σωστά. 'Ο Ζίφκωφ ήταν θετι

κός γιά τήν έξέλιξη τής βαλκανικής συνεργασίας καί δέν 

άνησυχουσε γιά τό ένδεχόμενο του θανάτου του τίτο. 

·Εγώ δμως ε{μαι περίφροντις. Οί Ζίφκωφ, Κάνταρ καί Γκιέ

ρεκ πιστεύουν δτι καί μετά τόν θάνατο του Μπρέζνιεφ θά 

συνεχισθεί ή φιλειρηνική σοβιετική πολιτική. 'Εγώ δμως 

διαισθάνθηκα δτι στίς χώρες αύτές, καί άκόμη περισσότε

ρο στήν 'Ανατολική Γερμανία, ύπάρχουν ήγέτες πού ε{ναι 

ετοιμοι νά έφαρμόσουν μιάν άλλη έξωτερική πολιτική. 

Πάντως, μέ έξαίρεση τήν ·Ανατολική Γερμανία, δλοι οί 

άλλοι ένδιαφέρονται γιά μιά πολιτική ύφέσεως τής Σοβιε
τικής 'Ενώσεως καί αuτό ίσχύει καί γιά τήν ήγεσία τών 

χωρών αuτών, άσχέτως τών σχεδίων πού εχουν γιά μελλον

τική διαφοροποίηση τής πολιτικής. Πρέπει άκόμη νά πα

ρατηρήσω δτι μόνο δύο άπό τίς άνατολικές χώρες εχουν 

αuτή τή στιγμή ήγέτες πού διοικουν κρατώντας τά πράγμα

τα σταθερά στά χέρια τους, δ Ζίφκωφ καί δ Κάνταρ. 'Ο 

Χούσακ, δ Μπρέζνιεφ, δ Γκιέρεκ καί οί άλλοι εχουν έσω

τερική άντιπολίτευση . Στήν Γιουγκοσλαβία ή κατάσταση 

εΙναι Ιδιαίτερα ευαίσθητη καί γιά τήν Ρουμανία δέν ξέρω. 

Θά μέ ένδιέφερε νά εχω τίς έντυπώσεις σας καί νά μέ διορ

θώνατε έκεί πού σφάλλω. 

Κ. Καραμανλής: Δέν έχω νά κάνω διορθώσεις, άλλά θά 

σiiς πώ πώς έκτιμώ έγώ τήν κατάσταση. ·Η άνθρωπότης 

πορεύεται άκαθοδήγητη κα{ αvτός εlναι δ μεγαλύτερος 

κίνδυνος. 'Αρχίσατε, κύριε καγκελλάριε, μέ τίς άδυναμίες 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνώ άπολύτως μαζί σας. 

Συνεργαζόμαστε μέ τίς ΗΠΑ έπί τριάντα χρόνια καί έγώ δ 

ίδιος έχω συνεργαστεί μέ δλους τούς 'Αμερικανούς προέ

δρους, άπό τόν Τρούμαν μέχρι τόν τελευταίο. 

;;Δέν εlναι κακή αvτή ή έκείνη ή πολιτική τους, κακό 

εlναι δτι δέν έχουν πολιτική κι αvτό όφείλεται στό πολιτι

κό τους σύστημα. Αvτό προσπάθησα νά. τό άναπτύξω καί 

στούς 'Ανατολικούς. Τό σύστημα δέν έπιτρέπει ούτε τα

χεία, ούτε δμόφωνη λήψη άποφάσεων. 'Η έξουσία εlναι 

πολυκεντρική καί γι , αvτό δέν ύπάρχει ένιαία πολιτική. 

"Εlναι δμως έξίσου άληθές δτι, χωρίς τήν 'Αμερική, 

δέν μπορούμε νά κάνουμε. Μέ δυσκολία 'Ηνωμένες Πολι

τείες καί Εvρώπη μαζί άντισταθμίζουν τήν Σοβιετική 

~Ενωση, πρiiγμα δυσάρεστο άλλά άληθινό. Ή Εvρώπη 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



270 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣτΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ 

πρέπει νά προωθήσει τήν ένοποίηση γιά νά έξαρτίiται όσο 

μπορεί λιγότερο άπό τήν 'Αμερική. Άλλοιώς, όσες άνο

ησίες καί άν κάνει ή 'Αμερική, θά είμαστε ύποχρεωμένοι 

νά δεχόμαστε τήν προστασία τους. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Σiiς έμπιστεύομαι δτι γι' αuτό 

άκριβώς προσπαθοuμε νά έπιτύχουμε ενα άνεξάρτητο οι

κονομικό σύστημα καί νά προωθήσουμε τήν ένοποίηση 

τής ΕΙ:ιρώπης. 

Κ. Καραμανλfjς: Δύο πράγματα μπορούμε νά κάνουμε: 

Πρώτον, μέ όρθές σύμβουλές νά καταστήσουμε τήν άμερι

κανική πολιτική χρήσιμη καί νά κάνουμε τούς 'Αμερικα

νούς νά άντιληφθούν όρθώς τό παγκόσμιο καί εvρωπαϊκό 

πρόβλημα. Αvτό όμως πρέπει νά τό κάνουμε ένωμένοι οί 

Εvρωπαίοι. Δεύτερον, νά προωθήσουμε τήν συνεργασία 

iής Εvρώπης γιά νά μήν άπογοητευθούμε άπό τό ένδεχόμε

νο τοίί νά μάς παρατηρήσει ή 'Αμερική, άν αvτό συμβεί μέ 

τήν άδυναμία πού έχει νά καθορίζει συγκεκριμένη πολιτι

κή. Αvτά ώς πρός τίς σχέσεις Εvρώπης - 'Αμερικής. 

»Στίς σχέσεις τών δύο κόσμων βλέπω φυσικό καί μόνι

μο τόν άνταγωνισμό. 0{ συνασπισμοί είναι άπαραίτητοι 
καί χρήσιμοι γιά τήν εlρήνη γιατί έλέγχουν τήν πορεία τοίί 

κόσμου. Πρέπει όμως vά έξασφαλισθεί ή ίσορροπία δυνά

μεων μεταξύ τους. Οί δύο συνασπισμοί έχουν άμοιβαία δυ

σπιστία, φοβάται δ ένας τόν άλλο καί γι ' αvτό ένισΧύουν 
τήν άμυνά τους. Πρέπει ή δυσπιστία καί οί φόβοι νά δια

λυθούν, γιατί μποροίίν vά δδηγήσουν σέ κακές έκτιμήσεις. 

«Γιά τόν σκοπό αvτό θά πρέπει νά ύπάρξει μία κατά 

100% έξισορροπημένη καί έλεγχομέvη κατάσταση καί 
μετά μία μείωση τών δυνάμεων. 

»"Ε να πλεονέκτημα τοίί 'Α νατολικοίί Συνασπισμού εί

ναι ότι δέν έχει δημοκρατικό πολίτευμα καί τήν πίεση τής 

κοινής γνώμης καί μπορεί νά λαμβάνει ταχείες άποφάσεις 

καί νά άλλάξει πολιτική όποτε θέλει. ΗΑλλο πλεονέκτημά 

του είναι ή 5η φάλαγγα, μέ τήν όποία μπορεί νά διαβρώσει 

τά δημοκρατικά πολιτεύματα, νά δημιουργήσει κοινωνική 

καί οίκονομική άποσύvθεση, νά ματαιώσει έξοπλισμούς, 

πυρηνικούς σταθμούς ένεργείας καί αvτό θά πρέπει νά 

βροίίμε τρόπο νά τό άντιμετωπίσουμε. 

» νΕρχομαι τώρα στό είδικό θέμα τής έπι&τολής 

Μπρέζνιεφ. Οί έντυπώσεις μου άπό τό ταξίδι μου στήν 

Σοβιετική "Ενωση, όπου είδα Μπρέζνιεφ, Κοσύγκιν, 

Γκρομύκο καί τό έπιτελείο τους, θά άρχίσουν μέ κρίσεις γιά 

τά πρόσωπα. Ό Μπρέζνιεφ είναι περίπου άvύπαρκτος. Δέν 

άσκεί έξουσία πιά. Μίλησα μαζί του περίπου 75' καί δέν 
κάναμε καμμιά συζήτηση, γιατί ό,τι έλεγε τά είχε γραμμέ

να. Καi έγώ πρέπει στό σημείο αvτό νά σάς πώ ότι σάς 

κάνω μία έντελώς προσωπική ένημέρωση. ν Αρχισε νά δια

βάζει τό χαρτί πού ε{χε μπροστά του καί κάθε τόσο ρωτοίί

σε τόν σύμβουλό του γιά τό ποίί βρίσκεται καί άν τά είπε 

σωστά. Δέν παρακολουθούσε τόν "διάλογο". Είπε τά γνω

στά. "Οταν ήρθε ή ώρα νά κάνω παρατηρήσεις, ρωτοίίσε 

συνεχώς τόν σύμβουλό του, τί είπα. 

)) νΕτσι συμπερασματικά μπορώ νά irώ άπό τήν συνομι
λία μου μέ τόν Μπρέζνιεφ ότι, πρώτον δέν είναι καλά στήν 

ύγεία του καί δέν μιλάς μαζί του καί δεύτερον κατέβαλε 

έπίμονη προσπάθεια vά μέ πιέσει ότι είναι φιλειρηνικοί 

καί ότι δέν έχουν κακές προθέσεις έναντίον τής Δυτικής 

Εvρώπης. 'Ο Μπρέζνιεφ, άλλά καί οί άλλοι Σοβιετικοί 

ήγέτες, τόνισαν τήν άvησυχία τους, άφ' ένός μέν γιά τήν 

έπικύρωση τού SALT Π, πράγμα πού άνησυχεί καί μάς, καί 
γιά τήν έγκατάσταση πυρηνικών όπλων στήν Εvρώπη. 

)Πούς είπα ότι τό SALT Π θά έπικυρωθεί κάτω άπό τήν 
πίεση τής κοινής γνώμης καί προσπάθησα νά τούς έξηγή

σω τήv λειτουργία τοίί άμερικανικοίί πολιτεύματος, τονί

ζοντάς τους ότι δέν πρόκειται γιά δόλο άπό άμερικανικής 

πλευράς, άλλά γιά θέμα έσωτερικής πολιτικής. 

)) Ό Μπρέζνιεφ μοίί προανήγγειλε τόν λόγο τοίί Βερο
λίνου σάν ένδεικτικό τών σημερινών τους προθέσεων. Τοίί 

είπα, όπως είπα καί στούς άλλους, ότι αvτό δέν είναι άρκε
τό, γιατί δέν μπορεί νά διαλύσει τούς φόβους καί τήν δυ

σπιστία τής Εvρώπης άπό τήν σοβιετική ύπεροχή. Σέ έρώ

τησή μου γιατί έξοπλίζονται καί ποιόν φοβούνται ότι θά 

τούς βλάψει, άπήντησαν, τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, πού 

έχουν έχθρικές διαθέσεις έναντι_ τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, 

πρίiγμα πού προκύπτει άπό τήν Συμμαχία πού θέλουν νά 

κάνουν μέ τήν Εvρώπη, 'rήν Κίνα, καί τήν 'Ιαπωνία γιά νά 

κυκλώσουν τήν Σοβιετική "Ενωση. 'Η Εvρώπη καί οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες έξοπλίζουν τήν Κίνα. 
Καγκελλάριος Σμίτ: 'Από μiiς δέν παίρνουν οuτε ενα 

τουφέκι. 

Κ. Καραμανλfjς: Είπα ότι ή Εvρώπη καί ή 'Αμερική 

δέν είναι τόσο άνόητες νά έξοπλίσουν τήν Κίνα, γιατί σέ 

δέκα χρόνια θά ήταν δυνατόν αύτή νά συνεργασθεί μέ τήν 

Σοβιετική "Ενωση καί τότε θά άνατρεπόταν ό κόσμος. Θά 

πρέπει νά προσέξουμε τό σημείο αvτό, δηλαδή νά βοηθή

σουμε τήν Κίνα νά άντιστέκεται στήν Σοβιετική "Ενωση, 

άλλά όχι τόσο ώστε νά μάς γίνει έπικίνδυνη. Ol δύο χώρες 
έχουν τό ίδιο καθεστώς καί μέ μία νέα ήγεσία θά μπορού

σαν καί νά συνεργασθούν. 

Καγκελλάριος Σμίτ: ΑΙ:ιτός εlναι ό μόνιμός μου φόβος. 

Κ. Καραμανλfjς: Οί Σοβιετικοί έπέμειναν ότι ή 'Αμε

ρική ύπονομεύει τήν ύφεση καί τήν είρήνη κα{ προσπάθη

σαν νά κάνουν διάκριση μεταξύ τής Εvρώπης καί ΗΠΑ. 

Μοίί άνέφεραν πρός τοίίτο τό έπεισόδιο τής Κούβας καί 

παρετήρησαν ότι οί 'Αμερικανοί έγνώριζαν τό θέμα τής 

Ταξιαρχίας έδώ καί 17 χρόνια. Γιά ποιό λόγο τό δημιουρ
γούν τώρα: 

Καγκελλάριος Σμίτ: 'Ορθή ή παρατήρηση τών Σοβιε

τικών. 

Κ. Καραμανλής: Είπα στόν Κοσύγκιν νά μήν ξεχνά 

τίς έπικείμενες προεδρικές έκλογές. Μοίί είπε γιά τήν χο

ρεύτρια, θέμα πού δημιούργησε όξύτητα καί γελοιοποίησε 

τή~ Σοβιετική "Ενωση. Δέν δέχθηκε ότι είναι σφaλμα τών 
ύπηρεσιών, άλλά ότι ό ίδιος δ Κάρτερ ήταν σ' αvτό άνα

μεμειγμένος καί θεωρεί αvτά καί άλλα παρόμοια σάν άπα

δείξεις ότι ή 'Αμερική δέν θέλει είρήνη καί ύφεση, άλλά 

ένταση. Ό Κοσύγκιν είπε άκόμα κάτι χαρακτηριστικό: 

Ή Σοβιετική 'Ένωση καλύπτει τό 1 Ι 6 τής γής καί άπει
λείται άπό πολλές πλευρές. 'Εσείς έχετε τό αίσθημα ότι 

άπειλείσθε άπό τήν Σοβιετική "Ενωση, πού ποτέ δέν είσέ

βαλε στήν Εvρώπη, ένώ ή Εvρώπη πολλές φορές στήν Ρω

σία. Τόν διεβεβαίωσα ότι άπό τήν Εvρώπη δέν άπειλείται 

καί θά μπορούσαν νά πάρουν τίς δυνάμεις τους καί νά τίς 

πάνε άλλοίί. Θά πρέπει νά συνεχίσουμε τίς συνομιλίες γιά 

τήν μείωση τών έξοπλισμών, πράγμα στό όποίο συμφώνη

σε, γιατί, όπως είπε, δ σοβιετικός λαός θέλει τήν εΙρήνη, 

έχουν 20.000.000 νεκρούς άπό τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 
καί έχουν μιά άπέραντη χώρα πού πρέπει νά άναπτύξουν. 
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))Δέν ξέρω άν εlμαι πολύ άφελής ή άν αύτοί εlναι πολύ 
καλοί ήθοποιοί, άλλά φθάνω στό συμπέρασμα ότι εlναι 

εlλικρινείς. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Καί μέ τούς άλλους άνατολικούς 

ήγέτες: 

Κ. Καραμανλής: Μίλησα μαζί τους μετά τόν λόγο τού 

Μπρέζνιεφ στό Βερολίνο καί συνεπέρανα ότι καί οί Ούγ
γροι καί οί Τσεχοσλοβάκοι εlναι εΙλικρινείς. Μπορεί ή 

Σοβιετική ~Ενωση νά έχει σωβινιστικές καί έπεκτατικές 

έπιδιώξεις, οί δορυφόροι της όμως όχι. Χρησιμοποιούν 

μέν τά ίδια έπιχειρήματα, άλλά αύτό οφείλεται στό ότι 

έμαθήτευσαν μέ τήν Σοβιετική ~Ενωση. ~Eva άπό τά έπι

χειρήματα πού μού παρουσίασαν ήτο τό ότι ή πολεμική 

βιομηχανία τών ΗΠΑ προκαλεί τόν άνταγωνισμό. Τούς 

εlπα πώς δέν εlναι δυνατόν 10 ή 15 βιομήχανοι νά άποφα
σίζουν τί θά κάνουν 15 Κυβερνήσεις στό ΝΑΤΟ. Σι1ς τό 

λέω αύτό ώς χαρακτηριστικό τής προπαγανδιστικής τους 

έπιχειρηματολογίας. 

))Μέ τήν εύκαιρία, κύριε καγκελλάριε, σι1ς άναφέρω ότι 

στήν συνομιλία μου μέ τόν Κάνταρ καί σέ έρώτημά μου τί 

συζητήθηκε στό 'Ανατολικό Βερολίνο, δ Κάνταρ εlπε ότι 

συζητήθηκε, άλλά όχι σέ βάθος, δ τρόπος βελτιώσεως τών 

σχέσεων τών δύο Γερμανιών. Σι1ς τό άναφέρω μόνο σάν 

τήν μοναδική περίπτωση πού άνεφέρθη στό ταξίδι μου ή 

Γερμανία. 

))Αύτά εlναι τό γενικό μου συμπέρασμα. Τό προσωπικό 

μου συμπέρασμα γιά τήν κατάσταση εlναι τό έξής: 

))Οί άνωμαλίες καί οί τραγωδίες οφείλονται κατά 20% 
σέ παρεξήγηση καί κατά 80% σέ λάθη. Πρέπει νά έκτιμού
με ρεαλιστικά καί νά άποφεύγουμε τά λάθη. Πρόσφατα 

καταφέραμε νά μπούμε σέ μιά φάση έντάσεως καί πρέπει 

νά προσπαθήσουμε νά τήν άντιμετωπίσουμε μέ ψυχραιμία. 

Τό θέμα τών SALT καί TNF δημιουργούν οξύτητα. Γιά τά 
SAL Τ πρέπει νά κάνουμε δ, τι μπορούμε γιά νά πείσουμε τίς 
'Ηνωμένες Πολιτείες νά τά έπικυρώσουν. Γιά τά TNF 
-καί δέν ξέρω άν συμφωνείτε - τό θέμα ε{vαι πιό περί

πλοκο. Ή Δυτική Εύρώπη νομίζει - πρι1γμα, πού έγώ δέν 

τό ξέρω, γιατί οί ·Υπηρεσίες Πληροφοριών μου δέν εlναι 

τ9σο άνεπτυγμένες- ότι ή Σοβιετική ~Ενωση έχει ι5περο

χή. Τόν κίνδυνο αύτό δέν μπορούμε νά τόν άγνοήσουμε καί 

πρέπει νά έξετάσουμε πώς θά τόν άντιμετωπίσουμε, δεδομέ

νου ότι οί Ρώσοι κάνουνέπίθεση εlρήνης. Τό θέμα έχει δύο 

πλευρές, τήν ψυχολογική καί τήν πραγματική του. Δέν 

μπορούμε νά πείσουμε τούς λαούς μας γιά τήν άνάγκη τής 

αύξήσεως τών έξοπλισμών άν δέν τούς άποδείξουμε μέ 
άριθμούς τήν σοβιετική ι5περοχή γιά νά καταλάβουν ότι ή 

Σοβιετική 'Ένωση προσποιείται. Ή πρόταση τού Μπρέζ

νιεφ δέν μπορεί νά μείνει άναπάντητη. Δέν μπορούμε έπί

σης, τήν στιγμή πού έκείνος προτείνει εΙρήνη, έμείς νά 

έξοπλιζόμαστε. Αύτά γιά τό ψυχολογικό μέρος. Στήν ού

σία τώρα, έάν πράγματι έχουν ι5περοχή, θά πρέπει νά λά

βουμε-τήν άπόφαση ένισχύσεως τής άμύνης, μέ τήν προϋ

πόθεση όμως ότι αύτή θά έφαρμοστεί μόνον όταν άποτύ

χουν οί προσπάθειες γιά tήν μείωση έκ μέρους τών Σοβιε

τικών τών έξοπλισμών τους. VΕτσι έξουδετερώνεται ή 

προπαγάνδα καί τούς άναγκάζει ίσως κανείς νά έρθουν 

στήν διαπραγμάτευση. 

))Στήν Σοβιετική ΝΕνωση εlχα τήν έντύπωση ότι δ Κο

σύγκιν έχει καθαρή σκέψη καί έβλεπα ότι οί άλλοι πει-

θαρχούσαν στά όσα έλεγε. Τού εlχα πεί άπό τήν άρχή ότι 

τόν έπισκέπτομαι σάν πρωθυπουργός χώρας τού ΝΑ ΤΟ, 

ότι θά εlμαι εΙλικρινής καί ότι θά έπρεπε νά πούμε δ, τι 

θέλουμε. VΕδειξε ότι τό έξετίμησε καί εlπε ότι δέν μι1ς 

ζητούν νά άλλάξουμε πολιτική. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Εύχαριστώ θερμώς γιά τήν έκτε

ταμένη καί πολύ ένδιαφέρουσα κατατόπιση. VΕχω μιά 

άπορία καί μιά παρατήρηση σχετικά μέ τό συμπέρασμά 

σας. Ή έρώτηση άφορα τήν χώρα μου. 'Αναφερθήκατε 

στήν συζήτηση μέ τόν Κάνταρ, δπου έπεσε καί τό ονομα 

Γερμανία καί θά ijθελα νά ξέρω ι'iν ή Γερμανία έπαιξε ρόλο 

στίς συζητήσεις σας στήν Μόσχα. 

Κ. Καραμανλής: 'Η Γερμανία άναφέρθηκε μόνο τήν 

φορά έκείνη μέ τόν Κάνταρ. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Μήπως άναφέρθηκε δτι ή Γερμα

νία εlναι οργανο τής άμερικανικής πολιτικής κυκλώσεως 

τής Σοβιετικής 'Ενώσεως; 

Κ. Καραμανλής: VΟχι καθόλου. Μόνο μέ τούς 'Αμε

ρικάνους τά είχανε. Τούς εlπα μάλιστα ότι αύτοί καί οί 

'Αμερικάνοι έχουν τήν ίδια ψύχωση: Έδώ λένε συνε

χώς "' Αμερικάνσκι ", στήν 'Αμερική λένε μονίμως "the 
Russians". 

Καγκελλάριος Σμίτ: VΕρχομαι τώρα στήν παρατήρηση. 

'Αναφέρατε τούς ψυχολογικούς παράγοντες καί τήν άνάγ

κη νά πείσουμε τήν κοινή γνώμη γιά τήν ύπεροπλία τής 

Σοβιετικής 'Ενώσεως. v Αν θέλουμε νά βροuμε τήν άπάν

τηση στό έρώτημά σας, θά πρέπει νά διακρίνουμε καί νά 

έκτιμήσουμε σωστά τήν πραγματικότητα, προτοu τήν πα

ρουσιάσουμε στήν κοινή γνώμη. Δέν μέ άνησυχεί ή αuξη

ση του ναυτικοu δυναμικοu, δσο μέ άνησυχεί ό έξοπλισμός 

στά τακτικά πυρηνικά δπλα. Θέλω νά μιλήσω μέ άριθμούς 
πού έχω άπό άμερικανικές πηγές καί τούς όποίους περιλά

βαμε σέ μία λευκή βίβλο πού έκδώσαμε πρίν άπό έξι έβδο

μάδες καί πού εύχαρίστως θά σaς στείλουμε μέσω τής πρε

σβείας μας. 

Κ. Καραμανλής: Μού χρειάζεται. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Σ' αύτή ν ύπάρχουν πίνακες, άπό 

τούς δποίους προκύπτει δτι ή Σοβιετική 'Ένωση έχει έξα

κοσίους πυραύλους τύπου SS 4, SS 5 καί SS 20. Αuτοί εlναι 
πύραυλοι έπιφανείας. 'Απέναντί τους ύπάρχει μία χούφτα 

γαλλικών μόνο πυραύλων, σταθμευμένων στήν Γαλλία, 

πού δ άριθμός τους δέν ξεπερνά τούς 18. Πουθενά άλλου 
στήν Εύρώπη δέν ύπάρχουν, μετά το 1963, μετά τήν κρίση 
τής Κούβας, πύραυλοι. Μπορεί στά χρόνια του '60 ή 
'Αμερική νά μποροuσε νά άνεχθεί τήν άνισορροπία αuτή, 

γιατί εlχε ύπεροπλία στούς διηπειρωτικούς πυραύλους. 

Μετά δμως τό SALΠ 11 δέν θά μπορέσουν πιά ποτέ νά 
άποκτήσουν τήν ύπεροπλία αύτή καί πρακτικά καί άπό 

άπόψεως διεθνοuς δικαίου. Οί 'Αμερικάνοι δέν φοβοuνται 

τούς πυραύλους μέσου βεληνεκοuς, γιατί αύτοί άπειλοuν 

τήν 'Αθήνα καί τήν Βόννη καί οχι τίς 'Ηνωμένες Πολιτεί

ες. Οί Ρώσοι έκμεταλλεύτηκαν τό σφάλμα αύτό τής ύποτι

μήσεως τής καταστάσεως άπό τούς 'Αμερικανούς καί 

έχουν έκσυγχρονίσει τό 1 Ι 5 των πυραύλων τους με SS 20. 
»Οί SS 20 διαφέρουν άπό τούς SS 4 καί SS 5 σέ τέσσερα 

σημεία: 

» 1. Κάθε έκτοξευτής μπορεί νά έκτοξεύσει τρείς πυραύ
λους. 

»2. Κάθε πύραυλος έχει τρείς πυρηνικές κεφαλές, άνε-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



272 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ 

ξάρτητα κατευθυνόμενες. U Ετσι, λοιπόν, κάθε άντικατά

σταση SS 4 καί SS 5 άπό SS 20 τριπλιασιάζει τό δυναμικό 
καί επειδή σέ κάθε εκτοξευτή μπαίνουν τρείς πύραυλοι τό 

εννεαπλασιάζει . 

»3. Οί SS εχουν πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές. Λέγεται 
δτι καί άπό τήν Alma Ata μπορεί νά προσβληθουν ή 'Αθή
να, τό Κάιρο, ή Χάγη, ή Νορβηγία καί νά άσκηθεί ετσι 

πολιτική πίεση. 

»Οί SS 4 Js:αί 5 ήταν σταθερά τοποθετημένοι καί μπορου
σαν νά καταστραφουν άπό άμερικανικούς ή διηπειρωτι

κούς πυραύλους. Οί SS 20 εlναι πάνω σέ πλατφόρμα φορ
τηγών καί μπορουν νά μετακινηθουν σέ ενα 24ωρο κατά 

800 χλμ. 
» · Η ύπεροχή τής Σοβιετικής ·Ενώσεως εΙ ναι σημαντι

κωτάτη καί αύξάνει κάθε χρόνο, γιατί άντικαθίστανται 60-
100 SS 4 καί 5 άπό SS 20. Τό εiπα αύτό πρό ένάμισι ετους 
στόν Μπρέζνιεφ, άλλά δέv εlχε διάθεση, οϋτε δυνάμεις, νά 
συζητήσει καί νά συγκρίνει τούς πίνακές μου μέ τούς δι

κούς του, άν καί ήταν προετοιμασμένος. Εlπε, πάντως, δτι 

ήταν πρόθυμος νά συζητήσει θέμα άφοπλισμου καί αύτό τό 
συγκρατήσαμε στήν κοινή δήλωση πού κάναμε καί τό επα

νέλαβε τώρα στόν λόγο του τής 6ης 'Οκτωβρίου. Εlχε εκ

φράσει τότε τήν επιθυμία νά μετακινήσει πίσω άπό τά Ού

ράλια τούς SS 20, άλλά αύτό θά εiχε μόνο ψυχολογική 
σημασία, μιά καί οί ' Αμερικανοί μdς λένε δτι τό βεληνε

κές τών SS 20 εΙ ναι πάνω άπό 4.000 χλμ. Στήν έκτίμηση του 
βεληνεκους εξαρτώμαστε μόνο άπό άμερικανικές πληρο

φορίες . Τό Πεντάγωνο δμως στά τελευταία 15 χρόνια μdς 
εχει ξεγελάσει άρκετά συχνά, εtτε μεγαλοποιώντας τά 

στοιχεία, είτε συμπιέζοντάς τα πρός τά κάτω, άνάλογα μέ 

τίς επιδιώξεις καί τά συμφέροντά του. Μπορεί οί ' Αμερι

κανοί τήν στιγμή αύτή νά ύπερβάλουν γιά τήν δυναμικότη

τα τών ss 20, επειδή προσπαθουν νά τρομοκρατήσουν τήν 
Γερμανία γιά νά επικυρώσει τό SALΠ Π. Δέν θά άπορήσω 

πάντως καθόλου άν σέ ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις οί 

' Αμερικανοί ισχυρίζονται δτι οί SS 20 πηγαίνουν 4.000 
χλμ. καί οί Ρώσοι άπαντουν δτι πηγαίνουν μόνο 2.500. Τό 
βεληνεκές εiναι τό μόνο στοιχείο πού δέν παραδέχεται ή 

Σοβιετική 'Ένωση . 'Όλα τά άλλα πού σdς άπαρίθμησα τά 

δέχεται, γιατί δέν άντιδρd σ' αύτά. ~ Αν ήμουν Σοβιετικός 

έπιτελής θά χρησιμοποιουσα ενα τμήμα τών ss 20 γιά τήν 
άμυνα άπό τήν Κίνα. Κανείς δμως δέν μπορεί νά ξέρει 

πόσοι προορίζονται γιά που, μιά καί εiναι κινητοί. 

»Σχετικά μέ τήν άπόφαση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ 

κι:ιί τίς παρατηρήσεις σας, νομίζω δτι τό Συμβούλιο πρέπει 

νά πάρει μέ μιdς δύο άποφάσεις: 

»I. Νά άποφασίσει τήν στάθμευση πυραύλων μέσου βε
ληνεκοuς στήν Μεγάλη Βρετανία, τό Βέλγιο, τήν • Ολλαν
δία, τήν 'Ιταλία καί τήν Γερμανία. 

»Θά χαιρόμουν άν καί ή ·Ελλάς συμφωνουσε μέ αύτό, 

άλλά δέν θέλω νά άσκήσω πίεση . 

Κ. Καραμανλής: Δέν τό θεωρώ σάν πίεση, άλλά έγώ 

βρίσκομαι σέ ίδιότυπη θέση. ·Ο λαός θά μου πεί "τί κά

νεις; Σέ κρατουν άπ' έξω καί σύ δίνεις βάσεις; ". 'Αλλοιώς 

δέν φοβάμαι νά πάρω τήν εύθύνη. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Τό δεύτερο σημείο τής άποφάσεως 

πού θά έκδοθεί ταυτόχρονα μέ τό πρώτο θά πρέπει νά άπα

τελεί κατηγορηματική άπάντηση στήν πρόταση Μπρέζνι

εφ , προτείνοντας διαπραγματεύσεις γιά τήν εξισορρόπηση 

τών ss 4, 5 καί 20 πού εlναι ήδη εγκατεστημένοι μέ τούς 
άποφασισθέντες καί μή έγκατεστημένους πυραύλους Per
shing καί Cruise. Δεδομένου δτι θά χρειασθουμε μέχρι τό 
1984 νά τούς έγκαταστήσουμε, εχουμε 4 χρόνια μπροστά 
μας νά διαπραγματευθουμε. Αύτό τό εlπα ξεκάθdρα στούς 

Σοβιετικούς συνομιλητές μου. u Αν τό ΝΑΤΟ άποφάσιζε 

μόνο γιά τό δεύτερο σκέλος, ή Σοβιετική 'Ένωση ποτέ δέν 

θά διαπραγματευόταν σοβαρά, γιατί δέν θά διέβλεπε πρό
θεση άπαντήσεως εκ μέρους του ΝΑΤΟ στούς έξοπλισμούς 

της. 

Κ. Καραμανλής: Συμφωνώ άπολύτως. 

»('Εν συνεχεί~ δ καγκελλάριος Σμίτ εξιστορεί τήν στά

ση των ΗΠΑ καί τής Μεγάλης Βρετανίας στήν συνάντηση 

τής Γουαδελούπης) . 

Καγκελλάριος Σμίτ: Μία έβδομάδα πρίν άπό τό Συμ

βούλιο του ΝΑΤΟ εχω τό συνέδριο του κόμματός μου. 

·Υπολογίζω σέ δυνατή άντίδραση άλλά ε{μαι άποφασισμέ

νος νά διακινδυνεύσω αύτήν ταύτην τήν ύπόσταση τής Κυ

βερνήσεώς μου γιά νά έπιτύχω τήν εγκρισή του σχετικά μέ 

τήν στάση πού θά κρατήσουμε στό Συμβούλιο . Πάντως, 

φοβάμαι τό ενδεχόμενο τής μή επικυρώσεως του SALT, 
γιατί θά εξασθενήσει τό δεύτερο σκέλος τής άποφάσεώς 
μας, άφοu θά δίνει τήν εντύπωση δτι οί ΗΠΑ δέν ε{vαι 

άποφασισμένες νά συζητήσουν σοβαρά. 

Κ. Καραμανλής: Ούτε ol Σοβιετικοί, ούτε ή Δύση θά 
πιστέψουν καί θά έχει άποδειχθεί δτι οί ΗΠΑ δέν θέλουν 

τήν ϋφεση. Πρέπει νά άσκήσουμε πίεση. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Καλό θά ήταν νομίζω νά ένημερώ

νατε σχετικά καί κατ' αύτή τήν εννοια τούς κύκλους τής 

'Αμερικανικής Γερουσίας πού άκοuν τίς έλληνικές άπό
ψεις. 

Κ. Καραμανλής: Δέν πιστεύω δτι έχω πολλές δυνατό

τητες, άλλά θά τό κάνω καί θά σάς ένημερώσω. Πρέπει πάν

τως νά άποφασισθεί τόν Δεκέμβριο, μέ τήν προόπόθεση δτι 
στό μεταξύ θά γίνουν διαπραγματεύσεις. Προηγουμένως, 
θά πρέπει νά έχουμε πείσει δτι ύπάρχει κίνδυνος καί νά 

δημιουργήσουμε τήν ψυχολογία του φόβου πρό πάσης άλ

λης ένεργείας. Μέ τέτοια ψυχολογία οί λαοί θά ζητήσουν 

τόν έξοπλισμό. Αύτό ε{ναι σημαντικώτερο καί άπό τήν 

ούσία. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Τήν φάση αύτή θά τήν άντιμετω

πίσουμε στό δεύτερο ijμισυ του Νοεμβρίου. 

Κ. Καραμανλής: "Οσο τό δυνατόν ταχύτερα. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Νά περάσουμε τώρα στά εσωτερι

κά τής Συμμαχίας καί τά προβλήματα πού έμποδίζουν τήν 

έπιστροφή τής ·Ελλάδος. 

Κ . Καραμανλής : Μιλάμε γιά ένίσχυση τής άμύνης τής 

Δύσεως καί άφήνουμε άνοιχτή πληγή πού έξασθενίζει τό 

ΝΑΤΟ. Θά άπαντουσα εύχαρίστως σέ έρωτήματά σας, κύ

ριε καγκελλάριε, γιατί τίς άπόψεις μου τίς ξέρετε. νΕκανα 

έπίμονες προσπάθειες νά βρώ λύση άλλά δέν βρίσκω άπό 

τήν Τουρκία άνταπόκριση. Ή Κύπρος έξακολουθεί νά 

κατέχεται άπό τούς Τούρκους, πράγμα πού καί γι ' αύτούς 
ε{ναι μπελάς, γιατί καί δαπανουν χρήματα καί έπικρίνον

ται διεθνώς. Συμφέρον έχουν νά τερματίσουν τήν κατοχή. 

Στό θέμα του Αίγαίου προτείνω λύσεις. Προτείνω διαι

τησία καί άντί νά τήν ζητουν έκείνοι τήν διαιτησία, δέν 

τήν δέχονται. Τό θέμα του ΝΑΤΟ έχει σχέση μέ τό Αίγαίο. 

Ή Έλλάς θέλει νά έπιστρέψει καί ή Τουρκlα τής κάνει 
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δυσκολίες γιατί συνδυάζει τό ζήτημα μέ τίς διμερείς της 

διεκδικήσεις στό Αίγαίο. Τούς λέμε νά χωρίσουμε τά θέ

μαtα καί νά συνεχίσουμε τίς διμερείς προσπάθειες μετά 

τήν έπανένταξη. Ol Τουρκοι όμως έχουν aντιρρήσεις. τί 

άλλο μπορώ νά κάνω; 

Καγκελλάριος Σμίτ: Κι εγώ εχω &βεβαιότητα γιά τό τί 

πρέπει νά γίνει. Θά ήθελα νά σάς ρωτήσω ποιόν θά θεωρού

σατε σάν κατάλληλο μεσολαβητή γιά τήν εξεύρεση προ

σωρινfjς λύσεως. Ή Τουρκία βρίσκεται σέ διάλυση, δέν 

ύπάρχει εξουσία καί στό μόνο πού φαίνεται νά συμφωνοϋν 

δλοι είναι στήν άνένδοτη στάση εναντι τfjς 'Ελλάδος καί 

τfjς Κύπρου. Ποιός θά μποροϋσε νά άναλάβει μία μεσολα

βητική προσπάθεια τώρα πού καί δ Χαίηγκ καί δ Βαλ

ντχάιμ άπέτυχαν; 

Κ. Καραμανλfjς: Ό Χαίηγκ ε{χε συναντηθεί μέ τόν 

Ντάβο καί ε{χαν συμφωνήσει γιά τούς όpους τής έπανεντά

ξεως πού τούς δέχθηκε καί ή Στρατιωτική 'Επιτροπή ώς 

λογικούς, πλήν τijς Τουρκίας, γιατί ήθελε νά μοιράσουμε 

τόν έναέριο έλεγχο του Αίγαίου. Αύτό δέν γίνεται όχι μόνο 

γιατί έμείς δέν τό θέλουμε, aλλά γιατί καί πρακτικά ε{ναι 

aνεφάρμοστο (εξηγεί βάσει σχεδιαγράμματος) . Γι' αύτό 

λέμε νά ίσχύσει τό παλιό καθεστώς πού ίσχυσε έπί 30 χρό
νια χωρίς aνωμαλία. 

Καγκελλιiριος Σμίτ: Ποιός ελέγχει τό Αίγαίο τώρα; 

Κ . Καραμανλfjς : Κανένας, έμείς τό έλέγχουμε, aλλά 

έθνικά καί όχι γιά λογαριασμό τijς Συμμαχίας. Σaς ε{πα τό 

{στορικό, τώρα μπαίνω στήν ούσία τής έρωτήσεώς σας γιά 

τό πώς θά λυθεί τό θέμα: Σήμερα δέν 6πάρχει Κυβέρνηση 

στήν Τουρκία. Θά πρέπει νά περιμένουμε λίγο καιρό καί 

μετά θά σaς παρακαλέσω νά δεχθijτε μία μέρα τόν κ. Μο

λυβιάτη, πού θά σaς πεί πώς θά μπορέσετε νά βοηθήσετε. 
Εlναι άδύνατο νά προβλέψει κανείς πόσο θά διαρκέσει ή 

aνωμαλία. Γιά μένα ή λύση θά ήταν Ιiμεσες έκλογές, γιατί 

θά γίνει έκτόνωση τής καταστάσεως, θά 6πάρξει βιώσιμη 

Κυβέρνηση καί γιατί ή Κυβέρνηση θά γίνει 6πό τήν πίεση 

του στρατου. Στό μεταξύ πάντως θά σaς παρακαλουσα νά 
άσκήσετε τήν πίεσή σας γιά νά γίνουν aποδεκτές aπό τούς 

Τούρκους ol συμφωνίες Χαίηγκ-Ντάβου. Γιά aργότερα θά 
σaς παρακαλουσα, έπειδή έχω έμπιστοσύνη στήν κρίση 

καί τό κύρος σας καί γιατί οί Τουρ κο ι κυρίως έσaς άκου ν ... 
Καγκελλάριος Σμίτ: Τό νομίζετε; 'Ο 'Ετσεβίτ μέ εξ η πά

τησε στό θέμα τών Βαρωσίων. 

Κ . Καραμανλfjς: Δέν μιλάω γιά τόν Έτσεβίτ, πού δέν 

λογάριαζε κανένα καί έκανε τόν τρελλό. "Οταν τό ΝΑΤΟ 

aποφάσισε νά τούς δώσει βοήθεια, ε{πε ότι δέν έχει κανένα 

νά εύχαριστήσει παρά μόνο τήν Τουρκία. 'Η ήγεσία στήν 

Τουρκία λογαριάζει τήν Γερμανία καί γι ' αύτό έπαναλαμ
βάνω τήν παράκλησή μου, όταν δημιουργηθεί ή κατάστα

ση, νά δεχθείτε τόν κ. Μολυβιάτη- γιατί θά γίνει θόρυβος 

li~ έρθω έγώ - γιq νά σaς πουμε που βρίσκεται ή 

κατάσταση καί πώς μπορείτε νά βοηθήσετε. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Θά χαρώ νά δώ τόν κ . Μολυβιάτη . 

Θά προσπαθήσω νά βοηθήσω, άλλά φοβάμαι δτι δέν εχου

με μεγάλες πιθανότητες. ' Ο 'Ετσεβίτ μέ εξ η πάτησε καί τό 

tδιο μπορεί νά κάνει καί δ Ντεμιρέλ. vlσως τό καλύτερο θά 

ήταν στρατιωτιRσ\ Κυβέρνηση . Στό μεταξύ, θά συνεργασθώ 
μέ τούς ύπουργούς 'Αμύνης καί ' Εξωτερικών γιά τήν πρό

ταση Χαίηγκ-Ντάβου . 

Κ . Καραμανλfjς : Θέλω νά έπιστήσω τήν προσοχή σας 

σέ ένα πράγμα: Οί έλληνοτουρκικές διαφορές μπορουν νά 

κρατήσουν χρόνια. ΝΗδη κρατάνε πέντε χρόνια~χωρίς νά 

διαγράφεται λύση. Πιέζομαι άπό τήν κοινή γνώμη νά πάρω 

πίσω τήν πρόταση έπανεντάξεώς μας. 'Ακόμη καί στρατη
γοί καί φίλοι μέ πιέζουν. Δέν θέλω νά τό κάνω, άλλά δέν 

μπορώ νά τήν κρατήσω καί γιά πολύ καιρό έκκρεμij. 

Καγκελλάριος Σμίτ: Γνωρίζω τήν συνέπεια τfjς πολιτι

κfjς σας τά περασμένα πέντε χρόνια καί τήν θεωρώ ώς 

σταθεροποιητικό παράγοντα γιά τήν κατάσταση στήν 

'Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αuτό συμφωνώ δτι δέν θά 

επρεπε νά άλλάξετε πολιτική . 

Κ. Καραμανλfjς: Μπορεί νά 6πάρξει έσωτερική πολιτι

κή έξέλιξη στήν 'Ελλάδα, τόν 'Απρίλιο ή τόν Μάιο. Τότε 

θά έχουμε τήν έκλογή του νέου προέδρου καί δλοι θέλουν 

νά πάω στήν προεδρία. 'Εγώ δμως έχω δισταγμούς. "Οπως 

προβλέπει τό Σύνταγμα, liν ύστερα aπό δύο έκλογές δέν 

βγεί πρόεδρος, τότε προκηρύσσονται βουλευτικές έκλο

γές. Φοβaμαι πώς, aν δέν πάω έγώ γιά πρόεδρος, δέν θά 
βγεί κανείς καί μετά κανένας μας δέν θά ξέρει τί μπορεί νά 

προκύψει aπό τίς έκλογές. Ol έκλογές εlναι σάν τήν έγκυο 
γυναίκα, δέν ξέρεις, dν θά βγάλει άγόρι ή κορίτσι. 

Καγκελλάριος Σι.iίτ (γελώντας): Μέ τήν διαφορά δτι 
στίς εκλογές δέν ύπάρχει καισαρική τομή. 

'Αντελήφθην άπόλυτα τίς άπόψεις σας 'καί σάς ύπόσχο
μαι νά κάνω δ,τι είναι στό χέρι μου78 • 

Στή συνέχεια του ταξιδιοu του, ό Κ. Καραμανλής 
επισκέφθηκε τό Παρίσι, δπου, κατά τή διάρκεια εί

δικοu προγεύματος εργασίας στό Μέγαρο τών 'Ηλυ

σίων, ε{χε τήν εύκαιρία νά άνταλλάξει μέ τόν Γάλλο 
πρόεδρο, Βαλερύ Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν, άπόψεις πάνω 

σέ διμερή καί εύρύτερης κλίμακας διεθνή θέματα. 

Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τών είδησεογραφικών 

πρακτορείων, εγινε άμοιβαία ενημέρωση γιά τήν κα

τάσταση στήν Εύρώπη, ύπό τό φώς τής έπισκέψεως 

του Χούα Kouo Φέγκ στή Γαλλία καί τίς χώρες τής 
ΕΟΚ κaί του 'Έλληνα πρωθυπουργοu στή Μόσχα, 
τή Βουδαπέστη καί τήν Πράγα. Σύμφωνα μέ τή γνώ

μη διπλωματικών παρατηρητών, οί Εύρωπαίοι ήγέ

τες ενδιαφέρονται νά πληροφορηθοuν άμεσα τίς εν

τυπώσεις του Κ. Καραμανλή άπό τίς πρόσφατες συ

νομιλίες πού ε{χε μέ τόν πρόεδρο Μπρέζνιεφ, οί 

δποίες πραγματοποιήθηκαν άκριβώς πρίν άπό τή δι

ατύπωση τής προτάσεως του τελευταίου γιά τή μείφ

ση τών ρωσικών δυνάμεων στήν 'Ανατολική Γερμα

νία. 

Μετά τή συνάντηση Καραμανλή-Ζισκάρ ντ' 

Έσταίν εκδόθηκε ή άκόλουθη κοινή άνακοίνωση: 

«'Η συνάντηση διεξήχθη στήν άτμόσφαιρα τής ίδιαί

τερης εγκαρδιότητας πού χαρακτηρίζει τίς σχέσεις τών 

δύο ήγετών. 'Επιβεβαιώθησαν, γιά μιά άκόμη φορά, ο{ 

στενές καί ι'iριστες σχέσεις, πού ύφίστανται μεταξυ τfjς 

Γαλλίας καί τfjς Έλλάδος. VΕγινε άνασκόπηση τfjς διε

θνοϋς καταστάσεως καί άμοιβαία ενημέρωση, ύπό τό φώς 

καί τfjς επισκέψεως τοϋ προέδρου τfjς Κίνας Χούα Κοϋο 

Φέγκ στή Γαλλία καί τοϋ προσφάτου ταξιδίου τοϋ 'Έλλη

νος πρωθυπουργοϋ στή Σοβιετική 'Ένωση, τήν Οuγγαρία 
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καί τήν Τσεχοσλοβακία. 'Εξετάσθηκε ή πορεία τής Εύρω

παϊκής Κοινότητος, καθώς καί τά δύσκολα προβλήματα 

πού ή Κοινότητα άντιμετωπίζει αύτή τή στιγμή, δπως ό 

πληθωρισμός καί τό ένεργειακό. Σχετικά μέ τό τελευταίο 

αύτό πρόβλημα, διαπιστώθηκε ή άνάγκη νά έπιδιωχθοϋν 

ρυθμίσεις μακροπρόθεσμες μεταξύ τών παραγωγών καί τών 

Εύρωπαίων καταναλωτών πετρελαίου, γιά νά άποτραποϋν 

έπικίνδυνες έξελίξεις, γιά τήν παγκόσμια καί, εiδικώτερα, 

τήν εύρωπαϊκή οiκονομία . Διαπιστώθηκε, έπίσης, ή άνάγ

κη στενής συνεργασίας τών χωρών τής Εύρωπαϊκής Κοινό

τητος, γιά τήν άντιμετώπιση δλων αύτών τών προβλημά

των. 

»Μέ τήν εύκαιρία αύτή, ό πρόεδρος τής έλληνικής Κυ

βερνήσεως, εύχαρίστησε τόν πρόεδρο τής Γαλλικής Δη

μοκρατίας, γιά τήν άπόφαση τής γαλλικής Κυβερνήσεως 

νά έπιταχύνει τήν κύρωση τής συμφωνίας έντάξεως τής 

'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. τέλος, δ Κ. Καρα

μανλής έξέφρασε τήν έκτίμησή του γιά τόν έποικοδομητι

κό ρόλο πού διαδραματίζει δ πρόεδρος τής Γαλλικής Δη

μοκρατίας στά κρίσιμα προβλήματα τής έποχής μας» . 

Μετά τό Παρίσι, δ Κ. Καραμανλής έπισκέφθηκ:ε 

τό Λονδίνο, δπου καί ε{χε συνομιλία, στήν πρωθυ

πουργική κατοικία, μέ τήν Μάργκαρετ Θάτσερ. 'Η 

κατάθεση στή Βουλή τ&ν Κοινοτήτων, τήν παραμο

νή τής άφίξεώς του, του νομοσχεδίου γιά τήν εγκρι

ση τής Συμφωνίας 'Εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν 

ΕΟΚ ύπήρξε ένδεικτική τ&ν καλών διαθέσεων τής 

βρετανικής Κυβερνήσεως. 

Μετά τήν έπάνοδό του, έξάλλου, στήν 'Αθήνα, ό 

'Έλληνας πρωθυπουργός άπηύθυνε στό Γάλλο πρόε

δρο εύχαριστήρια έπιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς εύχαριστώ, διότι μοίJ δώσατε καί πάλι τήν 

εύκαιρία νά σiiς συναντήσω στό Παρίσι καί νά εχω 

μαζί σας χρήσιμες συνομιλίες. 

»Γνωρίζετε πόσο έκτιμώ τήν πολιτική σας κρίση 

καί πείρα καί πόση σημασία άποδίδω στήν φιλία μέ 

τήν όποία μέ τιμάτε. 

)) Άπό τίς έπαφές πού εlχα στίς aλλες χώρες τfjς 
Εύρώπης σχημάτισα τήν γνώμη ότι ύπάρχουν βασι

κές διαφορές στήν έκτίμηση έπί κρισίμων θεμάτων 

τfjς έποχfjς μας, όπως οί σχέσεις 'Ανατολής-Δύσε

ως, τό ένεργειακό, καί ή περαιτέρω πορεία τfjς Εύ

ρωπαϊκfjς Κοινότητος. Πιστεύω ότι, aν δέν ύπάρξει 

ένιαία άντιμετώπιση τών θεμάτων αύτών, μπορεί νά 
έπιδεινωθεί ή σημερινή δύσκολη κατάσταση. Θά 

ήταν ίσως χρήσιμη μιά πρωτοβουλία δική σας γιά 

τήν έναρμόνιση τών άπόψεων τών κυριωτέρων παρα

γόντων τfjς εύρωπαϊκfjς ζωfjς)) 79 • 

Στή συνάντηση του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) μέ 

τή Βρετανίδα όμόλογό του, άναφέρεται τό άκόλουθο 

σημείωμα: 

«'Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί ή πρωθυπουρ

γός τής Μ. Βρετανίας κυρία Θάτσερ συναντήθηκαν σήμε-

ρα καί rορα 11.45 στήν έπίσημη κατοικία τής τελευταίας 
(10 Dowing Street). Ή συνομιλία, στήν όποία άπό βρετα
νικής πλευράς παρίσταντο δ διευθυντής τοϋ Γραφείου τής 

κυρίας Θάτσερ καί ό κ. Μπούλαρντ τοϋ Foreign Office, άπό 
δέ έλληνικής πλευράς οί κ . κ . Π. Μολυβιάτηςκαί Ε. Λαγa

κος, διεξήχθη σέ έγκάρδιο τόνο καί διήρκεσε μέχρι τής 

μ.οο. Έν συνεχεί~, στή συνομιλία μετέσχον, μεταξύ άλ

λων, δ ύπουργός 'Εξωτερικών Λόρδος Κάρινγκτον, ό κ. 

Σόουμς, Λόρδος πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου, δ κ. Νόττ, 

ύπουργός 'Εμπορίου, δ μόνιμος ύφυπουργός Σέρ Μάικλ 

Πάλλισερ, κατά τήν διάρκεια παρατεθέντος πρός τιμήν τοϋ 

κ. πρωθυπουργοί> προγεύματος. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός εύχαρίστησε τήν κυρία Θάτσερ 

γιά τήν συμβολή τής Κυβερνήσεώς της στήν προώθηση 

τών διαπραγματεύσεων γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν 

Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα καί γιά τήν κατάθεση 

στή Βουλή τών Κοινοτήτων τοϋ νομοσχεδίου έπiκυρώσεως 

τής Συνθήκης τών 'Αθηνών. 'Η κυρία Θάτσερ άπήντησε 

δτι θά έπιθυμοϋσε δπως ή χώρα της έπικυρώσει μεταξύ τών 

πρώτων τή Συνθήκη τών 'Αθηνών καί έξέφρασε τή λύπη 
της πού δέν κατέστη δυνατό νά παραστεί ή ϊδια κατά τήν 

ύπογραφή τής Συμφωνίας αύτή ς στήν 'Αθήνα. 'Ο κ. πρω

θυπουργός έξέφρασε τήν έπιθυμία δπως ή κυρία Θάτσερ 
έπισκεφθεί τήν 'Ελλάδα στό προσεχές μέλλον καί ύπενθύ

μισε δτι δ ϊδιος εχει έπισκεφθεί ijδη τή Μ. Βρετανία τρείς 

φορές. 

»Σχετικά μέ τήν προμήθεια δπλων καί εiδικώτερα άρμά

των μάχης, ή οiκονομική κατάσταση τή στιγμή αύτή δέν 

έπιτρέπει τήν πραγματοποίηση άγορών στό προσεχές μέλ

λον. 'Όταν, δμως, αύτό γίνει δυνατό, άσφαλώς θά προτι

μηθοϋν τά άγγλικά άρματα μάχης, τά όποία θεωροϋνται τά 

καλλίτερα στό εlδος τους. Έν συνέχει~, ό κ. πρωθυπουρ

γός εδωσε δρισμένα στοιχεία σχετικά μέ τή σημερινή οί

κονομική κατάσταση τής χώρας καί εiδικώτερα σχετικά μέ 

τόν πληθωρισμό, δ δποίος προβλέπεται δτι θά φθάσει τά 

20%. 'Εξάλλου, προσέθεσε, τό έμπορικό ίσοζύγιο παρου
σιάζει μεγάλο παθητικό, κυρίως λόγφ τών αύξημένων τι

μών πετρελαίου. Εύτυχώς, δμως, ύπάρχει στήν ' Ελλάδα 
πολιτική σταθερότης καί δέν άντιμετωπίζουμε στόν κοι

νωνικό τομέα προβλήματα δπως οί άλλες χώρες. 

»Σχετικά μέ τό ΝΑ ΤΟ, δ κ. πρωθυπουργός παρατήρησε 

δτι προκαλεί άπογοήτευση γιά τό μέλλον τής Συμμαχίας ή 

δλη στάση τής τελευταίας στό θέμα τής εiδικής σχέσεως 

τής χώρας μας. Εrναι άκατανόητο, εΙπε, νά προβάλλονται 

προσκόμματα στήν έπιστροφή τής χώρας μας, ή όποία 

άναγκάσθηκε νά άποχωρήσει άπό τό ΝΑΤΟ γιά τούς έξής 

δύο βασικούς λόγους: (α) γιατί ή Συμμαχία δέν εδειξε τό 

ένδιαφέρον πού rοφειλε νά δείξει δταν Κράτος-μέλος της 

εiσέβαλε στήν Κύπρο καί (β) γιατί, δταν ζητήσαμε τήν 

εκτακτη σύγκληση τοϋ Συμβουλίου, μάς εΙπαν δτι οί 

ύπουργοί 'Εξωτερικών ελειπαν σέ θερινές διακοπές. Γιά 

νά άποφύγουμε τόν πόλεμο, άποσυρθήκαμε άπό τή στρα

τιωτική πτέρυγα τοϋ ΝΑΤΟ. Παρά τό γεγονός δτι ή Συμ

μαχία έτήρησε τήν παθητική αύτή στάση , έντούτοις άπο

φασίσαμε νά έπιστρέψουμε στή στρατιωτική δομή τοϋ 

ΝΑ ΤΟ, άν καί είχαμε, ώς γνωστό, δηλώσει δτι θά επρεπε 

νά έπιλυθεί πρώτα τό Κυπριακό. 'Εν συνεχεί~, δ κ. πρωθυ

πουργός περιέγραψε τήν πορεία τών διαπραγματεύσεων καί 

ύπογράμμισε δτι, άντί νά γίνουμε δεκτοί μέ ένθουσιασμό, 
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μaς βάζουν δρους γιά τήν έπιστροφή μας, πρaγμα άπολύ

τως άπαράδεκτο καί γελοίο. Πρέπει νά τονισθεί, είπε, δτι ή 

βάση τήν όποία θέσαμε γιά τήν έπιστροφή μας είναι άπό

λυτα λογική, δηλαδή τό καθεστώς πού ίσχυε πρίν τήν άπο

χώρησή μας, τό όποίο καθεστώς είχε λειτουργήσει έπί 30 
χρόνια καλά. ΕΙ ναι φυσικό νά άναμένει κανείς άπό τή Συμ

μαχία νά άσκήσει δλη της τήν έπιρροή στήν Τουρκία πρός 

τήν κατεύθυνση αύτή. Είς έρώτηση τής κυρίας Θάτσερ, άν 

ό στρατηγός Ρότζερς θά συναντηθεί μέ τό στρατηγό Ντάβο, 

ό κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι δέν εχει άκόμη άποφα

σίσει σχετικά μέ τή συνάντηση αύτή καί προσέθεσε δτι ή 
μακροχρόνια παρέλκυση των γεγονότων δημιουργεί στήν 

έλληνική Κυβέρνηση προβλήματα καί άντιδράσεις. 

))Σχετικά μέ τόν έναέριο χώρο, ό κ. πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως παρετήρησε δτι οί Τοϋρκοι έπιδιώκουν νά συν

δυάσουν τήν έπίλυση τοϋ προβλήματος αύτοϋ μέ διμερή 

προβλήματά μας, πρaγμα τό όποίο δέν είναι βέβαια δυνατό 

νά δεχθοϋμε. "Α ν ληφθεί ύπόψη δτι στό Αίγα ίο ύπάρχουν 

περίπου 2.000 μεγάλα καί μικρά νησιά καί νησίδες, είναι 
φανερό γιατί είναι πρακτικώς άνεφάρμοστη ή διάκριση 

μεταξύ έθνικοϋ καί διεθνοϋς έναερίου χώρου. "Εχουμε δη

λώσει στή Συμμαχία δτι μόλις είναι ί\τοιμη νά παρουσιάσει 

λογικές προτάσεις, θά έπαναλάβουμε τίς διαπραγμdτεύ
σεις, άλλά δτι δέν μποροϋμε νά κάνουμε συναντήσεις καί 

έπαφές μέ μόνο άποτέλεσμα διαρροές στόν Τύπο, πού κάθε 

άλλο παρά βοηθοϋν στήν θετική προώθηση τοϋ ζητήμα

τος. ·Η κατάσταση αύτή μέ άπογοητεύει, είπε ό κ. πρωθυ

πουργός, παρ' δλο πού εχω ταχθεί ύπέρ τοϋ ΝΑΤΟ. 

'Εξάλλου, ύπάρχουν καί χρονικά δρια, είπε, πέραν των 

όποίων ένδεχόμενες πολιτικές άλλαγές είναι δυνατό νά 

προκαλέσουν εύνόητες άρνητικές έπιπτώσεις πάνω στό 

δλο θέμα. Καί ύπάρχει καί τό έξής παράδοξο: 'Ενώ οί 

σύμμαχοι εκαναν δ,τι ήταν δυνατό γιά νά σώσουν καί νά 

βοηθήσουν τήν Τουρκία πρός χάριν τοϋ ΝΑΤΟ (οίκονομι

κή βοήθεια, άρση έμπάργκο), έπιτρέπουν στή χώρα αύτή 

νά μπλοκάρεί τήν έπιστροφή τής • Ελλάδος στό ΝΑΤΟ. • Η 
στάση αύτή είναι καθαρός παραλογισμός. Φυσικά, αύτό 

δέν σημαίνει, προσέθεσε ό κ. πρωθυπουργός, δτι δέν έπι

θυμοϋμε πολιτική καί οίκονομική σταθερότητα στήν 

Τουρκία, γιατί διαφορετικά δέν θά είχαμε μέ ποιούς νά 

συνομιλοϋμε. • Η κυρία Θάτσερ είπε δτι αίσθάνεται μεγά
λη άνησυχία πού τής προκαλεί τό κενό καί ή άδυναμία 

στήν άμυνα τοϋ νοτιοανατολικοί> τομέως, άλλά άντιλαμβά

νεται δτι τήν άνησυχία αύτή συμμερίζεται καί ό κ. πρωθυ

πουργός. 

))Σχετικά μέ τό Κυπριακό, ό κ. πρόεδρος τής Κυβερνή

σεως περιέγραψε τήν πορεία τοϋ προβλήματος καί ύπε

γράμμισε δτι τό 1959 έγκαταλείποντας τήν ενωση άπο
φεύχθηκε ό πόλεμος, καθώς καί δ κλονισμός τής Συμμα

χίας. "Εγιναν, δμως, μετά λάθη άπ' δλους τούς ένδιαφερο

μένους, άπό τά όποία λάθη έπωφελήθηκαν οί Τοϋρκοι γιά 

νά διαπρ~ξουν τό εγκλημα τής ε!.σβολής στήν Κύπρο. Τό 
έμπάργκο εχει άρθεί καί παρά τά τότε λεγόμενα άπό τούς 

Τούρκους, ή στάση τους εγινε άκόμη πιό άδιάλλακτη. Τή 

λύση μποροϋν νά δώσουν μόνον οί Τοϋρκοι, γιατί αύτοί 

κατέχουν τήν Κύπρο καί έλέγχουν τούς Τουρκοκυπρίους, 

στούς δποίους παρέχουν συνεχή καί μεγάλη οίκονομική 

βοήθεια. 'Αλλά οί Τοϋρκοι δχι μόνο δέν βοηθοϋν στή 

λύση τοϋ προβλήματος, άλλά συνεχώς ύπαναχωροϋν καί 

μεταβάλλουν θέσεις. τέτοια μεγάλα προβλήματα, δπως τό 

Κυπριακό, γιά νά λυθοϋν, είπε ό κ. πρωθυπουργός, χρειά

ζονται γενναίες άποφάσεις. Τρείς είναι οί βασικές πτυχές 

τοϋ προβλήματος: (α) Τό έδαφικό: οί ·Ελληνοκύπριοι 

άποτελοϋν τά 80% του πληθυσμοί>. "Ας περιορισθοϋν οί 
Τουρκοκύπριοι στά 22-25% τοϋ έδάφους. (β) • Η μορφή τοϋ 
πολιτεύματος: δμοσπονδιακό Κράτος, άλλά μέ κεντρική 

Κυβέρνηση πού νά έγγυaται τήν ένότητα τής πολιτείας . 
Αύτόνομη διοίκηση, άλλά συντονισμένη έξωτερική πολι

τική, άμυνα καί προϋπολογισμός . (γ) Θά πρέπει νά λυθεί τό 

πρόβλημα των προσφύγων. Δέν είναι δυνατό νά μιλaμε γιά 

άνθρώπινα δικαιώματα στό Βιετνάμ, στήν Ούγγαρία, στήν 

Τσεχοσλοβακία καί σέ άλλες χώρες τοϋ άνατολικοu συνα

σπισμοί> καί νά σιωποϋμε γιά τούς 200.000 πρόσφυγες καί 
τά βασικά τους άνθρώπινα δικαιώματα, σέ χώρα μάλιστα 

πού άνήκει στήν Εύρώπη . Δέν ύπάρχει έπομένως συνέπεια 

στήν πολιτική τής Δύσεως στό θέμα αύτό. • Η Τουρκία 
είναι έκείνη πού δημιούργησε δλα τά προβλήματα, ΝΑΤΟ, 

Αίγαίο, Κυπριακό, καί γι' αύτό πρέπει ή Συμμαχία νάνου

θετήσει τήν "Αγκυρα καί νά τής ύποδείξει νά γίνει λογική. 

">>Ή κυρία Θάτσερ παρατήρησε δτι συμφωνεί δτι πρέ

πει νά βρεθοϋν λύσεις γιά νά άποκατασταθεί ή ένότης τοϋ 

ΝΑΤΟ, ένόψει μάλιστα τών άνησυχιών πού προκαλεί ή 

γνωστή πολιτική τής Σοβιετικής ·Ενώσεως. Βοηθοϋμε, εί

πε, τήν Τουpκία γιά νά μ ή καταρρεύσει δλη ή νοτιοανατο
λική πτέρυγα τοϋ ΝΑΤΟ. Πρέπει, δμως, κι αύτή νά βοηθή

σει καί δέν τό κάμει. ·Ο κ. πρωθυπουργός παρατήρησε δτι 

οί Τοϋρκοι δέν συνεργάζονται μέ κανένα καί δέν βοηθοuν 

κανένα. Καί δχι μόνον αύτό άλλά, δπως δήλωσε δ 'Οκ

τσούν, "ή Τουρκία δέν εχει κανένα λόγο νά εύχαριστήσει 

τή Δύση γιά τήν οίκονομική βοήθεια πού τής εδωσε". Τά 

διμερή προβλήματα στό Αίγαίο μποροϋν νά λυθοϋν ή μέ τό 

διάλογο, ή μέ διαιτησία, ή μέ πόλεμο. Προσπαθοϋμε νά 

πετύχουμε μιά λογική συνεννόηση μέ τούς Τούρκους, άλ

λά αύτοί φέρονται σάν νά μήν ύπάρχουν καθόλου νησιά 

στό Αίγαίο καί ύπαναχωροϋν συνεχώς, δπως στό θέμα τής 

προσφυγής στή Χάγη, στή σύναψη συμφώνου μή έπιθέσε

ως καί σέ πολλά άλλα, μέ άποτέλεσμα νά μήν Προχωροϋμε 

στή λύση τών προβλημάτων. ·Η κυρία Θάτσερ έπανέλαβε 

δτι αίσθάνεται μεγάλη άνησυχία γιά τήν κατάσταση αύτή 

στό Αίγαίο, στήν Κύπρο καί γενικώτερα στή Μέση 'Ανα

τολή, δπου ή Μόσχα έπωφελείται των σφαλμάτων καί τής 

άστάθειας. • Ο κ. πρωθυπουργός παρατήρησε δτι είναι φυ
σικό νά έπωφελείται ή Ρωσία καί άκριβώς γιά τό λόγο αύτό 

δέν πρέπει νά κάνουμε σφάλματα καί νά τής δίνουμε προ

σχήματα καί εύκαιρίες. 

)) ·Η κυρία Θάτσερ παρεκάλεσε τόν κ. πρωθυπουργό νά 
τής πεί τίς έντυπώσεις του άπό τήν πρόσφατη έπίσκεψή του 

στή Ρωσία. ·Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ύπογράμμι

σε δτι έξ άρχής είπε στούς Ρώσους δτι άνήκομε στήν Εύ

ρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα καί τό ΝΑΤΟ. ·Η δήλω

ση αύτή δέν προκάλεσε καμμιά άντίδραση, άλλά άντίθετα 

μπήκανε άπό τήν άρχή τά πράγματα στήν όρθή τους θέση. 

'Εκείνο τό όποίο οί Ρώσοι συνεχώς καί μέ εμφαση ύπο

γράμμμισαν είναι ή προσήλωσή τους στήν ϋφεση καί τήν 

είρηνική συνεργασία καί τόν άφοπλισμό. Αίσθάνονται 

δμως δτι άπειλοϋνται άπό τήν Εύρώπη καί τήν 'Αμερική. 

• Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι ή Εύρώπη οuτε θέλει 
οϋτε μπορεί νά άπειλήσει τήν Σοβιετική "Ενωση. Δέν θέ-
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λει, γιατί οί δημοκρατίες δέν κάνουν πόλεμο, καί δέν μπο

ρεί, γιατί ή Ρωσία εχει μεγάλη στρατιωτικη ύπεροχη καί σέ 

πυρηνικά καί σέ συμβατικά όπλα. Σχετικά μέ την ' Αμερικη 

καί τό ρωσικό ίσχυρισμό ότι οί γνωστές περιπλοκές καί 

παρελκύσεις τής έπικυρώσεως aπό τό Κογκρέσσο τής 

Συμφωνίας SALT ΙΙ aποδεικνύουν τίς πραγματικές aμερι
κανικές προθέσεις. Ό κ. πρωθυπουργός παρατηρησε ότι ή 

έξηγηση στό θέμα αuτό πρέπει νά aναζητηθεί στην ίδιότυ

πη διάρθρωση τών πολιτικών θεσμών τής 'Αμερικής καί 

όχι σέ aνομολόγητες καί ϋποπrrες προθέσεις καί έπιδιώ

ξεις τών 'Αμερικανών Εναντι τής Σοβιετικής 'Ενώσεως . 

))Στό σημείο αuτό ή συνομιλία του κ. πρωθυπουργοί) μέ 

την κυρία Θάτο:ερ διεκόπη γιά νά παρακαθησουν στό πρό

γευμα, κατά τη διάρκεια του δποίου δ κ. πρόεδρος τής 

Κυβερνησεως aπηντησε σέ έρωτησεις καί έξέφρασε aπό

ψεις καί έκτιμησεις σχετικά μέ τίς ήγετικές προσωπικό

τητες, μέ τίς δποίες ε{χε συναντηθεί κατά τίς έπίσημες 

έπισκέψεις του στη Σοβιετικη ΥΕνωση, την Οuγγαρία την 

Τσεχοσλοβακία. • Αναφέρθηκε στην έπικειμένη έπίσκεψη 
του στην Κίνα καί ζητησε νά τηρηθεί ένημερος σχετικά μέ 

τίς συνομιλίες πού θά εχει έδώ δ Κινέζος ήγέτης. 'Ο μόνι

μος ύφυπουργός ' Εξωτερικών ύποσχέθηκε νά μaς ένημε

ρώσει. 

)) ' Η aτμόσφαιρα πού έπικράτησε κατά τό πρόγευμα, 
όπως καί κατά την προηγηθείσα συνομιλία των δύο πρω

θυπουργών, ήταν πολύ έγκάρδια καί εκδηλο ήταν τό ζωηρό 

ένδιαφέρον των Βρετανών ύπουργών καί τής κυρίας Θά

τσερ νά aκούσουν τίς έντυπώσεις καί τίς έκτιμησεις του κ . 

προέδρου τής Κυβερνησεως))80 • 

·Η Ρώμη άποτέλεσε τόν τελευταίο σταθμό στήν 

περιοδεία τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ. Στή διάρκεια 

των συναντήσεών του μέ τόν 'Ιταλό πρόεδρο Σάντρο 

Περτίνι καί μέ τόν πρωθυπουργό, Φραντσέσκο Κο

σίγκα, διαπιστώθηκε γιά μιά άκόμη φορά δτι οί δύο 

χώρες εχουν κοινά προβλήματα καί συμφέροντα, 

άλλά καί πολλές κοινές έπιδιώξεις στούς κόλπους 

τόσο των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων δσο καί στό πε

ριφερειακό τους πλαίσιο τής 'Α νατολικfίς Μεσογεί

ου καί των Βαλκανίων. 

'Ιδιαίτερα τονίστηκε ή άνάγκη τfίς στενότερης 

συνεργασίας τους, ώς μελών τής ΕΟΚ, γιά τήν άντι

μετώπιση των δύσκολων προβλημάτων πού εχουν 

άνακύψει πρόσφατα, δπως ή άνεργία, ό πληθωρισμός 

καί τό ένεργειακό. 'Η συνεργασία αύτή ε{ ναι περισ

σότερο έπιβεβλημένη στό μεσογειακό χώρο, λόγω 

καί τής ίδιομορφίας των προβλημάτων της περιοχής. 

Είδικότερη άναφορά εγινε, μέ έπιθυμία τfίς ίταλικfίς 

πλευρίiς, στήν έξέλιξη τής θετικής έλληνικfίς πρω

τοβουλίας γιά τήν άνάπτυξη της διαβαλκανικής συ

νεργασίας. τέλος, ή ίταλική Κυβέρνηση εδειξε νά 

κατανοεί τή θέση τής ' Ελλάδος, ή όποία έπιθυμεί 
τήν έπανασύνδεση μέ τό στρατιωτικό σκέλος τής 

Συμμαχίας, οχι δμως ύπό δρους. 

'Αναλυτικά, στό πρακτικό της συνομιλίας κατα

γράφηκαν τά άκόλουθα: 

«Μετά τίς συνηθεις φιλοφρονησεις, δ κ. Κοσίγκα βε-

βαιεί τόν κ. πρωθυπουργό ότι σύντομα θά δλοκληρωθεί ή 

διαδικασία τής κυρώσεως τής Συνθηκης 'Εντάξεως τής 

·Ελλάδος στην Εuρωπαϊκη Οίκονομικη Κοινότητα. Μέ τό 

θέμα αuτό θά άσχοληθεί δ ίδιος προσωπικά. 

)) 'Εν συνεχεία, δ κ. Κοσίγκα aναφέρεται στην διεύρυν
ση τής Εuρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος καί τονίζει 

την σημασία τής συνεργασίας τών μεσογειακών μελών της 

καί την aνάγκη υίοθετησεως κοινής γραμμής γιά τά μεσο

γειακά προϊόντα. 'Η είσοδος τής 'Ελλάδος, καί aργότερα 

τής 'Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας, άποτελεί εuκαιρία γιά 

την άναθεώρηση τής πολιτικής τής ΕΟΚ έπί των μεσογει

ακών προϊόντων. 

))'Q κ. πρωθυπόυργός παρατηρεί ότι τό θέμα αuτό ε{χε 

τεθεί καί πρό τής έντάξεως τής 'Ελλάδος καί μάλιστα ώς 

δρος γιά τόν τερματισμό των διαπραγματεύσεων. την το

ποθέτηση αuτη εΙ χε aποκρούσει ή 'Ελλάς καί εΙ χε εκτοτε 

έπισημάνει δτι ήταν συμφέρον τής Γαλλίας καί τής • Ιτα
λίας νά έπιδιώξουν την ρύθμιση του θέματος μετά την εν

ταξη τής ' Ελλάδος. ·Η 'Ελλάς ε{ ναι πάντως σύμφωνη γιά 

την aνάγκη στενωτέρας συνεργασίας των μεσογειακών 
χωρών. ·Εν συνεχεία, δ κ. πρωθυπουργός άναφέρεται στην 

κατάσταση τής Εuρώπης καί τονίζει την aνάγκη τής έπι

ταχύνσεως τής διαδικασίας τής ένοποιησεώς της. Τοuτο 

ε{ναι aπαραίτητο, τόσο γιά την άντιμετώπιση των δύσκο

λων προβλημάτων πού εχουν aνακύψει, όπως δ πληθωρι

σμός, ή aνεργία καί τό ένεργειακό, όσο καί γιά την κατο

χύρωση τής άσφαλείας καί τής aνεξαρτησίας τής Εuρώ

πης. Χρειάζεται ένιαία πολιτικη βούληση γιά τόν ελεγχο 

δλων αuτών των προβλημάτων. 'Η σημερινη κατάσταση 

δμως δέν δικαιολογεί αισιοδοξία, γιατί κάθε χώρα aντιμε
τωπίζει διαφορετικά τά θέματα αuτά καί ύπάρχει στασιμό

της στην π~ρεία τής Εuρώπης, 
>>'Ο κ. Κοσίγκα συμφωνεί δτι ή Εuρώπη βραδυπορεί 

καί δτι χρειάζεται στενοτέρα συνεργασία, γιατί κανένα 

Κράτος δέν μπορεί νά λύσει μόνο του τά προβληματα αuτά. 

Ή 'Ιταλία, πού θά aναλάβει την προεδρία τής ΕΟΚ aπό 

ι ης 'Ιανουαρίου ι 980, προετοιμάζεται έντατικά γιά την 
άντιμετώπιση αuτ&ν των θεμάτων. Καί εΙναι aποφασισμέ

νη νά aναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. 

)) • Ο κ. πρωθυπουργός τονίζει την οίκονομικη πολιτys:η 

καί κοινωνικη σημασία του ένεργειακοu, τό όποίο θεωρεί' 

ώς τό σοβαρότερο άπό τά σημερινά προβληματα. 

))Ό κ. Κοσίγκα συμφωνεί, λέγων ότι όλη ή οίκονομία 

μας στηρίζεται στό πετρέλαιο καί δτι θά χρειασθεί aλλαγή 

στόν τρόπο τής ζωής μας καί aναζητηση έναλλακτικών 

πηγών ένεργείας. ·Εν συνεχείq;, aναφέρεται στό θέμα τής 

aσφαλείας τής Εuρώπης καί τονίζει την aνάγκη συνοχfjς 

στη Νότια Πλευρά τοu ΝΑΤΟ, ίδίως μετά τά γεγονότα του 

'Ιράν. 'Εκφράζει την εuχη νά δημιουργηθοuν οί προϋποθέ

σεις γιά την έπάνοδο τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ, παρά τίς 

έσωτερικές καί έξωτερικές δυσκολίες πού γνωρίζει ότι 
ύπάρχουν . 

)) . ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί ότι οί δυσκολίες αuτές 
εΙναι τεχνητές καί aντικατοπτρίζουν τό κατάντημα τής 

Συμμαχίας, ή όποία θέτει όρους γιά την έπάνοδο τής 'Ελλά

δος . 'Ο κ . πρωθυπουργός άναπτύσσει, έν συνεχείq;, τό 

ίστορικό τής aποχωρησεως τής • Ελλάδος aπό τό ΝΑΤΟ 
καί τονίζει ότι ή · Ελλάς ζητησε νά έπανέλθει στό ΝΑΤΟ, 

καίτοι τό Κυπριακό, λόγω του δποίου άπεχώρησε, δέν εχει 
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λυθεί, διότι πιστεύει δτι ή έπάνοδός της έξυπηρετεί καί τήν 

δική της άσφάλεια, άλλά καί τήΎ άσφάλεια τής Συμμαχίας. 
'Αντί δμως νά γίνει ένθουσιωδώς δεκτή άπό τήν Συμμαχία, 

τής τίθενται δ ρο ι γιά νά παρακαμφθοuν οί άντιρρήσεις τής 

Τουρκίας, ή όποία θεωρεί τό θέμα αυτό ώς ευκαιρία γιά νά 

λύσει τίς διμερείς διαφορές της μέ τήν 'Ελλάδα στό Αι

γαίο. Καί τήν στάση αυτή τής Τουρκίας, πού υπονομεύει 

τήν δύναμη τής Συμμαχίας, άνέχεται τό ΝΑΤΟ. 'Επιτρέπει 
ετσι ή Συμμαχία στήν Τουρκία νά έξασθενίζει τήν άσφά

λεια τής Ευρώπης, ένώ ταυτοχρόνως παρέχει άφειδή βοή

θεια πρός τήν Τουρκία, χάριν άκριβώς τής άσφαλείας τής 

Ευρώπης. Τοuτο άποτελεί παραλογισμό. 'Η πολιτική βού

ληση τής 'Ελλάδος γιά τήν έπάνοδό της στήν Συμμαχία 

είναι δεδομένη. 'Αλλά ή 'Ελλάς δέν είναι δυνατόν νά πε

ριμένει έπ' iiπειρον εξω άπό τήν πόρτα τής Συμμαχίας . 

~Α ν δέν λυθεί τό θέμα σέ εϋλογο χρόνο, η 'Ελλάς θά άναγ

κασθεί νά άποσύρει τήν πρότασή της. 

»Σέ έρώτηση του κ. Κοσίγκα γιά τίς διμερείς σχέσεις 

τής 'Ελλάδος μέ τήν Τουρκία, δ κ. πρωθυπουργός άπαντα 

δτι δέν εί~αι καλές, παρά τίς προσπάθειές του γιά τήν έξεύ
ρεση λύσεων. 'Η κατάσταση στήν Τουρκία τόν άνησυχεί, 

γιατί ή ελλειψη σταθερότητος έμποδίζει τόν σοβαρό καί 

υπεύθυνο διάλογο μέ τήν 'Ελλάδα. Εϋχεται νά βγεί ή 

Τουρκία άπό τό άδιέξοδο, άλλά δέν τό θεωρεί πιθανό. 
»'Ο κ . Κοσίγκα παρατηρεί δτι στήν οικογένεια τών 

έλευθέρων έθνών τά προβλήματα δέν λύνονται μέσω τής 

ηγεμονίας μιας καί μόνο δυνάμεως, άλλά μέ τήν συγκατά

θεση δλων τών ένδιαφερομένων καί γι' αυτό χρειάζεται 

σύνεση καί υπομονή. 'Εκφράζεται μέ άπαισιοδοξία γιά τό 

μέλλον καί άναλύει έκτενώς τήν κατάσταση πού δημιουρ

γεί ή πρόταση Μπρέζνιεφ . Τό 'Ιταλικό Κομμουνιστικό 

κόμμα εχει πάρει έποικοδομητική θέση στό θέμα αυτό καί 

έδέχθη τίς σφοδρές έπικρίσεις τής Μόσχας. • Η ' Ιταλία, ή 

Γερμανία καί ή 'Αγγλία άναζήτησαν τά θετικά σημεία τής 

προτάσεως Μπρέζνιεφ, δ δποίος γνωρίζει βέβαια δτι η Σο

βιετική 'Ένωση εχει υπεροπλία τόσο στά συμβατικά δπλα, 

δσο καί στά τακτικά πυρηνικά δπλα στήν Ευρώπη μετά 

τήν έγκατάσταση τών πυραύλων SS 20. Μετά τό πάγωμα 
τ& ν στρατηγικών πυρηνικών δπλων μέ τήν SAL Τ Π, η 
κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρή άνισορροπία εις βά

ρος τής Δύσεως. Καί τήν άνισορροπία αυτή δέν έξουδετε

ρώνει η πρόταση Μπρέζνιεφ. Σήμερα ή Σοβιετική 'Ένωση 

είναι σέ θέση νά πλήξει μέ τούς πυραύλους αυτούς δλό

κληρη τήν Ευρώπη, τήν Μεσόγειο καί τήν Μέση 'Ανατο

λή καί μπορεί ετσι νά άσκήσει πολιτική πίεση σέ δλες 

αυτές τίς περιοχές. 'Η 'Ιταλία άνησυχεί τόσο γιά τήν αϋ

ξηση αυτή τών σοβιετικών έξοπλισμών, δσο καί γιά τήν 

υγεία του Μπρέζνιεφ, άφοu μετά άπό αυτόν είναι πιθανό νά 

έπικρατήσουν οί σκληροί στό Κρεμλίνο . Γιά δλους αυτούς 

τούς λόγους, καί παρά τίς έσωτερικές δυσκολίες, ή 'Ιταλία 

θά άποδεχθεί τήν πρόταση γιά τόν έκσυγχρονισμό τών τα

κτικών πυρηνικών δπλων του ΝΑΤΟ στήν Ευρώπη, δπως η 

'Αγγλία καί η Γερμανία. Ταυτοχρόνως θά πρέπει νά γίνει 

πρόταση γιά διαπραγματεύσεις μέ τήν Σοβιετική 'Ένωση, 

πράγμα πού καί χρονικά είναι έφικτό, άφοu χρειάζονται 

τέσσερα χρόνια γιά τήν άνάπτυξη τών δπλων αυτών στήν 

Ευρώπη. ~Αν δέν ληφθεί ή άπόφαση αυτή, τότε οί Ρώσοι 

θά εχουν έπιτύχει τήν άναγνώριση έκ μέρους του ΝΑΤΟ 

τής παρούσης άνισορροπίας, πράγμα πού θά άποτελέσει 

μιά νέα μορφή του Δόγματος Μπρέζνιεφ, περί περιορισμέ

νης κυριαρχίας . ~Αν δέν ληφθεί, έξ liλλου, ή άπόφαση 

αυτή, θά είναι δύσκολο νά κυρωθεί άπό τήν άμερικανική 

Γερουσία ή SALT Π. 
»·Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι συζήτησε τό θέμα αυτό 

μέ τούς Ρώσους καί τούς Ευρωπαίους ήγέτες καί συμφωνεί 

κατ' άpχήν μέ τήν άνάλυση καί τά συμπεράσματα του κ. 

Κοσίγκα. Πρέπει δμως νά διευκρινήσουμε τί έπιδιώκουμε. 

Γιά νά προστατεύσουμε τήν ϋφεση καί τήν είρήνη, θά πρέ

πει νά διαλυθεί ή άμοιβαία δυσπιστία μεταξύ των δf>ο συ
νασπισμών. Καί αυτό μπορεί νά γίνει μόνο άν δημιουργη

θεί πραγματική καί έλεγχόμενη ισορροπία δυνάμεων . 'Ή 

θά πρέπει νά μειωθοuν οί σοβιετικοί έξοπλισμοί ή νά ένι
σχυθοuν οί δικοί μας. Οί Ρώσοι, στίς συνομιλίες πού είχε 

μαζί τους, κατέβαλαν έπίμονες προσπάθειες νά μέ πείσουν 

δτι είναι υπέρ τής ειρήνης καί τής υφέσεως καί δτι έξοπλί
ζονται γιατί φοβοuνται τήν Δύση . 'Όταν τούς διαβεβαίωσα 

δτι ή Ευρώπη οϋτε θέλει, οϋτε μπορεί νά τούς άπειλήσει, 

άπάντησαν δτι φοβοuνται τήν περικύκλωσή τους λόγω τής 

προθέσεως των Δυτικών νά σχηματίσουν Συμμαχία τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών, τής Ευρώπης, τής Κίνας καί τής 

'Ιαπωνίας έναντίον τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 'Ο κ. πρω

θυπουργός προσπάθησε νά πείσει τούς Ρώσους γιά τίς φι

λειρηνικές διαθέσεις τής Δύσεως καί τούς έξήγησε δτι δέν 

πρέπει νά άποδίδουν τά πάντα σέ δόλο καί δτι θq πρέπει νά 

γνωρίζουν καλά πώς λειτουργεί τό άμερικανικό σύστημα, 

δπου ή έξουσία είναι πολυεδρική, γιά να μποροuν νά κατα

λήγουν σέ σωστές έκτιμήσεις . Τούς έξήγησε έπίσης δτι ή 

Δύση δέν είναι τόσο άνόητη ώστε νά ένισχύσει τήν Κίνα 

μέχρι του σημείου πού νά γίνει έπικίνδυνη καί γιά τήν ϊδια, 

άφοϋ μάλιστα δέν μπορεί νά άποκλεισθεί τό ένδεχόμενο 

μελλοντικής συνεργασίας τής Κίνας μέ τήν Σοβιετική 

UΕνωση. Τό ένδεχόμενο αυτό οί Σοβιετικοί τό άπέκλεισαν. 

»'Όσον άφορα τήν πρόταση Μπρέζνιεφ, άσφαλώς δέν 

λύνει τό πρόβλημα τής ισορροπίας, άλλά δέν είναι δυνατό 

νά άγνοηθεί, άφοu μάλιστα υποδηλοί πρόθεση συζητήσε

ως γιά τό θέμα αυτό. Θά πρέπει νά άντιμετωπίσουμε τό 

θέμα αυτό σέ τρία στάδια: (I) Νά κάνουμε άντεπίθεση είρή
νης, νά δώσουμε στο'tχεία γιά τήν υπεροχή τών Ρώσων, 
ώστε νά πείσουμε τούς λαούς μας γιά τόν κίνδυνο πού άν

τιμετωπίζουμε καί νά άποδεχθοuν έτσι τήν ένίσχυση των 

δυνάμεών μας (2) θά πρέπει νά ληφθεί άπόφαση γιά τόν 
έκσυγχρονισμό των πυρηνικών δπλωv- (3) θά πρέπει νά 
γίνει πρόταση ένάρξεως διαλόγου μέ τούς Σοβιετικούς. 

Χρειάζεται δμως νά κυρωθεί ή SAL Τ Π πού γιά τούς Ρώ
σους άποτελεί τή λυδία λίθο του δλου θέματος. 

»~Α ν δέν εχει κυρωθεί μέχρι του Δεκεμβρίου, θά υπάρ

ξει πρόβλημα γιά τήν άπόφαση έκσυγχρονισμοu των 
δπλων. 

» Ό κ. πρωθυπουργός καταλήγει δτι μπήκαμε σέ φάση 
συγχύσεως καί έντάσεως καί χρειάζονται κατάλληλοι καί 

ψύχραιμοι χειρισμοί γιά νά τήν ξεπεράσουμε . 

»'Εν συνεχεί~, δ κ. πρωθυπουργός ένημερώνει τόν κ. 

Κοσίγκα γιά τούς σκοπούς καί τά άποτελέσματα του ταξι

διοu του στήν Σοβιετική 'Ένωση, Ουγγαρία καί Τσεχοσ

λοβακία. 

»'Ο Κοσίγκα ευχαριστεί γιά τήν ένημέρωση, χαρακτη

ρίζει ώς πολύ φυσικό τό ταξίδι αυτό καί έν συνεχεί~ έξαί

ρει τήν άποφαση του κ. πρωθυπουργοί) γιά τήν δημιουργία 
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διπλωματικών σχέσεων μέ τό Βατικανό. 

»'Επανερχόμενος στό θέμα τής εύρωπαϊκής άσφαλείας, 

λέγει δτι ή Ιταλική κοινή γνώμη εΙ ναι πεπεισμένη γιά τήν 

ύπεροπλία τών Σοβιετικών καί άκόμα δτι τό Κομμουνιστι

κό κόμμα' Ιταλίας άναγνωρίζει τόν κίνδυνο πού συνεπάγε

ται ή άνισορροπία αύτή. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός έκφράζει τήν γνώμη δτι οί Σοβιε

τικοί θά άνεχθοuν τήν άπόφαση του Δεκεμβρίου γιά τόν 

εκσυγχρονισμό των δπλων' άλλά θά άντιδράσουν βιαίως 

Ο. ν δέν κυρωθεί ή Συμφωνία SAL Τ Π. 

»Στό σημείο αύτό διεκόπησαν οί συνομιλίες γιά νά συ

νεχισθοuν στό πρόγευμα έργασίας πού έπακολούθησε»81 • 

Κατά τήν παραμονή του στή Ρώμη, στίς 26 
'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμανλής εγινε δεκτός άπό τόν 

Πάπα 'Ιωάννη - Παί>λο Β'. ·Η συνομιλία διάρκεσε 

35 λεπτά τής rορας. 'Ο Ποντίφηκας δήλωσε δτι ή 
ή μέρα ε{ ναι ίστορική, όχι μόνο γιά τίς σχέσεις • Ελ
λάδος - Βατικανου, άλλά καί γιά τίς άντίστοιχες με
ταξύ τ&ν δύο 'Εκκλησιών. 

·Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός δέχτηκε άπό τόν ήγέ

τη τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας χρυσό άνα

μνηστικό μετάλλιο μέ τήν προσωπογραφία του: 

«Κατ' άρχήν δ κύριος πρωθυπουργός έξέφρασε στόν 

Πάπα τή χαρά πού αίσθανόταν γιά τή συνάντηση. Στή συ

νέχεια του εΙπε δτι ή 'Αγγλίς πρωθυπουργός κυρία Θάτσερ 

τόν εΙχε παρακαλέσει κατά τήν πρόσφατη έπίσκεψή του 

στό Λονδίνο νά δια β ι βάση στόν Ποντίφηκα τίς προσρήσεις 

της, δεδομένου δτι κατά τήν έπίσκεψή της στή Ρώμη, κατά 

τά μέσα του τρέχοντος μηνός, δέν μπόρεσε νά τόν συναντή

ση, διότι οuτος εύρίσκετο στήν ' Αμερική . 

»·Ο Πάπας εύχαρίστησε θερμά καί έξέφρασε καί τή 

δική του χαρά γιά τή συνάντηση μέ τόν κύριο πρωθυπουρ

γό. ΕΙναι - εΙπε - σήμερα, μία ίστορική μέρα. 

»·Ο κύριος πρωθυπουργός έξέφρασε τήν ίκανοποίησή 

του γιά τήν προσεχή σύναψη διπλωματικών σχέσεων με

ταξύ ·Ελλάδος καί ·Αγίας 'Έδρας. Δέν ύπάρχουν- εΙπε ό 

κ. Καραμανλής- δύο τρόποι νά πιστεύη κανείς στόν Θεό. 

Πρόσθεσε δέ δτι ή σύναψη διπλωματικών σχέσεων θά εύ

νοήση καί τό διάλογο μεταξύ τής 'Ορθοδόξου καί τής Κα

θολικής 'Εκκλησίας . 

» • Ο Πάπας συνεφώνησε άπολύτως καί μίλησε γιά τή 
σημασία τής χριστιανικής ίδέας στή σύγχρονη κοινωνία, 

δπου δ άθεϊσμός εχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις. 

»Στή συνέχεια, δ κύριος πρωθυπουργός μίλησε γιά τό 

ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο, τονίζοντας τό γεγονός δτι του

το ύφίσταται δίωξη άπό τήν Κυβέρνηση τής Τουρκίας. ΕΙ

πε δτι ό Πατριάρχης έκλέγεται άπό τήν τουρκική Κυβέρ

νηση άπό ενα κατάλογο περιέχοντα πέντε (5) όνόματα, τά 
όποία ή ίδία εχει έγκρίνει έκ τών προτέρων. 'Υ πεγράμμισε 

τό γεγονός δτι τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται έπί 

του έδάφους μιάς μουσουλμανικής χώρας . 

»·Ο κύριος πρωθυπουργός εΙπε δτι άπευχόμεθα φυσικά 

τήν δίωξη του Οίκουμενικοu Πατριαρχείου άπό τήν Κων

σταντινούπολη . Παρεκάλεσε δμως τόν Ποντίφηκα δπως, 

σέ περίπτωση κατά τήν όποία τοuτο ήθελε συμβεί, άσκή

σει τήν έπιρροή του γιά τήν διατήρηση του οίκουμενικοu 

χαρακτήρος του Πατριαρχείου . 

>> · Ο 'Ιωάννης-Παuλος Β' διαβεβαίωσε τόν κύριο πρω

θυπουργό δτι θά πράξη τοuτο καί προσέθεσε δτι κατά τή 

γνώμη του τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο θά επρεπε νά με

ταφερθή στήν • Ελλάδα πού εΙ ναι ή μόνη 'Ορθόδοξη έλεύ
θερη χώρα. 

>>'Ομιλώντας περί τής σημασίας τών άνθρωπίνων δι

καιωμάτων, ό κύριος πρωθυπουργός ένημέρωσε τόν Πάπα 

γιά τήν κατάσταση στήν Κύπρο, δπου ύπάρχουν 200.000 
·Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες μετά τήν τουρκική είσβολή 

του 1974 καί άνέπτυξε τήν άνθρωπιστική πλευρά του θέμα
τος. 

>>·Ο 'Ιωάννης-Παuλος Β' εδειξε κατανόηση καί εΙπε 

δτι κατά τήν πρόσφατη μετάβασή τους στίς ΗΠΑ εΙχε μι

λήσει έπί του θέματος μέ τόν πρόεδρο καί άντιπρόεδρο τής 

Κύπρου (έννοοuσε προφανώς τόν πρόεδρο καί άντιπρόε

δρο των 'Ηνωμένων Πολιτειών). 

>>Τό Κυπριακό - εΙπε δ Πάπας - δέν εΙναι μόνο πολι

τικό καί άνθρωπιστικό θέμα, άλλά παρουσιάζει ενα θρη

σκευτικό χαρακτήρα λόγω τής καταπιέσεως Χριστιανών 

άπ' τούς Μουσουλμάνους. 

>>·Η συνομιλία εληξε μέ άμοιβαίες φιλοφρονήσεις γιά 

τή χαρά πού τόσο δ κύριος πρωθυπουργός δσο καί δ Πά

πας αίσθάνονταν γιά τή συνάντηση. 

»Σέ συνέχεια, δ κύριος πρωθυπουργός έξέφρασε στόν 

Ποντίφηκα τήν έπιθυμία του νά παρουσιάση τά μέλη τής 

συνοδείας του, μεταξύ τών δποίων εύρίσκετο καί δ μέλλων 

νά διαπιστευθή πρέσβυς στό Βατικανό κ. Σταθάτος. Εί

σήλθαν στήν αίθουσα δ πρέσβυς τής 'Ελλάδος στή Ρώμη 

κ. Πεσμαζόγλου, δ πρέσβυς τής ·Ελλάδος στό Παρίσι κ . 

Σταθaτος καί δ διευθυντής τοu Πολιτικοu Γραφείου του 
κ. πρωθυπουργοί) πρέσβυς κ. Μολυβιάτης. 

>>'Ο 'Ιωάννης - Παuλος Β' εδωσε σέ δλους ενα άνα

μνηστικό μετάλλιο καί κάλεσε τόν κύριο πρωθυπουργό καί 

)τά μέλη τής συνοδείας του νά φωτογραφηθοuν μαζί τοωμ. 

Εύθύς μετά τήν άφιξή του στήν 'Αθήνα, στίς 26 
'Οκτωβρίου, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη 

δήλωση : 

«Πρίν φύγω εlχα καθορίσει τούς σκοπούς του τα

ξιδιού αvτοv. Καί αvτή ήταν ή άνταλλαγή άπόψεων 

μέ τούς ήγέτες τής Δύσεως, έπί τών μεγάλων προ

βλημάτων τής έποχής μας, άλλά καί ή προώθηση 

θεμάτων, πού ίδιαιτέρως ένδιαφέρουν τήν 'Ελλάδα. 

Μέ τούς ήγέτες τών χωρών πού έπισκέφθηκα εlχα 

εlλικρινείς, έγκάρδιες καί πολύ χρήσιμες συνομιλί

ες. 'Α νταλλάξα,Uε άπόψεις γιά τήν διεθνή κατάστα
ση, ή όποία τόν τελευταίο καιρό εiσήλθε σέ μιά φά

ση συγχύσεως καί θά έλεγα έντάσεως. Συμφωνήσαμε 

δτι έπιβάλλεται ψύχραιμη άντιμετώπιση αvτής τής 

καταστάσεως. 'Εξετάσαμε τά δύσκολα προβλήματα, 

πού άπασχολοvν αvτή njν στιγμή τήν Εvρωπαϊκή 

Κοινότητα καί συμφωνήσαμε δτι έπιβάλλεται στενώ

τερη συνεργασία τών μελών τής Κοινότητος γιά τήν 

άντιμετώπισή τους. 

»Εiδικώτερα, μtiς άπησχόλησε τό ένεργειακό, 

πού άπειλεί νά άποδιοργανώση τήν ευρωπαϊκή οίκο

νομία. Συμφωνήσαμε δτι πρέπει νά έπιταχυνθή ό διά-
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λογος μεταξύ παραγωγών καί καταναλωτών πετρε

λαίου, είς τρόπον ώστε νά έπιτευχθοiίν μακροπρόθε

σμες ρυθμίσεις, πού θά έξισορροπήσουν τά συμφέ
ροντα άμφοτέρων τών πλευρών». 

Σέ έρώτηση, άν έθίγη καί τό θέμα του ΝΑ ΤΟ, 

άπάντησε: 

« • Η το φυσικό ν vά θιγή. 'Αλλά έθίyη παρεπι

πτόντως καί ύπό τήν έννοια τής ένημερώσεως άπό 

μέρους μου τών συνομιλητών μου». 

Τέλος, δ πρωθυπουργός άναφέρθηκε, μετά άπό 
σχετική παράκληση τ&ν δημοσιογράφων, στίς έπι

θετικές δηλώσεις Τούρκων έπισήμων κατά τής 'Ελ

λάδος: 

«Δέν μπορώ νά δώσω σ' αύτές λογική έξήγηση. 

'Ομολογώ δτι οί έπιθέσεις αύτές μέ έξέπληξαν, μέ 

λύπησαν, άλλά καί μέ προβλημάτισαν. 'Ελπίζω νά 

μήν εlναι σχεδιασμένες. Καί νά όφείλωνται στήν πο
λιτική σύγχυση πού έπικρατεί αύτή τήν έποχή στήν 

γειτονική χώρα. Γιατί οί βίαιες αύτές έπιθέσεις δέν 

δικαιολογοiίνται άπό τά φαιδρά καί άνεύθυνα περι

στατικά, τά δποία έmκαλέσθηκαν οί Τοiίρκοι, δταν 

μάλιστα έχουν δεδομένη τήν θέση τής Κυβερνήσεώς 

μου, τήν δποία προσδιόρισα έγώ δ ίδιος τήν έπομένη 

τών τουρκικών έκλογών. 'Όσον άφορii τίς άπειλές 

καί τίς συμβουλές τίς δποίες μiiς άπηύθυναν, θά εlχα 

νά παρατηρήσω δτι άφαιροiίν άπό τόν πολιτικό διά

λογο τό στοιχείο τής σοβαρότητος». 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκαιρία τής 34ης έπετείου άπό τή σύ

σταση των 'Ηνωμένων 'Εθνών, δ Κ. Καραμανλής 

άπευθύνει στό γενικό γραμματέα του διεθνους όργα

νισμου συγχαρητήριο μήνυμα: 

«Μέ τήν εύκαιρία τής 34ης έπετείου τών 'Ηνωμέ

νων 'Εθνών, έπιθυμώ νά σiiς άπευθύνω τά είλικρινή 

μου συγχαρητήρια καί τίς καλύτερές μου εύχές, γιά 

συνεχή έπιτυχία στίς προσπάθειες τοiί 'Οργανισμοiί 

'Ηνωμένων 'Εθνών. 

))Σήμερα, τήν έποχή πού δ 'Οργανισμός άντιμε

τώΠίζει εναν αύξάνοντα άριθμό σπουδαίων διεθνών 

προβλημάτων, τά 'Ηνωμένα ~Εθνη θά έπρεπε νά 

δραστηριοποιηθοiίν άποφασιστικά, γιά νά βοηθή

σουν στήν έξεύρεση λύσεων, συμφώνων πρός τίς άρ
χές τοiί Καταστατικοiί Χάρτου. Πρός τοiίτο, εlναι 

·πρωταρχικής σημασίας, γιά τό μέλλον τοiί Όργανι

σμοiί, οι' άποφάσεις πού λαμβάνονται άπό τά όργανά 

του, νά έφαρμόζωνται αύστηρά άπό τά Κράτη-μέλη. 

)) 'Επιθυμώ νά σiiς διαβεβαιώσω δτι ή Έλλάς, 
βαθύτατα πεπεισμένη γιά τήν σημασία τής άποστο

λής τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά έξακολουθήση νά 

παίζη ένεργό ρόλο στίς δραστηριότητές τοωλ 

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκαιρία των έγκαινίων τής έκθέσεως έλ

ληνικ&ν άρχαιοτήτων στό Metropolitan Museum τής 
Νέας 'Υόρκης, δ Κάρλ Κάτζ, διευθυντής του Μου

σείου, άπευθύνει πρός τόν Κ. Καραμανλή τήν άκόλου

θη έπιστολή: 

«Τήν Τετάρτη έγκαινιάσαμε ενα θαuμα, μία ύπέροχη 

έκθεση aρχαιοτήτων <iπό τήν 'Ελλάδα, πού συμπληρώνε

ται <iπό έκθέματα <iπό τό Λοuβρο καί τή συλλογή του ίδιου 

του Μητροπολιτικοί) Μουσείου, Τό θάρρος καί ή aποφα

σιστικότητά σας έκαμαν δυνατή τήν πραγματοποίηση αυ

του του θαύματος. Παρακαλώ νά δεχθείτε τήν έκφραση τής 

προσωπικής μου ευγνωμοσύνης καί τίς θερμές ευχαριστίες 

του Μητροπολιτικοί) Μουσείου. 'Επιτρέψτε μου, ακόμη, 

νά έκφράσω τά αiσθήματα των πολλών, πολλών χιλιάδων 

ατόμων πού θά έπισκεφθοuν τήν έκθεση καί θά σdς ευχα

ριστήσουν καί αυτά»83. 

I ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό σχέδιο Νόμου «περί 

κυρώσεως του άπό 17 Μαρτίοv 1979 Γ' Πρωτοκόλ
λου χρηματοδοτήσεως μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 

Γαλλικής Δημοκρατίας». Τό ϋψος τής χρηματοδό

τησης ύπολογίζεται σέ 195 εκατομμύρια φράγκα, τά 
όποία θά καλυφθουν άφενός άπό τό γαλλικό Δημό

σιο καί άφετέρου άπό τίς γαλλικές τράπεζες, ύπό τήν 

έγγύηση του F ACE. 

1-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο πρόεδρος τής Σενεγάλης, Λ. Σενγκόρ, έπισκέ

πτεται έπίσημα τήν 'Ελλάδα μετά άπό πρόσκληση 

του προέδρου Κ. Τσάτσου. 

Παράλληλα μέ τίς τιμητικές έκδηλώσεις πού όρ

γανώθηκαν πρός τιμή του, δ Λ. Σενγκόρ ε{ χε συνομι

λίες μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή, οί δποίες 

καί άπέληξαν στήν ύπογραφή συμφωνίας- πλαισίου, 

οίκονομικής καί τεχνικής συνεργασίας, καθώς καί 

μορφωτικής συμφωνίας μεταξύ των ύπουργ&~ 'Εξ ω~ 
τερικ&ν των δύο Κρατών. 

Συνοψίζοντας τήν άναφορά του στίς προοπτικές 

πού προσφέρεται, ήδη, στό πλαίσιο του σύγχρονου 

κόσμου, νά διανοίξει ή συνεργασία μεταξύ Σενεγά

λης καί 'Ελλάδος, δ Λ. Σενγκόρ τόνισε: 

«Τό έλληνικό θαuμα ε{ ναι έκείνο πού θέλουμε, σήμερα, 
ν' άναστήσουμε. Τό πράττετε σήμερα διευρύνοντας τήν 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έντάσσοντας σ' αυτήν τήν 'Ελλά

δα, τήν ίδρύτρια τής Ευρώπης. Τό πράττουμε μαζί, δημι
ουργώντας τήν Ευρώ-' Αφρική μέ μία σειρά συμφωνιών, έκ 

τών δποίων ή τελευταία ε{ ναι ή συνθήκη του Λομέ . v Ας 

πετύχουμε, μέ τή βοήθεια του Θεοu, τό θαuμα αυτό, aνοί

γοντας τήν Ευρώ-' Αφρική στήν κοντινή 'Ασία, δπως τό 

έπραξαν άλλοτε oi πρόγονοί σας. 
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»Θ' άπολήξουμε, κατ' αύτόν τόν τρόπο, σέ δυναμικές 

συνθέσεις. Εϊτε πρόκειται γιά οίκονομική άνάπτυξη εϊτε 

γιά άνταλλαγές μεταξύ των πολιτισμών μας, θά διανοίξου

με γόνιμους δρόμους, δρόμους ύποδειγματικούς, άνάμεσα 

στήν φωτεινή 'Ελλάδα καί τήν θαυματουργό 'Αφρική». 

Μετά τήν 'Αθήνα, ό πρόεδρος τής Σενεγάλης 

έπισκέφθηκε τή Θεσσαλονίκη, δπου καί κατέθεσε 

στεφάνι στούς τάφους τών συμπατριωτών του, στό 

νεκροταφείο Ζέιντελικ. Μέ τήν εύκαιρία, άκόμη, τής 

έπισκέψεώς του στή Βόρεια 'Ελλάδα, δ διακεκριμέ

νος 'Αφρικανός πολιτικός άπέτισε φόρο τιμής στόν 

Κ. Καραμανλή: 

«v Ας μοϋ έπιτραπεί, στό στάδιο αύτό τής έπισκέψεώς 
μας, νά άποτίσω φόρο τιμής σ' ενα τέκνο πού γέννησε ή 

περιοχή αύτή, στόν πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, πού δ 

δυναμισμός του, δ δποίος διαρκώς άνανεώνεται καί τόν 

όποίο εχει θέσει στήν ύπηρεσία τής οίκονομικής καί κοι

νωνικής άναπτύξεως τής 'Ελλάδος, μaς ε{ ναι γνωστός». 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τούς 

ύπουργούς Δικαιοσύνης, Κ. Σταμάτη, καί Δημοσίων 

'Έργων, Ν. Ζαρντινίδη, καί τόν τεχνικό του σύμβου

λο, Λ. Κυριακόπουλο, έπισκέπτεται τό νέο Δικαστι

κό Μέγαρο, στή Λεωφόρο 'Αλεξάνδρας, καί ένημε

ρώνεται γιά τήν πορεία τών έργασιών άνεγέρσεως. 

Προηγουμένως, ε{χε έπισκεφθεί τό Μέγαρο του 

'Αρείου Πάγου, δπου ένημερώθηκε γιά τίς άνάγκες 

του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, ένόψει τής μεταφορaς 

του στό νέο κτίριο. 'Επίσης, μετά τό Δικαστικό Μέ

γαρο, δ πρωθυπουργός έπισκέφθηκε τό ήμιτελές κτί

ριο πού βρίσκεται άπέναντι άπό τή Σχολή Εύελπί

δων, γιά νά σχηματίσει γνώμη καί νά άποφασίσει 

σχετικά. 

Μετά τίς έπισκέψεις, σέ άπάντηση σχετικου δη

μοσιογραφικου έρωτήματος, δήλωσε: 

«Τήν άπόφαση νά γίνη τό Δικαστικό Μέγαρο τήν 

πijρα τό 1961. Τώρα, μετά άπό 18 χρόνια, εlμαι ύπο
χρεωμένος νά άσχολοvμαι καί πάλι μέ τό ίδιο θέμα. 

Άλλά νομίζω ότι έπιτέλους θά τό βάλουμε σέ κά

ποια γραμμή». 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο ύπουργός Γεωργίας, Ι. Μπουτος, έξαγγέλλει 

πρόγραμμα γεωργικου προσανατολισμου πλήρως 

έναρμονισμένο μέ τούς ίσχύοντες κανόνες της ΕΟΚ. 

'Όπως διευκρινίστηκε, τό νέο πρόγραμμα θά έφαρ

μοστεί πάνω σέ περιφερειακή βάση κατά τό καλλι

εργητικό ετος 1979-1980 μέ βασικό στόχο τήν άνα
διάρθρωση καί άνάπτυξη τών καλλιεργειών έκείνων 

πού εύνοουνται άπό τήν ενταξη στήν ΕΟΚ καί έξα

σφαλίζουν ύψηλό είσόδημα στούς άγρότες. 

ΕΙδικότερα, σέ σχετική άνακοίνωση άναφέρθη

καν τά άκόλουθα: 

«Γιά τήν έκπόνηση καί περιφερειακοποίηση τοϋ προ

γράμματος, ε{πε δ κ. ύπουργός, έλήφθησαν ύπ' όψη οί 

οίκονομικές δυνατότητες πού ύπάρχουν γιά τόν γεωργικό 

τομέα στά πλαίσια τής γενικότερης οίκονομικής πολιτι

κής, ο{ τεχνολογίες καί οίκονομικές έξελίξεις, ο{ ύπάρ

χουσες δυνατότητες άναπτύξεως τής γεωργίας καί κτηνο

τροφίας, οί διαρθρωτικές προσαρμογές τής γεωργικής πα

ραγωγής στίς άνάγκες τής έσωτερικής καί έξωτερικής 
άγορaς καθώς καί ή ενταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ καί συ

νεπώς ή σταδιακή προσαρμογή τής γεωργικής πολιτικής 

στήν Κοινή 'Αγροτική Πολιτική τής Κοινότητας. 

»Μέ τό πρόγραμμα έπιδιώκεται: 

»1. Ή προετοιμασία τοϋ γεωργικοϋ τομέα ώστε νά 
έξασφαλιστεί ή μεγαλύτερη δυνατή ώφέλεια άπό τήν εντα

ξη τής χώρας στήν ΕΟΚ. 

»2. 'Η έπίτευξη συγκριτικά ύψηλοϋ ρυθμοϋ γεωργικής 
άναπτύξεως. ' 

»3. 'Η αύξηση τής παραγωγικότητας καί δ έκσυγχρο
νισμός των γεωργικών έκμεταλλεύσεων. 

»4. 'Η διεύρυνση των έξαγωγ&ν καί ή ύποκατάσταση 
των είσαγωγ&ν των γεωργικών προϊόντων. 

»5. ·Η άποδοτικότερη άξιοποίηση τοϋ δυναμικοϋ τής 
έλληνικής γεωργίας. 

»6. • Η ένίσχυση, κατεύθυνση καί καθοδήγηση των 
άγροτ&ν γιά τήν δημιουργία δμαδικ&ν δραστηριοτήτων κά

θετης όργανώσεως. 

»7. ·Η άξιοποίηση καί διάθεση τής παραγωγής μέ τήν 
όργάνωση τής, έμπορίας των. 

»·Ο κ. ύπουργός άνακοίνωσε στή συνέχεια δτι οί έπι

,διώξεις τοϋ προγράμματος στόν τομέα τής φυτικής παρα

γωγής συνίστανται βασικά στήν ταχύτερη άναδιάρθρωση 

των είδ&ν καί ποικιλιών προϊόντων φυτικής προελεύσεως. 

Τοϋτο θά έπιτευχθεί: 

»α. Μέ τήν προώθηση είδ&ν καί ποικιλιών προϊόντων 

Πού εχουν εύνοϊκές προοπτικές έξαγωγων καί δυνατότητες 
εύχεροϋς τοποθετήσεως στήν έσωτερική άγορά. 

»β. Με τήν άναστολή τής περαιτέρω έπεκτάσεως ή μέ 

τήν μείωση τής παραγωγής εiδ&ν καί ποικιλιών πού άντι

μετωπίζουν προβλήματα διαθέσεως λόγω ύπερπαραγωγής 

καί περιορισμένης ζητήσεως. 

»γ. Βασικής σημασίας μέτρο πού είσάγεται έφέτος μέ 

τό πρόγραμμα γιά τήν έπίτευξη των στόχων του ε{ναι ή 

όρθολογικότερη διαχρονική καί διαπεριφερειακή κατανο

μή 'καί προσαρμογή τής παραγωγής στίς ίδιόμορφες τοπι
κές συνθήκες κάθε περιοχής. VΕτσι, ο{ καλλιέργειες των 

σπουδαιοτέρων γεωργικών προϊόντων διακρίνονται σέ 

καλλιέργειες, των δποίων ένθαρρύνεται ή έπέκταση ώστε 

νά αύξηθεί ή παραγωγή, σέ καλλιέργειες πού πρέπει νά 

διατηρηθοϋν ώστε νά μή μειωθεί ή παραγωγή κάτω άπό τά 

έπίπεδα τής αύτάρκειας, σέ καλλιέργειες, των δποίων έπι

διώκεται δ περιορισμός ή ή μείωση τής έκτάσεώς των μέ 

άντίστοιχη μείωση καί τής παραγωγής. 

»Μέ τό πνεϋμα αύτό, τά γεωργικά προϊόντα κατατάσ

σονται ώς άκολούθως στίς παρακάτω κατηγορίες: 
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»I. Στίς ενθαρρυνόμενες καλλιέργειες τά προϊόντα: Σί
τος σκληρός, κριθή, άραβόσιτος, βαμβάκι, μηδική, ποικι

λίες καπvοϋ πού εχουν ζήτηση, φακή, ρεβύθια, άρωματικά 

καί φαρμακευτικά φυτά, ύπερπρώιμες καί όψιμες ποικιλίες 

πορτοκαλιάς, λεμονιάς, μανταρίνια, κάστανα, καρύδια, 

κεράσια, οiνάμπελος οίνων ποιότητος VQPRD, όψιμες 
ποικιλίες άχλαδιών καί γιά κονσερβοποίηση κηπευτικά 

ύπό κάλυψη (τομάτα, μελιτζάνα, άγγούρι), άνθη. 

»2. Στίς διατηρούμενες καλλιέργειες τά προϊόντα: 

'Όρυζα, φασόλια, ζαχαρότευτλα, βερύκοκα, καπνός, εξα

γώγιμων ποικιλιών, πορτοκάλια, ροδάκινα, μήλα, άχλάδια, 
ελαιοποιήσιμη ελιά (ελαιόλαδο), επιτραπέζια ελιά, φθινο

πωρινή πατάτα, σουλτανίνα κορινθιακή, σταφύλια επιτρα

πέζια, τομάτα. 

»3. Στίς μή ενθαρρυνόμενες καλλιέργειες τά προϊόντα: 
Σίτος μαλακός, καπνός εσωτερικής καταναλώσεως, άνοι

ξιάτικη πατάτα, θερινή πατάτα, βιομηχανική τομάτα. 

»Διευκρινίζεται δτι τό βαμβάκι εΙναι γενικά ενθαρρυνό

μενη καλλιέργεια. 

»'Επειδή δμως ή ενταση καί ή παραγωγή τοϋ 1979 προ
βλέπεται μειωμένη, οί δέ ταυτότητες επεκτάσεως τής καλ

λιεργείας εΙναι περιορισμένες, τέθηκε δ στόχος τοϋ 1980, 
α) ή επίτευξη τής παραγωγής τοϋ ετους 1978, πού ήταν 
ίκανοποιητική καί β) ή προσπάθεια διατηρήσεως τής καλ

λιεργείας στά επίπεδα περίπου τοϋ 1978, μέ τάση περαιτέ
ρω επεκτάσεως καί παράλληλη αϋξηση τής παραγωγικό

τητας, τοϋ άριθμοϋ τών όμαδικών καλλιεργειών τής μηχα

νοσυλλογής. 

»Βασική επιδίωξη στόν τομέα της ζωικής παραγωγής, 

γιά τά κτηνοτροφικά προϊόντα, εΙ ναι ή αϋξηση της παρα

γωγής αuτών, μέσα στίς δυνατότητες πού παρέχουν οί διά

φοροι κλάδοι, ωστε νά επιτευχθεί ή κάλυψη των άναγκών 

της χώρας σέ κτηνοτροφικά προϊόντα άπό τήν εγχώρια 

παραγωγή σέ μεγαλύτερο ποσοστό καί νά μειωθοϋν οί εί

σαγωγές αuτών. 

»'Αναδασμός-· Ομαδικές καλλιέργειες: 

»Βασική επιδίωξη στό χώρο αuτό τής εγγείου διαρθρώ

σεως εΙναι νά εφαρμοσθεί δ άναδασμός σταδιακά στό σύ

νολο των εκτάσεων πού επιδέχονται καί επιβάλλεται δ 

άναδασμός. Οί δμαδικές καλλιέργειες, σάν καινούργια 

δραστηριότητα, άποκτά ιδιαίτερη σημασία καί προγραμ

ματίζεται νά καλύψουν τό 1980 εκταση 100 χιλ. στρεμμά

των, εναντι 19 χιλ. τό 1976 καί 21 χιλ. στρεμμάτων τό 1979. 
»Γιά τήν επίτευξη των στόχων τοϋ προγράμματος θά 

χρησιμοποιηθοϋν καί θά εφαρμοσθοϋν τά κατωτέρω μέσα 

καί μέτρα: 

»Μέσα 

»α. 'Επιλογή καί εξασφάλιση τών κατάλληλων εκτά

σεων γιά κάθε καλλιέργεια σέ συνεργασία τών ύπηρεσιών 

τοϋ ύπουργείου μέ τίς συνεταιριστικές όργανώσεις, τούς 

άγρότες καί λοιπούς άρμόδιους φορείς. 

»β. 'Εξασφάλιση καί διάθεση πιστοποιημένων καί 

λοιπών βελτιωμένων σπόρων καί πολλαπλασιαστικοϋ ύλι

κοϋ, ύψηλfiς παραγωγικότητας. 

»γ. 'Εφαρμογή βελτιωμένης τεχνολογίας καί τεχνικής 

της καλλιέργειας, εξασφάλιση τών άναγκαίων εφοδίων καί 

μέσων (εκμηχάνιση, λιπάσματα καί γεωργικά φάρμακα 

κ.λ.π . ). 
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Τό μεγάλο ύδρευτικό έργο τοv Μόρνου. 
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))δ. 'Επέκταση τοu θεσμοί> των όμαδικών καλλιεργειών 

καί του άναδασμοu της γης. 

))ε. Πληρέστερη άξιοποίηση των εκτελεσθέντων εγγει

οβελτιωτικών καί λοιπών εργων ύποδομfjς, μέ παράλληλη 

επιτάχυνση του ρυθμοί> εκτελέσεως των εργων πού βρί

σκονται ύπό κατασκευή (έγγειοβελτιωτικά, συσκευαστή

ρια, ελαιοδεξαμενές, άποθijκες, σφαγεία κ.λ.π.). 

))στ. 'Εξασφάλιση iδιοπαραγομένων ζωοτροφών, όρ

θολογικότερη χρήση καί βελτίωση των βοσκοτόπων καί 

έπέκταση των οΙκογενειακής μορφής συστηματικών κτη

νοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

))ζ. 'Εξασφάλιση τοu άναγκαίου έξειδικευμένου προ

σωπικοί> καί των άπαιτουμένων πιστώσεων, μέσα στά 

πλαίσια των δυνατοτήτων της οΙκονομίας της χώρας μέ 

παράλληλη επαγγελματική έκπαίδευση καί ενημέρωση του 

άγροτικοu πληθυσμοί>. 

))Μέτρα 

))α . VΕγκαιρη εξαγγελία των τιμών παρεμβάσεως γιά τά 

βασικότερα γεωργικά προϊόντα, διενέργεια άγοραστικfjς 

παρεμβάσεως αύτών καί καθορισμός τιμών έξαγορaς όρι

σμένων άπό τίς γεωργικές βιομηχανίες. 

))β. Καθορισμός κινήτρων έπεκτάσεως όρισμένων καλ

λιεργειών καί αύξήσεως της παραγωγfiς γεωργικών καί 

κτηνοτροφικών προϊόντων μέ τή χορήγηση οΙκονομικών 

έν γένει ένισχύσεων καί έπιδοτήσεων, στήριξη των έξαγω

γών καί γενικότερα του εισοδήματος των άγροτών. 

»γ. Κατάργηση όρισμένων οικονομικών ένισχύσεων 

στά μή προωθούμενα είδη καί ποικιλίες γιά τήν άποθάρ

ρυνση επεκτάσεως της καλλιέργειας προϊόντων πού ή πα

ραγωγή τους δημιουργεί προβλήματα στούς παραγωγούς. 
))δ. 'Ομαλοποίηση των έπιδοτήσεων προϊόντων πού δι

ατίθενται στήν κτηνοτροφία. 

))ε. Προσαρμογή της χρηματοδοτήσεως της γεωργίας 

καί κτηνοτροφίας έν γένει μέσω της Α ΤΕ πρός τούς έπί 

μέρους σκοπούς καί έπιδιώξεις καθώς καί της χρηματοδο

τήσεως των συνεταιριστικών όργανώσεων, του έμπορίου 

καί των γεωργικών βιομηχανιών, γιά τήν όμαλή άπορρό

φηση της παραγωγής καί τόνωση των Ιδιωτικών έπενδύ

σεων στή γεωργία. 

))στ. Τυποποίηση καί ποιοτικός ελεγχος στούς τόπους 

παραγωγής γιά όρισμένα προϊόντα καί σύσταση φορέων 

παρεμβάσεως, δπου ε{ναι άνάγκη. 

))ζ. 'Οργάνωση της εμπορίας καί διακινήσεως των 

προϊόντων στό εσωτερικό καί εξωτερικό καί δραστηριο

ποίηση των συνεταιριστικών όργανώσεων στόν τομέα αύ

τό. 

))η . Διακίνηση εργατικοί> δυναμικοί> γιά τήν διευκό

λυνση της συλλογής όρισμένων προϊόντων. 

))θ. Δασμολογικές άτέλειες έπί των εΙσαγομένων άπό τό 

έξωτερικό όρισμένων μέσων (θερμοκηπίων κ.λ.π.) 

))ι. Αϋξηση τοu άριθμοu παχυνομένων ζώων καθώς καί 

τοu μέσου βάρους σφαγίου τους, μέ παράλληλη βελτίωση 

της ποιότητας)). 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουργοϋ, Κ. Κα

ραμανλή, συνεδρίασε ή Κυβερνητική 'Επιτροπή καί 

συζήτησε θέματα πού ιiφοροϋν στήν προώθηση νο-

μοσχεδίων γιά τήν ιiποκέντρωση τοϋ Προγράμματος 

'Επενδύσεων καί τή διεύρυνση τών άρμοδιοτήτων 

τών νομαρχών στήν έπιλογή καί έκτέλεση τών 

εργων, τή ρύθμιση τών συνταξιοδοτικών καί ιiσφα

λιστικών θεμάτων τοϋ ΤΕΒΕ, τήν όργάνωση τής 

ύπηρεσίας τής ΕΟΚ, τή διαρρύθμιση έσόδων τών 

Δήμων καί τών Κοινοτήτων καί, τέλος, τήν όργά

νωση τής ύγείας . 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

·Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει τό μεγάλο ύδρευ

τικό εργο τοϋ Μόρνου. 

Στή διάρκεια τής τελετής τών έγκαινίων πού εγι

νε στή Μεριστή Κιθαιρώνος, ό ύπουργός Δημοσίων 

VΕργων, Ν. Ζαρντινίδης, ιiναφέρθηκε στό όξύ πρό

βλημα τής ύδρεύσεως πού ιiντιμετωπίζει ή 'Αθήνα 

καί στήν εγκαιρη πρόβλεψη πού ε{ χε κάμει ό Κ. Κα

ραμανλής, πρίν ιiπό 18 χρόνια, γιά τή λύση τοϋ προ
βλήματος, μέ τήν έκτέλεση τοϋ εργου τοϋ Μόρνου. 

Εύχαριστίες πρός τήν Κυβέρνηση έξέφρασε δ δή

μαρχος' Αθηναίων, Δ. Μπέης, γιά τόν «εγκαιρο προ

γραμματισμό καί έκτέλεση του μεγάλου εργου του 

Μόρνου, πού ε{ ναι εργο τών 'Ελλήνων τεχνικών, 

τούς δποίους σωστά ιiξιοποίησε ή Κυβέρνηση». 
Συγχαρητήρια έξέφρασε καί δ δήμαρχος Πειραιώς, 

Γ. Κυριακάκος, γιά τήν όρθή καί εγκαιρη ιiντιμετώ

πιση του προβλήματος τής ύδρεύσεως. «'Ο λαός τής 

περιοχής θά σaς εύγνωμονεί», τόνισε χαρακτηριστι

κά. 

Στήν δμιλία του, δ Κ. Καραμανλής ε{πε: 

«Γιά τήν σημασία του έργου πού έγκαινιάζουμε 

σήμερα, σiiς μίλησαν δ ύπουργός καί δ γενικός 

γραμματέας του ύπουργείου Δημοσίων VΕργων καί 

μίλησαν κατά τρόπο, ό5στε νά έχουν έξαντλήσει τό 

θέμα. Θά aρκεσθώ, ώς έκ τούτου, νά έκφράσω τήν 

ίκανοποίησή μου, διότι μέ τό έργο αύτό, λύεται ενα 
μεγάλο καί χρόνιο πρόβλημα τής 'Αθήνας. Τό πρό

βλημα τής ύδρεύσεως, τό δποίο μέ aπησχόλησε 

προσωπικά έπί 25 χρόνια. "Οπως aνέφερε στήν δμι
λία του δ ύπουργός, τό πρόβλημα τής ύδρεύσεως τής 

'Αθήνας ύπήρξε σχεδόν αiώνιο, aφου τήν aπασχο

λεί aπό τήν aρχαιότητα, 'Εδόθησαν κατά καιρούς 

διάφορες λύσεις, οί δποίες όμως δέν έθεράπευσαν 
δριστικά τό χρόνιο αύτό πρόβλημα. 

» 'Α νέφερε, έπίσης, δ ύπουργός ότι έγώ δ ίδιος, 
σέ συνέχεια μέ τήν έκτέλεση του έργου τής 'Υλίκης, 

aπεφάσισα, πρίν 18 χρόνια, τήν έκτέλεση του έργου, 
πού έγκαινιάζουμε σήμερα. Τήν ίδια έκείνη έποχή 

εlχα προγραμματίσει πολλά μεγάλα έργα γιά τήν 

'Αθήνα, στά πλαίσια ένός ρεαλιστικου προγράμμα

τος, ή έκτέλεση του δποίου θά εlχε aποτρέψει τό 

σημερινό χάος τής 'Αθήνας καί θά aπαιτουσε λιγό

τερο χρόνο καί χαμηλότερες δαπάνες. Παρά ταυτα 
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τό πρόγραμμα έκείνο, δπως καί άλλα προγράμματα, 

παρέμειναν στά άρχεία, κατά τρόπο, ωστε νά δημι

ουργείται ή έντύπωση δτι κατά τήν διάρκεια τών 15 
αύτών έτών έσταμάτησε καί ή ζωή του εθνους. 

ΥΕπρεπε μετά 15 χρόνια, έπανερχόμενος, νά άσχο
ληθώ μέ τά ίδια προβλήματα, πού εμειναν εκτοτε έκ

κρεμή. ΥΗδη, δμως, ή έκτέλεση ένός τοιούτου προ

γράμματος, μέ τήν εκταση πού πήρε ή 'Αθηνά καί τά 

πρόσθετα προβλήματα, πού έν τφ μεταξύ έδημιουργή

θηκαν, θά άπαιτήση πολύ χρόνο καί πολύ ύψηλότε

ρες δαπάνες. "Οπως γνωρίζετε, ή Κυβέρνηση πρό 

ένός ετους περίπου, κατήρτισε καί άνήyyειλε τό χω

ροταξικό σχέδιο τής 'Ελλάδος. Καί στά πλαίσια αύ

τοv κατήρτισε τό Ρυθμιστικό Σχέδιο τών 'Αθηνών. 

»Ή πραγματοποίηση, δπως εlπα καί προηγουμέ

νως, αύτοv τοv σχεδίου θά άπαιτήση χρόνο καί χρή

μα. Καί γιά νά πραγματοποιηθή, θά άπαιτήση τήν 

κατανόηση καί συμπαράσταση όλων τών ύπευθύνων 

παραγόντων, άλλά άκόμη καί δλων τών πολιτών, διό

τι, έν τελευταία άναλύσει, αύτών τή ζωή θά βελ τιώση 

καί όφείλουμε καί μπορούμε ολοι νά βοηθήσουμε, 

πείθοντες καί πειθόμενοι, δτι πρέπει νά άποφεύγουμε 

τήν 'Αθήνα καί νά άναζητοvμε μιά άνθρωπινώτερη 

ζωή στήν έπαρχίω>. 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Πραγματοποιείται στή βελγική πόλη Μόνς συ

νάντηση του στρατηγοί> Ντάβου μέ τό στρατηγό Ρό

τζερς, ό όποίος παρουσίασε τροποποιημένο τό τε

λευταίο σχέδιο Χαίηγκ, χωρίς δμως καί πάλι νά ίκα

νοποιήσει τίς άπαιτήσεις τής έλληνικής πλευράς. 

'Η άπόρριψη καί τών νέων συμμαχικών προτά

σεων άνταποκρινόταν στή σταθερή γραμμή πού ε{χε 

υίοθετήσει πάνω στό θέμα, ή Κυβέρνηση, δπως ε{χε 

έπιβεβαιωθεί καί μέ δηλώσεις του ύπουργοu 'Εθνι

κής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, άκριβώς πρίν άπό τή συ

νάντηση τής Μόνς: 

«'Η έλληνική Κυβέρνησις παραμένει στήν γραμμή πού 

χάραξε: 'Εκείνης τής έπανασυνδέσεως μέ τό στρατιωτικό 
σκέλος του ΝΑΤΟ, ύπό δρους πού ή Κυβέρνησις θά κρίνη 

συμφέροντες γιά τήν χώρα». 

Οί σταθερές θέσεις τής έλληνικής πλευράς ε{χαν 

έπαναβεβαιωθεί σέ σύσκεψη πού συγκλήθηκε ύπό 

τήν προεδρία του πρωθυπουργοί>, Κ. Καραμανλή, 

τήν παραμονή τής συναντήσεως Ντάβου-Ρότζερς, 

στή Μόνς. 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Στό πλαίσιο τής έφαρμογής τών έξαγγελιών του 
Κ. Καραμανλή γιά τήν άναδάσωση τών όρεινών έκτά

σεων του Λεκανοπεδίου 'Αττικής, έκδίδεται ή άκό

λουθη άνακοίνωση: 

«1 . Στά πλαίσια του προγράμματος πού εχει έξαγγείλει 
ό κ. πρωθυπουργός γιά τήν άναδάσωση τών όρεινών έκτά

σεων του Λεκανοπεδίου 'Αττικής, ή πρός τουτο συσταθεί

σα τεχνική ύπηρεσία τής Διευθύνσεως 'Αναδασώσεως 

Νομαρχίας 'Αττικής, liρχισε άναδασωτικές έργασίες καί 

στήν περιοχή Πεντέλης άπό τό ετος 1977, μέ τήν κάλυψη 
κατ' άρχήν τών γυμνών έκτάσεων πού δημιουργήθl,καν 
από παλαιότερες πυρκαϊές. 

»νΗδη μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1979 εχουν γιά τό 
σκοπό αύτό έκτελεσθεί ο{ έξής έργασίες: 

»α. Φυτεύσεις καί σπορές 263.748 φυταρίων. 
»β. Περιποιήσεις δλων των φυταρίων αύτών, δηλαδή 

σκαλίσματα, ποτίσματα κ.λ.π. 

»γ. Διάνοιξη δασικών δρόμων μήκους 18.870 μέτρων. 
»δ. Τοποθέτηση περιφράξεων μήκους 8.500 μέτρων γιά 

τήν προστασία τών άναδασώσεων καί τής δασικής βλαστή

σεως γενικά. 

»ε. 'Εγκατάσταση ένός λυομένου οίκήματος πού χρη

σιμοποιείται γιά τήν στέγαση φυλάκων τής δασικής βλα

στήσεως τής περιοχής. 

»2. Ταυτόχρονα, δόθηκε έντολή στήν πιό πάνω ύπηρε
σία καί συντάχθηκε ή απαραίτητη τεχνική μελέτη, ή όποία 

τελεί ύπό εγκριση άρμοδίως, μέ τήν όποία, έκτός των liλ

λων, αντιμετωπίζεται καί τό θέμα τής καλύψεως τών πλη

γώσεων τής Πεντέλης πού δημιουργήθηκαν από τή λει

τουργία των λατομείων μαρμάρου καί άδρανών οίκοδομι

κών ύλικών καί τήν στή συνέχεια άναδάσωση τών θέσεων 

αύτών γιά τήν έπαναφορά του καταστραφέντος δάσους, μέ 

δλα τά εύεργετικά άποτελέσματα έξωραϊσμου του τοπίου 

καί ικανοποιήσεως τών αίσθητικών, ύγιεινών κ.λ.π. άναγ

κών των κατοίκων τής περιοχής. 

»Οί έργασίες γιά τήν κάλυψη τών παλαιών λατομείων 

κ.λ.π . θά άρχίσουν μετά τήν εγκριση τής οίκείας τεχνικής 

μελέτης, τήν όλοicλήρωΌη των συνεχιζομένων άκόμη έρ

γασιών στίς liλλες θέσεις τής όρεινής έξάρσεως Πεντέλης 

καί άνάλογα μέ τό δψος τών χορηγηθησομένων κατά τό 

προσεχές ετος \980 πιστώσεων. 
»3. Οί δασικές έκτάσεις πού κάηκαν τά τελευταία ετη 

βρίσκονται κάτω άπό τό καθεστώς τής πλήρους προστασί

ας, διότι κηρύχθηκαν άναδασωτέες καί άρχίζουν νά άνα

δασώνονται φυσικώς. Συνεπώς ή liμεση έπέμβαση τεχνη

τώς γιά τήν έπαναδάσωσή τους θά ήταν liσκοπη δαπάνη. 

»" Οσες δμως άπ' αύτές τίς έκτάσεις δέν άναδασώνονται 
άπό τή φύση γρήγορα, συνήθως μέσα σέ μιά τριετία μετά 

τήν πυρκαϊά, τότε μόνο έπεμβαίνουμε τεχνητώς καί περι

λαμβάνονται στά έτήσια προγράμματα τής άρμοδίας Διευ

θύνσεως 'Αναδασώσεως. 

»Τό ποσοστό των καιομένων έκτάσεων πού πρέπει νά 

άναδασωθεί τεχνητώς ε{ναι πολύ μικρό καί καλύπτεται 

πλήρως άπό τό πρόγραμμα τής άνωτέρω ύπηρεσίας». 

9 NOEMBPIOY 1979 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή, συνέρ

χεται ή Κυβερνητική 'Επιτροπή καί συζητεί τήν πο

ρεία τής οίκονομίας τής χώρας, τίς έξελίξεις στό 

ίσοζύγιο πληρωμών, καθώς καί τήν πορεία του νομο

θετικοί> δργου τής Βουλής, σέ συνδυασμό μέ τήν κα

τάθεση νέων κυβερνητικών νομοσχεδίων. Στή συνε-
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δρίαση συμμετέσχε καί ό διοικητής τής Τραπέζης 

τής ·Ελλάδος, Ξ. Ζολώτας. 

Μετά τή λήξη τής συνεδριάσεως, έκδόθηκε ή άκό
λουθη κυβερνητική άνακοίνωση : 

«'Υπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου κ. Κ. Καρα

μανλή συνεδρίασε σήμερα ή Κυβερνητική 'Επιτροπή καί 

άσχολήθηκε μέ διάφορα τρεχούσης φύσεως διοικητικά καί 

οiκονομικά θέματα. 

» ' Ο πρωθυπουργός ~δωσε δδηγίες γιά τήν προώθηση 

δρισμένων νομοσχεδίων, πού πρέ:Πει νά ψηφιστουν Πρίν 
άπό τίς διακοπές τών Χριστουγέννων. 

»Στή συνεδρίαση τής Κυβερνητικής 'Επιτροπής παρέ

στη καί δ διοικητής τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, καθηγη

τής κ, Ξ. Ζολώτας, δ δποίος ενημέρωσε τόν πρωθυπουργό 

γιά τίς συμφωνίες του δανείου των 500 εκατομμυρίων δολ-
λαρίων πού ύπεγράφη προχθές στό Παρίσι. · · 

» ' Ο κ. Ζολώτας ε βεβαίωσε τόν κ. πρωθυπουργό δτι ή 

πίστη τής χώρας μας στό έξωτερικό, δπως διεπίστωσε άπό 

τούς τραπεζικούς κύκλους, ε\ναι ύψηλή. Τόν πληροφόρη

σε επίσης δτι κατά τάς ύφισταμένας ενδείξεις παρουσιάζε

ται επιδείνωση τής οiκονομικής καταστάσεως τής Εύρώ

πης, ή όποία μπορεί νά φτάσει σέ σημείο επικίνδυνο, αν 

ύπάρξει ύrtέρμετρη αϋξηση τών τιμών του πετρελαίου. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός, ενόψει τής αύριανής άναχωρή

σεώς του Ίιά τό Πεκίνο, εδωσε δδηγίες στά μέλη τής Κυ

βερνητικής 'Επιτροπής γιά τήν προετοιμασία όρισμένων 

θεμάτων πού εχουν σχέση μέ τήν οίκονομική πολιτική τής 

ΚΙJβερνήσεως. 

»Στή συνέχεια, δ πρωθυπουργός συνεργάστηκε μέ τόν 

υπουργό Συντονισμου κ. Μητσοτάκη καί του εδωσε όδηγί

ες γιά τά θέματα πού θά συζητήσει στό Λονδίνο τήν προ

σεχή έβδομάδα καί γιά τά όποία ό κ. Καραμανλής εΙχε 

άνταλλάξει σκέψεις μέ τήν πρωθυπουργό κ. Θάτσερ κατά 

τήν πρόσφατη συνάντησή τους». 

12-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

· Ο Κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος άπό τόν 

ύπουργό των 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλη, πραγματοποιεί 

τήν πρώτη έπίσημη έπίσκεψη 'Έλληνα πρωθυπουρ

γοί) στήv Κίνα. 

'Ο Κ. Καραμανλής εγινε δεκτός στό άεροδρόμιο 

του Πεκίνου άπό τήν κινεζική ήγεσία, μέ έπικεφαλής 

τόν πρόεδρο Χούα Kouo Φένγκ. Τήν ϊδια ήμέρα, κα

τά τό έπίσημο γέuμα πού παρέθεσε πρός τιμή του, ό 
άντιπρόεδρος Ντένγκ Χσιάο Πίνγκ προσφώνησε τόν 

'Έλληνα πρωθυπουργό μέ τά άκόλουθα λόγια: 

« 'Η επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργου Κ Καρα

μανλή στήν Κίνα, κατόπιν προσκλήσεως τής κινεζικής 

Κυβερνήσεως, εΙναι σημαντικό γεγονός στίς κινεζοελλη

νικές σχέσεις πού μίiς προξενεί μεγάλη χαρά. 'Εκ μέρους 

τής κινεζικής Κυβερνήσεως καί του κινεζικου λαου, επι

θυμώ νά καλωσορίσω θερμά τόν κύριο πρωθυπουργό καί 

τούς άλλους διακεκριμένους 'Έλληνες φιλοξενουμένους 
μας. 

» 'Η · Ελλάς είναι μία άπό τίς χώρες του κόσμου, πού 

εχει άρχαίο πολιτισμό. ΕΙναι ό τόπος δπου εγεννήθησαν 

τά περίφημα 'Ομηρικά ΥΕπη " 'Ιλιάς" καί "'Οδύσσεια". 

ΕΙναι ή πατρίς τών μεγάλων φιλοσόφων Πλάτωνος καί 

'Αριστοτέλη. ·Ο φιλόπονος καί ταλαντουχος έλληνικός 

λαός εδημιούργησε στή χώρα του υψηλό άρχάίο πολιτι

σμό, συμβάλλοντας ετσι στήν κληρονομία τής άνθρωπό

τητας καί προσθέτοντας ενα λαμπρό κεφάλαιο στήν ίστο

ρία του παγκοσμίου πολιτισμου. 

»Οί ~Ελληνες ε\ναι ενας ήρωικός λαός, πού άγαπίi 

φλογερά τήν άνεξαρτησία καί τήν έλευθερία καί πού πολέ

μησε γενναία εναντίον τής ξένης τυραννίας καί τής φασι

στικής επιθέσεως, 

»Σήμερα κάνει άδιάκοπες προσπάθειες γιά νά εξασφα

λίσει τήν εθνική του άνεξαρτησία καί άσφάλεια. Τουτο 

εχει κερδίσει τόν μεγάλο θαυμασμό του κινεζικου λαου. 

Μεταξύ τών λαών τής 'Ελλάδος καί τής Κίνας υφίσταται 

μακρά φιλία. Οί δύο λαοί μας εγνωρίσθησαν μεταξύ των 

άπό παλιά μέσω τής μετάξης. Κατά τούς νεώτερους χρό

νους παρεμφερείς εμπειρίες δοκιμασιών άπό ξένες επιθέ

σεις καί ή άμοιβαία επιθυμία άνοικοδομήσεως τών χωρών 

μας εν είρήν1J μίiς εφεραv πλησιέστερα πρός μία άμοιβαία 

συμπάθεια καί υποστήριξη . 

))Μέ πολλή χαρά βλέπουμε δτι, άπό τής καθιερώσεως 

διπλωματικών σχέσεων τό I 972, οί φιλικές σχέσεις καί ή 
συνεργασία μεταξύ τών δύο χωρών μας καί οί φιλικές έπα

φές των δύο λαών μας εσημείωσαν ταχεία πρόοδο. 
»Είδικώτερα κατά τά δύο τελευταία χρόνια οί διμερείς 

άνταλλαγές μας επί του πολιτικου, οίκονομικου καί πολι

τιστικου τομέως βαίνουν αύξανόμενες. Μορφωτική συμ

φωνία μεταξύ των δύο χωρών μας υπέγράφη κατά τό πα
ρελθόν ετος, καί τώρα θά υπογράψουμε συμφωνία γιά επι

στημονική καί τεχνολογική συνεργασία. ' Η έπίσκεψη του 

κ. πρωθυπουργου θά προαγάγει ετι περαιτέρωτίς διμερείς 

μας σχέσεις καί θά συνεισφέρει ενα σημαντικό κεφάλαιο 

στό χρονικό τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών μας. 

))Κύριε πρωθυπουργέ, 

»Οί τελευταίες διεθνείς εξελίξεις προξένησαν αύξανό
μενη άνησυχία. ' Η ήγεμονιστική έπίθεση καί έπέκταση 

θέτουν σοβαρή άπειλή γιά τήν άσφάλεια δλων των Κρα

τών. ·Η Εuρώπη εΙναι ή κυριώτερη στρατηγική περιοχή 

καί υπήρξε τό κυρίως θέατρο δύο παγκοσμίων πολέμων. 

Κατανοουμε πλήρως τήν έπιθυμία των λαών . τής Δυτικής 

Εuρώπης πρός ένίσχυση τής ένότητας χάριν τής άσφαλεί

ας των. "Οπως όρθώς επεσήμανε δ κ. πρωθυπουργός, μία 

· Ενωμένη Εuρώπη θά έξισορροπήσει τήν άνεξαρτησία τής 

Εuρώπης καί θά συντελέσει στή σταθεροποίηση τής παγ

κοσμίου τάξεως καί είρήνης. 

))Πιστεύουμε πάντοτε δτι μία ' Ενωμένη καί ίσχυρά Εu

ρώπη εΙναι πρός τό συμφέρον τών λαών τής Εuρώπης καί 

συντελεί στή διασφάλιση τής είρήνης καί τής σταθερότη

τας του κόσμου. Είμεθα είλικρινά εuτυχείς πού ή έλληνική 

Κυβέρνηση υπέγραψε έπισήμως τή Συνθήκη 'Εντάξεως 

στίς Εuρωπαϊκές Κοινότητες τόν περασμένο Μάιο καί θε

ωρουμε τουτο ενα σημαντικό έπίτευγμα γιά τήν ενωση τής 

Δυτικής Εuρώπης. Εύχόμεθα στή Δυτική Εuρώπη νέα καί 

συνεχή πρόοδο στήν δδό γιά μεγαλύτερη ίσχύ μέσω τής 

ένότητας. ' Ο κ. πρωθυπουργός είναι διακεκριμένος πολι

τικός στήν Εuρώπη, δ όποίος οχ ι μόνον ένδιαφέρεται ζωη

ρά γιά τήν προώθηση τής ένότητας τής Δυτικής Εuρώπης, 

άλλά εργάζεται επίσης γιά τή βελτίωση καί τήν άνάπτυξη 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣτΗΝ ΚΙΝΑ 287 

φιλικων σχέσεων καί συνεργασίας μέ τίς βαλκανικές καί 

μεσογειακές χωρες καί γιά τήν επέκταση συμφωνιων μετα

ξύ 'Ελλάδος καί άραβικων καί <'ίλλων χωρων του τρίτου 

κόσμου, συμβάλλοντας ετσι στήν εiρήνη καί σταθερότητα 

σ' αυτή τήν περιοχή. Ή κινεζική Κυβέρνηση καί δ λαός 

βλέπουν αυτές τίς προσπάθειες του πρωθυπουργοί> καί τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως μέ συμπάθεια καί εκτίμηση. 

»Κύριε πρωθυπουργέ, 

»'Η εξωτερική μας πολιτική χρησιμοποιεί κυρίως ώς 

σημείο έκκινήσεως τήν άντίθεσή της πρός τήν. ήγεμονι

στική έπίθεση καί έπέκταση καί τήν έξασφάλιση μιdς άρ

κετά μακράς περιόδου εiρήνης . Θά έπιμείνουμε στήν άνά

πτυξη σχέσεων μέ <'ίλλες χωρες έπί τής βάσεως των άρχων 

εΙρηνικής συνυπάρξεως καί έδραιώσεως συνεργασίας μέ 

αυτές σέ δλους τούς τομείς . Πιστεύω δτι ύπάρχουν ευρείες 

προοπτικές γιά τήν άνάπτυξη φιλικων σχέσεων καί συνερ

γασίας μεταξύ Κίνας καί 'Ελλάδος . 

»Κατά τή διάρκεια τής έπισκέψεως τοu κ. πρωθυπουρ

γοί> θά εχουμε τήν ευκαιρία νά άνταλλάξουμε άπόψεις επί 

των διμερων σχέσεων καί έπί θεμάτων κοινοί> ένδιαφέρον

τος . Μέ ευχαρίστηση σdς ευχόμεθα πλήρη έπιτυχία κατά 

τήν έπίσκεψή σας» . 

Σέ άπάντηση τής θερμής προσφωνήσεως του 

Ντένγκ Χσιάο Πίνγκ, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός τό

νισε : 

«Κύριε άντιπρόεδρε, 

;;Θά ήθελα πρώτα άπ' όλα νά έκφράσω τήν εΙλι

κρινή χαρά μου γιά τήν εύκαιρία πού μοi5 δώσατε νά 

έπισκεφθώ τήν μεγάλη, ώραία καί πανάρχαια χώρα 

σας. Καί θά ήθελα έπίσης νά σiiς εύχαριστήσω γιά 

τήν θερμή ύποδοχή πού έπιφυλάξατε σέ μένα καί 

τούς συνεργάτες μου, καθώς καί γιά τά καλά σας λό-

~ γιαγιά τήν πατρίδα μου, τήν Έλλάδα. 

;; 'Η χώρα σας εlναιμεγάλη καί σέ έκταση καί σέ 
ίστορία. Εlναι άρχαία όσο καί ή δική μας, καί ίσως 

καί άρχαιότερη. Καί γένννησε εναν πολιτισμό, του 

όποίου ή συμβολή στήν παγκόσμια πνευματική κλη

ρονομία έχει άναγνωρισθή καθολικά. 'Από τόν πο

λιτισμό τής Κίνας φωτίστηκε ή ΥΑπω 'Ανατολή καί 

γενικώτερα ή 'Ασία, όπως άπό τήν σκέψη τήν έλλη

νική, πού άπετέλεσε τό θεμέλιο του εύρωπαϊκοi5 πο

λιτισμού, φωτίστηκε ό δυτικός χώρος. 
;;Οι' δύο πολιτισμοί, πού γεννήθηκαν σέ διαφορε

τικές γεωγραφικές περιοχές, άναπτύχθηκαν παράλ

ληλα καί χωρίς άλληλεπίδραση. Οί σκέψεις έν τού

τοις του Κομφούκιου καί του Σωκράτη, μολονότι δέν 

~υναντήθηκαν ίστ(!ρικά, συμπίπτουν στό περιεχόμε

νό τους. Γιατί καί οί δύο τους άσχολήθηκαν περισσό

τερο μέ τόν Ιiνθρωπο παρά μέ τόν κόσμο. Καί κατέ

βασαν, όπως εlπε ό Κικέρων, τήν φιλοσοφία άπό τόν 

ούρανό στή γή. 'Έχοντας τήν παράλληλη αύτή πο

λιτιστική κληρονομία, εlναι φυσικό ή Έλλάς καί ή 

Κίνα νά αlσθάνωνται τήν άνάγκη νά καλλιεργήσουν 
καί νά προαγάγουν τήν φιλία καί τήν συνεργασία 

τους. 

;;Στήν Έλλάδα, κύριε άντιπρόεδρε, παρακολο

θοvμε μέ ένδιαφέρον τήν προσπάθεια του λαοi5 σας 

νά καταστήση τήν Κίνα μιά δύναμη σύγχρονη καί 

μεγάλη. Θεωρούμε τήν ύπαρξη μιiiς Κίνας Ισχυρής 

καί εύημερούσης βασικό παράγοντα γιά τήν Ισορρο

πία καί τήν εΙρήνη στόν κόσμο. Ή Κίνα, μέ τήν 

άπεραντοσύνη της σέ πληθυσμό καί έκταση, μέ τίς 

ύλικές καί πνευματικές της δυνάμεις, προορίζεται νά 

διαδραματίση εναν άποφασιστικό ρόλο στήν διεθνή 

ζωή. 

;; 'Ομιλών πρό έτόυς περίπου στήν Βουλή, τόνισα 
ότι τό σημαντικώτερο μεταπολεμικό γεγονός εlναι ή 

έξοδος τής Κίνας άπό τήν άπομόνωση καί ή προβο

λή της στήν διεθνή σκηνή. Καί προσέθεσα ότι τό 

γεγονός αύτό άνατρέπει τίς προβλέψεις πού έγενοντο 

εως τώρα γιά τό μέλλον καί μiiς ύποχρεώνει νά τό 

άντιμετωπίσουμε μέ καινούργια πλέον προοπτική. 

;;Γνωρίζετε άσφαλώς, κύριε άντιπρόεδρε, τήν το

ποθέτηση τής Έλλάδος στά διεθνή προβλήματα καί 

τίς άρχές πού διέπουν τήν πολιτική της. Ή Έλλάς 

εlναι βέβαια μιά χώρα σχετικά μικρή καί συνεπώς ή 

έπιρροή της στήν διαμόρφωση τών διεθνών πραγμά

των εlναι περιορισμένη. ΥΕχει όμως σταθερή τήν 

βούληση νά συμβάλη, στό μέτρο τών δυνάμεών της, 

σέ κάθε προσπάθεια πού θά άποβλέπη στήν δημιουρ

γία ένdς καλυτέρου κόσμου. 

;; 'Η χώρα μου, όπως καί ή δική σας, πιστεύει 
βαθύτατα στήν εΙρήνη. Καί πιστεύει έπίσης ότι κqνέ

νας λαός δέν θέλει τόν πόλεμο. Παρά ταvτα, ύπάp:μι 
σήμερα μιά έπικίνδυνη σύγχυση στήν διεθνή (ωή, 

πού προκ~λεί συγκρούσεις τοπικές καί δημιουργεί 
κινδύνους γιά τήν εΙρήνη. 

;; Ή Έλλάς, έπειδή άκριβώς πιστεύει στήν εΙρή
νη, ύποστηρίζει κάθε προσπάθεια πού άποβλέπει 

στήν κατοχύρωσή της. 'Υποστηρίζει τήν άνάγκη 

του περιορισμού τών έξοπλισμών, πού όδηγοi5Ψ σέ 

έπικίνδυνες ψυχώσεις καί άπορροφοvν πόρους, πού 

θά μπορούσαν νά θεραπεύσουν τήν άθλιότητα, πού 

μαστίζει μεγάλο μέρος τής άνθρωπότητος. Προσω

πικά πιστεύω ότι ό άνταγωνισμός τών έξοπλισμών 

όφείλεται κυρίως στήν άμοιβαία δυσπιστία καί τόν 

φόβο, πού χαρακτηρίζουν τίς σχέσεις 'Ανατολής -
Δύσεως. 

;; 'Αλλά ή δυσπιστία αύτή δέν μπορεί νά διαλυ
θή, liν ό περιορισμός τών έξοπλισμών δέν εlναι 

Ισορροπημένος καί έλεγχόμενος. Αύτό σημαίνει ότι 

θά πρέπει ή'αύτοί πού ύπερτεροvν νά μειώσουν τόν 
όπλισμό τους ή αύτοί πού ύστεροvν νά ένισχύσουν 

τόν δικό τους. Κι αύτό δέν εlναι δύσκολο νά γίνη, liν 

ύπάρξη καλή πίστη καί εΙλικρίνεια άπ ' όλες τίς 

πλευρές. 

»'Η 'Ελλάς ύποστηρίζει έπίσης ότι ό άφοπλι

σμός, γιά τόν όποίο μάταια έπί 30 χρόνια συζητούμε, 
δέν μπορεί νά πραγματοποιηθή, χωρίς νά έδραιωθή 
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στόν κόσμο τό αϊσθημα τής άσφαλείας. Γιατί κανέ

νας δέν προσφέρεται νά άφοπλισθή, δταν δέν αίσθά

νεται άσφαλής. Γιά νά δημιουργηθή δμως τό αϊσθη

μα αύτό, θά πρέπει παράλληλα μέ τόν περιορισμό 

τών έξοπλισμών νά όπλισθή ό 'Οργανισμός τών 

Ήνωμένων 'Εθνών μέ τήν δύναμη νά προστατεύη 

άποτελεσματικά τήν είρήνη. 

»Τήν άδυναμία, aλλωστε, τού 'Οργανισμού τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών νά έπιβάλη τό δίκαιο, τήν έπι

βεβαιώνουν μεταξύ πολλών aλλων καί οί δραματικές 

περιπέτειες τής Κύπρου καί τής Μέσης Ά νατολής. 

Εlναι γνωστό δτι, παρά τίς άλλεπάλληλες άποφάσεις 
τού 'Οργανισμού, είς μέν τήν Κύπρο συνεχίζεται ή 

τουρκική κατοχή, ένώ οί Παλαιστίνιοι, πού περι

πλανώνται άνά τόν κόσμο, δέν κατώρθωσαν &κόμη 

νά άποκτήσουν πατρίδα. 

))Στήν κατοχύρωση τής είρήνης, κύριε άvτιπρόε

δρε, συμβάλλει άσφαλώς καί η συνεργασία μεταξύ 

χωρών πού έχουν διαφορετικά κοινωνικά καί οίκο

νομικά συστήματα καί πολιτικούς προσανατολι

σμούς. Γιατί η συνεργασία αύτή άμβλύνει τίς άντιθέ

σεις καί ένθαρρύνει τήν είρηνική συμβίωση. Ή πί

στη μου στήν πολιτική αύτή ύπαγόρευσε καί τήν 

πρωτοβουλία μου γιά τήν διαβαλκανική συνεργασία 

στόν οίκονομικό καί τεχνικό τομέα. Καί μπορώ νά 

πώ δτι η προσπάθεια αύτή έξελίσσεται ίκανοποιητι

κά. Γιά νά άποδώση δμως τούς άναμενόμενους καρ

πούς, θά πρέπει νά μή διαταραχθή άπό έξωβαλκανι

κούς άνταγωνισμούς. 

))Γνωρίζετε, κύριε άντιπροέδρε, τήν προσπάθεια 
πού γίνεται τά τελευταία χρόνια γιά τήν ένοποίηση 

τής Εύρώπης, στήν όποία έντάσσεται ήδη καί ηχώ

ρα μου. Ή όλοκλήρωση αύτής τής προσπαθείας, 

πού γίνεται δυστυχώς μέ βραδύ ρυθμό, θά άποτελέση 

μέγα ίστορικό γεγονός καί θά έπηρεάση τήν πορεία 

τής άνθρωπότητος. Γιατί θά έπιτρέψη στήν Εύρώπη 

νά άξιοποιήση τίς μεγάλες δυνατότητες πού διαθέτει 

καί νά καταστή σταθεροποιητικός παράγων στήν δι

εθνή ζωή. Πιστεύω δτι ύπό τήν πίεση τών πραγμάτων 

η διαδικασία τής ένοποιήσεως θά έπιταχυνθή πρός 
τό συμφέρον δχι μόνο τής Εύρώπης, άλλά καί τού 

κόσμου γενικώτερα. 

))Κύριε άντιπρόεδρε, 

))Πιστεύω δτι στά μεγάλα προβλήματα πού άντι

μετωπίζει σήμερα η άνθρωπότης, οί άπόψεις μας, καί 

δπου δέν συμπίπτουν, συγκλίνουν σημαντικά, παρ' 

δ λ ον δ τι άνή κο υ με σέ διαφορετικά κοινωνικά συστή

ματα. 'Εκεί δμως πού συμπίπτουν άπόλυτα ε{ναι 

στήν θέληση τών χωρών μας νά άγωνισθούν γιά ενα 

κόσμο άπαλλαγμένο άπό τό πνεύμα τής άναμετρή

σεως. "Ενα κόσμο, δπου θά ε{ναι σεβαστή η έθνική 

άνεξαρτησία καί άπαραβίαστη η κυριαρχία κάθε λα
ού. 'Ένα κόσμο, τέλος, στόν όποίο τά μέσα καί οί 

δυνάμεις οί δημιουργικές θά διατίθενται άποκλειστι-

κά γιά τήν οίκονομική καί κοινωνική πρόοδο τής 

άνθρωπότητος. 

))Συμπίπτουν έπίσης νομίζω στήν θέληση τών δύο 

Κυβερνήσεών μας νά καλλιεργήσουν τήν φιλία καί 

νά άναπτύξουν τήν συνεργασία τών δύο λαών μας. 

Εlμαι βέβαιος δτι οί συνομιλίες πού θά έχουμε, θά 
έπιβεβαιώσουν τήν θέληση αύτή καί θά άνοίξουν 

καινούργιους δρόμους στήν συνεργασία μας. 

))Καί μέ τήν βεβαιότητα αύτή, προπίνω ύπέρ τής 

ύγείας τού προέδρου Χούα Κούο Φένγκ, ύπέρ τής 

προόδου καί εύημερίας τού φίλου κινεζικού λαού καί 

ύπέρ τής προσωπικής σας εύτυχίας, κύριε άντιπρόε
δρε)λ 

Oi τετραήμερες έλληνοκινεζικές συνομιλίες κο
ρυφώθηκαν μέ τή συνάντηση του 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί> μέ τόν Κινέζο πρόεδρο Χούα Κουο Φένγκ. 

Προτου άναχωρήσει άπό τήν κινεζική πρωτεύουσα, 

ή έλληνική άντιπροσωπεία συνυπέγραψε μέ τήν κι

νεζική Κυβέρνηση συμφωνία έπιστημονικής καί τε

χνολογικής συνεργασίας. Παράλληλα, oi συν,ομιλί
ες εδωσαν τήν εύκαιρία στά δύο μέρη νά διαπιστώ

σουν μιά εύρεία ταυτότητα ή πανομοιότητα άπόψεων. 

Σύμφωνα μέ έπίσημη διατύπωση της κινεζικής πλευ

ρaς, oi έπαφές μεταξύ των ήγετ&ν των δύο χωρών 
άποτέλεσαν μιά πρώτη καί πολύ χρήσιμη «συνάντη

ση άλληλογνωριμίας», μέ άποτελέσματα προορισμέ

να νά άποδειχθουν ίδιαίτερα θετικά στό παρόν, άλλά 

καί στό μέλλον. 

Τό είδικότερο περιεχόμενο τ&ν ελληνοκινεζικών 

συνομιλιών καταγράφηκε, σύμφωνα μέ τό έπίσημο 

πρακτικό των συζητήσεων, ώς έξης: 

Κ. Καραμανλής: Χαίρω εlλιιφινά πού βρίσκομαι στήν 

Κίνα καί εύχαριστώ τήν Κυβέρνησή σας. 'Αποδίδω μεγά

λη σημασία στήν έπίσκεψή μου. Στήν 'Ελλάδα πιστεύομε 

δτι ή Κίνα πού εlναι μεγάλη χώρα θά καταστεί καί μεγάλη 

δύναμη γιά τό καλό του κόσμου καί τfjς εlρήνης. Πιστεύω 
δτι οί συνομιλίες θά εlναι ώφέλιμες τόσο γιά τίς δύο χώρες 

μας, δσο καί γιά τήν εiρήνη. 'Ιδίως τώρα πού ή 'Ελλάδα 

έντάσσεται στήν Κοινή 'Αγορά, θά έχομε περισσότερες 

σχέσεις, τόσο στόν πολιτικό δσο καί στόν οΙκονομικό το
μέα. Σάν μέλος τfjς ΕΟΚ, ή 'Ελλάς θά έχει περισσότερες 

δυνατότητες συνεργασίας. 

Ντέγκ Χσιάο Πίνγκ: Στήν Κίνα πιστεύουμε δτι τά Κρά

τη, μεγάλα η μικρά, εΙναι iσότιμα . 'Η Κίνα εχει μεγαλύτε

ρη εκταση καί πληθυσμό, άπό άπόψεως δμως άναπτύξεως 

σείς ε{στε μεγαλύτεροι . 

Κ. Καραμανλής: 'Υπερβάλλετε, κύριε πρόεδρε. Ή ση

μασία έγκειται δχι στό τί έχεις, άλλά τί μπορείς νά κάνεις. 

Καί ή Κίνα έχει άπεριόριστες δυνατότητες. Άλλά καί μέ 

τά σημερινά μεγέθη μπορούμε νά άναζητήσωμε εύρύτερη 

συνεργασία. ~Α ν θέλετε, κύριε πρόεδρε, παρακαλώ νά με

θοδεύσετε τήν συζήτηση. 
Ντένγκ: 'Εσείς, δπως θέλετε. ~Άλλωστε, αuτά γιά τά 

όποία ένδιαφερόμεθα δέν άφοροuν μόνο τίς δύο χώρες μας. 

Κ. Καραμανλής: Δέν ύπάρχουν προβλήματα διμερή. 
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'Υπάρχουν δυνατότητες- περιορισμένες έπί τοfί παρόν

τος - άναπτύξεως τής συνεργασίας μας στόν τεχνικό καί 
οίκονομικό τομέα. "Ενας άπό τούς τομείς αύτούς ε{ναι καί 

δ ναυτιλιακός. Ή Έλλάς έχει τό μεγαλύτερο έμπορικό 

στόλο καί μποροfίμε νά συνεργασθοfίμε στίς μεταφορές καί 

στίς ναυπηγήσεις. 'Επίσης, δυνάμεθα νά χρησιμοποιή

σουμε κινεζικά πληρώματα στά έμπορικά μας σκάφη. ·Εκ

πρόσωπος τών έφοπλιστών θά έλθει σέ έπαφή μέ τήν άρμό

δια όργάνωσή σας. 

» ·Επίσης καί οί τεχνικές μας έταιρίες προσφέρονται σέ 
συνεργασία. Ή Κίνα έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα άνα

πτύξεως. Οί έλληνικές τεχνικές έταιρίες έργάζονται στό 
έξωτερικό- Μέση 'Ανατολή, 'Αφρική- μέ έπιτυχία. 

Διερωτώμαι άν στό πρόγραμμα τής Κίνας οί τεχνικές μας 

έταιρίες δέν θά μποροfίσαν νά βοηθήσουν. Σκόπιμο έπομέ

νως θά ήταν, δ έκπρόσωπος τών τεχνικών έταιριών νά συ
ζητήσει μέ τίς κινεζικές ύπηρεσίες. "Ολα αύτά βεβαίως μέ 

κριτήριο τό άμοιβαίο συμφέρον. 

Ντέγκ: 'Η ένίσχυση τής συνεργασίας των δύο χωρών 

άποτελεί κοινή έπιθυμία. ~Ας άφήσουμε τά θέματα αuτά 

στούς είδικούς. 

· Κ, Καραμανλής: Στόν έμπορικό έπίσης τομέα ύπάρχει 
τό θέμα τών καπνών. Ν Αν θά μποροfίσε ή Κίνα νά άπορρο

φήσει κάποια ποσότητα γιά μείγματα. Γνωρίζω δτι ή Κίνα 

παράγει καπνά. 'Απλώς θέτω τά θέματα πού οί άρμόδιοι 

μποροfίν νά έξετάσουν μέ τήν κινεζική πλευρά. 'Υπάρχει 

καί τό θέμα τοfί πετρελαίου καί ρωτώ άν στό πλαίσιο τής 

συνεργασίας μας ε{ναι δυνατόν νά έξάγεται πετρέλαιο 

στήν 'Ελλάδα. Ν Εχει δ κ. πρόεδρος τίποτε άλλο νά προτεί

νει; 

Ντέγκ: Γιά δλα αuτά τά διμερή, άς άφήσουμε τίς άρμό

διες ύπηρεσίες. 'Απ' δ,τι άντιλαμβάνομαι, ύπάρχει εuρεία 

προοπτική άναπτύξεως των οίκονομικ&ν μας σχέσεων. 

Προσωρινά δμως καί γιά έσωτερικά μας αϊτια τοϋτο δέν 

μπορεί νά γίνει παρά μόνο σέ περιορισμένη κλίμακα. 

Κ. Καραμανλής: Σήμερα, μέ τήν πολιτική τής άνοικτής 

πόρτας, άκολουθείτε τήν καλλίτερη πολιτική. 

Ντένγκ: ·Επί δέκα χρόνια έπικράτησε χάος στήν οίκο

νομία τής Κίνας. 'Υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ βιομηχα

νίας καί γεωργίας. Παραμελήσαμε τήν άγροτική οίκονο

μία, άν καί 80% του κινεζικοϋ πληθpσμοϋ εΙναι άγρότες. 
Τώρα μaς χρειάζεται περίοδος προσαρμογής 3-4 χρόνων. 
Χωρίς νά μειώσουμε τήν ταχύτητα των τεσσάρων έκσυγ

χρονισμ&ν, θά έπιδιώξουμε έπίσης τήν άνάπτυξη τής βιο

μηχανίας, ένεργείας καί των συγκοινωνιών. Γιά τοϋτο 

δμως χρειάζεται διεθνής συνεργασία καί πολιτική μας εΙ

ναι ή ένίσχυσις τής συνεργασίας μέ τό έξωτερικό. Μέ αuτό 

τό πνεϋμα παραπέμπουμε τά διμερή στούς άρμοδίους. 

'Όπως εΙπα καί προηγουμένως, ή προοπτική του μέλλον

τος εΙναι εuρεία, άλλά πρός τό παρόν oi δυνατότητες εΙναι 
περιορισμένες. 

Κ. Καραμανλής: Γνωρίζω τήν τεράστια προσπάθεια 

άναπτύξεως πού έχει άναλάβει ή κινεζική Κυβέρνηση. 

·Εμείς έπιθυμοfίμε νά βοηθήσουμε σέ δρισμένους τομείς. 

Ντένγκ: ΕΙναι προφανές δτι μιά χώρα πού άναπτύσσε

ται συναντά δυσκολίες. 

Κ. Καραμανλής: Ε{ναι καί ζήτημα προγραμματισμοfί. 

Ντένγκ: Μέ τήν άνάπτυξη τής οίκονομίας τής χώρας 

μας θά διευρυνθοϋν καί ο{ σχέσεις μας μέ τό έξωτερικό. 

• Αποδίδομε σημασία στήν άνάπτυξη των σχέσεών μας μέ 
τό έξωτερικό. 

Κ. Καραμανλής: ·Εγώ δέν ήλθα γιά έμπορικές συναλ

λαγές. Ήλθα νά κάνω έπαφή γνωριμίας μέ τήν ήγεσία. 
7Ηρθα γιά νά άνταλλάξομε σκέψεις γιά τήν διεθνή κατά
σταση. Έμείς δέν άναπτυχθήκαμε τόσο πολύ γιά νά είμα

στε έμποροι σάν τούς Μεγάλους. ·Α πα βλέπουμε πρώτιστα 

στήν συνεργασία τήν πολιτική, τήν μορφωτική, τήν οίκο

νομική. 

Ντένγκ: Γιά τό πετρέλαιο, ή χώρα μας εχει τεράστια 

άποθέματα. Τά τεχνικά μέσα έξαγωγής του είναι άκόμη 

περιορισμένα. Γι' αuτό καί ή παραγωγή καλύπτει τίς 

άνάγκες καί άφήνει μικρό ύπόλοιπο γιά έξαγωγές. Είμαστε 

σέ έπαφή μέ τήν ·Ιαπωνία καί τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες γιά 

γεωτρήσεις. 

Κ. Καραμανλής: Χωρίς νά έχω διάθεση νά σiiς δώσω 

συμβουλές, λέγω δτι σκόπιμο ε{ ναι νά δοθεί προτεραιότης 

στό ένεργειακό. 'Η άνάπτυξη κάθε χώρας θfi στηριχθεί 

στίς πηγές ένεργείας. τί άποθέματα ύπάρχουν; 

Ντένγκ: Χαίρω πού άκούω τήν γνώμη σας. 0{ άμερικα
νικές έκτιμήσεις ύπολογίζουν τά άποθέματα σέ 65 δισεκα
τομμύρια τόννους. 

Κ. Καραμανλής: Θά σωθείτε κι έσείς καί θά σωθεί κι δ 

κόσμος, άν τά άξιοποιήσετε. τί θά ήθελε δ κ. πρόεδρος νά 

συζητήσουμε; Τά παγκόσμια προβλήματα. Ποιά είδικώτε

ρα προβλήματα; τί θά ήθελε νά άκούσει άπό τά προβλήμα

τα τής περιοχής; 

Ντένγκ: ΕΙμαι στήν διάθεσή σας. 

Κ. Καραμανλής: Θά άρχίσω άπό τήν Εύρώπη. Ή Εύ

ρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότης ε{ναι κατά βάση ένας οί

ιωνομικός όργανισμός πού άπα βλέπει στήν ένωση τής Εύ

ρώπης. ·Αποδίδω μεγάλη σημασία εlς τήν εύρωπαϊκή ένα

ποίηση, τήν δποίαν ύποστηρίζω άπό χρόνια. Ή Εύρώπη 

έχει μεγάλες δυνατότητες. 'Από άπόψεως πληθυσμοfί ε{ ναι 

ίση μέ τήν Ρωσία. 'Η οlκονομία δμως καί οί τεχνολογικές 

δυνατότητές της ε{ναι διπλάσιες, άπό τίς ρωσικές. ~Α ν 

ένοποιηθεί καί άξιοποιήσει τίς δυνατότητές της ή Εύρώπη, 
θά άποκτήσει αύτοδύναμη άνεξαρτησία. Τά προβλήματα 

ε{ναι τόσο μεγάλα πού δέν μπορούν νά λυθοfίν σέ στενά 

έθνικά πλαίσια, άλλά σέ εύρύτερα εύρωπαϊκά. ν Α ν ένωθεί 

ή Εύρώπη θά ε{ναι σ~ θέση νά παίξει ρόλο στήν παγκόσμια 

Ισορροπία. Σήμερα lχουμε δύο 'Υπερδυνάμεις. Ν Α ν ένωθεί 
ή Εύρώπη καί άναπτυχθεί ή Κίνα, τότε θά έχουμε μιά άλλη 

lσορροπία, έναν άλλο συσχετισμό δυνάμεων. Γι • αύτό 
ύποστηρίζω τήν ένο1fοίηση τής Εύρώπης πού προχωρεί μέ 

βραδύ ρυθμό λογω δυσκόλων προβλημάτων. Άλλά άκρι

βώς ή ύπαρξη τών προβλημάτων αύτών έπιβάλλει τήν ένα

ποίηση πού μόνη μπορεί νά δώσει τήν λύση της. 
Ντένγκ: Τώρα πού μπήκατε στήν Κοινή 'Αγορά εΙσθε 

καί μέλος τοϋ Εuρωπαϊκοϋ Συμβουλίου. 

Κ. Καραμανλής : Θά πρέπει νά διακρίνουμε τό Συμβού

λιο τής Εύρώπης, τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί τό Εύ

ρωπαϊκό Συμβούλιο. Στά δύο τελευταία θά μετέχουμε άπό 

τήv 1η 'Ιανουαρίου 1981, δταν ή Έλλάς θά καταστεί πλή
ρες μέλος τής ΕΟΚ. Τό Συμβούλιο τής Εύρώπης ε{ ναι μάλ

λον ένας θεωρητικός οργανισμός. 

Ντένγκ: Καί τό Συμβούλιο τής Εuρώπης παίζει ρόλο; 

Κ. Καραμανλής: Τό Συμβούλιο τής Εύρώπης μοιάζει 

λίγο μέ τά Ήvωμέvα ~Εθνη στόν χώρο τής Εύρώπης. Ή 
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ΕΟΚ εlναι οίκονομικός καί πολιτικός όργανισμός. 

Ντένγκ: Τό Συμβούλιο τής Εύρώπης εχει συμβολική 

σημασία. 

Κ. Καραμανλής: Ή Κοινή 'Αγορά θά έξελιχθεί σέ 

'Ενωμένη Εύρώπη. νΕτσι θά συμβάλει ίδιαίτερα στήν δι

άρθρωση τής διεθνούς ζωής. 'Από τό 1981 θά είμαστε πλή
ρες μέλος. Θά δώσουμε έτσι νέα ώθηση καί στίς διμερείς 

μας σχέσεις. 

ιιΘά ήθελα νά άναφερθώ στήν κατάσταση στά Βαλκά

νια, τά δποία έπί μακρόν aποτελούσαν τήν πυριτιδαποθή

κη τής Εύρώπης. Μετά τήν έπιστροφή μου στήν 'Ελλάδα 

τό 1974, προσπάθησα νά δημιουργήσω καλλίτερο κλίμα 
στήν Βαλκανική, παρά τίς διαφορές τών καθεστώτων. Πι

στεύω, άλλωστε, ότι ή συνεργασία άμβλύνει τίς διαφορές 

καί συμβάλλει στήν είρήνη. 'Επήρα διάφορες πρωτοβου

λίες μέ aνταλλαγές έπισκέψεων καί συνεργασiες στόν οί

κονομικό καί τεχνικό τομέα. Πιστεύω ότι αύτή ή προσπά

θεια μάλλον πηγαίνει καλά. 'Ανταλλάσσουμε έπισκέψεις 

σέ ύψηλό καί ύπηρεσιακό έπίπεδο. Θά πήγαινε καλλίτερα, 

άν ή Βουλγαρία δέν ήταν λίγο έπιφυλακτική. 

Ντένγκ: Πώς πaνε οί σχέσεις σας μξ τήν Βουλγαρία; 

Κ. Καραμανλής: Καλά. Στήν βαλκανική όμως συνερ

γασία ε{ναι έπιφυλακτική, γιατί ή Ρωσία τήν συγκρατεί. 

ΤοίJτο γιατί ύπάρχει ή έντύπωση ότι ή βαλκανική συνερ

γασία θά τήν aποδεσμεύσει άπό τήν σοβιετική κηδεμονία. 

Παρ' όλ' αύτά, ή Βουλγαρία παρακολουθεί άλλά μέ κά

ποιο δισταγμό. Θά συνεχίσω τήν προσπάθειά μου, γιατί 

έτσι έξυπηρετοίJνται καί οί βαλκανικοί λαοί καί οί λαοί 

τής Εύρώπης. Γιά νά έπιτύχει όμως ή προσπάθεια αύτή δέν 

πρέπει οί Μεγάλοι νά aνταγωνίζονται μεταξύ τους καί νά 

φέρουν τόν ένα λαό έναντίον τοίJ άλλου, όπως έγίνετο στό 

παρελθόν. 

ιιΣτά θέματα τής περιοχής μας συγκαταλέγεται καί τό 

Κυπριακό. Μεταξύ τών διεθνών προβλημάτων ξεχωρίζει τό 

Κυπριακό, ώς περίπτωσις κατάφορης παραβιάσεως διε

θνών κανόνων καί διεθνοίJς ήθικής. Μιά χώρα άνήκουσα 

στόν ΟΗΕ είσέβαλε καί κατέλαβε τήν μισή Κύπρο καί 

δημιούργησε 200.000 πρόσφυγες. Τό Κυπριακό εlναι ένα 
άπό τά προβλήματα πού άπασχολοίJν μόνιμα τήν διεθνή 

κοινή γνώμη καί τόν ΟΗΕ. 'Υπάρχουν όκτώ aποφάσεις 

τοίJ Συμβουλίου 'Ασφαλείας καί πέντε τής Γενικής Συνε

λεύσεως πού προνοοίJν, μεταξύ άλλων, γιά τήν aποχώρηση 

τοίJ τουρκικοίJ στρατοίJ καί πού δέν έφαρμόζονται. Τό Κυ

πριακό ε{ναι μιά aπό τίς έστiες πού δηλητηριάζουν τήν 

διεθνή ζωή. Τό ένα τρίτο (1/3) τοίJ πληθυσμού τής νήσου 
ε{ναι πρόσφυγες στήν ίδια τους τήν πατρίδα. Μέ τήν ίδια 

πληθυσμιακή άναλογία ε{ναι σάν νά ύπήρχαν στήν Κίνα 

300 έκατομμύρια πρόσφυγες. Δέν δηλητηριάζει μόνο τήν 
διεθνή ζωή τό Κυπριακό, άλλά εlναι καί έστία κινδύνων 

γιά τό μέλλον. 'Η έννοια τοίJ δικαίου καί τής ήθικής πρέ

πει νά έχουν ένιαία έφαρμογή. Ή έφαρμογή τους στήν 

Κύπρο θά πρέπει νά δδηγήσει στήν aποχώρηση τών Τούρ

κων καί στήν διαμόρφωση καθεστώτος μέ τό δποίο οί δύο 

κοινότητες θά ζοίJν είρηνικά. Δυό λόγια γιά τό ίστορικό, 

άν δέν τό γνωρίζετε. 

Ντένγκ: nΕχω ,9ρισμένα πράγματα ύπ' δψη μου καί άπό 

παλαιότερη έπίσκεψη του 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

Κ. Καραμανλή ς: 'Όλοι πρέπει νά βοηθήσουν στήν έξεύ

ρεση λύσεως. Καί ύπάρχει λύση. Οί 'Ελληνοκύπριοι δέ-
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χοvται ρυθμίσεις πού lκανοποιοvν βασικές θέσεις καί αΙτή

ματα τών Τουρκοκυπρlων. 

Ντένγκ: Μέ τήν Τουρκία εχετε έπαφές καί συνομιλίες 

γιά τό Κυπριακό; 

Κ. Καραμανλής: Μέ τήν Τουρκία έχουμε διμερείς δια

φορές. Τό Κυπριακό χειρίζεται ή κυπριακή Κυβέρνηση 

πού εlναι άνεξάρτητη. 'Εμείς άπλώς βοηθοvμε, γιατί ol 
Κύπριοι εlναι "Ελληνες. 

Ντένγκ: νΕτσι tσως ή λύση τών διμερών προβλημάτων 

νά βοηθήσει καί τό Κυπριακό. 

Κ. Καραμανλής: "Ολες ol διαφορές μέ τήν Τουρκία 
έδημιουργήθηκαν άπό τήν Τουρκία. "Εκανα κατ' έπανά

ληψη λογικές προτάσεις άλλά δέν προχώρησαν. "Ισως νά 

6φείλεται στήν πολιτική άστάθεια τής Τουρκίας. 'Επί πλέ

ον όμως καί στίς σωβιvιστικές της τάσεις. 'Υπάρχει ένα 

εlδος τουρκικοί) ήγεμονισμοv. 'Εμείς δέν ζητοvμε τίποτα 

άπό τούς Τούρκους. Αύτοί ζητούν. ν Α ν καί κακώς ζητούν, 

έμείς προτείνουμε διαδικασίες. 

>> 'Αναφέρω τά έξης χαρακτηριστικά στοιχεία: Στήν 
Κύπρο τά 18% τοv πληθυσμοί) εlναι Τοvρκοι καί τά 80% 
"Ελληνες. 'Υπήρχε αίτημα τών Κυπρίων νά ένωθοvν μέ 

τήν 'Ελλάδα. Ή Κύπρος ήταν άγγλική άποικία άλλά 

έθνολογικά έλληνικό νησί καί έπομένως τό αίτημα ήταν 

λογικό. Ά ντέδρασαν όμως οι' Τοvρκοι καί έκάναμε τήν 

Κύπρο άνεξάρτητη. Τό 1974 ή στρατιωτική δικτατορία 
στήν 'Ελλάδα ώργάνωσε κίνημα κατά τοv Μακαρίου. Δέν 

έστρέφετο έναντίον τών Τούρκων άλλά άποτελοvσε ένδο

ελληνική διένεξη. Ol Τοvρκοι τό πήραν σάν πρόσχημα καί 
έκαναν άπόβαση στήν Κύπρο. Ή Τουρκία μαζί μέ τήν 

'Ελλάδα καί τήν 'Αγγλία ήσαν έγγυήτριες δυνάμεις. Ώς 
έγγυήτρια ή Τουρκία έκανε τήν άπόβαση, χωρίς όμως νά 

συνεννοηθεί καί νά διαβουλευθεί μέ τίς άλλες έγγυήτριες 

χώρες, όπως πρόβλεπε ή συμφωνία. Σάν πρόσχημα ή σάν 

έπιχείρημα τής εΙσβολής ή Τουρκία έπικαλέσθηκε τήν νο

μιμότητα. τέσσερις μέρες μετά τήν άπόβαση άποκαταστά

θηκε ή δμαλότης καί στήν 'Ελλάδα καί στήν Κύπρο. Στήν 

Κύπρο διαδέχθηκε τόν Σαμψών δ συνταγματικός άντικα

ταστάτης τοv Μακαρίου κ. Κληρίδης. νΕπρεπε έπομένως 

μετά τήν άποκατάσταση τής νομιμότητος νά άποσυρθοvν 

τά τουρκικά στρατεύματα. 'Αντιθέτως, 15 μέρες άργότερα, 
έγινε νέα έπιχείρηση καί κατελήφθη τό μισό σχεδόν νησί. 

>>Πέντε χρόνια έκτοτε, παρά τίς άποφcfσεις τοv ΟΗΕ 
καί τίς διαπραγματεύσεις μεταξύ τών δύο μερών, ή Τουρκία 

κατέχει πάντοτε τό 40% τής νήσου. 
>Πό Κυπριακό έχει πολλές άναλογίες μέ τό ζήτημα τfίς 

Καμπότζης. Μιά ξένη δύναμη κατέχει στρατιωτικά τήν Κύ

προ, έχει μεταβάλει τό 1/ 3 τοv πληθυσμοί) σέ πρόσφυγες 
καί έποικίζει τό νησί, όπως συμβαίνει καί στήν Καμπότζη. 

>>Αύτή εlναι σέ συντομία ή Ιστορία τοv Κυπριακού. Καί 

ύπάρχει λύση γι' αύτό. "Οπως εlπα, ol Κύπριοι δέχονται 
δρισμένα τουρκικά αΙτήματα. Δέχονται νά παραχωρηθεί 

25% τοv έδάφους στό 18% τοv πληθυσμού. Δέχονται τό 

πολίτευμα νά έχει δμοσπονδιακή μορφή καί ol τοπικές άρ
χές νά έχουν αύτονομία. Ol 'Ελληνοκύπριοι δέχονται όλα 
τά βασικά αΙτήματα τών Τούρκων, ένώ θά εlχαν τό δικαίω

μα νά ζητήσουν τήν έπάνοδο στό status quo πού προϋπήρ
χε, έφ' όσον ή άνωμαλία έπανορθώθηκε. Παρ' όλα αύτά, 

δέχονται νέο καθεστώς, ένώ ol Τοvρκοι άποκρούουν κάθε 
λύση. Αύτή εlναι ή ύπόθεση τής Κύπρου καί γιά τήν δποία 

θά παρακαλούσα, κύριε πρόεδρε, νά βοηθήσετε. Τό θέμα 

έκκρεμεί καί φέτος στόν ΟΗΕ. 

>> νΕχομε καί διμερείς διαφορές μέ τήν Τουρκία πού ή 

ίδια έχει έγείρει. Στό Αlγαίο ύπάρχουν περί τίς 2.000 νη
σιά, μεγάλα, μικρά, όλα έλληνικά. Ol Τοvρκοι θέλουν νά 
μοιράσουν τό Αlγαίο, άγνοώντας τήν ύπαρξη τών νησιών 

αύτών. Άλλά καί τά νησιά έχουν δικαιώματα άπό τό Διε

θνές Δίκαιο. Τουρκική έπιδίωξη εlναι ή διάσπαση τής ένό

τητος τής έλληνικfίς έπικρατείας. 

>>Στό θέμα τfίς ύφαλοκρηπίδος, έφ ' όσον δέν μποροvμε 
νά συμφωνήσουμε, πρότεινα νά πiiμε στό Διεθνές Δικαστή

ριο ή σέ διαιτησία. 'Υπάρχουν τρείς τρόποι λύσεως τών 
διαφορών α) δ διάλογος, β) ή διαιτησία καί γ) δ πόλεμος. 

'Αφοv μέ τόν διάλογο δέν μποροvμε νά βροvμε λύση, θά 

πρέπει νά πiiμε σέ διαιτησία. Τό έδέχθησαν δυό φορές, 

άλλά μιά έβδομάδα έπειτα ύπαναχώρησαν. Μέ τόν Ντεμι

ρέλ είχαμε ύπογράψει συμφωνία, σέ περίπτωση άποτυχίας 

τοv διαλόγου, νά πiiμε στό Διεθνές Δικαστήριο. Ό κ. Ντε

μιρέλ όμως ύπαναχώρησε, λέγοντας ότι εlχε ύπογράψει 

μέν τό χαρτί, άλλά χωρίς νά τό διαβάσει. 'Η άλήθεια εlναι 

ότι, όταν ύπέγραψε, δ άντίπαλός του δ 'Ετσεβίτ τόν κατη

γόρησε γιά προδοσία καί δ κ. Ντεμιρέλ έφοβήθη. 

>> "Υστερα άπό ένα χρόνο συναντήθηκα μέ τόν Έτσε

βίτ. Tov μίλησα _rιά διαιτησία. Tov εlπα ότι έτσι θά έχουμε 
άντικειμενική κρίση καί θά καλυφθοvμε πολιτικώς. Κανείς 

άπό μiiς δέν θά κατηγορηθεί ότι πρόδωσε έθνικά συμφέ

ροντα. Ό Έτσεβίτ μοv άπάντησε: "Εχεις δίκιο, άλλά 

όταν δ Ντεμιρέλ τό έδέχθη, τόν άπεκάλεσα προδότη. Πώς 

νά τό κάνω τώρα έγώ; Καί έτσι δέν προχωρούμε. 'Ελπίζω 

ότι, άν ή Τουρκία άποκτήσει σταθερή Κυβέρνηση, θά 

άκολουθήσει καί μιά έποικοδομητική στάση, γιατί έγώ θέ

λω εΙρηνική λύση στό πρόβλημα. 

»Εlμαι στήν διάθεσιj τοv κ. προέδρου, γιά νά άπαντήσω 
σέ συγκεκριμένα έρωτήματα. 

Ντένγκ: Τά δσα έκθέσατε ε{ναι άπολύτως σαφή . 

Κ. Καραμανλής: Καί ol Τοvρκοι βεβαίως έχουν τά έπι
χειρήματά τους. 'Εγώ έξέθεσα τά γεγονότα κατά τρόπο 

άντικειμενικό. 

Ντένγκ : Παρόμοια προβλήματα ύπάρχουν σέ δλο τόν 

κόσμο. Καί μείς εχουμε διένεξη γιά ενα νησί μέ τήν 'Ιαπω

νία. Μέ τήν Κορέα, τό Βιετνάμ καί τίς Φιλιππίνες εχουμε 

προβλήματα ύφαλοκρηπίδος. ΕΙναι προβλήματα περίπλο

κα . 

Κ. Καραμανλής: Πολλές χώρες έχουν τέτοια προβλή

ματα, γι' αύτό άλλωστε διαμορφώνεται καί τό Δίκαιο τής 

Θαλάσσης. Καί τά προβλήματα λύνονται μέ τόν διάλογο ή 

τήν διαιτησία. 'Εμείς μέ τούς Τούρκους δέν έχουμε οvτε τό 

ένα οvτε τό άλλο. 
Ντένγκ: 'Αντιλαμβάνομαι τίς δυσκολίες σας . Στό θέμα 

τής ευρωπαϊκής ενοποιήσεως γνωρίζετε τήν στάση μας. 

Κ. Καραμανλής: Εlναι ορθή ή πολιτική σας. 

Ντένγκ : 'Από χρόνια ένδιαφερόμεθα γιά τά προβλήμα

τα τής Εuρώπης . Βασική πολιτική μας ε{ναι ή άντίσταση 

στόν ήγεμονισμό . Σκοπός μας ε{ναι ή ύπεράσπιση τής 

παγκόσμιας είρήνης πού άπειλείται dπό τόν ήγεμονισμό. 

Γνωρίζετε, έπίσης, δτι ε{μαι πάντοτε τής γνώμης δτι ύπάρ

χει κίνδυνος πολέμου σέ παγκόσμια κλίμακα. ν Αν συγκρί

νουμε τό πέρυσι μέ τό πρόπερυσι οί έξελίξεις δέν ε{ναι 

πρός τήν ϋφεση, dλλά πρός τήν ανασφάλεια. 'Όταν λέγαμε 
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δτι οί κίνδυνοι πολέμου αύξάνονται, πολλοί νόμισαν δτι 

έμείς οί Κινέζοι είμαστε πολεμόχαροι. 'Αργότερα, άντελή

φθηκαν, έπισημαίνοντας τούς κινδύνους. 'Απομακρύνουμε 

χρονικά τήν πραγματοποίησή τους πρίiγμα πού δέν σημαί

νει δτι τελικά τούς άποτρέπουμε. 'Ο κίνδυνος του πολέμου 

προέρχεται άπό τόν ήγεμονισμό. 'Από τίς δύο ·Υ περδυνά

μεις, οί 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν τολμουν νά κάνουν πό

λεμο. Λένε δτι καί ή Ρωσία δέν θέλει πόλεμο. Δέν έξαρτίi

ται δμως αύτό άπό τήν θέληση του ήγέτου της, του Μπρέζ

νιεφ σήμερα, του διαδόχου του, δταν έκλείψει. 'Από τό 
1954 πού άνέβηκε στήν έξουσία · ό Κρουστσώφ άλλαξε ή 
πολιτική τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί έγινε παρόμοια μέ 

τήν πολιτική των Τσάρων. Σήμερα ή Σοβιετική ~Ενωση 

εχει τακτικό στρατό 4-5 έκατομμυρία καί στρατηγικά δπλα 
τουλάχιστον ίσα μέ τήν 'Αμερική . 'Έχει τεράστιες ποσό

τητες . συμβατικών δπλων καί ύπερτερεί του συνόλου Εύ
ρώπης καί 'Αμερικής. Οί στρατιωτικές της δαπάνες aντι

προσωπεύουν τό 20% του προϋπολογισμου. Μιλουν κάθε 
μέρα γιά άφοπλισμό, άλλά καί καθημερινά προσθέτουν νέα 

δπλα στό όπλοστάσιό τους. τί σκοπό έχουν τά δπλα αύτά; 

'Ένα καί μόνο: τόν πόλεμο. 'Από χρόνια συζητουμε τό 

θέμα αύτό μέ πολλούς πο~ιτικούς ήγέτες. 'Εξηγουμε τούς 

φόβους μας λόγω παρουσίας 1.000.000 στρατου στά σύνορα 
τής Κίνας. 'Όταν ό Μάο καί ό Τ σού εν Λάι ήταν στήν ζωή, 

έξηγούσαμε δτι τά προβλήματα πρέπει νά τά βλέπει κανείς 
όχι άπό τήν διμερή σκοπιά, άλλά άπό τό πρίσμα τής 

γενικής καταστάσεως του κόσμου. Καί κάθε τόσο οί 'Αμε

ρικανοί μίiς έλεγαν δτι οί Ρώσοι πρόκειται νά μίiς έπιτε

θουν. 'Εμείς 'τούς άπαντούσαμε δτι δέν τό πιστεύουμε. 

»'Ο Μάο έξηγουσε δτι σκοπός τής Ρωσίας εΙ ναι νά 

κάμει θόρυβο στήν 'Ανατολή, άλλά νά κτυπήσει στήν Εύ

ρώπη. ' Από τήν διάταξη του ρωσικου στρατου μπορουμε 

νά καταλάβουμε τίς προθέσεις τής Μόσχας. Τό 1/4 του 
ρωσικου στρατου σταθμεύει στά σύνορα μέ τήν Κίνα, ένώ 

τά 3/4 βρίσκονται στήνΕύρώπη. Στρατηγικός σκοπός τής 
Σοβιετικής ·Ενώσεως εΙ ναι νά κατακτήσει δλόκληρο τόν 

κόσμο. 'Ο σκοπός αύτός θά ύλοποιηθεί άρχίζοντας μέ τήν 

κατάκτηση τfjς Εύρώπης. 

»'Όπως είπατε, κύριε πρόεδρε, ή Δυτική Εύρώπη, μαζί 

μέ τήν ·Ελλάδα έχουν πολλές δυνατότητες οίκονομοτε

χνολογικές καί στρατιωτικές. 'Εμείς μιλώντας γιά τήν Εύ

ρώπη περιλαμβάνουμε καί τήν Μεσόγειο καί τήν Μέση 

'Ανατολή καί μερικές χώρες τής Βορείου 'Αφρικής. w Αν 

χωριζόταν ή Εύρώπη άπό τήν Μεσόγειο, τήν Μέση 'Ανα

τολή καί τήν Βόρειο ' Αφρική, θά άντιμετώπιζε δυσκολίες 

έπιβιώσεως. Οί Ρώσοι, γιά νά πραγματοποιήσουν τίς έπι

διώξεις τους, κινουνται καί σ' αύτές τίς περιοχές. 

>> 'Εδώ καί 7-8 χρόνια έφιστουμε τήν προσοχή τών Εύ· 
ρωπαίων φίλων μας. 'Εκτιμουμε πολύ τήν προσπάθεια γιά 

τήν εύρωπαϊκή ενοποίηση. Μιά δυνατή καί ενωμένη Εύ

ρώπη θά παίξει ίσχυρό ρόλο. 'Εκτιμουμε πολύ τίς προσπά

θειές σας γιά τήν προώθηση τής ύποθέσεως αύτής. 

»Στό μεταξύ, ή Ρωσία έχει ένισχύσει τίς δυνάμεις της 
στήν ' Ανατολή καί τόν Είρηνικό 'Ωκεανό καί έκμεταλλεύ

εται τήν κατάσταση στήν 'Ινδοκίνα γιά νά δημιουργήσει 

στρατιωτικές βάσεις έκεί. Παρ ' δ λ' αύτά, τό κύριο βάρος 

τής ρωσικής προσπαθείας ρίχνεται στήν Εύρώπη. νΟχι εύ

θέως καί κατά μέτωπο, άλλά μέ κυκλωτικές κινήσεις. 

Σπέρνουν διχόνοιες καί άποβλέπουν στήν φιλλανδοποίη-

ση τής Εύρώπης. 'Εμείς έδώ χαίρομε καί έκτιμουμε κάθε 

βήμα πρός ένοποίηση τfjς Εύρώπης. . 
» Έκτιμουμε έπίσης τήν βαλκανική σας πολιτική καί 

είδικώτερα τίς προσπάθειές σας νά καλλιεργήσετε σχέσεις 

μέ τήν Βουλγαρία, πο'υ εΙ ναι χρήσιμες καί λόγω γειτνιάσε
ως. Οί χώρες τής' Ανατολικής Εύρώπης δέν παρουσιάζουν 

πλέον ενα μονολιθικό φαινόμενο. Γνωρίζετε τήν τοποθέ

τηση τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Ρουμανίας .. Ή Βουλγα
ρία εχει βεβαίως στενές σχέσεις μέ τήν Σοβιέτική ΝΕνωση. 

Μερικοί λένε δtι ή Βουλγαρία εΙναι μία άπό τίςΔημοκρα

τίες τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Παρ ' δ λα αύτά εΙναι σκό

πιμο νά συνεργαζόμεθα μέ τήν Βουλγαρία. ΕΙναι πρός τό 

γενικό καλό. Τά Βαλκάνια εχουν πολύ μεγάλη σημασία 
καί ή Ρωσία δέν τό ξεχνίi. Γι' αύτό καί ή ·Ελλάς καί ή 

Τουρκία εχουνσημαντική γεωγραφική θέση. Έκτιμουμε 

τήν πολιτική σας καλλιεργείας σχέσεων μέ τίς Βαλκανικές 
καί Μεσογειακές χώρες. 

>>ΝΟσο γιά τό Κυπριακό, αύτό άφορίi καί τίς σχέσεις 

σας μέ τήν Τουρκία. 'Ενδιαφερόμαστε γιά τήν περιοχή 

αύτή. 'Αλλά, είμαστε τόσο μακρυά καί δέν βρισκόμαστε 

σέ θέση νά προσφέρομε κάτι τό ούσιαστικό. Γνωρίζετε τήν 

στάση μας στόν 'Οργανισμό 'Ηνωμένων 'Εθνών, δπου 

ψηψίζουμε ύπέρ τής Κύπρου. Στό θέμα αύτό δέν μπορουμε 
νά λέμε περισσότερα, γιατί έχουμε τίς ίδιες σχεδόν φιλικές 

σχέσεις μέ έσίiς καί τήν Τουρκία. Συμβουλεύαμε τούς δύο 

φίλους μας νά διαπραγματευθουν, ένώ οί Ρώσοι θέλουν νά 

έκμεταλλευθουν τήν διαφορά σας. 

Κ. Καραμανλής: Ή Ρωσ{q κάνει τήν ούδέτερη. 

Ντένγκ: ·Η Ρωσία φαινομενικά μόνο προσφέρεται νά 

βοηθήσει. Κατά βάθος δμως χαίρεται γιά τήν κατάσταση. 

Καί οί δύο χώρες σας εχουν σημαντική στρατηγική άξία. 

'Όπως είπατε, χρειάζεται διάλογος καί έμείς τό πιστεύομε, 

εστω καί άν χρειασθεί χρόνος. ' Αναφέρατε τίς τρείς λύ

σεις καί θά πρέπει νά καταβληθουν μεγάλες προσπάθειες 

γιά τίς δύο πρώτες. 

Κ. Καραμανλής: Άπέτρεψα δύο φορές τόν πόλεμο. 

ΝΟταν οί Τοvρκοι πήγαν στήν Κύπρο, εlχα καί έγώ δικαί

ωμα νά πάω. Μποροvσα νά στείλω δύο μεραρχίες, έπειδή 

καί ή Έλλάς ήταν έγγυήτρια κα{ τό νησί εlναι έλληνικό. 

Δέν τό έκαμα δμως γιά νά άποφύγω τόν πόλεμο. Παρ' δλ ' 
αύτά δέν άρχισε Q πραγματικος διάλογος. 

>>Πρ{ν τρία χρόνια δ κ. Ντεμιρέλ εlχε σrεfλει στό Αl

γαίο τό "Χόρα" νά κάμει έρευνες σέ έλληνικό χώρο. Ή 

πίεση . του λαοv καί του στρατοί) ήταν νά τό κτυπήσω. 
Ά ντ 'αύτοv δμως έπήγα στό Διεθνές Δικαστήριο καί στό 

Συμβούλιο Άσφαλε{ας. Δέν εlναι άρκετό νά ύπάρχει διά

λογος. Πρέπει έπίσης καί τό άλλο μέρος νά μήν προκαλεί. 

>>Εlχα π'ροτείνει στήν Τουρκία νά ύπογράψει συμφωνία 
μ ή έπιθέσεως καί έλέγχου των έξοπλισμών. 'Ακριβώς γιά 
νά διεξαχθεί δ διάλογος κατά τρόπο ψύχραιμο καί δχι σέ 

κλίμα άπειλών. Τήν πρόταση αύτή εlχα κάνει μέ έπlσημη 

δήλωση στήν Βουλή. Ό κ. Ντεμιρέλ εlχε άρχικά δεχθεί, 

δταν δμως δέκα μέρες άργότερα έστειλα άvτιπροσωπεία 

γιά τήν κατάρτιση τής συμφωνίας, άπήντησε δτι τήν συμ

φωνία νά τήν κάνουμε άφοv λύσουμε τίς διαφορές μας. 

Παρατήρησα τότε δτι, δταν λύσουμε τίς διαφορές μας, δέν 

θά χρειαζόμεθα πιά τέτοια συμφωνία. 'Από αύτά προκύ

πτει δτι δυστυχώς δέv έχω συνομιλητή γιά διάλογο. 

>> ν Αλλο στοιχείο πού δείχνει πόσο δύσκολος εlναι δ 
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διάλογος ε{ναι κ:αί τό έξής: Εlπε δ κ:. πρόεδρος δτι ή 'Ελ

λάς κ:αί ή Τουρκία άπειλοίίνται άπό τήν Ρωσία. Ή 'Ελλάς, 

μετά τήν εlσβολή τής Κύπρου, έφυγε άπό τό στρατιωτικό 

σκέλος τοίί ΝΑΤΟ, γιά τόν λόγο δτι ένα μέλος τής Συμμα

χίας είσέβαλε στήν Κύπρο. Ε{ χα πεί τότε δτι, άν μέ βοηθή

σετε νά λύσω τό Κυπριακό, θά έπιστρέψω. 

»Παρά ταίίτα, χωρίς νά λυθεί τό Κυπριακό, έκαμα πρό

ταση έπιστροφής στήν στρατιωτική δομή τοίί ΝΑ ΤΟ. 

'Ακ:pιβώς γιά νά ένισχυθεί ή Συμμαχία. "Ολοι ο{ σύμμαχοι 

τό έδέχθηκ:αν κ:αί μόνη ή Τουρκία πρόβαλε βέτο. Συμφέρει 

κ:αί τήν Τουρκία νά έπανέλθει ή 'Ελλάς. Ή Τουρκία χω

ρίς τήν 'Ελλάδα ε{ναι άχρηση γιά τήν άμυνα τής Εύρώπης. 

ν Α ν κοπεί ή 'Ελλάς, ή Τουρκία άποκ:όπτεται άπό τό 

ΝΑΤΟ. Ε{ναι έπομένως συμφέρον τής Τουρκίας κ:αί τής 

Εύρώπης ή 'Ελλάς νά ξαναβρεί τήν θέση της στό στρατιω

τικό σκέλος τοίί ΝΑΤΟ. Οι' Τοίίρκ:οι άποδυvαμώνουν τήν 

Συμμαχία μέ τό βέτο τους. 'Η νοτιοανατολική πτέρυξ ε{ ναι 

ύπό διάλυση έξ αlτίας τής Τουρκίας. Αόγω τοίί Κυπριακ:οίί 

κ:αί έμποδίζοντας τήν 'Ελλάδα νά έπανέλθει στήν Συμμα

χία, ή Τουρκία ύποσκ:άπτει τήν άμυνα τής Εύρώπης. 

Ντένγκ: ΕΙ ναι θέματα περίπλοκα. Είμαστε σύμφωνοι μέ 

τήν πολιτική σας., 

Κ . Καραμανλής : Τά άνέφερα δλ' αύτά, γιατί δ κ:. πρόε

δρος ε{πεν δτι ή Εύρώπη πρέπει νά ένισχυθεί κ:αί ή άμυνά 

της νά σταθεροποιηθεί. Δέν έπιδίδομαι σέ κατηγορίες 

έναντίον τής Τουρκίας, άλλά άπαντώ στίς σωστές παρατη

ρήσεις τοίί κ:. προέδρου. 

Ντένγκ: Παρόμοια προβλήματα ύπάρχουν στόν κόσμο . 

"Οπως όρθά είπατε, όταν στήν Τουρκία ύπάρξει σταθερή 

Κυβέρνηση , ίσως βοηθήσει στήν έξεύρεση ρυθμίσεων. 

Κ. Καραμανλής : Τό έλπίζω κ:αί τό εύχομαι. 'Από πέντε 

χρόνια προσπαθώ. 

Ντένγκ: Γιά τό Αίγα ίο δέν ξεύρομε πολύ καλά τήν κατά

σταση. Κάποτε ενας φίλος Τουρκος εΙπε ότι εχετε νησιά 

πολύ κοντά στήν 'Ανατολή. 'Εμείς πιστεύουμε στό άπα

ραβίαστο του έθνικου έδάφους. Γιά τό εδαφος δέν ύπάρχει 

άμφιβολία . Γιά τήν οίκονομική όμως έκμετάλλευση μπο

ρεί νά βρεθεί διακανονισμός. 

Κ. Καραμανλής: Αύτό λέμε κ:αί έμείς. Ή έλληνικ:ή κυ

ριαρχία στά νησιά δέν έχει μόνο lστορικ:ές ρίζες, άλλά 

βασίζεται κ:αί σέ διεθνείς συμφωνίες. Πρίν 60 χρόνια λύ
σαμε τίς διαφορές μας στήν Αωζάννη. Οί Τοίίρκ:οι έδέχθη
κ:αν τήν έλληνικ:ότητα τών νησιών. Δέν τίθεται έπομένως 

θέμα κυριαρχίας. Τά νησιά δμως έχουν κ:αί τά οlκ:ονομικ:ά 

τους δικαιώματα. 

Ντένγκ: "Εχουμε καί μείς άνάλογα προβλήματα μέ τήν 

'Ιαπωνία . "Α ν καί μπορουμε νά έπικαλεσθουμε τήν θεωρία 

ότι τό έπίμαχο νησί άποτελεί προέκταση τής Κίνας καί 

έπομένως άνήκει στήν Κίνα, ο{ 'Ιάπωνες ίσχυρίζονται ότι 

εΙ ναι δικό τους . Κατά τήν έπίσκεψή μου στήν 'Ιαπωνία 

κάποιος δημοσιογράφος μου εΙχε βάλει σχετικό έρώτημα. 

' Απήντησα, lίς άφήσουμε κατά μέρος τό θέμα κυριότητος, 

μπορουμε νά συζητήσουμε όμως γιά κοινή έκμετάλλευση . 

Κ. Καραμανλής: 'Υπάρχει βασική διαφορά μεταξύ τών 

δύο περιπτώσεων. Στήν δική μας περίπτωση δέν ύπάρχει 

άμφισβήτησις κυριότητος. Τά νησιά τοίί ΑΙγαίου ε{ ναι έλ

ληνικ:ά. 

Ντένγκ : 'Ήθελα νά πώ ότι σέ δρισμένα σημεία μπορεί 

νά ύπάρξει δρισμένη έλαστικότης. 

Κ. Καραμανλής : Τό κάνω, άλλά ο{ Τοίίρκ:οι ε{ναι παρά

λογοι. 

»Δέν ήλθα έδώ γιά νά λύσω τίς διαφορές μου μέ τήν 

Τουρκία. ν Α ν έθιξα αύτά τά προβλήματα ε{ναι έπε ι δ ή δ κ:. 

πρόεδρος άναφέρθηκ:ε στήν άμυνα τής Εύρώπης. Δέν ε{ναι 

σωστό σέ ξένη χώρα νά κατηγορείς τόν άντίπαλό σου. 

Ούτε θέλω νά σίiς μετακ:υλήσω τά βάσανά μου κ:αί τά προ

βλήματά μου. 

Ντένγκ: Τό καταλαβαίνω άπολύτως. 

Καραμανλής: 'Α νέφερε δ κ:. πρόεδρος δτι πόλεμο θά 

μποροίίσαν νά προκαλέσουν οί δύο 'Υπερδυνάμεις. Οί 
'Αμερικανοί βέβαια δέν έχουν τέτοια πρόθεση. "Α ν ε{ χα ν 

τέτοια πρόθεση θά τό έκαναν τήν έπομένη τοίί πολέμου πού 

ήσαν πανίσχυροι. 

))Δέν ξέρω άν οί Ρώσοι έχουν τέτοια πρόθεση. "Ήμουν 

πρίν ένα μήνα γιά πρώτη φορά στήν Μόσχα. Προσπάθη

σαν νά μέ πείσουν δτι ε{ναι προσηλωμένοι στήν εlρήνη 

κ:αί δτι δέν έχουν έπεκ:τακ:τικ:ές έπιδιώξεις. Μπορεί κατά 

50% νά ε{ναι εlλικ:ρινείς κ:αί κατά 50% νά ύποκ:ρίνονται. 

Κάνουν πάντως έπίμονη προσπάθεια νά πείσουν δτι θέλουν 

εlρήνη. 'Ερώτησα, άφοίί δέν έχετε έχθρικ:ές διαθέσεις, γι

ατί έξοπλίζεσθε; γιατί θέλετε ύπεροχή δπλισμών; 'Απήν

τησαν, γιά λόγους άσφαλείας κ:αί άμυντικ:οuς. 'Ερώτησα, 
ποιός σίiς άπειλεί; 'Η Δυτική Εύρώπη δέν σίiς άπειλεί, δέν 

θέλει κ:αί δέν μπορεί. Είμαστε Ι 5 χώρες δημοκρατικές, χω
ρίς κεντρική έξουσία πού μπορεί νά πάρει άποφάσεις, έπί 

πλέον λείπουν τά πολεμικά μέσα. Άπαντοίίν: "Οτι μίiς 

άπειλεί ή 'Αμερική. Παρατήρησα δτι, άν ή 'Αμερική ήθε

λε πόλεμο, θά τόν έκαμε δταν ήταν πολύ ίσχυρότερη κ:αί 

δέν θά άφηνε νά άναπτυχθείτε κ:αί σείς. 

Ντένγκ: Δέν εΙπαν ότι τούς άπειλεί ή Κίνα; 

Κ. Καραμανλής: Ρώτησα ποιός τούς άπειλεί κ:αί άπήν

τησαν, ο{ προσπάθειες τών 'Αμερικανών νά συμπήξουν 

Συνασπισμό 'Ηνωμένων Πολιτειών, Εύρώπης, 'Ιαπωνίας 

κ:αί Κlνας. Ε{πα δτι εlναι πλάνη κ:αί δτι κανείς δέν έπιδιώ

κ:ει κάτι τέτοιο. 

))Σέ κάθε περίπτωση προσπαθοίίσαν νά μέ πεlσουν δτι 

ε{ναι φιλειρηνικοί κ:αί δτι δπλίζονται διότι αΙσθάνονται 

δτι άπειλοίίνται . 'Απαvτοίίσα δτι, άν πράγματι σείς φοβίi

σθε έμίiς κ:αί μείς έσίiς, τότε ύπάρχει άμοιβαία δυσπιστία. 

Γιά νά διαλυθεί χρειάζεται Ισορροπία δυνάμεων. 'Η άπάν

τησις ε{ναι δτι συμφωνοίJν. Πρόσθεσα τότε πώς συμφωνεί

τε, όταν έχετε τόσο μεγάλη ύπεροχή; Πρότειναν νά μειώ

σαμε τίς δυνάμεις μας άναλογικ:ά κατά τό ίδιο ποσοστό. 

Παρατήρησα δτι χρειάζεται νά τεθεί κ:αί στίς δύο πλευρές 
άνώτατο δριο δυνάμεων σέ άπόλυτους άριθμούς. Αένε, βέ

βαια, δτι έκ:είνοι έχουν περισσότερες άνάγκ:ες γιατί έχουν 

νά άντιμετωπίσουν τήν Εύρώπη, τήν 'Αμερική κ:αί τήν Κί

να. Στήν Εύρώπη δμως, δπως ε{πα, έχουν τέτοια ύπεροχή 

δυνάμεων πού μποροίJν νά μεταφέρουν τμήμα τους στήν 

'Ανατολή. Αύτός ε{ ναι άλλος λογαριασμός, ε{παν. Ή Δύ

ση προσπαθεί νά ένισχύσει τίς δυνάμεις της, γιατί ή Ρωσία 

έχει ύπεροχή. Μ ' αύτό τόν σκοπό τό ΝΑΤΟ θά συσκεφθεί 

γιά τήν ένίσχυση τοίJ πυρηνικ:οίJ δπλισμοίJ τοίJ μέσου βε

ληνεκ:οίJς. Καί θά προχωρήσει στήν πραγματοποίηση, 

έκτός άν ή Ρωσία δεχθεί τήν άποκ:ατάσταση lσορροπίας 

δυνάμεων κ:αί έλεγχόμενο άφοπλισμό. 

)) "Οσον άφορά τό γενικότερο θέμα τοίJ πολέμου, δέν 
προβλέπω δτι ή Ρωσία θά έπιδιώξει νά κυριαρχήσει στόν 
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κ6σμο μέ π6λεμο. 'Ο π6λεμος μέ τ6 ένδεχ6μενο χρησιμο

ποιήσεως πυρηνικών δπλων έμπερικλείει τρομερούς κινδύ

νους καί γι' αύτή τήν ίδια. Ή Ρωσία έπιδιώκει νά έπιβλη

θεί μέ τήν έσωτερική διάβρωση καί ύπον6μευση τών καθε

στώτων τών ξένων χωρών. Προκαλεί πολιτικές άνατροπές 
χωρίς κίνδυνο πολέμου. Αύτ6 ε{ναι Ιδιαίτερα έπικίνδυνο 

καί πρέπει νά τ6 προσέξουμε. Χρειάζεται όργανωμένη 

προσπάθεια γιά νά άντισταθοίJμε στήν ύπονομευτική πολι

τική τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. Αύτ6 βέβαια δέν σημαίνει 

δτι δέν θά πρέπει vά έξοπλιζ6μεθα. Γιατί, δταν ένας έχει 
μεγάλη ύπεροπλία, μπορεί νά ύποκύψει σέ πειρασμ6 καί νά 
παρασυρθεί στήν πρ6κληση πολέμου. 

ι>Πρέπει λοιπ6ν νά έξοπλιζ6μεθα άλλά καί νά άποτρέ

πουμε τήν πολιτική ύπονομεύσεως τών Ρώσων σέ πολλά 

μέρη τοίJ κ6σμου. 'Αφ' έν6ς νά έξοπλιζ6μαστε έπιδιώκον

τας μιά Ισορροπία δυνάμεων καί άφ' έτέρου νά προσπαθοίJ

με νά προλαμβάνουμε τήν διείσδυση τής Ρωσίας πολιτι

κώς. Εlναι ο{ δύο τρ6ποι γιά νά άποφύγουμε έπικίνδυνες 

περιπέτειες στ6ν κ6σμω). 

«14 Νοεμβρίου 1979 
Κ. Καραμανλής: Ε{χα πεί χθές δτι θά ήθελα νά άκούσω 

γιά τά προβλήματα τής περιοχής σας. 

Ντένγκ:: Εύχαρίστως, νά έκ:θέσω δρισμένες γενικές άπό

ψεις γιά τήν είρήνη κ:αί τήν άσφάλεια. Μιλήσατε χθές γιά 

τήν ίσορροπία δυνάμεων στόν κόσμο κ:αί γιά τούς κινδύ

νους πολέμου. Τονίσατε έπίσης τούς κινδύνους πού γεννa 

ή σοβιετική πολιτική διεισδύσεως κ:αί ύπονομεύσεως. 

'Εμείς μελετοϋμε συχνά τά προβλήματα αύτά. 'Από γενι

κής άπόψεως νομίζουμε δτι ή παγκόσμια κοινή γνώμη φο

βάται περισσότερο τούς κινδύνους πολέμου. Πρίν λίγα χρό
νια δ κόσμος μιλοϋσε λιγότερο γιά πόλεμο. Σήμερα δμως 

πολλές χώρες, δπως οί 'Ηνωμένες Πολιτείες, τό 'Ινστιτοϋ

το Στρατηγικών Μελετών τοϋ Λονδίνου, άναφέρονται συ

χνά στό ένδεχόμενο πολέμου. 'Έχουν γραφεί βιβλία πού 

τονίζουν δτι ή δεκαετία 1980 θά εΙναι έπικ:ίνδυνη . 

Κ. Καραμανλής: Τ6 λένε αύτ6, γιατί ή άνατροπή τής 

ίσορροπίας δυνάμεων στά χρ6νια 1980 θά ε{ναι σοβαρ6τε
ρη. 

Ντένγκ:: 'Όσο κ:αί νά μιλa ή Σοβιετική uΕνωση γιά 

άφοπλισμό, ή ταχύτης άναπτύξεως τής βιομηχανίας τών 

άτομικ:ών κ:αί συμβατικών δπλων εΙναι καταπληκτική. 

'Επίσης κ:αί ή άνάπτυξη τοϋ ναυτικ:οϋ της. Παρατηρείται 
ετσι δλο κ:αί μεγαλύτερη άνισορροπία. 

Κ. Καραμανλής : Τ6 γνωρίζω καί θά σίiς δώσω καί συγ

κεκριμένους άριθμούς. 

Ντένγκ:: 'Η Σοβιετική 'Ένωση εχει έντείνει τούς έξο

πλισμούς της σέ δλες τίς περιοχές . Στήν Μέση 'Ανατολή 

λόγω κ:αί τών άντιθέσεων τών 'Αράβων εχουν μεγαλώσει 

τά περιθώρια τής σοβιετικής οράσεως. 'Επίσης, τό 
'Αφγανιστάν εΙ ναι ενα aλλο καίριο πρόβλημα. Στό 'Ιράν 

δ Χομεϊνί δέν εχει βέβαια φιλικές σχέσεις μέ τήν Μόσχα, 

άλλά ή Μόσχα άποβλέπει νά έκ:μεταλλευθεί τήν κατάστα

ση. Καί στήν 'Ινδοκίνα, τό Βιετνάμ εχει τίς πλάτες τής 

Ρωσίας. Στόν Είρηνικ:ό, μέ βάση τό Βλαδιβοστόκ:, ή Ρωσία 

διατηρεί ίσχυρό στόλο. Καί ή Νότια 'Υεμένη βρίσκεται 

κάτω άπό τόν ελεγχο τής Ρωσίας. Μέ τίς δυνάμεις τής 

Κούβας, ή Ρωσία διεισδύει στήν ' Αφρική. 'Όλα αύτά δεί

χνουν δτι ή Ρωσία εχει έπιταχύνει τίς δραστηριότητές της 

σέ δλο τόν κόσμο. ~Εχει έπεκ:ταθεί άκ:όμη κ:αί στό προαύ

λιο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. UΟπως γνωρίζετε, στήν 

Κούβα ύπάρχουν στρατιωτικά τμήματα πού έστάλησαν πέ

ρυσι ij προπέρυσι. 
Κ. Καραμανλής: Τά έχει 17 χρ6νια έκεί. 
Ντένγκ:: Πρίν 10 χρόνια ε{χε λίγο στρατό. Τώρα τόν 

εχει ένισχύσει σέ άντάλλαγμα τής άποστολής Κουβανέζων 

στήν 'Αφρική. 

Κ. Καραμανλής: Δέν ε{ναι τ6σο ο{ δυνάμεις τών Ρώ

σων, δσο τά σφάλματα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

Ντένγκ:: Σημασία δεν εχει τόσο ή δύναμη πού διατηρεί 

ή Ρωσία στήν Κούβα κ:αί πού άνέρχεται σέ μιά ταξιαρχία. 
'Η Ρωσία δοκιμάζει τήν άντίδραση τής • Αμερικής πού 
φαίνεται άδύναμη . Καί αύτό άντιστρόφως ένθαρρύνει τούς 

Ρώσους. Τό ίδιο κ:αί γιά τήν Εύρώπη . 'Εάν δείχνει άδυνα

μία, ένθαρρύνει τίς έπεκ:τατικ:ές όρέξεις τών Ρώσων. Γενι

κά, ύπολογίζεται δτι τό 1984-85 ή Ρωσία θά εχει φθάσει 
στό άνώτατο δριο τής ίσχύος της κ:αί ή άνισορροπία μέ τήν 

Δύση θά εχει διευρυνθεί περισσότερο. Τότε, στά χρόνια 

αύτά κ:αί ή Ρωσία θά εχει άνεπάρκ:εια πετρελαίου. Καί ετσι 

θά ύπάρξει άνταγωνισμός γιά τήν κατάκτηση τοϋ πετρε

λαίου. 'Επίσης ύπάρχει άνησυχία γιά τό τί θά συμβεί στήν 

Γιουγκοσλαβία μετά τόν θάνατο τοϋ τίτο, δπόταν ή Ρωσία 

θά προσπαθήσει νά έκ:μεταλλευθεί τήν κατάσταση. Γι' αύ

τούς δλους τούς λόγους, πολλοί λένε δτι ή περίοδος 1984-
85 θά ε{ναι έξαιρετικ:ά έπικ:ίνδυνη γιά τήν άνθρωπότητα. 
Τήν πρόβλεψη αύτή θεωροϋμε βάσιμη. Δέν πιστεύουμε δτι 

πρίν τό 1984 ή Ρωσία θά εχει τήν δύναμη νά έξαπολύσει 
πόλεμο. ~Εχει άκ:όμη άρκ:ετά τρωτά κ:αί άδυναμίες κ:αί δέν 

εχει παγιώσει τίς θέσεις της σέ δλη τή γή . 0{ έξελίξεις 
έξαρτώνται άπό τό πώς άντιμετωπίζομε τό Σοβιέτ. • Εάν ή 
άντίδρασίς μας εΙναι ίσχυρή θά παρατείνουμε τόν χρόνο 

πού προηγείται τής έκ:ρήξεως πολέμου. UΕνα εΙναι βέβαιο, 

δτι δλοι μιλάνε γιά ϋφεση κ:αί άφοπλισμό. Δέν πιστεύουμε 

δτι θά γίνουν. Γιά άφοπλισμό μιλάνε τώρα κ:αί 30 χρόνια. 
Κ. Καραμανλής: Αύτ6 ε{πα καί έγώ. 

Ντένγκ:: 'Εμείς άνέκ:αθεν δέν πιστέψαμε. 

Κ. Καραμανλής: Ό άφοπλισμ6ς προϋποθέτει άμοιβαία 

έμπιστοσύνη καί ίσορροπlα δυνάμεων. Στ6ν ΟΗΕ ε{χα πεί 

δτι τ6 θέμα ύφέσεως καl άφοπλισμοίJ μοιάζουν μέ τ6 αύγ6 

καί τήν κ6τα. Π δηλαδή προηγήθηκε. Πρέπει νά δημιουρ

γηθοίJν συνθήκες άσφαλεlας γιά νά ύπάρξει άφοπλισμ6ς. 

Ντέγκ:: 'Ο άφοπλισμός άφορα ίδίως τίς ·Ηνωμένες Πο

λιτείες κ:αί τήν Ρωσία, πού εχουν στρατηγικά πυρηνικά 
δπλα. Οϋτε ή Εύρώπη δέν εχει τέτοια στρατιωτικά μέσα. 

Κ. Καραμανλής: Ή Εύρώπη προστατεύεται άπ6 τίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ντένγκ:: ΟΙ Εύρωπαίοι άνησυχοϋν aν ή κάλυψη αύτή 

ε{ναι άρκ:ετή κ:αί άσφαλής. 

Κ. Καραμανλής: Γι' αύτ6 ύποστηρίζω τήν ένοποίηση 

τής Εύρώπης, γιά νά καταστεί αύτοδύναμη καί νά συνεργά

ζεται μέ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς νά έξαρτiiται άπ6 

αύτές. Αύτοδύναμη ή Εύρώπη, συνεργαζ6μενη lσ6τιμα μέ 

τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, άποτελεί άντίβαpο τής Ρωσίας. 
Πολλοί Εύρωπαίοι δέν τ6 καταλαβαίνουν. 

Ντένγκ:: Τό καταλαβαίνουν δλο κ:αί περισσότερο. 

Κ. Καραμανλής: Τ6 καταλαβαίνουν άλλά δέν θέλουν νά 

κάνουν θυσίες. 

Ντένγκ:: 'Από πρόσφατό του ταξίδι στήν Εύρώπη, δ 
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πρόεδρος Χούα άπεκόμισε τήν εντύπωση δτι οί ήγέτες μι

λάνε περισσότερο μέ αυτό τό πνεύμα. 

Κ. Καραμανλής: Δέν συμπίπτουν δλων οί σκέψεις. 

ν Αλλοι aνησυχουν περισσ6τερο καί άλλοι λιγ6τερο. 'Η 

Εύρώπη πρέπει νά aποκτήσει ένιαία πολιτική βούληση. 

Ή έλλειψη τέτοιας βουλήσεως aποτελεί τήν αδυναμία τής 

Εύρώπης. 

Ντένγκ: 'Εμείς μέ τήν 'Αμερική εγκαινιάσαμε τίς σχέ

σεις μας τό 1972. 'Από τότε λέγαμε στούς 'Αμερικανούς, 
μή νομίζετε δτι μόνο οί άλλες χώρες εξαρτώνται άπό τήν 

προστατευτική σας όμπρέλλα. Καί σείς χρειάζεστε τήν 

προστατευτική όμπρέλλα τής Ευρώπης. Καί τίθεται θέμα 

εμπιστοσύνης τής Ευρώπης πρός τήν 'Αμερική. Καί τονί

σαμε δτι μέ συμπεριφορά ίσοτιμίας πρός τήν Ευρώπη, μέ 

σχέσεις έταίρων μπορεί νά δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύ

νης. Διαφορετικά χάνετε τήν εμπιστοσύνη τής Ευρώπης 

πρός τήν 'Αμερική. Τό θέμα τής βόμβας ουδετερονίου κά

νει τούς Ευρωπαίους νά μήν πιστεύουν στήν 'Αμερική. 

»'Όταν εlχα έπισκεφθεί τήν Οόάσιγκτων, πολλοί 

'Αμερικανοί διερωτήθηκαν άν ή Κίvά ήταν άντίθετη στήν 
συμφωνία περιορισμοί> τών στρατηγικών δπλων (SAL τ). 
ΕΙπα στόν πρόεδρο Κάρτερ καί σέ μέλη του Κογκρέσσου 

δτι ή Κίνα δέν εlναι άντίθετη στίς διαπραγματεύσεις καί 

στήν υπογραφή τής συμφωνίας. 'Αλλά προειδοποίησα 

ταυτοχρόνως λέγοντας, μ ή τρέφετε αυταπάτες δτι . μέ τέ

τοιες συμφωνίες μπορείτε νά δεσμεύσετε τήν Ρωσία. 'Υπο

γράψετε άν θέλετε, άρκεί νά καταλαβαίνετε δτι τέτοιες 

συμφωνίες παίζουν περιορισμένο ρόλο. Είχατε ijδη υπο

γράψει τρείς τέτοιες συμφωνίες. Σκόπιμο εlναι νά κάνετε 

τόν άπολογισμό άπό τήν πείρα τής έφαρμογής τους. 'Η μία 

συμφωνία εlχε υπογραφεί τό 1963, μέ τήν συμμετοχή καί 
τής 'Αγγλίας. Τότε υπήρχε μεγάλη διαφορά δυνάμεων 

μεταξύ 'Αμερικής καί Ρωσίας. Καί γιά νά χρησιμοποιήσω 

τήν γλώσσα τής είλικρίνειας, θά προσθέσω δτι ή συμφωνία 

αυτή εΙ χε καί σκοπό νά δεσμεύσει τήν Κίνα. 'Η Ρωσία τό 

ί\δειξε σαφώς, ένώ ή 'Αμερική έθΕώρησε δτι μέ τήν συμ
φωνία αυτή θά μπορούσε νά περιορίσει τούς ρωσικούς 

έξοπλισμούς. 'Αντιθέτως ή Ρωσία παρήγαγε περισσότερα 

δπλα. 

»Τό 1972 'Αμερικανοί καί Ρώσοι υπέγραψαν άλλη 

συμφωνία. Τότε, δ συσχετισμός τών δυνάμεων εlχε μετα

βληθεί υπέρ τής Ρωσίας. τέλος, ή συμφωνία του 1974 πού 
έγινε στό Βλαδιβοστόκ. Τότε παραδέχθηκαν καί oi 'Ηνω
μένες Πολιτείες ίσότητα μέ τήν Ρωσία. Καί πρίν υπογρα

φεί ή συμφωνία αυτή, ήλθε δ Κίσινγκερ στό Πεκίνο γιά νά 

μiiς ενημερώσει καί νά πεί δτι ή Κυβέρνησή του παραδέ

χθηκε τήν ίσότητα δυνάμεων μέ τήν Σοβιετική 'Ένωση. 

Παραδέχθηκε επίσης δ1:ι ή συμφωνία αυτή δέν μπορεί ου

σιαστικά νά περιορίσει οϋτε τήν Ρωσία, οϋτε τίς 'Ηνωμέ

νες Πολιτείες. Πράγματι, στήν συμφωνία αυτή δέν γίνεται 

άναφορά στήν ποιότητα των δπλων πού ε{ναι τό κλειδί του 

προβλήματος. Τότε, ε{πα στόν κ. Κίσινγκερ δτι στήν συνέ

χεια του άγώνος δρόμου θά άποδειχθεί δτι ή Ρωσία τρέχει 

πιό γρήγορα. Γι' αυτό, μιλώντας μέ μέλη του Κογκρέσσου, 

ετόνιζα δτι, άφοί> τήν πάθατε τρείς φορές, καιρός ε{ναι νά 

βάλετε μυαλό. 

»'Όπως εΙ πα ijδη, δέν είμαστε έναντίον διαπραγματεύ

σεων καί συμφωνιών. Θεωρούμε μόνο δτι τέτοιες συμφωνί

ες δέν περιορίζουν τούς Ρώσους. 

»Γιά νά άντιμετωπίσουμε τόν ήγεμονισμό, χρειάζεται 

νά κάνουμε κάτι τό πιό συγκεκριμένο καί ουσιαστικό. ΕΙ

ναι δυνατόν νά παραταθεί ή περίοδος μέχρι του πολέμου. 
Γιά τόν σκοπό δμως αυτό χρειάζονται σταθερές προσπά

θειες. 'Η έξέλιξη τών σχέσεων Κίνας καί 'Ιαπωνίας. 'Η 

δμαλοποίηση τών σχέσεων Κίνας καί 'Ιαπωνίας άποτε

λοί>ν βήματα πρός τόν σκοπό αυτό . Συμβουλέψαμε τήν 

'Αμερική νά ενισχύσει τήν άμοιβαία έμπιστοσύνη μέ τήν 

Ευρώπη καί νά ένθαρρύνει τήν ενοποίηση τής Ευρώπης. 

'Επίσης, προτρέπομε τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί τήν 

'Ιαπωνία σέ συνεργασία. Γι' αυτό oi Ρώσοι σiiς ε{ παν δτι 
έχουν άνησυχίες γιά συνεργασία 'Ηνωμένων Πολιτειών, 

Ευρώπης, 'Ιαπωνίας καί Κίνας. ν Ε χουν δίκιο, αυτό προ

σπαθούμε νά κάνουμε. Καί εφ' δσον ενισχύσουμε τίς 

άμυντικές μας δυνάμεις, θά μπορέσουμε νά ματαιώσουμε τά 

στρατηγικά σχέδια των Ρώσων. Καί έφ' δσον μέ τήν προε

τοιμασία αυτή θά είμαστε ίσχυροί, οί Ρώσοι δέν θά τολμή

σουν νά κάνουν πόλεμο. Πρέπει νά διαταράξουμε τά στρα

τηγικά σχέδια τών Ρώσων νά κατακτήσουν τόν κόσμο. 

Μήν τρέφομε αυταπάτες. Μήν έφησυχάζουμε. "Αν τό έπιτύ

χομε, εlναι δυνατόν νά κερδίσουμε περισσότερο χρόνο. 

Κ. Καραμανλής: Σέ αύτ6 τ6 συμπέρασμα κατέληξα καί 

έγώ χθές. 

Ντένγκ: 'Επιθυμία τής Κίνας εΙ ναι γιά 20 τουλάχιστον 
χρόνια νά μή ξεσπάσει πόλεμος. 

Κ. Καραμανλής: Γιά νά aποτραπεί δ π6λεμος χρειάζον

ται δύο πράγματα: (Ι) Νά έξαλειφθεί ή ύπεροχή τής Ρωσίας 
σέ δπλισμ6. Τήν μεγαλύτερη έγγύηση aποτελεί ή ίσορρο

πία τών δυνάμεων. Αύτή τήν στιγμή ή Ρωσία έχει ύπεροχή. 

Έπομένως, είτε πρέπει ή Ρωσία νά μειώσει τίς δυνάμεις 

της, είτε ή Δύση νά αύξήσει τίς δικές της. (2) Πρέπει νά 
aποτρέψουμε τήν ρωσική πολιτική διεισδύσεως σέ διάφο

ρες περιοχές. Διαφορετικά, έπεκτείνεται χωρίς π6λεμο. Οί 

λαοί πού ε{ναι έκτεθειμένοι σέ τέτοια διείσδυση πρέπει νά 

ένισχύονται. 

»Συμφωνουμε, πρώτον, γιά τήν Ισορροπία έξοπλισμών 

καί δεύτερο γιά τήν λήψη μέτρων γιά τήν aποτροπή διεισ

δύσεως. Αύτ6 προϋποθέτει ένιαία πολιτική Εύρώπης -
'Αμερικής, ή δποία δέν ύπάρχει τώρα. 'Ο καθείς έκτιμii 

τήν κατάσταση κατά τρ6πο διάφορο. Ύποστηρίζω τήν 

τοποθέτηση στήν Εύρώπη πυρηνικών δπλων μέσου βελη

νεκους καί τ6 θέμα συζητείται καί πρ6κειται νά ληφθουν 

άποφάσεις του ΝΑ ΤΟ τ6ν Δεκέμβριο. Στήν Μ6σχα, δ 

Μπρέζνιεφ μου ε{πε δτι, dν έγκατασταθουν αύτά τά δπλα, 

θά πάμε σέ κλιμάκωση, 'Απήντησα δτι, dν θέλετε νά άπα

φύγουμε αύτ6, θά πρέπει νά μειώσετε τίς δυνάμεις σας. 

Ντένγκ: ·Η Ρωσία υποκρίθηκε δτι άποσύρει 20.000 άν
δρες. 

Κ . Καραμανλής: Μου τ6 εlχε πεί δ Μπρέζνιεφ πρίν τ6 
έξαγγείλει δημ6σια. Του άπήντησα δτι οί δυνάμεις πού 

προτίθεται νά άποσύρει εlναι άσήμαντες, dν έπρ6κειτο νά 

μειωθεί ή ύπεροχή. Οί Ρώσοι έχουν στήν Εύρώπη 115 με
ραρχίες, ένώ ή Δύση έχει μ6νο 85. Ol aνατολικοί έχουν 
30.000 τάνκς καί οί Δυτικοί 17.000. Εlπα στ6ν Μπρέζνιεφ 
δτι μέ τ6 νά aποσύρει 1.000 τάνκς καί 20.000 στρατιώτες 
δέv άποκαθιcrτii τήν lσορροπία. 'Απήντησε δτι ήταν χει

ρονομία καλής θελήσεως. 

»'Υπάρχει έρώτημα, dν οί Εύρωπαίοι θά δεχθουν τελικά 

τήν έγκατάσταση στ6 έδαφ6ς τους πυρηνιών δπλων μέσου 
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βεληνεκοϊ5ς. 'Εγώ λέγω στούς Εύρωπαίους δτι δ Μπρέζνι

εφ κάνει έπίθεση είρήvης γιά νά δημιουργήσει έντυπώσεις. 

·Επομένως, σέ πρώτη φάση ένδείκνυται νά κάνουμε άντε

πlθεση είρήνης. Νά δώσουμε δηλαδή στήν δημοσιότητα 

τούς άριθμούς πού δείχνουν τήν ύπεροχή τών Ρώσων. Γιά 

νά δεχθοϊ5ν οί εύρωπαίΊωί λαοί τήν έγκατάσταση τών 

δπλων αύτών χρειάζεται διαφώτιση μέ βάση συγκεκριμένα 

στοιχεία. Τό έπόμενο στάδιο εlναι νά ληφθεί ή άπόφαση 

δτι ή Εύρώπη θά δεχθεί αύτά τά δπλα. 'Από τή στιγμή 

δμως πού θά ληφθεί μέχρι τής έκτελέσεώς της θά περάσουν 

τρία χρόνια. Πρίν έγκατασταθοϊ5ν λοιπόν τά δπλα, νά κλη

θεί ή Ρωσία νά δεχθεί τήν άποκατάσταση τής έλεγχόμενης 

lσορροπίας. ~Αν ή Ρωσία δεχθεί τήν Ισορροπία, τότε ή 

κατάσταση έξομαλύνεται, διαφορετικά τά δπλα θά έγκα

τασταθοϊ5ν. Αύτά έπρότεινα στούς Εύρωπαίους. 

Ντένγκ : Καί συμφώνησαν; 

Κ. Καραμανλής : Ναί, άλλά δέν έκαμαν τό πρώτο, προ~ 

κειμένου νά έξασφαλισθεί δ ψυχολογικός παράγων. 

Ντένγκ : νΕχετε δίκιο . 

Κ. Καραμανλής: Δέν ξέρω άν δ πόλεμος εlναι άναπό
φευκτος. Πάντως πρέπει νά έπιδιωχθεί ή Ισορροπία. Είτε 

μέ αuξηση τής δυνάμεως τών Δυτικών είτε μέ μείωση τής 

δυνάμεως τών Ρώσων. Προϋπόθεση τής εlρήνης εlναι ή 

Ισορροπία δυνάμεων. 

Ντένγκ: Δέν ξέρω άν εχετε προσέξει τήν εκθεση του 

Πέμπτου Συνεδρίου γιά τήν εξωτερική πολιτική τής Κίνας 

εναντίον του ήγεμονισμου καί τήν ύπεράσπιση τής είρή

νης . 

Κ . Καραμανλής : Σ' αύτές τίς έπιδιώξεις συμφωνοϊ5με, 

άλλά τό έρώτημα εlναι πώς έπιτυγχάνονται. 

Ντένγκ : Κατά τήν γνώμη μας, ή ίσορροπία μοιάζει μέ 

τήν κατάσταση τής βάρκας πού άνεβαίνει μέ τήν ϋψωση 

τής στάθμης του νερου. 'Εκείνο πού πpοέχει ε{ ναι δ πρα

γματικός άφοπλισμός τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τής 

Ρωσίας. Κατά τήν γνώμη μας, ή Ρωσία δέν πρόκειται νά 

δεχθεί. 'Αντιθέτως, σταθερά ενισχύει τούς εξοπλισμούς 

της . ' Η ίσορροπία δυνάμεων εΙ ναι μιά όψη άποτροπής του 

πολέμου. ' Η άλλη όψη ε{ναι δτι δλες οί δυνάμεις πού άντι

τίθενται στόν ήγεμονισμό νά ένωθουν. Τότε ή Ρωσία δέν 

θά τολμήσει νά κινηθεί. 

Κ. Καραμανλής: Τό ίδιο λέμε. 

Ντένγκ: Παρά τήν είλικρινή θέλησή μας, πρέπει νά 

είμαστε ετοιμοι. ν Ετσι μπορουμε νά εχουμε 20 χρόνια είρή
νης. 

Κ. Καραμανλής: Γιατί όχι αlωνία εlρήνη, δπως καί τό 

όνομα τής λεωφόρου; 

Ντένγκ: Γιατί τά πράγματα δέν εξελίσσονται σύμφωνα 

μέ τήν θέληση των άνθρώπων. Πολλές φορές εσωτερικοί 

παράγοντες μπορουν νά προκαλέσουν περιπέτειες . 
Κ. Καραμανλής: "Οπως λέγει μιά παροιμία, στόν τόπο 

μου, καλός δ άγιασμός (γιά τά ποντίκια) άλλά χρειάζεται 

καί ή γάτα. Εlναι άναμφισβήτητο δτι πρέπει νά είμεθα 

έτοιμοι γιά κάθε ένδεχόμενο. Πολλές φορές δ πόλεμος ξε
σπά άπό κακές έκτιμήσεις τής καταστάσεως. ·Ο άνταγω

νισμός τών έξοπλισμών μπορεί νά δδηγήσει σέ πόλεμο. 

Γι ' αύτό ή Ισορροπία εlναι ή καλύτερη λύση, διαφορετικά 
μπαίνουμε σέ άνταγωνισμό καί κλιμάκωση έξοπλισμών. 

Ντένγκ: 'Όπως ή βάρκα πού άνεβαίνει μέ τό άνέβασμα 

του νερου. 

Κ. Καραμανλής : Στούς σκοπούς συμφωνοϊ5με, ύπάρ

χουν άποχρώσεις στήν προσπέλαση καί στίς έκτιμήσεις. 

Γιά νά προστατευθεί ή εlρήνη πρέπει νά άποφευχθεί δ 

ήγεμονισμός. Νά άποκατασταθεί ή Ισορροπία δυνάμεων, 

νά άποτραπεί δ κίνδυνος τής πολιτικής διεισδύσεως τής 

Ρωσίας. 

Ντένγκ: Βεβαίως, δ εύχερέστερος τρόπος επικρατήσε

ως ε{ναι ή διείσδυσις. 

Κ. Καραμανλής: Τό έπιτυγχάνει ή Ρωσία γιατί άφή

νουμε τούς λαούς άβοήθητους. 

Ντένγκ: Στίς συνομιλίες μου στήν ' Αμερική εlχα ύπεν

θυμίσει δτι, δταν οί Κουβανέζοι εlχαν είσβάλει στό Ζαίρ, 

μόνο ή Γαλλία καί ή Κίνα εκινήθηκαν. Αύτό προκάλεσε 

τήν κατακραυγή σέ δρισμένους κύκλους. 'Όσο δμως στε

νώτερα είμεθα ενωμένοι, τόσο περισσότερο μπορουμε νά 

άδιαφορουμε γιά τήν κατακραυγή αύτή. 

Κ. Καραμανλής: Ol 'Αμερικανοί κάνουν σφάλματα 

γιατί δέν έχουν πολιτική στά μεγάλα θέματα. Εlναι δμως 

εlλικρινείς καί καλής θελήσεως. Στήν 'Αμερική ύπάρχουν 

πολλοί παράγοντες μέ βαρύνουσα γνώμη. 

»'Αναφερθήκατε στήν Μέση 'Ανατολή, ώς περιοχή 

μεγάλης σημασίας. Έπlσης, καί στήν Νοτιοανατολική 

'Ασία πού εlναι άπό τά πιό εύαίσθητα σημεία τοϊ5 κόσμου. 

Τό ζήτημα τής Μέσης Ά νατολής όξύνεται γιατί τό Πα

λαιστινιακό συνδυάζεται μέ τό ένεργειακό. 

Ντένγκ: 'Ό,τι καί νά συμβεί στήν 'Ανατολή, επίκεντρο 

του κόσμου παραμένει ή Εύρώπη μέ τήν εύρύτερη εννοια 

πού περιλαμβάνει καί τήν περιοχή τής Μέσης 'Ανατολής 

καί τήν Βόρειο 'Αφρική . Τό ζήτημα τής Εύρώπης τό 

έχουμε εξαντλήσει ήδη καί άς στραφουμε σέ άλλα θέματα. 

"Οπως είπατε, ή 'Ινδοκίνα εlναι ενα ίδιαίτερα εύαίσθητο 

σημείο. Οί Ρώσοι επιδιώκουν νά ίδρυθεί ενα σύστημα 

άσφαλείας τής ' Ασίας, δπως τό άποκαλουν, εχοντας ώς 

άξονα τό Βιετνάμ. Στρατηγική τής Μόσχας εlναι επίσης ή 

ενίσχυση τών ρωσικών δυνάμεων στόν Είρηνικό. 'Εγκα

θιστώντας στήν 'Ινδοκίνα σταθερές στρατιωτικές βάσεις ή 

Σοβιετική "Ενωση άποβλέπει νά περικυκλώσει τήν περιο

χή. 

Κ. Καραμανλής: Σέ ποιές χώρες άναφέρεσθε; 

Ντένγκ: Οί επιδιώξεις του συστήμτος άσφαλείας καλύ

πτουν δλόκληρη τήν Νοτιοανατολική 'Ασία καί άκόμη 

τήν 'Ινδία. Αύτό δσον άφορα τήν μία πλευρά. 'Από τήν 

άλλη πλευρά, ή Σοβιετική "Ενωση ενισχύεται στόν 'Ινδι

κό 'Ωκεανό. Εlναι ή παληά πολιτική τών Τσάρων. 'Η 

Ρωσία άπό τήν εποχή του Μεγάλου Πέτρου εlχε φιλοδοξία 

νά άνοίξει δρόμο καί πρός τόν Ειρηνικό. Προσπαθεί εξ 

άλλου νά βάλει ύπό τόν ελεγχό της τό 'Αφγανιστάν παρά 

τήν δημιουργία άντιστάσεως. Στήν 'Ι ν δ ία, μετά τήν πτώση 

τής κυρίας Γκάντι, ή κατάσταση βελτιώθηκε λίγο, άφοu ή 

ίνδική πολιτική πήρε κάποια άπόσταση άπό τήν ρωσική. 

Κ. Καραμανλής: Εlναι κακή ή έσωτερική κατάσταση 

στήν 'Ινδία. 

Ντένγκ: 'Η Ρωσία δέν θά άφήσει ποτέ τήν 'Ινδία νά 

πέσει. 

Κ. Καραμανλής: Ή 'Ινδία έχει άνάγκη έσωτερικής 

σταθερότητος. Τώρα δέν τήν έχει. Εlναι σέ κακή κατάστα

ση, τόσο άπό έσωτεριιcής, δσο καί άπό οίκονομικής άπό

ψεως. Πώς ύλοποιείται ή πολιτική τής Ρωσίας γιά τό Βιετ

νάμ; 
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Ντένγκ: Κάνει βήματα άπό δύο πλευρές. 'Από τόν Εi

ρηνικό καί τόν 'Ινδικό. Στήν μέση είναι ή 'Ινδία καί οί 

πέντε μετριοπαθείς χώρες του ASEAN, τίς όποίες προσπα
θεί νά προσελκύσει γιά νά ελέγξει τά Στενά πρός Σιγκαπού

ρη. Ή κατάσταση είναι άσταθής καί στό 'Ιράν, δπου ή 

Ρωσία προσπαθεί νά aντλήσει όφέλη. 'Επίσης, καί στό 

Νεπάλ ύπάρχουν ενδείξεις άναστατώσεως. τέλος, aπειλεί

ται καί τό Πακιστάν, οί δέ 'Ηνωμένες Πολιτείες δέν βοη

θοuν aποτελεσματικά. 

Κ. Καραμανλfjς: Οί Ταϋλανδοί άνησυχοίίν μήπως τούς 

έπιτεθεί τ6Βιετνάμ καί παραπονοίίνται δτι κανείς δέν τούς 

δίδει όπλισμό. 

Ντένγκ: Οί Σοβιετικοί επιτυγχάνουν τά βήματα τοu 

επεκτατισμοu καί πρός τήν 'Ινδία. 

Κ. Καραμανλfjς: Καί πρός δλές τίς κατευθύνσεις καί 
δυστυχώς δέν γίνονται άπό δικής μας πλευρiiς προσπάθειες 

γιά νά ένισχυθοίίν τά Κράτη αύτά. 

Ντένγκ: Τό Βιετνάμ είναι ή Κούβα τfjς ' Ανατολfjς. 

Κ. Καραμανλfjς: Εlναι τό Βιετνάμ τόσο Ισχυρό; 

Ντένγκ: 'Ύστερα άπό 20 χρόνια πολέμου, ό λαός καί ό 
στρατός εχουν εξοικειωθεί στόν πόλεμο. Γιά 50 έκατ: πλη

θυσμοu ύπάρχει ενα έκατ. στρατός. 

Κ. Καραμανλfjς: Οί άρiθμοί αύτοί ε{ναι άσήμαντοι έμ~ 

πρός στά μεγέθη τής Κίνας. 

Ντένγκ: Τό Βιετνάμ μaς ύnοτιμa καί εξακολουθεί νά 
είναι επιθετικό. Πρό καιροu ό στρατός είχε 600.000 aν
δρες. Τώρα εχει 1.000.000. Τό γεγονός αuτό μίiς χαροποιεί 
γιατί ετσι δέν θά ύπάρχουν άρκετά εργατικά χέρια γιά τήν 

άνοικοδόμηση τfjς χώρας. ~Εχουν στρατολογήσει δλους 

τούς νέους. Σήμερα τό Βιετνάμ συντηρείται άπό τούς Ρώ

σους πού καταβάλλουν 2.000.000 περίπου δολλάρια τήν 
ήμέρα, άλλά κυρίως γιά στρατιωτικές άνάγκες. 

Κ. Καραμανλfjς: Γιά τόι\άος καί τήν Καμπότζη τί έχε

τε νά μiiς πεί'{ε; 

Ντένγκ: Θά μιλήσω γι' αuτά άργότερα. Στήν 'Ινδοκίνα 

σημειώνεται συνδυασμός γενικοϋ ήγε μονισμοί) τών Ρώσων 

καί τοπικοί) ήγεμονισμοu του Βιετνάμ. Τό Βιετνάμ προ

σπαθεί νά κυριαρχήσει στήν ·Ομοσπονδία τfjς 'Ινδοκίνας, 

μέ άπώτερο σκοπό νά τήν επεκτείνει στήν Ταϋλάνδη καί σέ 

aλλες χώρες. Καί τοuτο συμπίπτει μέ τόν στρατηγικό στό

χο τών Ρώσων, στόν όποίον aποβλέπει τό σύστημα aσφα

λείας. 

Κ. Καραμανλfjς: Γιατί δέν βοηθείται ή Ταϋλάνδη νά 

άντισταθεί; 

Ντένγκ: ' Η 'Αμερική δίδει βοήθεια, άλλά μικρή . ~ Άλ

λωστε ή Ταϋλάνδη δέν είναι πράγματι iσχυρή στρατιωτική 

δύναμις. 

»"Ας κάνουμε μιά νηφάλια εκτίμηση τfjς καταστάσεως . 

Θά λέγαμε δτι τό Βιετνάμ άποτελεί τοπική άπειλή γιά τήν 

περιοχή τfjς Ταϋλάνδης, &λλά δτι δέν είναι σέ θέση νά 

αναλάβει εuρύτερης εκτάσεως στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

Κ. Καραμανλfjς: Εlναι άνάγκη νά ένισχυθεί τώρα ή 

Ταϋλάνδη, γιατί σέ λίγο καιρό θά είναι άργά. 

Ντένγκ: Μέ αuτή τήν χώρα εχουμε καλές σχέσεις . 

Κ. Καpαμανλfjς: Μοίί τό εlπαν καί στήν Ταϋλάνδη. 
Ντένγκ: Τούς !;χουμε δηλώσει σταθερά δτι aν τούς έπι-

τεθεί τό Βιετνάμ θά εϊμαστε στό πλευρό τους. 

Κ. Καραμανλfjς: 'Αλλά χρειάζονται καί δπλα. 

Ντένγκ : Σωστό. Πρέπει δμως καί οί χώρες αuτές νά 

συνεργασθοuν στενώτερα μεταξύ τους στόν στρατιωτικό 

τομέα. 'Αλλά καί ούτε γιά τό Βιετνάμ είναι εϋκολο νά 

εξαπολύσει πόλεμο εναντίον τους. 'Εμείς βλέπουμε τά 

πράγματα άπό στρατηγικfjς σκοπιaς. Γι' αuτό τό λόγο μίiς 

aνησυχεί ή επιτάχυνσις τfjς προσπαθείας τών Ρώσων νά 

ίδρύσουν τό σύστημα άσφαλείας. Καί στό Βιετνάμ καί 

στήν Καμπόζη οί Ρώσοι διαθέτουν στρατιωτικές βάσεις. 

Πολλοί λένε νά μήν aφήσουμε τούς Ρώσους νά ίδρύσουν 

βάσεις. Στήν πραγματικότητα δμως τίς εχούν aποκτήσει 

aπό καιρό. Οί βάσεις αuτές είναι ετοιμες aπό τήν εποχή 

τών 'Αμερικανών. 

>>Οί 'Αμερικανοί είχαν στό Βιετνάμ μισό έκατομμύριο 

στρατό , ετοιμα λιμάνιακαί δεκάδες σύγχρονα άεροδρόμια. 

'Όλα αuτά ενισχύουν τήν παρουσία του ρrοσικοu στόλου 
στήν ~ Απω ' Ανατολή. 

Κ. Καραμανλfjς: Καi ή Ίάπωνία δέvπαίζει κανένα ρό
λο; 

Ντένγκ: 'Η ' Ιαπωνία είναι μεγάλη οiκονομική δύναμη 

&λλά στρατιωτικά δέν είναι πολύ iσχυρή. 

Κ. Καραμανλfjς: Μπορείδμως νά γίνει. 'Έχει 120 έκα
τομμύρια κατοίκους καί άνεπτυγμένη βιομηχανία. 

Ντένγκ: Δέν διαφωνοuμε. Μπορεί νά γίνει, &λλά πρέπει 
καί νά τό θέλει. Προσπαθοuμε νά συνεργασθοuμε μέ τίς 

'Ηνωμένες Πολιτείες καί τήν ' Ιαπωνία στήν περιοχή αu

τή. 

Κ. Καραμανλfjς: Ή Κίνα καί ή 'Ιαπωνία βρίσκονται 

στήν περιοχή. 'Η Ρωσία είναι μακρυά. 

Ντένγκ: 'Η Ρωσία δέν ε{ναι τόσο μακρυά. ~Εχει καί 

ίσχυρό στόλο. 

Κ. Καραμανλfjς: 'Υπάρχει καί ό άμερικανικός στόλος. 

Ντένγκ: Τόν εχει ξεπεpάσει σέ δύναμη ό σοβιετικός. 

Κ. Καραμανλfjς: Ή Κίνα, ή 'Ιαπωνία καί οί Ήνωμέ-

νες Πολιτείες, aν συνεργασθοίίν, μποροίίν νά προστατέ

ψουν τήν περιοχή. 

Ντένγκ: Δέν εϊμαστε άπαισιόδοξοι, άλλά πρέπει νά 

επαγρυπνοuμε. 

Κ. Καραμανλfjς: Κάτι άνάλογο καί μέαύτό πού πρέπει 

νά γίνει καί στήν Εύρώπη, διά τής ένοποιήσεως. 

Ντένγκ: Προσπαθοuμε &λλά !;χουμε καί οικονομικές 

δυσκολίες. 

Κ. Καραμανλfjς: Μίλησα περί συνδυασμοίί τών δυνά

μεων τών τριών χωρών. 

Ντένγκ: 'Όλοι άνησυχοuν γιά τήνΚαμπότζη. Τό Λάος 

είναι i)δη ύπό τόν !;λεγχο του Βιετνάμ καί σημειώνεται 

μικρή μόνο aντίσταση. Στήν Καμπότζη, τό Βιετνάμ εχει 

καταλάβει μεγάλα τμήματα τfjς χώρας καί σημαντικές πό

λεις, άλλά ό Πόλ Πότ συνεχίζει τό άντάρτικο. 

Κ. Καραμανλfjς: Ό Πόλ Πότ παραμένει έκεί; 

Ντένγκ: 'Εκπροσωπεί πάντως τήν ΚαμΠότζη. 

Κ. -Καραμανλfjς : Μοίί έλεγαν στήν Ταϋλάνδη δτι στήν 

Καμπότζη ύπάρχουν τέσσερις όμάδες άντιστάσεως πού δέν 

συνεργάζονται δμως. 

Ντένγκ: Οί aλλες όμάδες είναι μικρές. Λαμβάνονται 

μερικά μέτρα συντονισμοu. Γιά τό aντάρτικο εχει άρχίσει 

ή δύσκολη εποχή μέ τό τέλος τών βροχών καί οί δυνατότη

τες επιθέσεως τοu Βιετνάμ εχουν αύξηθεί. Κατά τήν πείρα 

μας καί τήν κρίση μας, δένθά είναι εύκολο νά εξουθενωθεί 

τό aντάρτικο. Θά πάθει βέβαια άρκετές ζημιές. 

Κ. Καραμανλfjς: Πέθαναν 3.000.000 άνθρωποι; 
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Ντένγκ: ·Ο ύπολογισμός αύτός δέν είναι άκριβής. 

Κ. Καραμανλής: Πάντως, δ πληθυσμός τής Καμπότζης 

ύπέστη μεγάλες άπώλειες. Νομίζετε δ τι δ Σιχανούκ μπορεί 

νά βοηθήσει; 

Ντένγκ: Δέν είναι σταθερός πολιτικός. 'Έχει ευμετά

βλητες άπόψεις καί δέν εχει λαϊκό ερεισμα. 

Κ. Καραμανλής: Οί περιπέτειες τής Καμπότζης είναι 

καί άποτέλεσμα τών σφαλμάτων τοϊi Σιχανούκ. 

Ντένγκ: Καί αύτός δ ϊδιος εχει άναγνωρίσει τά λάθη 

του καί δμολογεί δτι εχασε τήν εμπιστοσύνη τοϋ λαοϋ. 

>>Τό άντάρτικο, πού είναι ή μόνη δύναμη, εχει άνάγκη 

τής βοηθείας τοϋ λαοϋ. ·Ο Σιχανούκ τρέφει αύταπάτες. 

'Αρνήθηκε κατηγορηματικά νά συναντηθεί μέ τόν Πόλ 

Πότ. Δέν βοηθεί τήν άντίσταση. 

>>Τό ζήτημα του Βιετνάμ εχει δύο όψεις. 'Από τήν μιά 

πλευρά άποτελεί επιτυχία γιά τούς Ρώσους, άλλά άπό τήν 

άλλη δημιουργεί βάρος γι' αύτούς. Γιατί ή Ρωσία δέν μπο

ρεί νά πάρει τίποτα, άλλά σταθερά δίδει. 'Εφέτος, κατά 

άμερικανικές εκτιμήσεις, εδωκε 750.000.000 δολάρια. Καί 
τό ποσό αύτό θά αύξάνεται συνεχ&ς. 

>>Τό κατά κεφαλήν εiσόδημα άναλογεί μέ 9 κιλά ρύζι 
τόν μήνα καί δ μισθός του εργάτη άντιστοιχεί στήν άξία 

2-3 πακέτων σπίρτων. ·Η οiκονομική κατάσταση είναι 
τραγική. 

Κ. Καραμανλής: Ά ναφέρατε προηγουμένως τήν 

Γιουγκοσλαβία. Π προβλέπετε γιά τήν περίοδο έπειτα άπό 

τόν Π το; 'Ενδιαφερόμεθα, διότι ε{ναι γειτονική μας χώρα. 

Ντένγκ: Μέ τήν Γιουγκοσλαβία εχουμε πολύ καλές 

σχέσεις .. ο τίτο ελαβε σειρά μέτρων γιά τήν σταθεροποί
ηση τής εσωτερικής καταστάσεως. ·Η προσπάθεια θά συ

νεχισθεί καί επειτα άπό τό θάνατό του. 

Κ. Καραμανλής: Π προβλέπετε δτι θά συμβεί τότε; 

Ντένγκ: Πιστεύουμε δτι τά μέτρα πού έλήφθησαν θά 

εξασφαλίσουν τήν σταθερότητα καί επειτα άπό τόν τίτο. 

"Αν καί ή Γιουγκοσλαβία άπαρτίζεται άπό πολλά εθνη, δ 

λαός είναι μαχητικός καί δέν ύποτάσσεται. 

Κ. Καραμανλής: Πάντως, θά γίνει προσπάθεια' άποστα
θεροποιήσεως μετά τόν θάνατο τοϊi Π το. 

Ντένγκ: Τό πρόβλημα ~λκύει τήν προσοχή μας. 

Κ. Καραμανλής: Είδα τόν Π το τρείς φορές καί μοϊi είπε 

δτι ή Γιουγκοσλαβία θά διατηρήσει τήν συνοχή της, γιατί 

έχει ένισχυθεί ή διοίκηση τοϊi κόμματος. 

Ντένγκ: 'Επίσης εχει χειρισθεί καλά τό θέμα τ&ν μειο

νοτήτων. 

Κ. Καραμανλή ς: ·Υπάρχουν κεντρόφυγες δυνάμεις πού 

ένθαρρύνονται άπό τούς Ρώσους. Τούς ρώτησα τί θά γίνει 

μετά τόν θάνατο τοϊi Π το καί μοϊi άπήντησαν, εύχόμεθα νά 

ζήσει 100 χρόνια. 
»'Υπάρχει πρόβλημα έξι έθνοτήτων μέ άντιθέσεις καί 

θά γίνει προσπάθεια ύπονομεύσεως. 'Εμείς έχουμε στενή 

συνεργασία μέ τούς Γιουγκοσλάβους καί ή τύχη τής χώρας 

μiiς ένδιαφέρει άμέσως, γιατί άν ή Γιουγκοσλαβία πέσει 

ύπό τόν έλεγχο τών Ρώσων, τότε άνατρέπεται ή κατάσταση 

Ισορροπίας. 

Ντένγκ: "Ε χετε δίκιο, γι' αύτό καί συμβουλεύαμε Εύ

ρώπη καί 'Αμερική νά προσέξουν καί νά βοηθήσουν τήν 

Γιουγκοσλαβία. 

Κ. Καραμανλής: Ναί, συνεργαζόμεθα καί έμείς. Πρό

σφατα τήν έπισκέφθηκε δ άρχηγός τοϊi Γενικοϊi 'Επιτελεί-

ου 'Εθνικής 'Αμύνης. Συνεργαζόμεθα καί μέ τήν Ίταλία 

πού έπίσης βοηθεί. 'Αλλά κάμει σφάλμα ή Γιουγκοσλα

βία, δημιουργώντας τό Μακεδονικό, πού δέν ύφίσταται, 

καί προκαλώντας έτσι ζητήματα μέ τήν Βουλγαρία καί τήν 

'Ελλάδα. 

Ντένγκ: Μόνο δ Τύπος. 

Κ. Καραμανλής: "Οχι μόνο αύτός. Καμμιά φορά καί οί 

έπίσημοι δμιλοϊiν ύπό τήν πίεση τών Σκοπίων. 'Αλλά αύτό 

είναι σφάλμα. 

Ντένγκ: Στήν ·Ελλάδα πόσοι Μακεδόνες ύπάρχουν; 

Κ. Καραμανλής: Δέν ύπάρχουν. 'Εγώ είμαι άπό τήν 

Μακεδονία. Άλλά ή Μακεδονία είναι μιά γεωγραφική έκ

φραση. "Επειτα άπό τούς Βαλκανικούς πολέμους τοϊi /912-
1913 οί Τοϊiρκοι άποσύρθηκαν άπό τήν Μακεδονία, ή 

δποία μοιράσθηκε μεταξύ τών τριών συμμάχων, δηλαδή 

τής 'Ελλάδος, τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Βουλγαρίας. 

Δέν ύπάρχει έθνότης Μακεδονική. Μπορεί νά ύπάρχουν 

Γιουγκοσλάβοι ή Βούλγαροι πού ζοϊiν άπό τήν άλλη πλευ

ρά τών έθνικών τους συνόρων, δέν ύπάρχει δμως μακεδονι

κή έθνότης. Στήν έλληνική Μακεδονία ζοϊiν 2 έκατομμύ
ρια "Ελληνες. Στήν Μακεδονία τών Σκοπίων 800-900 χιλιά
δες καί στήν Μακεδονία τοϊi Πιρίν 200 χιλιάδες. Τό μεγαλύ
τερο μέρος τής Μακεδονίας άνήκει στήν 'Ελλάδα. Εlναι 

σφάλμα τής Γιουγκοσλαβίας νά δημιουργεί ζήτημα έκεί 

πού δέν ύπάρχει. Προκαλεί έτσι μιά άνωμαλία, ένώ έχει 

άνάγκη τής συνεργασίας δλων μας. 

Ντένγκ: Δέν ijξερα πρίν τό θέμα. Είναι νέο γιά μένα. 

Σάς εύχαριστω γιά τήν ενημέρωση. 'Αφου εχετε τόσο κα

λές σχέσεις, νά τά λέτε στόν τίτο. 

Κ. Καραμανλής: Τό κάμαμε άλλά ύφίσταται πιέσεις 

τών Σκοπίων. ·Η Γιουγκοσλαβία θά ήταν σέ καλύτερη θέ

ση χωρίς τό Μακεδονικό. Θά ύπήρχε δυνατότης καί ή 

Βουλγαρία νά χαλαρώσει τόν δεσμό της μέ τήν Ρωσία. 

Ντένγκ: Αύτά πού είπατε είναι ενα χρήσιμο μάθημα γιά 

μένα. 

Κ. Καραμανλής: "Αλλο θεμελιώδες πρόβλημα γιά τήν 

Εύρώπη ε{ναι τό ένεργειακό, γιατί ή Εύρώπη έξαρτiiται 

άπό τό πετρέλαιο τής Μέσης 'Ανατολής. Ίδίως μέ τήν 

αvξηση τών τιμών. Μπορεί νά καταρρεύσει ή οΙκονομία 

της ή καί νά εύρεθεί στήν άνάγκη νά χρησιμοποιήσει τήν 

βία. Μεγαλύτερη άδυναμία τής Εύρώπης μετά τήν άμυνα 

ε{ναι τό πετρέλαιο. Δέν μπορεί νά προγραμματίσει τήν οΙ

κονομία της. Βρίσκεται στήν διάθεση τών παραγωγών. Γι ' 
αύτό τόν λόγο χρειάζονται μακροχρόνιες συμφωνίες μετα

ξύ καταναλωτών καί παραγωγών πού νά έξασφαλίζουν τά 

συμφέροντα καί τών δύο μερών. ·Η Εύρώπη μπαίνει σέ 

έπικίνδυνη οΙκονομική κρίση έξ αlτίας τοϊi πετρελαίου. 

"Αν δέν γίνουν μακροχρόνιες συμφωνίες, θά έχουμε περιπέ

τειες στήν Μέση Ά νατολή καί στήν Εύρώπη έξ αlτίας 

τοϊi πετρελαίου. 

Ντένγκ: Είναι δυνατόν νά γίνουν μακροχρόνιες συμφω

νίες; 

Κ. Καραμανλής: Τό ύποστηρίζω. 'Από έδώ θά πάω στό 

Ίράκ. Προηγουμένως εlχα πάει στήν Σαουδική 'Αραβία. 

'Αλλά καί αύτές οί χώρες δέν μποροϊiν νά συμφωνήσουν 

μεταξύ τους. 'Οξύτερο πρόβλημα τής Εύρώπης μετά τό 

άμυντικό εlναι πετρέλαιο. Θά έξασθενίσει άκόμη καί ή 

άμυνά της άν μποϊiμε σέ οΙκονομική κρίση. Ή χώρα μου 

έχει καλές σχέσεις μέ τούς "Αραβες. "Ισως καί ή Κίνα θά 
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μποροίισε νά κάνει συστάσεις στούς "Αραβες. 

Ντένγκ: Θά κάνουμε δ,τι μποροuμε. Στήν Μέση 'Ανα

τολή ύπάρχουν πολλά περίπλοκα προβλήματα. Έκτιμοu

με τήν πολιτική σας καί τίς προσπάθειές σας. Είπαμε πολ

λές φορές στούς 'Αμερικανούς δτι δέν πρέπει χάριν τριών 

εκατομμυρίων 'Ισραηλινών νά χάσουν εκατόν πενήντα 

εκατομμύρια "Αραβες. 

Κ. Καραμανλής: Τό Μεσανατολικό κατά τήν γνώμη 

μου έχει άνάγκη άπό τρία πράγματα: 

»I. Οί 'Αμερικανοί νά πειθαρχήσουν τό 'Ισραήλ πού 
εξαρτάται άπό τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί νά εγγυηθοίιν 

τήν άνεξαρτησία του, άφοίι ύποχωρήσει άπό τά κατεχό

μενα εδάφη. 

ιι2. Οί "Αραβες πρέπει νά συμφωνήσουν μεταξύ τους 

καί νά κάνουν κοινή πολιτική. 

ιι3. Οί Παλαιστίνιοι νά aφήσουν τήν άδιαλλαξία καί νά 

άναγνωρίσουν τό 'Ισραήλ. 

ιι "Α ν γίνουν αύτά τά τρία πράγματα, μπορεί νά ύπάρξει 

λύση. 

Ντένγκ: 'Όλα αότά είναι βεβαίως πράγματι περίπλοκα. 

'Εμείς πιστεύομε δτι, έφ' δσον ύπάρχει τό Κράτος του 

'Ισραήλ, δέν μπορεί νά έξουθενωθεί. 'Από τήν άλλη 

πλευρά τό 'Ισραήλ πρέπει νά παραιτηθεί άπό τήν πολιτική 

κατακτήσεως καί έπεκτατισμοu καί νά έπιτρέψει τήν ϊδρυ

ση παλαιστινιακοί) Κράτους. 

»Θά fjθελα τώρα νά σaς μιλήσω γιά τίς σχέσεις μας μέ 

τήν Ρωσία. 

Κ. Καραμανλής: Σέ τί όφείλονται οί διαφορές σας; Σέ 

ίδεολογικούς, εδαφικούς ή άλλους λόγους; 

Ντένγκ: Στήν ιδεολογία δέν μποροuμε ποτέ νά συμφω

νήσουμε. Σέ έδαφικό κάνουμε διαπραγματεύσεις μέ σκοπό 

νά παραμερισθοuν τά έμπόδια στίς διακρατικές σχέσεις 

Κίνας-Ρωσίας. 'Υπάρχει στόν κόσμο παρερμηνεία ώς πρός 

τίς προθέσεις τής Κίνας. 'Έτσι πολλοί πιστεύουν δτι πρό

θεσίς μας είναι νά έπανακtήσουμε έδάφη 1,5 !:κατ. τετραγ. 
χιλιομ. πού χάσαμε. Καί ή Λαϊκή Δημοκρατία τής Μογγο

λίας ήταν άλλοτε μέρος τής Κίνας, άλλά τώρα δέν τήν 

διεκδικοuμε. 'Επί Κυβερνήσεως Τσάγκ Κ άι Σέκ είχε άνα

γνωρισθεί ή Μογγολία ώς άνεξάρτητο Κράτος. Τό λεγόμε

νο έδαφικό πρόβλημα είναι συνοριακό καί σέ πολλά ση

μεία ύπάρχουν διαφωνίες. 

Κ. Καραμανλής: "Αρα, οι' διαφορές όφείλονται στίς 

επιθετικές προθέσεις τής Ρωσίας; 

Ντένγκ: Οί λόγοι γιά τούς όποίους χάλασαν οί σχέσεις 

μας είναι δτι ή Ρωσία προσπαθεί νά βάλει τήν Κίνα ύπό 

τόν ελεγχό της. Άπό τίς ά~χές τοu 1950 ή Ρωσία fjθελε 
κοινό στόλο- τήν έποχή έκείνη ή Κίνα δέν διέθετε πολε

μικά σκάφη - γιά νά έλέγχει τά παράλια τής χώρας μας. 

'Ο Κρουστσώφ άκολούθησε πολιτική τών Τσάρων. Τό 

1969 ό Κοσύγκιν, έπιστρέφοντας άπό τό Βιετνάμ, πέρασε 
καί άπό τό Πεκίνο. Ό Τσού έν Λάι τόν συνάντησε στό 

άεροδρόμιο καί κατέληξαν σέ συμφωνία τριών σημείων 

πού άφοροuσε τά σύνορα: 

»α. Διατήρησις status quo. 
»β. Στά άμφισβητούμενα σημεία νά άποσύρουν καί οί 

δύο πλευρές στά στρατεύματά τους. 

»γ. Νά γίνουν διαπραγματεύσεις γιά τήν έπίλυση του 

μεθοριακοu. 

))Καί τά τρία σημεία είναι λογικά. 'Ενώ λοιπόν είχαν 

καταλήξει σέ συμφωνία, δταν ό Κοσύγκιν έπέστρεψε στήν 

Μόσχα, άκύρωσαν τήν συμφωνία μέ πρόφαση δτι δέν 

ύπάρχουν συνοριακές έκκρεμότητες. 

Κ. Καραμανλής: 'Ό,τι έχομε καί μείς μέ τήν Τουρκία. 

Συμφωνοίιμε καί έπειτα τά άνατρέπουν. 

Ντένγκ: 'Η Ρωσία θεωρεί τά άμφισβητούμενα ώς δικά 

της καί επομένως δέν τά συζητεί. Τελικά δέχθηκαν δια

πραγματεύσεις πού παρατάθηκαν έπί 10 χρόνια χωρίς άπο
τέλεσμα, άφοu θεωροuν δτι δέν ύπάρχει άντικείμενο άμφι

σβητήσεως. 'Έχομε πείρα μέ τούς Ρώσους . 'Ο πpώτος κύ

κλος τών διαπραγματεύσεων δέν κατέληξε σέ κανένα άποτέ

λεσμα. 'Έχομε τώρα άρχίσει νέο κύκλο πού καί αότός 

επειτα άπό άλλα 10 χρόνια θά μείνει χωρίς άποτέλεσμα. 
))Λήγει καί ή συμφωνία φιλίας καί συνεργασίας Κίνας

Ρωσίας. Τούς προτείνουμε νέα βάση. Ή πρόθεσις δμως 

τής Ρωσίας είναι μέ τό πρόσχημα πολιτικής καί οικονομι

κής συνεργασίας νά ξεγελοuν τήν κοινή γνώμη. Μιλοuν 

άκόμη καί γιά άντίσταση στόν ήγεμονισμό. Πραγματικός 

τους σκοπός είναι νά άποσπάσουν ενα χαρτί καλής συμπε

ριφοράς. 

Κ. Καραμανλής: Πολλοί Εύρωπαίοι άνησυχοίιν μέ τό 

ενδεχόμενο συνεργασίας Κίνας- Ρωσίας. 

Ντένγκ: Δέν ύπάρχει τέτοια δυνατότης. Εtπαμε στούς 

Ρώσους δτι σκοπός μας είναι νά παραμερίσουμε τά έμπό

δια. 'Υπάρχει άνησυχία στούς Εόρωπαίους δτι ή Κίνα 

μπορεί νά συνταχθεί μέ τήν Ρωσία. 'Αλλά αότό δέν είναι 

δυνατόν. 'Η Ρωσία άποτελεί άπειλή γιά μi'iς. 

Κ. Καραμανλής: Τό άναφέρω γιά νά άιωύσω τίς άπό

ψεις σας, κύριε πρόεδρε. 'Εγώ δέν τό πιστεύω. Χρειάζεται 

ή συνεργασία Εύρώπης - Κίνας γιά νά διαλυθούν τέτοιες 
ύποψίες. 

Ντένγκ: 'Η Κίνα είχε iiλλοτε νά άντιμετωπίσει άπειλές 

, άπό πολλές πλευρές. 'Από τήν Εόρώπη, άπό τήν 'Ιαπωνία, 
άπό τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, πού δέν ύφίστανται πλέον. 

Σήμερα ή μόνη άπειλή προέρχεται άπό τήν Ρωσία. 'Υ πάρ

χει ενα εκατομμύριο στρατός στά σύνορά μας. Πώς μποροu

με νά αiσθανόμεθα άσφάλεια; Γι' αότό καί κοιτάζουμε τά 

πρακτικά άποτελέσματα. 

Κ. Καραμανλής: Αύτή τήν στιγμή ή Κίνα φοβάται τήν 

Ρωσία άλλά καί ή Ρωσία φοβάται τήν Κίνα γιά τό μέλλον. 

Ντένγκ: Τό μέλλον τό άφήνουμε στό μέλλον. 

Κ. Καραμανλής: Οι' Ρώσοι λένε στήν Εύρώπη, μή βοη

θάτε τήν Κίνα, γιατί τελικά ολοι θά βροίιμε τόν μπελά μας. 

Ντένγκ : 'Η Ρωσία άπό τά παληά χρόνια, πρίν καί άπό 

τόν Κρουστσώφ είχε ύποκινήσει ύποψίες. Στόν 'Αντενά

ουερ μιλοuσε γιά τόν κίτρινο κίνδυνο. 

Κ. Καραμανλής: Ό Κρουστσώφ έλεγε πολλά περισ

σότερα άπ ' δ, τι έπρεπε. 
Ντένγκ: 'Αλλά, γιά νά βελτιωθοuν οί σχέσεις, πρέπει 

πρώτ' άπ' δλα οί Ρώσοι νά άποσύρουν τά στρατεύματα 

ιδίως άπό τήν Μογγολία. Νά παύσουν έπίσης νά ύποστηρί
ζουν τόν ήγεμονισμό τοu Βιετνάμ. 'Όλα αότά είναι πρα

κτικά ζητήματα πού άφοροuν τό παρόν. 

Κ. Καραμανλής: Σωστό. 

Ντένγκ: 'Ελπίζουμε δτι ο{ διαπραγματεύσεις πού άρχι

σαν τώρα, νά εχουν κάποιο άποτέλεσμα. 'Όχι δμως συμ

φωνίες μέ κενά λόγια. Είναι δύσκολο νά προβλέψουμε τό 
μέλλον. · 

Κ. Καραμανλής: 'Η 'Ιαπωνία μπορεί νά παίξει κάποιο 
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ρόλο; Ή Κίνα §χει άντίρρηση νά εξοπλισθεί ή 'Ιαπωνία; 

Ντένγκ: 'Εμείς τουναντίον τό θέλουμε. 

Κ. Καραμανλής: Τότε γιατί δέν εξοπλίζονται; "Εχουν 

καί χρήματα καί οργάνωση. 'Εκτός άν τούς χάλασε δ πλου

τος. 

Ντένγκ: Είναι δικό τους θέμα, φοβοuνται μήπως προ

καλέσουν τούς Ρώσους, εχουν καί έσωτερικά προβλήματα. 

Μέ τήν 'Ιαπωνία εχουμε καλές σχέσεις . "Αν καί πάθαμε 

μεγάλες συμφορές άπό έπίθεσή της, δέν ζητήσαμε έπανορ

θώσεις. 

Κ . Καραμανλής: Διαπιστώνομε τήν άποψή σας, κύριε 

πρόεδρε, δτι ή Ρωσία §χει επεκτατικές προθέσεις καί δέν 

βρίσκει άντίσταση γιά τόν λόγο δτι ολοι αvτοί πού άπει

λουνται δέν §χουν συνεργασία. 

Ντένγκ : Τότε πού δώσαμε τό μάθημα στό Βιετνάμ, οϋτε 

ή Εuρώπη, οϋτε οί 'Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συμφωνή

σει γιατί φοβόντουσαν μήπως προκαλέσουν τήν άντίδραση 

τών Ρώσων. 

Κ . Καραμανλής: "Ισως καί άπό ύποκρισία, γιατί ολοι 

μιλουν γιά τήν εlρήνη, άλλά κανείς δέν είναι πρόθυμος γιά 

θυσίες. 

Ντένγκ: Είχαμε πεί στήν 'Ιαπωνία καί τίς 'Ηνωμένες 

Πολιτείες δτι μόνοι μας άναλαμβάνουμε τόν κίνδυνο αuτό. 

'Η άδύναμη άντίδραση σέ ρωσικές ένέργειες θά προκαλέ

σει μεγαλύτερες φασαρίες. 

Κ. Καραμανλής : Είναι σωστό αvτό. 

Ντένγκ: Βλέπω δτι στα περισσότερα σημεία συμπί

πτουν οί άπόψεις μας. 

Κ . Καραμανλής: Μόνο άν εξαλειφθεί ή ύπεροχή τής 

Ρωσίας θά ύπάρξει lσορροπία. 'Εάν ή Ρωσία δέν μειώσει 

τίς δυνάμεις της, πράγμα πού προτιμουμε, ή άν ή Δύση δέν 

αvξήσει τίς δικές της, τότε δδηγούμεθα σέ ενα οξύ άνταγω

νισμό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία μεταξύ δλων εκεί

νων πού άπειλουνται. Τρίτον, επιβάλλεται ή ενίσχυση τών 

μικρών χωρών πού είναι εκτεθειμένες στήν σοβιετική δι
είσδυση. 

Ντένγκ : Συμφωνώ άπολύτως. 

Κ. Καραμανλής: Συμφωνουμε άλλά δυστυχώς δέν γί

νονται στήν πράξη. 'Εγώ εκπροσωπώ μικρή χώρα μέ περι

ορισμένο διεθνή ρόλο άλλά ύποστηρίζω αvτή τήν πολιτι

κή. 

Ντένγκ: Ήταν πολύ χρήσιμη ή άνταλλαγή άπόψεων 

μεταξύ μας. Δέν είστε μικρή χ~ρα, γιατί ή χώρα σας κατέ
χει πολύ σημαντική θέση. 

Κ. Καραμανλής: Σωστό. Οί Ρώσοι γιά νά πiiνε στήν 

'Ινδία πρέπει νά περάσουν άπό τά Στενά καί dπό τό Αl
γαίο. "Α ν ή Ρωσία §χει εχθρικές τήν 'Ελλάδα καί τήν 

Τουρκία δέν μπορεί νά βγεί στήν Μεσόγειο. 'Επομένως, 

δέν μπρουν νά φθάσουν στήν 'Ινδία, ούτε στήν 'Αφρική. 

Τό πρόβλημα είναι νά μήν καυγαδίζουμε εμείς καί οί 

Τουρκοι. 'Αλλά γι ' αύτό δέν φταίμε εμείς άλλά ή Τουρκία. 

ι>Δέν θέλομε νά επέμβει δ πρόεδρος στά έλληνοτουρκι

κά. 'Αντιλαμβανόμεθα τήν lννοια τής ίσης φιλίας. Θά του 

δώσουμε ίστορικό σημείωμα γιά τό άρχείο του. Αvτό δέν 

σημαίνει πώς δέν §χουν καί οί Τουρκοι τά επιχειρήματά 

τους. Τό σημείωμα δίδει τήν δική μας εκτίμηση. Δέν κάνω 

προσπάθεια νά βάλω τόν πρόεδρρο εναντίον τών Τούρκων, 

άλλά, δταν άκούει τίς τουρκικές άπόψεις, νά γνωρίζει καί 

τίς έλληνικές. 

Ντένγκ: 'Ελπίζω στήν βελτίωση τών ελληνοτουρκικών 

σχέσεων. 

Κ. Καραμανλής: Αvτό άποτελεί άνάγκη καί κάνω δ, τι 

μπορώ γιά τό συμφέρον τών δύο λαών;;. 

Στίς 15 Νοεμβρίου ό Κ. Καραμανλής συναντήθη

κε μέ τόν πρόεδρο Χούα Kouo Φένγκ, παρουσία καί 
τών Γ. Ράλλη καί Π. Μολυβιάτη, καθώς καί του 

ύπουργοu 'Εξωτερικών τής Κίνας: 

«' Ανοίγων τήν συζήτηση ό κ. Χούα Kouo Φένγκ λέγει 
δτι οί σχέσεις τής Κίνας μέ τήν ΕΣΣΔ άποτελοuν τό μεγα

λύτερο πρόβλημα τής περιοχής, γιατί ή Σοβιετική 'Ένωση 

άκολουθεί πολιτική έπεκτατισμου καί έπιθετικότητος . 

»Οί σχέσεις τών δύο χωρών i]ταν κάποτε καλές, άλλά 

άρχισαν νά γίνονται κακές άπό τήν έποχή του Κρουστσώφ, 

ό όποίος θέλησε νά θέσει τήν Κίνα ύπό τόν ελεγχό του καί 

προέβη σέ ένέργειες εiς βάρος τής κυριαρχίας τής Κίνας. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι καί έκείνος είχε 

ενα έπεισόδιο μέ τόν Κρουστσώφ, ό όποίος μετέβη στήν 

'Αλβανία καί έξεφώνησε λόγο κατά τής 'Ελλάδος κοντά 

στά σύνορα τής χώρας μας . Πράγμα πού άνάγκασε τόν κ . 

πρωθυπουργό νά ματαιώσει τό ταξίδι του στήν Σοβιετική 

'Ένωση . Συνεχίζων ό κ . Χούα Kouo Φένγκ, λέγει δτι τήν 
έποχή του Κρουστσώφ ή Σοβιετική 'Ένωση έπεδίωξε νά 

δημιουργήσει κοινό στόχο μέ τήν Κίνα καί νά άποκτήσει 

διάφορες βάσεις στό κινεζικό εδαφος. Μετά τή ρήξη στίς 

σχέσεις τών δύο χωρών, ή Σοβιετική 'Ένωση προκάλεσε 

συνοριακά έπεισόδια, ύποκίνησε τόν κινεζικό πληθυσμό 

κοντά στά σύνορα σέ έξέγερση καί μετέτρεψε τήν πρε

σβεία της στό Πεκίνο σέ κέντρο άνατρεπτη<ών ένεργειών 

καί κατασκοπείας. 'Ήδη ή Σοβιετική 'Ένωση διατηρεί 

1.000.000 στρατό κατά μήκος τών κινεζικών συνόρων καί 
στήν Μογγολία. 'Όλα αuτά συνιστοuν σοβαρή άπειλή γιά 

τήν Κίνα καί άποτελοuν μέρος τής πολιτικής του ήγεμονι

σμου. Οί Σοβιετικοί εχουν καταστρώσει στρατηγικό σχέ

διο κατακτήσεως όλοκλήρου του κόσμου. 'Υπέγραψαν 

προσφάτως συνθήκη φιλίας μέ τό Βιετνάμ καί ενα μήνα 

άργότερα τό Βιετνάμ επιτέθηκε κατά τής Καμπότζης καί 

άρχισε νά προκαλεί τήν Κίνα μέ σοβιετική ύποστήριξη, 

χωρίς τήν όποία δέν θά τολμουσε ποτέ νά προβεί σέ τέτοιες 

ενέργειες. 'Η Σοβιετική 'Ένωση εκμεταλλεύεται τήν κατά

σταση, γιά νά άναπτύξει τόν στόλο της πρός Νότο. Μέ 

βάση τό Βιετνάμ ενεργεί κατά τής Ταϋλάνδης καί Μαλαι

σίας, γιά νά θέσει ύπό τόν ελεγχό της τά Στενά τής Μαλό

κα καί νά άνοίξει καί δρόμο γιά τόν Ειρηνικό 'Ωκεανό . 

Λαμβάνοντας ύπ' όψη τήν γενική κατάσταση, είναι σαφές 

δτι τά γεγονότα αuτά συνδέονται μέ τά προβλήματα τής 

Μέσης 'Ανατολής καί του Περσικοί) Κόλπου. "Ηδη τά 

γεγονότα αuτά άπασχολουν τήν διεθνή κοινή γνώμη καί 

διεξάγεται επ' αuτών συζήτηση του ΟΗΕ, δπου ή πλειο
ψηφία καταδίκασε τό Βιετνάμ. Οί γειτονικές χώρες τής 

περιοχής άντιλαμβάνονται τήν κατάσταση καί άντιτάσ

σονται στήν επιθετικότητα του Βιετνάμ. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ό ΟΗΕ δέν δίδει 

λύσεις . Θά πρέπει κάποτε νά όπλισθεί μέ έξουσία επιβολής 

κυρώσεων, διότι άλλως, πέραν του ήθικου βάρους τών 

άποφάσεών του, θά έξακολουθεί νά μήν μπορεί νά δίδει 

λύσεις σέ κανένα πρόβλημα. 
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>>'Ο κ. Χούα Κοοο Φένγκ συμφωνεί άπολύτως μέ τήν 

παρατήρηση αύτή καί στή συνέχεια άναφέρεται στό πρό

σφατο ταξίδι του στήν Δυτική Εύρώπη, τό όποίο λέγει, 

συνέπεσε περίπου μέ τήν παρουσία του κ. πρωθυπρυργοu 

στίς ίδιες χώρες. Ό 'Ιταλός πρωθυπουργός τόν ενημέρω

σε γιά τίς συνομιλίες του μέ τόν κ. πρωθυπουργό καί γιά τίς 

άπόψεις του κ. πρωθυπουργοί> καί του είπε δτι ό ίδιος έκτι

μα τόν κ. Καραμανλή καί δτι ή 'Ιταλία διατηρεί πολύ κα

λές σχέσεις μέ τήν 'Ελλάδα. Τοuτο θεωρεί δ κ. Χούα Kouo 
Φένγκ θετικό γεγονός, διότι καί οί δύο χώρες κατέχουν 

σημαντική θέση. 

>>'Ο κ. Χούα Κοοο Φένγκ λέγει δτι εμεινε πάρα πολύ 

ίκανοποιημένος άπό τίς συνομιλίες του καί άπαντώντας σέ 

έρώτηση του κ. πρωθυπουργοί> πώς βλέπει τήν Εύρώπη, 

μετά τό ταξίδι του, λέγει δτι είχε χρήσιμες συνομιλίες μέ 

τόν πρόεδρο Ζισκάρ ντ' 'Εσταί ν καί ενημερώθηκε γιά 

πολλά θέματα. Οί άπόψεις τους συνέπεσαν στά περισσότε

ρα σημεία. Μέ τό κ. Σμίτ ήταν ή πρώτη τους έπαφή, άλλά 

μίλησαν συνολικά έπί 10 ώρες καί οί άπόψεις τους συνέπε
σαν έπίσης στά περισσότερα θέματα. 'Ο κ. Σμίτ, μέ μεγάλη 

ε{λικρίνεια έξέφρασε τήν άνησυχία του σχετικά μέ τήν 

Κίνα έπί δύο σημείων: 

))\. Γιά τήν πιθανότητα επαναλήψεως τής παλαιας συ
νεργασίας μεταξύ Κίνας καί Σοβιετικής 'Ενώσεως. 

))2. Πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση, τής επιδεινώσεως 
δηλαδή τών κινεζοσοβιετικών σχέσεων μέχρι σημείου 

ρήξεως καί εκρήξεως πολέμου. 

))'Εξήγησε στόν Γερμανό καγκελλάριο τήν πολιτική 

τους πού εlναι πολιτική συνεχίσεως του διαλόγου μέ τήν 

Σοβιετική 'Ένωση. 'Η Κίνα είναι έκείνη πού πρότεινε 

στήν Σοβιετική 'Ένωση διαπραγματεύσεις γιά τήν Συμφω

νία Φιλίας, ή όποία λήγει τόν 'Απρίλιο του 1980. 'Η Συμ
φωνία αύτή στήν εποχή τής όξύτητος άποτελοuσε α{χμή 

κατά του μιλιταρισμοί> τής 'Ιαπωνίας. Σήμερα, δμως, πού 

ή Κίνα εχει ύπογράψει Συμφωνία Φιλίας μέ τήν 'Ιαπωνία 

καί πού ή Ρωσία διατηρεί σχέσεις μέ τήν 'Ιαπωνία, δέν 

ύφίσταται λόγος συνεχίσεως τής συμφωνίας αύτής, τήν 

όποία <'iλλωστε εχει ξεσχίσει ούσιαστικά ή Ρωσία μέ τήν 

άνάπτυξη 1.000.000 στρατοί> στά σύνορά μας. Ή κινεζο
σοβιετική συμφωνία προβλέπει αύτόματη άνανέωση γιά 

μία 5ετία, έάν δέν καταγγελθεί ενα χρόνο πρίν άπό τήν 

λήξη της. 'Ανακοινώσαμε στήν Σοβιετική 'Ένωση δτι ή 

συμφωνία δέν θά άνανεωθεί καί προτείναμε νά στηριχθοuν 

οί διακρατικές μας σχέσεις έπί των γνωστών πέντε άρχών 

τής ε{ρηνικής συνυπάρξεως. Οί σχετικές διαπραγματεύ

σεις δέν πανε καλά καί δέν κατορθώσαμε άκόμη νά συμφω

νήσουμε οϋτε γιά τήν ήμερήσια διάταξη. Οί Σοβιετικοί 

επιδιώκουν μιά συμφωνία πού νά άποτελείται άπό κούφια 

λόγια. 'Εμείς επιδιώκουμε νά παραμερίσουμε τά έμπόδια 

πού παρεμβάλλονται στήν όμαλοποίηση των σχέσεών μας 

καί νά λύσουμε τά έκκρεμή μας προβλήματα, άλλά οί Ρώ

σοι δέν δέχονται τίς άπόψεις μας. 

))Σέ έρώτηση τοu κ. πρωθυπουργοί>, <'iν ύπάρχουν έδα

φικά προβλήματα μεταξύ Κίνας καί Σοβιετικής 'Ενώσεως 

δ κ. Χούα Kouo Φένγκ άπαντα δτι τά έδάφη πού τούς πή
ραν οί Ρώσοι είναι πολλά καί θά ήταν δίκαιο νά τούς τά 

επιστρέψουν. 'Η Κίνα δμως δέν τά διεκδικεί καί θεωρεί δτι 

δλα αύτά άνήκουν στό παρελθόν. 'Υπάρχει δμως θέμα συ

νοριακών ρυθμίσεων. Ό Κοσύγκιν, δταν πέρασε άπό τήν 

Κίνα, είχε δεχθεί διαπραγματεύσεις έπ' αύτών, άλλά άργό

τερα τό Κρεμλίνο <'iλλαξε γνώμη. Οί Κινέζοι ζήτησαν άπό 
τούς Ρώσους νά άποσύρουν τόν στρατό τους άπό τά σύνορα 

καί τήν Μογγολία, γιατί, δσο συνεχίζεται ή άπειλή κατά 

τής Κίνας, δέν μπορεί νά ύπάρξουν δμαλές σχέσεις. Ζήτη

σαν άπό τούς Ρώσους νά πάψουν νά ύποστηρίζουν τίς γει

τονικές χώρες καί νά τίς στρέφουν κατά τής Κίνας. Οί 

διαπραγματεύσεις θά είναι σκληρές καί μακροχρόνιες. 

ν Αν δέν άλλάξει ή πολιτική τοu ήγεμονισμοu, οϋτε καί ή 

Κίνα θά άλλάξει τήν στάση της. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός έρωτα πώς άντιλαμβάνεται ό κ. 

Χούα Kouo Φένγκ τόν ήγεμονισμό. 'Ο κ. Χούα Kouo 
Φένγκ άπαντα δτι ό ήγεμονισμός εχει πολλές μορφές. Μέ 

τό πρόσχημα τής ο{κογενείας του σοσιαλισμοu, οί Ρώσοι 

έλέγχουν τίς <'iλλες σοσιαλιστικές χώρες, βάσει τής θεωρί

ας τής περιορισμένης κυριαρχίας, ή όποία δμως {σχύει 

μόνο γιά τίς <'iλλες χώρες καί οχι γιά τήν Ρωσία. Μέ τήν 

θεωρία αύτή ή Σοβιετική 'Ένωση επιτέθηκε κατά τής Τσε

χοσλοβακίας. Οί Ρώσοι, δμως, ένεργοuν καί σέ <'iλλες μή 

σοσιαλιστικές χώρες. 'Ο πρώην πρωθυπουργός του 'Αφγα

νιστάν Νταούτ ήταν ρωσόφιλος, άλλά μόλις εδειξε τάσεις 

κάποιας άνεξαρτησίας, οί Ρώσοι τόν δολοφόνησαν, δπως 

δολοφόνησαν καί τόν πρώην πρόεδρο τής Νοτίας 'Υεμέ

νης, δ όποίος είχε δεχθεί ρωσικό καί κουβανικό στρατό 

στήν χώρα του, μόλις θέλησε νά ξεφύγει κάπως άπό τόν 

ρωσικό ελεγχο. Στήν Διάσκεψη τών 'Αδεσμεύτων στήν 

'Αβάνα, οί Ρώσοι προσπάθησαν νά σπείρουν διχόνοια καί 

νά διασπάσουν τό Κίνημα τών 'Αδεσμεύτων, χωρίζοντάς 

τους σέ προοδευτικούς καί άντιδραστικούς, μέ τήν εννοια 

δτι προοδευτικοί είναι μόνον δσοι ύπακούουν στίς διαταγές 

τής Μόσχας. Καί ή Αίγυπτος, δταν είχε κάποτε καλές σχέ

σεις μέ τήν Ρωσία, χαρακτηριζόταν σάν προοδευτική. 

Μετά τήν ρήξη δμως μεταβλήθηκε σέ άντιδραστική. Τό 

ίδιο καί ή Σομαλία. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι τόν μεγαλύτερο 

κίνδυνο άποτελεί άκριβώς ή σοβιετική πολιτική τής διεισ

δύσεως καί διαβρώσεως καί επιβολής φιλικών καθεστώ

των. Καί ή πολιτική αύτή επιτυγχάνει, γιατί κανείς δέν 

βοηθα τίς άπειλούμενες χώρες νά άντισταθοuν. 

>>'Ο κ. Χούα Kouo Φένγκ άπαντα δτι ή Ρωσία μπορεί 
βραχυχρόνια νά σημειώνει επιτυχίες σέ μερικές χώρες άλ

λά μακροχρόνια θά προκληθοuν τελικώς άντιδράσεις. Αύ

τό συνέβη στήν Κίνα, τήν Αίγυπτο καί τήν Σομαλία πού 

κατάλαβαν ποιά είναι ή Ρωσία. 'Ο ίδιος είναι ίκανοποιημέ

νος άπό τήν έπίσκεψή του στήν Εύρώπη. ·Η Δυτική Εύρώ

πη καί ή Κίνα δέν εχουν σύγκρουση συμφερόντων. 'Αντι

θέτως εχουν κοινά συμφέροντα. 'Ελπίζουμε καί θέλουμε 

νά ύπάρξει εiρήνη γιά νά επιτύχουμε τήν οικονομική πρό

οδο των χωρών μας. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι τό ίδιο άκριβώς 

λένε καί οί Ρώσοι. 

>>·Ο κ. Χούα Kouo Φένγκ άπαντα δτι αύτά είναι μόνο 
λόγια. Διότι οί Ρώσοι εξοπλίζονται ύπερβολικά, ή δέ κυρία 

Θάτσερ τοu είπε δτι ή Ρωσία επιδιώκει νά θέσει ύπό τόν 

ελεγχό της τήν Μέση 'Ανατολή καί νά νικήσει ετσι τήν 

Εύρώπη χωρίς πόλεμο. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δ τι ή Μέση 'Α να το λ ή άπα

τελεί άσφαλώς κρίσιμη περιοχή, άφοu ή Εύρώπη έξαρτα

ται άπό τά πετρέλαιά της. 
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»'Ο κ. Χούα Κουο Φένγκ λέγει δτι γι' αύτό ή Εύρώπη 

ενισχύει τήν άμυνά της, καίτοι δέν εχει πρόθεση νά έπιτε~ 

θεί κατά τfjς Ρωσίας. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι αύτό είναι πράγματι 

άπαραίτητο, άφου οί Σοβιετικοί εχουν μεγάλη ύπεροχή 

στήν Εύρώπη. 

»' Ο κ. Χούα Κοοο Φένγκ λέγει δτι διαπίστωσε δτι, δχι 
μόνο οί Κινέζοι, άλλά καί δλοι οί Δυτικοευρωπαίοι θέλουν 

είρήνη. 'Όλοι προσπαθουμε νά ύπερασπίσουμε τήν άνε

ξαρτησία καί τήν κυριαρχία μας καί νά μήν ύποκύψουμε σέ 

ξένες πιέσεις. 'Ελπίζουμε ή Δυτική Εύρώπη νά γίνει ισχυ

ρότερη καί νά ενοποιηθεί. Εύχόμαστε είλικρινά δλες οί 

χώρες τfjς Δυτικfjς Εύρώπης καί ή 'Ελλάς νά εύημερήσουν 

καί χαιρόμαστε γιατί oi φίλοι μας Εύρωπαίοι θέλουν νά 
προοδεύσει ή Κίνα καί νά γίνει ίσχυρή δύναμη στόν κό

σμο, δχι μόνο χάριν τfjς ίδίας καί τfjς Δυτικfjς Εύρώπης 

άλλά καί χάριν τfjς παγκόσμιας είρήνης. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι αύτά ύποστηρίζει καί ό 

ίδιος. 

»'Ο κ. Χούα Κοοο Φένγκ λέγει δτι αύτός είναι ό λόγος 

γιά τόν όποίον εχουμε ταυτότητα άπόψεων .. ο κ. πρωθυ

πουργός άπαντα δτι πιθανόν νά έκτιμουμε διαφορετικά 

ώρισμένα περιστατικά άλλά καταλήγουμε στά ίδια συμπε

ράσματα. Μιά ίσχυρή Κίνα άσφαλώς θά μεταβάλει τόν συ

σχετισμό δυνάμεων στόν κόσμο. 'Όσον άφορα τήν Εύρώ

πη, ό ίδιος άγωνίζεται έπί 18 χρόνια γιά τήν ενοποίησή 
της. 

»'Ο κ. Χούα Κοοο Φένγκ λέγει δτι γνωρίζει καλά καί 

έκτιμα τίς τεράστιες προσπάθειες του πρωθυπουργου γιά 

τήν ενοποίηση τfjς Εύρώπης. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός λέγει δτι ή ενοποίηση τfjς Εύρώ

πης προχωρεί μέ βραδύ ρυθμό καί πρέπει νά γίνει εγκαιρα 

γιατί άλλιώς μπορεί νά ματαιωθεί. 

»'Ο κ. Χούα Κουο Φένγκ παρατηρεί δτι καί αύτή άκό

μη ή προσπάθεια ενοποιήσεως είναι ίκανοποιητική. 

»'Εν συνεχείιt, ό κ. πρωθυπουργός έρωτα τόν κ. Χούα 

Κουο Φένγκ πώς άντιλαμβάνεται τό θέμα τfjς ενοποιήσεως 

τών δύο Γερμανιών, γιά τό όποίο μίλησε δημόσια στήν 

Γερμανία, καί έπισημαίνει δτι αύτό άποτελεί έπιδίωξη τών 

Ρώσων, ή όποία άποβλέπει σέ ούδετεροποίηση τfjς Γερμα

νίας καί έξασθένηση τfjς άμυνας τfjς Δύσεως. 

»'Ο κ. Χούα Κουο Φένγκ έκφράζει τήν γνώμη δτι τουτο 

δέν άποτελεί άληθινή έπιδίωξη τfjς Ρωσίας, γιατί μία ενω

μένη Γερμανία δέν θά ύπακούει στήν Μόσχα. Οί Ρώσοι 

φοβουνται τήν ενοποίηση ή όποία άποτελεί εντονη επιθυ

μία τών Γερμανών. 

»' Ο κ. πρωθυπουργός επαναλαμβάνει δτι οί Ρώσοι επι
διώκουν τήν ενοποίηση τfjς Γερμανίας, ύπό τόν δρο τfjς 

ούδετερότητος καί τελικώς ό κ. Χούα Κουο Φένγκ λέγει 

δτι, δταν είπε δτι οί Γερμανοί άνήκουν σέ ενα εθνος, άντι

τάχθηκαν καί οί Ρώσοι καί οί 'Ανατολικοί Γερμανοί. Έν 

συνεχείιt, λέγει δτι ή περιοδεία του στήν Εύρώπη ήταν 

πολύ χρήσιμη, γιατί δημιούργησε φιλικούς δεσμούς μέ 

τούς Δυτικοευρωπαίους ήγέτες καί εθεσε τίς βάσεις γιά τήν 

διεύρυνση τfjς συνεργασίας τfjς Κίνας μέ τίς Δυτικοευρω

παϊκές χώρες, πραγμα πού προεκάλεσε εντονες άντιδρά

σεις του σοβιετικου Τύπου. 

»Σέ παρατήρηση του κ. πρωθυπουργου δτι οί Ρώσοι 

φοβουνται τόν σχηματισμό συνασπισμου τών 'Ηνωμένων 

Πολιτειών, τfjς Δυτικfjς Εύρώπης, τfjς Κίνας καί τfjς Ία

·πωνίας πού θά στρέφεται έναντίον τους, δ κ. Χούα Κουο 

Φένγκ άπαντα δτι αύτή ή προπαγάνδα τών Ρώσων δέν είναι 

πειστική, γιατί οίέξοπλισμοί τών χωρών αύτών δέν συγ

κρίνονται μέ τούς σοβιετικούς. 

»Πρίν λήξει ή συζήτηση, δ κ. πρωθυπουργός προσε

_κάλεσε τόν κ. Χούα Κουο Φένγκ νά έπισκεφθεί τήν 

'Ελλάδα»84 • 

Κατά τήν άναχώρησή του άπό τό Πεκίνο, ό Κ. 

Καραμανλής έξέφρασε ίκανοποίηση γιά τά άποτελέ

σματα τής έπισκέψεώς του, καθώς καί τήν πεποίθηση 

δτι θά άποβεί χρήσιμη, όχι μόνο γιά τίς σχέσεις των 

δύο χωρών, άλλά καί γιά τή διεθνή είρήνη, γενικότε

ρα. Ένrο, έξάλλου, κατευθυνόταν πρός τήν 'Ινδία ό 

Κ. Καραμανλής άπηύθυνε χαιρετιστήριο μήνυμα 

πρός τόν Κινέζο πρόεδρο Χούα, τά μέλη τοϋ Κρατι

κοϋ Συμβουλίου τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας 

καί τόν κινεζικό λαό, πρός τούς όποίους έξέφρασε 

τίς θερμότερες εύχαριστίες γιά τή λαμπρή φιλοξενία 

τους. « 'Επιστρέφω στή χώρα μου» - κατέληγε -
«άποκομίζοντας τίς καλύτερες έντυπώσεις άπό τήν 

Κίνα καί τόν κινεζικό λαό;;, 

Μετά τό Πεκίνο, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός παρέ

μεινε μία ήμέρα στό Νέο Δελχί, ένόψει τής άναχωρή

σεώς του γιά έπίσημη έπίσκεψη στό 'Ιράκ. 

Καθ' όδόν, ' έξάλλου, πρός τήν Κίνα ό Κ. Καρα

μανλής ε{χε σταθμεύσει στήν Μπανγκόγκ, δπου εγι

νε δεκτός άπό τόν πρωθυπουργό, στήν κατοικία του. 

Στή διάρκεια τής συνομιλίας τους, ό Ταϋλανδός ήγέ

της έξέθεσε τά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώ

ρα του καί, τέλος, άναφέρθηκε στίς σχέσεις μέ τήν 

'Ελλάδα: 

«' Εξέφρασε ευχαριστίες διότι ή 'Ελλάς ψήφισε ύπέρ 
τfjς Ταϋλάνδης στά . Ηνωμένα VΕθνη έπί του Καμπο

τζιανου καί ζήτησε τήν ψfjφο τfjς 'Ελλάδος καί γιά τό Νέο 

Σχέδιο τfjς 'Αποφάσεως έπί του θέματος αύτου, πού άρχισε . 
νά συζητείται σήμερα στήν Νέα 'Υόρκη. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός ευχαρίστησε γιά τήν ενημέρωση 
καί τόνισε δτι καί ή ·Ελλάς στήν περιοχή της άντιμετωπί

ζει παρόμοιο πρόβλημα, λόγω τfjς έπεκτατικότητας τfjς 

Τουρκίας, ή όποία ήδη κατέχει τήν μισή Κύπρο καί δπου 

δημιούργησε σοβαρό προσφυγικό πρόβλημα καί ήδη εχει 

βλέψεις καί έπί του Αίγαίου. 

»'Εν συνεχεία, ό κ. πρωθυπουργός προέβη σέ άνάλυση 

τfjς διεθνους καταστάσεως ύπό τό φώς τών προσφάτων 

έπαφών του μέ τούς ήγέτες τfjς Σοβιετικfjς ·Ενώσεως καί 

τfjς Δυτικfjς Εύρώπης. 'Εξέφρασε τήν άνησυχία του γιά 

τήν μελλοντική πορεία του κόσμου καί τόνισε τήν άνάγκη 

τfjς στενοτέρας συνεργασίας, τουλάχιστο μεταξύ τών μι

κρών χωρών. 

»τέλος, ό κ. πρωθυπουργός ύποσχέθηκε δτι ή 'Ελλάς 

θά συνεχίσει τήν ύποστήριξή της στά 'Ηνωμένα VΕθνη 

πρός τήν Ταϋλάνδη καί συνεφωνήθη νά τελουν σέ έπαφή 

οί άντιπροσωπείες τών δύο χωρών στά 'Ηνωμένα 'Έθνψ85 . 
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·Η διαδοχική έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί> στή Σοβιετική 'Ένωση καί, στή συνέχεια, 

στήν Κίνα σχολιάστηκε έκτεν&ς άπό τό διεθνή τύπο. 

'Από τίς στήλες τής «lnternational Herald Tri
bune», διατυπώθηκαν, στίς 31 'Οκτωβρίου, οί άκό

λουθες άπόψεις: 

. ο άκρογωνιαίος λίθος τής έξωτερικής πολιτικής του 
Καραμανλή εΙ ναι δτι «ή ·Ελλάδα άνήκει στή Δύση». Μετά 

τήν ύπογραφή τής Συνθήκης Προσχωρήσεως στήν ΕΟΚ, ό 

πρωθυπουργός συμπληρώνει δτι «ή 'Ελλάδα άνήκει στι] 
Δύση όχι μόνο ίδεολογικά καί ίστορικά, άλλά καί στό θε

σμικό tπίπεδοιι. Αύτή ε{ναι ή ούσία τής πολιτικής του κυ

βερνώντος κόμματος τής ΝΔ, τό όποίο διαθέτει άνετη κοι

νοβουλευτική πλειοψηφία. 

Καί, άφοϋ καταγράψει τήν πορεία των διαπρα

γματεύσεων γιά τήν έπάνοδο στό στρατιωτικό σκέ

λος τοϋ ΝΑΤΟ, ή έφημερίδα καταλήγει: 

Τά στοιχεία αύτά δέν άποτρέπουν τήν ελληνική Κυ

βέρνηση άπό τό νά άκολουθήσει μιά «πολυδιάστατη» πο

λιτική, ώς φυσική συνέπεια τών ήδη καλών σχέσεων μέ 

τούς ένεργούς έμπορικούς της εταίρους στήν 'Αφρική καί 

τή Μέση 'Ανατολή, τούς βαλκανικούς της γείτονες καί, 

ίδιαίτερα, τή Σοβιετική 'Ένωση. Τόν 'Οκτώβριο, ό Καρα

μανλής εγινε ό πρώτος 'Έλληνας ήγέτης πού έπισκέφθηκε 

τή Σοβιετική 'Ένωση, εν& άκολούθησαν επισκέψεις στήν 

Τσεχοσλοβακία καί τήν Ούγγαρία. Θά έπισκεφθεί καί τό 

Πεκίνο στά μέσα Νοεμβρίου. 

Τό ταξίδι στή Σοβιετική 'Ένωση θεωρήθηκε εύρέως ώς 

μιά κίνηση πού καθυστέρησε λόγφ παλαιών άνησυχιών, 

άλλά όρισμένοι πολιτικοί άναλυτές επιμένουν δτι δέν ήταν 

άπαλλαγμένο άπό πολιτικούς ύπολογισμούς. Περισσότερο 

άπό τήν ίδια τήν επίσκεψη, ύπογραμμίζουν τήν ύπογραφή, 

στίς άρχές Σεπτεμβρίου, συμφωνίας μεταξύ τής Σοβιετικής 

·Ενώσεως καί τ& ν ναυπηγείων Νεωρίου, στή νήσο Σύρο, ή 

όποία προβλέπει τή δυνατότητα διενέργειας επισκευών σέ 

σοβιετικά βοηθητικά σκάφη. 

Λίγες μέρες άργότερα, στίς 4 Νοεμβρίου, στή συ
νέχεια προγενέστερων έκτεν&ν άναφορ&ν της στήν 

έπίσκεψη τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί> στή Σοβιετι

κή 'Ένωση, ή έφημερίδα «New York τimes», έπεσή
μανε: 

Σέ λίγο διάστημα άφου ενα ελληνικό ναυπηγείο άρχισε 

νά εξυπηρετεί σοβιετικά πλοία εφοδιασμου του σοβιετι

κου στόλου Μεσογείου, ό πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής 

περιόδευσε τή δυτική Εύρώπη, εξηγώντας πώς συμβιβάζε

ται αύτή ή φιλοξενία μέ τίς ύποχρεώσεις τής · Ελλάδος ώς 
μέλους του ΝΑΤΟ. Τήν επομένη εβδομάδα, στό Πεκίνο, ό 

κ. Καραμανλής θά εκθέσει τίς άπόψεις του στούς Κινέζους 

ήγέτες, οί όποίοι προτρέπουν τούς Εύρωπαίους νά είναι 

προσεκτικοί άπέναντι στό σοβιετικό «ήγεμονισμό». 

'Αγνοώντας διαμαρτυρίες άπό τίς ΗΠΑ καί άλλες χώ

ρες του ΝΑ ΤΟ, ή 'Ελλάδα διέθεσε τά ναυπηγεία τής Σύpου 
γιά τήν επισκευή του σοβιετικου σκάφους «Κόιντα», 7.500 
τόννων, στίς 6 'Οκτωβρίου · ό ναύαρχος Χ. Σήαρ, διοικη-

τής τών νατοϊκών δυνάμεων νοτιανατολικής Εύρώπης χα

ρακτήρισε τή συμφωνία «όχι εύπρόσδεκτη» . 

'Αφου συνομολόγησε τή συμφωνία αύτή πού δέν εχει 

προηγούμενο, ό κ. Καραμανλής γιά 10 ήμέρες επισκέφθη
κε τή Σοβιετική 'Ένωση, τήν Ούγγαρία καί τήν Τσεχο

σλοβακία . 'Αργότερα, επιβεβαίωσε τόν προσανατολισμό 

του πρός τή Δύση σέ συναντήσεις μέ τούς ήγέτες τής Γαλ

λίιiς, Βρετανίας, Δυτικής Γερμανίας καί 'Ιταλίας . Ζήτησε 
άκόμη τή σύντομη επικύρωση τής Συμφωνίας Προσχωρή

σεως στήν ΕΟΚ. «Στή Μόσχα δέν μίiς ζητήθηκε τίποτε πού 

νά άντιβαίνει στίς ίδέες καί τά συμφέροντά μαςιι, σημείωσε 

ό κ . Καραμανλής μετά τήν περιοδεία του στήν άνατολική 

Εύρώπη, τήν πρώτη ένός 'Έλληνα πρωθυπουργου. 

Οί ελληνικές πρωτοβουλίες πρός τή Ρωσία αντικατο
πτρίζουν τήν αύξανόμενη δυσαρέσκεια γιά τήν άμερικανι

κή πολιτική ώς πρός τήν 'Ελλάδα, επικεντρωμένη στίς 

διαμάχες γιά τήν Κύπρο καί τό Αίγαίο μέ τήν Τουρκία, 

άλλο νατοϊκό σύμμαχο . Μέ σκοπό νά εξασφαλίσει τά βό

ρεια σύνορα τής χώρας του καί νά συγκεντρώσει τήν προ

σοχή του στά προβλήματα μέ τήν Τουρκία, ό κ. Καραμαν

λής εχει άναθερμάνει τίς σχέσεις μέ τήν φανατικά απομο

νωτική ' Αλβανία καί τούς άλλους κομμουνιστές γείτονες. 

τέλος, δ άρθρογράφος, έπιχειρώντας νά διερευνή

σει τήν άπήχηση των πρωτοβουλιών τοϋ Κ. Καρα

μανλή στό έπίπεδο τής έσωτερικής κοινής γνώμης, 

έπισημαίνει : 

~Ερευνες τής κοινής γνώμης εδειξαν δτι 65% των πολι
τών τάσσονταν ύπέρ τής επισκέψεώς του στή Μόσχα, εν& 

τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως του προσέφεραν άσυνή

θιστη ύποστήριξη τόσο γιά τήν επίσκεψή του, δσο καί γιά 

τήν άπόρριψη τών νατοϊκών διαμαρτυριών σχετικά μέ τή 

συμφωνία τής Σύρου. Οί πρωτοβουλίες του Κ. Καραμανλή 

πρός τό σοβιετικό συνασπισμό εχουν αφήσει τήν αντιπο

λίτευση μέ λίγα πιθανά πεδία γιά άσκηση κριτικής, σέ μιά 

εποχή πού ή δυσαρέσκεια του κοινου γιά τά σκληρά οίκο

νομικά μέτρα εδειχναν νά ύπονομεύουν τή δημοτικότητά 

του. 

Στή Γαλλία, ή έφημερίδq «Figaro», έκφράζοντας 
καί τίς γενικότερες έκτιμήσεις τοϋ παρισινοί> τύπου 

γιά τά άποτελέσματα τής έπισκέψεως τοϋ 'Έλληνα 

πρωθυπουργοί> στή Σοβιετική 'Ένωση, έξήγγειλε, σέ 

κύριο τίτλο, δτι ό Κ. Καραμανλής πέτυχε «σημαντι

κή οίκονομική συμφωνία», γιά νά έπισημάνει στή 

συνέχεια δτι ή έπίσκεψη «κρίνεται στήν 'Αθήνα σάν 

έπιτυχία» καί νά περιγράψει τά κύρια χαρακτηριστι

κά τής συμφωνίας, μέσω τής δποίας ή ·Ελλάδα έξα

σφαλίζει σοβιετικές πιστώσεις, άνταλλαγές τεχνι

κών πληροφοριών, συνεργασία στό βιομηχανικό καί 

οίκονομικό τομέα, προμήθεια πετρελαίου καί ύγραε

ρίου καί τήν κατασκευή έργοστασίου άλουμινίου. 

' Η «La Croix», σέ άντίστοιχο δημοσίευμά της, 
τονίζει δτι πρόκειται γιά τήν πρώτη έλληνοσοβιετι

κή συμφωνία συνεργασίας, άναφέρεται στή συνάν

τηση Καραμανλή - Μπρέζνιεφ καί σημειώνει δτι ή 
· Ελλάδα έπιθυμεί τήν ένίσχυση τ&ν σχέσεών της μέ 
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τή Μόσχα γιά νά εισαγάγει περισσότερη ισορροπία 

στή διπλωματία της καί νά προαγάγει τή διαβαλκα

νική συνεργασία. 

'Εκτενέστερα, η «Le Monde» δημοσίευσε στίς 3 
'Οκτωβρίου κύριο άρθρο μέ τόν τίτλο «' Οστπολι τίκ 
στήν 'Αθήνα;>>: 

'Η άλληλουχία τών επίσημων ταξιδίων στίς 'Ανατολι

κές χώρες πού εγκαινίασε δ κ. Κ. Καραμανλής μέ τήν aφι

ξή του τήν I η 'Οκτωβρίου στήν Μόσχα καί πού θά τόν 
δδηγήσει, στή συνέχεια, στήν Ούγγαρία καί τήν Τσεχο

σλοβακία σηματοδοτεί, aραγε, μιά στροφή τής έλληνικής 

διπλωματίας; Τό γεγονός δτι αύτό τό ταξίδι πραγματοποιή

θηκε σέ μιά περίοδο σχετικής έντάσεως μεταξύ ' Αθήνας 

καί Ούάσιγκτων εκτρέφει πολλές ύποθέσεις στήν έλληνι

κή πρωτεύουσα, σέ σημείο ώστε δ πρωθυπουργός νά αί

σθανθεί τήν ύποχρέωση νά διαψεύσει «τίς παραπλανητικές 

ερμηνείες πού δόθηκαν σ' ενα γεγονός τόσο φυσιολογι

κό». 

Σέ κάθε περίπτωση, ή επίσκεψη τοϋ κ. Καραμανλή θε

ωρείται στή Μόσχα εξαιρετικά σημαντική. Γιά πρώτη φο

ρά 'Έλληνας πρωθυπουργός επισκέπτεται τή Σοβιετική 

'Ένωση, άκόμη καί τή Ρωσία, μετά τή δημιουργία τής νεώ

τερης 'Ελλάδος, πρίν άπό ενάμιση αιώνα. Έξάλλου, δ κ. 

Έτσεβίτ, πρωθυπουργός τής Τουρκίας, είχε γίνει δεκτός 

μέ εγκαρδιότητα τό προηγούμενο !:τος καί τό Κρεμλίνο 

επιθυμεί νά διατηρήσει τήν ισορροπία μεταξύ τών δύο χω

ρών. 'Η Μόσχα ενδιαφέρεται κατά μείζονα λόγο νά ύπο

δεχτεί τόν κ. Καραμανλή μέ έντυπωσιακό τρόπο, έφόσον ή 

σοβιετική στάση άπέναντι στό πρόβλημα τής Κύπρου 

προσεγγίζει πολύ τήν άντίστοιχη τής 'Αθήνας: ή ΕΣΣΔ, 

δπως ύπενθύμισε δ κ. Κοσύγκιν στόν φιλοξενούμενό του, 

εχει εκφραστεί θετικά ύπέρ τής εδαφικής άκεραιότητος, 

τής άνεξαρτησίας καί τοϋ άδέσμευτου τής νήσου. 

'Η περιοδεία δμως τοϋ κ. Καραμανλή στήν άνατολική 

Εύρώπη έλκύει περισcrότερο τήν προσοχή λόγφ κυρίως 
τής έλληνικής στάσεως άπέναντι στήν 'Ατλαντική Συμ

μαχία. Μετά τήν εισβολή στή βόρεια Κύπρο άπό τά τουρ

κικά στρατεύματα, τό 1974, ή ' Ελλάδα άποσύρθηκε άπό τό 

στρατιωτικό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ. 'Αποβλέπει σήμερα στήν 

επανένταξή της άλλά τό σχέδιο αύτό προσκόπτει σέ σοβα

ρές δυσχέρειες πού θά ήταν δυνατό νά φέρουν σέ άμηχανία 

τήν Κυβέρνηση τοϋ κ. Καραμανλή ένώπιον τοϋ Κοινοβου

λίου τής ' Αθήνας. 'Η επανένταξη αύτή θά προϋπέθετε πρά

γματι δτι ή διοίκηση κατά θάλασσα θά άνατεθεί οχι πλέον 

στήν 'Ελλάδα, δπως συνέβαινε πρίν άπό τήν άποχώρησή 

της τό 1974, άλλά στή χώρα πού διαθέτει τήν ισχυρότερη 
στρατιωτική δύναμη, μέ aλλα λόγια στήν Τουρκία· γεγο

νός πού είναι, προφανώς, δύσκολο νά γίνει άποδεκτό άπό 
τήν 'Αθήνα. w Αν ληφθεί ύπόψη τό ενδιαφέρον πού ή Σοβι

ετική 'Ένωση τρέφει γιά τήν άνάπτυξη τών ναυτικών δυνά

μεων στή Μεσόγειο, ή ελληνική θέση άποτελεί τό άντικεί

μενο ιδιαίτερης προσοχής γιά τή Μόσχα. 

' Από τήν πλευρά της, ή ' Αθήνα δέν θεωρεί πιθανότατα 

δυσάρεστο, προκειμένου νά άσκήσει διακριτικά πίεση 

πρός τήν κατεύθυνση τής Ούάσιγκτων, νά προβάλει τίς 

καλές σχέσεις της μέ τόν 'Ανατολικό κόσμο. Χωρίς άμφι

βολία, δ κ. Καραμανλής δέν !:χει τή δυνατότητα, γιά λό

γους ιδιαίτερα εσωτερικής πολιτικής, νά βαδίσει πολύ μα-

κριά πρός αύτή τήν δδό, τής δποίας ή άντιπολίτευση τής 

Δεξιας δέν παρέλειψε νά καταγγείλει τούς κινδύνους. 'Ελ

πίζει δμως νά έξισορροπήσει μέ τόν τρόπο αύτό τίς επιδρά

σεις τοϋ τουρκικοί> «lobby», πού !:χει τόσο συχνά καταγ
γελθεί στήν 'Αθήνα ή τή Λευκωσία, στό άμερικανικό 

Κογκρέσσο. 

Τό ταξίδι τοϋ κ. Καραμανλή στή Μόσχα όφείλει, &με

σα, νά !:χει καί aλλα άποτελέσματα πολύ περισσότερο 

συγκεκριμένα, δπως ή άγορά άπό τήν 'Ελλάδα ήλεκτρικοϋ 

ρεύματος καί πετρελαίου, καθώς καί ή ένίσχυση τής ελλη

νοσοβιετικής συνεργασίας στόν τομέα τών θαλάσσιων με

ταφορών καί ή κατασκευή ένός έργοστασίου άλουμινίου, ή 

παραγωγή τοϋ δποίου θά άπορροφαται εξ δλοκλήρου άπό 

τή Σοβιετική 'Ένωση. Πέρα δμως άπό τίς εμπορικές συμ

φωνίες, δ κ. Καραμανλής άναζητεί πιθανότατα έπίσης 

στήν άνατολική Εύρώπη ενα νέο διπλωματικό !:ρεισμα, 

εστω καί αν είναι άκόμη πολύ νωρίς γιά νά μιλήσουμε, 

πράγματι, περί ελληνικής «'Οστπολιτίκ». 

Μετά, έξάλλου, τήν έπίσκεψη του 'Έλληνα πρω

θυπουργοu στό Πεκίνο, η εγκυρη γαλλική έφημερίδα 

δημοσίευσε, στίς 14 Νοεμβρίου, άρθρο μέ τόν τίτλο 
«'Ο Ντένγκ Χσιάο Πίνγκ ιδιαίτερα ίκανοποιημένος 

γιά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ»: 

Τό θέμα τής εύρωπαϊκής ενότητας επέτρεψε στόν κ. 

Ντένγκ Χσιάο Πίνγκ καί στόν κ. Καραμανλή νά τηρήσουν 

κοινή γλώσσα στή διάρκεια τών προσφωνήσεων πού άν

τάλλαξαν μέ τήν εύκαιρία τοϋ έπίσημου γεύματος πρός 

τιμή τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί>. 'Εκφράζοντας τήν ικα

νοποίηση γιά τήν ενταξη τής' Ελλάδος στήν ΕΟΚ, δ Κινέ

ζος άντιπρόεδρος ύπενθύμισε δτι ή Λαϊκή Δημοκρατία είχε 

πάντοτε θεωρήσει δτι «μία ενωμένη καί ισχυρή Εύρώπη 

άνταποκρινόταν στά συμφέροντα τών εύρωπαϊκών λαών 

καί συνέβαλλε στή διαφύλαξη τής ειρήνης καί τής σταθε

ρότητας σέ παγκόσμια κλίμακα». 'Ο κ. Καραμανλής δή

λωσε δτι είναι πεπεισμένος, άπό τή πλευρά του, δτι ή ενο

ποίηση τής Εύρώπης προσφέρεται γιά νά τής επιτρέψει 

«νά aξιοποιήσει πλήρως τίς μεγάλες δυνατότητές της καί 

νά aποτελέσει παράγοντα σταθερότητας στό έπίπεδο τfjς 

διεθνοίις ζωής». 

Ή άπόσταση ήταν περισσότερο αΙσθητή σ' δ,τι άφο

ρα τήν πολιτική τής ύφέσεως, δπως διαγράφεται μέ τό πρό

σφατο ταξίδι τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοί> στήν ΕΣΣΔ. Τό 

Πεκίνο παρακολουθεί μέ δυσπιστία αύτό τό είδος τής προ

σεγγίσεως καί, στό τέλος Σεπτεμβρίου, ή νέα Κίνα είχε 

επισημάνει μέ κριτική διάθεση τή συμφωνία πού προβλέ

πει τήν έπισκευή σοβιετικών πλοίων σέ έλληνικά ναυπη

γεία. Μόλοντοϋτο, οί δύο πλευρές βρήκαν τρόπους γιά νά 

εκδηλώσουν άμοιβαία κατανόηση. 'Έτσι, δ Ντένγκ Χσιάο 

Πίνγκ, τονίζοντας δτι «ή άντίθεση στήν επίθεση καί τήν 

επέκταcrη τοϋ ήγεμονισμοϋ)) άποτελεί τήν «άφετηρίω> τής 
κινεζικής εξωτερικής πολιτικής, πρόσθεσε δτι άποτελεί 

επίσης στόχο της ή έξασφάλιση «μιας περιόδου ειρήνης 

σχετικά μακρας διάρκειας». 

' Ο κ. Καραμανλής, άπό τή πλευρά του, άφοϋ έξή ρε τά 

εύεργετικά άποτελέσματα τής συνεργασίας μεταξύ χωρών 

μέ κοινωνικοοικονομικά συστήματα καί πολιτικούς προ

σανατολισμούς διαφορετικούς, ίκανοποίησε τούς οικοδε- · 
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σπότες του μέ τή δήλωση δτι, στό βαλκανικό χώρο, ή συ

νεργασία αυτή δέ θά όφειλε «νά διαταραχτεί άπό άντιθέ

σεις εξωβαλκανικές». 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οί άπόψεις τοϋ γαλλό

φωνου τύπου τής 'Ελβετίας, χώρας έκτός τών δύο 

μεγάλων συμμαχικών συνασπισμών. Ή έφημερίδα 

«La Suisse» έπεσήμανε χαρακτηριστικά: 

'Ο Κ. Καραμανλής, μετά τό ταξίδι του στήν ΕΣΣΔ καί 

στά άνατολικά Κράτη, θά επισκεφθεί τήν Κίνα, άφοu προ

ηγουμένως πραγματοποιήσει μιά ευρωπαϊκή περιοδεία γιά 

νά διαλύσει τίς παρεξηγήσεις πού θά ήταν πιθανό τό ταξίδι 

του νά δημιουργήσει στή Δύση. 

Ή νευραλγική θέση της ύποβάλλει τήν 'Ελλάδα σέ 

γεωπολιτικές πιέσεις. Τό Κράτος αυτό πρέπει νά άκολου

θεί μιά πιό διαφοροποιημένη εξωτερική πολιτική άπό τό 

παρελθόν, χωρίς νά εγκαταλείψει τίς βασικές ευρωπαϊκές 

καί δυτικές επιλογές. 

Τό ταξίδι του Κ. Καραμανλή άποδεικνύει δτι τό άνατο

λικό <iνοιγμα δέν κινδυνεύει νά ρίξει τήν ·Ελλάδα άπό τή 

Σκύλα στήν Χάρυβδη καί συμβάλλει στήν άναζήτηση μιaς 

ισορροπημένης εξωτερικής πολιτικής. 

'Η ευρωπαϊκή ένοποίηση παραμένει ό θεμέλιος λίθος 

τής πολιτικής του Κ. Καραμανλή. Μόλις επιστρέψει άπό 

τό Πεκίνο θά άσχοληθεί μέ τήν επίσπευση τής διαδικασίας 

επικυρώσεως τής Συμφωνίας Προσχωρήσεως άπό τά ξένα 

κοινοβούλια. 'Ο Κ. Καραμανλής πιστεύει δτι ή προτεραιό

τητα πού εχει δώσει στήν Κοινότητα θά του επιτρέψει νά 

άντιμετωπίσει καλύτερα μιά σειρά άπό εξωτερικά θέματα» 

(3.10). 

Τήν προηγουμένη, ή έφημερίδα «Le Matin», στή 
Λωζάνη, είχε ύπογραμμίσει: 

Στό κλίμα τής ενεργοuς διπλωματίας καί τών πολλα

πλών μετακινήσεων τό ταξίδι του Κ. Καραμανλή δέν φαί

νεται νά κινητοποιεί τίς δυτικές πρωτεύουσες, εκτός άπό 

τήν ΟUάσιγκτων καί τίς Βρυξέλλες, εδρα του ΝΑΤΟ, δπου 

φοβοuνται, δικαιολογημένα ή άδικαιολόγητα, όχι τόσο 

μιά άνατροπή των συμμαχιών δσο μιά εξισορρόπηση τής 

έλληνικής διπλωματίας, άναθερμασμένη άπό τίς περιπέ

τειές της στά πλαίσια τής Συμμαχίας. 

Μετά άπό 5 χρόνια άναμονής ό Κ. Καραμανλής θεώρη
σε δτι δέν μποροuσε πλέον νά άγνοεί τήν ΕΣΣΔ. Δέν δημι

ουργεί λοιπόν κανένα πάγωμα επισκεπτόμενος ενα Κράτος 

πού άπό μόνο του επηρεάζει τό μέλλον των γειτόνων τής 

· Ελλάδος καί τών Βαλκανίων. 'Επουλώνει άπλώς μιά άδυ
ναμία τής έλληνικής εξωτερικής πολιτικής καί λαμβάνει 

ύπόψη του τά νέα γεωπολιτικά δεδομένα. 

Οί Ευρωπαίοι, καί εΙδικότερα οί 'Εννέα πού δέχτηκαν 

τήν ·Ελλάδα στούς κόλπους τους, εχουν δοκιμάσει τή 

σταθερότητα τών δεσμών της μέ αυτούς. Δέν συμβαίνει 

δμως τό ίδιο καί μέ τό ΝΑΤΟ. Τόσο ή 'Αθήνα, δσο καί τό 

Παρίσι, δέν πρόκειται νά επανέλθουν στό στρατιωτικό το

μέα τής Συμμαχίας παρά μόνο μετά άπό άμερικανικές πα

ραχωρήσεις πού άφοροuν τό καταστατικό της καί τό δύ

σκολο πρόβλημα των διαφορών της μέ τήν Τουρκία. 'Επι

δέξιος διπλωμάτης ό Κ. Καραμανλής άποφάσισε, προφα

νώς, νά εκμεταλλευτεί τό χαρτί πού του προσφέρει ή ΕΣΣΔ. 

'Η ΟUάσιγκτων θά ήταν λοιπόν φρόνιμο νά μήν τραβήξει 

τό σχοινί · διαφορετικά, θά δυσαρεστήσει τόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργό πού θά μποροuσε νά ταχθεί ύπέρ τής ουδετε

ρότητος, γεγονός πού, μετά τήν άνεπίσημη άπιστία τής 

Τουρκίας, θά σήμαινε τή θανατική καταδίκη τής νότιας 

πτέρυγας του ΝΑΤΟ (2.10). 

'Από τίς στήλες τοϋ γερμανόφωνου τύπου, ή 

«Neue Zϋrcher Zeitung», άφοϋ, έπαναλαμβάνοντας τό 
χαρακτηρισμό «άπό τούς άνταποκριτές καί τούς 

σχολιαστές» τής έπισκέψεως τοϋ Κ. Καραμανλή~ ώς 
«ίστορικοϋ γεγονότος», έκφράζει, παράλληλα, τό 

σκεπτικισμό της γιά τά πρακτικά άποτελέσματα τοϋ 

ταξιδίου, έντοπίζοντας τά θετικά σημεία του στήν 
κοινή Διακήρυξη Φιλίας καί στήν έφαρμογή «τής 

πολιτικής γιά τήν ύπερνίκηση τοϋ Ψυχροϋ Πολέ

μου» (9 .Ι 0). Περισσότερο κατηγορηματική ήταν 

στήν άποτίμηση τών θετικών άποτελεσμάτων τής 

έπισκέψεως τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ στήν Κίνα: 

Διαβλέποντας κανείς τόν «άτμοσφαιρικό» χαρακτήρα 

στήν άπό τή Δευτέρα άρχομένη επίσημη επίσκεψη του 

Καραμανλή στήν Κίνα, σέ συνδυασμό μέ τή συνειδητά 

επεξεργασμένη «πολυδιάστατη» διπλωματία του, διαπι
στώνει δτι ό 'Έλληνας πρωθυπουργός εχει μέ τό ταξίδι του 

συγκεκριμένους στόχους. Σέ αυτούς άνήκει όχι τελευταία 

βέβαια ή ένίσχυση των έλληνοκινεζικών εμπορικών σχέ

σεων, στίς όποίες οί 'Έλληνες εφοπλιστές προπαντός άπο~ 

δίδουν μεγάλο βάρος. Περαιτέρω ή 'Αθήνα θέλει νά πλη

ροφορηθεί γιά τίς προθέσεις του Πεκίνου στήν Βαλκανι

κή. Μία επιθυμία, ή σημασία τής όποίας είναι προφανής, 

εάν σκεφθεί κανείς δτι ή έλληνική διπλωματία περισυλλο

γaται, παρά τή γενικ~ ευφορία σχετικά μέ «τό <iριστο επί
'πεδο τών σχέσεων πρός τίς κομμουνιστικές βαλκανικές 

χώρες», πώς θά μποροuσαν νά εξελιχθοuν τά πράγματα άμέ

σως μετά τό θάνατο του τίτο. Γι' αυτό στήν 'Αθήνα κατα

γράφηκε μέ ίκανοποίηση, δτι τό κεντρικό όργανο του 

Κομμουνιστικοί) κόμματος τής Κίνας, ήδη μέ τό ξεκίνημα 

του ταξιδιοu του Καραμανλή ύπογράμμισε θετικά τίς φιλι

κές σχέσεις τής 'Ελλάδος πρός τίς βαλκανικές χώρες. Κα

νείς άκούει έδ& τήν <iποψη, δτι ή σημερινή ήγεσία του 

Πεκίνου εκτιμά Ιδιαίτερα ύψηλά τό «διαμεσολαβητικό ρό

λο» τής 'Ελλάδας στά Βαλκάνια (14.11). 

Στή Γερμανία, ή «Frankfurter Allgemeine Zeit
ung» κατέγραψε τό γεγονός: 

'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, άναμέ

νεται τή Δευτέρα αυτή γιά μιά πενθήμερη έπίσημη επίσκε

ψη στή Σοβιετική 'Ένωση. Τό ταξίδι αυτό εχει συμβολική 

άξία: είναι ή πρώτη επίσκεψη ένός 'Έλληνα προέδρου τής 

Κυβερνήσεως στή Μόσχα. 'Αντιθέτως, δέν εχει ύπάρξει 

στόν αiώνα αυτό οϋτε ενα ταξίδι ένός Σοβιετικοί) προέδρου 

στήν 'Αθήνα. Ό ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλης, 

δ δποίος συνοδεύει τόν Καραμανλή, προετοίμασε τόν τε

λευταίο χρόνο στή Μόσχα τή σοβιετοελληνική αυτή 

προσέγγιση καί ελαβε τήν πρόσκληση άπό τόν πρόεδρο 

τής Κυβερνήσεως Κοσύγκιν. 'Ότι ή τελευταία αυτή εγινε 

άποδεκτή άπό τόν Καραμανλή, iοχύει στό Κρεμλίνο λιγό-
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Διέλευση άπό τό Νέο Δελχί. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



310 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣτΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ 

τερο σάν ανοιγμα ελληνικής Όστπολιτίκ καί περισσότερο 

σάν βήμα γιά τήν πλήρωση μίας έπανορθώσεως. 

' Ο Καραμανλής στράφηκε, στή διάρκεια του τρέχον

τος ετους, πρός τρείς γειτονικές κομμουνιστικές χώρες: 

Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία καί Βουλγαρία. Πρίν άπό τήν 

άναχώρησή του γιά τή -Σοβιετική "Ενωση δήλωσε στό 

Πρακτορείο Τύπου Τάς: «Βλέπω τήν έπίσκεψή μου σάν tνα 

φυσικό καί άπαραίτητο βήμα στήν έξέλιξη μίας διαδικα

σίας, ή δποία άρχισε πρίν άπό λίγα χρόνια. Μετά τήν άπα

κατάσταση τής δημοκρατίας στήν ·Ελλάδα, ή Κυβέρνηση 

κατέβαλε lδιαίτερες προσπάθειες γιά νά δώσει στήν έξωτε
ρική πολιτική τής χώρας tνα δομημένο καί συνεπή χαρα

κτήρα. 'Εμείς έπιδιώκουμε νά άναπτύξουμε τίς σχέσεις μέ 

τίς σοσιαλιστικές χώρες συμπεριλαμβανομένης τής Σοβιε

τικής 'Ενώσεως, Εlμαι εύχαριστημένος άπό τήν άνάπτυξη 

τών σοβιετοελληνικών σχέσεων καί τήν άπήχηση πού 

βρίσκουμε άπό τή σοβιετική πλευρά». Τό Τάς παρουσίασε 

έπίσης τήν Κυριακή τό γενικό γραμματέα του ' Ελληνικοί> 

Κομμουνιστικοί> κόμματος νά κάμει δηλώσεις, χαρακτη

ρίζοντας τήν έπίσκεψη Καραμανλή ώς «έξ άντικειμένου 

ούσιαστική». 

'Εκτενέdτερα, οί άπόψεις τής κινεζικής πλευράς 

καταγράφηκαν σέ άρθρο τής «Λαϊκής 'Ημερησίας» 

του Πεκίνου, στίς 12 Νοεμβρίου: 

Ύπό τήν ήγεσία τοu πρωθυπουργοί> κ. Κ. Καραμανλή 

ή Κυβέρνηση τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας συνεχίζει μία 

πολιτική φιλίας καί συνεργασίας μέ αλλες χώρες, ένισχύει 

τήν έθνική αμυνά της γιά τή διαφύλαξη τής έθνικής άνε

ξαρτησίας καί κυριαρχίας καί άντιτίθεται σέ εξωθεν έπεμ

βάσεις καί έπιθέσεις. Έν τφ μεταξύ, ή ελληνική Κυβέρ

νηση διαδραματίζει ένεργό ρόλο στήν προώθηση τής ενό

τητας τής Δυτικής Εύρώπης. 'Εφέτος, μέ τήν ενταξη στήν 

Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ή 'Ελλάδα ένίσχυσε 

περαιτέρω τούς δεσμούς της μέ τίς χώρες τής Δυτικής Εύ

ρώπης. 'Η έλληνική Κυβέρνηση άποδίδει μεγάλη σημασία 

σέ φιλικές σχέσεις καί συνεργασία μέ τίς χώρες τοu Τρίτου 

κόσμου καί έργάζεται γιά τήν ένίσχυqη καί άνάπτυξη τής 

φιλίας καί συνεργασίας μεταξύ των χωρών στά Βαλκάνια 

καί στήν περιοχή τής Μεσογείου. Αύτό ε{ ναι πρός τό συμ

φέρον τής ε{ρήνης καί τής σταθερότητας στή βαλκανική 

περιοχή καί σέ αλλες περιοχές του κόσμου .• ο κινεζικός 
λαός έκτιμa τίς ένέργειες αύτές τής ελληνικής Κυβερνή

σεως καί εύχεται σ ' αύτή κάθε έπιτυχία. 

'Ιδιαίτερα, τέλος, χαρακτηριστικό γιά τήν άπο

τίμηση τής σημασίας τής έπισκέψεως του 'Έλληνα 

πρωθυπουργοί> στή Μόσχα, ε{ναι μακροσκελές σχό

λιο τής εγκυρης τουρκικής έφημερίδας «Μιλλιέτ», 

στίς 3 'Οκτωβρίου: 

'Ενώ ή Τουρκία εχει παρασυρθεί άπό τήν συγκίνηση 

τών έκλογών, ή γείτων 'Ελλάς άνέλαβε δρισμένες σημαν

τικές πρωτοβουλίες έξωτερικής πολιτικής, οί δποίες μπο

ροuν νά έπηρεάσουν τήν περιοχή μας . 

'Ο κ. Κ. Καραμανλής, μετά τίς έπισκέψεις στήν Μό

σχα, Ούγyαρία καί τήν Τσεχοσλοβακία, θά περιοδεύσει τίς 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες τής ΕΟΚ καί τόν προσεχή μήνα 

θά μεταβεί στό Πεκίνο. ~ Αν λάβουμε ύπ ' όψη καί τίς προ-

ηγηθείσες προσπάθειες τής 'Ελλάδος γιά άνοίγματα πρός 

τούς "Αραβες καί τόν Τρίτο κόσμο, συνάγεται ότι ή 'Ελ

λάς προσπαθεί νά καταστήσει πολυδιάστατες τίς έξωτερι

κές της σχέσεις. · Η πολιτική αύτή τής 'Ελλάδος άποβλέ

πει σέ έξασφάλιση πολιτικών καί ο{κονομικών πλεονε

κτημάτων. 

'Η 'Ελλάς είσήλθε στήν Κοινότητα τής Δύσεως μέ τήν 

συμφωνία έντάξεως στήν ΕΟΚ. Παράλληλα, ε{ναι μέλος 

τοu ΝΑΤΟ, εστω κι αν άποσύρθηκε άπό τήν στρατιωτική 

πτέρυγα καί έξασφαλίζει στρατιωτική βοήθεια άπό τήν 

'Αμερική . 

'Ο κ. Καραμανλής προκάλεσε μέ τίς τελευταίες ένέρ

γειές του τήν έντύπωση ότι κινείται μέ περισσότερη έλευ

θερία καί άνεξαρτησία μέσα στό δυτικό συνασπισμό. Τό 

κύρος του ένισχύθηκε , ίδίως στόν άνατολικό συνασπισμό 

καί στίς φιλικές πρός αύτόν χώρες του Τρίτου κόσμου, 

μετά τήν συγκατάθεσή του γιά παροχή διευκολύνσεων στά 

σοβιετικά πλοία στήν νήσο Σύρο. Μέσα σέ αύτή τήν άτμό

σφαιρα - τήν τόσο εύνοϊκή - αρχισε τό ταξίδι του κ. 

Καραμανλή στήν Μόσχα καί τίς 'Ανατολικές χώρες. 

'Η παροχή διευκολύνσεων στά σοβιετικά πλοία ε{ ναι 

μιά καλά ύπολογισμένη πολιτική ένέργεια. Εlναι δύσκολο 

νά πιστευθεί ότι ή συμφωνία αύτή εγινε μόνο γιά έμπορι

κούς λόγους. 'Ασφαλώς, δ κ. Κ. Καραμανλής γνωρίζει κα

λύτερα άπό κάθε αλλον τήν πολιτική σημασία των διευκο

λύνσεων. 

'Η 'Αθήνα προσπαθεί μέ τή στάση της αύτή άφ' ενός 

μέν νά δείξει στούς 'Ανατολικούς ότι μπορεί καί ένεργεί 

άνεξάρτητα μέσα στό ΝΑΤΟ, στούς δέ Δυτικούς ότι θά 
ψυχρανθοuν τελείως οί σχέσεις της μέ τό ΝΑΤΟ, αν δέν 

γίνουν δεκτά τά αίτήματά της. 

·Η έλπίδα του κ. Καραμανλή ε{ ναι νά κερδίσει τήν 

έμπιστοσύνη τών Σοβιετικών ήγετών καί νά έξασφαλίσει 
τήν ύποστήριξή τους στά ζητήματα τής Κύπρου καί του 

Αίγαίου . ~Αν τό έπιτύχει, άφ' ένός μέν θά βγεί κερδισμέ

νος εναντι τής Τουρκίας καί άφ ' ετέρου θά έξασφαλίσει 

εύμενέστερη στάση έκ μέρους τής Δύσεως, πού θά εχει 

άνησυχήσει. 'Ο βαθμός στόν όποίο θά τό έπιτύχει αύτό, θά 

φανεί μετά τίς συνομιλίες του κ . Καραμανλή στή Σοβιετι

κή "Ενωση, πού τερματίζονται αuριο . 

'Ο "Ελληνας πρωθυπουργός ε{ ναι δυνατό νά ύπογρά

ψει μέ τούς Σοβιετικούς ήγέτες συμφωνία, πού θά άποφέρει 

οίκονομικά όφέλη. Εlναι, έπίσης, δυνατό νά έπιτευχθεί 

σύμπτωση άπόψεων έπί δρισμένων σημείων σχετικών μέ 

τό Κυπριακό . ' Ασφαλώς θά ίκανοποιηθεί δ κ. Κ. Καρα

μανλής, αν οί Ρώσοι ζητήσουν τήν άποχώρηση όλων τών 

ξένων στρατιωτικών δυνάμεων άπό τήν Κύπρο . Ποιά πρα

κτική άξία όμως θά εχει μιά τέτοια σύμπτωση άπόψεων, 

όταν ληφθεί ύπ' δψη ότι οί Σοβιετικοί ε{ναι πολύ προσε
κτικοί στό θέμα αύτό καί άποφεύγουν νά δείξουν ότι μερο

ληπτοuν; 

Τό ίδιο ίσχύει καί γιά τό πρόβλημα τοu Αίγαίου. Δέν 

άναμένεται άπροκάλυπτη ύποστήριξη έκ μέρους τής Μό

σχας του α{τήματος περί έπεκτάσεως των χωρικών ύδάτων 

στά 12 μίλια, οuτε των ελληνικών άπόψεων έπί του θέματος 
τής ύφαλοκρηπίδας. 

τίποτε δέν ε{ναι φυσικότερο άπό τά άνοίγματα τής 

'Ελλάδος πρός τήν 'Ανατολή, δπως κάνουν καί αλλες χώ

ρες τής Δύσεως, καfjώς καί άπό τήν έφαρμογή έκ μέρους 
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τής ' Ελλάδος πολύπλευρης εξωτερικής πολιτικής . Νομί

ζουμε δτι κανένας στή Δύση δέν άμφισβητεί τό δικαίωμα 

αύτό. 

'Η 'Αθήνα, δμως, φαίνεται, δτι παίζει η επιθυμεί νά 

παίξει διπλό παιχνίδι. Συνδέει τό θέμα τής επανόδου της 

στήν στρατιωτική πτέρυγα του ΝΑΤΟ μέ τό πρόβλημα του 

επιχειρησιακοί) ελέγχου του ΑΙγαίου καί επιμένει γιά άπο

δοχή τών δικών της δρων. Δέν συγκατατίθεται οuτε στή 

συμβατική λύση πού βρήκε δ στρατηγός Χαίηγκ. 'Η 'Ελ

λάς προκαλεί σχεδόν τή Δύση , έμφανιζόμενη άφ ' ένός μέν 

άπρόθυμη εναντι του ΝΑΤΟ καί άφ ' έτέρου πρόθυμη νά 

παραχωρήσει διευκολύνσεις στούς Ρώσους. Μέ τόν τρόπο 

αύτό προσπαθεί νά άσκήσει πιέσεις, τόσο στή Δύση, δσο 

καί στήν Τουρκία. 

Μέ τόν ίδιο τρόπο συνδέεται μέ τήν ΕΟΚ κ:αί λέγει δτι 

εlναι τμήμα τής Δύσεως. Συνάπτει στρατιωτική συμφωνία 

μέ τήν ' Αμερική, τήν όποία, δμως, άπλώς μονογραφεί καί 

δέν ύπογράφει έπίσημα. 'Η 'Ελλάς εφαρμόζει αύτή τήν 

τακτική γιά νά άσκ:ήσει πιέσεις έπί τής Δύσεως καί έπί τής 

Τουρκίας. 

Δέν εχουμε νά ποuμε τίποτε γιά τά άνοίγματα τών 

'Αθηνών πρός τήν 'Ανατολή κ:αί γιά τήν έκ μέρους των 

έφαρμογή πολυδιάστατης πολιτικής. ' Αρκεί νά μή θέτει ή 

'Αθήνα σέ έφαρμογή σκέψεις κ:αί τακτική, πού εχουν σάν 

στόχο τήν Τουρκία (πρβλ. «Τό Βήμα», 5.10). 

18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής έπισκέπτεται τή Βαγδάτη, 

δπου καί εχει συνομιλίες μέ τόν πρόεδρο Σαντάμ 

Χουσείν καί τόν άντιπρόεδρο του 'Επαναστατικοί> 

Συμβουλίου 'Ιζζάτ 'Ιμπραήμ. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, στή 

διάρκεια τών συνομιλιών διαπιστώθηκε ή έπιθυμία 

τών δύο μερών γιά πολύπλεuρη συνεργασία καί, εί
δικότερα, άποφασίστηκε ή έτήσια χορήγηση 250.000 
τόννων έλληνικου τσιμέντου στό 'Ιράκ καί 2.500.000 
τόννων πετρελαίου στήν 'Ελλάδα, καθώς καί ή άνά

πτυξη τής διμεροuς συνεργασίας στόν τεχνικό το
μέα. • Η συνάντηση τών ήγετών τών δύο χωρών εδω
σε τήν εύκαιρία στήν ίρακινή πλευρά νά ύπογραμμί

σει τή σημασία τής · Ελλάδος ώς γέφυρας μεταξύ του 

άραβικου κόσμου καί τής Εύρώπης. τέλος, πραγμα

τοποιήθηκε ή ύπογραφή διμεροuς μορφωτικής συμ

βάσεως. 

Μετά τήν όλοκλήρωση τών συνομιλιών, έκδόθη

κε έπίσημη άνακοίνωση: 

«'Ύ στερα cάπό πρόσκληση τοu άντιπροέδρου του 'Επα

ναστατικοί) Συμβουλίου τής Δημοκρατίας του 'Ιράκ: κ:. 

' Ιζζάτ 'Ιμπραήμ, δ πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος Κ. Καρα

μανλής έπισκ:έφθηκ:ε έπίσημα τήν Δημοκρατία του ' Ιράκ: 

άπό τίς 18 rος τίς 20 Νοεμβρίου 1979. 
)) 'Η θερμή ύποδοχή πού εγινε στόν πρωθυπουργό τής 

'Ελλάδος κ:αί στά μέλη τής έλληνικ:ής άντιπροσωπείας άν

τανακ:λa τίς φιλικές σχέσεις μεταξύ τής · Ελλάδος κ:αί του 

'Ιράκ: κ:αί τούς παραδοσιακούς δεσμούς μεταξύ τών δύο 

λαών. 

»Συνομιλίες σέ φιλική άτμόσφαιρα, διεξήγαγον δ πρω

θυπουργός τής ·Ελλάδος κ: . Κ. Καραμανλής κ:αί δ πρόε

δρος του ' Επαναστατικοί) Συμβουλίου κ:αί πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας του 'Ιράκ: κ. Σαντάμ Χουσείν. Οί συνομιλίες 

άφοροuσαν διμερή θέματα κ:αί τίς προοπτικές έξελίξεώς 

τους, καθώς κ:αί διεθνή θέματα κ:οινου ένδιαφέροντος. 

)) 'Ο άντιπρόεδρος του 'Επαναστατικοί) Συμβουλίου κ. 
'Ιζζάτ 'Ιμπραήμ καί δ πρωθυπουργός τής' Ελλάδος εlχαν, 

έπίσης, συνομιλίες, κατά τίς δποίες διεπίστωσαν μέ ίκ:α

νοποίηση τήν έξέλιξη τής συνεργασίας μεταξύ των δύο 

χωρών κ:αί εξέφρασαν τήν πρόθεσή τους νά τήν διευρύνουν 

σέ διαφόρους τομείς, έν όψει τών εύνοϊκών συνθηκών πού 

ύπάρχουν. 

»Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του στήν Βαγδάτη , δ 

κ: . Γ . Ράλλης, ύπουργός 'Εξωτερικών τής Έλλάδος, συ

ναντήθηκε μέ τούς κ: . Χασάν 'Αλή, μέλος του 'Επαναστα

τικοί) Συμβουλίου κ:αί ύπουργό 'Εμπορίου , κ:αί Σαανταούκ 

Γκ:αϊντάν, μέλος του 'Επαναστατικοί) Συμβουλίου, άντι

προέδρο Κυβερνήσεως κ:αί ύπουργό Μεταφορών καί 'Επι

κοινωνιών. 

»Κατά τήν έπίσκεψη αύτή, οί κ. κ. Ράλλης, ύπουργός 

'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος, κ:αί Σιασσίμ Μοχαμέντ Χα

λάφ, ύπουργός ' Ανωτάτης Παιδείας κ:αί 'Επιστημονικής 

'Ερεύνης, ύπέγραψαν μορφωτική συμφωνία μεταξύ τών 

δύο χωρών. 

))Τά δύο μέρη έξέφρασαν τήν ίκ:ανοποίησή τους γιά τήν 

επιτυχή κατάληξη των συνομιλιών τους καί τήν πεποίθηση 

δτι οί άνταλλαγές άπόψεων μεταξύ των δύο ήγετών θά δώ

σουν νέα rοθηση στίς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. 
))Ό κ. Κ. Καραμανλής άπηύθυνε επίσημη πρόσκληση 

εκ μέρους του προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας 

στόν κ: . Σαντάμ Χουσείν νά επισκεφθεί τήν 'Ελλάδα. Προ

σεκάλεσε επίσης γιά επίσημη έπίσκ:εψη τόν κ: . 'Ιζζάτ 'Ιμ

πραήμ. Οί προσκλήσεις εγιναν εύχαρίστως άποδεκ:τές». 

Οί ήγέτες τών δύο χωρών συζήτησαν, κατά τίς 

συναντήσεις τους, διμερή θέματα άμεσου ένδιαφέ

ροντος, άλλά καί διεθνή προβλήματα γενικότερης 

σημασίας. Τό πρακτικό τών συνομιλιών του 'Έλλη

να πρωθυπουργοί> μέ τόν Σαντάμ Χουσείν, στίς 18 
Νοεμβρίου, καί μέ τόν 'Ιζζάτ 'Ιμπραήμ, τήν έπομένη, 

άναφέρει [δπως καταγράφηκε έμφανώς πρόχειρα] τά 

άκόλουθα: 

«'Ο κ. Σαντάμ Χουσείν καλωσορίζει τόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργό κ:αί λέγει δτι άπό καιρό επιθυμοί>σε νά τόν 

συναντήσει, διότι γνωρίζει τόν ρόλο πού επαιξε στήν • Ελ
λάδα καί στήν Εύρώπη. 

))Οί προσωπικές επαφές στήν εποχή μας εΙναι χρήσι

μες, διότι τά προβλήματα πληθαίνουν, οί άποστάσεις σμι

κρύνονται καί συνεπώς οί δυσκολίες άλληλοεμπλέκ:ονται. 

))Ό κ: . Καραμανλής εΙπε δτι fίθελε άπό καιρό νά επι

σκεφθεί τό 'Ιράκ:, διότι εχει πληροφορηθεί δτι σάν χώρα 

εΙναι ή πλέον άξιόπιστος στήν περιοχή καί οί ήγέτες της 

σώφρονες. Γι' αύτό θά η θελε νά άκ:ούσει άπό τόν ίδιο τόν 

πρόεδρο πώς εκ:τιμa τήν κατάσταση στήν περιοχή. Διότι οί 

άποστάσεις κατελύθησαν καί ή εύρύτερη περιοχή, δπου 

άνήκ:ουν 'Ελλάς κ:αί 'Ιράκ:, εχει πολλά προβλήματα, γιά τά 

όποία ύπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα. Θά ήταν πολύ ένδια-
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φέρον νά ιδοϋν οί δύο πλευρές πώς, καθεμία, άπό τήν πλευ

ρά της, έκτιμa τά γεγονότα καί τίς καταστάσεις. 

»·Ο Χουσείν είπε δτι οί Μεγάλες Δυνάμεις δέν είναι 

δίκαιες στήν συμπεριφορά τους εναντι τών μικρών χωρών. 

'Ιδίως δέ άν δεί κανείς τήν στό:ση τους εναντι τοϋ άραβι
κοϋ εθνους. 'Υπάρχουν διάφορες περιπλοκές στίς σχέσεις 

τών Κρατών τής περιοχής πού πηγάζουν άπό δύο λόγους: 

»α. Διαφορές μεταξύ προοδευτικών καί άντιδραστικών 

δυνάμεων. 

»β. 'Εμπλοκή τών Μεγάλων Δυνάμεων. 

>>Καί στήν 'Ελλάδα, είπε, θά πρέπει νά εχετε αισθανθεί 
επανειλημμένα τήν έπίδραση τών δύο αuτών παραγόντων, 

δπως καί οί "Αραβες, πρίν καί μετά τούς δύο παγκοσμίους 

πολέμους. 

>>·Ο πρώτος παράγων (διαφορές προοδευτικών άντι

δραστικών δυνάμεων) δέν είναι τόσο σπουδαίος, μέ τήν 

εννοια πού σήμερα έξετάζουμε. Τό βασικό πρόβλημα είναι 

πώς θά άποφύγουμε τίς δυσμενείς έπιπτώσεις άπό τήν πο

λιτική τών Μεγάλων Δυνάμεων. Τοϋτο δέν έξαρτiiται μόνο 

άπό τίς προσωπικές ίκανότητες τών κυβερνώντων άλλά καί 

άπό τήν βούλησή τους νά άντισταθοϋν. Πολιτική τοϋ 

'Ιράκ είναι δ έξοβελισμός τών Μεγάλων Δυνάμεων άπό 

τήν διαδικασία έπιλύσεως τών διαφορών μεταξύ τών Κρα

τών τής περιοχής. ·Η προσπάθεια άποφυγής νά καταστοϋν 

τά Κράτη τής περιοχής οργανα τών Μεγάλων δέν σημαίνει 

δτι άφαιρείται ή δυνατότης ύπάρξεως καλών σχέσεων μέ 

τίς Μεγάλες Δυνάμεις. 

>>·Υπάρχουν προβλήματα στά Βαλκάνια, δπως ύπάρ

χουν προβλήματα στήν περιοχή, δπου άνήκει τό 'Ιράκ. 

Μοιραία πρέπει νά έξεταστοϋν οί έπιδράσεις τών προβλη

μάτων τής μιας περιοχής έπί τής άλλης . Μέ είλικρινή άν

ταλλαγή άπόψεων θά επιτευχθεί ή ένίσχυση τών διμερών 

σχέσεων, ή δέ συνεργασία τών μικρών μπορεί νά γίνει 

σπουδαίος φραγμός κατά τής πολιτικής τών Μεγάλων. 

'Υπάρχει δμως στούς 'Ιρακινούς κάποια ιδιομορφία μή 

ύπαρκτή στήν 'Ελλάδα: δτι έκτός άπό 'Ιρακινοί είναι καί 

"Αραβες. 

>>'Ο κ . Χουσείν είπε κατηγορηματικά δτι δέν άντιμετω

πίζεται, πρός τό παρόν, κανένα πρόβλημα στίς σχέσεις μέ 

τήν 'Ελλάδα. Σάν 'Ιράκ δέν εχει πρόβλημα. Σάν άραβική 

χώρα, εχει άραβικής . ύποστάσεως προβλήματα καί άπό

ψεις, πού θά ήθελε νά έκθέσει καί νά συζητήσει. 

>>Οί ·Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πό

λεμο, προσπάθησαν καί έπέτυχαν νά ύποκαταστήσουν τήν 

Γαλλία καί 'Αγγλία σάν άποικιοκρατική δύναμη . 'Εφάρ

μοσαν πολιτική δμοια, άκριβώς δμοια, μέ τήν άποικιακή 

πολιτική τής Γαλλίας καί 'Αγγλίας. 'Ενεπλάκη δμως καί 

νέος παράγων: ή ΕΣΣΔ. 'Ο άνταγωνισμός ΗΠΑ-ΕΣΣΔ 

προκάλεσε οξυνση τής καταστάσεως στήν περιοχή, πολύ 

έντονώτερη άπό αuτή, πού προκαλοϋσε παλαιά δ άνταγω

νισμός 'Αγγλίας-Γαλλίας. ·Η σύγκρουση τών δύο Μεγά

λων στήν περιοχή γίνεται άκόμη περισσότερο αισθητή, 

διότι οί χώρες τής περιοχής είναι δλες μικρές καί οικονο

μικώς ύπανάπτυκτες. Τό άνοιγμα (διαφορά) άναπτύξεως 

μεταξύ αuτών τών μικρών χωρών καί τών Μεγάλων Δυνά

μεων είναι τεράστιο. 

>>Τό 'Ιράκ θεωρεί δτι τό νέο πρόσωπο τής άποικιοκρα

τίας έκφράζεται στήν διατήρηση αuτοϋ τοϋ άνοίγματος με

ταξύ άνεπτυγμένων καί ύπαναπτύκτων. 

>>'Ο κ. Καραμανλής είπε δτι δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι 

οί Μεγάλες Δυνάμεις άνταγωνίζονται γιά νά έπιβάλουν τίς 

άπόψεις τους. ·Ο άνταγωνισμός έκδηλοϋται καί στήν 

περιοχή μας. Είναι πραγματικότης . Τό θέμα είναι νά μήν 

τούς άφήσουμε νά έπηρεάζουν τήν ζωή μας . Διότι, δσο 

ίσχυροί καί άν είναι, δέν μποροϋν νά κάνουν τίποτα άν δέν 

βροϋν λαούς διατεθειμένους νά παίζουν τό παιχνίδι τους. 

"Αν οί μικροί ελυναν τίς διαφορές τους χωρίς έπίκληση 

τών Μεγάλων, δέν θά τούς είχαμε άνάγκη . Σφάλμα τών 

μικρών είναι δτι άποδέχονται προέκταση τών διαφορών 

τών Μεγάλων στήν περιοχή τους. 

>>Είναι, συνεπώς, θέμα συνεργασίας μικρών μεταξύ των 

καί άντιστάσεως στούς Μεγάλους. 

>>Κ . Καρ~μανλής: Στήν Βαλκανική έκανα προσπάθεια 
νά δημιουργήσω συνθήκες φιλίας καί συνεργασίας. Οί 

βαλκανικοί λαοί άλληλοσκοτώνονταν έπί αlώνες. Τά 

Βαλκάνια άπεκλήθησαν κάποτε πυριτιδαποθήκη, διότι άπ ' 

έκεί ξεκινούσαν οί γενικώτερες συγκρούσεις. Εlπα ότι πρέ

πει νά άποκατασταθεί κλίμα συνεργασίας, παρά τήν δια

φορά τών κοινωνικών συστημάτων. Μπορώ νά πώ ότι έξε

λίσσεται ή προσπάθεια αύτή ίκανοποιητικά καί δημιουργή

θηκε καλό κλίμα. Οί Κινέζοι πραγματοποίησαν δρισμένες 

έπισκέψεις στήν περιοχή. 

)) 'Εντύπωση πολλών είναι ότι ή Κίνα έρχεται έκεί γιά 
νά προκαλέσει τήν Ρωσία. Εlπα καί στίς δύο χώρες νά μήν 

άνακατεύονται στά βαλκανικά. Συνεπώς, άποτροπή άντα

γωνισμοv Μεγάλων έξαρτfiται άπό τούς μικρούς. Πρώτον, 

δέν πρέπει νά μαλώνουν. Έάν μαλώνουν, πρέπει νά βρί- · 

σκουν λύσεις μόνοι τους. "Οταν όμως δ καθένας έπικαλεί

ται τήν παρέμβαση ένός Μεγάλου, τότε δέν έχουν δικαίω

μα νά παραπονούνται οί μικροί. 

))Καθολική, έκτεταμένη σύγχυση έπικρατεί στόν κό

σμο, όiστε νά μήν εlναι γνωστό που βαδίζει ή άνθρωπότη

τα. Υίς συνέπειες τής συγχύσεως ύφίστανται οί μικροί. 

"Αρα ή συνεργασία τους πρός άποφυγήν συγκρούσεων εί

ναι άναγκαία. Αύτή τήν στιγμή πιό εvαίσθητες περιοχές 

είναι ή Μέση 'Ανατολή καί ή 'Ανατολική Μεσόγειος, κα

θώς καί ή Νοτιοδυτική 'Ασία. 

))Γιά τήν δεύτερη δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα. Γιά 

τήν περιοχή μας όμως, αν έχουμε συνεργασία, δμόνοια, . 

κ. λ. π., μπορούμε νά δαμάσουμε τήν κρίση. ·Η προσπάθειά 

μου άποβλέπει σ, αύτό: μέ προσωπικές έπαφές καί προσω

πικές σχέσεις ν' άποτρέπουμε τίς όξύτητες καί συγκρού

σεις. Μέ αύτό τό πνεvμα γίνεται ή έπίσκεψή μου στό 'Ιράκ 

Γιά νά δοvμε ποιά εlναι τά αίτια, πώς μπορούμε νά άντιμε

τωπίσουμε τά προβλήματα. 

>>Κατόπιν δ κ. Καραμανλής ζήτησε νά τοϋ πεί δ κ. 

Χουσείν πώς βλέπει τό Παλαιστινιακό. Προσέθεσε δέ δτι 
κατά τήν γνώμη του, τό Μεσανατολικό γίνεται οξύτερο, 

διότι συνδυάζεται καί μέ τό ένεργειακό, άλλά καί διότι καί 

νέα προβλήματα προστίθενται. Π. χ. τό 'Ιράν, 'Αφγανι

στάν καθιστοϋν τό πρόβλημα πιό όξύ. Είπε δτι θά ήθελε νά 

άκούσει πώς βλέπει δ 'Ιρακινός πρόεδρος δτι θά ήταν δυ

νατό νά άντιμετωπίσουμε τήν κρίση. 

>>·Ο κ. Χουσείν είπε δτι τό παλαιστινιακό πρόβλημα 

παρουσιάστηκε πρίν άπό τό ένεργειακό. Δημιουργήθηκε 

σάν πρόβλημα στά πλαίσια τής στρατηγικής τών Μεγάλων 

Δυνάμεων. Στήν άρχή σάν άντίδραση τής Εuρώπης γιά τήν 

γενοκτονία τών 'Ισραηλινών - γιά δσα ύπέστησαν αuτοί 
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άπό τούς Ναζί - καί σάν γέφυρα τής Εuρώπης πρός τήν 

περιοχή. Στή συνέχεια, τό 1947, δ ΟΗΕ διαχώρισε τήν 
Παλαιστίνη σέ άραβικό καί Ισραηλινό Κράτος. Μετά τόν 

πόλεμο τοϋ 1948 τό Κράτος τοϋ 'Ισραήλ έπεξετάθη καί έπί 
τών δύο τμημάτων αuτών. Τό πρόβλημα σιωνιστικής όντό
τητος η 'Ισραήλ δέν εlναι πρόβλημα μειονότητας, πού 

εγινε Κράτος, άλλά όντότητος κρατικής πού προσπαθεί 

συνεχώς νά επεκταθεί εις βάρος τών γειτόνων του. Βεβαί

ως, δύσκολο ε{ναι νά φανταστεί κανείς σέ βάρος άλλων 

τήν δημιουργία καταλύματος γιά τό λαό τοϋ 'Ισραήλ. 

'Εάν ήτο πρόβλημα λαοϋ, πού θέλει νά ζήσει σέ νόμιμα 
πλαίσια, τό άραβικό εθνος θά εuρισκε λύση. ~Ας άφήσου

με δμως τήν ίστορία, τό 1947. Τό 'Ισραήλ τό 1956 προέβη 
σέ επεκτατική πολιτική σέ βάρος τής Αiγύπτουt Πρόσθεσε 

νέα έδάφη τό 1967. Στό 'Ισραήλ βλέπουν δτι τά σύνορά 
τους έπεκτείνονται δπου φτάνει ή δύναμή τους. Γιά νά 

ύπάρξει πολιτική λύση μεταξύ των δύο μερών, βασrκές 

προϋποθέσεις ε{ναι: Νά γίνει βίωμα καί στά δύο μέρη δτι 

μόνο ή πολιτική λύση εlναι δυνατή καί όχι ή χρήση βίας. 

Οί 'Ισραηλινοί πρέπει νά εχουν γιά βίωμα: ή ίδια ή uπαρ

ξή τους έξαρτaται άπό τή χρήση μόνο πολιτικών μέσων 

καί όχι στρατιωτικών. 

»Βασικό άκόμη πρόβλημα άποτελεί δτι οί άποφάσεις 

τοϋ ΟΗΕ δέν έφαρμόζονται άπό τό 'Ισραήλ. Ό κ. Καρα

μανλής ε{πε δτι δ ΟΗΕ άδυνατεί νά έφαρμόσει τίς άποφά

σεις του. 

»·Ο κ. Χουσείν ε{πε δτι συμφωνεί μέ τόν κ. Καραμανλή 

δτι δέν μποροϋν νά έπιβάλουν στούς {σχυρούς τόν σεβασμό 

τοϋ δικαίου. 
»' Ο κ. Καραμανλής ε{πε δτι άπό χρόνια ύποστηρίζει 

δτι τά ' Ηνωμένα ~Εθνη πρέπει νά άποκτήσουν δύναμη 

έπιβολής. ·Ο ΟΗΕ μετεβλήθη σέ όργανο θεωρητικών 

άποφάσεων. 

Χουσείν: 'Η παράδοση στό 'Ισραήλ δέν ε{ ναι ή λύση. 

Θά επρεπε μήπως οί ~ Αραβες νά δυναμιτίσουν τήν εiρήνη 

γιά νά κάνουν πόλεμο κατά τοϋ 'Ισραήλ; 

Κ. Καραμανλής: Δέν τό συμβουλεύω. 

Χουσείν: 'Εάν εμείς έρωτηθοϋμε, τί πρέπει νά ποϋμε; 

'Εμείς οί ίδιοι δέν θέλουμε τόν πόλεμο. Θά άπαντήσω: Δέν 

θάταν σωστό νά ποϋμε δτι έμείς οί ~ Αραβες θά προστατεύ

σουμε τά δίκαια τοϋ κόσμου καί όχι τά δικά μας, δηλ. τοϋ 

παλαιστινιακοί\ λαοϋ. 

»Οί "Αραβες δέν μποροϋν νά παραβλέψουν τίς ύποχρε

ώσεις τους, διαφυλάξεως τής εiρήνης στήν περιοχή . ~Ισως 

γι' αuτό δέν πρέπει νά άποποιηθοϋν τά δικαιώματά τους 

καί νά άποφύγουν μιά στάση πού μπορεί νά βάλει τόν κό

σμο σέ κίνδυνο πολέμου. Ξέρετε δτι μεταξύ μαύρου καί 

άσπρου ύπάρχουν πολλά χρώματα. Δέν ε{ ναι άνάγκη η πό

λεμος η παραδινόμαστε. Μεταξύ των δύο, ύπάρχουν πολλέζ 
άλλες λύσεις. Είμαστε αισιόδοξοι γιά τό μέλλον, ώστε τό 

'Ισραήλ νά άντιληφθεί δτι δέν μπορεί νά συνεχίσει τόν 

ρόλο πού παίζει σήμερα. Τό πρόβλημα δέν ε{ναι μόνο ή 

τεχνολογική ύπεροχή. Βασικό: οι 'Εβραίοι έπηρεάζουν 

τίς άποφάσεις τών ΗΠΑ καί δρισμένων εuρωπαϊκών χω

ρrον. Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου ή έπιρροή τους μειώνεται. 

Τό πρόβλημα εΙ ναι άλλο: ' Ορισμένοι κύκλοι των ΗΠΑ καί 

τής Δυτικής Εuρώπης θεωροϋν δτι iσχυρό στρατιωτικά τό 

' Ισραήλ διαφυλάττει τά συμφέροντά τους. Πιστεύουμε 

στήν άνεξαρτητοποίηση τής άραβικής πολιτικής έξασθε-

νίζει τήν άνταγωνιστική πολιτική του 'Ισραήλ. Σιγά-σιγά 

θά πιστέψουν οί Εuρωπαίοι καί οι 'Αμερικανοί δτι οί 

"Αραβες δέν ε{ναι έχθροί τους καί δτι πρέπει νά συνεργα

στοϋν μαζί μας. 

»'Εμείς πιστεύουμε δτι πολιτική παραδόσεως δέν συμ

βάλλει στήν έπανάκτηση των άραβικών δικαιωμάτων. 'Η 

άπόπειρα τοί\Κάμπ Ντέηβιντ ε{χε ώς άποτέλεσμα τήν ένί

σχυση τοϋ ' Ισραήλ καί όχι τήν λύση τοϋ προβλήματος. 

Κ. Καραμανλής: Ό χρόνος εlναι εlς βάρος τοίί 'Ισρα

ήλ. Διότι οί "Αραβες εlναι πολλαπλάσιοι καί όργανώνον

ται καί άναπτύσσονται. Τό θέμα εlvαι νά εύρεθεί δικαία, 
εlρηνική λύση τώρα, ώστε νά μήν περιμένουμε τήν λύση 

διά τοίί χρόνου. 

Χουσείν: ·Ο χρόνος μόνος δέν λύνει τό πρόβλημα. 

'Αλλά ή συνεχής ένέργεια σέ βάθος χρόνου. 

Κ. Καραμανλής: Προσπάθεια πρέπει νά γίνει γιά νά 

βρεθεί δικαία καί είρηνική λύση. Πιστεύουμε στήν 'Ενω

μένη Εύρώπη, ή πολιτική τής δποίας θά διαφέρει άπό τήν 

πολιτική τών ΗΠΑ καί θά δδηγήσει σέ στενές σχέσεις μέ 

τίς άραβικές χώρες, άλλά καί μέ τόν δρο νά ξεχάσει τήν 
προγενέστερη της άποικιακή πολιτική. 

Χουσείν: Θέλουμε iσομερείς τίς σχέσεις. 

Κ. Καραμανλής: Χαίρω πολύ πού άκούω, διότι 18 χρό
νια άγωνίζομαι γιά τήν ένοποίηση τής Εύρώπης, ώστε νά 

άποφύγουμε τό δίλημμα ΗΠΑ ή ΕΣΣΔ. Ή Εύρώπη θά 

lσορροπήσει τίς σχέσεις τοίί κόσμου. Θά άλλάξει ή lσορ
ροπία τοίί κόσμου μέ τήν Εύρώπη. 'Η συνεργασία θά ε{ ναι 

πληρέστερη μέ τούς "Αραβες. Πιστεύω δτι ή 'Ενωμένη 

Εύρώπη θά έπηρεάση τήν πορεία τής άνθρωπότητος. 
Χουσείν: Τό 1974 συνάντησα τόν Ζάκ Σιράκ καί γιά 

πρώτη φορά άκουσα τόσο θερμά λόγια ύπέρ τής ενοποιή

σεως τής Εuρώπης. ' Απ' δ, τι άντιλαμβάνομαι, δ κ. Σιράκ 

ε{ναι ύπέρ τής Εuρώπης καί έναντίον τοϋ Κοινοβουλίου 

τfjς Εuρώπης. Θέλει τήν ενοποίηση, άλλά έπιθυμεί ή Γαλ

λία νά παίξει τόν πρώτο ρόλο. 

Κ. Καραμανλής: Ύπό τήν πίεση τών πραγμάτων ή Εύ

ρώπη θά ένοποιηθεί. 'Εάν όχι, θά μπεί σέ φάση παρακμής. 

Θά πρέπει έπίσης νά συνεργαστεί ή Εύρώπη μέ τούς 
UΑραβες. 

Χουσείν: Πράγματι αuτό πού θά ώφελήσει θά ε{ναι: 

ενωμένο άραβικό εθνος, ' Ενωμένη Εuρώπη, στενή συνερ

γασία των δύο δμάδων. 

Κ. Καραμανλής: 'Από πλεuρiiς μας, καθένας, νά κά

νουμε δ, τι δυνατό γιά νά προωθήσουμε αύτό τό πvείίμα. Θά 

ήθελα νdχουμε στενώτερη έπαφή, ώστε νά δοίίμε πώς θά 

έπηρεάζοuμε αύτές τίς έξελίξεις. Στήν ίστορlα, τυχαία 

γεγονότα ή συναντήσεις έπηρεάζουν τίς έξελίξεις. 

Χουσείν: 'Η ίστορία δέν εχει δικά της πόδια. Θέλει 

γενναιότητα, γιά νά προωθηθεί ή ευτυχία τοϋ κόσμου. 

Κ. Καραμανλής: Πώς βλέπετε τίς έξελίξεις στό 'Ιράν; 
Π θά γίνει μετά άπό τόν Χομεϊνί; 

Χουσείν: Ε{ναι φυσικό νά θέλουμε τό 'Ιράν ισχυρό, 

ενοποιημένο καί άδέσμευτο. Πού νά συνεργάζεται καλά μέ 

τούς γείτονές του. 'Ελπίζουμε πώς κάποτε θά γίνει αuτό. 

Πρός αuτό τείνει ή πολιτική μας. Τό καθεστώς τοϋ Σάχη 

δέν κατέρρευσε μέ έπανάσταση κλασική άλλά άπό έσωτε

ρική εκρηξη. οι δυνάμεις πού έμφανίστηκαν δέν ήταν σέ 

θέση νά κυβερνήσουν. "Άνθρωποι τοϋ κλήρου, ολοι δσοι 

ε{ναι τριγύρω στόν Χομεϊνί, δέν ύστεροϋν σέ όπισθοδρο-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΣΑΝΤΑΜ ΧΟΥΣΕ·Ι·Ν 315 

μική σκέψη . Πολλές εθνότητες . Τό 'Ιράν βρίσκεται στά 

σύνορα ΕΣΣΔ, ε{ ναι πετρελαιοπαραγωγός καί στόν Κόλπο. 

Γι ' αuτό μdς εΙ ναι πολύ δύσκολο προβλέψουμε πώς θά 

εξελιχθεί. Πιστεύουμε δτι Σοβιετικοί καί ' Αμερικανοί 

βρίσκονται στό 'Ιράν καί δή στόν κλήρο, πού περιπλέκει 

άκόμη τά πράγματα. ' Ανταγωνισμός τ~ν δύο ύπερδυνάμε

ων περιπλέκει τήν κατάσταση, διότι καθεμιά θέλει δλο τό 

' Ιράν. Τελικά, νομίζω δτι καμμιά δέν θά ύπερισχύσει πλή

ρως, άλλά θά επικρατήσει σέ μέρος του 'Ιράν. 

Κ. Καραμανλής: Προβλέπετε διχοτόμηση: 

Χουσείν: Δέν τό άποκλείουμε . 

Κ. Καραμανλής: 'Εξελίξεις πολύ ένδιαφέρουσες, γιά 

λόγους πού άναφέρατε. Οί 'Αμερικανοί έχουν μικρότερες 

δυνατότητες στό σημερινό 'Ιράν. 

Χουσείν: Δέν κάνουμε τούς ύπολογισμούς μας μέ φαι

νομενικές δυνάμεις. Πιστεύουμε δτι ύπάρχουν εκεί οί 

'Αμερικανοί. ' Από τήν πλευρά του λαοu δέν εχουν προ

σβάσεις. 

Κ. Καραμανλής : Αύτό λέω. Εlχαν χαρτί καί τό χάσανε. 

Περισσότερες δυνατότητες έχουν οί Ρώσοι. Καί διότι 

έχουν κοινά σύνορα καί διότι διαθέτουν κομμουνιστικό 

κόμμα, μικρό άλλά χρήσιμο. 

Χουσείν: ' Αμερικανοί βρίσκονται μεταξύ διανοούμε

νων καί στρατοu. Σοβιετικοί στό λαό καί δή φτωχό λαό. 

Στούς μικρούς βαθμούς στρατοu, επίσης. 

Κ . Καραμανλής: Ποιά δύναμη θά χρησιμοποιηθεί γιά 

διακυβέρνηση τής χώρας; Μπορείς νά έξαρθρώσεις ένα 

καθεστώς καί νά τό άvατρέψεις. 'Αλλά τήν έπομένη τί 

κάνεις; Πρέπει νά κυβερνήσεις. Πιθανότερο εlναι νά περά

σουν περίοδο έμφυλίου πολέμου, χωρίς δυνατότητες προ

βλέψεως ποιός θά έπικρατήσει. 

Χουσείν: Στήν οuσία ύπάρχει εμφύλιος πόλεμος στό 

Κουρδιστάν, πού συνορεύει μέ τό ' Ιράκ. 3.000.000 v Αραβες 

ζοuν εκεί. Καί στήν ίδια τήν Τεχεράνη καθημερινώς γί

νονται συγκρούσεις. Νqμίζω δτι δύο λύσεις ε{ναι σήμερα 

δυνατές στό 'Ιράν: είτε κάποιος Βοναπάρτης θά εμφα

νιστεί άπό τόν στρατό, είτε τό κομμουνιστικό κόμμα θά 

κυβερνήσει. 

»Τώρα άκόμη δέν ύπάρχει λύση , άλλά σέ λίγο χρόνο θά 

ύπάρξουν συνθήκες γιά τήν μιά από τίς δύο λύσεις. 

Κ. Καραμανλής: Αύτή εlναι όρθή έκτίμηση. Διότι ή 

άναρχία δέν μπορεί νά διαιωνίζεται. Κάποια δύναμη θά 

έπωφεληθεί αύτής. Αύτ6 τό πρόβλημα έπιδεινώνει τήν 

κατάσταση. 'Από τήν έξέλιξη τής καταστάσεως στό 'Ιράν 

θά έπηρεαστεί δλη ή περιοχή. 

Χουσείν: Μεγάλο πρόβλημα οί δμηροι ('Αμερικανοί). 

Φοβούμεθα δτι οί 'Αμερικανοί θά προβοuν σέ κάποια πρά

ξη πού μdς εχουν συνηθίσει, πού εΙναι στή σκέψη τους . 

Δέν πιστεύω δτι μποροuν νά κάνουν επέμβαση στήν Τεχε

ράνη. Ποιός μπορεί δμως ν ' άποκλείσει δτι θά κινηθοuν 

εναντίον νησιών του Κόλπου: π. χ. στά τρία νησιά πού τό 

1971 κατέλαβε τό 'Ιράν. 

Κ . Καραμανλής : Δέν τό άποκλείω, άλλά δέν νομίζω δτι 

θά πράξουν κάτι τέτοιο. Πρέπει νά άσκηθεί πίεση στόν 

Χομεϊνί νά άφήσει έλεύθερους τούς δμήρους. Διότι κατα

κρατουνται κατά παράβαση τών κανόνων του διεθνους 

δικαίου. 

Χουσείν : Ποιός εχει δύναμη νά δώσει τέτοια εντολή ; 

Ποιός καταλαβαίνει διεθνές δίκαιο, στό σημερινό 'Ιράν; 

Κ. Καραμανλής: Εlναι καί θέμα prestige γιά μιά χώρα. 
Χουσείν: Πρίν μιά εβδομάδα επιτέθηκαν σέ προξενείο 

μας. Συνέλαβαν μέλη . Πιάσαμε εδώ δικούς τους. Πυρο

βόλησαν εναντίον ενός, άλλά εμείς δέν μποροuμε νά 

κάνουμε τό ίδιο . Τούς στείλαμε διακοίνωση .... Τό κύριο 
πρόβλημα στό 'Ιράν ε{ ναι σήμερα δτι δέν ύπάρχει ύπεύθυ

νη εξουσία. 
Κ. Καραμανλής: Μέ ποιά χώρα περιοχής τό 'Ιράν δια

τηρεί καλές σχέσεις; 

Χουσείν: Μέ Συρία. Δέν θά βοηθήσει αuτή ή σχέση 

στήν σταθερότητα τής περιοχής. Καιροσκοπική ή πολιτι

κή τής Συρίας πού προσπαθεί νά δυναμώσει τήν θέση της 

στήν περιοχή. Περισσότερο εκδήλωση άδυνάτων, παρά 

προσπάθεια δημιουργίας σταθερής σχέσεως. Μέχρι ~τι

γμής στά άραβικά θέματα συνεργαζόμαστε μέ τούς Σύρους. 

Σέ <'iλλα θέματα δμως όχι. 

Κ. Καραμανλής: Πώς βλέπετε τό ένεργειακό, διότι εl

ναι τελικώς πολιτικό θέμα. 

Χουσείν: 'Υπάρχουν πολλά θέματα πού επρεπε νά εξη

γήσουμε. Τό πετρέλαιο θ<'iπρεπε νά άvήκει σ ' δποιον το

χει. Τό ε{δος τής uλης αuτής εΙναι ιδιαίτερο. 'Εξαντλείται 

επίσης. Χώρες ύπό άνάπτυξη εχουν κάθε δικαίωμα νά άνα

πτυχθοuν ώστε κάποτε νά κλείσουν τό <'iνοιγμα μέ τίς προ

ηγμένες χώρες. 'Αλλά καί καταναλώτριες χώρες πρέπει νά 

επιδείξουν ύπευθυνότητα. Πιστεύουμε στήν άνάγκη συν

τονισμοί) παραγωγών- καταναλωτών, ώστε νά βοηθηθοuν 

οί τριτοκοσμικές χώρες. Τιμές θά πρέπει νά καθορίζονται 

μέ δύο προϋποθέσεις: α) Νά άναπτυχθεί ή πετρελαιο

παραγωγός χώρα, β) νά συμβαδίζει μέ τιμαριθμικές αuξή

σεις πληθωρισμοί) πού είσάγεται άπό βιομηχανικά Κράτη . 

Μ' αuτά ύπόψη μποροuμε νά άσκήσουμε ύπεύθυνη πολιτι

κή, ώστε μαζί καί οί δύο πλευρές νά βρουν λύση στήν 

κρίση καί νά βρουν νέες πηγές ενεργείας. 

Κ. Καραμανλής: Χαίρω πολύ, διότι άπό καιρό όποστη

ρίζω αύτή τήν άποψη. Σημερινή άναρχία στό ένεργειακό 

προσθέτει στήν διεθνή άβεβαιότητα καί σύγχυση. Ή οΙ

κονομία τής Εύρώπης έξαρτiiται άπό τό πετρέλαιο. Οί εύ

ρωπαϊκές χώρες άδυνατουν νά προγραμματίσουν τήν οlκο

νομία τους, έξ αΙτίας αύτής τής άναρχίας. VΕχει δημιουρ

γηθεί κρίση κοινωνική καί οlκονομική, πού θά έπιδεινωθεί 

tiν δέν βρεθεί λύση. 'Αλλ ' όχι μόνοι ol τιμές πρέπει νά 
ρυθμιστουν, άλλά καί τ6 θέμα του άφοπλισμου. Πρέπει μιά 

Κυβέρνηση νά γνωρίζει δτι θtiχει άσφαλή τήν προμήθεια. 

Στήν Εύρώπη ή ψυχολογία εlναι σήμερα δυσάρεστη καί 

έπικίνδυνη. 'Εάν έπιδεινωθεί, τουτο θά άποβεί σέ βάρος 

δλων μας. 

Χουσείν: Τό βαρέλι πετρελαίου δταν πωλείται άπό μdς 

σέ τιμή ΟΠΕΚ μπορεί νά πουληθεί άπό τίς εταιρίες σέ 

διπλάσια τιμή στήν ελεύθερη άγορά. τί συμβαίνει δμως 

δταν δ, τι πουλάμε στήν κανονική τιμή φτάνει τό πετρέλαιο 

σέ διπλάσια στόν καταναλωτή άπό τίς εταιρίες; Ύ πεύθυ

νες εΙναι οί εταιρίες. ' Αγοράζουν άπό μdς 23 δολλάρια καί 
πωλοuν στούς Εuρωπαίους 40 η 38 δολλάρια. 

Κ. Καραμανλής : Καί γιατί δέν τίθενται έκτός του κυ

κλώματος ol έταιρίες; 
Χουσείν: Κάθε Κράτος νά κάνει κρατική εταιρία καί νά 

συνεργαζόμαστε. Αuτή εΙναι ή λύση . Πρέπει νά ληφθεί 

ύπόψη καί ή δημιουργία νέας παγκοσμίου οικονομικής τά

ξεως; 
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Κ. Καραμανλής: Πρέπει νά ύπάρξουν σταθερά κριτή

ρια. Χώρες, όπου δ Θεός έδωσε τό θείο δώρο τοίί πετρελαί

ου, πρέπει νά έπωφεληθοίίν χωρίς νά καταστρέψουν τίς 

άλλες. Διότι, έάν καταστραφεί ή Εvρώπη, θά ύποφέρουν 

καί οί v Αραβες. Είναι οί v Αραβες έτοιμοι γιά σοβαρό διά

λογο; 

Χουσείν: 'Εμείς συνεχώς ζητάμε διάλογο 'Αράβων -
Εύρωπαίων. Ζητάμε δμως νά συμπεριληφθεί τό θέμα Νό

του-Βορρά. 'Όπως καί ό πρόεδρος κ. ντ' Έσταίν, δταν 

είχε συγκληθεί ή διάσκεψη πρό τριετίας. Νά έξετάσουμε 

καί άλλα θέματα πρώτων ύλών καί τεχνολογίας. Καί μπορώ 

νά πω δτι ό κ. Κίσινγκερ θέλησε νά τά επιλύσει. Διάλογος 

σήμερα, στήν πράξη δέν ύπάρχει. Αύτός (διάλογος Εύρώ

πης-' Αράβων) είναι ό σκοπός μας. 

Κ. Καραμανλής: 'Εάν συνδυαστεί τό ένεργειακό μέ άλ

λα θέματα θά καθυστερήσει. Τό ένεργειακό έχει χαρακτή

ρα έπείγοντα. Δύνανται νά τεθοίίν προϋποθέσεις έπιλύσεως 

καί άλλων θεμάτων, άλλά πρέπει νά λυθεί άμέσως τό 

ένεργειακό. 

Χουσείν: Πετρέλαιο δέν βρίσκεται στά χέρια μόνο τών 

'Αράβων ή μόνο σέ άνεπτυγμένες χώρες. Δύσκολο νά βροu

με λύση χωρίς νά άναμείξουμε καί άλλα προβλήματα. Πρέ

πει νά συνυπολογίσουμε καί ΗΠΑ καί ΕΣΣΔ καί Κίνα. 

'Υπάρχει άλληλεξάρτηση μεταξύ προβλημάτων. 'Εάν 

ύπάρξει διάλογος γιά οικονομικά θέματα, θά &χει εύνοϊκές 

επιπτώσεις καί γιά τό πετρέλαιο. Θά πρέπει νά τεθεί σέ 

βάσεις εύρύτερης συνεργασίας καί όχι μόνο νά μιλάμε γιά 

πετρέλαιο. 

Κ. Καραμανλής: ., Εάν οι' Σοβιετικοί η οί ΗΠΑ είναι 
άπρόθυμοι γιά συζητήσεις, γιατί οί VΑραβες, οί Εvρωπαί

οι, νά μήν συνεννοηθούν; 

Χουσείν: Συμφωνοuμε. 'Ένα άπό τά θέματα νά είναι τό 

πετρελαιϊκό. 

Κ. Καραμανλής: Διάλογος πρέπει νά άρχίσει σύντομα, 

διότι μπορεί νά ύπάρξουν έξελίξεις πού δέν θά έλέγχουμε. 

Χουσείν: Αύτό δέν τό καταλαβαίνω. Θέλουν διάλογο 

καί μερικοί Εύρωπαίοι κάνουν πράξεις παράξενες. Π.χ. ό 

κ. Ζισκάρ ντ' Έσταίν πρότεινε διάλογο Εύρώπης- χωρών 

Κόλπου. Γιατί αύτό; 

Κ. Καραμανλής: Εlδα Γάλλους, Γερμανούς, VΑγγλους, 

'Ιταλούς. Μοίί είπαν ότι θά ήταν πρόθυμοι νά συζητήσουν. 

Χουσείν: Προτάσεις παρόμοιες πρό τετραμήνου &φερε 

ό κ. Μπάρ. 

Κ. Καραμανλής: 'Εάν έγώ μεταξύ τών Εvρωπαίων κάνω 

προσπάθεια, σέ ποιόν. v Αραβα μπορώ νά μεταφέρω τίς ευ

ρωπαϊκές άπόψεις; Μέ ποιόν v Αραβα θά γίνει ή συνεννόη

ση; 

Χουσείν: 'Εμείς βλέπουμε συνδιάσκεψη ύπουργών 

'Εξωτερικών δλων τών εύρωπαϊκών καί δλων τ& ν άραβι

κών Κρατών. Μετά, συγκρότηση επιτροπών γιά συγκεκρι

μένα θέματα. Μετά, διάσκεψη κορυφής. 

Κ. Καραμανλής: 'Εννοείτε μόνο τής ΕΟΚ η όλων τών 

Εvρωπαίων; 

Χουσείν: Θά εί:μαστε εύχαριστημένοι νά μετάσχουν 

δ λες οί χώρες τής Εύρώπης. 'Εάν ή ΕΟΚ νομίζει δτι μπο

ρεί νά μιλήσει γιά δλη τήν Εύρώπη, επίσης δεχόμεθα. Δέν 

θά θέλαμε νά ποuμε, δσες χώρες δέν είναι στήν ΕΟΚ νά μ ή 

λάβουν μέρος»>. 

(Συνάντηση 19ης Νοεμβρίου) 

«τίς συζητήσεις άρχισε ό κ. 'Ιζζάτ 'Ιμπραήμ, ό όποίος 

είπε δτι δέν &μειναν πολλά θέματα διεθνοuς πολιτικής πρός 

συζήτηση. Διότι oi συζητήσεις τής προηγούμενης ήμέρας 
ύπήρξαν πολύ καλές, &γιναν μέ πνεuμα εΙλικρινείας καί 

στά περισσότερα θέματα ύπήρξε συμφωνία. Πρώτη (ρορά 
ύπήρξε εύκαιρία άνταλλαγής σκέψεων σέ τόσο ύψηλό επί
πεδο, μεταξύ τών δύο Κρατών. 'Απομένει ό δεύτερος 

σπουδαίος τομεύς: των διμερών σχέσεων. 

»Σέ δ, τι άφορα τό πετρέλαιο καί τό αί:τημα του 'Έλληνα 

πρωθυπουργοί>, τό 'Ιράκ, επειδή &χει εκτιμήσει τήν στάση 

καί τήν πολιτική τής 'Ελλάδος στό Μεσανατολικό καί στά 

άραβικά προβλήματα καί έπειδή ύπήρξε ή πρώτη συνάν

τηση τών δύο άρχηγών, θά ικανοποιήσει τήν ελληνική 

πλευρά, ώς εξής: 

»Θά δοθοuν οί 500.000 τόννοι, πού ύπεσχέθη ό πρόε
δρος Σαντάμ Χουσείν άμέσως, χωρίς κάν νά ρωτήσει τούς 

εΙδικούς, διότι ήθελε νά εύχαριστήσει τόν 'Έλληνα πρω
θυπουργό. 

»Θά δοθοuν επίσης 250.000 τόννοι, πού εξευρέθησαν μέ 
διάφορους συνδυασμούς. 

»Στό τέλος του 1980 θά δοθοuν άκόμη 250.000 τόννοι, 
εφόσον πραγματοποιηθοuν όρισμένες προβλέψεις των 

'Ιρακινών. Δέν δίνεται τελειωτική ύπόσχεση δπως γιά τίς 

πρώτες 750.000 τόννων, επειδή ισως δέν μπορέσουν νά τη
ρήσουν τόν λόγο τους, άλλά διαβεβαιοuν δτι θά καταβά

λουν κάθε προσπάθεια. 

»'Ο κ. 'Ιμπράημ τόνισε δτι γιά μετά τό 1980, είναι 
ετοιμοι οί 'Ιρακινοί νά χορηγήσουν δποια ποσότητα θέλει 

ή' Ελλάς, άρκεί νά ύπάρξει &γκαιρος προειδοποίηση. Διό

τι καταρτίζουν τά προγράμματα του επόμενου &τους κατά 

Σεπτέμβριο. Παρακαλοuν, λοιπόν, μέχρι τό τέλος του 'Ιου

νίου 1980 νά τούς γνωστοποιηθοuν οί άνάγκες τής 'Ελλά
δος γιά τό 1981. Τά ελληνικά αΙτήματα θά πρέπει νά δο
θοuν στόν κ . Ραμαντάν, ό όποίος έκ μέρους του 'Επανα
στατικοί> Συμβουλίου παρακολουθεί τίς ύποθέσεις πετρε

λαίου. 

» Ό κ. 'Ιζζάτ 'Ιμπραήμ άνέφερε έν συνεχείg δτι τό 

'Ιράκ βρίσκεται πρό μεγάλης άνάγκης νά έξασφαλίσει 

250.000 τόννους τσιμέντου γιά τούς πρώτους έννέα μήνες 
του 1980 καί δή σέ έννέα Ισόποσες δόσεις (περίπου 28.000 
τόννους τό μήνα). 'Ερώτησε εάν ή 'Ελλάς είναι σέ θέση 

νά έξασφαλίσει τήν ποσότητα αύτή του τσιμέντου. 

»τέλος, άνεφέρθη στίς τεχνικές εταιρίες καί είπε δτι 

άπό Ιρακινής πλευράς δέν ύπάρχουν μεγάλα παράπονα. 

Παρεκάλεσε μόνο, έάν θά ήταν δυνατόν, νά γίνει σύσταση, 

ωστε νά τελειώνουν εγκαίρως τά &ργα πού άναλαμβάνουν 
καί νά ενεργοuν μέ ταχύ ρυθμό. Καί τοuτο πρός τό συμφέ

ρον τους, διότι &τσι θά μπορέσουν νά μετάσχουν άκόμη 

περισσότερο στά Ιρακινά προγράμματα, τά όποία προβλέ

πουν τήν εκτέλεση πολλών καί μεγάλων &ργων. 

»'Ο κ. Κ. Καραμανλής είπε δτι θά κάνει συστάσεις στίς 

τεχνικές εταιρίες σύμφωνα μέ τό πνεuμα των δσων του άνέ

πτυξε ό κ. 'Ιμπραήμ. Καί όχι μόνο συστάσεις άλλά καί 

στενότερη παρακολούθηση μέσω τής 'Εθνικής Τραπέζης, 

ή όποία χορηγεί πιστώσεις καί συνεπώς άσκεί επιρροή. 

»Σέ δ,τι άφορα στό πετρέλαιο, εκτιμά τήν χειρονομία 

τους καί τήν προσπάθεια πού κατέβαλαν νά ίκανοποιήσουν 
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τό αtτημά του, εστω καί μερικώς. Δέν εχει, είπε, δικαίωμα 

νά καθορίσει έκείνος τό πώς θά διαθέσουν τό πετρέλαιό 

τους οί 'Ιρακινοί, οuτε αυτοί εχουν καμμιά ύποχρέωση 

εναντι τής ' Ελλάδος. 'Εάν μποροϋν ή όχι νά καλύψουν 
τήν aνάγκη τής 'Ελλάδος γιά τό 1980, δικό τους θέμα. Ό 
ϊδιος πάντως έπαναλαμβάνει αυτό πού είπε καί χθές, δτι 

προτιμά νά εχει νά κάνει μέ τό 'Ιράκ, διότι είναι συνεπές. 

»Θά είχε μιά πρόσθετη παράκληση νά διατυπώσει. 

'Έχει πληροφορηθεί δτι aπό τούς aρχικούς 1.500.000 τόν
νους τό ' Ιράκ εχει συμφωνήσει νά παραδώσει τό πρώτο 

τρίμηνο τοϋς 350.000 τόννους. Τώρα, πού αυξήθηκε η ποσό
της, έρωτα έάν θά ήταν δυνατόν νά παραδοθοϋν τό πρώτο 
τρίμηνο 700.000 τόννοι. 

»Οί κ.κ. Ίζάτ 'Ιμπραήμ καί Ραμαντάν είπαν δτι, έάν 

αυτό είναι τεχνικώς δυνατόν, δέν εχουν αντίρρηση καί δτι 

οί έμπειρογνώμονές τους θά τό έξετάσουν. Θά μπορέσει δέ 

νά έξετασθεί τό θέμα αυτό στήν συνάντηση τών έμπειρο

γνωμόνων, πού θά πρέπει νά συζητήσουν καί νά ύπογρά

ψουν τό νέο συμβόλαιο γιά τούς 2.250.000 τόννους. 
»Συνεφωνήθη δτι δ κ. Καραμανλής θά aποστείλει τήν 

επομένη εβδομάδα εμπειρογνώμονες, εξουσιοδοτημένους 

νά συζητήσουν τίς τεχνικές λεπτομέρειες τοϋ νέου συμβο

λαίου καί νά ύπογράψουν. 

»'Επί πλέον, τόν 'Ιούνιο τοϋ 1980 θά είδοποιήσει γιά 
τίς ακριβείς aνάγκες τής 'Ελλάδος γιά τό 198\. ~Αν καί 
aπό τώρα μπορεί νά τούς εiπεί δτι θά είναι 4.000.000 τόν
νοι, ποσότητα πού θά ήθελε κάθε χρόνο aπό τό 1981 καί 
έπέκεινα, οοστε νά μπορεί νά προγραμματίζει τήν οικονομία 

τής ' Ελλάδος. 

»Στή συνέχεια, δ κ. πρωθυπουργός ανακεφαλαίωσε δσα 

συζητήθηκαν στό θέμα πετρελαίου: 

»Γιά τό 1980 οί 'Ιρακινοί δίνουν 2.250.000 τόννους. 
'Υπόσχονται νά προσπαθήσουν στό τέλος τοϋ 1980 νά 
προσθέσουν &κόμη 250.000 τόννους. ' Υπόσχονται έπίσης 

νά παραδώσουν τό πρώτο τρίμηνο 350.000 τόννους καί, εί 
δυνατόν, μέχρι 700.000 τόννους. τέλος, η 'Ελλάς ένέγραψε 

οίονεί ύποθήκη aπό τό 1981 γιά 4.000.000 τόννους έτησίως. 

»Κατόπιν, δ 'Έλλην πρωθυπουργός ύπεσχέθη δτι θά 

στείλει τούς 250.000 τόννους τσιμέντου, πού εχει ανάγκη η 
ίρακινή οίκονομία, σέ έννέα ίσόποσες δόσεις τούς πρώ

τους έννέα μήνες τοϋ 1980. Ζήτησε μόνο νά ύποβάλουν 

έγγράφως οί 'Ιρακινοί τό αtτημα, οοστε νά εχει συγκεκριμέ

να στοιχεία. 

»Πέρα aπό αυτά τά δύο θέματα, είπε, ή ' Ελλάς είναι 

πρόθυμη νά βοηθήσει σέ δποιοδήποτε τομέα ένδιαφέρεται 

τό 'Ιράκ. Π .χ. πρόχειρα θά μποροϋσε νά σκεφθεί καί νά 

αναφέρει έκπαίδευση σέ ναυτικές, τεχνικές, τουριστικές, 

επαγγελματικές, κ.λ.π. σχολές, ωστε νά γίνουν οί δεσμοί 

μεταξύ τών δύο χωρών στενότεροι. 
»' Ανεφέρθη, τέλος, καί στό θέμα τοϋ καπνοϋ καί /;ζή

τησε νά δοθοϋν δδηγίες στίς ίρακινές άρμόδιες ύπηρεσίες 

νά έξετάσουν τό θέμα αυξήσεως τών εισαγωγών καπνοϋ 

aπό τήν 'Ελλάδα. 

>> Οί κ. κ. 'Ιμπραήμ καί Ραμαντάν ευχαρίστησαν γιά 

τήν προσφορά τοϋ κ. Καραμανλή καί είπαν δτι θά δώσουν 

έντολή στίς άρμόδιες ύπηρεσίες νά μελετήσουν σέ ποιούς 

τομείς θά μποροϋσε νά ύπάρξει συνεργασία. ' Επίσης, δτι 

θά δώσουν έντολή νά μελετηθεί τό θέμα αυξήσεως τών 

εισαγωγών καπνοϋ. 

»Γι' αυτά καί γιά άλλα θέματα θεωροϋν κατάλληλο βή

μα συζητήσεων τήν μικτή έλληνοϊρακινή έπιτροπή, πού 

πρόκειται νά συνέλθει στίς aρχές 1980 ('Ιανουάριο). 
»Γιά τό τσιμέντο, δμως, καί τίς τεχνικές λεπτομέρειες 

αγοράς του καί διακινήσεώς του θά παρακαλοϋσαν νά έρχό

ταν σύντομα κάποια έπιτροπή, μέ τήν όποία νά συζητοϋ

σαν οοστε νά aρχίσει παράδοση aπό τόν 'Ιανουάριο του 

1980. Γιά δδούς κινήσεως τών ποσοτήτων ύπέδειξαν τό 
λιμάνι ~ Ακαμπα ('Ιορδανία, στήν 'Ερυθρά Θάλασσα) ή 

διά τής Τουρκίας. 

»'Ο Κ. Καραμανλής ύποσχέθηκε δτι τήν επομένη 

/;βδομάδα θά αποστείλει είδικούς γιά συνομιλίες καί ανέ

φερε δτι άλλος πιθανός δρόμος μετακινήσεως tσως είναι τό 

πορθμείο αυτοκινήτων Βόλου- Ταρτούς καί ·τό πορθμείο 

γιά σιδηροδρομικά βαγόνια, πού πρόκειται σύντομα νά 

λειτουργήσει στήν ϊδια γραμμή . Οί 'Ιρακινοί ανέλαβαν νά 

έξετάσουν καί αυτή τήν δδό, ύπέδειξαν δέ ότι ή έπιτροπή 

πού θά ελθει θά πρέπει νά συνεννοηθεί γιά τό τσιμέντο μέ 

τόν ύφυπουργό κ. Ναντέμ 'Αμπτούλ Ραζίντ. 

»'Ο κ. Καραμανλής είπε δτι έκτιμa Ιδιαιτέρως τό πνεϋ

μα συνεργασίας, πού βρήκε στό 'Ιράκ, πνεϋμα πού έξυπη

ρετεί καί τίς δύο χώρες . ~Ισως η έπίσκεψή του αυτή νά 

άποβεί σταθμός γιά τήν έξέλιξη τών σχέσεων τών δύο χω

ρών. Διότι ή άριστη προσωπική του έπαφή μέ τούς ήγέτες 

τοu ' Ιράκ τόν ένθαρρύνει νά πεί δτι δημιουργήθηκαν συν

θήκες συνεργασίας μεταξύ τών δύο Κρατών. 

»'Ο κ. 'Ιμπραήμ είπε δτι οί 'Ιρακινοί είναι πεπεισμέ

νοι δτι νέα έποχή aρχίζει στίς σχέσεις τών δύο Κρατών. 

'Ιδίως δέν έάν τά δύο, μέλη έκτελέσουν κανονικά τίς ύπο

χρεώσεις πού εχουν αναλάβει, τότε θά πάνε μπροστά. Οί 

'Ιρακινοί δίνουν μεγάλη σημασία στήν κανονική καί 

ακριβή έκτέλεση τών συμφωνουμένων. 

»Τήν 'Ελλάδα, έξ άλλου, εχουν σέ ύψη λ ή θέση, έξ αίτί

ας τής συνεποϋς πολιτικής της στό παλαιστινιακό καί τά 

άλλα aραβικά θέματα. 'Όσο δέ αυξάνεται η θετική προ

σφορά τής 'Ελλάδος, τόσο ανεβαίνει καί ή θέση της στίς 

καρδιές τών 'Αραβών. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός είπε δτι ή ' Ελλάς εχει aποδείξει 

έμπράκτως, καί τώρα ακόμη περισσότερο, τήν aγάπη της 

πρός τούς ~ Αραβες, μέ τούς δποίους ίστορικά συνδέεται. 

Συνεπώς είναι δυνατόν νά συνεργάζεται στενά μέ τούς 

~ Αραβες, πάντοτε βέβαια στά πλαίσια τών πραγματικών 

έκατέρωθεν δυνατοτήτων. Είμεθα γείτονες καί εχουμε πε

ρίπου τά ίδια προβλήματα. ~Ε χουμε δέ έπί πλέον καί κοινά 

προβλήματα αναπτύξεως. 'Η ' Ελλάς, δέκατο μέλος τής 

Κοινής 'Αγοράς, θά μποροϋσε νά aποβεί ή γέφυρα στενό

τερης συνεργασίας Ευρωπαίων - ' Αράβων. 

»τέλος, έδήλωσε δτι θά φύγει aπό τό 'Ιράκ πλήρως 

ίκανοποιημένος, διότι είχε είλικρινείς καί χρήσιμες καί 
γιά τίς δύο πλευρές συνομιλίες. 

»Στό τέλος εγινε βραχεία συζήτηση γιά τό θέμα τοϋ 

αλουμινίου, στό όποίο οί ' Ιρακινοί έδήλωσαν δτι κωλύον

ται, συνταγματικώς, νά προσέλθουν σέ κοινή έπιχείρηση 

(joint νenture). Μποροϋν δμως νά συνάψουν συμφωνία 
aγοράς προϊόντος (βωξίτη ή άλουμίνας) aπό τήν 'Ελλάδα. 

'Αλλά τούτο θά είναι συζητήσιμο άργότερα, διότι τό έρ

γοστάσιό τους θά τελειώσει σέ δύο περίπου χρόνια»86• 

Στό περιθώριο τών έπίσημων συνομιλιών, δ Κ. 
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Καραμανλής ε{χε τήν εύκαιρία νά συναντήσει τούς 

εκπροσώπους τών ελληνικών εταιριών πού έκτελοϋν 

εργα στό 'Ιράκ καί τών 'Ελλήνων έργαζομένων στά 

έργοτάξια αύτά. 'Ο 'Έλληνας πρωθυπουργός μετέ

φερε στούς συνομιλητές του τίς διαπιστώσεις τών 

ίρακινών ίθυνόντων γιά τή θετική συμβολή τών ελ

ληνικών εταιριών στήν ταχύρρυθμη άνάπτυξη τής 

χώρας. 'Η Κυβέρνηση τής Βαγδάτης θά θεωροϋσε 

εύπρόσδεκτη καί τή μεγαλύτερη άκόμη συμμετοχή 

τους στά εργα άναπτύξεως, άξιώνει δμως, παράλλη

λα, τήν έπιτάχυνση τοϋ ρυθμοϋ άποπερατώσεώς 

τους. 

Κατά τήν έπιστροφή του, ό Κ. Καραμανλής εκα

με, στό άεροδρόμιο τοϋ 'Ελληνικοϋ, τήν άκόλουθη 

δήλωση: 

«Μέ τίς τελευταίες αύτές έπισκέψεις, ώλοκλήρω

σα τίς έπαφές μου μέ τούς ήγέτες δλων σχεδόν τών 

χωρών έκείνων, πού διαμορφώνουν σήμερα τήν διε

θνή ζωή. Οί έπαφές αύτές ύπήρξαν άσφαλώς χρήσι

μες. 

»Πρώτον, γιατί πληροφορηθήκαμε, άπό πρώτο χέ

ρι καί κατά τρόπο ύπεύθυνο, τίς τάσεις πού έπικρα

τουν σήμερα στόν κόσμο. Καί αύτό είναι χρήσιμο, 

γιατί μfiς έπιτρέπει νά διαμορφώσουμε καί έμείς τήν 

πολιτική μας, κατά τρόπο άσφαλέστερο. 

))Δεύτερον, γιατί μfiς έδόθη ή εύκαιρία νά άναπτύ

ξουμε τίς άπόψεις μας γιά κρίσιμα προβλήματα τής 

έποχής καί είδικώτερα γιά έκείνα πού άφορουν στήν 

περιοχή μας. 

))Τρίτον, γιατί άνοίξαμε καινούργιες καί θά ελεγα 

σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας σέ διάφορους 

τομείς. 

))Κατά τή διάρκεια τών έπισκέψεών μου αύτών μέ 

ι'κανοποίηση διεπίστωσα δτι ή σημερινή 'Ελλάς 

έκτιμfiται διεθνώς. Καί έκτιμfiται, χάρις στίς προό

δους πού έπραγματοποίησε τά τελευταία χρόνια. Ή 

πολιτική σταθερότης καί ή κοινωνική γαλήνη, πού 

έπικρατουν στόν τόπο μας, ένίσχυσαν όχι μόνον τήν 

άσφάλεια καί τήν πρόοδο του λαου μας, άλλά καί τήν 

διεθνή θέση τής χώρας μας. Καί γι ' αύτό άκριβώς, 
γι ' αύτόν τόν πρόσθετο λόγο, θά πρέπει τά άγαθά 
αύτά νά τά προστατεύουμε, άποφεύγοντες τά πάθη 

καί τίς κοινωνικές καί πολιτικές όξύτητερλ 

Σέ είδικότερη έρώτηση γιά τή συνεργασία μέ τό 

'Ιράκ, ό Κ. Καραμανλής άπάντησε: «Τήν προσεχή 

έβδομάδα, θά έπισκεφθεί τή Βαγδάτη ύπουργός, ό 

όποίος θά διαπραγματευθεί σέ λεπτομέρειες τά εfδι

κά οίκονομικά θέματα, τά όποία σέ γενικές γραμμές 

συμφωνήσαμε μέ τήν Κυβέρνηση του 'Ιράκ)). 

Μέ τήν έπίσκεψη στή Βαγδάτη όλοκληρώθηκε, 

στή φάση αύτή, ό κύκλος τής πολυσήμαντης περιο

δείας τοϋ Κ. Καραμανλή σέ χώρες τής άνατολικής 

Εύρώπης καί τής 'Ασίας. 'Η άποτίμηση τών άποτε

λεσμάτων της κρίθηκε θετικά σέ εύρύτατο κύκλο τής 

ελληνικής κοινής γνώμης. 'Ενδεικτικό τής σημασί

ας πού άποδόθηκε στά τελευταία αύτά ε{ναι τό περιε

χόμενο κύριου c'iρθρου τής έφημερίδας «Καθημερι

νή» μέ τό γενικό τίτλο «Ή έξωτερική μας πολιτι

κή»: 

'Η επίσκεψη τοϋ πρωθυπουργοί> κ. Κ. Καραμανλή στή 

Βαγδάτη άμέσως μετά τό Πεκίνο άποτελεί συνέχεια τής 

πολιτικής τοϋ άνοίγματός μας πρός τίς χώρες τοϋ τρίτου 

κόσμου. Μιας πολιτικής ίσορρόπου άναπτύξεως πρός δλες 

τίς πλευρές, ή όποία καί μας είναι γνωστή ώς πολυδιάστα

τη έξωτερική πολιτική. 

Τά ταξίδια δμως αuτά καί ή δλη σημασία πού άποδίδε

ται στήν πραγματοποίησή τους aποδεικνύουν τό γεγονός 

δτι άπέκτησε ή χώρα μας μία άλλη όπτική γωνία στήν 

άσκηση τής εξωτερικής της πολιτικής. VΕπαψε πλέον ή 

στενή θεώρηση τής διεθνοϋς πολιτικής σκηνής καί άπο

κτήσαμε μία εuρυγώνια άντίληψη τοϋ ρόλου μας στίς διε

θνείς εξελίξεις. Εuτυχώς χειραφετηθήκαμε άπό τήν πίστη 

δτι άποτελοϋμε τό κέντρου τοϋ κόσμου, ερμηνεύοντας ετσι 

κάθε ενέργεια τρίτης χώρας σύμφωνα μέ τή δική μας άντί

ληψη. Καί άποκτήσαμε γιά πρώτη φορά στήν νεοελληνική 

μας ίστορία πολυδιάστατα κριτήρια έρμηνείας τών πολιτι

κών γεγονότων. 

Κατανοήσαμε δτι ή κάθε χώρα άσκεί τήν έξωτερική 

της πολιτική σύμφωνα μέ τήν έξυπηρέτηση τών δικών της 

συμφερόντων καί όχι πρός χάριν συναισθηματικών προτι

μήσεων. 'Από τήν άποψη αuτή σέ μιά χώρα θά βρεθοϋμε 

καί άντιμέτωποι σέ πολλά ζητήματα καί σύμφωνοι σέ άλ

λα. 'Η ύπεύθυνη εξωτερική πολιτική άποβλέπει στό νά 
έπιτύχει τήν εξισορρόπηση τών aντιτιθεμένων αuτών προ

βλημάτων. 'Έτσι, καί ή διεθνής είρήνη θά έξυπηρετηθεί 

καί ό διεθνής ρόλος τής χώρας θά είναι μεγαλύτερος. 

'Από τήν άποψη αuτή τά τελευταία ταξίδια τοϋ 'Έλλη

νος πρωθυπουργοί> στήν Σοβιετική 'Ένωση, τή Δυτική Εu

ρώπη καί τώρα στήν Κίνα καί τό 'Ιράκ έπιβεβαιώνουν τόν 

διεθνή ρόλο πού άπέκτησε ή χώρα μας. 'Από τή στιγμή 

πού aντιληφθήκαμε δτι δέν άποτελοϋμε τό κέντρο τοϋ κό

σμου, μπορέσαμε πολύ καλύτερα νά προασπίσουμε τά 

συμφέροντά μας. Γιατί άποκτήσαμε κοινή γλώσσα μέ τίς 

άλλες χώρες. Καί ή μεγάλη αuτή επιτυχία τής χώρας μας, 

πού σέ μεγάλο βαθμό είναι προσωπικό εργο τοϋ κ. Κ. Κα

ραμανλή, πρέπει νά διαφυλαχθεί άπό δλους μας . 'Από τήν 

Κυβέρνηση καί άπό τήν aντιπολίτευση. 

Γιατί τότε μόνο θά εχει θεμελιώσει ή χώρα μας τή νέα 

της έξωτερική πολιτική μακριά aπό συναισθηματισμούς 

καί προκαταλήψεις. 'Η ενταξή μας στίς Εuρωπαϊκές Κοι

νότητες μας ενισχύει τό ρόλο αότό, παρέχοντάς μας εuρύ

τατες δυνατότητες στήν περιοχή τής 'Ανατολικής Μεσο

γείου καί όχι μόνο σέ αuτή. 'Η ύποδοχή στό Πεκίνο φανε

ρώνει τό πόση σημασία άποδίδουν οί τρίτες χώρες στήν 

Κοινή 'Αγορά. 

Στό 'Ιράκ ή επίσκεψη εχει σημασία καί διμερή, κατά 

πρώτο λόγο, καί εόρωπαϊκή. 'Αποτελεί συνέχεια τοϋ άνοί

γματός μας πρός τίς άραβικές χώρες. Καί τό 'Ιράκ σήμερα 

είναι ή δεύτερη σέ παραγωγή πετρελαίου άραβική χώρα, 

άλλά καί ή μεγαλύτερη σέ πληθυσμό μετά τήν Αϊγυπτο, ή 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



320 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ 

όποία, μετά τή συμφωνία της μέ τό 'Ισραήλ βρίσκεται 

aπομονωμένη aπό τίς ύπόλοιπες aραβικές χώρες . »Ετσι 

καί οί συνομιλίες εχουν iδιαίτερη σημασία, γιατί καί τά 

περιθώρια επεκτάσεως τής συνεργασίας ανάμεσα στίς δύο 

χώρες είναι ευρύτατα. 

Οί δεσμοί φιλίας τfjς 'Ελλάδος καί του 'Ιράκ είναι 

παραδοσιακοί καί aρκετά στενοί. Οί πρώτες επαφές τών 

δύο λαών εχουν γίνει στή χαραυγή τοu πολιτισμοu. Πολλά 

οφείλουν καί οί δύο λαοί στήν αμοιβαία επίδραση καί τήν 

επικοινωνία τους στή ροή τής ίστορίας. 

Σήμερα οί προοπτικές γιά τήν ανάπτυξη τών σχέσεων 

δέν περιορίζονται μόνο στό πετρέλαιο. Στόν εμπορικό, τόν 

τεχνικό καί τόν επιστημονικό τομέα ύπάρχουν απεριόρι

στες δυνατότητες . Οί έλληνικές τεχνικές έταιρίες εχουν 

aπό καιρό αναλάβει πολλά εργα στό 'Ιράκ. Καί όπωσδή

ποτε στίς συνομιλίες του κ. πρωθυπουργοί) μέ τήν ήγεσία 

τοu 'Ιράκ θά τεθοuν νέες βάσεις γιά τή διεύρυνση τής συ

νεργασίας αυτής . 

' Εκτός aπό δ λα αυτά, τό 'Ιράκ ενδιαφέρεται καί γιά 

τήν επέκταση τοu πορθμείου Βόλου-Συρίας iliς τή Βαγδάτη 

γιά τήν ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων καί πρός τίς δύο 

κατευθύνσεις. 'Όλα αυτά τά αναφέρουμε ώς ενδεικτικά τών 

δυνατοτήτων πού εχει ή συνεργασία μας μέ τίς aραβικές 

χώρες. Μιiiς συνεργασίας ιlμοιβαίας εμπιστοσύνης καί σε

βασμοu τών συμφερόντων καί τών δύο πλευρών. Γιατί οί 

"Αραβες γνωρίζουν δτι ή χώρα μας τούς παραστάθηκε 

πάντοτε στή νεώτερη ίστορία τους. 

Τώρα, μέ τήν ενταξή μας στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες 

ή συμπαράσταση αυτή θά γίνει καί ουσιαστικότερη καί 

aποδοτικότερη. Γιατί καί ό διεθνής ρόλος τής χώρας μας 

καί ή έπιρροή της γίνονται μεγαλύτεροι. 'Από τήν άποψη 

τής γεωγραφικής θέσεώς μας καί τής ίστορίας μας εϊμαστε 

ή πύΛη τής Ευρώπης στούς » Αραβες καί τών 'Αράβων 
στήν Ευρώπη. Καί τό ρόλο αυτό τόν αναγνωρίζουν οί 

"Αραβες . "Άλλωστε, τής επισκέψεως τοu πρωθυπουργοu κ. 

Καραμανλή στό ' Ιράκ εχουν προηγηθεί τά ταξίδια του στή 

Σαουδική 'Αραβία καί τή Συρία καί πρόκειται νά ακολου

θήσουν παρόμοια στή Λιβύη καί τίς άλλες aραβικές χώρες 

τής Βορείου 'Αφρικής. 'Η έλληνική πολιτική πρός τούς 

"Αραβες ιlποκτa καί συνέχεια καί συνέπεια. 

Σταδιακά καί μέ aρκετή προσοχή μποροuμε πολλά νά 

προσφέρουμε στόν ευρωαραβικό διάλογο· νά συμβάλουμε 

ουσιαστικά στή διεύρυνση των ανταλλαγών γιά τήν αμοι

βαία εξυπηρέτηση τών συμφερόντων. Γιατί τό γνωρίζουν 

καί οί "Αραβες καί οί Ευρωπαίοι δτι τά συμφέροντά τους 

είναι κοινά καί τά πολιτικά καί τά οiκονομικά . 'Η αμοι

βαία θέληση καί ή δύναμη απομένουν γιά τήν πραγματο

ποίηση τής συνεργασίας αυτής . Τά ταξίδια τοu 'Έλληνος 

πρωθυπουργοί) συμβάλλουν, κατά γενική δμολογία, πολύ 

πρός τήν κατεύθυνση αυτή87 • 
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·Η uστατη φάση τής δεκατετράχρονης θητείας τοί> Κ. Καραμανλή στήν πρωθυπουργία θά συμπέσει, 

μετά τήν aποτύπωση τών νέων στρατηγικών κατευθύνσεων τής έλληνικής εξωτερικής πολιτικής, μέ τήν 

ενταση των προσπαθειών γιά τήν ενεργοποίηση τών εθνικών δυνάμεων στούς επιμέρους τομείς τής 

οίκονομικής αναπτύξεως, τοί> κοινωνικοί> εκσυγχρονισμοί> καί τής πολιτισμικής δημιουργίας. 'Η επι

κείμενη ενσωμάτωση στόν κορμό τής ένωμένης Εύρώπης προσφερόταν γιά νά ύπογραμμίσει τή σημασία 

τής συναρμογής των διαχρονικών αναζητήσεων του ΥΕλληνα πρωθυπουργοί> στό πεδίο aφενός τής 

εσωτερικής πολιτικής ζωής καί aφετέρου τής κατοχυρώσεως των ζωτικών συμφερόντων του εθνους στό 

διεθνή χώρο. 

Στόν τομέα τής οίκονομίας, ό aντίκτυπος aπό τήν παγκόσμια ενεργειακή κρίση ήταν ίσχυρός. ~Η δη, 

ή φροντίδα γιά τήν ανάπτυξη καί ή μέριμνα γιά τήν προστασία του είσοδήματος των εργαζομένων θά 
συνδυαστεί μέ τήν προσπάθεια γιά τήν ανάσχεση του πληθωρισμοί> καί τή συγκράτηση του συναλλα

γματικοί> ίσοζυyίου σέ ανεκτά επίπεδα. ·Ο περιορισμός τών δαπανών στό δημόσιο τομέα dλλά καί ή 

αύτοσυγκράτηση των πολιτών θά προβληθοί>ν ώς αναγκαία προϋπόθεση γιά τήν περιστολή των επιπτώ

σεων τής διεθνοί>ς κρίσεως καί τή διαφύλαξη των σημαντικών οίκονομικών επιτευγμάτων τής τετραετίας 

1974-1978 . 
. ο κοινωνικός εκσυγχρονισμός καί ή πολιτισμική ανέλιξη θά aποτελέσουν εθνική επιταγή πού 

συνδεόταν ήδη άρρηκτα μέ τήν dνάγκη τής γόνιμης συμμετοχής στό νέο εύρωπαϊκό γίγνεσθαι. ~Εκδηλη 

ύπήρξε ή ενταση τοί> ενδιαφέροντος τοί> Κ. Καραμανλή γιά τήν aποδοτικότερη λειτουργία τών δημόσιων 

ύπηρεσιών, τήν aξιοποίηση των δυνατοτήτων πού διανοίγονταν στόν τομέα τής παραγωγής- ίδιαίτερα 

τής γεωργίας, τήν ενίσχυση των όργάνων ασκήσεως κοινωνικής πολιτικής, τήν προστασία τής δημόσιας 

ύγείας καί του φυσικοί> περιβάλλοντος, τή ριζική aντιμετώπιση των aσφυκτικών πλέον προβλημάτων 

τής πρωτεύουσας. Στό χώρο τοί> dθλητισμοί>, ή άνέγερση τοί> 'Ολυμπιακοί> Σταδίου καί τοί> κλειστοί> 

dθλητικοί> κέντρου του Φαλήρου επέστεφε τό πλούσιο κατασκευαστικό i\ργο πού συγκροτοί>σαν χιλιά

δες dθλητικών εγκαταστάσΕων σ' όλόκληρη τή χώρα. 'Αποφασιστική, dκόμη, εκδηλωνόταν ή φροντίδα 
του πρωθυπουργοί> γιά τόν εμπλουτισμό καί τήν ανάδειξη τής πολιτισμικής φυσιογνωμίας τής χώρας: 
προστασία καί προβολή τής μακραίωνης πνευματικής παρακαταθήκης του εθνους, οίκονομική ενίσχυση 

καί θεσμική αναμόρφωση των φορέων προαγωγής δημιουργικοί) εργου στό πεδίο των γραμμάτων καί των 

τεχνών, ίδρυση του Πολιτιστικοί) Κέντρου τών 'Αθηνών. «Πιστεύω ότι μποροίJμε στόν τομέα τόν πολι

τιστικό νά φθάσουμε σέ ύψηλά έπίπεδα», θά τονίσει, «φθάνει νά άπαλλάξουμε τόν τομέα αύτόν άπό τίς 
έριδες καί τούς κομματισμούς, νά συνεργασθοίJμε στενά καί νά μεθοδεύσο,υμε τίς προσπάθειές μας». 

Ίέλος, ή uστατη φάση τής πρωθυπουργικής θητείας τοί> Κ. Καραμανλή σφραγίστηκε aπό τήν πρότα
σή του γιά t'ή μόνιμη τέλεση τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα. Σέ μία κρίσιμη καμπή γι' αύτή 

τήν επιβίωση του αίωνόβιου θεσμοu, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός dνέλαβε τή δραστική πρωτοβουλία νά 

αποκαθάρει τό όλυμπιακό ίδεώδες aπό κάθε στοιχείο ξένο πρός τήν άφετηρία καί τή φύση του καί νά 

διασφαλίσει τήν aπρόσκοπτη διεξαγωγή τών dγώνων εφεξής στήν 'Ολυμπία, aρχαία κοιτίδα τους. 'Ο 

μεγαλόπνοος αύτός σχεδιασμός, προτοu νά προσκρούσει σέ δυσυπέρβλητα ίδιοτελή συμφέροντα, υιοθε
τήθηκε aπό πολύ σημαντική μερίδα τής παγκόσμιας κοινής γνώμης καί άποτέλεσε τό aντικείμενο 

συστηματικής μελέτης μέ τήν προοπτική εφαρμογής του. 
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22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής έκφράζει ιϊμεσο ένδιαφέρον 

καί d.ναλαμβάνει, προσωπικά, τό συντονισμό τών 

ένεργειών γιά τήν d.ποκατάσταση τών πρόσφατων 

ζημιών στήν πλημμυρισμένη περιοχή του νομοu 

Πέλλης καί γιά τήν παροχή βοήθειας στούς πλημμυ

ροπαθείς. 

'Ο ύπουργός Βορείου 'Ελλάδος, Ν. Μάρτης, δι

αβεβαίωσε τόν πρωθυπουργό δτι, d.πό τήν πρώτη 

στιγμή, ύπήρξε πλήρης κάλυψη τών d.ναγκών τών 

πλημμυροπαθών σέ τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα καί 

είδη ένδύσεως καί δτι ιϊρχισε ή έκτίμηση τών ζημιών 

d.πό είδικά συνεργεία τής Νομαρχίας Πέλλης . Ό 

ίδιος, μετά d.πό έντολή του πρωθυπουργοί), ένημερώ

θηκε έπί τόπου γιά τά d.ναχώματα πού κατασκευά

ζονται καί γιά τίς έργασίες πού έκτελοuνται μέ ταχύ 

ρυθμό, στόν 'Αξιό ποταμό, μέ τή συμβολή συνερ

γείων του στρατοu, καί μερίμνησε γιά τήν έξασφάλι

ση πλήρους έπάρκειας στήν παροχή τών d.ναγκαίων 

προμηθειών σέ τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα, είδη έν

δύσεως καί φαρμακευτικής περιθάλψεως στούς πλημ

μυροπαθείς. 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εuκαιρία τής συμπληρώσεως πενταετίας 

d.πό τήν ϊδρυση τής Νέας Δημοκρατίας, δ Κ. Καρα

μανλής d.πηύθυνε χαιρετισμό σέ στελέχη καί φίλους 

του κόμματος πού συγκεντρώθηκαν στό γήπεδο του 

«Σπόρτιγκ». 

«'Αγαπητοί φίλοι, 

;;Συνεπληρώθησαν πέντε χρόνια άπό τήν ίδρυση 

τής Νέας Δημοκρατίας. Ή μεγάλη έθνική καί πολι

τική προσφορά της πιστεύω ότι έδικαίωσε τήν πρω

τοβουλία μου. Ή Νέα Δημοκρατίας άπετέλεσε καί 

έξακολουθεί νά άποτελή τήν βέβαιη πολιτική πρα

γματικότητα τής χώρας, πού δέν έδάμασε μόνο τό 

χάος πού προκάλεσε ή δικτατορία άλλά καί άνοιξε 

καινούργιους δρόμους στήν έθνική μας ζωή. 'Επέ

λυσε τό πολιτειακό, άποκατέστησε τή νομιμότητα, 

έδωσε στή χώρα Χάρτη Καταστατικό καί στό λαό τή 

γλώσσα του. Προστάτευσε άποφασιστικά τά έθνικά 

μας δίκαια καί άνύψωσε τό διεθνές κύρος τής 'Ελλά

δος. Τέλος, τήν κατέστησε τό δέκατο μέλος τής Εύ

ρωπαϊκής Κοινότητος καί έξασφάλισε τήν κοινωνι

κή γαλήνη καί τήν οίκονομική πρόοδο τής χώρας. 

;;Προπαντός, όμως, ή Νέα Δημοκρατία, μέ τήν 

ίδεολογική της καθαρότητα καί συνέπεια, τή δημο

κρατική της όργάνωση καί λειτουργία, πού τής έξα

σφαλίζει μακροβιότητα καί συνοχή, άποτελεί τήν 

έγγύηση τής πολιτικής δμαλότητος, πού άπειλείται 

άπό τήν ίδεολογική σύγχυση καί τόν κατακερματι

σμό τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας. 

;;Πιστεύω ότι ή δύναμη τής Νέας Δημοκρατίας 

εlναι ηύξημένη, έναντι τών τελευταίων έκλογών. Καί 
διότι έπετέλεσε ενα έργο σημαντικό, άλλά καί γιατί, 
έν όψει ένός άβεβαίου μέλλοντος, ή κυρίαρχη πα

ρουσία της στήν πολιτική μας ζωή γίνεται όσο ποτέ 

άναγκαία. 

;;Οί δύσκολες περιστάσεις πού άναμένει όλος ό 

κόσμος καί συνεπώς καί ή χώρα μας, δέν συγχωρούν 

τήν πολυτέλεια πειραματισμών, πού όδηγούν, κατά 

κανόνα, σέ περιπέτειες. 

;; Ή συνθηματολογία τού τελευταίου καιρού, περί 
τοϊί συσχετισμού τών πολιτικών δυνάμεων τής χώ

ρας, έπήρε fίδη χαρακτήρα κωμικό. Οί άvτίπαλοι τής 

Νέας<Δημοκρατίας δέν άντιλαμβάνονται ότι στήν 
έξουσία δέν δδηγούν τά συνθήματα άλλά τά έργα. 
Καί προπαντός ή έδραίωση τής έμπιστοσύνης πού 

έμπνέει στόν λαό ή σοβαρότης καί ή ύπευθυνότης. 

;; Ή δεύτερη πενταετία βρίσκει τήν Νέα Δημο
κρατία σέ νέα φάση έθνικών προσπαθειών. 'Υπεύθυ

νη καί δημιουργική, άντιμετωπίζει μέ σύνεση τίς δυ

σκολίες πού γεννά ή διεθνής κρίση καί, παράλληλα, 

άνοίγει νέα σύνορα δραστηριότητος καί δημιουργίας 

γιά τό λαό. Διατηρώντας άρραγή τήν ένότητά της, ή 

παράταξή μας συνεχίζει τήν ίστορική της άποστολή. 
Γιά τήν έθνική άνεξαρτησία, τήν δημοκρατική όμα

λότητα, τήν άσφάλεια καί τήν πρόοδο τού λαού μας;;. 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής, ένόψει τής συγκλήσεως στό 

Δουβλίνο τής Συνόδου Κορυφής τών Κρατών- μελών 

τής ΕΟΚ, στίς 17 Δεκεμβρίου, d.πευθύνει στόν 'Ιρ
λανδό πρωθυπουργό, Τζών Λύντς, τό d.κόλουθο μή

νυμα: 

«Γνωρίζω ότι ή ένεργειακή κρίση άπασχολεί τήν 

Κοινότητα. Πιστεύω όμως ότι οί άντιδράσεις μας 

στό κρίσιμο αύτό πρόβλημα εlναι καί άσυντόνιστες 

καί χαλαρές. Φοβούμαι ότι, aν δέν άναληφθεί σύντο

νος προσπάθεια γιά τήν έναρξη ένός διαλόγου μετα

ξύ παραγωγών καί καταναλωτών πού θά όδηγήσει σέ 
μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις τού προβλήματος, θά άν

τιμετωπίσουμε καταστάσεις δυσάρεστες καί θά έλεγα 

έπικίνδυνες στό μέλλον. Κι αύτό, γιατί ή άποδιοργά

νωσις τής εύρωπαϊκής οίκονομίας μοιραίως θά προ

καλέσει κοινωνικές καί πολιτικές άναταραχές στίς 

χώρες μας. 

;;Νομίζω ότι, μέ τήν εύκαιρία τής συναντήσεως 

τού Δουβλίνου, θά ήταν χρήσιμο νά έπιστηθεί τουλά

χιστον ή προσοχή τών παραγωγών έπί τών κινδύνων 

πού θά προκαλέσει μιά νέα καί ύπέρμετρη αύξηση 

τής τιμής τού πετρελαίου. Πιστεύω ότι αύτό θά 

μπορούσε νά έπηρεάσει τίς άποφάσεις πού πρόκειται 

νά λάβουν στίς 17 Δεκεμβρίου, γιατί θά ένισχύσει τίς 
θέσεις τών μετριοπαθών έναντίον τών άδιαλλάκτων. 
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Συμμετοχή στόv έορτασμό yιά τή συμπλήρωση πενταετίας άπό τήv ϊδρυση τής ΝΔ. 
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»Μέ τήν εύκαιρία αύτή, κύριε πρωθυπουργέ, σiiς 

εύχαριστώ καί πάλι yιά τήν άπόφασή σας νά έπιταχύ

νετε τήν κύρωση άπό τό Κοινοβούλιό σας τής Συμ

φωνίας 'Εντάξεως τής χώρας μου στήν Κοινότητα». 

'Ο 'Ιρλανδός πρωθυπουργός άπάντησε: 

«'Αγαπητέ πρωθυπουργέ, 

»Θέλω νά σaς εύχαριστήσω γιά τό μήνυμα πού μοϋ δια

βιβάστηκε ιiπό τόν πρεσβευτή σας πρίν άπό τή συνεδρίαση 

τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Συμβουλίου τής περασμένης έβδομάδος 

στό Δουβλίνο. Χαίρομαι νά σaς διαβεβαιώσω δτι ο{ σκέ
ψεις πού έκφράζονται στό μήνυμά σας έτέθησαν ύπ' όψιν 

τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Συμβουλίου, τό όποίο ιiφιέρωσε ενα ση

μαντικό μέρος τής συνεδριάσεώς του στήν ένεργειακή κα

τάσταση καί στίς προοπτικές πού ύπάρχουν. Θά δείτε τά 

ιiποτελέσματα στά Συμπεράσματα τής Προεδρίας, τά όποία, 

δπως πληροφοροϋμαι, ιiποστέλλονται στήν Κυβέρνηση 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα μέ τίς καθιερωμέ

νες διαδικασίες. 'Η εκθεση έπί των εύρωπαϊκrον θεσμών 

πού παρουσιάστηκε ιiπό τήν 'Επιτροπή Τριών Σοφών 

άπεστάλη καί αύτή στήν Κυβέρνησή σας διά τής κανονι

κής όδοϋ. 

»Χάρηκα πού έξασφάλισα μιά γρήγορη έπικύρωση τής 

Συμφωνίας 'Εντάξεως τής 'Ελλάδος. 'Η νομοθετική ρύ

θμιση πέρασε ιiπό τή Βουλή των Κοινοτήτων μας, Dail 
Eireann, καί προβλέπω δτι θά περάσει άπό τή Γερουσία 
μας ως τό τέλος αύτής τής έβδομάδας»88. 

26-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Πραγματοποιείται στήν "Αγκυρα ή δεύτερη δια

βαλκανική συνάντηση, μετά τήν πρώτη των 'Αθη

νών, πού εΙχε συγκληθεί τόν 'Ιανουάριο του 1976 μέ 
πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή καί στόχο τήν προ

αγωγή της πολυμεροί>ς περιφερειακής συνεργασίας. 

'Ήδη δμως, τή φορά αύτή, ή σύνοδος γινόταν σέ 

έπίπεδο, όχι ύπουργ&ν, άλλά γενικών διευθυντ&ν

έμπειρογνωμόνων στούς τομείς τ&ν συγκοινωνιών 

καί των τηλεπικοινωνιών. 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής έγκρίνει τήν είσοδηματική 

πολιτική καί τά μέτρα γιά τήν c'iμβλυνση τ&ν συνε

πειών του πληθωρισμοί>. 

Στό περιεχόμενο τ&ν σχετικών άποφάσεων, δ 

πρωθυπουργός θά άναφερθεί σέ άναλυτικές δηλώσεις 
του: 

«1. Οί άρμόδιοι ύπουργοί θά άνακοινώσουν σή
μερα σειρά μέτρων, πού άναφέρονται στήν διαμόρ

φωση τών είσοδημάτων τών έργαζομένων καί στήν 

άμβλυνση τών συνεπειών τοί5 πληθωρισμού. 

)) 'Επιθυμώ, μέ τήν εύκαιρία αύτή, νά ύπεvθυμiσω 
σέ δλους τή σοβαρότητα τής καταστάσεως. Ή παγ

κόσμια οίκονομία έχει είσέλθει σέ περίοδο έπικίνδυ

νης άναταραχής καί &βεβαιότητας έξ αίτίας τής διε-

θνοί5ς συγκυρίας, τής ένεργειακής κρίσεως καί τοί5 

συνηρτημένου μέ αύτήν πληθωρισμού. Ή 'Ελλάς 

, ύφίσταται άμεσο τόν άντίκτυπο τών έξελίξεων αύ
τών. Εlναι φυσικό, ώς μικρή χώρα, νά ύπόκειται σέ 
μεγαλύτερους κινδύνους. Καί γιά τόν λόγο αύτό εlναι 

άναγκαίο νά έπιδείξει μεγαλύτερη σύνεση καί προ

νοητικότητα. 

))2. Εlναι άρκετό νά σiiς πληροφορήσω δτι μόνο 
γιά είσαγωγές ύγρών καυσίμων κατά τό έρχόμενο 

έτος θά χρειασθούμε συνάλλαγμα πού προσεγγίζει τό 

fJψος τών συνολικών έξαγωγών μας, καί παράλληλα 

δτι οί άνατιμήσεις τοί5 πετρελαίου άφαιροvν σοβαρό 

ποσοστό άπό τό είσόδημά μας. Στό μεταξύ, ή ύπέρ

μετρη ζήτηση άγαθών άπό τό έξωτερικό έπιτείνει 

τόν είσαγόμενο πληθωρισμό καί έπιδεινώνει τή συ

ναλλαγματική στενότητα. Εlναι, συνεπώς, αυτονόη

τη ή άνάγκη νά ύποβληθοvμε ώς έθνος σέ αύστηρές 

οlκονομίες, περιορίζοντας τήν κατανάλωσή μας, άλ

λά καί νά συγκρατήσουμε ταυτόχρονα τίς άξιώσεις 

μας γιά μεγάλες εΙσοδηματικές άναπροσαρμογές, 

πού δέν μπορεί νά ίκανοποιήσει ούτε ή οlκονομία, 

ούτε δ προϋπολογισμός, του δ ποίου τά έσοδα κατ' 

άνάγκην θά συσταλοvν. 'Αποτελεί, κατά συνέπεια, 

θέμα έθνικής συνέσεως δ έλλογος περιορισμός τών 

δαπανών καί ή σύμμετρη αύτοσυγκράτηση τών &ξι

ώσεων. 

))3. Κατά τή διάρκεια τής τετραετίας 1974-1978, 
χάρις στά ληφθέντα κυβερνητικά μέτρα, οί συνέπειες 

του πληθωρισμού δέν έπληξαν τίς έργαζόμενες τά

ξεις. 'Η έλληνική οίκονομία διετήρησε καί διατηρεί 
έπίπεδο πλήρους άπασχολήσεως, τό έθνικό είσό

δημα αύξανόταν καί αύξάνεται μέ ρυθμό ταχύτερο 

άπό εύρωπαϊκές χώρες. τέλος, τά είσοδήματα τών 

έργατών, ύπαλλήλων καί άγροτών αύξήθηκαν μέ ρυ

θμό διπλάσιο σχεδόν του τιμαρίθμου, σ' άντίθεση μέ 

τίς περισσότερες εύρωπαϊκές χώρες πού έδωσαν λιγό

τερο άπό τόν τιμάριθμο γιά νά συγκρατήσουν άκρι

βώς τόν πληθωρισμό. Τό τελευταίο αύτό, άλλωστε, 

μiiς καταλογίσθηκε άπό τούς διεθνείς όργανισμούς 

ώς μιά άπό τίς ένδογενείς αίτίες τής ένισχύσεως τοί5 

πληθωρισμού. Καί έδώσαμε πολλά καί ξοδεύσαμε 

πολλά, δπως εlχα τήν ευκαιρία νά τονίσω στή Θεσ

σαλονίκη. 

)) 'Η αύτή περίπου άρχή διέπει καί τά νέα είσοδη
ματικά μέτρα. Οί παρεχόμενες άναπροσαρμογές, γιά 

μέν τό λήγον έτος δέν άπέχουν ούσιωδώς άπό τά μέ

σα έπίπεδα τοί5 τιμαρίθμου καί θά ε{ ναι άνάλογες γιά 

δλες τίς κατηγορίες χρηματικών είσοδημάτων, γιά 

δέ τό προσεχές έτος θά ύπερκαλύψουν τό ποσοστό 

του πληθωρισμού, τό δποίο, σύμφωνα μέ τίς έπιδιώ

ξεις καί προβλέψεις τής Κυβερνήσεως, θά κυμανθεί 
γύρω στό 15%. Καί αύτά, παρά τίς σοβαρές δυσχέ
ρειες τής οlκονομίας καί τό γεγονός δτι ενα ποσοστό 

τοί5 εΙσοδήματός μας, δπως εlπα, μiiς άφαιρείται ύπέρ 
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άλλων χωρών μέ τίς άνατιμήσεις του πετρελαίου καί 

άλλων άγαθών. 

»4. 'Η οlκονομία τfjς χώρας έλέγχεται πλήρως 
καί δέν δικαιολογεί άvησυχίες. Δέν άποκλείεται 

δμως ή έπιδείνωση τfjς διεθνούς καταστάσεως νά 

u δημιουργήσει δυσχερέστερα προβλήματα στ6 μέλ
λον. 'Επιβάλλεται κατά συνέπεια νά έπιδείξουμε τήν 

έπιβαλλομένη καταν6ηση, νά άπαλλαγοvμε άπ6 τ6 

πνεύμα του εύδαιμονισμοv καί νά άποδεχθοvμε δμ6-

φωνα σύμμετρους καί δίκαιους περιορισμούς. Μ6νον 

έτσι θά διατηρήσουμε τά κεκτημένα, καί θά έξασφα

λίσουμε καί πάλι τίς προϋποθέσεις γιά τήν περαιτέ

ρω οίκονομική καί κοινωνική μας πρ6οδο. 

»0{ άρετές τών ζωντανών λαών φαίνονται στίς 
δύσκολες καί όχι στίς άνετες περιστάσεις. Καί πρέ

πει μέ τήν εύκαιρία αύτή νά άποδείξουμε σάν λα6ς 

δτι κατέχομε αύτές τίς άρετές. Τ6 άν συνεπώς θά 

πfiμε καλύτερα fί χειρ6τερα θά έξαρτηθεί άπ6 τήν 

συμπεριφορά δλων μας. 'Η εύθύνη γιά τ6 μέλλον δέν 

εlναι μ6νο τfjς Κυβερνήσεως, άλλά καl δλων τών 
πολιτών. 

»Ή Κυβέρνηση θεωρεί δτι μέ τά άποφασισθέντα 

μέτρα έξάντλησε τίς δυνατ6τητες τfjς οlκονομίας καί 
παρέσχε τ6 μέτρο του Ιδιαιτέρου ένδιαφέροντ6ς της 

vπέρ τών έργαζομένων. 'Αναμένει fίδη καί άπ6 αύ

τούς άνάλογη καταv6ηση». 

Είδικότερα, τά νέα μέτρα άνέλυσε, μέ συμπληρω

ματικές άναιcοινώσεις, δ ύπουργός Συντονισμοί), Κ. 

Μητσοτάκης: 

«Α. Μέτρα ύπέρ έργατών καί ίδιωτικών ύπαλλήλων 

»ι . Στά πλαίσια τi'jς 'Εθνικής Συλλογικής Συμβάσεως 

'Εργασίας, άπό ι 'Ιανουαρίου ι980 αύξάνεται συνολικώς 
κατά ι5% τό ήμερομίσθιο άσφαλείας τών έργατών. Κατά 

τό ίσόποσο τi'jς αύξήσεως αύτi'jς άναπροσαρμόζεται - έπί 
μηνιαίας βάσεως- δ μισθός τών ύπαλλήλων ι9 έτών, γιά 

νά άποτραπi'j άκόμη μεγαλύτερη διεύρυνση τi'jς δραχμικi'jς 

διαφοράς πού ύφίσταται σήμερα. Μέ τή ρύθμιση αύτή, τό 

μέν ήμερομίσθιο του έργάτη σέ μηνιαία βάση δίδει είσό

δημα ι2.378 δρχ., δ δέ μισθός του ύπαλλήλου ιΟ.239 δρχ. 

»Στά πλαίσια τi'jς ίδιας συλλογικi'jς συμβάσεως, χορη

γείται στούς άνειδίκευτους έργάτες ή δεύτερη τριετία άπό 

5%, καθώς καί ή προσαρμογή του έπιδόματος γάμου σέ 
ι Ο%. 

»Μέ κοινή άπόφαση τών ύπουργών Συντονισμοί\ καί 

'Εργασίας ή ίδια αϋξηση του ι5% χορηγείται καί στούς 

μισθωτούς μέ σχέση έργασίας ίδιωτικου δικαίου του Δη

μοσίου, τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί 

τών 'Οργανισμών Tomκi'jς Αύτοδιοικήσεως πού δέν ύπά

γονται στίς κλαδικές συμβάσεις. 

»Κατά τό ίδιο ποσοστό άναπροσαρμόζονται αύτομάτως 

μέ βάση τήν ίσχύουσα νομοθεσία τά κατώτατα δρια τών 

συντάξεων του ΙΚΑ. 

»2. Συστήθηκε είδικ:ή 'Επιτροπή άνωτάτου έπιπέδου, · 
στήν όποία παραπέμπονται γιά διερεύνηση καί ύποβολή 

προτάσεων στήν Κυβέρνηση: 

»α. 'Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Νόμου 3239/55 
"περί Συλλογικών Διαπραγματεύσεων καί Συμβάσεων". 

»β. Θέματα συνδεόμενα μέ συμμετοχή τών έκπροσώπων 

τών έργαζομένων στή λήψη μέτρων άσφαλείας στούς χώ

ρους έργασίας. 

»3. Θέματα πού άναφέρονται στή νοσοκομειακή καί ία
τροφαρμακευτική περίθαλψη τών έργαζομένων, στήν προ

στασία τi'jς βρεφονηπιακi'jς ήλικίας καί τi'jς μητρότητας, 

στίς έπιδοτήσεις άνεργίας καί στά έπιδόματα οίκογενεια

κών βαρών, παρεπέμφθησαν στά άρμόδια ύπουργεία γιά 

μελέτη σέ συνεννόηση μέ τίς άρμόδιες έπαγγελματικές δ ρ

γανώσεις. 

>>4. Παρέχονται φορολογικές έλαφρύνσεις, γιά τίς 

δποίες γίνεται λόγος κατωτέρω. 

Β. Μέτρα ύπέρ τώv δημοσί~ν ύπαλλήλων καί συντα
ξιούχων 

»ι. Αύξάνονται άπό ιης 'Ιανουαρίου ι980 ο{ βασικοί 

μισθοί καί τά τακτικά έπιδόματα χρόνου ύπηρεσίας, σπου

δών, είδικών συνθηκών τών στρατιωτικών καί τό οίκογε

νειακό. 'Αντίστοιχη αϋξηση δίδεται στούς συνταξιούχους. 
»2. Μέ τή μείωση τi'jς φορολογίας άπό τήν αϋξηση του 

άφορολογήτου δρίου του είσοδήματ(.)ς έκ μισθωτών ύπη

ρεσιών άπό 60.000 δρχ. σέ 90.000 καί τήν άφαίρεση άπό τό 
φορολογητέο είσόδημα τμήματος του τεκμαρτου καί κατα

βαλλομένου ένοικίου έπέρχεται περαιτέρω ούσιαστική αύ

ξηση τών μηνιαίων άποδοχών. 
»0{ αύξήσεις πού προκύπτουν άπό τίς δύο ώς άνω περι

πτώσεις άνέρχονται στό ι5% τών μηνιαίων άποδοχών τους. 

»3. Χορηγουνται οίκογενειακά έπιδόματα άνάλογα μέ 
τά ίσχύοντα στόν ίδιωτικό τομέα, ήτοι: 

»α. 'Επίδομα γάμου 5% πού αύξάνεται σέ ιΟ% άπό 
1.7.80. 

»β. 'Επίδομα τέκνων 5% γιά κάθε τέκνο. 
>>4. 'Εξομοιουται άπό ι ης 'Ιανουαρίου ι 980 τό έπίδομα 

χρόνου ύπηρεσίας τών ύπαλλήλων τών κατηγοριών ΜΕ 

καί ΣΕ, πρός τό χορηγούμενο στούς ύπαλλήλους τής ΑΤ 

κατηγορίας. Ή αϋξηση αύτή ίσοδυναμεί πρός ιΟ% του 

βασικου τους μισθου. 

»5. 'Αναστέλλεται γιά τό 1980 ή μείωση του προσωρι
νου έπιδόματος τών διοικητικών ύπαλλήλων, ή προβλεπο

μένη άπό τό Νόμο 754/1978. 
»6. Διατηρείται καί γιά τό έτος ι980 τό προσωρινό έπί

δομα τών χιλίων δραχμών (ιΟΟΟ). 

Γ. Είδικές ένισχύσεις καί δικαιότερες διαρρυθμίσεις 

»'Εξ άλλου, μέ σειρά άποφάσεων πού ένέκρινε δ πρόε

δρος τi'jς Κυβερνήσεως άποκαθίσταται . ή δικαιοσύνη στίς 

άμοιβές. 

»1. Χορηγουνται οίκογενειακά έπιδόματα καί έπιδόμα
τα σπουδών στούς έφημερίους καί άναλαμβάνει τό Κράτος 

έξ δλοκλήρου τή μισθοδοσία τών μητροπολιτών. 

»2. 'Επεκτείνεται ή παρεχόμενη στούς δημοσίους 

ύπαλλήλους ύγειονομική περίθαλψη καί στά δργανα του 

Σώματος τi'jς 'Αγροφυλακi'jς. 

»3. Ρυθμίζεται γιά πρώτη φορά τό θέμα τfjς άποζημιώ
σεως τών όργάνων τών Σωμάτων 'Ασφαλείας γιά τήν ύπε-
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ρωριακή έργασία καί τήν έργασία κατά τίς νυκτερινές 

ώρες καί τίς Κυριακές καί έξαιρέσιμες ήμέρες. 

»4. Γίνεται είδική πρόβλεψη στόν προϋπολογισμό γιά 
τή βαθμολογική διαβάθμιση των γραμματέων τών μικρών 

Κοινοτήτων (Ν. 272/ 1976) καί τή χορήγηση σ' αuτούς 
συμπληρωματικής αuξήσεως έκ 2.000 δρχ. μηνιαίως γιά 
τήν έξίσωσή τους πρός τούς γραμματείς τών λοιπών Κοι
νοτήτων, ώς καί τόν κανονισμό τής συντάξεως έξελθόντων 

τής ύπηρεσίας άδιαβαθμίστων γραμματέων. 

»5. Διπλασιάζεται σχεδόν τό ποσό των οίκογενειακών 
έπιδομάτων πού παρέχονται στό τέταρτο καί τό πέραν τών 
τεσσάρων τέκνο πολυμερών οίκογενειών. 

»Δ. Φορολογικές έλαφρύνσεις 

»Πρώτο: Στήν φορολογία είσοδήματος: 

»l. Αuξάνετει κατά 50%, δηλαδή άπό 60.000 σέ 90.000 
δρχ . τό άνώτατο ποσοστό μειώσεως τοϋ είσοδήματος άπό 

μισθωτές ύπηρεσίες. 

»2. Τά μερίσματα καί βοηθήματα πού καταβάλλονται 
στούς συνταξιούχους άπό άσφαλιστικούς όργανισμούς 

άπαλλάσσονται τοϋ φ,όρου, δταν πρό τής συναθροίσεως 

αuτών στά λοιπά είσοδήματα των δικαιούχων, άπαλλάσ

σονται τοϋ φόρου γιά τά λοιπά είσοδήματα. 

»3. Αuξάνεται σέ ποσοστό άνω τοϋ 100% τό άφορολό
γητο ποσό άπό ίδιοκατοίκηση. Γιά πρώτη φορά τό άφορο

λόγητο άπό ίδιοκατοίκηση ποσό διαφοροποιείται άνάλογα 

μέ τόν άριθμό τών προστατευομένων μελών τοϋ φορολο

γουμένου πού καθορίζεται σέ 48.000 δρχ. γιά δσους δέν 
εχουν προστατευόμενα μέλη, αύξανόμενο κατά 6.000 δρχ. 
γιά κάθε προστατευόμενο μέλος, μέ άνώτατο ποσό μειώσε

ως τίς 78.000 δρχ. 
»4. Γιά πρώτη φορά έκπίπτεται άπό τό συνολικό (καθα

ρό) είσόδημα τοϋ φορολογουμένου μέρος τοϋ καταβαλλο

μένου ένοικίου άπό τόν μισθωτό ij συνταξιοϋχο γιά τήν 
κυρία κατοικία αuτοϋ, έφ' δσον δέν διαθέτουν κατοικία, 

πού νά πληροί τίς στεγαστικές άνάγκες τους. Τό έκπιπτό

μενο ποσοστό ε{ναι 15% γιά τό μέχρι τοϋ ποσοϋ τών 
120.000 δρχ. συνολικοϋ έτησίου μισθώματος καί 5% γιά τό 
έπί πλέον των 12.000 δρχ. ποσό. 

»5. Γίνονται όρισμένες δικαιότερες ρυθμίσεις σέ είδι
κές περιπτώσεις είσοδημάτων. 

»Δεύτερο: Στή φορολογία κληρονομιών, δωρεών, προι

κών: 

»'Αναπροσαρμόζονται οί συντελεστές στή φορολογία 

κληρονομιών, δωρεών καί προικών, πού tσχυαν άπό τό 

1972, λόγω τής νομισματικής ύποτιμήσεως πού συντελέ
σθηκε άπό τότε, μέ άποτέλεσμα τή σημαντική μείωση τής 

έπιβαρύνσεως άπό τή φορολογία αuτή. 
»Είδικότερα, συγχωνεύονται οί φορολογικές κλίμακες, 

στίς όποίες κατατάσσονται οί φορολογούμενοι, άπό εξ ι σέ 

τέσσερις, αύξάνονται τά άφορολόγητα δρια τής κληρονο

μικής μερίδος στήν Α' κατηγορία άπό 200.000 σέ 500.000 
δρχ. καί άνάλογα στίς άλλες κατηγορίες καί άναμορφώ

νονται οί φορολογικοί συντελεστές. 

»Τρίτο: Στούς λοιπούς φόρους καταναλώσεως: 

»Καταργοϋνται διάφοροι μικρής άποδόσεως φόροι κα

ταναλώσεως, τέλη καί είσφορές ύπέρ τοϋ Δημοσίου, πού 

έπιβάλλονται εi:τε στό έσωτερικό τής χώρας, εi:τε κατά τήν 

είσαγωγή διαφόρων είδών άπό τό έξωτερικό. 

»'Η κατάργηση τών φόρων αύτών καί τ& ν είσφορών 

άποσκοποϋν στήν έξυγίανση τοϋ φορολογικοϋ μας συστή

ματος άπό φόρους καί είσφορές πού δημιουργοϋν δυσχέ

ρειες στούς φορολογουμένους καί έπιδροϋν αύξητικά στή 

διαμόρφωση των τιμών των διαφόρων προϊόντων». 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν προγραμματισμένη όργάνωση καί ύποδο

μή, καθώς καί τό σωστό προσανατολισμό τfίς έλλη

νικfίς γεωργίας στά πλαίσια της ΕΟΚ, δημιουργοuν
ται οί βάσεις, πάνω στίς όποίες θά άναπτυχθεί καί θά 

έκσυγχρονιστεί ό τομέας καί θά έξασφαλιστεί γιά 

τούς άγρότες είσόδημα καί, γενικότερα, διαβίωση 

παραπλήσια πρός τούς άπασχολημένους σ' άλλα 

πεδία οίκονομικfίς δραστηριότητας. 

Είδικότερα, ό ύπουργός Γεωργίας, Ι. Μποuτος, 

άνέλυσε τό δλο εργο πού εχει έπιτελεστεί στό 

ύπουργείο Γεωργίας, ώστε ή χώρα νά εχει στό γεωρ

γικό τομέα εγκαιρα έξασφαλίσει ύψηλό έπίπεδο 

έτοιμότητας γιά τήν έφαρμογή ,της Κοινής Γεωργι

κής Πολιτικής, ή όποία καί άποτελεί ενα πολύπλευ

ρο καί σύνθετο σύνολο μηχανισμών. "Ήδη, άπό τίς 

άρχές του 1977 έπισημάνθηκε ή άνάγκη αύτή καί 
άρχισε νά μελετάται καί νά προετοιμάζεται ή θεσμι

κή καί όργανωτική ύποδομή πού χρειάζεται γιά τήν 

άντιμετώπιση τών νέων συνθηκών πού δημιουργή

θηκαν. 'Η προετοιμασία αύτή πέρασε, τόνισε ό 

ύπουργός, άπό διάφορες φάσεις είδικών διαδικασιών 

καί ένεργειών πού συντελέστηκαν μέ άκρίβεια, ταχύ

τητα καί συνείδηση εύθύνης, μέ στόχο τήν έκμετάλ

λευση καί αξιοποίηση δλων τών δυνατοτήτων πού 

προσφέρονται γιά τή γεωργία καί τούς UΕλληνες 

άγρότες καί, είδικότερα, προσδιόρισε: 

« 'Η προετοιμασία γιά τήν θεσμική καί όργανωτική 
προσαρμογή τοϋ γεωργικοϋ τομέα καλύπτει τίς έξής φά

σεις: 

»l. Τήν μελέτη τοϋ παραγώγου δικαίου τής Κοινότητας 
καί τήν προώθηση τών άπαραιτήτων νομοθετικών ρυθμί

σεων γιά τήν θεσμική κάλυψη τοϋ γεωργικοϋ τομέα, ώστε 

νά ε{ναι δυνατή ή έφαρμογή τής Κοινής Γεωργικής Πολι

τικής. 

»2. Τήν άναδιοργάνωση}ών ύπηρεσιακών μονάδων τοϋ 
ύπουργείου καί των φορέων πού έποπτεύονται άπ' αuτό, 

τήν σύσταση νέων μονάδων καθώς καί τήν πρόβλεψη γιά 
τήν πρόσληψη έπιστημονικοϋ ij άλλου προσωπικοϋ. 

»"Ετσι, προχωρεί ή όργάνωση των νέων ύπηρεσιακών 

μονάδων τοϋ ύπουργείου πού θά άναλάβουν νά έφαρμό

σουν τήν Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά τήν ενταξη καί 

ίδιαίτερα των μονάδων γιά τήν παρεμβατική πολιτική καί 

τά συστήματα ένισχύσεων - έπιδοτήσεων, τόν ποιοτικό 

ί\λεγχο καί τήν τυποποίηση των γεωργικών προϊόντων κα

θώς καί τήν πληροφόρηση, μέ στοιχεία πού άφοροϋν τόν 

γεωργικό τομέα, τόσο πρός τήν Κοινότητα δσο καί πρός 

τούς διαφόρους φορείς μέσα στή χώρα. 'Η λειτουργία 

δρισμένων τομέων τών ύπηρεσιών αύτών προβλέπεται νά 
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άρχίσει δοκιμαστικά λίγους μήνες πρίν άπό τήν 1.1.1981. 
»3. Τήν έφαρμογή τών κοινοτικών πράξεων πού άφο

ροuν τόν προσανατολισμό τής γεωργίας καί τά σχετικά 

προγράμματα. "Οπως ε{ναι γνωστό, γιά τόν σκοπό αuτόν 

έπιλέγηκε δ νομός Πιερίας, δπου στά πλαίσια προτύπου 

σχεδίου δοκιμάζονται δλες αuτές οί κοινοτικές πράξεις. 

Στόν νομό Πιερίας γίνεται άνάλυση καί επισήμανση δλων 

τών λεπτομερειών τής διοικητικής, όργανωτικής καί τεχνι

κής μας προετοιμασίας καί μελετώνται οί λύσεις γιά τήν 

πλήρη έφαρμογή του προσανατολισμοί) στό σύνολο τής 

χώρας άπό Ι. 1.8 I. 
»Παράλληλα, προετοιμάζονται τά θεσμικά μέτρα γιά 

τήν εγαρμογή του προσανατολισμοί) καί εΙδικώτερα αuτά 

πού άφοροuν: 

»Στόν εκσυγχρονισμό τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων. 

»Στήν μεθόδευση γιά δμαλή Ι:ξοδο αuτών πού έγκατα
λείπουν τό γεωργικό έπάγγελμα. 

»Τήν κοινωνικοοικονομική ένημέρωση του γεωργικοί) 

πληθυσμοί). 

>>Τά προγράμματα γιά τήν άνάπτυξη τών όρεινών καί 

προβληματικών περιοχών τής χώρας. 

>>Τήν όργάνωση καί λειτουργία του δικτύου γεωργικής 

λογιστικής πληροφορήσεως. 

>>Τήν στατιστική πληροφόρηση καί τίς έρευνες στό γε

ωργικό τομέα. 

>>Τήν προετοιμασία εΙδικών προγραμμάτων γιά έκτέλε

ση έργων (έγγειοβελτιωτικών, δασικών κ.λ.π.) πού μποροuν 

νά έπιδοτηθοuν άπό τήν Κοινότητα μέ τήν θέσπιση εiδι

κών κανονισμών, μετά τήν πλήρη ένταξή μας κ.λ.π. 

»ΕΙδικότερα, γιά τόν καθορισμό τών όρεινών καί προ

βληματικών μας περιοχών συντάσσονται χάρτες κλίμακος 

I :50.000 έπί τij βάσει στοιχείων ύψομέτρων καί κλίσεων 
καθώς καί στοιχείων πού !:χουν σχέση μέ τήν γονιμότητα 

τών έδαφών, τίς άποδόσεις τών καλλιεργειών κ.λ.π. 

»Γιά τήν ένίσχυση τών περιοχών αuτών θά έφαρμο

σθοuν εΙδικά προγράμματα, μέ σκοπό τή διατήρηση του 

άναγκαιοuντος ένεργου πληθυσμοί), στόν όποίο θά εξα
σφαλίζονται Ικανοποιητικό εΙσόδημα καί εuνοϊκοί δροι 

διαμονής καί διαβιώσεώς του. 

Παράλληλα, στό ύπουργείο Γεωργίας γίνονται οΙ άπα

ραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας γιά τήν κατάρτιση 

καί έπιλογή τομεακών προγραμμάτων έργων γιά τήν βελ

τίωση τών δομών έμπορίας καί μεταποιήσεως τών γεωργι

κών προϊόντων στά πλαίσια του Κανονισμοί) 355/77. Σύμ
φωνα μέ τόν Κανονισμό αuτό, ή χώρα μας θά δικαιοuται 

άπό τήν 1.1.1981, έπιδοτήσεων άπό κεφάλαια του FEOGA, 
γιά έργα μεταποιήσεως καί έμπορίας γεωργικών προϊόντων, 

εφ' δσον αuτά θά ε{ ναι ένταγμένα μέσα σέ τομεακά προ

γράμματα. Μέχρι στιγμής έχουν έπισημανθεί οΙ έξής ένό

τητες τομεακών προγραμμάτων: 

»1. 'Οπωροκηπευτικών, πού περιλαμβάνουν συσκευα
στήριο, ψυγεία, κεντρικές καί τοπικές άγορές, βιομηχανίες 

μεταποιημένων όπωροκηπευτικών, έργαστήρια ποιοτικοί) 

έλέγχου, μεταφορικά μέσα κ.λ.π. 

»2. Βρώσιμων έλαιών, έλαιολάδου καί έλαιούχων σπό
ρων, πού περιλαμβάνουν κονσερβοποιεία βρωσίμων ελαι

ών, έλαιουργεία, έλαιοδεξαμενές, εργοστάσια τυποποιή

σεως έλαιολάδου, σπορελαιουργεία κ.λ.π. 

»3. Προϊόντων ζωικής παραγωγής, πού περιλαμβάνουν 

σφαγεία, βιομηχανίες έπεξεργασίας γάλακτος, βιομηχανί

ες κρέατος κ.λ.π. 

»4. 'Ιχθυηρών, πού περιλαμβάνουν βιομηχανίες κον

σερβών άλιευμάτων, Ιχθυόσκαλες, άλιευτικούς σταθμούς 

κ.λ.π. 

»5. Σιτηρών, πού περιλαμβάνουν άποθήκες, silos, άλευ
ρομύλους, όρυζομύλους. 

»6. Οϊνου, πού περιλαμβάνουν οΙνοποιεία, ο{νοδεξαμε
νές κ.λ.π. 

»7. 'Αρωματικών φυτών, πού περιλαμβάνουν μονάδες 
έπεξεργασίας άρωματικών φυτών. 

»8. Βάμβακος, πού περιλαμβάνουν έκκοκκιστήρια, άπο
θήκες κ.λ.π. 

»Στά πλαίσια, τέλος, τών προσπαθειών γιά τήν βελτίω

ση τών συνθηκών εμπορίας τών γεωργικών προϊόντων, 

προχωρεί ή προετοιμασία του θεσμικοί) πλαισίου γιά τήν 

σύσταση καί λειτουργία τών δμάδων παραγωγών Ί'j τών 

ένώσεων αuτών. Οί δμάδες τών παραγωγών, μαζί μέ τούς 

γεωργικούς συνεταιρισμούς, θά συντελέσουν στήν βελ τί

ωση τών διαρθρωτικών έκείνων άδυναμιών πού έπιδροuν 

δυσμενώς στήν προσφορά καί έμπορία τών γεωργικών μας 

προϊόντων. Σημειώνεται δτι γιά τήν κάλυψη τών δαπανών 

συστάσεως καί λειτουργίας τέτοιων δμάδων γιά τά πρώτα 

έτη λειτουργίας τους παρέχονται σημαντικές οΙκονομικές 

ένισχύσεις άπό τόν FEOGA. 
>>'Εκτός άπό τά παραπάνω έργα, έχουν ένταχθεί στό 

Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων καί κατασκευάζονται 

Ί'j προβλέπονται νά κατασκευασθοuν άλλα έργα ύποδομής 

στόν γεωργικό τομέα, μέ τά όποία επιτυγχάνεται ή καλύτε

ρη άξιοποίηση τών φυσικών γεωργικών μας πόρων καί ή 

αϋξηση τής άνταγωνιστικότητας τών προϊόντων μας. 'Η 

αϋξηση αuτή τής άνταγωνιστικότητας τών προϊόντων μας 

εlναι πρωταρχικής σημασίας, λόγω κυρίως τής άνάγκης 

γιά έγκαιρη, σωστή καί άσφαλή τοποθέτηση τών προϊόν

των μας στίς άγορές τής Κοινότητας. Έξάλλου, ή ϋπαρξη 
ένός άριθμοu έργων ύποδομής εlναι άπαραίτητη γιά τήν 

έφαρμογή τών μηχανισμών τής κοινής Γεωργικής Πολιτι

κής (άποθηκευτικοί χώροι, σφαγεία, ψυκτικές έγκαταστά

σεις, silos κ.λ.π.) . Μέ τό πνεuμα αuτό άρχισε στό ύπουργείο 

Γεωργίας, άπό τίς άρχές του 1977, μιά προσπάθεια έπιση
μάνσεως, Ιεραρχήσεως, έπιλογής καί κατασκευής μιίiς 

σειρίiς έργων γιά τήν έπιτυχία τών παραπάνω στόχων. 

>>Τά έργα αuτά εlναι ελαιοδεξαμενές, οίνοποιεία- οίνο

δεξαμενές, συσκευαστήρια, λαχαναγορές, άποθήκες σιτη

ρών, silos, σφαγεία, άποθήκες σπόρων, ψυκτικές άποθήκες 
βρωσίμων γεωμήλων, έργοστάσια γάλακτος κ.λ.π. 

»Συγκεκριμένα, δλοκληρώθηκε τό άρχικό πρόγραμμα 

κατασκευής έλαιοδεξαμενών χωρητικότητας 33.200 τόν
νων μέ ένίσχυση 150 έκατ. δρχ. καί προωθείται πρόγραμμα 
γιά τήν κατασκευή άλλων έλαιοδεξαμενών χωρητικότητας 

62.000 τόννων μέ οΙκονομική ένίσχυση 154 έκατ. δρχ. Έξ 
άλλου προωθείται πρόγραμμα κατασκευής οίνοδεξαμενών 

χωρητικότητας 58.500 τόννων μέ ένίσχυση 80,2 έκατ. δρχ. 
ώς καί νέων οΙνοποιείων μέ ο{νοδεξαμενές 46.000 τόννων 
μέ έπιδότηση 122,9 έκατ. δρχ. 'Επίσης προωθείται συμ
πληρωματικό πρόγραμμα 45.000 τόννων μέ ένίσχυση 160,0 
έκατ. δρχ. πού μέ τήν δλοκλήρωσή του θά έξασφαλισθοuν 

οiνοδεξαμενές χωρητικότητας συνολικά 800.000 τόννων. 
Τό πρόγραμμα συσκευαστηρίων περιλαμβάνει κατασκευή 
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ή έκσυγχρονισμό 45 μονάδων μέ συνολική έπιδότηση 
214,23 έκατ. δρχ., άποτελείται δέ άπό συσκευαστήρια ρο
δακίνων, εσπεριδοειδών, μήλων-άχλαδιών, βερυκόκκων, 

σταφυλιών, άνθέων, τοματοπιπεριaς καί αύγών. 'Επίσης, 

προωθείται ή άνέγερση δύο (2) λαχαναγορών προϋπολο
γισμοu δαπάνης 186,0 έκατ. δρχ . μέ έπιδότηση 50%, σιτα

ποθηκών χωρητικότητας 196.000 τόννων συνολικής δαπά
νης 1,16 δισεκατ. δρχ. μέ έπιδότηση 100%, κατασκευής 2 
σφαγείων- κρεαταγορών, 12 μεγάλων βιομηχανικών σφα
γείων, 5 μεσαίων καί 50 μικρών σφαγείων ιδς καί βιομηχα
νικό συγκρότημα σφαγής καί έπεξεργασίας κρέατος. 'Εξ 

άλλου ύπάρχει συνεχιζόμενο πρόγραμμα κατασκευής σπο

ραποθηκών σιτηρών καί γεωμήλων ψυκτικών άποθηκών 

βρωσίμων γεωμήλων χωρητικότητας 20.000 τόννων, συνο
λικής δαπάνης 235,0 έκατ. δρχ. μέ έπιδότηση 100%, ένώ 
προωθείται ή άνέγερση, έπέκταση καί έκσυγχρονισμός 4 
μονάδων μέ έπιδότηση, άνερχόμενη σέ 168,5 έκατ. δρχ. 

»'Επίσης, έχουν ένταχθεί στό πρόγραμμα Δημοσίων 

'Επενδύσεων ή προμήθεια έξοπλισμοu γιά τίς άνάγκες τών 

διαφόρων ίδρυμάτων έρεύνης καί συμπλήρωση κτιριακών 

έγκαταστάσεων, ή έπέκταση του Φυτοπαθολογικοu 'Ινστι

τούτου μέ προϋπολογισμό 26,0 έκατ. δρχ., ή προμήθεια 
έξοπλισμοu άξίας 8,0 έκατ. δρχ., γιά άπεντομωτήρια -άπο
λυμαντήρια, έξοπλισμοu άξίας 7,5 έκατ. δρχ. γιά τόν Στα
θμό 'Ελέγχου καί Τυποποιήσεως δημητριακών, συμπλή

ρωση κτιριακών εγκαταστάσεων, άγροτικών κτηνιατρεί

ων, ίνστιτούτου καί σταθμών, καί προμήθεια κτηνιατρικών 

όργάνων, σκευών καί φαρμάκων, έγκεκριμένης Πfστώσεως 

γιά τό 1979 47.,0 έκατ. δρχ. Έξάλλου, προωθείτάι ή κατα
σκευή 11 ΚΕΓΕ καί 4 σχολών, συνολικοu προϋπολογισμοu 
481 έκατ. δρχ. μέ δανειοδότηση άπό τήν Διεθνή Τράπεζα 
καί ή ϊδρυση έργαστηρίου έλέγχου γεωργικών φαρμάκων 

προϋπολογισμοu 50,0 έκατ. δρχ. Τέλος, προωθείται τό 

άμπελουργικό κτηματολόγιο, τό όποίο έντάσσεται μέσα 

στό πρόγραμμα όργανώσεως τής άμπελουργικής παραγω

γής μέ συνολικό προϋπολογισμό 279,4 έκατ. δρχ.». 

Λίγες ήμέρες άργότερα, δ ύπουργός Γεωργίας θά 

άνακοινώσει τήν έντατικοποίηση τής προετοιμασίας 

γιά τή συμμετοχή τής 'Ελλάδος, άπό τό ετος 1981, 
στά δλοκληρωμένα προγράμματα άναπτύξεως- νέο 

κοινοτικό θεσμό ύψηλής χρηματοδοτήσεως μέ προ

εξάρχοντα γεωργικό χαρακτήρα. Βασική έπιδίωξη 
τοϋ θεσμοϋ ε{ναι ή άπόκτηση έμπειρίας στήν κατάρ

τιση καί έφαρμογή προγραμμάτων περιφερειακής 

καί γεωργικής άναπτύξεως σέ έπίπεδο νομοϋ, σύμ

φωνα μέ τά πρότυπα τής ΕΟΚ. Σέ άρχικό στάδιο τά 

προγράμματα θεωροϋνται «πρότυπα» (pi1ot programs) 
καί ή έφαρμογή τους άφορα έπιλεγμένες γεωργικές 

περιοχές. 'Ήδη, εχουν καθοριστεί οί νομοί Δράμας 

καί Μεσσηνίας ώς χώροι έφαρμογής πρότυπων σχε

δίων περιφερειακής γεωργικής άναπτύξεως καί εχουν 

συσταθεί, άπό τίς άρμόδιες ύπηρεσίες τοϋ ύπουργεί

ου Γεωργίας, είδικές δμάδες έργασίας. Οί σημαντικό

τερες ώφέλειες πού άναμένεται νά προκύψουν άπό 

τήν έφαρμογή τών προγραμμάτων αότών, προσαρ

μοσμένων στίς έλληνικές προδιαγραφές, ε{ναι ή βελ-

τίωση τοϋ έθνικοϋ προγράμματος γεωργικών έφαρ

μογών, ή δραστηριοποίηση τών περιφερειακών ύπη

ρεσιών τοϋ ύπουργείου Γεωργίας μέσω τής έφαρμο

γής άποκεντρωμένων προγραμμάτων καί ή προετοι

μασία τής χώρας γιά τήν ύποβολή παρόμοιων προ

γραμμάτων στήν Κοινότητα, προκειμένου νά έπιχο

ρηγηθοϋν άπό τά Κοινοτικά Ταμεία . 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εόκαιρία συναντήσεώς του μέ τό νέο προ

εδρείο τής ΑΧΕΠΑ, δ Κ. Καραμανλής άναφέρεται 

στήν άνάγκη γιά τή δημιουργία ένός Συντονιστικοϋ 

Γραφείου ή Γραμματείας, στήν όποία θά έκπροσω

ποϋνται ίσότιμα οί μεγαλύτερες έλληνοαμερικανικές 

όργανώσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα καί τήν αότο

νομία τους. Σκοπός τής Γραμματείας αότής θά ήταν 
ή έξασφάλιση τής έπαφής μεταξύ τών όργανώσεων 

καί τοϋ συντονισμοϋ τών ένεργειών τους έπί τών 

έθνικών θεμάτων, καθώς καί ή διοχέτευση κοινής 

γραμμής καί κοινής έπιχειρηματολογίας έπί τών 

έθνικών θεμάτων. 

·Ο προέδρος τής ΑΧΕΠΑ καί όλοι οί παριστά

μενοι έπικρότησαν τήν ίδέα τοϋ πρωθυπουργοϋ καί 

ύποσχέθηκαν ότι θά προσπαθήσουν νά τήν πραγμα
τοποιήσουν89. 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

·Ο Κ. Καραμανλής εόχαριστεί τόν ήγέτη τής 

Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, γιά έπιστολή πού τοϋ ε{χε 

άπευθύνει, στίς 6 Νοεμβρίου, άπό κοινοϋ μέ τήν 
άποστολή όμιλίας του, τήν όποία καί χαρακτηρίζει 

ώς «πολύ ένδιαφέρουσα»· καί συμπληρώνει: 

«Εlμαι άπόλυτα σύμφωνος μαζί σας δτι ή είρήνη 

καί ή συνεργασία μεταξύ δλων τών λαών τής ύφηλί

ου άποτελοvν τό μοναδικό μέσο γιά τή διασφάλιση 

τής εύτυχίας τής άνθρωπότηταρ>90• 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

·Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει στόν πρόεδρο τοϋ 

Προεδρείου τοϋ 'Ανωτάτου Σοβιέτ τής ΕΣΣΔ, Λ. 

Μπρέζνιεφ, άπαντητική έπιστολή μέ κύριο σημείο 

άναφορiiς στά μείζονα προβλήματα τής διεθνοϋς ύφέ

σεως καί, γενικότερα, τής είρήνης: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Εύχαριστώ γιά τήν έπιστολή σας τής llης 

'Οκτωβρίου, μέ τή ν όποία θελήσατε νά καταστήσετε 

τήν Κυβέρνησή μου κοινωνό τών σκέψεών σας έπί 

τών ζωτικών θεμάτων τής ύφέσεως, τοv περιορισμού 

τών έξοπλισμών καί τής είρήνης γενικώτερα. Καί 

δπως ήταν φυσικό, οί άπόψεις σας άποτέλεσαν άντι

κείμενο ίδιαζούσης προσοχής καί μελέτης έκ μέρους 

τής Κυβερνήσεώς μου καί έμοv προσωπικώς. 
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))Θά fίθελα, έν πρώτοις, κύριε πρόεδρε, νά έπανα

λάβω δσα εlχα τήν εύκαιρία νά σιiς έκθέσω πρόσφα

τα αύτοπροσώπως. 'Ότι δηλαδή ή χώρα μου, πού 

γνωρίζει τί σημαίνουν τά δεινά του πολέμου, εlναι 

προσηλωμένη στήν Ιδέα τής εΙρήνης καί τής ύφέσε

ως καί ύποστηρίζεικάθε προσπάθεια πού τείνει στήν 

κατοχύρωσή τους. Αύτό ε{ ναι τό πνευμα μέ τό όποίο 

μελετήσαμε τό θέμα πού θίγει ή έπιστολή σας. 

)>Εlμαι πεπεισμένος δτι ή ρίζα τής έντάσεως στίς 

σχέσεις μεταξύ τών Κρατών εlναι ή άμοιβαία δυσπι

στία. Καί δτι, συνεπώς, δ καλύτερος τρόπος διαφυλά

ξεως τής εΙρήνης εlναι νά καταβάλωμε κάθε προσπά

θεια γιά νά διαλύσωμε τήν δυσπιστία αύτή. Αύτό 

δμως γιά νά έπιτευχθfί προϋποθέτει τήν έξασφάλιση 

μιιiς πραγματικής Ισορροπίας δυνάμεων καί μάλιστα 

στό κατώτερο δυνατό έπίπεδο, έτσι πού νά άνακουφί

ζεται καί ή οίκονομία μας καί νά ύπάρχη περιθώριο 

νά άσκήσωμε μιά εύεργετική κοινωνική πολιτική, 

τόσο στό έθνικό, δσο καί στό διεθνές πεδίο. 

))Στήν δμιλία μου στήν Είδική Σύνοδο τής Γενι

κής Συνελεύσεως τών ·Ηνωμένων 'Εθνών, εlχα &να

φέρει δτι, άν έπιθυμουμε νά φθάσωμε κάποια μέρα 

στήν λύση του προβλήματος του άφοπλισμου, θά πρέ

πει πρώτα νά έπιτύχωμε μιά πιό προηγμένη μορφή 

όργανώσεως τής διεθvους κοινωνίας, μιά μορφή όρ

γανώσεως πού μόνη θά μπορουσε νά μιiς άπαλλάξη 

άπό τόν φόβο, τήν δυσπιστία καί τήν προκατάληψη, 

πού άποτελουν τά κύρια έμπόδια γιά γενικό άφοπλι

σμό. Του άφοπλισμοv, δπως έτόνιζα, προηγείται 

χρονικά ή άσφάλεια, γιατί κανείς δέν άποφασίζει νά 

άφοπλισθή άν δέν έχη προηγουμένως τό αίσθημα 

τής άσφαλείας. Καί τό αίσθημα αύτό μπορεί νά 

έδραιώση μόνο ή ίσορροπία τών δυνάμεων, ή έπί

τευξη τής δποίας προϋποθέτει τήν είλικρινή καί άν

τικειμενική έκτίμηση, άπό ποσοτική δσο καί άπό 

ποιοτική άποψη, τών έξοπλισμών τών δύο παρατά
ξεων. 'Όσο γιά τήν διατήρηση πραγματικής Ισορ

ροπίας σέ κλίμα έμπιστοσύνης, αύτή άπαιτεί αύστη

ρό καί άποτελεσματικό διεθνή έλεγχο. Μόνον έτσι, 

πιστεύω, εlναι δυνατό νά έξευρευθοvν οί λύσεις έκεί

νες πού άναμένει δλόκληρη ή άνθρωπότης. 

))Μέ αύτές τίς κατευθυντήριες σκέψεις, άvτιμετω

πίζει ή έλληνική Κυβέρνηση τό θέμα του έκσυγχρο

νισμου τών τακτικών πυρηνικών δπλων στήν Εύρώ

πη, ένα θέμα στό δ ποίο δέν έμπλέκεται άπ' εύθείας ή 

χώρα μου, έφ' δσον δέν τίθεται ζήτημα έγκαταστά

σεως τέτοιων πυρηνικών δπλων στό έδαφός μας. 

Πάντως, άν οί χώρες τής 'Α τλαντικής Συμμαχίας εύ

ρίσκονται πράγματι σέ μειονεκτική θέση, άπό άπό

ψεως έξοπλισμών, εlναι φυσικό νά άνησυχουν καί νά 
θέλουν νά ένισχύσουν τήν άμυνά τους. Ή Κυβέρνη

σή μου άντιμετωπίζει τό θέμα αύτό σέ άμεσΟ' συνδυ

ασμό μέ τίς προτάσεις καί πρωτοβουλίες τής 'Α τ

λαντικής Συμμαχίας γιά μιά έμβάθυνση καί διεύρυν-

ση του διαλόγου γιά τόν περιορισμό τών πυρηνικών 

καί τών συμβατικών έξοπλισμών. Μέ ίκανοποίηση 
διαπιστώνω δτι ή διεξαγωγή του διαλόγου αύτου δι
ευκολύνεται μέ τίς προτάσεις πού περιέχονται στήν 

έπιστολή σας καί πού, άν δέν λύνουν τό πρόβλημα, 
βοηθουν έν τούτοις στήν κοινή άναζήτηση λύσεως. 

))Θά ένθυμείσθε άσφαλώς, κύριε πρόεδρε, δτι, 

δ ταν μου κάνατε τήν τιμή νά μέ δεχθήτε καί μάλιστα 

νά μου έμπιστευθήτε δτι έπρόκειτο νά μιλήσετε γιά 

τό θέμα αύτό στό Βερολίνο, σιiς εlχα διατυπώσει τίς 

ίδιες περίπου άπόψεις. 

)>'Ελπίζω δτι, συνενώνοντας τίς προσπάθειές μας 

σέ μιά κοινή έπιδίωξη, θά μπορέσουμε νά καταλή
ξουμε σέ έποικοδομητικό άποτέλεσμα. 

)> 'Επωφελουμαι τής εύκαιρίας γιά νά σιiς εύχαρι
στήσω καί πάλι γιά τήν θερμή ύποδοχή πού μοv έπι

φυλάξατε, δταν έπισκέφθηκα τήν χώρα σας, καί νά 

σιiς βεβαιώσω δτι διατηρώ τίς καλύτερες άναμνήσεις 

άπό τήν συνάντησή μαρ>. 

'Ο Λ. Μπρέζνιεφ, στήν έπιστολή πού ε{ χε &.πευθύ

νει στόν 'Έλληνα πρωθυπουργό, στίς ll 'Οκτωβρί
ου, &.νέφερε τά &.κόλουθα: 

«Σίiς στέλνω αύτή τήν έπιστολή, μέ σκοπό νά έπιστή

σω τήν προσοχή Σας στά θέματα τής στρατιωτικής υφέσε

ως καί του περιορισμοί) των έξοπλισμών στήν Εύρώπη. 

»Θά ήθελα νά κάνω μία σvντομη περίληψη τής ούσίας 

των σκέψεων καί τών προτάσεών μας γι· αύτά τά θέματα 

πού έκφράσθηκαν στόν λόγο μου στό Βερολίvο στίς 6 του 
λήγοντος 'Οκτωβρίου. " 

»Πρώτο: 0{ ίσχυρισμοί πού διαδίδονται στή Δύση δτι ή 
Σοβιετική "Ενωση δήθεν ένισχύει τήν στρατιωτική της 

ίσχύ έπί τής εύρωπαϊκής ή πείρου σέ μία κλίμακα πού δέν 

δικαιολογείται άπό άμυντικές άνάγκες, ούδόλως άνταπο

κρίνονται στήν πραγματικότητα. Δέν μποροuν νά έκτιμη

θοuν άλλοιώς παρά μόνο δτι έχουν τόν σκοπό νά χρησιμεύ

σουν σάν κάλυμμα γιά τήν έπεξεργασία νέων τύπων άμερι

κανικών πυρηνικών πυραύλων στήν Δυτική Εύρώπη. Μέ 

άλλα λόγια, σάν κάλυμμα γιά άνατροπή τής υπαρχούσης 

ίσορροπίας δυνάμεως στήν Εύρώπη, γιά προσπάθειες 

παροχής στρατιωτικής υπεροχής στό συνασπισμό του 

ΝΑΤΟ. 

»Μπορεί κανείς νά πή προκαταβολικά δτι σχεδόν τίπο

τα δέν θά βγή άπό αύτές τίς προσπάθειες. 'Η Σοβιετική 

"Ενωση καί οί σύμμαχοί της θά υποχρεώνονταν νά λάβουν 

τά άναγκαία πρόσθετα μέτρα μέ σκοπό τήν ένίσχυση τής 

άσφαλείας τους. Δέν θά έχουμε άλλη έκλογή. 

»ΕΙναι, πάντως, άπολύτως σαφές δτι ή πραγματοποίηση 

των άνωτέρω μνημονευθέντων σχεδίων άπό τίς χώρες του 

ΝΑΤΟ θά δδηγοuσε άναπόφευκτα σέ έπιδείνωση τής κα

ταστάσεως στήν Εύρώπη καί άπό άλλες άπόψεις θά δηλη

τηρίαζε τήν έν γένει διεθνή άτμόσφαιρα. 

»Θά ήθελα νά έκφράσω τήν έλπίδα, κύριε πρωθυπουρ

γέ, δτι ή Κυβέρνησή σας καί ·Εσείς προσωπικά θά σκεφθή

τε καί πάλι άλλη μιά φορά δλες τίς πλευρές του άνωτέρω 

προβλήματος, θά ζυγίσετε σχολαστικά τί συνέπειες έγκυ

μονεί ή έγκατάσταση στό έδαφος τής χώρας σας τών νέων 
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τύπων άμερικανικών πυρηνικών πυραύλων πού θά ~χουν ώς 

στόχο τήν ΕΣΣΔ καί τούς συμμάχους της. 

»'Όσον άφορα τήν Σοβιετική ΗΕνωση, ~χω ήδη πεί 

έπανειλημμένα καί θά ήθελα νά έπαναλάβω πάλι σέ Σας 

προσωπικά: δέν άποβλέπουμε στή στρατιωτική υπεροχή· 

δέν άπειλοϋμε καί δέν σχεδιάζουμε νά άπειλήσουμε δποι

ονδήποτε. Τό στρατηγικό μας δόγμα ~χει μιά καθαρά 

άμυντική κατεύθυνση. 

>>' Επιβεβαιώνων άλλη μιά φορά δτι ή Σοβιετική 'Ένω
ση δέν θά χρησιμοποιήση ποτέ πυρηνικά δπλα κατά έκεί

νων τών Κρατι:Ον πού άρνοϋνται νά παραγάγουν καί νά 

άποκτήσουν τέτοια δπλα καί δέν τά διατηροϋν στό ~δαφός 

τους. 

»Δεύτερο: Καθώς διεκήρυξα σαφέστατα στό Βερολίνο, 

στή διάρκεια τών 10 τελευταίων έτών δ άριθμός των μέσου 
βεληνεκοϋς φορέων πυρηνικών δπλων στό ευρωπαϊκό τμή

μα τής Σοβιετικής 'Ενώσεως δέν αυξήθηκε κατά ~να πύ

ραυλο ή κατά ~να άεροπλάνο. 'Αντιθέτως, δ άριθμός των 

έξεδρών έκτοξεύσεως πυραύλων μέσου βεληνεκοϋς καθώς 
καί ή ίσχύς των πυρηνικών γομώσεων αύτών των πυραύλων 

~χουν άκόμα καί μειωθή κατά τι. 'Ο άριθμός των μέσης 

άκτίνος δράσεως βομβαρδιστικών ~χει έπίσης μειωθή έδώ. 

Στό ~δαφος άλλων Κρατών ή Σοβιετική ΗΕνωση δέν έγκα

θιστα καθόλου τέτοια μέσα. 'Επίσης, έδώ καί μερικά χρό

νια ήδη δέν ~χουμε · προβή σέ αϋξηση τοϋ άριθμοϋ τών 

στρατευμάτων μας πού σταθμεύουν στήν Κεντρική Εuρώ

πη . Τέτοιας φύσεως εΙναι, κύριε πρωθυπουργέ, τά άδιαμφι

σβήτητα γεγονότα καί εlμαι βέβαιος δτι εlνα:ι σαφώς γγω
στά στίς άρμόδιες ύπηρεσίες τής χώρας Σας. 

»Καί άκόμη, έκφράζουμε τήν ετοιμότητα νά μειώσουμε, 

σέ σύγκριση μέ τό τωρινό έπίπεδο, τόν άριθμό τών μέσου 

βεληνεκοϋς πυρηνικών μέσων πού εlναι έγκατεστημένα 

στίς δυτικές περιοχές τής Σοβιετικής ·Ενώσεως, άν καί 

βέβαια, μόνο στήν περίπτωση πού δέν θά υπάρξη πρόσθετη 

έγκατάσταση μέσόυ βεληνεκοϋς πυρηνικών μέσων στήν 

Δυτική Εύρώπη. 

»Εlναι πολύ γνωστό δτι σημαντικές διαπραγματεύσεις 

έπί τοϋ Συμφώνου SALT ΠΙ πρόκειται νά άκολουθήσουν. 
Είμαστε ύπέρ τοϋ νά άρχίσουν άμέσως μετά τήν θέση σέ 

ίσχύ τοϋ Συμφώνου SAL Τ ΙΙ. Μέσα στό πλαίσιο αuτών τών 
διαπραγματεύσεων συμφωνοϋμε νά συζητήσουμε δυνατό

τητες περιορισμοϋ όχι μόνο τών διηπειρωτικών, άλλά έπί

σης καί άλλων τύπων δπλων' λαμβάνοντας φυσικά υπ' όψη 

δλους τούς σχετικούς παράγοντες καί μέ τήν προϋπόθεση 

δτι θά τηρηθοϋν αύστηρά οί άρχές τής ίσης άσφαλείας των 
μερών. 

»Τρίτο: ·Η Σοβιετική ΗΕνωση, δδηγούμενη άπό τήν 

ειλικρινή έπιθυμία νά βγάλη άπό τό άδιέξοδο τίς πολυετείς 

προσπάθειες γιά έπίτευξη στρατιωτικής υφέσεως στήν Εu

ρώπη καί γιά νά δώση τό παράδειγμα δτι προχωρεί άπό τά 

λόγια σέ συγκεκριμένες ένέργειες, ένεργώντας άπό συμ
φώνου μέ τήν Γ ΛΔ καί κατόπιν διαβουλεύσεων μέ τίς άλ

λες χώρες-μέλη τοϋ Συμφώνου τής Βαρσοβίας, άποφάσισε 

νά μειώση μονομερώς τόν άριθμό των σοβιετικών στρα

τευμάτων στήν Κεντρική Εuρώπη. Στή διάρκεια τών προ

σεχών 12 μηνών, μέχρι 20.000 Σοβιετικοί στρατιώτες, 1000 
άρματα μάχης καί μιά ώρισμένη ποσότης άλλου στρατιω

τικοϋ υλικοϋ θά άποσυρθοϋν άπό τό ~δαφος τής Γ ΛΔ. 

»'Ελπίζουμε δτι αύτή ή νέα σαφής ~κφραση φιλειρηνι-

κής διαθέσεως καί καλής θελήσεως άπό τήν Σοβιετική 

'Ένωση καί τούς συμμάχους της θά έκτιμηθή δεόντως άπό 

τίς Κυβερνήσεις των χωρών-μελών τοϋ ΝΑΤΟ καί θά άκο

λουθήσουν τό παράδειγμά μας. 

»τέταρτο: 'Επειδή ύποστηρίζουμε τήν περαιτέρω ένί

σχυση τής έμπιστοσύνης μεταξύ τών Κρατών, είμαστε 
~τοιμοι νά συμφωνήσουμε είδικώτερα, οί προειδοποιήσεις _, 
οί σχετικές μέ μείζονα στρατιωτικά γυμνάσια χερσαίων 

δυνάμεων, πού προβλέπονται άπό τήν Τελική Πράξη τής 

Διασκέψεως 'Ασφαλείας καί Συνεργασίας στήν Εuρώπη, 

νά γίνωνται όχι τρείς /:βδομάδες, άλλά ~να μήνα πρίν άπό 

τά γυμνάσια καί τό έλάχιστο έπίπεδο τών έμπλεκομένων 

στρατευμάτων νά εΙναι όχι 25.000, άλλά, άς ποϋμε 20.000. 
Είμαστε έπίσης ~τοιμοι έπί τtΊ βάσει άμοιβαιότητος, νά 

μήν έκτελοϋμε στρατιωτικά γυμνάσια πού θά έμπλέκουν 
περισσότερους άπό 40.000-50.000 άνδρες. 'Εκτός αuτοϋ, 
προτείνουμε νά γίνωνται προειδοποιήσεις όχι μόνο σχετι

κά μέ στρατιωτικά γυμνάσια, άλλά έπίσης σχετικά μέ με

τακινήσεις χερσαίων δυνάμεων πού θά άριθμοϋν περισσό

τερους άπό 20.000 άνδρες μέσα στήν περιοχή πού καθορί-. 

ζονται άπό τήν Τελική Πράξη. 

»Νομίζω, κύριε πρωθυπουργέ, δτι τό συγκεκριμένο πε

ριεχόμενο των νέων πρωτοβουλιών πού άναλαμβάνονται 

άπό τή Σοβιετική ΗΕνωση κατόπιν συμφωνίας μέ τά άλλα 

Κράτη πού συμμετέχουν στό Σύμφωνο τής Βαρσοβίας, 

δ μιλεί άφ' έαυτοϋ. Θά τονίσω μόνο ~να σημείο: δ λες αuτές 

ο{ πρωτοβουλίες υπαγορεύονται άπό τήν μέριμνα γιά ένί

σχυση τής είρήνης καί άσφαλείας στήν Εύρώπη, μέ τρόπο 

πού νά συμπληρώνη τήν πολιτική ϋφεση μέ μέτρα στρατι

ωτικής ύφέσεως, περιλαμβανομένων μέτρων πού άποβλέ

πουν σέ άπτή μείωση των στρατευμάτων καί των δπλων 

στήν Κεντρική Εuρώπη. 

»' Ασφαλώς, δ λες ο{ προτάσεις πού ~χουν γίνει άπό τά 
Κράτη-μέλη τοϋ Συμφώνου τής Βαρσοβίας προηγουμένως, 

παραμένουν έν ίσχύι, περιλαμβανομένων αύτών πού άφο

ροϋν τήν σύναψη άπό δλους τούς συμμετασχόντες στήν 

Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη ένός συμφώνου πού νά διακηρύσ

ση δτι δέν θά εlναι οί πρώτοι πού θά χρησιμοποιήσουν 

τόσο τά πυρηνικά δσο καί τά συμβατικά δπλα έναντίον 

άλλήλων· αύτών πού άφοροϋν τήν μή διεύρυνση των 

στρατιωτικοπολιτικών συνασπισμών στήν Εύρώπη· αύτών 

πού άφοροϋν τήν ~γκαιρη προειδοποίηση σχετικά μέ μεί

ζονα άεροπορικά γυμνάσια καί ναυτικά γυμνάσια πού διε

ξάγονται κοντά στά χωρικά ϋδατα τών ύπολοίπων Κρατών 
πού συμμετέσχον στήν Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη· αύτών 

πού άφοροϋν τήν έπέκταση των μέτρων έμπιστοσύνης 

στήν περιοχή τής Μεσογείου. 

»'Από τήν πλευρά μας, θά είμαστε έπίσης ~τοιμοι νά 

έξετάσουμε καί άλλες προτάσεις πού άποβλέπουν στήν 
ένίσχυση τής έμπιστοσύνης άνάμεσα στά Κράτη καί στήν 

μείωση τοϋ κινδύνου πολέμου στήν Εύρώπη. 

»Αύτές εΙναι, κύριε πρωθυπουργέ, οί προτάσεις σέ θέ

ματα στρατιωτικής ύφέσεως καί περιορισμοϋ τών έξοπλι
σμών στήν Εuρώπη, πού έγώ καί οί συνάδελφοί μου θέλαμε 

νά σας γνωρίσουμε. Θά εlμαι εύτυχής νά λάβω άπάντησή 

σας, τό συντομώτερο δυνατό, στά θέματα πού ~θιξα»91 • 

Τό περιεχόμενο τής άπαντήσεως τοϋ Κ. Καρα

μανλή πρός τό Σοβιετικό ήγέτη σχετικά μέ τήν ένδε-
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χόμενη τοποθέτηση τών νέων πυραύλων στό έλληνι

κό εδαφος εΙδε, στίς γενικές γραμμές του, τό φώς τής 

δημοσιότητας, &.πό τίς στήλες του έλληνικου τύπου, 

στίς 8 Δεκεμβρίου, ένώ τέσσερις ήμέρες &.ργότερα, δ 
Γ. Ράλλης συζήτησε τό θέμα, κατά τήν κοινή Σύνοδο 

τών ύπουργών 'Εξωτερικών καί 'Αμύνης τών Κρα

τών-μελών του ΝΑΤΟ, στίς Βρυξέλλες. Στήν έλλη

νική στάση &.πέναντι στό κύριο θέμα τής Συνόδου -
τήν έγκατάσταση τών &.μερικανικών πυραύλων 

«Πέρσιγκ» καί «Κρούζ» στίς χώρες-μέλη τής Συμμα

χίας στήν Κεντρική καί τή Δυτική Εuρώπη, καθώς 

καί στίς διαβουλεύσεις του 'Έλληνα ύπουργοu τών 

'Εξωτερικών μέ &.ντικείμενο τήν έπάνοδό της στό 

στρατιωτικό σκέλος της, άναφέρεται &.νταπόκριση 

του Κωνσταντίνου Καλλιγά: 

«Ή στάση τής 'Ελλάδος, σύμφωνα μέ δσα έγνώσθη

σαν, υπήρξε έξαιρετικά προσεκτική. Γιά τήν ίδια δέν τίθε

ται ζήτημα. Διότι δέν τής προτάθηκε κάν ή εγκατάσταση 

των επίμαχων πυραύλων, άλλά καί διότι δέν μετέχει στό 

στρατιωτικό σκέλος τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. 'Απέφυ

γε ή ' Ελλάς άκόμη καί νά πάρει θέση συγκεκριμένη έπί 

του συζητουμένου θέματος. 'Απέφυγε νά κάνει καί συστά

σεις πρός τούς ένδιαφερομένους ~ταίρους τής Συμμαχίας 

πρός τή μιά ή τήν άλλη κατεύθυνση. Καί άφου διατύπωσε 

τή γνωστή γενική θέση της γιά τήν άνάγκη διαλύσεως τής 

δυσπιστίας καί τή διασφάλιση ίσορροπίας δυνάμεων στό 

κατώτερο δυνατό έπίπεδο γιά χάρη έμπεδώσεως τής είρή

νης καί τής υφέσεως, ή ~λληνική άντιπροσωπεία έξέφρασε 
κατανόηση γιά τίς άντιρρήσεις δρισμένων χωρών-μελών 

τής Συμμαχίας καί συνέστησε μάλιστα νά μήν άγνοηθουν 

οί άντιρρήσεις αύτές. 'Η πολιτική έννοια καί ή ίδιάζουσα 

σημασία τής ~λληνικής στάσεως δέν εlναι δυνατό νά πα

ραγνωρισθουν. 

»'Ως πρός τό ειδικότερο θέμα τής έπανεντάξεως . τής 

'Ελλάδος στό στρατιωτικό σκέλος τής 'Ατλαντικής Συμ

μαχίας, τό ιiδιέξοδο παραμένει. Σέ συνομιλία πού δ "Ελ

λην υπουργός 'Εξωτερικών κ. Γεώργιος Ράλλης ε{ χε χθές 

τό πρωί μέ τόν γενικό γραμματέα τής Συμμαχίας κ. Λούνς, 

τόν ρώτησε άν υπάρχει καμιά πρόοδος πρός τήν κατεύθυν

ση αύτή καί άν ή Συμμαχία έχει νά προτείνει κάτι νεώτερο 

πέρα τών δσων έπρότεινε μέχρι τώρα στήν ' Ελλάδα καί τά 

όποία άπερρίφθησαν ώς άπαράδεκτα άπό ~λληνικής πλευ

ρ1iς. ' Η άπάντηση του κ. Λούνς ήταν δτι δ στρατηγός 

Ρότζερς - άνώτατος διοικητής τών συμμαχικών δυνάμεων 

στήν Εύρώπη - συνεχίζει τίς συνομιλίες του έπί τεχνικοί\ 

έπιπέδου μέ τούς Τούρκους έπισήμους καί δέν υπάρχει τί

ποτε τό νεώτερο. Ό 'Έλλην υrcουργός των 'Εξωτερικών 

άπάντησε δτι ή 'Ελλάς δέν έχει νά προσθέσει καμιά νέα 

πρόταση πέραν άπό τίς θέσεις τίς δποίες εχει ήδη διατυ

πώσει έπί του θέματος καί θά περιμένει άπλώς άπό τήν 

πλευρά τής Συμμαχίας μιά δποιαδήποτε νέα πρόταση. 'Εν 

πάσυ περιπτώσει, ή 'Ελλάς δέν πρόκειται νά δεχθεί νάκα

ταστεί τό ζήτημα αύτό διμερής ~λληνοτουρκική διαφορά, 

διότι τό θέμα τής έγκαταστάσεως τών πυραύλων «Πέρ

σινγκ» καί «Κρούζ», λόγω τής μεγάλης σημασίας του καί 

τών ένδεχομένων εύρυτέρων έπιπτώσεών του, έπισκίασε, 

δπως ήταν φυσικό, κάθε άλλο θέμα. 

»'Η έκκρεμότης σχετικά μέ τήν έπάνοδο τής 'Ελλάδος 

στό στρατιωτικό σκέλος τής Συμμαχίας δέν άπασχόλησε 

τή φετινή σύνοδο οϋτε κάν τά παρασκήνια. 'Εθίγη κατά 

τίς συνομιλίες πού ε{χε δ "Ελληνας υπουργός 'Εξωτερι

κών κ. Γ. Ράλλης προχθές μέ τόν Λούνς καί χθές μέ τούς 

ύπουργούς 'Εξωτερικών τής Μεγ. Βρετανίας, λόρδο Κάρ

ριγκτον, καί ΗΠΑ κ. Βάνς. 

>>"Οπως έγνώσθη, έξέφρασαν καί οί δύο τήν εύχή νά 

λυθεί τό πρόβλημα τό ταχύτερο καί νά έπανέλθει ή ·Ελλάς 

στό στρατιωτικό σκέλος τής Συμμαχίας. 'Αλλά πέραν τής 

εύχής αύτi'jς δέν φαίνεται νά προέκυψε άπό τίς συνομιλίες 

αύτές τίποτε πού νά προωθεί τό θέμα ή νά είσφέρει κάποιο 

νέο στοιχείο. 

>>·Ο κ. Βάνς εlπε στόν κ. Ράλλη δτι έδωσε όδηγίες στόν 

στρατηγό Ρότζερς, άνώτατο διοικητή τών συμμαχικών δυ

νάμεων του ΝΑΤΟ στήν Εύρώπη, νά έπισπεύσει τίς έπί 

τεχνικοί\ έπιπέδου συνεννοήσεις πού διεξάγει μέ τούς 
Τούρκους, ώστε νά ύπάρξει άποτέλεσμα. 'Αλλά, βέβαια, ή 

εύχή αύτή δέν σημαίνει δτι βρισκόμαστε καί στά πρόθυρα 

κάποιας ούσιαστικής προόδου. 

»Πέρα άπό τίς πλατωνικές αύτές εύχές, καμιά ούσια

στική μεταβολή στούς συντελεστές του προβλήματος δέν 

διαγράφεται στόν δρίζοντα. ' Η ~λληνική πλευρά, πάντως, 

εχει δηλώσει δτι οί ~λληνικές θέσεις ε{ναι γνωστές καί 

δηλωμένες, καί σέ άλλους άπόκειται ή πρωτοβουλία γιά 

τήν προώθηση του ζητήματος μέ βάση τίς θέσεις αύτές»92. 

Σέ σχετικό σημείωμα, πού συντάχθηκε στό Πολι

τικό Γραφείο του πρωθυπουργοu, διασαφηνιζόταν: 

«'Η θέση τήν δποίαν έλαβε δ κ. Ράλλης στίς Βρυξέλλες 

εlναι σύμφωνη μέ τήν γραμμή τήν δποίαν &χάραξε δ κ. 

πρωθυπουργός καί τήν όποία διεκήρυξε πρός π1iσαν κατεύ

θυνσιν. 'Ότι δηλαδή, γιά νά προστατευθεί ή είρήνη, &πι

βάλλεται ή Ισορροπία έξοπλισμών. Καί έφ' δσον άποδει

κνύεται δτι ή Δυτική Συμμαχία μειονεκτεί σέ δπλισμό 

έναντι του Συμφώνου τής Βαρσοβίας, εlναι όχι μόνο θεμι

τό, άλλά καί χρήσιμο γιά τήν είρήνη νά ένισχυθεί ή άμυνά 
της»93. 

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Κατατίθεται στή Βουλή δ τακτικός προϋπολο

γισμός του ετους 1980. 
. ο νέος προϋπολογισμός έμφανίζει εσοδα 365.500 

καί εξοδα 359.500 έκατ. δρχ. , δηλαδή περίσσευμα 6 
δισεκατ. δρχ. 'Αντίθετα, δ λογαριασμός καταναλω

τικών &.γαθών παρουσιάζει ελλειμμα 11.100 έκατ. 
δρχ. πού, ϋστερα &.πό τήν κάλυψή του μερικά, &.πό τό 

περίσσευμα του τακτικου προϋπολογισμοί), περιορί

ζεται σέ 5.100 έκατ. δρχ. Γενικά, ή δημοσιονομική 
διαχείριση χαρακτηρίζεται &.πό μιά εντονη προσπά

θεια λιτότητας, πού έκφράζεται μέ τή δραστική πε

ρικοπή του ρυθμου αuξήσεως τών δημοσίων δαπα

νών. Είδικότερα, οί δαπάνες του κρατικοϋ προϋπο

λογισμοί) συγκρατουνται σiό έλάχιστο δυνατό έπί

πεδο - ίδιαίτερα οί δαπάνες πού δέν &.ναφέρονται 

στίς &.ποδοχές του προσωπικου παραμένουν στό ϊδιο ., 
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έπίπεδο μέ έκείνο του προϋπολογισμοί) τοu 1979. Τό 
ήμισυ, έξάλλου, άπό τό σύνολο τών αύξήσεων τών 
δαπανών άναφέρεται στίς άποδοχές τών ύπαλλήλων 

καί τό ύπόλοιπο σέ δλες τίς άλλες δαπάνες. Οί πε

ρισσότερο, τέλος, παραγωγικές δαπάνες του τακτι

κοu προϋπολογισμοί) καί του προϋπολογισμοί) Δη

μοσίων 'Επενδύσεων τοu 1980 γιά τήν παιδεία, τήν 
ύγεία, τήν πρόνοια, τήν άσφάλιση καί τή γεωργία, 

συμμετέχουν σέ μεγαλύτερο ποσοστό στό σύνολο 

τών δαπανών αύτών, άπό τίς άντίστοιχες του ετους 

1979 (ποσοστό 26,2%, εναντι 27,7%). Σημαντική εΙ
ναι ή αϋξηση τών δαπανών γιά τή γεωργία καί είδικό

τερα γιά τήν οργάνωση τοu ύπουργείου Γεωργίας, 

προκειμένου νά άνταποκριθεί στίς ύποχρεώσεις πού 

δημιουργοuνται μέ τήν ενταξη στήν ΕΟΚ, ένώ ση
μαντική εΙ ναι καί ή αϋξηση τών δαπανών γιά ερευνες 
καί γιά τήν Τοπική Αύτοδιοίκηση. 

'Αναλύοντας ένώπιον τής Βουλής τά χαρακτηρι

στικά στοιχεία του νέου προϋπολογισμοί), δ ύπουρ

γός Οίκονομικών, Α. Κανελλόπουλος, άναφέρθηκε, 

μεταξύ άλλων, στούς περιορισμούς, ύπό τούς δποί

ους καταρτίστηκε, καί στούς βασικούς άντικειμενι

κούς στόχους: 

«'Ο κρατικός προϋπολογισμός 1980 (τακτικός, έμπα
ρευματικός καί έπενδύσεων) καθώς καί οί προϋπολογισμοί 

των δημοσίων όργανισμών καί έπιχειρήσεων εχουν καταρ

τισθεί ύπό τίς πλέον δυσμενείς οίκονομικές, συναλλαγμα

τικές καί δημοσιονομικές συνθήκες, τίς δποίες διαμορφώ

νει ή δλοένα έντεινόμενη οικονομική κρίση. Καί ένώ οί 

συνθήκες αυτές καθιστοuν περισσότερο άνελαστικά τά 

δρια τών δαπανών καί έσόδων του προϋπολογισμοί) καί 

άποτελοuν περιοριστικές παραμέτρους τών δυνατοτήτων 

του, ή δημοσιονομική διαχείριση του 1980 καλείται νά 
συμβάλει στην άποτελεσματική άντιμετώπιση δυσχερών 

προβλημάτων, κατά κανόνα έξωγενών, σέ δρισμένες δέ πε

ριπτώσεις καί ένδογενών ή περιπλεκομένων άπό έσωτερι

κές διαρθρωτικές άδυναμίες. 

»Πρώτη περιοριστική παράμετρος στην έλεύθερη δια

μόρφωση του προϋπολογισμοί), σύμφωνα μέ τίς διαρθρω

τικές καί λειτουργικές άνάγκες τής οίκονομίας μας καί τίς 

άπαιτήσεις τής ίστορικής στιγμής, ε{ναι ή ενταση του 

πληθωρισμοu πού συνδέεται μέ τήν ένεργειακή κρίση καί 

τη συνεχή άνατίμηση τών πρώτων ύλών. 

»Δεύτερος περιοριστικός παράγοντας ύπήρξε ή έντεινό

μενη ένεργειακη κρίση, πού, πέρα άπό τίς αυξητικές έπι

δράσεις στό κόστος, συνεπάγεται σοβαρή συναλλαγματι

κή έκταμίευση. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν έντεινόμενη 

άνοδο τών τιμών τών λοιπών είσαγομένων πρώτων ύλών. 

»Γιά τό οίκονομικό ετος 1980, έφ' δσον δέν έπισυμβοuν 
δυσμενέστερες έξελίξεις, προβλέπεται είδικά γιά τήν είσα

γωγη ύγρών καυσίμων δαπάνη 2.380 /;κατ. δολλαρίων, πρά
γμα πού δδηγεί σέ διεύρυνση του έλλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών του ίσοζυγίου πληρωμών. 

»Τρίτος περιοριστικός παράγοντας ε{ναι ή βραχυχρό

νια τουλάχιστον άνελαστικότητα πολύ μεγάλου μέρους 

τών δαπανών του κρατικοu προϋπολογισμοu. ΕΙ ναι γνωστό 

δτι ή σημερινή διάρθρωση τών δαπανών του τακτικοu 

προϋπολογισμοί) δσο καί του προϋπολογισμοί) δημοσίων 

έπενδύσεων άφήνει έλάχιστα περιθώρια περικοπών. 

»Οί κυριότεροι σκοποί, τούς δποίους έπιδιώκει ή οίκο

νομική καί δημοσιονομική πολιτική, ύπό τούς πιό πάνω 

περιορισμούς, καί τούς δποίους έκφράζει καί ύλοποιεί δ 

κρατικός προϋπολογισμός του 1980, μπορεί νά συνοψι
σθοuν ώς έξής: 

»α. 'Η έλαχιστοποίηση τής συνδρομής του κρατικοu 

προϋπολογισμοu καί γενικότερα τής δημοσίας διαχειρί

σεως στήν πληθωριστική διαδικασία καί ή έπιδίωξη τής 

προγραμματικής ανασχέσεως του ρυθμοu της. 

»β. 'Η άμβλυνση τών συνεπειών του πληθωρισμοu 

στήν άγοραστικη δύναμη καί τά είσοδήματα τών πολιτών, 

ίδιαίτερα των άσθενεστέρων τάξεων καί τών μισθωτών καί 
ή προσπάθεια διατηρήσεως ηυξημένων πραγματικών εΙσο

δημάτων. Παράλληλα, ή γενικότερη προσπάθεια δικαιό

τερης διανομής καί άναδιανομής του είσοδήματος κατά 

εΙσοδηματικές δμάδες καί περιφέρειες. 

»γ. Ή άντιμετώπιση τής συναλλαγματικής στενότη

τας, την δποίαν προκαλεί, άνάμεσα στ' ι'iλλα, ή συναλλα

γματοβόρος ένεργειακη κρίση παράλληλα πρός τήν άπο

τελεσματική βραχυχρόνια καί μακροχρόνια κάλυψη τών 

άναγκών τής οίκονομίας σέ καύσιμα καί πηγές ένεργείας. 

Κατά τόν ίδιο τρόπο έπιδιώκεται ή άντιμετώπιση τής συ

ναλλαγματικής στενότητας πού προκαλεί δ πληθωρισμός 

μέ την άνατίμηση τών είσαγομένων πρώτων ύλών καί λοι

πών άγαθών καί μέ τήν έπιτάχυνση των εισαγωγών. 

»δ. 'Η όρθολογικότερη καί παραγωγικότερη διάρθρω

ση τών δαπανών τοu δημοσίου τομέα καθώς καί ή έξυγίαν
ση τής διαχειρίσεως τών κρατικών έφοδίων καί τών γεωρ

γικών προϊόντων μέ μείωση του δημοσιονομικοί) κόστους, 

καί τών δαπανών διαχειρίσεως, άναπροσαρμογη δρισμέ

νων τιμών καί προγραμματική προσέγγιση πρός τίς διε

θνείς συνθήκες. 

»ε. 'Η συνέχιση καί συμπλήρωση τών μέτρων κατά τής 

δασμοφοροδιαφυγής, πού παρά τόν σημαντικό περιορισμό 

της, έξακολουθεί νά άποτελεί παράγοντα οίκονομικής καί 

δημοσιονομικής διαταραχής. 

»στ. 'Η άποτελεσματικότερη προστασία καί ή συστη

ματική άξιοποίηση τής περιουσίας τοu Δημοσίου καί δ 

έκσυγχρονισμός τής έν γένει έπιχειρηματικής του δράσε

ως. 

»ζ. ·Η περαιτέρω έναρμόνιση, τυπικά καί ουσιαστικά, 

του κρατικοu προϋπολογισμοί) πρός τίς άνάγκες πού άπορ

ρέουν άπό τήν ενταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ καί ή ουσια

στική προπαρασκευή γιά τήν άντιμετώπιση τών προβλημά

των καί άντληση τών ώφελημάτων άπό την έπικείμενη τε

λική ενταξη. 

»η. 'Η άναδιοργάνωση καί δ εκσυγχρονισμός τών ύπη

ρεσιών καί θεσμών τοu ύπουργείου Οικονομικών καί ή πλή

ρης μηχανοργάνωση του, πού δλοκληρώνεται σέ μιά διε

τία καί θά άποτελέσει άναμφισβήτητα βαθύτατη τομή στήν 

δομή καί λειτουργία του ύπουργείου. 

»θ . 'Η ένίσχυση τής έπενδυτικής δραστηριότητας μέ τά 

κίνητρα άναπτύξεως». 

«'Ο νέος προϋπολογισμός», θά έπισημάνει έπι

γραμματικά δ ύπουργός Οίκονομικών, «χαράσσει αύ-
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τή τήν πολιτική πού άναπτύχθηκε καί άποβλέπει στή 

διαφύλαξη των κεκτημένων, στήν ελλογη προώθηση 

τής άναπτύξεως καί στή θεσμική μας προπαρασκευή 

γιά τό μέλλον». 

'Η συζήτηση γιά τόν προϋπολογισμό δλοκλη

ρώθηκε καί ψηφίστηκε στό σύνολό του άπό τή Βου

λή, στίς 2 Δεκεμβρίου. Είδικότερα, οί δαπάνες γιά 
τήν έθνική aμυνα έξασφάλισαν εύρεία άποδοχή -
266 ψήφων94• 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν έπίσκεψη των 

βουλευτών τής φιλελ~ύθερης πτέρυγας του Εύρωπαϊ

κου Κοινοβουλίου, οί δποίοι έπισκέφτηκαν τήν 

'Αθήνα μέ τήν εύκαιρία τής συγκλήσεως συνεδρίου 

γιά τό μέλλον τής Εύρώπης καί τή λειτουργία του 

Εύρωπαϊκου Κοινοβουλίου. Κατά τή συνάντηση, δ 

πρωθυπουργός τόνισε είδικότερα δτι «aν ή ένεργεια

κή κρίση δέν τεθεί 6πό έλεγχο μέ μακροπρόθεσμες 

διεθνείς συμφωνίες, μπορεί νά έξαρθρώσει τήν παγ

κόσμια οίκονομία καί νά όδηγήσει σέ πολιτικές καί 

κοινωνικές άναστατώσεις, έπικίνδυνες &κόμη καί γιά 

τή διεθνή είρήνη». 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε σέ συνεργασία τόν 

άρμόδιο ύπουργό γιά τίς σχέσεις μέ τίς Εύρωπαϊκές 

Κοινότητες, Γ. Κοντογεώργη, δ δποίος τόν ένημέ

ρωσε πάνω σέ θέματα πού άφορουν τήν προετοιμα

σία τής χώρας ένόψει τής έφαρμογής τής Συνθήκης 

Προσχωρήσεως. 

Τά συμπεράσματα πού προέκυψαν άπό τήν ένημέ

ρωση συνοψίζονται στά άκόλουθα σημεία: 

«Κατά τήν ένδιάμεση περίοδο πού διανύομε μέχρι τής 

ή μέρας πού θά τεθή σέ έφαρμογή ή Συνθήκη τής Προσχω

ρήσεως, ή συνεργασία τών κοινοτικών καί τών έλληνικών 

ύπηρεσιών γίνεται διαρκώς στενώτερη. ·Ο κοινοτικός μη

χανισμός άρχισε άπό τώρα νά προσαρμόζεται στίς νέες 

συνθήκες πού δημιουργεί ή ενταξη τής 'Ελλάδος, ώς δεκά

του μέλους τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 

>>»Εχει άποκατασταθή στενή συνεργασία καί σύστημα 

διαβουλεύσεων, σύμφωνα μέ τό όποίο ή 'Ελλάς διατυπώνει 

τίς άπόψεις της σέ κάθε μεταβολή τοϋ κοινοτικοϋ καθε

στώτος, γιά τήν προστασία τών έλληνικών συμφερόντων. 

>>'Αντικείμενο Ιδιαίτερης σημασίας ε{ ναι ή συνεργασία 

μας στήν διαπραγμάτευση τών πρωτοκόλλων καί τών 

δρων, ύπό τούς δποίους θά έπεκταθοϋν καί στήν ·Ελλάδα 

οί Συμφωνίες πού ή Κοινότης εχει ύπογράψει μέ τρίτες 

χώρες. 

>>»Εχει συμφωνηθή, καί ή Κοινότης θά δεχθή, άπό τοϋ 

προσεχοϋς ετους, σχέδια εργων περιφερειακής άναπτύξεως, 

γεωργικοϋ προσανατολισμοί) καί προγραμμάτων έκπαιδεύ

σεως έργατών γιά ένίσχυση άπό τά Κοινοτικά Ταμεία. 

))Οί άρμόδιοι φορείς στήν • Ελλάδα έργάζqνται έντατι-

κά μέ τίς κοινοτικές ύπηρεσίες, ά>στε νά έξασφαλισθή ή 

άντληση πόρων άπό τά Κοινοτικά Ταμεία άμέσως μέ τήν 

ενταξή μας. 

>>'Η δι~~ικασία γιά τήν πρόσληψη άπό τίς κοινοτικές 
ύπηρεσίες τοϋ προσωπικοί) έλληνικής ύπηκοότητος θά τε

θή σέ έφαρμογή άπό τίς άρχές τοϋ 1980. 
))Ό διορισμός τοϋ 'Έλληνος μέλους τής 'Επιτροπής 

τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Δικαστηρίου, τοϋ Έλεγκτικοϋ Συνεδρίου 

κ.λ.π., καθώς καί τών άνωτέρων ύπαλλήλων, θά γίνη άπό 

τοϋ τελευταίου περίπου τριμήνου τοϋ 1980, ϋστερα άπό 
πρόταση τής Κυβερνήσεως, σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη 

κοινοτική διαδικασία. 

))Παράλληλα, συνεχίζεται έντατικά ή δλοκλήρωση τής 

μεταφράσεως καί ή προετοιμασία γιά τήν δημοσίευση 

στήν έλληνική τοϋ παραγωγικοϋ κοινοτικοί) δικαίου, πού, 

δπως ε{ναι γνωστό, άποτελείται άπό 40.000 περίπου δακτυ
λογραφημένες σελίδες. • Η έκτύπωση θ' άρχίση άπό τοϋ 
προσεχοuς Μαίου καί θά εχη δλοκληρωθή πρό τής 1ης 

'Ιανουαρίου 1981. 
))Μέχρι τότε θά εχει συντελεσθή καί ή προσαρμογή τής 

έλληνικής νομοθεσίας στό κοινοτικό Δίκαιο. ·Η έντόπιση 

τών σημείων προσαρμογής εχει δλοκληρωθή καί σύντομα 

δλοκληρώνεται ή έπεξεργασία τών Προεδρικών Διαταγ
μάτων πού θά δημοσιευθοϋν βάσει τής έξουσιοδοτήσεως 

του κυρωτικοί) νόμου τής Συνθήκης Προσχωρήσεως, πρό 

τής ήμέρας τής έντάξεως. 

>>'Αλλά καί ή ουσιαστική προετοιμασία άπό τούς άρ

μοδίους φορείς γιά τήν προσαρμογή τής οίκονομίας στό 

νέο καθεστώς προχωρεί μέ γρήγορο ρυθμό. 'Ιδιαίτερα πρέ

πει ν' άναφερθή ή δημιουργία πρό τής έντάξεως άγορdς 

συναλλάγματος, ή άντικατάσταση τοϋ σημερινοί) συστή

ματος έλέγχου τών τιμολογίων εισαγωγής μέ άλλο προ

σαρμοζόμενο στίς κοινοτικές συνθήκες, ή όργάνωση τής 

ύποδομής καί τών μηχανισμών γιά τήν έφαρμογή τής κοι

νής άγροτικής πολιτικής καί τής προετοιμασίας τών άγρο

τών, ή εισαγωγή του φόρου προστιθεμένης άξίας καί οί 

άλλες άναγκαίες μεταβολές στό φορολογικό καί δασμολο

γικό μας σύστημα. 

>>'Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής εδωσε τίς άναγ

καίες δδηγίες γιά τήν σωστή καί εγκαιρη προετοιμασία σέ 

δλους τούς τομείς, ωστε καί ή είσοδός μας στήν Κοινή 

'Αγορά νά συντελεσθή δμαλά καί νά μπορέσουμε ν' άντλή

σουμε άπό τήν άρχή δλα τά πλεονεκτήματα καί τά όφέλη 

πού προσφέρει γιά τόν έλληνικό λαό ή ενταξή μας στίς 

Εύρωπαϊκές Κοινότητες))95. 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Μετά άπό μακρές συζητήσεις, ψηφίζεται άπό τή 

Βουλή, στό σύνολό του, τό σχέδιο Νόμου «περί προ

στασίας των δασών καί των δασικών έν γένει έκτά

σεων τής χώρας», τό όποίο ε{χε κατατεθεί άπό τόν 

ύπουργό Γεωργίας, Ι. Μπουτο, στίς 9 Αύγούστου. 
Τό κύριο περιεχόμενο καί οί βασικοί στόχοι του 

νέου νομοθετήματος ε{χαν, κατά τήν κατάθεσή του, 

συγκεφαλαιωθεί άπό τόν Ι. Μπουτο: 

«Τό νομοσχέδιο "περί προστασίας τών δασών καί τών 

δασικών έν γένει έκτάσεων τής χώρας", πού κατατέθηκε 
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στή Βουλή, ερχεται νά υλοποιήση καί συγκεκριμενοποιή

ση τίς συνταγματικές έπιταγές, πού άφοροuν στήν προ

στασία τών δασών ώς στοιχείον του φυσικου περιβάλλον

τος καί ώς βασικόν παράγοντα τής κοινωνικής οικονομι

κής ζωής. Τό νομοσχέδιο αύτό, στηριζόμενο σέ ηδη Ισχύ

ουσες ρυθμίσεις, πού έκσυγχρονίζονται καί συστηματο

ποιοuνται, καθώς καί σέ νέους θεσμούς η έπί μέρους καινο

τομίες, πού εΙσάγονται γιά πρώτη φορά στήν δασική μας 

νομοθεσία, άποβλέπει ταυτόχρονα σέ πολλούς στόχους. 

Συγκεκριμένα: α) στήν πιό όρθολογιστική καί ώφέλιμη γιά 

τό κοινωνικό σύνολο όργάνωση του χώρου, πού καταλαμ

βάνεται άπό δάση καί δασικές έκτάσεις, β) στήν έντατικο

ποίηση τής προστασίας τους μέ σύγχρονα μέσα καί τρό

πους, γ) στήν ποιοτική βελτίωση τής δασικής βλαστήσως 

καί τήν ένίσχυση τής δασοπονίας ώς τομέας τής έθνικής 

μας οικονομίας καί δ) στήν άνάπτυξη του φιλοδασικοί) 

πνεύματος καί τής άγάπης καί τής φροντίδας γιά τά δάση 

μας άπό δλους, τόσο δηλαδή τούς πολίτες δσο καί τά κρα

τικά όργανα. Μέσα άπό δλη αύτή τήν σύνθετη ρύθμιση 

των βασικών θεμάτων τής δασοπροστατευτικής πολιτικής, 

πού γίνεται μέ τίς διατάξεις του νομοσχεδίου, θά πρέπει νά 

έπισημάνουμε τίς έξής: 

»α. Μέ τό νομοσχέδιο καθορίζονται μέ σαφήνεια οί εν

νοιες του δάσους καί τής δασικής έκτάσεως καί προβλέπε

ται ή έπίλυση τών σχετικών άμφισβητήσεων άπό άμερό

ληπτο σύνθετο όργανο, πού θά κρίνει μέ άντικειμενικά 

κριτήρια καί τίς πραγματικές συνθήκες κάθε περιοχής. 

»β. Γιά τά χορτολιβαδικά έδάφη, δηλαδή τά έδάφη πού 

δέν εχουν δένδρα η θάμνους καί πού βρίσκονται σέ πεδινές 

η λοφώδεις περιοχές, προβλέπονται ε{δικές ρυθμίσεις. Κι 

αύτό γιατί ή έξομοίωσή τους μέ δάση χωρίς νά υπάρχουν 

τά φυσικά χαρακτηριστικά τής δασικής βλαστήσεως δη

μιουργεί άτελεύτητες εριδες μέ τόν άγροτικό καί κτηνο

τροφικό πληθυσμό. 'Εξ άλλου δημιουργοuν καταστάσεις 

πού έμποδίζουν τήν άνάπτυξη των άγροτικών έκμεταλλεύ

σεων η άλλων κλάδων τής έθνικής ο{κονομίας. 'Απ' αύτά, 

δσα κριθοuν ώς άναδασωτέα, θά άναδασωθοuν πραγματικά 

καί δέν θά παραμένουν άγονα γιά νά γίνονται μόνιμος αΙτία 

προστριβών μεταξύ τής δασικής υπηρεσίας καί τών πολι

τών . Γιά τά υπόλοιπα άπ' αύτά τό Νομοσχέδιο προβλέπει 

καί άποβλέπει στόν καλύτερο τρόΠο άξιοποιήσεώς τους 

είτε γιά αϋξηση τής άγροτικής καί κτηνοτροφικής παρα

γωγής είτε γιά κάλυψη άναγκών τής βιομηχανικής η οικι

στικής άναπτύξεως, δπου αύτό κρίνεται μέ άντικειμενικά 

κριτήρια ώς άναγκαίο η σκόπιμο . Ή ρύθμιση αύτή δέν 

ε{ναι μόνο σύμφωνη μέ τό ρητό γράμμα του Συντάγματος 

άλλά καλύπτει πρακτικές άνάγκες του συνόλου τής έθνικής 

μας οικονομίας καί τής διαβιώσεως του πληθυσμοί) μας. 

»γ. Δημιουργείται Συμβούλιο Δασικής Πολιτικής μέ εύ

ρύ άντιπροσωπευτικό χαρακτήρα ώς συμβουλευτικό όργα

νο γιά τήν άσκηση τής δασοπροστατευτικής πολιτικής. 

Παράλληλα, δημιουργοuνται τέσσερα Συμβούλια Ίδιο

κτησίας Δασών, άντί του ένός πού υπάρχει σήμερα, γιά τήν 

ταχύτερη έκδίκαση τών υποθέσεων άναγνωρίσεως ιδιωτι

κών δικαιωμάτων κυριότητος έπί δασών ή δασικών έκτά

σεων. 

»δ. Δημιουργοuνται εiδικές υπηρεσίες γιά τήν έκτέλεση 

τών δασοτεχνικών εργων, πού άποβλέπουν στήν προστα

σία καί 'CΣνάπτυξη τών δασών καί δασικών έκτάσεων καί 

πού θά γίνωνται μέ βάση εiδικό πενταετές πρόγραμμα σέ 

κάθε περιοχή. 

»ε. Προβλέπεται ή σύσταση άναγκαστικών συνεταιρι

σμών προστασίας τών δασών καί δασικών έκτάσεων. 

»ζ. Προβλέπεται δ χαρακτηρισμός ώρισμένων περιο

χών ώς έπικινδύνων άπό άπόψεως έκδηλώσεως δασοπυρ

καϊών, ωστε νά καταστή άποτελεσματική ή προστασία μέ 

τήν ε{δική μέριμνα του Κράτους. 

»η. 'Επίσης, συνιστώνται νέες μονάδες κατασβέσεως 

δασοπυρκαϊών πού όργανώνονται άπό τήν δασική υπηρε

σία καί θεσμοθετοuνται οί μονάδες κατασβέσεως δασο

πυρκαϊών άπό άέρος. 

»θ. Καθορίζονται οί υποχρεωτικές περιπτώσεις άναδα

σώσεων καί ή έκτέλεσή τους μέ βάση ενα εύρύτερο πρό

γραμμα άνανεώσεως καί έπεκτάσεως τής δασικής βλαστή

σεως. 

>η. Συστηματοποιοuνται καί γίνονται αύστηρότερες ο{ 

προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις γιά κάταστροφές η πα
ράνομες χρήσεις δασών καί δασικών έκτάσεων. 

»ια. Καθιερώνεται τό δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ του 

Δημοσίου κατά τίς πωλήσεις ίδιωτικών δασών καί δασικών 

έκτάσεων καί ρυθμίζεται δ τρόπος τής άσκήσεώς του. 

>Ηβ. Προβλέπονται ρητά ο{ έπιτρεπόμενες έπεμβάσεις 

στά δάση καί τίς δασικές έκτάσεις, συνδυαζόμενες δμως μέ 

υποχρεώσεις γιά τήν βελτίωση η άνανέωση τής δασικής 

βλαστήσεως στίς μή θιγόμενες διά τής έπεμβάσεως έκτά

σεις. 

»Σχετικά λαμβάνεται μέριμνα, rοστε οί κάθε είδους πα

ρεμβάσεις νά περιορίζωνται στίς άπόλυτα άπαραίτητες δι

αστάσεις καί, δταν πραγματοποιοuνται, νά καταλήγουν τε

λικά στήν άνάπτυξη τών δασών καί δασικών μας έκτάσεων 

στό σύνολο τής χώρας καί όχι στόν περιορισμό τους . 

» • Η,Κυβέρνησις Κ. Καραμανλή, δπως μέχρι τώρα μέ τά 

πολλά καί γνωστά μέτρα, καί μέ τό κατατεθέν νομοσχέδιον 

άποβλέπει στήν προστασία καί άνάπτυξη τών δασών μας. 

Ε{ναι δμως προφανές δτι ή έπιτυχής έφαρμογή τής δασι

κής μας πολιτικής δέν έξαρτaται μόνο άπό τήν Κυβέρνη

ση. 'Η Κυβέρνηση μέ τό νομοσχέδιο καθορίζει τό πλαίσιο 

τών θεσμικών ρυθμίσεων καί υποχρεώσεων σύμφωνα μέ 

τήν έπιταγή τοu Συντάγματος καί τήν ίδική της έπιλογή, 

πού τελικά ή Βουλή θά διαμορφώση. "Ομως, γιά τά θέματα 

τών δασών καί κυρίως τής προστασίας αύτών ε{ναι άπολύ

τως άπαραίτητη ή συνεργασία καί συμπαράσταση του εύρύ

τερου κοινοu, δλων τών 'Ελλήνων, rοστε αί διατάξεις τοί\ 

Συντάγματος καί του υπό ψήφιση Νόμου νά γίνουν ώφέλι

μος γιά τά δάση πραγματικότης». 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Τριάντα δύο νέα σκάφη καί τρία aνθυποβρυχιακά 

έλικόπτερα εντάχθηκαν στόν έλληνικό στόλο, «ενα 

σπάνιο στόλο, ποιοτικ&ς ίσάξιο μέ τούς καλύτερους 

τοϋ κόσμου, πού αποτελεί αποφασιστικό οπλο γιά 

τήν προάσπιση τής τιμής καί τής aξιοπρέπειας τής 

χώρας», ο πως τόνισε δ ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης 

Ε. 'Αβέρωφ κατά τόν έορτασμό τής ήμέρας τοϋ Πο

λεμικοϋ Ναυτικοϋ, παρουσία τοϋ προέδρου τής Δη

μοκρατίας, Κ. Τσάτσου, στό Ναύσταθμο Σαλαμίνας. 
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'Από τήν πλευρά του δ άρχηγός του ΓΕΝ, άντι

ναύαρχος Κονοφάος, κατέγραψε τίς νέες μονάδες: 

«VΕνα άντιτορπιλικό στόλου, ενα άντιτορπιλικό συνο

δείας, δύο ταχέα άρματαγωγά, δύο ύποβρύχια τύπου "Πο

σειδών", τέσσερις πυραυλάκατοι τύπου ''Λάσκος", έπτά 

τορπιλάκατοι τύπου 'Τζάγκουαρ", τέσσερα παράκτια πε

ριπολικά καί τρία άνθυποβρυχιακά έλικόπτερα έντάσσον

ται στή δύναμη τοϋ Στόλου, ένώ δύο πετρελαιοφόρα, ενα 

πλοίο μεταφοράς πυρομαχικών, μία ύδροφόρος, τέσσερα 

ρυμουλκά άνοικτής θαλάσσης καί τρία ρυμουλκά λιμένος 

έντάσσονται στή δύναμη των πλοίων τής Διοικήσεως Δι,:_ 

οικητικής Μερίμνης. Δύο άκόμη ύποβρύχια τύπου "Πο

σειδών" πρόκειται νά καταπλεύσουν διαδοχικά μέχρι τά 

μέσα 'Ιουνίου 1980, ένώ τήν ίδια έποχή προβλέπεται νά 
παραδοθεί στό Ναυτικό ή πρώτη άπό τίς εξ ι νέες πυραυλα

κάτους, πού ναυπηγοϋνται στά "'Ελληνικά Ναυπηγεία" . 

Οί ύπόλοιπες θά άκολουθήσουν άνά τρίμηνο, μέ παράδοση 

τής τελευταίας τό Σεπτέμβριο τοϋ 1981. Στό ίδιο περίπου 
διάστημα, δηλαδή μέχρι τά μέσα τοϋ 1981, θά !\χουν παρα
δοθεί καί τά δέκα νέα έλικόπτερα τύπου ΑΒ 212, δηλαδή 
όκτώ άνθυποβρυχιακά έλικόπτερα καί δύο έλικόπτερα ήλε

κτρονικοϋ πολέμου. 

»Τήν τελευταία τετραετία καί γιά πρώτη, ίσως, φορά 

άπό τό 1909, ή Κυβέρνηση τής χώρας ένέκρινε τήν έφαρ
μογή ένός ναυτικοϋ προγράμματος πού άποσκοποϋσε στήν 

ένίσχυση τοϋ Πολεμικοϋ Ναυτικοϋ μέ νέες μονάδες καί 

στόν έκσυγχρονισμό των παλαιών. 'Όταν τό πρόγραμμα αύ

τό όλοκληρωθεί, περί τά μέσα τοϋ 1981, ό στόλος θά διαθέ
τει μιά ίσχυρή δύναμη κρούσεως, ή όποία, σέ συνδυασμό μέ 

τούς δύο άλλους κλάδους των ένόπλων δυνάμεων, άποτελεί 

μιά δύναμη άποτροπής, ίκανή όχι μόνο νά έξασφαλίσει 

τήν διατήρηση τής είρήνης στήν περιοχή μας, άλλά καί νά 

προασπίσει τήν έδαφική άκεραιότητα εναντι όποιασδήπο

τε άπειλής». 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκαιρία έπισκέψεως του ύπουργου των 

Οίκονομικων, Α. Κανελλόπουλου, στή Λιβύη, δ Κ. 

Καραμανλής διαβιβάζει, μέ έπιστολή του, θερμούς 

χαιρετισμούς στόν Μοαμάρ 'Αλ Καντάφι· καί είδι

κότερα έπισημαίνει: 

«Μέ ίδιαίτερη ίκανοποίηση διαπιστώνω δτι κάτω 

άπό τήν ήyεσία σας οί σχέσεις τών δύο χωρών μας 

άναπτύσσονται σέ δλους τούς τομείς κατά τρόπο έν

τυπωσιακό πού άνταποκρίνεται στήν παραδοσιακή 

φιλία πού ύφίσταται μεταξύ τών 'Ελλήνων καί 'Αρά
βων. 

»Προσβλέπω μέ πολύ ένδιαφέρον στήν συνάντη

σή μας, ή δποία έλπίζω δτι δέν θά άρyήσει νά πρα
yματοποιηθεί»96. 

10-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργου, πραγμα

τοποιείται στό Πολιτικό Γραφείο σύσκεψη, μέ τή 

συμμετοχή του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα

τίας, καθώς καί των ύπουργων 'Εξωτερικων 'Ελλά

δος καί Κύπρου, Γ. Ράλλη καί Ν. Ρολάνδη, καθώς 

καί άρμοδίων ύπηρεσιακων παραγόντων: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός καλωσόρισε τόν πρόεδρο Κυπρι

ανοϋ καί έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του, γιατί μέ τή σημε

pινή συνάντηση δίδεται ή εύκαιρία άλληλοενημερώσεως 
Κ(lί έκτιμήσεως τών προοπτικών ΠΟύ διαγράφονται γιά τό 

Κυπριακό, μετά τίς τελευταίες έξελίξεις τοϋ θέματος. 

>>'Ο πρόεδρος Κυπριανοϋ εόχαρίστησε καί διευκρίνησε 

δτι έζήτησε τήν συνάντηση αότή, γιατί 1\κρινε δτι τό Κυ

πριακό εχει φθάσει, πλέον, σ' ενα στάδιο, κατά τό όποίο 

πρέπει νά άνταλλαγοϋν άπόψεις μεταξύ τής έλληνικής καί 

τής κυπριακής Κυβερνήσεως περί τοϋ έπομένου βήματος 

τής έλληνικής πλευράς, έν όψει τοϋ άδιεξόδου πού προκα

λεί ή τουρκική άδιαλλαξία. 'Ο πρόεδρος Κυπριανοϋ παρέ
σχε τήν διαβεβαίωση δτι ή κυπριακή Κυβέρνηση εΙναι 

ετοιμη νά έπιδείξει καλή θέληση, νά άκούσει καί νά συζη

τήσει προτάσεις καί νά βοηθήσει όποιαδήποτε προσπά
θεια πού θά έξασφάλιζε μία άνεκτή λύση. 'Εδήλωσε, έπί

σης, δτι θά άνταποκριθεί θετικά σέ τυχόν πρόσκληση τοϋ 

γενικοϋ γραμματέως τοϋ ΟΗΕ γιά έπανέναρξη τών διπλω

ματικών συνομιλιών, άρκεί νά μήν ύπάρχουν δροι πού θά 

προδίκαζαν τήν πορεία των διαπραγματεύσεων είς βάρος 

τής έλληνοκυπριακής πλευράς. Καί έπεσήμανε τήν άνάγκη 

καταβολής προσπαθειών ώστε νά πεισθοϋν διάφορες χώ

ρες, πού ένδιαφέρονται γιά τήν λύση 1:pϋ προβλήματος, νά 

άσκήσουν πιέσεις έπί τής Τουρκίας γιά νά στέρξει σέ πα

ραχωρήσεις πού θά διευκόλυναν τήν έπίτευξη συμβιβα

σμοϋ. 

>>'Εν συνεχεί~, ό πρόεδρος Κυπριανοϋ καί ό ύπουργός 

'Εξωτερικών κ. Ρολάνδης άνέπτυξαν τό θέμα τής διαμηνυ
θείσης, μέσω τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 'Ιακώβου, έπιθυμίας 

καί προθέσεως τοϋ προέδρου Κάρτερ νά άναλάβει κάποια 

οόσιαστική πρωτοβουλία, πρός προώθηση τοϋ Κυπριακοϋ 

έντός τοϋ 1980. Καί παρεκάλεσαν τόν κ. πρωθυπουργό νά 
τούς έκθέσει τίς άπόψεις του έπί τής δοτέας άπαντήσεως 

στόν 'Αμερικανό πρόεδρο, ό όποίος έζήτησε σχετικές έλ

ληνοκυπριακές σκέψεις καί είσηγήσεις. 

>>'Ο κ . πρωθυπουργός άπήντησε δτι δέν γνωρίζει κατά 

πόσο πρόκειται περί σοβαράς πρωτοβουλίας. 'Αλλά έξέ

φρασε τήν άποψη δτι ή ελληνοκυπριακή πλευρά οόδέν 

!\χει νά χάσει έάν διαβιβάσει στόν κ. Κάρτερ προτάσεις 

πού θά πρέπει, δμως, νά εΙ ναι συγκεκριμένες, μετριοπαθείς 
καί ρεαλιστικές, νά περιορίζονται σέ δύο ή τρία βασικά 

θέματα καί νά περιέχουν τό έλάχιστο τών έπιδιωκομένων 

στόχων. Καί αότό γιά νά μήν προκληθεί σύγχυση ώς πρός 

τίς έλληνοκυπριακές έπιδιώξεις καί γιά νά άποφευχθοϋν 

"παζάρια" πού δέν δδηγοϋν πουθενά. 'Ο κ. πρωθυπουργός 

έτόνισε περαιτέρω δτι, κατά τήν γνώμη του, είναι προτιμώ

τε ρο νά έξασφαλισθεί πρώτα ή διευθέτηση των βασικών 

προβλημάτων καί νά άκολουθήσει, έν συνεχεί~, ή έξέταση 

τών διαφόρων λεπτομερειακών ζητημάτων. Γιατί ή άντίθε

τη τακτική ένέχει τόν κίνδυνο διαιωνίσεως τοϋ Κυπριακοϋ, 

γιά τό όποίο δέν ύπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια διατη

ρήσεως τής έπικαιρότητός του, λόγω τής συνεχοϋς έμφα

νίσεως νέων διεθνών προβλημάτων καί τής συναφοϋς άμ

βλύνσεως τοϋ ένδιαφέροντος τής διεθνοϋς κοινής γνώμης. 
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»Παρεμβαίνων δ ύπουργός 'Εξωτερικών κ. Ράλλης, 

ύπεγράμμισε τήν άνάγκη δπως ή κυπριακή Κυβέρνηση 

έπιδείξει άποφασιστικότητα έναντι των διαφόρων κομμά

των, έπί τής πολιτικής πού θά χαράξει ώς πρός τήν άμερι

κανική πρωτοβουλία, ώστε νά μήν άναγκασθεί νά ύπανα

χωρήσει, καθ' δδόν, λόγω έσωτερικών πολιτικών πιέσεων. 

»·Ο πρόεδρος Κυπριανου άπήντησε δτι δέν θά διστάσει 

νά άγνοήσει δποιαδήποτε πίεση , έάν αuτό έπιβάλλει τό 

έθνικό συμφέρον. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός έτόνισε δτι θά πρέπει νά τηρηθεί 

άπολύτως τό άπόρρητο τής πρωτοβουλίας Κάρτερ καί δτι, 

κατά τήν γνώμη του, δ πρόεδρος Κυπριανου θά έπρεπε νά 

άναλάβει προσωπικά τήν εuθύνη καί νά ένημερώσει τά 

κόμματα, άφου πρώτα διερευνηθουν ο{ πραγματικές προθέ

σεις του 'Αμερικανου προέδρου καί συγκεκριμενοποιη

θουν ο{ σχετικές ένέργειές του. ·Ο κ. πρωθυπουργός πρό

σθεσε δτι θά ήταν σκόπιμο νά ύποβληθεί στόν πρόεδρο 
Κάρτερ ή σκέψη άναβιώσεως τής περσινής άμερικανικής 

προτάσεως, μέ τήν όποία ο{ ΗΠΑ ε{χαν, άφελώς, δεσμευ

θεί νά προωθήσουν λύση του Κυπριακου. ·Ο κ. πρωθu
πουργός θεωρεί δτι κατ' αuτόν τόν τρόπο παρέχεται ή δυ

νατότης νά ξανακερδηθεί μία χαμένη ευκαιρία, γιά νά έξα

σφαλισθεί ή δέσμευση τών ΗΠΑ, στό Κυπριακό. 'Αποτέ

λεσε μέγα σφάλμα, έτόνισε δ κ. πρωθυπουργός, ή άπόρρι

ψη, παρά τίς συμβουλές μας, τής περσινής άμερικανικής 

προτάσεως. Γιατί ή 'Αμερική, μέ τήν πρόταση αuτή, έδε

σμεύετο όχι μόνον νά άγωνισθεί γιά τήν λύση του Κυπρια

κου, άλλά καί νά έξαρτd τήν πολιτική της έναντι τής 

Τουρκίας άπό τήν πρόοδο του Κυπριακου. Καί έμείς, κατά 

τρόπον έπιπόλαιο, τήν άποδεσμεύσαμε, δπως ε{ναι γνω-
, στό. ·Ο κ. πρωθυπουργός έτόνισε δτι, μόνον ο{· Ηνωμένες 
Πολιτείες εΙναι iκανές νά βοηθήσουν στήν έπίτευξη λύσε

ως γιατί, παρ' δλα τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν, 

εΙ ναι ή μόνη χώρα πού μπορεί νά άσκήσει άποτελεσματική 
πίεση στήν Τουρκία. Ή άποψη αuτή δέν όφείλεται σέ 

φιλοαμερικανική διάθεση, άφου άλλωστε ε{ ναι γνωστό δτι 

οί tλληνοαμερικανικές σχέσεις διέρχονται περίοδο κά

ποιας ψυχρότητος, λόγω καί πάλι των tλληνοτουρκικών 

διαφορών. 'Αλλά στηρίζεται στήν διαπίστωση δτι μόνον 

ο{ 'Αμερικανοί έχουν συμφέρον γιά τήν έπίλυση του προ

βλήματος καί συγχρόνως δυνατότητες γιά πίεση έπί τής 

Τουρκίας. 0{ άλλες δυνάμεις, καί συγκεκριμένα ή Σοβιετι
κή 'Ένωση καί ή Κίνα, έκφράζουν βέβαια θεωρητικό ένδι

αφέρον γιά τήν διευθέτηση του Κυπριακου - δπως έγινε 

καί κατά τά πρόσφατα ταξίδια του κ. πρωθυπουργου στήν 
Μόσχα καί στό Πεκίνο - άλλά κατά βάθος δέν έπιθυμουν 

λύση, έφ' δσον ή διαιώνιση τής tλληνοτουρκικής διενέ

ξεως άποδυναμώνει τήν Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αuτό 

βέβαια δέν σημαίνει δτι πρέπει νά άγνοηθεί ή ήθική συμ

παράσταση των χωρών αuτών. 'Αλλά καί δέν πρέπει νά 

άναμένεται έκ μέρους των λύση του προβλήματος. 'Εάν 

λοιπόν άποδειχθεί δτι άληθεύει ή προσφορά τών ΗΠΑ γιά 

άνάληψη πρωτοβουλίας πρός έπίλυση του θέματος, θά πρέ

πει ή κυπριακή Κυβέρνηση νά άνταποκριθεί, τό ταχύτερο 

δυνατό, κατά τρόπο μεθοδικό, ρεαλιστικό καί μετριοπαθή 

γιά νά έπανορθώσουμε τό σφάλμα τής άπορρίψειρς τής 

άμερικανικής προτάσεως καί νά προσπαθήσομε νά έπανα

συνδέσομε τήν 'Αμερική μέ τό Κυπριακό. Καί χωρίς έσω

τερικές δημαyωγίες καί άνάμειξη των κομμάτων, τά όποία, 

λόγω άπαραδέκτων στό έθνικό θέμα κομματικών καί πολι

τικών άνταγωνισμών, θά ύπονομεύσουν τήν άμερικανική 

πρωτοβουλία ή θά άναγκάσουν τήν κυπριακή Κυβέρνηση 

νά ύποβάλει στόν πρόεδρο Κάρτερ σκέψεις καί είσηγή

σεις, πού δέν θά εΙ ναι δυνατόν νά γίνουν δεκτές. ·Ο κ. 
πρωθυπουργός έπανέλαβε τήν άποψη δτι οι είσηγήσεις 

πού θά ύποβληθουν στούς 'Αμερικανούς θά πρέπει νά 

άναφέρονται σέ δύο-τρία βασικά θέματα. Τό κυριώτερο 
άπό αuτά ε{ναι τό έδαφικό, γιά τήν ικανοποιητική διευθέ

τηση του δποίου θά άξιζε, ίσως, νά γίνουν παραχωρήσεις 

σέ άλλα ζητήματα. Ή έξασφάλιση δέ ικανοποιητικής λύ

σεως του έδαφικου έχει τεράστια σημασία. Διότι, πέραν 

τής έπιλύσεως σημαντικου μέρους του προσφυγικου προ

βλήματος, δ έδαφικός περιορισμός τής τουρκοκυπριακής 

περιοχής μειώνει, γενικώτερα, τόν ρόλο του τουρκοκυπρι

fΚ~ϋ παράγοντος καί παρέχει περισσότερες δυνατότητες 

στήν tλληνοκυπριακή πλευρά γιά τήν άποτελεσματική 

άντιμετώπιση τών προβλημάτων πού θά άνακύψουν ένδε
χομένως στό μέλλον. Ώς πρός τήν συνταγματική πτυχή 

του θέματος, δ κ. πρωθυπουργός έξέφρασε τήν άποψη δτι 

θά πρέπει νά έπιδιωχθή ή έξασφάλιση τής tνότητος του 
Κράτους, άλλ' δτι ύπερβολικά ένισχυμένες έξουσίες τής 

κεντρικής Κυβερνήσεως θά άπέβαιναν είς βάρος τών · Ελ
ληνοκυπρίων, άφου θά συμμετείχαν σ' αuτές καί οί Τουρ

κοκύπριοι. 

»·Ο πρόεδρος Κυπριανου άπήντησε δτι συμφωνεί νά 

κινηθεί έπ' αuτής τής βάσεως. 'Ανέπτυξε άκολούθως τήν 

σκέψη ύποβολής στόν γενικό γραμματέα tνός δλοκληρωμέ

νου σχεδίου Συντάγματος πρίν έπαναληφθουν ο{ δικοινο

τικές διαπραγματεύσεις καί άνεξάρτητα τών είσηγήσεων 
πού'θά διαβιβασθουν στόν πρόεδρο Κάρτερ. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός παρετήρησε δτι, κατά τήν γνώμη 

του, ή ύπόθεση Κάρτερ εΙ ναι τελείως διάφορος τής πρωτο
βουλίας Βαλντχάιμ καί δτι δέν θά ήταν σκόπιμο νά ύπο

βληθουν συγχρόνως oi σχετικές tλληνοκυπριακές προτά
σεις γιά νά μήν προκληθεί σύγχυση, έφ' δσον εΙ ναι βέβαιο 

δτι δ γενικός γραμματεύς θά ένημερώσει τούς 'Αμερικα

νούς έπί του σχεδίου Συντάγματος πού θά λάβει άπό τήν 

κυπριακή Κυβέρνηση . 

»·Ο κ. πρωθυπουργός θεωρεί δτι ή Κυπριακή Κυβέρ

νηση θά πρέπει νά σπεύσει νά ύποβάλει τίς σκέψεις της 

στον πρόεδρο Κάρτερ, άφου βεβαιωθεί δτι πρόκειται περί 

σοβαρdς ύποθέσεως καί, παραλλήλως, νά άνταποκριθεί θε

τικά στήν άναμενόμενη πρωτοβουλία του γενικου γραμμα

τέως, έπιδεικνύουσα μετριοπαθή καί έποικοδομητική συμ

περιφορά, γιά νά μή κατηγορηθεί, στήν σχετική έκθεση 

του κ. Βαλντχάιμ, ώς ύπεύθυνη γιά τυχόν άποτυχία του 

διαλόγου. 'Εάν δέ ή άμερικανική πρωτοβουλία άποδειχθεί 
τελικά άτελέσφορος, ή κυπριακή Κυβέρνηση θά έχει τότε 

τήν δυνατότητα ύποβολής δλοκληρωμένου συνταγματικου 

σχεδίου στόν γενικό γραμματέα, πρός διευκόλυνσή του 

στήν διεξαγωγή των διακοινοτικών διαπραγματεύσεων. 

»·Ο πρόεδρος Κυπριανου συμφώνησε μέ τά άνωτέρω 

καί άνέλαβε νά tτοιμάσει τίς tλληνοκυπριακές είσηγήσεις 

πρός τόν πρόεδρο Κάρτερ καί νά ένημερώσει σχετικά τόν 

κ. πρωθυπουργό, δ δποίος προσεφέρθη νά συνηγορήσει 

καί άπό πλευρdς του, έφ, δσον βέβαια θά ήταν αuτό έπιθυ

μητό άπό τήν κυπριακή Κυβέρνηση. ·Ο κ. Κυπριανου έτό

νισε τήν άνάγκη νά τηρηθεί άπόρρητο τό θέμα αuτό καί νά 
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μήν ένημερωθουν οί πρεσβείες &κόμα έπ. αuτου. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός έπανέλαβε δτι, άν καί ο{ ΗΠΑ 

aποδίδουν ίδιαίτερη σημασία aτόν τουρκικό παράγοντα 

καί διστάζουν, κατά συνέπεια, νά άσκήσουν 1\ντονη πίεση 

έπί τής Τουρκίας, παραμένουν έν τούτοις ή μόνη χώρα πού 

μπορεί νά έπηρεάσει άποτελεσματικά τήν 'Άγκυρα, άλλά 

καί νά ιόθήσει πρός αuτή τήν κατεύθυνση τίς δυτικοευρω

παϊκές χώρες, οί δποίες, μολονότι διάκεινται συμπαθώς 

πρός τήν έλληνική πλευρά, άποφεύγουν νά άναλάβουν έξ 

ίδίων δποιαδήποτε σχετική πρωτοβουλία. 

>> 'Ο πρόεδρος Κυπριανου παρετήρησε δτι στό έθνικό 

θέμα ύπάρχουν δρια, πέραν των δποίων οuδείς μπορεί νά 

προχωρήσει. 'Αλλά διαβεβαίωσε τόν κ. πρωθυπουργό δτι, 

μέσα στά δρια τής λογικής, εΙναι διατεθειμένος νά άναλά

βει δποιαδήποτε εuθύνη. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άπήντησε δτι ο{ ήγέτες βρίσκον

ται στήν θέση τους γιά νά αναλαμβάνουν άκριβώς τίς εuθύ

νες. Καί δτι, κατά τήν γνώμη του, δ πρόεδρος Κυπριανου 

θά πρέπει νά καθορίσει τήν άκολουθητέα γραμμή καί νά 

καταστήσει σαφές στά διάφορα κόμματα δτι δέν εΙναι δια

τεθειμένος νά άνεχθεί . συνέχιση · τής πολιτικής διαμάχης 

καί δημαγωγίας έπί του έθνικου θέματος. Καί νά δηλώσει 

συγχρόνως δτι θά άναγκασθεί νά άποχωρήσει, έάν τά κόμ
ματα δέν περιορίσουν τίς διενέξεις τους σέ άλλους τομείς, 

δπως εΙναι δ οίκονομικός, δ έκπαιδευτικός κ.λ.π. 

» Ό κ. πρωθυπουργός έξέφρασε περαιτέρω τόν θαυμα
σμό του γιά τήν ύπομονή, τήν άντοχή καί τήν καρτερία του 

κυπριακοί) λαου, πούθά !\πρεπε κανονικά νά εΙ χε aντιδρά· 

σει 1\ντονα έναντίον τής πολιτικής ήγεσίας του, ή όποία 

πολιτικοποιεί τό έθνικό θέμα. 'Υπονομεύοντας, ετσι, άνα

λόγως των πολιτικών συμφερόντων της, τίς δυνατότητες 

πού έκάστοτε προσφέρονται καί πού θά !\πρεπε δλες νά 

δοκψασθουν, προκειμένου νά επιτευχθεί σύντομα μία άνε

κτή λύση, δεδομένου μάλιστα δtι εlναι άγνωστο τί μaς 

έπιφυλάσσει τό μέλλον. 

>>'Ο πρόεδρος Κυπριανου άπήντησε δτι άπό διάφορες 
επαφές πού εΙ χε τελευταία διεφάνησαν δρισμένες ένδείξεις 

δτι οί πολιτικές διαμάχες έπί του εθνικου θέματος θά στα

ματήσουν. 

»'Εν συνεχεί~, δ κ. πρωθυπουργός λέει δτι κάναμε στό 

παρελθόν πο~λά σφάλματα καί δέν ύπάρχουν περιθώρια 
γιά νέα. Τό δράμα πού ζεί σήμερα δ κυπριακός λαός εlναι 

άποτέλεσμα σφαλμάτων δικών μας, τά όποία άκριβώς εκ

μεταλλεύτηκαν οί Τουρκοι, γιά νά κάνουν δ,τι εκαναν. 

'Όταν ύπογράψαμε τίς συμφωνίες τής άνεξαρτησίας, συνέ

χισε δ κ. πρωθυπουργός, συμβούλευε τόν Μακάριο νά 

άκολουθήσει παράλληλη πολιτική μέ τήν έλληνική καί νά 

ένταχθεί σέ δλους τούς οργανισμούς, aτούς δποίους συμ

μετείχε καί ή 'Ελλάς, δπως δ ΟΗΕ, τό ΝΑΤΟ καί ή ΕΟΚ, 

είς τρόπον ώστε νά !\χουμε παντου διπλή ψήφο, πρaγμα 

πού θά aποτελουσε έθνική δύναμη καί πού κατά τήν δια

δρομή του χρόνου θά δδηγουσε στήν 1\νωση. 'Ο Μακάριος, 

δυστυχώς, ένώ κατ' άρχήν συμφωνουσε, άκολούθησε τήν 

πολιτική των 'Αδεσμεύτων, πρaγμα πού έδυσχέραινε, πέ

ραν τών άλλων, καί μιά κοινή πολιτική στά διεθνή προβλή

ματα. Σέ μιά aπό τίς τελευταίες συναντήσεις τους, εΙπεν δ 

κ. πρωθυπουργός, δ Μακάριος ανεγνώρισε τό σφάλμα του 

καί εΙπε aτόν κ. πρωθυπουργό δτι θά πρέπει νά επιστρέψει 

ή 'Ελλάς στό ΝΑΤΟ καί δτι iiν μπορουσε θά 1\βαζε καί δ 

ϊδιος καί τήν Κύπρο στό ΝΑΤΟ. Τά σφάλματα αuτά του 

παρελθόντος, λέει δ κ. πρωθυπουργός, θά πρέπει νά μaς 
γίνουν μαθήματα γιά τό μέλλον. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός συνέστησε, ακολούθως, aτούς 
συνομιλητές του, δπως μακροχρονίως κατευθύνουν τήν Κύ

προ πρός τήν 1\νταξη στήν ΕΟΚ, ή όποία θά προσφέρει 

άσφάλεια aτόν κυπριακό λαό, έν άντιθέσει μέ τό Κίνημα 

των 'Αδεσμεύτων πού !\χει ijδη άρχίσει νά διαλύεται καί 

πού μετά τόν θάνατο του τίτο προβλέπεται δτι θά άποδυ
ναμωθεί άκόμη περισσότερο. Τό θέμα δένεΙ ναι βέβαια του 
παρόντος, aλλά ή κυπριακή Κυβέρνηση θά πρέΠει νά τό 

!\χει άπώτερο στόχο της, τοσούτφ μaλλον καθ' δσον μέ 

τήν 1\νταξ'η τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ οί δύο χώρες θά διαθέ
τουν δύο ψήφους καί έπομένως ύπολογίσιμη δύναμη στό 

πλαίσιο τής ' Ηνωμένης Εόρώπης. Καί θά μπορουν συγχρό
νως νά !\χουν κοινή πολιτική στά διεθνή θέματα, ή όποία 

μόνο μέ τή συμμετοχή aμφοτέρων στήν ΕΟΚ εΙναι δυνατό 

νά έφαρμοσθεί. Διότι, άν ή 'Ελλάς μετέχει στήν ΕΟΚ καί 

ή Κύπρος έξακολουθεί νά άνήκει aτούς 'Αδεσμεύτους, ή 
ύπαρξη κοινής πόλιτικής- όχι βέβαια στό Κυπριακό πού 
εΙναι έθνικό θέμα άλλά στά άλλα διεθνή ζητήματα~ είναι 
άδύνατη. 

>>'Ο πρόεδρος Κυπριανου συμφώνησε καί διαβεβαίωσε 

τόν κ. πρωθυπουργό δτι δ προσανατολισμός τής Κύπρου 

πρός τήν ΕΟΚ είναι έπισήμως είλημμένη καί διακηρυ

χθείσα άπόφαση τής Κυπριακής Κυβερνήσεως))97• 

Τήν ~πομένη, 11 Δεκεμβρίου, δ Κ. Καραμανλής 
ε{χε νέα συνάντηση μέ τόν πρόεδρο Κυπριανου στό 
Πολιτικό Γραφείο. Μετά τόν όριστικό τερματισμό 

τών συνομιλιών, ό πρωθυπουργός δήλωσε στούς δη

μοσιογράφους: 

«"Οπως γνωρίζετε; ή τελευταία άπόφαση τών 

'Ηνωμένων 'Εθνών άνοιξε τόν δρόμο γιά τήν έπανά
ληψη τοv διαλόγου. Τό τί θά βγfj άπ' αύτόν τόν διά

λογο, θά έξαρτηθfj περισσότερο άπό τήν τουρκική 
πλευρά, ή όποία δυστυχώς δέν φαίνεται νά έπιδιώκη 

εlλικρινώς τή λύση τοv προβλήματος. Βέβαια, θά 

έξαρτηθfj καί άπό τήν άποφασιστικότητα μέ τήν 

όποία θά χειρισθfj τό θέμα δ κ. Βαλντχάιμ, δ όποίος 
άναμένεται νά άναλάβη σχετική πρωτοβουλία. 'Από 

έλληνικfjς πλευράς έκείνο τό όποίο έχουμε νά κά

νουμε, εlναι νά προσδιορίσουμε κατά τρόπο σταθε

ρό, άλλά καί μετριοπαθή, τίς έπιδιώξεις μας· καί γύ

ρω άπό αύτές τίς έπιδιώξεις νά εlναι ολοι οί Κύπριοι 
καί ολοι οί 'Έλληνες ένωμένοι. Αύτό τό εlπα καί θά 

τό έπαναλαμβάνω συνεχώς, οπως τό έκανε δ Κάτων, 

οταν μιλούσε γιά τήν Καρχηδόνα. Βασική προϋπό

θεση γιά τήν έπιτυχ{α τοv άγώνος εlναι ή ένότης 

ολων τών Κυπρίων. 

»Καί εlναι άνάγκη τό θέμα αύτό καί έδώ καί έκεί 
νά τεθfj έξω άπό κομματικούς άνταγωνισμούς. Αύτό 
θά δημιουργήση άσφαλεiς προϋποθέσεις γιά τήν ,έπι

τυχία του άγώνος. 

))Μέ τόν κ. πρόεδρο, οπως ξέρετε, έχουμε καλούς 
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καί φιλικούς δεσμούς ε{ ναι πάντοτε εύκολη . καί 

ι'iνετη ή συνεργασία μας καί συμφωνήσαμε γιά τούς 

χειρισμούς τούς όποίους θά κάνουμε έν όψει τής 

έπαναλήψεως του διαλόγου>>. 

' Ο Κύπριος πρόεδρος, έξάλλου, άφοu έξέφρασε 
τήν ίιcανοποίησή του άπό τίς συνομιλίες ιcαί έπιβε

βαίωσε τήν ταυτότητα άπόψεων μεταξύ των δύο 

πλευρων, πρόσθεσε: 

«Θά ήθελα νά προσυπογράψω άπόλυτα τά οσα είπε δ κ. 

πρόεδρος τfjς Κυβερνήσεως γιά τήν άνάγκη ένότητος στά 

έθνικά θέματα καί έντός τfjς Κύπρου καί τfjς ·Ελλάδος καί 

μεταξύ Κύπρου καί ·Ελλάδος καί - οπερ καί τό κυριώτερο 

- νά προσυπογράψω τήν δήλωσή του, οτι δέν πρέπει οί 

κομματικές διαφορές νά φθάνουν στό έπίπεδο τών έθνικών 

θεμάτων. Μπορεί νά ύπάρχουν κομματικές διαφορές, είναι 

φυσικό. 'Αλλά τό έθνικό θέμα δέν πρέπει νά έπηρεάζεται 

άπό τίς διαφορές αύτές». 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

·Ο Κ. Καραμανλής άπηύθυνε μήνυμα πρός τήν 

25η Γενική Συνέλευση τής ΠΑΣΕΓΕΣ: 

«Κύριοι σύνεδροι, 

>>Αυπουμαι, γιατί λόγω έκτάκτου άπασχολήσεως 

δέν μπορώ νά άνταποκριθώ στήν πρόσκλησή σας νά 

παραστώ στό Συνέδριό σας καί νά κηρύξω τήν έναρ

ξη τών έργασιών του. 
>>Σiiς άπευθύνω όμως, διά του ύπουργου Γεωργίας, 

τούς θερμούς χαιρετισμούς μου καί τίς εύχές μου γιά 

τήν έπιτυχία του Συνεδρίου σας. 

>>Εlναι περιττό νά σiiς διαβεβαιώσω ότι ή Κυβέρ

νηση θά παρακολουθήση μέ iδιαίτερο ένδιαφέρον 

τίς έργασίες του Συνεδρίου σας καί θά μελετήση μέ 
τήν έπιβαλλόμενη προσοχή τά πορίσματά του. 

>>'Όπως γνωρίζετε, άποδίδω μεγάλη σημασία 

στόν θεσμό τών γεωργικών συνεταιρισμών. Καί άνα

μένω άπό τήν όρθολογική όργάνωση καί λειτουργία 

τους, τήν άξιοποίηση τών δυνατοτήτων πού προσφέ

ρει στήν γεωργία μας ή ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή 

Κοινότητα. 

>>Οί συνεταιρισμοί πρέπει νά γίνουν φορείς τής 
ύπεύθυνης ένημερώσεως τών άγροτών, τής όργανωμέ

νης προστασίας τών συμφερόντων τους, άλλά καί 

του προοδευτικου μετασχηματισμου τής άγροτικής 

οiκονομίας καί ζωής. 

>>Τό ένδιαφέρον μου γιά τούς ~Έλληνες άγρότες 

εlναι πλέον γνωστό καί άποδεδειγμένο. Τό σύνολο 

σχεδόν τών μέτρων, πάνω στά όποία θεμελιώθηκε ή 

προσπάθεια γιά τήν οiκονομική άνάπτυξη καί κοι

νωνική πρόοδο τών άγροτών μας, άποφασίστηκαν μέ 

πρωτοβουλία τών Κυβερνήσεών μου καί πάντοτε σέ 

συνεργασία μέ τίς συνεταιριστικές όργανώσεις. 

>>Νά εlσθε βέβαιοι ότι τό ένδιαφέρον μου αύτό θά 
συνεχισθή άμείωτο καί εiς τό μέλλον. 

>>Τό έφετεινό σας Συνέδριο, κύριοι σύνεδροι, γί

νεται σέ μιά στιγμή πού ή έλληνική οiκονομία εi

σέρχεται σέ καινούργια φάση. Άπό του προσεχους 

έτους ή έλληνική γεωργία θά άποτελή όργανικό καί 

άναπόσπαστο τμήμα τής εύρύτερης εύρωπαϊκής άγο

ρiiς. Λέν χρειάζεται νομίζω νά σiiς έπαναλάβω τά 

μεγάλα πλεονεκτήματα, τά όποία κατ' έξοχή ν ό 

άγροτικός κόσμοι; πρόκειται νά άντλήση άπό τήν 

συμμετοχή τής χώρας μας στίς Εύρωπαϊκές Κοινό

τητες. 'Οφείλω όμως νά τονίσω καί πάλι ότι, γιά νά 
έκμεταλλευθουμε πλήρως τά πλεονεκτήματα αύτά, 

θά άπαιτηθή συστηματοποίηση καί ένταση τών προ

σπαθειών όλων μας κα{ πρό παντός άμοιβαία κατανό

ηση καί είλικρινής συνεργασία μεταξύ Κυβερνήσε

ως καί άγροτών. Εlμaι βέβαιος ότι ol συνεταιριστι
κές όργανώσεις άποδέχονται τήν ίστορική αύτή πρό

κληση καί θά άνταποκριθουν στίς προσδοκίες όλων 

μας. 

>> 'Εξ ι'iλλου, όπως καί πρόσφατα τόνισα, ή διε
θνής οlκονομία διέρχεται μιά κρίση έπικίνδυνη, πού 

εlναι φυσικό νά έπηρεάζη καί τήν δική μας οiκονο
μία. Ό συνεχιζόμενος παγκόσμιος πληθωρισμός καί 

ή έντεινόμενη ένεργειαιςή κρίση έχουν προκαλέσει 

άστάθεια καί &βεβαιότητα στήν διεθνή άγορά. Τό 

διεθνές οίκονομικ6 σύστημα διέρχεται τήν όξύτερη 
κρίση πού σημειώθηκε κατά τήν τελευταία 50ετία. 

Κάτω άπό τίς συνθήκες αvτές μιά μικρή οΙκονομία, 

όπως ή έλληνική, εlναι φυσικό νά εlναι έκτεθειμένη 

σέ μεγαλύτερους κινδύνους. Καί όφείλουμε μέ έγ

καιρα μέτρα τούς κινδύνους αvτούς νά τούς περιορί

σουμε. 

>>'Η στοιχειώδης λογική λέει ότι, γιά νά άποφύ~ 

γουμε όδυνηρές στερήσεις στό μέλλον, θά πρέπει νά 
άποδεχθουμε σήμερα προσωρινούς καί λογικούς πε

ριορισμούς. 'Η ή θελημένη άγνόηση άπό μέρους τών 
δημαγωγών καί τών κερδοσκόπων αύτών τών άλη

θειών άποτελεί ύποκρισία άνεπίτρεπτη. 

>>'Η Κυβέρνηση άναμένει άπό όλες τίς τάξεις νά 

δείξουν τήν κατανόηση πού έπιβάλλεται άπό τήν 
κρισιμότητα τών περιστάσεων. Λικαιουται όμως νά 

άναμένη τουτο είδικώτερα άπό τούς άγρότες, οί 

όποίοι, όπως άπέδειξαν πάντοτε, κατέχονται άπό 

ύψηλό αίσθημα έθνικής εvθύνης καί έκτιμοvν τίς θυ

σίες, στίς όποίες χάριν αvτών ύποβάλλεται τό κοι

νωνικό σύνολο. 

>>Ή Κυβέρνησή μου άντιμετωπίζει τά προβλήμα

τα πού άπασχολουν τούς άγρότες μέ πνευμα κατανοή

σεως. 'Ήδη γιά τήν κοινωνική καί πολιτιστική άνά

πτυξη τής έπαρχίας κατήρτισε τό χωροταξικό της 

σχέδιο, τό νέο πρόγραμμα κέντρων ύγείας τής ύπαί

θρου καί μελετii τρόπους άναπροσαρμογής του κα

θεστώτος τών άγροτικών συντάξεων. 
»'Ελπίζω ότι τά πορίσματα του Συνεδρίου σας θά 

άποδειχθουν ώφέλιμα όχι μόνο γιά τούς άγρότες μας, 
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άλλά καί γιά τήν χώρα γενικώτερα. Καί θά δώσουν 

τό παράδειγμα καί στίς aλλες κοινωνικές δμάδες>>. 

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, παρουσία τ&ν ύ

πουργ&ν Συντονισμοί) καί 'Εμπορικής Ναυτιλίας, Κ. 

Μητσοτάκη καίΕ. Κεφαλογιάννη, τό προεδρείο τής 

'Ενώσεως 'Ελλήνων 'Εφοπλιστών. Κατά τή συνάν~ 

τηση συζητήθηκαν τά προβλήματα τής έλληνικής 

έμπορικής ναυτιλίας, οί δυνατότητές της γιά μεγαλύ

τερη άνάπτυξη καί, ειδικότερα, τής αύξήσεως του 

ναυτιλιακοί) συναλλάγματος. 

Τά μέλη του Προεδρείου της 'Ενώσεως 'Ελλή

νων 'Εφοπλιστών ύποσχέθηκαν νά καταβάλουν κάθε 

προσπάθεια γιά νά αύξήσουν τό εισαγόμενο ναυτιλι

ακό συνάλλαγμα μέ στόχο, άπό 1,5 δισεκατ. δολλά
ρια τό 1979, νά φτάσει, τό 1980, σέ 2,5 δισεκατ. δολ
λάρια. 'Ο πρωθυπουργός εύχαρίστησε τό Προεδρείο 

καί εδωσε τή διαβεβαίωση δτι ή Κυβέρνηση θά έν
τείνει άκόμη περισσότερο τίς προσπάθειές της, προ

κειμένου νά βοηθήσει τή μεγαλύτερη άκόμη άνάπτυ

ξη τής έμπορικής ναυτιλίας, ή όποία, κάτω άπό τίς 

τρέχουσες διεθνείς συνθήκες, άποτελεί οχι μόνον 

οικονομική άλλά καί ήθική δύναμη γιά τό εθνος. 

Πράγματι, μετά άπό πέντε ετη διακυβερνήσεως, ή 

Κυβέρνηση Καραμανλή ε{χε κατορθώσει νά ένισχύ~ 
σει τίς προϋποθέσεις πού προσφέρονται γιά νά διευ

κολύνουν τήν προσαρμογή τής έλληνικής έμπορικής 

ναυτιλίας στίς νέες συνθήκες τ&ν θαλάσσιων μετα

φορών. Είδικότερα, έφαρμόστηκε πολιτική άνετης 

χρηματοδοτήσεώς της rοστε νά βελτιωθεi ή τηλεπι

κοινωνιακή ύποδομή καί νά ένισχυθοuν, μέσω καί 

τής προμήθειας έφbδίων στήν 'Ελλάδα, οί δεσμοί 

της μέ τήν έλληνική οικονομία. 'Ως &ποτέλεσμα τής 

πολιτικης αύτής καταγραφόταν ή άντληση ώφελημά

των στό έπίπεδο του ισοζυγίου των έξωτερικ&ν πλη

ρωμών τής χώρας. Παράλληλα, ό &ριθμός τ&ν πλοί

ων μέ έλληνική σημαία &νερχόταν &πό 3.145, τό 
1974, σέ 3.951 τό 1979 (αύξηση 25,6%). 'Ακόμη με
γαλύτερος ήταν ό ρυθμός αύξήσεως τής χωρητικό

τητας τ&ν έλληνικ&ν σκαφών, άπό 24.080 σέ 38.842 
χιλ. (αύξηση 61,3%), έν& οί εισπράξεις σέ συνάλλα
γμα, άπό 874 εφτασαν σέ 1.518 έκατ. δολλάρια -
ποσοστό περίπου 74%9s. 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Εξαγγέλλεται τό νέο, &ναθεωρημένο, &ναπτυξι

ακό πρόγραμμα τής ΔΕΗ γιά τή δεκαετία 1979 - 1988, 
μέ στόχb τή δημιουργία σέ μακροχρόνια βάση μιίiς 

αύτοδύναμης, καί &νεξάρτητης &πό τίς έπιδράσεις 
τής διεθνοuς πετρελαϊκής κρίσεως, &ναπτυξιακής 

ένεργειακής οικονομίας, πού θά στηρίζεται στήν 

&ξιοποίηση των έγχώριων πηγών ένεργείας. 

'Αναλυτικά, τό σχετικό ειδησεογραφικό δελτίο 

&ναφέρει: 

«Τό πρόγραμμα αύτό πού προωθείται ήδη έντατικά άπό 

τό επιστημονικό, μελετητικό, παραγωγικό καί τεχνικό δυ

ναμικό του δημοσίου ένεργειακοu φορέα τi'jς χώρας, θά 

στηριχθεί βασικά στήν άξιοποίηση τών δύο κύριων εγχω

ρίων πηγών ένεργείας: το() λιγνίτη καί του ύδροδυναμηcοϋ 

τών ποταμών μας. Τό επιστημονικό προσωπικό τi'jς ΔΕΗ, 

μέ τήν συμβολή καί τών άρμοδίων κρατικών ύπηρεσιών 

πού άσχολοϋνται μέ τήν ένεργειακή κρατική πολιτική, 

επειτα άπό τήν μελέτη τών δυνατοτήτων τών βασικών έγ

χωρίων πηγών, - λιγνίfη )Cαί ύδροδυναμικοϋ - , καί τίς 
εκτιμήσεις τών διεθνών τεχνολογικών δεδομένων καί τi'jς 

διεθνοuς έπιστημονικi'jς εμπειρίας, προγραμμάτισε τήν επέ

κταση τi'jς εΎκατεστημένης ισχύος του ' Εθνικοu Διασυν

δεδεμένου Συστήματος. 'Ο προγραμματισμός αύτός προ

βλέπει τήν έγκατάσταση νέων ήλεκτροπαραγωγικών μονά

δων στούς σταθμούς πού ήδη λειτουργοuν καί παράλληλα 

τήν δημιουργία νέων σταθμών παραγωγi'jς ρεύματος, πού 

καί στίς δύο περιπτώσεις βασικά θά λειτουργοuν μέ τήν 

άξιοποίηση τών λιγνιτών καί τών ύδάτων τών ποταμών 
μας. 

»'Έτσι, βάσει τών προοπτικών οτι δ μέσος ρυθμός ζητή

σεως ένεργείας θά αύξάνει προοδευτικά γιά μέν τήν περίο

δο μέχρι τό 1983 κατά ποσοστό 9,2% τό χρόνο, γιά δέ τήν 
περίοδο άπό τό 1983 μέχρι τό 1988 κατά 7,8%, ή ΔΕΗ 
προγραμματίζει τήν παραγωγή fιλεκτρικi'jς ένεργείας πού 

θά φτάσει τό 1983 σέ 29.200 εκατομμύρια κιλοβατώρες, καί 
τό 1988 σέ 42.500 εκατομμύρια κιλοβατώρες, ήτοι αύξηση 
τi'jς παραγωγi'jς, σέ σύγκριση μέ τήν παραγωγή τοϋ 1978 
κατά 118%. 

»Μέ τήν προϋπόθεση οτι ή έκτέλεση τώνπροβλεπομέ

νων στό πρόγραμμα τi'jς ΔΕΗ τοϋ 1979-1988 8ργων, ή πα
ραγωγή ένεργείας τi'jς ΔΕΗ θά παρουσιάσει, βάσέι τοϋ νέ

ου προσανατολισμοί) πρός τήν άξιοποίηση τών έγχωρίων 

πηγών ένεργείας, άπό πλευράς συνθέσεως μιά νέα διάρ

θρωση. Δηλαδή, προβλέπεται κάμψη τi'jς παραγωγi'jς aπό 

τήν καύση πετρελαίου μέ άντίστοιχη αύξηση τi'jς παραγω

γi'jς άπό λιγνίτη καί τό ύδροδυναμικό τών ποταμών. 

»Εlδικώτερα, άπό τήν παραγωγή τό 1988 τών 42.500 
εκατομμύρια κιλοβατωρών του Συστήματος τi'jς ΔΕΗ, 

προβλέπεται οτι 5.555 εκατομμύρια κιλοβατώρες - πο

σοστό 13,07% - θά προέρχονται άπό τήν καύση πετρελαί

ου, 31.733 εκατομμύρια κιλοβατώρες - ποσοστό 74.67% 
- θά προέρχονται άπό τόν λιγνίτη, 4.890 εκατομμύρια κι
λοβατώρες- ποσοστό 11.15% - θά καλύπτεται άπό τό 

ύδροδυναμικότών ποταμών, 322 εκατομμύρια κιλοβατώρες 
-ποσοστό 0,75% - θά άντιστοιχεί στήν παραγωγή άπό 

τήν προβλεπόμενη στό πρόγραμμα τi'jς ΔΕΗ πυρηνική μο

νάδα. 

»~Ετσι, ή παραγωγή ρεύματος άπό τήν aξιοποίηση τών 

έγχωρίων πηγών, τό 1988, θά αύξηθεί άπό 62,94% τό 1978, 
σέ ποσοστό 86,11%, πού εlναι ή παραγωγή τών 36.600 εκα
τομμυρίων κιλοβατωρών, ένώ ή παραγωγή ρεύματος άπό 

τό πετρέλαιο θά ύποβαθμισθεί σέ ποσοστό 13% άπό 37% 
πού ήταν τό 1978, πάνω στή συνολική παραγωγή . Πρέπει 
νά σημειωθεί οτι ή παραγωγή των 36.600 εκατομμυρίων 
κιλοβατωρών πού θά παράγονται τό 1988 άπό τίς έyχώριες 
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πηγές ένεργείας, άντιστοιχεί στό ίσοδύναμο των 9.150.000 
τόννων μαζούτ, τοϋ δποίου ή προμήθεια άπό τό έξωτερικό 

μέ τίς σημερινές τιμές θά ξεπερνοϋσε τά 32,9 δισεκατομμύ
ρια δρχ. 

Οί λιγνιτικές μονάδες 

»Τό ένεργειακό πρόγραμμα της ΔΕΗ, δπως εχει πρό

σφατα διαμορφωθεί, προβλέπει βασικά μιά ταχύρρυθμη 

άνάπτυξη της παραγωyfjς ήλεκτρικης ένεργείας μέ λιγνί

τη. Μέχρι τό 1988, ετσι προβλέπεται ή ενταξη στό 'Εθνικό 
Σύστημα δώδεκα νέων λιγνιτικών μονάδων συνολικής ίσχύ

ος 3.600 MW, μέ ίκανότητα παραγωγής πού θά φθάσει καί 
θά ξεπερνάει τά 24 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες τό χρόνο. 
'Η πρώτη άπό τίς μονάδες αuτές πού ή κάθε μιά θά διαθέτει 

ίσχύ 300 MW, πρόκειται νά λειτουργήσει τό 1980 καί ή 
τελευταία τό 1988. 

»Είδικότερα, ή τρίτη καί τέταρτη λιγνιτοθερμικές μο

νάδες πού θά λειτουργήσουν κοντά στίς άλλες δύο πού 

λειτουργοϋν στόν λιγνιτοθερμικό σταθμό Καρδιάς Πτολε

μαίδος. ·Η τρίτη θά λειτουργήσει τό 1980 καί ή τετάρτη τό 
1981. Στόν λιγνιτοθερμικό 'Αγίου Δημητρίου τό 1982 θά 
λειτουργήσει ή πρώτη μονάδα, ένώ τόν ~πόμενο χρόνο θά 

λειτουργήσουν ή δεύτερη καί τρίτη μονάδα. Τό 1984 θά 
λειτουργήσει ή τετάρτη μονάδα καί τό 1987 ή πέμπτη μονά
δα τοϋ σταθμοϋ. Στόν λιγνιτοθερμικό σταθμό ' Αμυνταίου 

θά λειτουργήσουν δύο μονάδες άντίστοιχα τό 1984 καί 
1985. Στόν λιγνιτοθερμικό σταθμό Μεγαλοπόλεως τό 1985 
προβλέπεται νά έγκατασταθεί μιά τετάρτη μονάδα. Στόν 

λιγνιτοθερμικό σταθμό Κομνηνών θά έγκατασταθοϋν τό 

1987 καί 1988 δυό λιγνιτοθερμικές μονάδες τής ίδίας ίσχύ
ος των 300 MW, δπως καί οί πιό πάνω. 

Νέοι ύδροηλεκτρικοί σταθμοί 

»'Η ΔΕΗ, στά πλαίσια της άξιοποιήσεως τοϋ ύδροδυ

ναμικοϋ τής χώρας, άνεξάρτητα άπό τά ύδροηλεκτρικά ερ

γα πού ήδη κατασκευάζονται - Πουρναρίου, Σφηκιάς -
'Ασωμάτων - εχει προγραμματίσει στήν προσεχή δεκαε

τία τήν κατασκευή καί άλλων νέων - 11 συνολικά μέ τούς 
προηγούμενους - ύδροηλεκτρικών σταθμών. 

»'Από τούς σταθμούς αuτούς, οί πέντε θά άξιοποιήσουν 

τό ύδροδυναμικό tοϋ ποταμοϋ ' Αχελώου πού ήδη άξιοποι

είται στά Κρεμαστά καί στό Καστράκι. Δυό νέοι σταθμοί 

θά άξιοπριοϋν τά νερά τοϋ ·Αλιάκμονα 11:0ύ καί σήμερα 

άξιοποιοϋνται μέ τό εργο τοϋ Πολυφύτου, 1Cαί άλλοι τέσ

σερις σταθμοί θά άξιοποιοϋν γιά πρώτη φορά τό ύδατικό 
δυναμικό τεσσάρων άλλων ποταμών της χώρας. 

»Οί ύπό κατασκευή καί προγραμματισμένοι 11 ύδροηλε
κτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ πού θά λειτουργήσουν μέχρι τό 

1988 ε{ναι: 
(α) Ό ύδροηλεκτρικός σταθμός Πουρναρίου στόν 

"Αραχθο, τοϋ δποίου οί τρείς μονάδες συνολικής ίσχύος 

300 MW θά λειτουργήσουν στήν περίοδο 1980-1981. 
(β) Δύο ύδροηλεκτρικοί σταθμοί στίς θέσεις Σφηκιάς

' Ασωμάτων στόν ποταμό ·Αλιάκμονα, συνολικής iσχύος 
423 MW πού θά λειτουργήσουν τό. 1983. 

(γ) · Ο ύδροηλεκτρικός σταθμός Γκιώνας στόν Ποταμό 

Μόρνο μέ δύο μονάδες συνολικής ίσχύος 210 MW πού θά 
λειτουργήσει τό 1983. ·Ο ύδροηλεκτρικός σταθμός Πηγών 
μέ δύο μονάδες συνολικfϊς ίσχύος 210 MW πού θά άξιοποι
εί τά νερά τοϋ 'Αώου καί θά λειτουργήσει τό 1985. 

(δ) ·Ο ύδροηλεκτρικός σταθμός Θησαυροϋ στόν ποτα

μό Νέστο, μέ δύο μονάδες συνολικής ίσχύος 345 MW πού 
θά λειτουργήσει τό 1987. 

(ε) 0{ ύδροηλεκτριΚ:οί σταθμοί Στράτου μέ δύο μονάδες 

συνολικής ίσχύος 150 MW, δ σταθμός Συκιάς μέ δύο μονά
δες iσχύος 170 MW, ό σταθμός Αuλακίου μέ δύο μονάδες 
Ισχύος 180 MW, δ σταθμός Μεσοχώρας μέ δύο μονάδες 
Ισχύος 240 MW .καί ό σταθμός Γλύστρας έπίσης μέ δύο 
μονάδες ίσχύος 240 MW, πού θά άξιοποιοϋν τά νερά τοϋ 
ποταμοϋ 'Αχελώου. Οί σταθμοί αuτοί θά λειτουργήσουν 

άντίστοιχα τό 1983, 1986, 1987 καί 1988. 
))wΕτσι, άπό τό 1983 Εως τό 1988 προβλέπεται νά έντα

χθοϋν στό δίκτυο της ΔΕΗ 24 νέες ύδροηλεκτρικές μονά
δες συνολικής iσχύος 2.270 MW. 

'Η πυρηνική μονάδα 

»Στόν ένεργειακό προγραμματισμό τής ΔΕΗ εχει περι

ληφθεί καί ή λειτουργία στήν ·Ελλάδα της πρώτης πυρη

νικής μονάδας παραγωyfjς ήλεκτρικης ένεργείας πού χρο

νικά τοποθετείται στό 1988. Πρόκειται γιά μιά μονάδα 

Ισχύος 600 MW, πού γιά τήν έγκατάστασή της ή ΔΕΗ εχει 
ήδη άρχίσει τίς άναγκαίες προκαταρκτικές έργασίες. 

»Βασικός στόχος της ένεργειακής πολιτικής της ΔΕΗ 

ε{ ναι ή αίσθητή μείωση άπό τό 1983 . τής συμβολής στήν 

ήλεκτροπαραγωγή των μονάδων πετρελαίου. Βασικά οί πε

τρελαϊκές μονάδες πού προβλέπεται ~ 6 μονάδες άερο
στροβίλων συνολικής Ισχύος 228 MW- γιά νά λειτουργή

σουν τό 1979 - 1980, δπως ή πετρελαϊκή μονάδα 300 MW, 
πού θά έγκατασταθεί στόν άτμοηλεκτρικό σταθμό Λαυρίου 

τό 1981, θά άποσκοποϋν στό νά άντικαταστήσουν παλαιό
τερες μονάδες πετρελαίου στό σύστημα της ΔΕΗ»99• 

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο Κ. Καραμανλής έγκαινιάζει τή λειτουργία 

τών έγκαταστάσεων τής ·Ελληνικής 'Αεροπορικής 

Βιομηχανίας στήν Τανάγρα. 

Στό ίστορικό τής ίδρύσεώς της, άναφέρθηκε ό 

πρόεδρος τοϋ Δ.Σ. τής 'Ελληνικής 'Αεροπορικής 

Βιομηχανίας, Ι. Στράτος καί, στή συνέχεια, είπε: 

«Ή συνολική έπένδυση στή σημερινή της φάση εφτα

σε τά 290 ~κατομμύρια. ' Από αuτά, τά 47 ~κατομμύρια εΙ
ναι τό μετοχικό της κεφάλαιο καί τά ύπόλοιπα 240 ~κατομ
μύρια έξασφαλίστηκαν άπό δάνεια στή διεθνή άγορά. 

»Μέ τήν άποπεράτωση τοϋ έργοστασίου μέσα στό 1979, 
ή ΕΑΒ ε{ναι ετοιμη νά καλύψει τό 1980 δλες τίς βασικές 
άπαιτήσεις των ένόπλων δυνάμεων. 'Επιτυγχάνει ετσι άπό

λυτα τόν πρώτο της στόχο πού ε{ναι ή αuτάρκεια της έθνι

κής μας ίiμυνας στό χώρο της άεροπορίας. Μπροστά μας 

βρίσκεται δ δεύτερος στόχος. · Η έπιτυχία στό διεθνή χώ

ρο. • ο φόρτος των 2.500.000 έργατωρών τό χρόνο πού 
μποροϋν νά μάς έξασφαλίσουν οί ενοπλες δυνάμεις καί ή 

'Ολυμπιακή 'Αεροπορία δέν καλύπτει τήν ηuξημένη πα

ραγωγική μας δυνατότητα. Δυνατότητα πού ε{ναι άποτέλε

σμα τής μεγάλης ποικιλίας τύπων άεροσκαφών καί κινητή

ρων πού μπορεί νά έπισκεύασει τό έργοστάσιο. 

''·Η · Ελλάδα χτυπάει · θαρραλέα τήν · πόρτα τής διε

θνοϋς άγοράς. "Αν μάλιστα έπισημανθεί στό σημείο αuτό 
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δτι τό συγκρότημα εΙ ναι σχεδιασμένο ~τσι ό>στε νά μπορεί 

νά διπλασιάσει τίς βιομηχανικές του έγκαταστάσεις, γεγο

νός πού σημαίνει όπερτριπλασιασμό τής δυναμικότητάς 

του, συμπερσJνεται δτι ή ΕΑΒ θά παίξει καίριο ρόλο στήν 
παγκόσμια άεροπορική άγορά. Τό μέλλον αύτό άσφαλ&ς 

δέν περιορίζεται στό χ&ρο των άεροεπισκευων. 

>>Τό μέλλον βρίσκεται στό χ&ρο των άεροπορικων κα

τασκευ&ν. Τό όπουργείο 'Εθνικής 'Αμύνης εχει ήδη άνα

κοινώσει τά σχέδιά του γιά τήν κατασκευή του πρώτου 

έκπαιδευτικοϋ άεροσκάφους καί άναμένουμε έξελίξεις στό 

θέμα αύτό. Ταυτόχρονα, έξετάζει κάθε διεθνή προοπτική, 
δπως παραδείγματος χάριν τήν δυνατότητα κατασκευής 

τμήματος τοϋ άεροσκάφους F-27 πού παράγει ή όλλανδική 
έταιρία FOKKER)). 

·Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης Ε. 'Αβέρωφ, 

άφοϋ άναφέρθηκε στόν προηγούμενο έξοπλισμό της 
έλληνικijς άεροπορίας καί τή συνακόλουθη άνάγκη 

νά ίδρυθεϊ: τό νέο έργοστάσιο γιά τή συντήρηση καί 

έπισκευή των πολεμικών άεροσκαφών, ύπογράμμισε: 

«'Όπως ξεκινάει καί δπως ε{ναι φτιαγμένη ή βιομηχα

νία αύτή θά γίνει προσοδοφόρος, άπό άπόψεως συναλλα
γματικής, γιά τήν έθνική οικονομία. 

>> ' Αλλά θά μου έπιτρέψετε, κύριε πρόεδρε, νά έπωφε
ληθ& αύτής τής συγκεντρώσεως γιά νά κάνω ενα πολύ σύν

τομο άπολογισμό του τί ~γινε στήν πολεμική βιομηχανία, 

όχι γιά σaς πού γνωρίζετε καί παρακολουθείτε, τί ~χει γί

νει, άλλά γιά όλόκληρο τόν έλληνικ:ό λαό, μέ τό χρήμα του 

όποίου, όπό τίς όδηγίες σας, εγινε ή πολεμική βιομηχανία. 

' Εργαστήκαμε πρός δύο κατευθύνσεις. Πρός τήν κατεύ

θυνση τής δημιουργίας των κρατικων έπιχειρήσεων καί 

πρός τήν κατεύθυνση των ίδιωτικ&ν έπιχειρήσεων. Στόν 

τομέα των κρατικων έπιχειρήσεων, έκτός άπό τοϋτο τό ~ρ

γο πού εχει τά πρωτεία άπό άπόψεως όγκου, εχουμε μία 

άλματική άνάπτυξη των 'Εργοστασίων 'Ανακατασκευής 

· Αρμάτων Μάχης. Θά έκπλαγουν πολλοί liν άκούσουν δτι 
στόν τομέα αύτό, στά πέντε χρόνια, είκοσαπλασιάσαμε πε

ρίπου τήν παραγωγή. 'Από άπόψεως δέ ποιοτικής άποδό

σεως, ξένοι είδικοί βεβαιώνουν δτι βρισκόμαστε μεταξύ 

των δύο-τρι&ν κnλυτέρων έργοστασίων τής Εύρώπης. 

Έκτός τοϋ πολλαπλασιασμου τής παραγωγής έπεκτείναμε 

τήν παραγωγή. Τήν έπεκτείναμε, πρ&τον κατά τό δτι κά

ναμε πράγματα τά όποία ούδέποτε lίλλοτε γίνονταν στήν 

'Ελλάδα. ' Αναφέρομαι στήν άνακατασκευή άπό τήν 

πλευρά τής μετατροπής άπό βενζινοκίνητα σέ πετρελαιο

κίνητα. 'Έτσι αύξήσαμε τήν άκτίνα δράσεώς τους άπό 60 
σέ 500 χιλιόμετρα καί τοποθετήσαμε νέο σύστημα βολής 
καί μεγαλύτερο πυροβόλο. wΕργο δυσκολώτατο, τό όποίο 

σήμερα γίνεται στό έργοστάσιό μας, χωρίς δαπάνη συναλ

λάγματος, χωρίς άπώλεια χρόνου κ:αί χωρίς έξάρτηση. 
>> ~ Αλλος τομέας εΙ ναι ή δημιουργία έργοστασίου έρπυ

στρι&ν, τό όποίο καί αύτό ε{ναι μεγίστης σημασίας. Διότι 

οί έρπύστριες, δπως ε{ναι γνωστό, φθείρονται εϋκολα. 

))Σέ διαφορετικό τομέα; δημιουργήσαμε επειτα άπό 
πολλές μελέτες 'Εργοστάσιο Έλαφροϋ Όπλισμοϋ. Τό 

έργοστάσιο, τό όποίο lίρχισε νά λειτουργεί τό 1978 μέ 
προστιθέμενη άξία 35%, εχει φθάσει σήμερα μέ προστιθέ
μενη άξία σχεδόν 90%. Προστιθέμενη άξία, τήν όποία κα-

νείς δέν μπορεί νά ξεπεράσει, γιατί όπάρχουν ώρισμένα 

κράματα μετάλλων, τά όποία ε{ναι όποχρεωμένος νά φέρ~ 

νει άπό τό έξωτερικ:ό. Προσφάτως όπογράψαμε συμβόλαιο 

έξαγωγfjς έλαφροϋ όπλισμοϋ πρός τήν μητρική έταιρία, 

ϋψους 3.000.000 περίπου δολλαρίων. Μικρή ίσως έξαγωγή, 
ή όποία δμως δείχνει δτι καί έκεί θά εχουμε συναλλαγμα

τική άπόδοση καί δτι ποιοτικ&ς φθάσαμε στό τέλειο, γιατί 

ή μητρική έταιρία τά παίρνει γιά νά τά πουλήσει έκείνη μέ 

τήν ενδειξη δτι εΙ ναι κατασκευασμένα στήν ·Ελλάδα. 

))Πέραν αύτοϋ, ή έξέλιξη τοϋ ·Εργοστασίου 'Ελαψρου 

• Οπλισμοϋ δέν περιορίζεται στήν παραγωγή φορητοϋ 

όπλισμοϋ. Πρόκειται νά κατασκευάζει όπλοπολυβόλα καί 

πολυβόλα, πρόκειται νά κατασκευάζει κάννες των άντιαε

ροπορικων πυροβόλων των 20 καί 35 χιλιοστ&ν. Τοϋτο 
όπολογίζεται δτι θά γίνει έντός τοϋ 1981. 

>>Στό Λαύριο lίρχισαν νά λειτουργοϋν ή πρόκειται νά 
λειτουργήσουν έργοστάσια γιά πυρίτιδες διαφόρων τύπων, 

έργοστάσιον νιτροκυτταρίνης, έργοστάσιον τροτίλης, έρ

γοστάσιον προωθητικ&ν καυσίμων πυραύλων. 

))Σ' αύτή τή δραστηριότητα, πρέπει άναμφισβητήτως 

νά dναφέρω τά έπισκευαστικά συνεργεία των τρι&ν όπλων, 

τά όποία εΙναι πολύ προηγμένα, τά όποία έπισκευάζουν 

άπό πλοία μέχρι άεροπλάνα καί προπαντός όχήματα τά 

όποία ε{ναι πολλά. τέλος, γιά νά κλείσω τό κεφάλαιο των 

κρατικ&ν παραγωγ&ν, πρέπει νά άναφέρω δτι δημιουργή

σαμε έρευνητικά κέντρα. όψηλής στάθμης μέ έπιστήμονας, 

δλους μετεκπαιδευθέντας πάρα πολύ καλά στό έξωτερικό, 

καί ot όποίοι άποτελουν τό έπιστημονικό προσωπικό των 
κέντρων έρευνων καί των έπιτροπων των τρι&ν κλάδων)). 

• Ο Ε. 'Αβέρωφ άναφέρθηκε, τέλος, στόν τομέα 
τής ίδιωτικijς βιομηχανίας πού έργάζεται γιά τόν 

έξοπλισμό των ένόπλων δυνάμεων, δπως ή Στάγιερ, 

τά ·Ελληνικά Ναυπηγεϊ:α πού ναυπηγοί) ν πολεμικά 

πλοϊ:α, τά πυριτιδοποιεϊ:α κ.a. Καί κατέληξε: 

«Στόν τομέα ·τής πολεμικής βιομηχανίας μπορ& νά 

ίσχυριστω lίφοβα δτι qινε τά τελευταία πέντε χρόνια, δ, τι 

δέν εγινε στά τελευταία πενήντα. Θεμέλιο τοϋ εθνους γιά 

τήν άμυνά του, θεμέλιο τοϋ εθνους γιά τήν οίκονομία του!». 

• Ο ίδιος δ Κ. Καραμανλής, μετά τήν τελετή τών 
έγκαινίων, άναφέρθηκε στή σημασία τοϋ &ργου: 

«Γιά νά έκτιμηθεί ή πρόοδος, ή όποία συνετελέ

σθη τά τελευταία χρόνια σ ' αύτόν τόν τομέα, θά πρέ

πει νά σκεφθεί κανείς δτι μόλις πρό πέντε έτών, &κό

μη καί τό τουφέκι του δπλίτη είμεθα υποχρεωμένοι 

νά τό προμηθευόμαστε άπό τό έξωτερικό. 
»'Ήδη, έπαναλαμβάvω, τό πλέγμα αύτό τών βιο

μηχανιών υπηρετεί πολλούς σκοπούς. • ο κύριος, ό 

βασικός, εlvαι άμυντικός. 'Ο δεύτερος εlvαι οίκονο
μικός καί ό τρίτος εlναι έπιστημονικός, διότι εlναι 
τόσο υψηλής τεχνολογίας αύτές οί βιομηχανίες πού 

δημιουργούνται στόν τόπο μας, dJστε νά γίνονται 

σχολεία έκπαιδεύσεως γιά τεχνικούς. 

»Πιστεύω δτι θά πρέπει νά αiσθάvεται σήμερα, 

έκτός τής Κυβερνήσεως, ίκανοποίηση όλόκληρος ό 

έλληvικός λαός, άλλά καί έκείνοι οί όποίοι κυρίως 
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συνέβαλαν στ1jν έκ:τέλεση αύτου του έργου. Καί θά 

ήθελα νά συγχαρώ όλους αύτούς, άπό τόν προέδρο 

τfίς 'Εταιρίας κ:αί τούς τεχνικούς 'Έλληνες κ:αί ξέ

νους, μέχρι του τελευταίου έργάτη, γιά τ1jν κατα

σκευή αύτου του περίφημου έργου. 'Επίσης~ θά ήθε
λα μέ τ1jν εύκ:αιρία αύτή νά εύχαριστ1jσω τούς ξένους 

οίκους, ol δποίοι μiiς προσέφεραν, έκτός τών πιστώ
σεων, κ:αί την τεχνολογική τους πείρα. Εlμαι βέβαιος 

ότι ol ένοπλες δυνάμεις τfίς χώρας, ol δποίες, δπως 
εlπα πολλές φορές, εύρίσκ:ονται στό ύψηλότερο έπί

πεδο πού εύρέθησαν ποτέ στ1jν {στορ ία τους, θά μπο

ρουν νά προσφέρουν τό αίσθημα τfίς άσφαλείας στόν 

έλληνικ:ό λαό, κατά τρόπο σταθερό κ:αί μόνιμο. 

»Τό πλέγμα αύτό τών πολεμικών βιομηχανιών 

άνέπτυξε λεπτομερώς δ κ:. 'Αβέρωφ. νΗδη κατα

σκευάζουμε πολεμικά καράβια, άνακ:ατασκ:ευάζουμε 

άρματα μάχης, έπισκ:ευάζουμε άεροπλάνα, μέ προο

πτική κ:αί νά κατασκευάζουμε. Κατασκευάζουμε έπί

σης στη Βιομηχανία Αlγίου όλων τών είδών φορητά 

όπλα. "Ολα αύτά μέχρι πρό πέντε έτών ήταν άδύνατο 

νά διανοηθεί κανείς ότι μπορουσαν νά γίνουν στ1jν 

'Ελλάδα. Τό μέτρο τής προόδου πού συνετελέσθη τά 

τελευταία χρόνια στόν τόπο μας τό δίδουν, έκ:τός τών 

άλλων, κ:αί ol διαστάσεις πού έλαβε ή πολεμική μας 
βιομηχανία». 

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Κατά τήν τελευταία, γιά τό ετος 1979, συνεδρία
ση του Ύπουργικου Συμβουλίου, δ Κ. Καραμανλής 

άναφέρθηκε στή γενική κατάσταση τής χώρας καί 

έξέθεσε τίς έντυπώσεις του άπό τά πρόσφατα ταξίδια 
στό έξωτερικό. 'Ιδιαίτερη εμφαση εδωσε δ πρωθυ
πουργός στίς έπιπτώσεις τής διεθνους οίκονομικής 

κρίσεως. 

Σέ σχετική άνακοίνωση άναφέρεται: 

«'0 Κ. Καραμανλής έτόνισε ότι τά ταξίδια αύτά ήταν 
πολύ χρήσιμα γιά τήν χώρα, διότι διηύρυναν τά περιθώρια 

τής συνεργασίας μας μέ όλες τίς περιοχές του κόσμου κ:αί 

σέ όλους τούς τομείς. Έτόνισε έπίσης ότι διεπίστωσε μέ 

Ικανοποίηση ότι τό κ:υρος τής ·Ελλάδος στήν διεθνή ζωή 

εΙναι πολύ μεγαλύτερο άπό τίς πραγματικές της διαστά

σεις. Καί αύτό εΙναι Ιδιαιτέρως σημαντικό, σέ μιά έποχή 

πού στήν διεθνή ζωή έπικ:ρατεί έπικ:ίνδυνη άστάθεια κ:αί 

άβεβαιότης. 

»'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, μέ τήν εύκ:αιρία αύτή, 

ύπενθύμισε στούς ύπουργούς ότι άπό ~τους κ:αί πλέον εΙ χε 

έπισημάνει τούς κινδύνους πού συνεπάγεται ή ένεργειακ:ή 

κρίσις, ή όποία ilδη μέ τίς διαστάσεις πού λαμβάνει άπει

λεί νά έξαρθρώση τήν παγκόσμια οίκ:ονομία κ:αί νά δδηγή

ση σέ πολιτικές κ:αί κοινωνικές άναστατώσεις, έπικ:ίνδυ

νες άκ:όμη κ:αί γιά τήν εtρήνη του κόσμου. 

)) 'Ο κ:. Καραμανλής κατά τή διάρκεια τών ταξιδιών του 
έπέστησε τήν προσοχή όλων τών ήγετών, μέ τούς δποίους 

ε{ χε συνομιλίες, έπί τής άνάγκ:ης νά άναληφθουν έκ:ατέρω-

θεν πρωτοβουλίες γιά μιά λογική κ:αί σταθερά ρύθμιση με

ταξύ παραγωγών κ:αί καταναλωτών πετρελαίου, πού νά 

έξασφαλίζη μακροχρονίως τά συμφέροντα άμφοτέρων. Διό

τι, διαφορετικά, δέν εΙ ναι δυνατός οίοσδήποτε προγραμμα
τισμός, πού ε{ναι άπαραίτητος γιά νά άποτραπή τό χάος 

πού άπειλεί τήν παγκόσμια οΙκονομία. 

»Καί δ κ:. πρωθυπουργός συνέχισε: 

))"Πς άλήθειες αvτές θά πρέπει νά τίς συνειδητοποιή

σουμε όλοι μας. Διότι, έν τελευταί~ άναλύσει, τά προβλή

ματα πού άντιμετωπίζει σήμερα μαζί μέ όλον τόν κόσμο 

καί ή οlκονομ{α μας -όπως δ πληθωρισμός καl τό lσοζύ

γιο πληρωμών - δέν θά θεραπευθούν παρά μόνο μέ τόν 

περιορισμό τών δαπανών μας. Καί αvτό έξαρτaται κατά 

μέγα μέρος άπό μaς. 'Η Ίfθελημένη άγvόησις τf/ς άλήθειας 

αvτfjς άποτελεί άνεπίτρεπτη ύποκρισία. Αίγη λογική καί 

στοιχειώδης καλή πίστη χρειάζεται γιά νά άvτιληφθfj δ 
καθένας τίς βασικές αvτές άλήθειες καί τό συμφέρον του. 

Βέβαια, γιά τήν κατάσταση αvτή, έστω καί σέ περιορισμέ

νο βαθμό, φέρουμε καί έμείς τήν εvθύνη μας, Κυβέρνηση 

καl λαός. Γιατί δώσαμε πολλά καί δαπανήσαμε πολλά, 

όπως εlπα καί στό λόγο μου στήν Θεσσαλονίκη". 

)) 'Εν συνεχεί~, δ προέδρος τής Κυβερνήσεως συνέστη
σε όπως, τόσον τό Κράτος, όσο κ:αί οί όργανισμοί περιο

ρίσουν i1 άναβάλουν τά προγράμματά τους, τά όποία δέν 
~χουν έπείγοντα χαρακτήρα. Συνέστησε έπίσης όπως ο{ 

προμήθειες του Κράτους κ:αί τών όργανισμών έξαντλουν τά 

περιθώρια πού προσφέρει ή έθνικ:ή μας παραγωγή, δίδοντας 

ετσι τό παράδειγμα κ:αί στούς tδιώτας, ot δποίοι θά πρέπει 
νά προτιμουν τά έγχώρια άπό τά ξένα προϊόντα. 

»Μέ τό πνευμα αύτό θά πρέπει νά γίνη συστηματική κ:αί 

έπίμονος προσπάθεια ένημερώσεως του λαου, γιά νά προ

στατευθή άπό τήν κ:αταδημαγώγηση, πολιτική κ:αί συνδι

καλιστική, πού ένθαρρύνει έκ:δηλώσεις έπιζήμιες γιά όλες 

τίς τάξεις κ:αί έπικ:ίνδυνες γιά τό μέλλον του τόπου, έν δψει 
μάλιστα τής άναμενομένης έπιδεινώσεως τής διεθνους κα

ταστάσεως. 

»τέλος, δ προέδρος τής Κυβερνήσεως συνέστησε 

στούς ύπουργούς νά έντείνουν κ:αί νά μεθοδεύσουν τήν 

δραστηριότητά τους κατά τά προσεχή δύο χρόνια, γιά νά 

εχουν μέ λιγότερα μέσα τήν μεγαλύτερη δυνατή άπόδοση. 

Καί αύτό έπιβάλλεται, τοσούτφ μίiλλον καθόσον εΙναι 

γνωστόν σέ όλους μας ότι ή διοίκησις κ:αί ή κρατική μη

χανή δέν άνταποκ:ρίνονται στήν άνάγκ:η τής άρτίας κ:αί 

ταχείας έκ:τελέσεως του κ:υβερνητικ:ου προγράμματος». 

24-27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκαιρία όλιγοήμερης παραμονής του 
στή Ρόδο γιά τίς έορτές τών Χριστουγέννων, δ Κ. 

Καραμανλής δέχτηκε έκπροσώπους τών τοπικών άρ

χών καί έξέτασε τοπικά ζητήματα τής Δωδεκανήσου. 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

Σέ άναλυτική κατάσταση πού ύποβάλλει στόν 

πρωθυπουργό, κατά τήν έκπνοή του ετους, δ ύπουρ

γός Δημοσίων ~Εργων, Ν. Ζαρντινίδης, άναφέρεται 

στά δημόσια εργα πού έκτελέστηκαν στή διάρκεια 

του 1979 σ' δλόκληρη τή χώρα 1 οο: 
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Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΓΕΝΙΚΉ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1-1-1975 ~ως 31-12-79 

Περίοδος 
Κατηγορία ερyων 

345 

Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

1-1-75 ~ως 31-12-77 1-1-78 ~ως 31-12-79 1-1-75 &ως 31-12-79 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΜΟΑ 

ΔΑΠΑΝΑΙ ΥΑΣΒΕ 

ΛΙΜΆΝΙΑ 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛ τΙΩτΙΚΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΆ ΚτΙΡΙΑ 

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ 

ΓΕΦΥΡΕΣ 

Σύνολο 

2.403.719 
11.303.752 

763.532 

767.132 
7.807.850 
·1.502.809 

824.494 
7.921.400 

106.335 

33.401 .023 

5.248.776 
10.005.653 
1.926.848 

12.239.237 
603.033 

4.045.304 
1.719.269 

303.206 
7.539.359 

39.448 

43.670.133 

7.652.495 
21.309.405 
2.690.380 

12.239.237 
1.370.165 

11.853.154 
3.222.078 
1.127.700 

15.460.759 
145.783 

77.121.156 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 
Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

αjα 'Ονομασία ερyου 

I 'Αεροδρόμιο Χίου 
2 » Χανίων 

3 >> Μίιφας 

4 >> Κερκύρας 

5 >> 'Ηρακλείου 

6 >> Μυτιλήνης 

7 >> Λήμνου 

8 >> και 

9 >> Σάμου 

10 >> - ·Αλεξανδρουπόλεως 

11 >> Ρόδου 
12 >> Θήρας 

13 >> Έλληνικου 

14 >> 'Ιωαννίνων 

15 >> Καλαμάτας 

16 >> Χρυσουπόλεως 

17 >> Σκύρου 

18 >> Λαρίσης 

19 Νέος 'Αερολιμ. 'Αθηνών(' Απαλλοτριώσεις) 
20 'Αεροδρόμιο Ζακύνθου 
21 >> Κεφαλληνίας 

22 >> · Μυκόνου 

23 >> Σκιάθου 

24 >> Πρεβέζης 

25 » Μαραθώνος 

26 >> 'Ελληνικοu 

27 >> Ρόδου 
28 Μικρά 'Αεροδρόμια (Ζακύνθου-Κεφαλληνίας-Μυκόνου

Σκιάθου-Καστοριiiς) 

29 'Αερολιμήν 'Ανδραβίδας 

Σύνολο 

Περίοδος 

1-1-75 &ως 31-12-77 1-1-78 εως 31-12-79 1-1-75 &ως 31-12-79 

6.728 
138.000 
162.747 
44.916 
81.739 
10.399 
64.783 
25.177 
25.466 

199.195 
515.940 
105.000 
560.388 
185.375 
72.288 
15.000 

100.000 

7.000 
1.000 

14.192 
1.818 

56.568 
10.000 

2.403.719 

13.170 
24.000 

143.620 
43.372 

2.180 
126.544 
28.950 
92.845 
23.118 
52.139 
78.567 
24.000 

230.017 
15.167 
42.966 
43.000 
18.000 
10.000 

4.061.795 
58.973 
34.300 
43.918 
23.135 
15.000 

5.248.776 

19.898 
162.000 
306.367 
88.288 
83.919 

136.943 
93.733 

118.022 
48.584 

251.334 
594.507 
129.000 
790.405 
200.542 
115.254 
58.000 

118.000 
10.000 

4.061.795 
58.973 
34.300 
43.918 
23.135 
22.000 

1.000 
14.192 
1.818 

56.568 
10.000 

7.652.495 
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346 ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

Περίοδος 

αf α 'Ονομασία εργου 
1-1-75 ~ως 31-12-77 1-1-78 εως 31-12-79 1-1-75 εως 31-12-79 

I Πατρών- Τριπόλεως 

2 'Αγρινίου-Καρπενησίου 
3 Καστελλίου - Χανίων - ·Ηρακλείου 

Σητείας (τμήμα Χανίων- ·Ηρακλείου) 

4 Ξάνθης-Παρανεστίου-Δράμας 

5 Κυβερίου-~ Αστρους Λεωνιδίου 

6 'Ισθμίας - 'Επιδαύρου 

7 Παραλιακή Ήγουμενίτσης-Πρεβέζης 

8 Βονίτσης-Παλαίρου-Μύτικα-' Αστακοί) 

Αίτωλικοu-Μεσολογγίου 

9 Μεταλλικαί γέφυραι (τύπου Μπέλεϋ-Πασσαλοσανίδες καί 

έξοπλισμός άσφαλείας όδών) 

10 Σ. Σ. Νεμέας-Σκοτεινής-Κανδήλας-Λεβιδίου 

11 Θεσσαλονίκης- Ήγουμενίτσης 

12 Κύκλωμα Πηλίου 

13 Λεβαδείας-Δελφών 

14 Θεσ/ κης-Κιλκίς-Πετριτσίου 

15 Τοπογραφικά όργανα 

16 Θερμοπυλών-'Ιτέας-Ναυπάκτου-Άντιρρίου μετά 

διακλαδώσεως πρός Δελφούς 

17 Κύκλωμα Χαλκιδικής 

18 'Αρτηρία Κρήτης (πλήν τμ. Χανίων-'Ηρακλείου) 

19 Σητείας-Λιθινών- • Ιεράπετρας-Βιάννου-Ρεθύμνου 
20 Λαρίσης-Θεσjκης (τμ. Κατερίνης-Αίγινίου-Θεσjκης 

καί Χαλάστρας-Βαθυλάκκου) 

21 Θεσjκης-Εύζώνων 

22 Θεσjκης-Τουρκικών Συνόρων 

23 'Ιωαννίνων-Λαρίσης (τμ. 'Ιωαννίνων Τρικάλων) 

24 Κορίνθου-Πατρών 

25 'Εγνατία όδός 
26 Βελτίωσις όδοu Σχηματαρίου-Χαλκίδος 

27 'Ιωαννίνων-Καλπακίου-Κακαβιaς 
28 'Απαλλοτριώσεις καί κατασκευή Λεωφ. 'Αθηνών 
29 Έπείγουσαι άνάγκαι, βελτιώσεις όδών έν γένει 
30 Είσοδος-διάβασις πόλεως Βόλου έκ Βελεστίνου 

31 Συντήρησις όδικου δικτύου 

32 Σήμανσις-Σηματοδότησις όδικου δικτύου 

33 Συντήρησις όδικοu δικτύου 'Ηπείρου βάσει μελέτης 

SAUτi 

34 Βελτίωσις τμήματος Προβατa Σέρρες 

35 Βαρκίζης- ' Αναβύσσου 

36 'Απαλλοτριώσεις δι' άποθήκας ΥΠ.Δ.Ε. έντός 
'Ασπροπύργου 

37 Βελτίωσις όδικοu δικτύου 

38 'Επείγοντα εργα βελτιώσεως καί άποκαταστάσεως όδικου 
δικτύου 

39 Βελτίωσις τμήματος Λαγυνa-Λαχανa 

40 ·Ολοκλήρωσις παραλ. Λεωφ. δρμου Φαλήρου 
41 'Ολοκλήρωσις τμήμ. Μαντουδίου-Βασιλικών 
42 Βελτίωσις Παλαιaς όδοu Κορίνθου-Πατρών 

43 Βελτίωσις τμήμ. Σερρών-Δράμας 

44 Βελτίωσις τμήμ. Δράμας-Καβάλας 

45 Βελτίωσις όδου Θεσjκης-Τουρκικών Συνόρων 

88.398 
79.870 

76.366 
69:905 
10.579 
99.457 

311.251 

207.385 

4.911 
30.379 

702.471 
9.659 

191.200 
I 19.808 

634 

527.426 
492.813 
362.961 
213.919 

1.391.352 
132.318 
73.028 

100.889 
357.638 
225.695 
76.485 
4.023 

302.744 
762.843 
84.147 

1.265.000 
226.342 

381.719 
10.900 

168.153 

23.947 
153.338 

152.098 
57.250 

1.000 
4.000 

15.190 
37.703 
12.944 
13.175 

42.079 
9.312 

147.404 
34.243 

19.571 
125.482 

37.270 

69.991 

48.032 
55.756 

92.810 
141.255 
33.003 
5.395 

286.898 
57.500 
11.600 
30.717 
60.392 

178.000 
9.877 

330.308 
47.143 
37.439 

833.000 
187.225 

150.300 

197.626 

9.078 
3.613 

130.477 
89.182 

223.770 
104.148 

10.579 
ι 19.028 
436.733 

244.655 

4.911 
30.379 

772.462 
9.659 

239.232 
175.564 

634 

620.236 
634.068 
395.964 
219.314 

1.678.250 
189.818 
84.628 

131.606 
418.030 
403.695 
86.362 
4.023 

633.052 
809.986 
121.586 

2.098.000 
413.567 

532.019 
10.900 

365.779 

23.947 
153.338 

152.098 
57.250 

1.000 
4.000 

15.190 
46.781 
16.557 
13.175 
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46 'Εσωτερική περιφερειακή , δδός Θεοfκης (τμ. άπό διασταύ-
ρωση Κατερίνης-Θεσfκης μέχρι Λεωφ. Λαγκαδά) 118.056 187.000 305.056 

47 Πατρών-Πύργου- 'Ολυμπίας 141.895 696.725 838.620 
48 Λεωνιδίου-Σκάλας 77.242 15.365 92.607 
49 Μαρκοπούλου-Θορικοu 21.676 21.676 
50 Κουλούρα-Βέρροια 13.470 63.589 77.059 
51 Θεσ Ι κης-Σιδηροκάστρου-Προμαχώνος 61.600 268.940 330.540 
52 Φερρών-Καστανέων 15.671 128.157 143;828 
53 Λεωφόρος Συγγροu 321.687 82l.l63 l.l42.850 
54 Διαπλάτυνση καί βελτίωση δδοu 'Ασπροχώματος-

Μεσσήνης-Πύλου-Μεθώνης 24.794 33.227 58.021 
55 'Οδός Λουτρών-Σμοκόβου-Ρεντίνας-Μακρακώμης 32.000 18.000 50.000 
56 'Οδός ' Αλεξανδρουπόλεως-Ν Αβαντος Αίσύμης 27.347 56.871 84.218 
57 Όδός άπό τρείς γέφυρες-Ζοφριά-Φυλή-' Ανατολική πρό-

σβαση νέων λατομείων Πάρνηθος 5.382 5.382 
58 ' Οδός Ζοφριάς-Λατομείων Αίγάλεω-Λίμνης Κουμουνδού-

ρου 6.924 6.924 
59 Κατασκευή Λεωφ. Βουλιαγμένης 97.134 146.028 243.162 
60 ' Ολοκλήρωση τμ. Μαντουδίου-Βασιλικών- ' Ελληνικοu 40.000 37.980 77.980 
61 Παράκαμψη Αίδηψοu 10.692 2.744 13.436 
62 Παράκαμψη Λαμψάκου 16.562 10.315 26.877 
63 Βελτίωση-διαπλάτυνση δδοu άπό παράκαμψη Λαμψάκου 

μέχρι τήν είσοδο Έρετρίας 29.939 561 30.500 
64 Βελτίωση-διαπλάτυνση τμ. άπό εξοδ. Άμαρύνθου μέχρι 

τήν είσοδο ' Αλιβερίου 16.500 16.500 
65 Βελτίωση δδοu Λεβαδείας-Θηβών μέχρι διασταύρωση 

μέ έθν. δδό 'Αθηνών-Λαμίας 11.615 4.025 15.640 
66 'Οδός ΤριγωνικοU-Γεφ. Ρυμνίου 21.000 38.100 59.100 
67 Νέα δδός Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας 94.849 132.820 227.669 
68 'Αρναία-" Α γ. Πρόδρομος 24.500 47.109 71.609 
69 Όδός άπό άεροδ. Θεσfκης μέχρι Κόμβο Ν. Καρδίας 99.788 99.788 
70 Συντήρηση δδικοu δικτύου (Διεθ. Τράπεζα) 185.064 768.895 953.959 
71 'Αποπεράτωση όρεινf\ς παρακαμ. 'Αχλαδοκάμπου 59.304 ll0.504 169.808 
72 Βελτίωση καί άνακαίνιση τοu τμήματος Τσακώνας-

Θουρίας- ' Ασπροχώματος Καλαμάτας, τf\ς έθν. δδοu 
Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας 32.408 75.138 107.546 

73 Κατάργηση ίσοπέδων διαβάσεων σιδηρ. γραμμf\ς 

Κορίνθου-Ν Αργους 37.822 16.260 54.082 
74 Κατασκευή εργων ύποδομf\ς • Αττικοu Ν Αλσους 31.350 35.781 67.131 
75 Βελτίωση Παραβεγοριτίδος δδοu 22.000 46.920 68.920 
76 'Αποπεράτωση δδοu Ρόδου-Λίνδου 33.100 212.516 245.616 
77 Όδός 'Ανδριτσαίνης-Ναοu 'Επικουρείου 'Απόλλωνος 8.856 14.020 22.876 
78 ' Αποπεράτωση δδοu u Αρτης-Τρικάλων 30.000 88.327 ι 18.327 
79 ' Αποπεράτωση δδοu Γεφ. Στρυμώνος-Ν. Περάμου καί 

βελτίωσις δδοu μέ έθν. Θεσfκης-Καβάλας 6.182 6.182 
80 ' Οδός Ναούσης πρός Τρία Πηγάδια 7.090 7.090 
81 Όδός Σ.Σ. Νεμέας-Νεμέα 17.281 17.281 
82 'Επείγοντα εργα δδοποιίας Κρήτης 73.955 73.955 
83 Βελτίωση καί συντήρηση ύπ' άριθ. 1 έπαρ. δδοu 

Ν. Καβάλας, 'Αερ. 'Αμυγδαλεώνος Παλαιάς Καβάλας 31.000 31.000 
84 Γέφυρα Στρυμώνος-Καβάλας έπί χειμάρρου 'Οφρυνίου καί 

παραλλαγή δδοu 1.340 1.340 
85 Σιδηρές γέφυρες άνισοπέδων διαβάσεων 55.100 55.100 
86 Κατασκευή δδοu ' Ιλίων-Ροβιών καί άπαλλοτριώσεις 

δδοu Λ. Αίδηψοu-Ίλίων 46.999 46.999 
87 'Επείγοντα εργα δδοποιίας Κρήτης 73.955 73.955 
88 Λεωφόρος Κηφισίας 12.000 12.000 
89 Λεωφόρος Κύμης 118.321 118.321 
90 'Εσωτερικός Δακτύλιος 'Αθηνών 320.000 320.000 
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91 Διαπλάτυνση ·Ιεράς δδου 

92 ·Οδός Σερρών-Δράμας 

ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

93 ·Οδός Κιάτου-Στυμφαλίας-Γκούρας 
94 Βελτίωση έθν. δδου Σάμου-Καρλόβασι 

95 Βελτίωση δδου Ρεθύμνου-· Α γ ίων 'Αποστόλων 

96 • Οδός Τριπόλεως-Σπάρτης-Γυθείου 
97 'Επείγοντα εργα βελτιώσεως δδικου δικτύου Ν. Βοιωτίας 

98 Κυκλοφοριακές μετρήσεις σέ δδούς Ν. 'Αττικής 

99 Ένίσχυση-άσφαλτόστρωση διαπλάτυνση κατά τμήματα, 

σήμανση τής δδου Δικαία-Πλατύ-Κόμαρα-Κυπρίνος

Κέραμος-Καστανιές 

100 Κατασκευή δδου Ήγουμενίτσης-Πρεβέζης μέχρι εισόδου 

Πρεβέζης (τμ. Μόρφης-μέχρι είσόδου Πρεβέζης) 

101 Κατασκευή δδου Θεσf κης-Ήγουμενίτσης (προστατευτικά 

εργα επί τής δδου Κονίτσης-Πενταλόφου, Κόμβος 

Τσοτιλίου καί όφειλές εξ άπαλj σεων καί άσφάλτου) 

102 Κατασκευή δδου Θηβών-Λεβαδείας-Δελφών (εξυγιαντικά 

δδου Λεβαδείας Δελφών καί άσφαλτοτάπητος, παραλλαγές 

στά χμ. 91 καί 115 Δυτ. είσοδος 'Αραχώβης-Κόμβος 
Δ ιστό μου) 

103 Κατασκευή δδου Θεσj κης-Κιλκίς-Πετριτσίου 

(τμ. Ροδόπολις-Πετρίτσι) 

104 Κατασκευή δδου Θερμοπυλών- 'Ιτέας-Ναυπάκτου-' Αντιρ

ρίου μετά διακλαδώσεως πρός Δελφούς (τμ. Γραβιά

Θερμοπύλες- Έλευθεροχώρι- w Άμφισσα- 'Ιτέα, 'Αντίρριο

Ναύπακτος, Κατολίσθηση Σεργούλας) 

105 Κατασκευή τής 'Αρτηρίας Κρήτης (τμ. Χανιά-Σούδα, 

·Ηράκλειο-' Αεροδρόμιο, 'Ασφαλτόστρωση δδών 

'Ηρακλείου καί Χανίων, 'Ηλεκτροφωτισμός Κόμβων 

είσόδου καί εξόδου Άγ. Νικολάου, 'Επικάλυψη ρέματος 

Νεαπόλεως) 

106 Κατασκευή δδου Λαρίσης-Θεσfκης (τμ. Κατερίνης

Αtγινίου Θεσfκης καί Χαλάστρας-Βαθυλάκκου) (ενίσχυση 

δδοστpώματος Θεσ Ι κης-• Αλιάκμονος. Κατασκευή 
σταθμών διοδίων) 

107 Κατασκευή δδου Θεσf κης- Εύζώνων (τμ. Βαθυλάκκου

Εuζώνων) (Συμπλjκές εργασίες Κόμβου Εuζώνων καί 

παλιάς δδου Βαθυλάκκου-Εuζώνων) 

108 Κατασκευή δδου 'Ιωαννίνων-Λαρίσης (τμ. 'Ιωαννίνων

Τρικάλων) (τμ. Δρίσκος Γεφ . Μπαλτούμα) 

109 Κατασκευή δδου Κορίνθου-Πατρών (τμ. 'Ισθμός-Κόρινθος), 

'Αποκατάσταση άνωμαλιών δδου Κορίyθου-Πατρών, 

'Ηλεκτροφωτισμός Κόμβου Λόγγου, 'Ηλεκτροφωτισμός 

Κόμβου Αtγίου 

110 ·Ολοκλήρωση δδου 'Αγρινίου-Καρπενησίου 
111 Βελτίωση-συντήρηση τής άρ. 97 εθν. δδου Ήρακλείου

Τυμπακίου (τμ. τ.ε. 7971000) 
112 'Οδικό κύκλωμα 'Οροπεδίου Λασιθίου καί κατασκευή 

γεφύρας παρά τήν Κοιν. Κάτω Μετόχι (τμ. τ.ε. 7971000) 
113 'Ανακαίνιση του εντός πόλεως Γρεβενών τμήματος τής 

εθν. δδου Κοζάνης-Γρεβενών-Τρικάλων (τμ. τ.ε . 7971000) 
114 Βελτίωση καί άσφαλτόστρωση του τμήματος άπό Δρακό

τρυπα μέχρι Ξυλινόσταυρο μήκους 7 χλμ. μετά των άπα
ραιτήτων τεχνικών εργων τής επαρχ. δδου Μουζακίου

Δρακότρυπας-' Αργιθέας (τμ. τ.ε . 7971000) 
115 Βελτίωση των εντός Χαλκίδος-Αtδηψου καί Χαλκίδος

Έρετρίας (τμ. τ.ε . 7971000) 
116 'Ασφαλτόστρωση καί διαμόρφωση δδών καί χώρων 

προσπελάσεως λιμένος Κορίνθου (τμ. τ . ε. 7971000) 

590.382 
7.170 
8.000 

16.000 
8.396 
2.200 
7.800 
5.364 

2.000 

494.014 

9.200 

27.800 

16.300 

83.050 

39.679 

1.700 

29.500 

116.500 

9.770 
1.000 

4.709 

260 

1.000 

1.000 

2.800 

2.250 

7.170 
8.000 

16.000 
8.396 
2.200 
7.800 
5.364 

2.000 

494.014 

9.200 

27.800 

16.300 

83.050 

39.679 

1.700 

29.500 

116.500 

9.770 
1.000 

4.709 

260 

1.000 

1.000 

2.800 

2.250 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΡΓ Α 

117 Κύκλωμα Χαλκιδικής 
α) 'Αποπεράτωση τμ. Σταυρός-Στρατώνι 

β) 'Αποπεράτωση έν ένεργεία έργολαβιών Κυκλώματος 

Χαλκιδικής 

γ) 'Εκτέλεση έργασιών άποκαταστάσεως φθορών καί 

κατολισθήσεων 

118 Μαρκοπούλου-Θορικοu (άπαλλοτριώσεις) 

119 Κατασκευή γεφύρας Γουρλογιάννη στήν δδό Κάστρου 

120 Όδός Κομάρων-Πενταλόφου-Πετρωτών Όρμενίου-' 
Δικαίων 

Σύνολο I 1.303.752 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΜΟΑ 

αfα 'Ονομασία &ργου 

181.118 
97.851 
4.430 

2.000 

10.005.653 

Περίοδος 

181.118 
97.851 
4.430 

2.000 

21.309.405 

349 

Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

1-1-75 εως 31-12-77 1-1-78 εως 31-12-79 1-1-75 εως 31-12-79 

I 'Εξοπλισμός έργαστηρίων 
α) 'Επέκτασις έργαστηρίων Κεντρικών - Περιφερειακών 16.548 46.061 62.609 

2 'Εξοπλισμός ύπηρεσιών 
~Οργανα λειτουργίας 18.125 145.605 163.730 
Δαπάναι λειτουργίας καί έρευνών 52.665 483.341 536.006 
Αύτοκίνητα 'Εξωτερικών 'Υπηρεσιών 434 15.389 15.823 

3 ΕΤΜΟΑ 
'Ενίσχυσις ΕΤΜΟΑ 150.000 471.760 621.760 
·Οδικά &ργα περιοχής μείζονος πρωτευούσης άρμοδιό-

τητος ΕΤΜΟΑ 181.500 764.692 946.192 
'Αναπλήρωσις καταργηθέντος έσόδου ύπέρ ΕΤΜΟΑ 

Ν4129/ 1961 344.260 344.360 

Σύνολο 763.532 1.926.848 2.690.380 

ΔΑΠΑΝΑΙΥΑΣΒΕ 
Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

αfα 'Ονομασία &ργου Προϋπολογισμός 'Απορρόφηση Συμμετοχή Δημοσίου 

2 3 4 5 

'Επισkευή-άνακατασκευή δημ. κτιρίων 1.033.445 577.966 577.966 
2 Διανοίξεις δδών, διαμορφώσεις χώρων 586.617 182.342 182.342 
3 'Απαλλοτριώσεις 837.426 452.144 452.144 
4 'Επισκευή ίδιωτικών κτιρίων - ύποστηλώσεις 30.891 30.891 30.891 
5 Κατεδαφίσεις 40.958 40.958 40.958 
6 Δαπάνη ένοικίων 44.463 44.463 44.463 
7 Προμήθεια τροχόσπιτων 4.586 4.586 4.586 
8 Σχολικά κτίρια - Λυόμενα 465.000 465.000 465.000 
9 'Εκπόνηση μελετών 15.459 15.459 15.459 
10 Δανειοδότηση γιά άποκατάσταση ίδιωτ . κτιρίων 5.459.762 4.864.754 867.448 
11 Δάνεια σέ βιομηχανίες - βιοτεχνίες καί έργατοτεχνικό 

προσωπικό 548.923 548.923 
12 Τόκοι 15 έτών 3.104.500 68.075 68.075 
13 Δαπάνες λειτουργίας καί έξοπλισμοu ΥΑΣΒΕ καί ΠΣΑΚ 67.207 24.363 24.363 

Σύνολο 12.239.237 7.319.924 2.773.695 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



350 ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

ΛΙΜΑΝΙΑ 
Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

Περίοδος 

αfα 'Ονομασία εργου 
1-1-75 εως 31-12-77 1-1-78 εως 31-12-79 1-1-75 εως 31-12-79 

I Λιμήν Ραφήνας 8.009 10.741 18.750 
2 )) Καβουνησίου Κισσάμου Κρήτης 1.400 1.400 
3 )) Στυλίδος 350 350 
4 )) Εuδήλου ·Ικαρίας 9.149 1.000 10.149 
5 )) Μυτιλήνης 13.463 2.348 15.811 
6 ,} > 'Ιεράπετρας Κρήτης 4.211 4.211 
7 'Επείγοντα λιμενικά εργα 215.071 77.287 292.358 
8 ~Εργα προστασίας Λιμένος Σύρου 8.133 11.777 19.910 
9 Λιμήν Βόλου 23.078 6.173 29.251 
10 )) Μυκόνου 8.422 658 9.080 
11 )) Πατρών 21.200 21.200 
12 )) Σούδας 2.510 2.510 
13 )) Μυρίνης 2.240 4.950 7.190 
14 )) Πόρτο Χελίου 7.550 1.558 9.108 
15 )) Σκιάθου 9.183 6.950 16.133 
16 )) Κα τα κώλου 19.393 19.393 
17 )) Πευκακίων Βόλου 6.350 6.350 
18 )) Λακίου Λέρου 11.450 11.450 
19 )) 'Ηγουμενίτσης 24.000 2.507 26.507 
20 )) Ναυπλίου 48.970 48.970 
21 )) Βόλου 24.160 47.610 71.770 
22 )) ·Αλεξανδρουπόλεως 11.880 22.530 34.410 
23 )) 'Ιτέας 15.740 15.740 
24 )) 'Ερέτριας 3.597 3.597 
25 )) Ζακύνθου 7.507 7.507 
26 )) Ψαρρών 5.831 331 6.162 
27 )) Πατρών 32.640 31.400 64.040 
28 )) Γυθείου 19.264 1.544 20.808 
29 )) Καλαμάτας 10.763 441 11.204 
30 )) Καστελίου Κισσάμου Κρήτης 16.400 3.810 20.210 
31 )) Κορίνθου 21.549 11.813 33.362 
32 )) Κιάτου 33.899 8.649 42.548 

Ό 

33 )) ·Αλεξανδρουπόλεως 565 12.965 13.530 
34 )) Σύρου 6.200 28.270 34.470 
35 )) ~Ι ου 3.380 11.407 14.787 
36 )) Πύλου 4.640 4.640 
37 )) • Αστυπαλαίας 11.000 4.680 15.680 
38 )) 'Ηρακλείου 44.800 41.050 85.850 
39 )) • Αγνώντος Σκοπέλου 3.480 3.480 
40 )) Χαλκίδος 5.600 3.274 8.874 
41 )) Κυπαρισσίας 3.338 3.338 
42 )) Νεαπόλεως Βοιώ ν 850 850 
43 )) Πόρου 4.484 4.484 
44 )) Χίου 12.000 5.458 17.458 
45 )) • Αθηνιοϋ Θήρας 6.410 10.000 16.410 
46 )) Σάμου 11.970 8.500 20.470 
47 )) 'Α γ. Κήρυκου 'Ικαρίας 9.290 6.900 16.190 
48 )) 'Αγ. Κωνjνου 4.774 4.774 
49 )) Καβάλας 25.531 25.531 
50 )) · Αρκίτσης 6.778 6.778 
51 )) Σούδας 44.270 44.270 
52· Αποκατάσταση ζημιών παλ. προσην. Λιμ. 'Ηρακλείου 10.495 10.495 
53 Κατασκευή καί έξοπλισμός κρηπιδωμάτων Λιμ. Θεσ Ι κης 21.140 21.140 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΡΓ Α 

54 Κατασκευή έξωτ. λιμ. εργων δρμου Ν. Μηχανιώνας 

55 Λιμήν Βόλου 
56 » Ψαρρών 

57 » Γαυρίου 

58 » Σάμου 

59 » Ν. Σκιώνης Χαλκιδικής 

60 )) και 

61 » Πατρών 

62 » Βόλου 

Σύνολο 767.132 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 

αfα 'Ονομασία εργου 

9.287 
25,000 
2.440 
7.000 
4.000 
7.500 
30.000 
5.000 
5.000 

603.033 

Περίοδος 

9.287 
25.000 
2.440 
7.000 
4.000 
7.500 
30.000 
5.000 
5.000 

1.370.165 

351 

Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

1-1-75 εως 31-12-77 1-1-78 εως 31-12-79 1-1-75 εως 31-12-79 

I ·Αρδευτικά 'Ιωαννίνων 

2 • Αρδευτικόν Ταυρωποu-Καρδίτσης 
3 'Αρδευτικόν Κάτω Καλαμa 
4 'Αρδευτικά Πάμαρης Πρεβέζης 
5 • Αξιοποίησις Πεδιάδος ·Αχελώου 
6 'Αντιπλημμυρικά ΠΕβρου 
7 'Αρδευτικόν Πεδιάδος Θεσ Ι νίκης 
8 ·Αρδευτικά Πεδιάδος • Αλφειοu 
9 'Αρδευτικόν Πεδιάδος Νέστου 
10 'Αρδευτικόν Πηνειοu 'Ηλείας 
11 'Αντιπλημμυρικά Στρυμώνος 
12 Χείμαρροι Πατρών 

13 'Αντιπλημμυρικόν Βοιωτικοu Κηφισσοu 
14 'Αντιπλημμυρικόν Πεδιάδος 'Αλμωπίας 
15 • Αντιπλημμυρικόν Καλαμd- • Αλίφηκα 
16 ·Αρδευτικά πεδιάδος Κάτω Μεσσηνίας 
17 'Αξιοποίησις περιοχής ν Αρδα 'Έβρου 

18 ·Αντιπλημμυρικά Κομοτινής-Φιλιοuρή 
19 ·Αρδευτικά πεδιάδος Λαρίσης 
20 'Επείγοντα ciντιπλημμυρικά εργα 
21 Σύλληψις πηγών 'Αναβάλου-' Αργολίδος καί εργα 

προσαγωγής 

22 'Αποστραγγιστικά 1\λους Κανδήλας 
23 Προσαγωγός διώρυξ ciρδ. εργ. 'Ιεράπετρας 

24 'Αρδευτικόν περιοχής Γιαννιτσών 
25 'Αρδευτικά Σερρών 
26 Μεσαία ciντιπλημμυρικά εργα 

27 'Αρδευτικόν Νέστου Τμήμα Εύλάλου-Δεκάρχου 
28 Χείμαρροι 'Αγρινίου 

29 'Ενωτική διώρυξ 'Αλιάκμονος-' Αξιοu 
30 Ρουφράκτης Κερκίνης μετά δυτικοu ciναχώματος καί 

συναφών εργων 

31 'Αρδευτικά Στρυμονικοu Δημητριτσίου Σερρών 
32 'Εξόφληση έντόκων πιστοποιήσεων εργων 'Αλφειοu, 

'Αχελώου, ·Ιωαννίνων 

33 Κατασκευή φράγματος Μπραμιανοu 

34 Διευθέτησις ποταμοu Νεοχωρίτου Τρικάλων 

35 Διευθέ:τησις έκβολών Στρυμώνος 

Σύνολο 

79.847 
30.944 

27 
5.206 

631.052 
119.273 
258.295 
513.532 

1.610 
1.413.998 

153.600 
14.601 
95.027 
11.733 
16.651 

188.809 
1.220.477 

49.024 
129.335 
92.703 

320.519 
70.068 
43.010 
68.964 

1.173.291 
175.060 

3.137 
19.800 
47.130 

201.265 
187.649 

329.355 
89.260 
9.553 

44.045 

7.807.850 

5.612 

25.162 
137.264 
95.700 
29.968 

31l.l52 
294.268 

27.938 

25.998 
31.858 

343.010 

24.338 

79.386 
37.979 

625.910 
668.817 
43.705 

114.783 

321.801 
404.917 

170.067 
167.110 

58.561 

4.045.304 

85.4 
30.9 

5.2 
656.2 
256.5 
353.9 
543.5 

1.6 
1.725.1 

447.8 
14.6 

122.9 
11.7 
42.6 

220.6 
1.563.4 

49.0 
153.6 
92.7 

399.9 
ιοs .ο4ι 

43.010 
694.874 

1.842.108 
218.765 

3.137 
19.800 

161.913 

523.066 
592.566 

499.422 
256.370 

9.553 
102.606 

11.853.154 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



352 ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 
Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

Περίοδος 

αΙα 'Ονομασία εργου 
1-1-75 &ως 31-12-77 1-1-78 &ως 31-12-79 1-1-75 εως 31-12-79 

I 'Αποχετευτικά 'Ηλιουπόλεως Θεσlκης 9.299 9.299 
2 'Εξυγιαντικά κεντρικής παραλίας περιοχής Θεσ Ι κης 70.933 28.722 99.655 
3 'Αντιπλημμυρικά Λεκανοπεδίου 'Αττικής 7.000 7.000 
4 • Αντιμετώπισις έκτάκτων άναγκών έκ πλημμυρών 

Λεκανοπ. ·Αττικής 96.151 308.840 404.991 
5 'Αποχετευτικά εργα Φαληρικοί> όρμου 548.946 449.750 998.696 
6 'Αποχετευτικά εργα Δενδροποτάμου Θεσ I κης 108.133 158.313 266.446 
7 'Αποπεράτωσις άποχετευτικών Μεσολογγίου 314.868 40.729 355.597 
8 'Αποχετευτικά Δήμου Ταύρου (Έσταυρ.) 4.500 4.500 
9 Διαμόρφωσις κοίτης Κηφισσοί> καί συμβαλλόντων 

ρευμάτων 110.002 362.088 472.090 
10 ·Αποχετευτικά μείζονος περιοχής Πρωτευούσης 232.977 370.827 603.804 

Σύνολο 1.502.809 1.719.269 3.222.078 

ΔΗΜΟΣΙΆ ΚΤΙΡΙΑ 
Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

αΙα 'Ονομασία εργου 

'Υπουργείον ·Εξωτερικών 

I 'Υπουργείον 'Εξωτερικών (νέα πτέρυξ) 
2 Γενικόν προξενείον Σκοπίων 

3 'Ανακαίνισις- διαρρύθμισις-έπέκτασ. Μεγάρου Μαξίμου 

4 ·Ανακαίνισις- διαρρύθμισις κ.λ.π. ·Ανακτόρου 'Ηρώδου 

του ' Α ττικοί> 

'Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως 

I Κτίριον ύπηρεσιών Χωροφυλακής Καβάλας 

2 ΚτίριονΖ' Α.Τ. ΘεσΙκης 

3 >> ύπηρεσιών Χωροφ. Γιαννιτσών 

4 >> άνδρών τμήμ. έλέγχου διαβατηρίων Εuζώνων 

5 >> ύπηρεσιών Χωροφ. 'Ιωαννίνων 

6 >> Σταθμοί> Χωροφ. Παλαιοκαστρίτσης 

7 Κτιριακό συγκρότημα ύπηρεσιών Χωροφυλακής 

• Αμυγδαλέζα 
8 Κτίριον · Αστυνομ. Τμήμ. Μελιγαλa 
9 Κτίριον ύπηρεσιών Χωροφ. Καρπενησίου 

ΙΟΎπηρεσία Χωροφ. Ήγουμενίτσης 

11 'Αποπεράτωσις • Αστυν. Τμήμ. Ήρακλείας Σερρών 
12 Κτίριον κοιτώνων άνδρών τμήμ. έλέγχου διαβατηρίων 

Προμαχώνος 

13 Κτίριον κοιτώνων άνδρών τμήματος έλέγχου διαβατηρίων 
Κήπων 

14 Κτίριον έλέγχου διαβατηρίων Πυθίου 
15 Σχολή δπλιτών Χωρiκής Κατασκ. Σκιαδών Γραφείων 

·Ιερέως κ.λ.π. 

16 Κτίριον · Αστυν. Τμήμ. Ποροίων Σερρών 

Περίοδος 

Ι-1 -75 εως 31-12-77 Ι.Ι-78 &ως 31-12-79 Ι-1-75 &ως 31-12-79 

150.362 
16.400 
17635 

121.904 

10.635 
6.415 
5.032 
3.425 

11.858 
870 

106.769 
1.296 
6.885 
3.081 

221 

5.212 

4.300 
1.350 

938 

123.805 
8.481 

2.980 
3.685 

927 
1.630 

228 

71.869 

6.563 

890 

7.130 
1.345 

2.949 

274.167 
24.881 
17.635 

121.904 

13.615 
10.100 
5.959 
5.055 

11.858 
1.098 

ι:Ί8 .638 

1.296 
13.448 
3.081 

221 

6.102 

11.430 
2.695 

938 
2.949 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓ Α 353 

'Υπουργείον 'Εσωτερικών 

ι Διοικητήριον Ξάνθης 9.700 9.700 
2 )) Δράμας (οίκοπ. + άνεγ.) 61.944 25.460 87.404 
3 )) Καβάλας 40.866 3.456 44.322 
4 )) 'Εδέσσης (οίκοπ. + άνεγ.) 59.283 9.836 69.1ι9 

5 )) Καλαμάτας 45.443 8.232 53.675 
6 )) Καστοριάς 44.048 9.000 53.048 
7 )) 'Α γ. Νικολάου 26.622 26.622 
8 )) Φλωρίνης 2.640 2.640 

'Υπουργείο Δημοσίων 'Έργων 

ι Κτίριον 'Ωδείου 'Αθηνών (Συμμετοχή) 62.000 62.000 
2 Μέγαρο Προεδρίας τής Δημοκρατίας α) 'Εργασίες άνα-

καινίσεως, διαρρυθμ. ύπογείου καί Β' όρόφου 

β) 'Εσωτερική διακόσμηση καί έπίπλωση Β' όρόφου ι2.ιοο 12. ιοο 

Σύνολο 824.494 303.206 1.127.700 

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ 
Τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

Περίοδος 

αjα 'Ονομασία εργου 
ι-ι-75 &ως 3ι-ι2-77 ι-ι-78 &ως 3ι-ι2-79 ι-ι-75 εως 3ι-ι2-79 

ι VΥδρευσις Πατρών 13.000 5.000 18.000 
2 'Οριστικά εργα ύδρεύσεως πρωτ. έκ Μόρνου 6.834.549 6.988.940 13.823.489 
3 "Υδρευσις πόλεως 'Ηρακλείου 45.213 45.213 
4 'Ύδρευσις μείζονος πόλεως Θεσjκης 721.229 300.340 ι .021.569 
5 'Ύδρευσις πόλεως Λαρίσης 6.960 8.900 ι5.860 

6 Σύλληψις-ύδρομάστευσις-συγκέντρ. μεταφ. πηγών Καλια-

κούδας Βόλου καί πρόσκτησις πηγών Κουκουράβα ι9.440 2.500 21.940 
7 'Εξωτερικόν ύδραγωγείον Καβάλας 27.753 18.499 46.252 
8 'Εξωτερικόν δίκτυον οίκισμοu Παλίο,υ, Τσιφλικίου, 

ν Ασπρης "Αμμου Δ. Καβάλας 3.340 ιΟ.353 13.693 
9 Κατασκευή νέου άντλιοστασίου Δήμου 'Ιωαννίνων 2.685 1.630 4.3ι5 

ι ο. Υδροδότηση πόλεως Θεσ I κης έξ ύπογείων ύδάτων 
περιοχής 'Αξιου ι7ι.646 61.687 233.333 

ι ι' Αντλιοστάσιο-ώθητικός άγωγός είς περιοχήν 

Καρυωτίσσης Ν. Πέλλης 75.585 ι4Ι.5ιο 217.095 

Σύνολο 7.92ι.4ΟΟ 7.539.359 15.460.759 

ΓΕΦΥΡΕΣ 
τά ποσά σέ χιλ. δρχ. 

αfα 

ι 

2 
3 
4 

'Ονομασία εργου 

Γέφυρα Ριμνίου περιοχής Πολυφύτου 
)) Σερ βίων 
)) 'Ορχομενου 

)) Κουτσοχείρου 

Σύνολον 

Περίοδος 

ι-ι-75 &ως 3ι-ι2-77 ι-ι-78 &ως 3ι-ι2-79 ι-ι-75 &ως 3ι-ι2-79 

95.799 95.799 
10.536 ιο.536 

ι2.Οι2 12.Οι2 

27.436 27.436 

106.335 39.448 145.783 
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31 4ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, άπευθύνει, 

κατά τήν παραμονή του Νέου 'Έτους, μήνυμα πρός 

τόν έ;λληνικό λαό: 

«'Ελληνίδες, "Ελληνες, 

»Μέ τήν εύκαιρία τοiί καινούργιου χρόνου, πού 

διαδέχεται σέ λίγο τόν παληό, άπευθύνω πρός όλους 

σας έγκάρδιες εύχές γιά τήν άτομική καί οΙκογενεια

κή σας εύτυχία καί γιά τήν έπαγγελματική σας προ

κοπή. Ή άλλαγή τοiί χρόνου εlναι πάντα ενα τέρμα 

καί μιά άφετηρία. Προσδοκίες πού έκαναν τόν κύκλο 

τους καί όραματισμοί πού περιμένουν τήν σειρά 

τους. 'Απολογισμοί τών πεπραγμένων τοiί παρελ

θόντος καί σχεδιασμοί τών έπιδιώξεων τοiί μέλλον
τος. 

»Εlναι άτομικά καί έθνικά χρήσιμο νά έπιχειροiί

με τίς ώρες αύτές αύτοκριτική. "Ήρεμη καί εΙλικρι

νή. Διαπιστώνοντας τά έπιτεύγματα τοiί παρελθόν

τος, άντλοiίμε αΙσιοδοξία καί αύτοπεποίθηση. 
»'Επισημαίνοντας τά σφάλματά μας, φρονιματι

ζόμαστε καί γινόμαστε έμπειρότεροι. Γιατί πείρα ε{

ναι κυρίως τό όνομα πού δίνουν οί άνθρωποι στά 

λάθη τους. 
)) . ο χρόνος πού φεύγει ε{ναι ενας άπό τούς πιό 

σημαντικούς στήν νεώτερη ι'στορία μας. Μέσα σ' 

αύτόν ή χώρα μας έγινε όριστικά τό δέκατο μέλος 

τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος. 'Απέκτησε έτσι τό αί

σθημα τής άσφάλειας πού άναζητοiίσε στή μακρά 

ίστορία της. Καί άνοιξε καινούργιους όρίζοντες γιά 

τήν δραστηριότητα τών παιδιών της. 

»Θά πρέπει έπίσης νά σημειωθή μέ ίκανοποίηση 

ότι κατά τόν χρόνο αύτόν ή Έλλάς στάθηκε πρα

γματική όαση κοινωνικής γαλήνης καί πολιτικής 

σταθερότητος, μέσα σ, ενα κόσμο άσταθή καί άναρ

χούμενο. 'Αλλά καί πέραν αύτών, κατά τό ίδιο αύτό 

χρόνο ένισχύθηκε ή διεθνής θέση καί τό κiίρος τής 

χώρας μας ένώ ή οΙκονομία μας, παρά τίς γνωστές 

άδυναμίες της, έπέδειξε άξιόλογη άντοχή στήν πίε
ση τής διεθνούς οΙκονομικής κρίσεως. 

»Καί νομίζω ότι έχω καθήκον νά σiiς ύπενθυμίσω 

καί πάλι ότι, γιά νά έκτιμήσεtε τήν παρούσα κατά

σταση τής χώρας, εlναι άνάγκη νά τήν συγκρίνετε 

τόσο μέ τό παρελθόν, όσο καί μέ τήν θλιβερή καί 

έπικίνδυνη κατάσταση πού έπικρατεί σήμερα σέ όλό

κληρο τόν κόσμο. 

>>"Η δη, όμως, μαζί μέ όλο τόν κόσμο μπαίνομε 

καί έμείς σέ μιά περίοδο δυσχερειών. Μιά περίοδο 

πού θά άποτελέση πρόκληση γιά τήν έθνική μας φι

λοτιμία καί γιά τίς άτομικές μας άρετές. 

»'Όπως γνωρίζετε, ή παγκόσμια οΙκονομική κρί

ση παίρνει ifδη έπικίνδυνες προεκτάσεις πολιτικές. 

Καί άπειλεί μέ άποδιοργάνωση οiκονομική καί πο

λιτική τόν κόσμο. 

>.ι. Ή κρίση αύτή εlναι φυσικό νά έπηρεάζη καί 

τήν δική μας οΙκονομία καί νά έπιβάλλη τήν άνάγκη 
όρισμένων θυσιών. Ή άγνόηση τής πραγματικότη

τος αύτής άποτελεί1 έπικίνδυνη άφέλεια if καί ύπο
κρισία. 

» 'Εξ άλλου, μέσα σ' αύτό τό διεθνές κλίμα, ή 
'Ελλάς όφείλει στόν χρόνο πού μiiς έρχεται, νά έν

τείνη τίς προσπάθειές της, γιά νά προσαρμοσθή 

στήν ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα καί νά 

τήν άξιοποιήση . 'Ενώ συγχρόνως θά πρέπει νά έπα
γρυπνή καί νά ένισχύη τήν άσφάλειά της, έφ' όσον 

τά έθνικά μας θέματα, χωρίς εύθύνη δική μας παραμέ

νουν έκκρεμή. 

»Τά θέματα πού σiiς άνέφερα δέν εlναι βέβαια 

κομματικά if ταξικά, γιά νά τά κάνουμε άντικείμενα 
άνταγωνισμών. Εlναι θέματα έθνικά. Κοινός παρα

νομαστής τους εlναι κατά βάσιν ό έξωτερικός παρά

γων. Γι ' αύτό καί ή άντιμετώπισή τους άπαιτεί έθνι
κή ένότητα, κοινωνική συνοχή καί πρό παντός πει

θάρχηση στό γενικόν συμφέρον. Μόνο σέ ενα κλίμα 

έθνικής έγρηγόρσεως μπορούν τά θέματα αύτά νά 

άντιμετωπισθοiίν. 'Η {στορ ία μiiς διδάσκει ότι όσες 

φορές άγνοήσαμε τίς άλήθειες αύτές, τιμωρηθήκαμε 

σκληρά. 

»Δέν νομίζω ότι χρειάζεται νά έπιμείνω στίς γνω

στές παραινέσεις μου γιά τήν συμπεριφορά μας ώς 

πολιτών. Τό σωστό τό ξέρομε όλοι. Ξέρομε όλοι τά 

αίτια, πού προκαλούν τίς δυσχέρειες πού άντιμετω

πίζομε. 'Όπως ξέρομε ότι ή θεραπεία τους έξαρτiiται 

κατά μέγα μέρος άπό μaς τούς ίδιους. 

» 'Εκείνο πού μiiς χρειάζεται ε{ ναι ή βούληση νά 

πράξωμε τό σω~τό καί τό θάρρος νά άναδεχθοiίμε 
όλοι τίς εύθύνες μας. 

»Γιά νά άποφύγουμε όδυνηρές στερήσεις στό 

μέλλον, θά πρέπει νά περιορίσουμε σήμερα λογικά 

καί άνώδυνα τίς άνάγκες μας, όπως τό κάνουν όλες οί 

χώρες, άκόμη καί οί Ισχυρότερες. 

»Πιστεύω ότι ό καινούργιος χρόνος, παρά τίς δυ

σμενείς προβλέψεις πού τόν συνοδεύουν, μπορεί νά 

ε{ ναι σχετικά καλός. "Α ν βέβαια έπιστρατεύσουμε 

τίς άρετές μας, πού τίς έχομε σάν λαός καί τίς άδρα

νοποιοiίμε συνήθως στούς εύκολους καιρούς. Στή 

ζωή πολλές φορές οί δυσκολίες γίνονται κίνητρο γιά 

περισυλλογή, ξυπνούν καί έντείνουν τήν άγωνιστικό

τητά μας καί τελικά δδηγοiίν σέ καινούργιες καίμε

γαλύτερες κατακτήσεις. 'Ελπίζω ότι τήν διαπίστωση 

αύτή θά τήν έπιβεβαιώση ό καινούργιος χρόνος. 

»Καί μέ τήν έλπίδα αύτή, άπευθύνω πρός όλους 

σας καί στόν καθ' ε να χωριστά τίς καλύτερες εύχές 

μου». 

I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

·Ο Κ. Καραμανλής, κατά τήν καθιερωμένη έπί-
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ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕτΟΣ 

'Επισκόπηση, σέ συνεργασία μέ τόν ύπουργό Ν. Ζαρντινίδη, τής προόδου 

στόν τομέα τών Δημοσίων ΥΕργων (aνω). Ή λεωφόρος Συγγροv (κάτω). 

355 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



356 ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

σκεψη καί κοπή τής πρωτοχρονιάτικης πίττας στή 

Στρατιωτική Λέσχη έκφωνεί σύντομη δμιλία: 

«Σiiς ευχαριστώ, γιατf μοv δώσατε τήν ευκαιρfα 

νά γιορτάσω καf φέτος μαζί σας τήν Πρωτοχρονιa. 

»'Όπως σiiς εlπα καί πέρυσι, όταν βρίσκομαι άνά

μεσά σας, αiσθάνομαι τόσο Ιiνετα, όσο Ιiνετα αlσθά

νομαι στό σπίτι μου. 

>Πόν χρόνο πού έκλεισε σήμερα, τόν ζήσαμε μέ 
άσφάλεια, μέ εiρήνη καί μέ έλευθερία. Καί αυτό έχει 

σημασία πρωταρχική σέ μιά έποχή πού ol περισσο
τεροι λαοί του κόσμου στερούνται αυτών τών άγα

θών. Καί θά έλεγα σέ μιά έποχή πού εlναι έχθρική 

πρός τά άγαθά τής άσφάλειας, τής εiρήvης καί τής 

έλευθερίας. Στήν δμαλή αυτή έξέλιξη τής έθνικfjς 
μας ζωής, ή συμβολή τών ένόπλων δυνάμεων τής χώ

ρας ύπήρξε άσφαλώς άποφασιστική. Καί άξίζουv γι ' 
αυτό τήν ευγνωμοσύνη όλων μας. 

»Γνωρίζω πόσο σκληρή εlναι ή στρατιωτική ζωή. 

Γνωρίζω όμως έπίσης ότι ή ζωή αυτή εlναι συνδεδε

μένη μέ μιά άποστολή. Καίόταvοl άνθρωποι θέτοvν 
στόv έαυτό τους κάποια άποστολή, δίνουν άξία καί 
περιεχόμενο στή ζωή τους. 'Ο Καβάφης τό λέει αυτό 

πολύ χαρακτηριστικά, ζωντανά: "Τιμή σ ' έκείνοvς 

όπου στήν ζωή των ώρισαν καί φυλάγουν Θερμοπύ

λες". 

»Εlναι βέβαια λυπηρό πού στήν καταναλωτική 

έποχή μας τά {δανικά παρεχώρησαν τή θέση τους 

στόν ευδαιμονισμό. Τό φαινόμενο αυτό εlναι άvησυ

χητικό. Καί θά πρέπει νά τό προσέξη ή ποικιλώvυ
μη ήγεσία του τόπου μας καf νά διδάξει στόν λαό ότι 

ή ευδαιμονία δέν συμπίπτει μέ τόν ειJδαιμονισμό. Καί 

αvτό χρειάζεται περισσότερο στήν έποχή αυτή Πού 
ζούμε, δεδομένου ότι, όπως εlπα πολλές φορές, δ τό

πος μας μαζί μέ όλο τόν κόσμο μπα{νει σέ μιά περίο

δο οiκονομικών δυσχερειών». 

ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 1980 

Μέ τήν ελευση τοu νέου ετους έντείνεται δ δτtμο
σιογραφικός θόρυβος καί πληθαίνουν τά σχόλια μέ 

άντικείμενο τήν ένδεχόμενη μετάβαση του Κ. Καρα

μανλή στήν προεδρία τής Δημοκρατίας, μετά τήν 

έπικείμενη έκπνοή τής θητείας του Κ. Τσάτσου, ,σέ 

τέσσερις μήνες. 

Μεταξύ των Πολλών σχετικών δημοσιευμάτων, 
ένδεικτική του γενικοί) κλίματος εΙ ναι δυνατό νά θε

ωρηθεί άνταπόκριση του Γαλλικοu Πρακτορείου Εί

δήσεων (AFP} άπό τήν 'Αθήνα: 

' Ο έπόμενος πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας 

θά ε{ ναι ό κ. Κωνσταντίνος Καραμανλης, φρονοuν σχεδόν 

όμόφωνα oi πολιτικοί, διπλωματικοί καί δημοσιογραφικοί 

κύκλοι τής 'Αθήνας. 

Ό ίδιος ό κ. Καραμανλης, πιστός στήν άρχή της «μυ

στικότητας» πού διακρίνει τήν πολιτική, άκόμη καί τήν 

ίδιωτική ζωή του, έξακολουθεί νά μήν !\χει &ποκαλύψει τίς 

προθέσεις του. 'Όμως, oi πολιτικοί σχολιαστές διακρί
νουν διαρκως περισσότερα γκωλλικά χαρακτηριστικά 

στήν συμπεριφορά του. 'Ολόκληρος ό πολιτικός κόσμος 

περιμένει μέ αύξανόμενη άδημονία «τάς είδούς του Μαρτί

ου». Πράγματι, κατά τήν ήμερομηνία αύτή θά πρέπει νά 

άναγγείλει τήν άπόφασή του νά έπιδιώξει τό ϋψιστο &ξίω
μα τής χώρας. 

'Ο κ. Καραμανλης, πού έπανήλθε τό 1974 γιά νά άπο
καταστήσει τήν δημοκρατία στήν ' Ελλάδα, δέν θέλει μέ 

τήν πρόωρη άποκάλυψη των σχεδίων του νά διακινδυνεύ

σει τήν σταθερότητα μιί'iς χώρας, ή όποία εξακολουθεί νά 

ε{ναι τραυματισμένη άπό τά έπτά χρόνια δικτατορίας των 

συνταγματαρχων. Προτιμί'i νά κρατήσει δσο γίνεται πε

ρισσότερο κλειστό τό κουτί της Πανδώρας, πού ό άρχηγός 

του κυριότερου άντιπολιτευτικου κόμματος, κ. 'Ανδρέας 

Παπανδρέου, προσπαθεί νά άνοίξει. 
'Ο πρωθυπουργός δέν σταματa νά έργάζεται γιά νά δώ

σει στήν ' Ελλάδα εύρωπαϊκή διάσταση καί νά τήν άπελευ

θερώσει άπό αύτό πού όρισμένοι σχολιαστές χαρακτηρί

ζουν ί\μμονο τοπικισμό, άναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στίς 

δύσκολες σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. Σύμφω

να μέ διπλωματικούς παρατηρητές, ό κ. Καραμανλης θά 

αίσθανόταν περισσότερο ελεύθερος νά εγκαταλείψει τό 

τωρινό άξίωμά τόυ, άν θά μποροuσε νά ρυθμίσει προηγουμέ
νως τό θέμα της επανόδου της ' Ελλάδος στήν ένια ία διοί

κηση του ΝΑΤΟ, άπό τήν όποία άποχώρησε τό 1974 δια
μαρτυρόμενη κατά τής άδιαφορίας τής 'Ατλαντικής Συμ

μαχίας γιά τήν τουρκική εισβολή στήν Κύπρο. Θά έπιθυ

μοuσε, πρό παντός, νά ε{ναι βέβαιος δτι τό κόμμα του, ή 

Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται σέ καλά χέρια. 

Πρός τό σκοπό αύτό δύο άνδρες ε{ ναι, κατά τήν γενική 

γνώμη, ο{ ένδεδειγμένοι. Οί ύπουργοί 'Αμύνης, κ. Εύάγγε

λος 'Αβέρωφ, κ:αί Έξωτερικων, κ. Γεώργιος Ράλλης. Τά 

λαγωνικά των πολιτικων έφημερίδων σημείωσαν δτι, κατά 

τίς τελευταίες ήμέρες, ό κ:. 'Αβέρωφ, πού ε{ναι γνωστός γιά 

τά άτλαντικά του αίσθήματα, ε{ χε δεχθεί στό γραφείο του 

τούς περισσότερους ύπουργούς τής κυβερνητικής όμάδος. 

'Η προσωπική θέση του κ:. Καραμανλή στή χώρα ε{ ναι 

τέτοια, ωστε, δπως βεβαιώνουν οί πολιτικοί σχολιαστές, 

εΙναι βέβαιοι δτι θά έξασφάλιζε περισσότερο &πό τό 80% 
των ψήφων, άν ή έκ:λογή του άρχηγοu του Κράτους γινό

ταν μέ καθολική ψηφοφορία. 

' Αντίθετα, ή όμάδα του πάσχειάπό κάποια φθορά τής 

έξουσίας, πού προσπαθείνά εκμεταλλευθεί σέ βάθος ή σο

σιαλιστική άντιπολίτευση στό πρόσωπο του κ, 'Ανδρέα 

Παπανδρέου. 'Ο τελευταίος, δπως ί\δειξε κατά τήν συζή

τηση έπί τής έξωτερικ:ής πολιτικής στήν Βουλή τήν περα

σμένη Παρασκευή, γνωρίζοντας τά άντιαμερικανικά αισθή

ματα πού προκάλεσε ή ύπόθεση τής Κύπρου, άπηύθυνε 

προειδοποιήσεις κατά τής πολιτικής προσεγγίσεως μέ τό 

ΝΑΤΟ του κ:. Καραμανλή καί του ύπουργου του ' Αμύνης 

κ. 'Αβέρωφ, καθώς καί κατά τής πολιτικής ύπέρ τής ΕΟΚ. 

'Εν τούτοις, ό οίκονομικ:ός τομέας ε{ναι έκείνος στόν 

όποίο βασίζεται γιά νά έπιτύχει νίκη σέ περίπτωση ένδε

χομένων yενικων έκ:λογων, των όποίων ή τωρινή Κυβέρ
νηση θά μποροuσε νά έπισπεύσει τήν ήμερομηνία γιά τό 

τέλος του !\τους, πρίν χειροτερέψει ή κατάσταση στή χώ

ρα, έξαιτίας του αύξανόμενου πληθωρισμοί). 
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'Εν πάση περιπτώσει, δ κ. Καραμανλής, liν άναλάβει 

τήν προεδρία, σκοπεύει χωρίς νά έφαρμόσει ~να προεδρικό 

καθεστώς, πράγμα πού δέν έπιτρέπει τό Σύνταγμα, νά χρη

σιμοποιήσει δλες τίς έξουσίες πού τοϋ παρέχει, άντίθετα 

"πρός τό σημερινό άρχηγό τοϋ Κράτους κ. Κ. Τσάτσο, πού 

εχει περιορισθεί σέ ~να ρόλο σχετικά άφανfj ι οι. 

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, μέ 

τή συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, 

Κ. Παπακωνσταντίνου, του ύπουργου καί του ύφυ

πουργου Παιδείας, Ι. Βαρβιτσιώτη καί Χ. Καρατζά, 

καθώς καί των πρυτάνεων των 'Ανωτάτων 'Εκπαι

δευτικών 'Ιδρυμάτων. 'Ο πρωθυπουργός έξέθεσε 

στούς συνομιλητές του τά βασικά προβλήματα τής 

όργανώσεως καί λειτουργίας τής 'Ανωτάτης 'Εκ

παιδεύσεως καί ζήτησε τήν κατάθεση, στά δρια συγ

κεκριμένης προθεσμίας, τής ύπεύθυνης γνώμης τους 

πάνω στά θέματα πού συνδέονται μέ τή διδασκαλία 

καί τίς έξετάσεις. 

Στήν άρχή τής συσκέψεως, ό Κ. Καραμανλής 

άναφέρθηκε γενικά στήν έκπαιδευτική πολιτική, 

ίδιαίτερα στόν τομέα των άνώτατης παιδείας, καί τό

νισε δτι τρείς ε{ ναι οί βασικές της πλευρές: ή έξασφά

λιση, στό μέτρο του δυνατου, των άναγκαίων πιστώ

σεων γιά τή χρηματοδότηση των έκπαιδευτικών 

δαπανών, ή έπάνδρωση τών ίδρυμάτων μέ κατάλληλο 
καί έπαρκές έκπαιδευτικό προσωπικό καί ή έφαρμο

γή σύγχρονων έκπαιδευτικών προγραμμάτων, προ

σαρμοσμένων στίς άναπτυξιακές άνάγκες τής χώρας 

καί παρατήρησε: 

«Κατά κανόνα στήν 'Ελλάδα άπασχολούμεθα μέ 

τό πρώτο θέμα, lνώ εlναι βέβαιο ότι, χωρ{ς κατάλλη
λα έκπαιδευτικά στελέχη καί χωρίς πρόσφορα εκ

παιδευτικά προγράμματα, ή χρηματοδότηση, όσοδή

ποτε μεγάλη καί άν εlναι, παραμένει &λυσιτελής, 

καμμιά φορά δέ καί βλαπτική, γιατί διαιωνίζει τήν 

άτελή, κατεστημένη καί άναπροσάρμοστη παιδεία. 

Πάντως, μέ τήν εuκαιρία αuτή πρέπει νά σiiς ύπενθυ

μίσω ότι ol πιστώσεις πού διετέθησαν τό 1979 γιά 
τήν άνωτάτη παιδεία έφθασαν τά 8.160 έκατ. δρχ., 
έναντι 2.470 έκατ. δρχ. τό 1974· δηλαδή ύπερετρι
πλασιάσθη καν)>. 

Στή συνέχεια, ό πρωθυπουργός άνέλυσε τίς προϋ

ποθέσεις άποτελεσματικότητας τής έκπαιδευτικής 

πολιτικής, πρός τήν όποία ή Κυβέρνηση εχει στρέ

ψει άμέριστη τήν προσοχή της, ύπογραμμίζοντας: 

«"Οπως γνωρίζετε, ή παιδεία δέν εlναι κατ' άρ

χήν ζήτημα νόμων καί κανονισμών. Εlναι κατ' έξο

χή ν θέμα βαθμοί5 tκτιμήσεως τής σημασίας της άπό 

μέρους τών φορέων της καί συνειδήσεως άποστολής 

διδασκόντων καί διδασκομένων. 'Η lπιτυχία τής έκ-

παιδευτικής προσπαθείας, πού εlναι αύτόχρημα έθνι

κό καί όχι πολιτικό πρόβλημα, έξαρτiiται άπό τήν 

έκταση τής συναισθήσεως εuθύνης, μέ τήν όποία θά 

lπιδοθοί5ν στό καθήκον τους ή Πολιτεία, ol έκπαι
δευταί καί οί έκπαιδευόμενοι. 

))Θά έχωμε εΙσέλθει στόν όρθό δρόμο, όταν ol μέν 
καθηγηταί άναγνωρίσουν ώς άποκλειστικό χρέος 
τους! τήν παραγωγή χρησίμων έπιστημόνων καί πο
λιτών, οί δέ σπουδασταί ώς βασικό τους καθήκον τήν 

άρτια έπιστημονική μόρφωσή τους. Εlναι αυτονόητο 

ότι οί φροντίδες τής Πολιτείας δέν θά εlναι άρκετές 

γιά τόν σκοπό αUτό, γιά τόν όποίο όλοι μοχθοί5με, άν 

δέν τό θελήσετε καί σείς, καί ol ίδΊοι οί σπουδαστές. 
'Έχουμε ύποχρέωση νά ύπενθυμίσουμε πρός όσους 

έχουν τό προνόμιο νά σπουδάζουν, ότι χιλιάδες άλ

λοι νέοι μοχθοί5ν στά έργοστάσια καί στά χωράφια, 

καθιστώντας μέ τόν ίδρώτα τους δυνατή τή λειτουρ

γία τών άνωτάτων έκπαιδευτικών ίδρυμάτων. Δυστυ

χώς, ή κατανόηση αuτή δέν έχει . πάντοτε έπιδειχθή 
άπό τής πλευρiiς τών σπουδαζόντων καί ή βαρύτητα 

του γεγονότος δέν έχει έξαρθή άπό τής πλευρiiς τών 
διδασκόντων. 

))Εlναι περιττό .νά τονίσω δτι παρά τίς έντονες καί 
συνεχείς προσπάθειες πού καταβάλλει τό Κράτος, 

tξακολουθοί5ν νά ύπάρχουν λειτουργικές άδυναμ{ες 
στήν παιδεία, τίς όποίες όφείλουμε νά άντιμετωπί

σουμε σέ στενή συνεργασία. 

))Κατά τήν τελευταία περίοδο σημειώθηκαν στό 

χώρο τών άνωτάτων έκπαιδευτικών lδρυμάτων άπαρά

δεκτες ένέργειες άπό μέρους περιορισμένης μερίδας 

φοιτητών, πού προκάλεσαν άνωμαλίες στήν λει

τουργία τους. Γιά τίς ένέργειες αuτές προβλήθηκαν 

ώς άφορμή οί έξεταστικές διατάξεις του Ν. 815, πού, 
ώστόσο, καθώς γνωρίζετε, θεσπίσθηκαν μέ τή ρητή 
if σιωπηρή συναίνεση όλων τών έκπαιδευτικών πα
ραγόντων, γιά νά τεθή τέρμα στήν άσυδοσία πού lπι

κρατοί5σε στά άνώτατα έκπαιδευτικά ίδρύματα. 'Η 

κοινή γνώμη γνωρίζει δτι οί tξεταστικές διατάξεις 

του Ν. 815 στηρίζονται στά πορίσματα δύο μεγάλων 
tπιτροπών, πού εlχαν συσταθή άμέσως μετά τήν με

ταπολίτευση γιά θέματα άνωτάτης παιδείας. Γιά τή 

θέσπιση τών διατάξεων αuτών δέν διατύπωσαν άν

τιρρήσεις τά ΑΕΙ, στά όποία lστάλησαν τά πορίσμα

τα τών παραπάνω έπιτροπών. Μέ τίς διατάξεις αuτές, 
τέλος, συμφώνησαvκατά τό πλείστον όλοι ol πρυτά
νεις καί άντιπρυτάνεις σέ σύσκεψη τόν Αύγουστο 

του 1978, ύπό τήν προεδρία του άντιπροέδρου τής 
Κυβερνήσεως. 

))Παρ' όλα αύtά, ή Κυβέρνηση, λόγω τής άνατα

ραχής πού δημιουργήθηκε τόν τελευταίο καιρό στό 

χώρο αuτό καί τών δισταγμών πού έκδηλώθηκαν άπό 

μέρους tκείνων πού ώφειλαν νά έφαρμόσουν τόν νό

μο, έκρινε χρήσιμο νά ζητήση τήν ύπεύθυvη γνώμη 

σας τόσο γιά τίς έξεταστικές διατάξεις του Ν. 815, 
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όσο καί τό γενικώτερο θέμα τών διδακτικών συνθη

κών στά ΑΕΙ καί τfίς προσφορώτερης όργανώσεως 

τfίς διδασκαλίας, τών προγραμμάτων, τών μεθόδων 

, καί τών συγγραμμάτων»ιο2. 

Μετά τόν πρωθυπουργό, οί πρυτάνεις ύποστήρι

ξαν δτι άποκλείεται ή έπάνοδος στό έξεταστικό κα

θεστώς πού ίσχυε πρίν άπό τό Ν. 815, άλλά, έπειδή ή 
νομοθετική αύτή ρύθμιση παρουσίασε προβλήματα 

στήν έφαρμογή της, θά ήταν χρήσιμο νά έπανεξετα

στεί σ' δ,τι άφορα τίς έξεταστικές διατάξεις της. 

Παράλληλα, οί πρυτάνεις εθιξαν καί άλλα είδικότε
ρα θέματα μέ άναφορά στήν άνώτατη παιδεία. Μετά 
τήν δλοκλήρωση τής σχετικής συζητήσεως, κατόπιν 

προτάσεως τοϋ Κ. Καραμανλή, μέ τήν όποία συμφώ

νησαν ολοι οί παρόντες, άνακοινώθηκαν οί άκόλου

θες άποφάσεις: 

«l. Συγκροτείται έπιτροπή άπό τούς πρυτάνεις δλων 
των ΑΕΙ ύπό τήν προεδρίαν τοϋ πρυτάνεως τοϋ Πανεπι

στημίου 'Αθηνών, μέ συμμετοχή τοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ 

καί τοϋ άναπληρωτοϋ γενικοϋ διευθυντοϋ 'Ανωτάτης 'Εκ

παιδεύσεως τοϋ ύπουργείου Παιδείας. • Η έπιτροπή αύτή 
μέχρι τής 15ης Μαρτίου θά ύποβάλη προτάσεις έπί των 

κάτωθι ύπό τοϋ πρωθυπουργοϋ τεθέντων θεμάτων: (α). 'Επί 

των θεωρουμένων άναγκαίων τροποποιήσεων των έξετα

στικ&ν διατάξεων τοϋ Ν. 815, ή έφαρμογή των δποίων ώς 
έκ τούτου άναστέλλεται γιά τό τρέχον άκαδημαϊκό ετος, 

(β) έπί των προγραμμάτων σπουδών καί διδασκαλίας καί 

(γ) έπί τής προσφοροτέρας διαμορφώσεως τοϋ θεσμοϋ των 

διδακτικών συγγραμμάτων. 

»2. Στήν ίδια έπιτροπή άνετέθη ή ύποβολή μέχρι τέλους 
'Ιουνίου δλοκληρωμένης προτάσεως γιά τόν νόμο-πλaίσιο 
τής άνωτάτης παιδείας. ·Ο κ. πρωθυπουργός συνέστησε 

δπως άκουσθοϋν έπί τοϋ θέματος αύτοϋ ο{ άπόψεις δλων 

των φορέων τής άνωτάτης παιδείας. 'Επίσης, ύπεγράμμισε 

τήν άνάγκη δπως οί πρυτάνεις υίοθετήσουν τήν πιό πρό

σφορη καί πρακτική διαδικασία στήν διεξαγωγή τοϋ εργου 

τους». 

nΗδη, λίγες ήμέρες νωρίτερα, δ Κ. Τσάτσος, εμ

πειρος γνώστης τών άκαδημαϊκών θεμάτων, ε{ χε δια

τυπώσει φιλικά δρισμένες σκέψεις σχετικά μέ τή ρύ

θμιση τών προβλημάτων πού συνέχονται μέ τήν 

έφαρμογή τοϋ Νόμου 815 γιά τά 'Ανώτατα 'Εκπαι
δευτικά ·Ιδρύματα, μέ άποδέκτη τόν Κ. Καραμανλή. 

Συγκεκριμένα, ύποστήριζε δτι, liν δ πρωθυπουργός 

ζητήσει άπό τούς πρυτάνεις «νά κάμουν προτάσεις 

διά τήν δμαλήν λειτουργίαν τών 'Ανωτάτων' Εκπαι

δευτικών 'Ιδρυμάτων, θά ήταν σκόπιμο νά τεθοϋν τά 

ζητήματα κατά τόν άκόλουθον τρόπον»: 

«'Αφοϋ τά ΑΕΙ δέν έγκρίνουν τάς πλείστας καί κρισί

μους διατάξεις τοϋ Ν. 815, νά συνεννοηθοϋν μεταξύ τους 
καί αύτά νά είσηγηθοϋν τάς κατ' αύτά όρθάς λύσεις, καί δή: 

»I. Τήν διά τό άκαδημαϊκόν ετος 1979-1980, προσωρινήν 
λύσιν. 

»2. Τήν διά τό άκαδημαϊκόν ετος 1980-19β l δμοίως προ
σωρινήν λύσιν. 

»3. Τήν δριστικήν λύσιν. 
>>' Αφήνομε στά ΑΕΙ τόν τρόπον συνεννοήσεως, ώστε ή 

Κυβέρνησις νά εχη μίαν έν τοίς πλείστοις έπικρατοϋσαν 

γνώμη ν διά τά κρίσιμα θέματα δλων τ&ν 'Ιδρυμάτων. 'Η 

γνώμη αϋτη πρέπει νά έκφράζη άπόψεις καθηγητών, πάσης 

κατηγορίας, έπιμελητ&ν-βοηθ&ν καί φοιτητών. 

>>Τά ΑΕΙ, πρίν καταλήξουν είς ένιαίαν γνώμην διά τά 
κύρια θέματα, διά νά διευκολυνθοϋν είς τό εργον των θά 

ήδύναντο νά συγκροτήσουν ύποεπιτροπάς: 

»α. Μίαν άποκλειστικ&ς των καθηγητών δλων των 

'Ανωτάτων 'Ιδρυμάτων. 

»β. Μίαν άποκλειστικ&ς των έπιμελητ&ν καί βοηθών, 

έπίσης διαπανεπιστημιακήν. 

»γ. Μίαν διαπανεπιστημιακήν των φοιτητών. 

>>'Επίσης, δέν άποκλείεται, πρίν έκφράση έκάστη 

'Ανωτάτη Σχολή τήν γνώμην της, νά έπιχειρήση μίαν συ

νεννόησιν των τριών παραγόντων ένός έκάστου • Ιδρύμα
τος. 

>>Τάς έπί έκάστου κεφαλαιώδους θέματος προτάσεις 

δλων τ&ν 'Ιδρυμάτων καί δλων τ&ν παραγόντων θά συ

ναρμολογήση μία διαπανεπιστημιακή έπιτροπή, ή όποία 

καί θά άνακοινώση είς τήν Κυβέρνησιν ποϋ ύπάρχει δμο

φωνία η σχεδόν, καί ποϋ ούσιώδης διαφωνία. 

>>Προθεσμία ι δι' δλην αύτή ν τήν διαδικασίαν: 

»α. 4 μηνών διά τάς δριστικάς λύσεις καί 
»β. 2 μηνών διά τάς λύσεις τάς άφορ&σας τά ετη 1979-

1981. 
>>Τό ύπουργείον Παιδείας, δπου διαπιστωθοϋν κατά τά 

άνωτέρω ούσιώδεις διαφωνίες μεταξύ των κυριωτέρων 

'Ιδρυμάτων, θά διεξαγάγη έπί 2 έβδομάδες τό πολύ συνεν
νοήσεις πρός έξεύρεσιν λύσεως. Τούτου μή έπιτυγχανομέ

νου θά άποφασίση ή Κυβέρνησις κατ' οίκείαν κρίσιν». 

Στή συνέχεια, δ Κ. Τσάτσος άναφερόταν καί σέ 

είδικότερα θέματα τοϋ διδακτικοϋ προσωπικοϋ καί 

τών φοιτητών· χαρακτηριστικά: 

«Κατά τήν διατύπωσιν των τελικών προτάσεων νά χω

ρισθοϋν άφ' ένός αί ύποχρεώσεις τοϋ διδακτικοί> προσω

πικοϋ (διδακτικαί, έξεταστικαί διοικητικαί) καί άφ' έτέρου 

α{ ύποχρεώσεις των διδασκομένων. 

»Κατά τήν προσωπικήν γνώμην μου δέν ώφελεί νά έπι

βληθή ή ύποχρεωτική παρακολούθησις των μαθημάτων είς 

τούς φοιτητάς, διότι αύτό θά ήτο μάταιον. 'Αλλά πρέπει νά 

έπιβληθή ή ύποχρεωτική συμμετοχή είς ώρισμένα γραπτά 

φροντιστήρια (δύο κατά έξάμηνον). 

))Ώς πρός τάς τμηματικάς έξετάσεις δ Νόμος 815 έχει 
καλώς. Μόνον άναστολή δι' εν έτος, μετ' άπόφασιν τ&ν 

σχολών εlναι άνεκτή, καί αύτό διά νά άποφύγωμε άνατα

ραχάς. ~ Αλλως, άφ' ένός τό διδακτικόν προσωπικόν, άντί 

ώς κύριον εργον νά εχη τήν διδασκαλίαν, θά εχη τήν έξέ

τασιν, οί δέ διδασκόμενοι θά παπαγαλίζουν ενα-ενα τάμα

θήματα καί θά πηγαίνουν νά τά λένε είς τόν έξεταστήν, γιά 
νά τά ξεχάσουν άμέσως ϋστερα. Καί πάντως δέν θά εχουν 

ποτέ έποπτείαν τής ένότητας τής έπιστήμης πού σπουδά

ζουν. 

))Στό θέμα αύτό εlναι άπαραίτητο νά ύποχρεωθοϋν έκεί

νοι πού θά κάνουν τάς προτάσεις, νά παραθέσουν τά ίσχύ

οντα είς lίλλας χώρας (άνατολικάς καί δυτικάς). Δέν ε{ναι 
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Θεμελίωση του Όλυμπιακοv Σταδίου στήv Καλογρέζα. 
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νοητόν ή ·Ελλάς νά παρέχη διευκολύνσεις πού καταστρέ

φουν τούς φοιτητάς καί άρνοϋνται όλαι α{ άλλαι χ&ραι. 

»Νά ύπάρξουν κυρώσεις γιά τίς σχολές πού δέν όργανώ

νουν τούς τομείς των. w Αν έντός τακτής προθεσμίας δέν τό 

κάνουν, τότε νά όρισθοϋν δύο έπιτροπαί έκ 5 καθηγητών, 
πού θά καθορίσουν τούς τομείς γιά δλες τίς άνώτατες σχο

λές. ·Η μία έπιτροπή θά &χη άρμοδιότητα διά τάς σχολάς 

θετικών έπιστημ&ν καί ή άλλη διά τάς τ&ν θεωρητικών»103• 

Στίς βασικές ρυθμίσεις τοϋ Ν. 815/1978 εΙχε προ
γενέστερα &ναφερθεί συγκεφαλαιωτικά δ ύπουργός 

Παιδείας, Ι. Βαρβιτσιώτης, άφοϋ εΙχε ηδη άποκομί

σει τήν έμπειρία τής πρώτης έφαρμογής του: 

«Μέ τόν νόμο αύτό μιά σειρά άπό μέτρα έλήφθησαν καί 

σημαντικές καινοτομίες εΙσήχθησαν. WΕτσι, καθιερώνεται 

γιά πρώτη φορά στήν ·Ελλάδα δ θεσμός τοϋ τομέως. Καί 

είσάγεται ή καινοτομία αύτή κατά τρόπο τέτοιο ι.Οστε έξε
λικτικά καί προοδευτικά νά καταστεί ενας θεσμός γόνιμος, 

μέ τόν όποίο έπιδιώκεται ή καλύτερη συνεργασία μεταξύ 
καθηγητών καί φοιτητών. Μέ άλλα λόγιαΌ τομεύς, μέ τήν 

παράλληλη κατάργηση τής &δρας, είσάγεται σάν βασική 

πανεπιστημιακή μονάδα στό Πανεπιστήμιο καί Πολυτε

χνείο Κρήτης καθώς καί στά Πανεπιστήμια πού θά {δρυ

θοϋν στό μέλλον. · Αντίθετα, στά ήδη ύφιστάμενα άνώτατα 

{δρύματα δ τομεύς είσάγεται σάν ένδιάμεση μονάδα μεταξύ 

&δρας καί σχολής. 

»·Εκτός όμως άπό τό πρωτοπορειακό αύτό μέτρο μιά 

σειρά δλόκληρη άπό ρυθμίσεις εύεργετικές γιά τούς φοι

τητάς μας έλήφθησαν, ο{ δποίες θά τούς έπιτρέψουν νά 

διαθέσουν περισσότερο χρόνο γιά μελέτη, &ρευνα καί έπι

στημονικό προβληματισμό. Τά μέτρα αύτά εΙναι τά άκό

λουθα: 

» I. ' Εκσυγχρονίζονται τά προγράμματα σπουδών, πρά

γμα πού σημαίνει δτι μποροϋν νά καταργηθοϋν άχρηστα 

μαθήματα καί στήν θέση τους νά μποϋν νέες διδακτικές 

ένότητες. 

»2. Διευρύνονται τά κατ ' έπιλογήν μαθήματα. 

»3. Καθορίζεται άνώτατος άριθμός διδασκομένων καί 
έξεταζομένων κατ' &τος μαθημάτων. 

»4. Καθορίζεται άνώτατος άριθμός τ&ν μαθημάτων πού 
έξετάζονται στό πτυχίο. 

»5. Καθορίζεται άνώτατο δριο ώρ&ν διδασκαλίας, άσκή
σεως καί φροντιστηρίων άνά έβδομάδα, έν& παράλληλα 

προβλέπεται ή διεξαγωγή των μαθημάτων χωρίς κενά. 

»6. Λύνονται βασικά προβλήματα έπιμελητ&ν, βοηθών 
καί παρασκευαστών. 

»Παράλληλα, ή Κυβέρνηση δέν ήταν δυνατόν νά μείνει 

άδιάφορη στήν πράγματι άπαράδεκτη κατάσταση ή όποία 

εΙχε δημιουργηθεί μέ τίς διάφορες δήθεν διευκολύνσεις 

πού εΙχαν παραχωρηθεί κατά καιρούς στούς φοιτητάς. 

'Αποτελοϋσε καθήκον καί ύποχρέωση τής Κυβερνήσεως 

νά λάβει τά άναγκαία μέτρα ωστε τό γενικό κλίμα χαλαρώ

σεως τής φοιτητικής προσπαθείας, τό όποίο ύπάρχει δυ

στυχώς σέ σημαντική μερίδα τοϋ φοιτητικοϋ κόσμου, νά 

μειωθεί. Καί αύτό άκριβ&ς έπιδιώκεται μέ ρυθμίσεις τίς 

δποίες προβλέπει δ νόμος 815. Θά μοϋ έπιτρέψετε δέ νά 
σdς άναφέρω τίς σημαντικότερες καί χαρακτηριστικότε

ρες άπ. αuτές. 

»Πρώτον. Καθορίστηκε ότι ή διάρκεια τοϋ πανεπιστη

μιακοϋ &τους δέν μπορεί νά εΙ ναι μικρότερη άπό 26 έβδομά
δες, δπως συμβαίνει σ' δλες τίς προηγμένες χώρες. 

»Δεύτερον. Καθορίστηκε ή συνολική διάρκεια τοϋ χρό

νου έντός τοϋ δποίου δ φοιτητής εΙναι ύποχρεωμένος νά 

περατώσει τίς σπουδές του. τίθεται &τσι τέρμα στήν άδιανό

ητη κατάσταση των αίώνιων ή καί κατ' έπάγγελμα φοιτη

τών. 

»Τρίτον. Καθορίζεται δ άριθμός τ&ν περιόδων μέσα 

στίς δποίες δ φοιτητής θά πρέπει νά &χει περατώσει τά 

μαθήματα τοϋ &τους, έν& παράλληλα καταργήθηκε ή δυνα
τότης μεταφοράς τ&ν μαθημάτων άπό &τος σέ &τος καθώς 

καί ή έκ νέου μεταφορά των μεταφερομένων μαθημάτων. 

»Εiδικότερες ρυθμίσεις έλήφθησαν γιά τούς έργαζομέ

νους φοιτητάς, γιά τούς δποίους άναγνωρίζεται δτι δένεΙ

ναι δυνατόν νά παρακολουθοϋν μέ τόν ίδιο ρυθμό τίς σπου

δές τους δπως ο{ μή έργαζόμενοι» 104.] 
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·Ο Κ. Καραμανλής θεμελιώνει, στήν περιοχή τής 

Καλογρέζας, τό 'Ολυμπιακό Στάδιο, χωρητικότητας 

80.000 θέσεων καί ίκανό νά &νταποκριθεί στίς πιό 
έξελιγμένες σύγχρονες &ρχιτεκτονικές καί κατα

σκευαστικές άντιλήψεις, δπου καί θά τελεστοϋν οί 

Πανευρωπαϊκοί 'Αγώνες στίβου 1982. 
Πρίν &πό τήν κατάθεση τοϋ θεμέλιου λίθου, ό 

πρωθυπουργός, κατά τήν &πάντησή του στήν προ

σφώνηση τοϋ προέδρου τής 'Επιτροπής 'Ολυμπια
κών 'Αγώνων, Γ. 'Αθανασιάδη, έπανέλαβε καί τήν 

πρότασή του, διατυπωμένη ηδη &.πό τό 1976, γιά τή 
μόνιμη τέλεση των 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 

·Ελλάδα: 

«Αlσθάνομαι εlλιιφινή χαρά πού θεμελιώνω έπι

τέλους τό μεγάλο αύτό γιά τόν άθλητισμό μας έργο. 

»Συμπληρώνονται 20 άιφιβώς χρόνια άπό τότε 
πού εlχα άπαλλοτριώσει τήν έκταση αύτή, γιά τήν 

δημιουργία του 'Ολυμπιακού Κέντρου τής 'Αθήνας. 

Ή καθυστέρηση όφεlλεται κα{ στήν περίπτωση αύ

τή, δπως καί σέ άλλες, πού άνέφερα πρόσφατα, στόν 

άβδηριτισμό πού έπικρατεi στόν τόπο μας. Νά λέμε 

πολλά καί νά πράττωμε λίγα. 
»~Ας άφήσουμε δμως τήν κριτική καί aς χαρούμε 

τό γεγονός δτι έστω καί τώρα ένα όνειρο γιά τόν 

φίλαθλο λαό μας άρχlζει νά γίνεται πραγματικότης. 

Γιατί ή έλλειψη ένός σύγχρονου σταδίου εlναι αl

σθητή, aν μάλιστα λάβουμε ύπ' όψη δτι δ πληθυ

σμός του λεκανοπεδίου διπλασιάστηκε στό μεταξύ. 

Άλλά καί γιατί οί σημερινές έκδηλώσεις, σέ δλο τό 

φάσμα του άθλητισμοv, άπαιτοvν μέσα καί έξοπλι

σμούς άγνωστους μέχρι καί πρό όλίγου. 

»Ή Κυβέρνηση, πράγματι, άποδίδει iδιαίτερη 

σημασία στήν άνάπτυξη του άθλητισμοv. Κα{ αύτό 

άποδεικνύεται άπό τό τεράστιο έργο πού πραγματο

ποίησε σέ αύτόν τόν τομέα. 
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»'Η φυσική άγωγή δέν εlναι άπαραίτητη μ6νον 

γιά τ6 σώμα· προωθείκαί τήν καλλιέργεια τής ψυχής 

καί τοv πνεύματος. "Νοvς ύγιής", έλεγαν ο{ πρ6γονοί 

μας, "έν σώματι ύγιεί". Πρ6κειται γιά δ6γμα, πού, 

μολον6τι πέρασαν χιλιάδες χρ6νια, ούτε άναθεωρή

θηκε, ούτε άποδυναμώθηκε. Καί πρέπει νά είμαστε 

έθνικά ύπερήφανοι. ΥΟχι μ6νον γιατί στ6ν τ6πο μας 

γεννήθηκε καί άναπτύχθηκε τ6 φίλαθλο πνεύμα. 

'Αλλά καί γιατί δλοι ο{ σημερινοί λαοί μaς παραδέ

χονται σάν συνεχιστές μιaς παραδ6σεως, πού οί βα

σικές της άρχές έμπvέουν πάντοτε δλους έκείνους, 

πού άγωνίζονται γιά τήν βελτίωση τοv άνθρώπου καί 

γιά τήν είρήνη τοv κ6σμου. 

»Γι ' αύτ6 καί σάν πρωθυπουργ6ς τής χώρας πού 
καθιέρωσε καί άνεβίωσε τούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώ

νες, έκανα πρ6 καιρού τήν γνωστή πρ6ταση γιά τήν 

μ6νιμη τέλεσή τους στήν 'Ελλάδα. 

))Μέσα στ6ν στρ6βιλο τών γεγον6των πού ταλαι

πωρούν σήμερα τ6ν κ6σμο, οί 'Ολυμπιακοί 'Α γώ

νες, σάν φωτειν6 σύμβολο εiρηνικοv συναγωνισμού 

καί συνυπάρξεως, πρέπει νά μή έκφυλισθοvν. Καί 
έμείς οί "Ελληνες έχουμε έθνικ6, άλλά καί άνθρώπι

νο χρέος, νά άγωνισθοvμε γιά τήν έπιβίωσή τους. 

)Πήν πρ6τασή μου αύτήν, τήν έπαναλαμβάνω 

άπ6 τή θέση αύτή καί σήμερα, γιατί γίνεται δσον 

ποτέ έπίκαιρη. 

)) ΥΗδη, μέ τίς πρ6σφατες διεθνείς έξελίξεις γίνε
ται καί πάλι σκέψη πολιτικοποιήσεως τών 'Ολυμπι

ακών 'Αγώνων. τίς σκέψεις αύτές τίς άποδοκιμά

ζουμε, δπως άποδοκιμάζουμε καί τήν εlσβολή στ6 

'Αφγανιστάν. 'Η πρώτη άπειλεί ένα αlων6βιο πολι

τιστικ6 καί είρηνοποι6 θεσμ6, ένώ ή δεύτερη τήν 

είρήνη. 

))Εlναι άνάγκη, γιά νά σώσουμε τήν 'Ολυμπιακή 

'Ιδέα, νά τήν άπαλλάξουμε άπ6 τήν πολιτική καί τήν 

έμπορία. 

))Καί γιά τ6v λ6γο άκριβώς αύτ6ν, ή 'Ελλάς θά 

φέρει καί πάλι τήν πρ6τασή της στίς Διεθνείς 

'Ολυμπιακές 'Αρχές. 

))Παράλληλα δμως μέ τήν προσπάθεια αύτήν, θά 

πρέπει νά tτοιμαζ6μαστε μέ δσα μέσα διαθέτουμε καί 

μέ τ6ν ταχύτερο δυvατ6 ρυθμ6, γιά νά είμαστε σέ 

θέση νά άνταποκριθοvμε σέ μιά τέτοια έvτολή, πού 

πιστεύω δτι κάποτε θά μaς άνατεθεί. 

)) 'Η κατασκευή τοv μεγάλου αύτοv σταδίου, κα
θώς καί τών άλλων έyκαταστάσεων του 'Ολυμπιακού 

Κέντρου, έκτ6ς άπ6 τίς πολλαπλές tλληνικές άνάγ

κες πού θά καλύψουν, μπορεί νά ένταχθεί σέ αύτήν 

τήν εύρύτερη προετοιμασία. 

))Κατ' έπανάληψη έτ6νισα δτι 6φείλουμε νά έν

τείνουμε τίς προσπάθειές μας γιά τήν πολιτιστική 

άνάπτυξη τής χώρας μας, ένας τομεύς τής δποίας εl

ναι καί δ άθλητισμ6ς. Καί μπορούμε άσφαλώς νά 

φθάσουμε σέ ύψηλά έπίπεδα, άφοv διαθέτουμε καί τά 

μέσα καί τ6 έμψυχο ύλικ6. Φθάνει νά συντονίσουμε 

τίς προσπάθειές μας καί άντί νά έρίζουμε, νά συνερ

γαζ6μαστε στενά. 

))Κανένας ποτέ λα6ς δέν έπιβλήθηκε στήν παγκ6-

σμια συνείδηση μέ έπιτεύγματα ύλικά. 'Επιβλήθη

καν οί λαοί έκείνοι, δ πως δ δικ6ς μας, πού έδημιούρ

γησαν πολιτισμ6 καί μέ τ6ν πολιτισμ6 τους έγραψαν 

{στορ ία. 

))Μπορούμε καί έμείς σήμερα, μέ τίς πολιτιστικές 

μας έπιδ6σεις καί μ6νον μέ αύτές, νά διεκδικήσουμε 

θέση τιμητική μεταξύ τών προηγμένων λαών τοv κ6-

σμου. 

))Καί μέ τήν εύκαιρία τής ώραίας αύτής tορτής, 

θά ήθελα νά έκφράσω τίς εύχαριστίες μου πρ6ς 

δλους έκείνους πού συμβάλλουν στήν άνάπτυξη τοv 

άθλητισμοv τής πατρίδας μας καί νά τούς εύχηθώ 

λαμπρές έπιτυχίες γιά τ6ν καινούργιο χρ6νω). 

'Η άνέγερση του 'Ολυμπιακοu Σταδίου έρχόταν 

νά έπιστέψει τή συστηματική προσπάθεια τής Κυ

βερνήσεως' γιά τήν κατασκευή καί τή λειτουργία τών 
άπαραίτητων άθλητικών έγκαταστάσεων σ' δλό

κληρη τήν εκταση τής χώρας. Στή διάρκεια τής πε

ριόδου 1974-1980 διατέθηκαν συνολικά 11,5 δισεκατ. 
δρχ. - συγκεκριμένα 5 δισεκατ. γιά ένίσχυση τής 
ΕΟΑ, τών δμοσπονδιών καί τών σωματείων, καθώς 

καί γιά τή λειτουργία τών άθλητικών έγκαταστάσε

ων, καί 6,5 δισεκατ. γιά τήν κατασκευή νέων άθλητι
κών εργων. Κατασκευάστηκαν 400 γήπεδα ποδο
σφαίρου, 440 στίβοι, 1620 γήπεδα άθλοπαιδιών καί 
πάνω άπό 200 κλειστές αίθουσες. Μέ τήν έκτέλεση 
τών εργων αύτών δημιουργήθηκαν άθλητικά κέντρα 

στίς πόλεις καί στίς κοινότητες - εδρες Γυμνασίου

Λυκείου καί περιλαμβάνουν γήπεδα ποδοσφαίρου, 

στίβους, γήπεδα άθλοπαιδιών, ένώ στίς μεγαλύτερες 

πόλεις κατασκευάστηκαν γυμναστήρια καί κολυμ

βητήρια. 

Παράλληλα, έντείνονταν ο{ έργασίες γιά τήν κα

τασκευή του 'Αθλητικοu Κέντρου Νέου Φαλήρου, 

πού φιλοδοξεί νά γίνει τό μεγαλύτερο άθλητικό οι

κοδόμημα τής χώρας. Τό συγκρότημα άνεγείρεται 

στίς έπιχώσεις πού καταλαμβάνουν χώρο 320 στρεμ
μάτων καί μέ τίς προβλεπόμενες δενδροφυτεύσεις θ' 

άποτελέσει πνεύμονα καί τόν πρώτο μεγάλο έλεύθε

ρο χώρο τής δυτικής 'Αθήνας καί του Πειραιii. Τό 

κλειστό γυμναστήριο, χωρητικότητας 15.000 θέσε
ων, μαζί μέ τό συγκρότημα αiθουσών προπονήσεων 

καί τό κέντρο συνεδρίων, θ' άποτελέσει χώρο γιά 

δραστηριότητες άθλητισμοu καί άναψυχής, τοπικής 

καί διεθνοuς σημασίας. 

Σέ σχόλιό του, δ Β. Βασιλείου θά έπιχειρήσει νά 

συνοψίσει τήν προσφορά του Κ. Καραμανλή στόν 

τομέα τής κατασκευής κατάλληλων άθλητικών χώ

ρων στήν ' Ελλάδα: 
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Σύγκαιρα !\να όνειρο γιά τό φίλαθλο λαό μας, ή κατα

σκευή ένός σύγχρονου σταδίου, του 'Ολυμπιακοu Κέντρου 

τfjς 'Αθήνας, μπfjκε στό στάδιο τfjς πραγματοποιήσεως. 

Καί δπως δήλωσε δ ύφυπουργός Προεδρίας, δλόκληρη ή 

'Ελλάδα σήμερα ε!ναι !\να άπέραντο άθλητικό έργοτάξιο, 

δπου κατασκευάζονται ι97 γυμναστήρια, μέ στίβο καί πο

δόσφαιρο, 40 κολυμβητήρια, 44 κλειστά γυμναστήρια καί 
ι. ι 00 άνοιχτά γήπεδα γιά τίς άθλοπαιδιές, 70 κλειστές αί
θουσες γιά τήν πάλη, τήν άρση βαρών, τήν πυγμαχία καί 

τήν ένόργανη γυμναστική , 30 γήπεδα τέννις, ι 7 ναυταθλη
τικές έγκαταστάσεις γιά τήν ναυσιπλοία καί τήν κωπηλα

σία, ι ι χιονοδρομικά κέντρα γιά ιοο.οοο θεατές καί άλλες 

δευτερότερες έγκαταστάσεις γιά τήν καλλιέργεια καί των 

ύπολοίπων άθλημάτων. Δέν !\χει ξεχαστεί δτι καί τό γήπε

δο Καραϊσκάκη καί οί άθλητικές έγκαταστάσεις του ' Αγί

ου Κοσμii ε{ναι i\ργα του Καραμανλfj 105 • 

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, ένημερώνει 

τήν 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία γιά τήν πορεία των 

σοβαρών έθνικών θεμάτων τής χώρας: 

«Κύριοι βουλευταί, ή παρούσα συζήτησις γίνεται σέ 

μιά στιγμή πού ή διεθνής κατάστασις δέν ε{ναι άπλώς συγ

κεχυμένη, άλλά ε{ναι καί έπικίνδυνη καί θά πρέπει γιά τόν 

λόγο άκριβώς αύτόν vά διεξαχθεί μέ ψυχραιμία καί, θά 
έλεγα, μέ ύπευθυνότητα. Πιστεύω δτι δλοι δσοι βρισκόμε

θα στήν αίθουσα αύτή, θέλουμε τό καλό αύτού τού τόπου 

καί δταν άκόμη καί τό καλό αύτό τό έκτιμούμε κατά τρόπο 

διαφορετικό. Πολλές φορές δμως δέν διστάζουμε νά τόν 

βλάψουμε, στήν προσπάθειά μας νά βλάψουμε τήν Κυβέρ

νηση, τήν δποιαδήποτε Κυβέρνηση. 'Ελπίζω δτι κατά τήν 

συζήτηση αύτή θά άποφύγουμε ύπερβολές πού θά μπορού

σαν νά δυσχεράνουν τόν χειρισμό τών έξωτερικών μας 

ύποθέσεων. 

»Θά προσπαθήσω, κύριοι βουλευταί, νά σaς δώσω μία 

γενική εΙκόνα τής καταστάσεως τής χώρας. Τόν τελευταίο 

καιρό στό διεθνή χώρο σημειώνονται έξελίξεις πού πρέπει 

όχι μόνο νά μaς άπασχολήσουν, άλλά καί νά μaς προβλη

ματίσουν. 'Από τήν ίδια αύτή θέση κατ' έπανάληψη έπεσή

μανα τήν έπικίνδυνη σύγχυση πού έπικρατεί σήμερα στόν 

κόσμο. 'Η σύγχυση αύτή τόν τελευταίο καιρό παίρνει τέ

τοια μορφή καί τέτοιες διαστάσεις, ώστε νά δημιουργείται 

ή έντύπωση δτι δλόκληρη ή άνθρωπότης μπήκε σέ μία 

περίοδο δμαδικής παραφροσύνης. 

»Στή διεθνή ζωή γίνονται σήμερα πράγματα, πού δέν 

έξηγούνται λογικά. Καί τήν άλήθεια αύτή τήν έπιβεβαιώ

νει τό γεγονός δτι συγιcρούονται σήμερα λαοί, οί δποίοι 

όχι μόνον έχουν κοινά συμφέροντα, άλλά εύρίσκονται καί 

στόν ίδιο Ιδεολογικό χώρο. 

»Κομμουνισταί χτυπούν κομμουνιστάς. 'Αδέσμευτοι 

άδεσμεύτους. λευκοί λευκούς. Μαύροι μαύρους καί ούτω 

καθ' έξής. Στήν έποχή μας, κύριοι συνάδελφοι, έχρεωκό

πησαν όχι μόνο οί καθιερωμένοι διεθνείς θεσμοί, άλλά 

έχρεωκόπησαν καί οί γνωστές Ιδεολογίες, πού ύποτάσσον

ται σήμερα σέ ξεπερασμένους έθνικισμούς καί άνομολό

γητα συμφέροντα. 

Μέσα σ' αύτό τό έπικίνδυνο χάος, πού έπικρατεί σήμε-

ρα στόν κόσμο, όφείλει ή 'Ελλάς νά προσδιορίζει τίς έξω

τερικές της σχέσεις. Καl όφείλει νά τό πράττει κατά τρόπο 

συνετό, διά νά άποφύγει κινδύνους, οί δ ποίοι μπορούν άνά 

πάσαν στιγμήν νά τήν άπειλήσουν. 

» 'Η έξωτερική μας πολιτική, κύριοι βουλευταί, μετά 

τήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας έλαβε διαστάσεις 

άγνωστες στήν 'Ελλάδα κατά τό παρελθόν. Ά ναπτύξαμε 

καί διατηρούμε σχέσεις φιλικές μέ δλες τίς χώρες τού κό

σμου. 'Ενισχύσαμε τούς δεσμούς μας μέ τίς χώρες τής Δύ

σεως καί εlδικώτερα μέ τίς χώρες τής Εύρωπαϊκής Κοινό

τητος. Μέ δική μας πρωτοβουλία γιά πρώτη φορά δημι

ουργήθηκε στή Βαλκανική ένα πλέγμα σχέσεων, τό δποίον 

μετέβαλε τό κλίμα τής περιοχής μας. 

~~Μέ τόν άραβικό κόσμο ή συνεργασία μας έχει άνα

πτυχθεί τά τελευταία χρόνια κατά τρόπο θεαματικό. 'Αρ

κεί νά λεχθεί δτι πέραν άπό τή σύσφιγξη τών φιλικών μας 

σχέσεων, άναπτύξαμε έμπορικές σχέσεις, οί δποίες ε{ναι 

πράγματι άξιόλογες. 
~~οί έξαγωγές μας πρός τίς άραβικές χώρες άπό 277 έκα

τομμύρια δολλάρια πού ήταν τό 1974, έφθασαν έφέτος τά 
750 έκατομμύρια δολλάρια. 'Εξ άλλου, ε{ ναι ή πρώτη φο

ρά πού πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος έπισκέφθηκε έπίσημα 

τίς άνατολικές χώρες. 

~~'Ιδιαίτερη σημασία ε{χαν οί έπισκέψεις μου στή Σο

βιετική "Ενωση καί στήν Κίνα, δπου ε{χα συνομιλίες κο

ρυφής, χρήσιμες καί εΙλικρινείς. Καί δταν λέγω εΙλικρι

νείς, έννοώ δτι οί συνομιλίες αύτές διεξήχθησαν μέ δεδομέ
νη τήν Ιδεολογική καί διεθνή θέση έκάστης πλευράς. 

~~ Ό φόβος, κύριοι βουλευταί, νά ύποστηρίξουμε τό 
σωστό, γιά νά μή γίνουμε δυσάρεστοι, ε{ναι ή χειρότερη 

πολιτική. Πιστεύω δτι οί μικροί λαοί, γιά νά έχουν διεθνή 

ύπόληψη, όφείλουν, χωρίς νά προκαλούν, νά ε{ναι εΙλικρι

νείς καί έντιμοι. 'Ο φόβος τόσο στίς προσωπικές, δσο καί 

στίς διεθνείς σχέσεις, άποτελεί τή χειρότερη μορφή δου

λείας, διότι μaς άφαιρεί τήν έλευθερία νά ύποστηρίξουμε 

αύτό τό δποίο πιστεύουμε. 

»Ή χώρα μας, κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται στήν πιό 

εύαίσθητη περιοχή τού κόσμου. Καί αύτό δέν πρέπει ποτέ 

νά τό ξεχνούμε, δταν συζητούμε τήν έξωτερική μας πολι

τική. Κατά τρόπο διάφορο ε{ ναι δυνατόν νά προσδιορίζουν 

τήν πολιτική τους χώρες οί δποίες, λόγω τής γεωγραφικής 

τους θέσεως, βρίσκονται έν άσφαλείf1. 

» 'Αλλά οί χώρες πού βρίσκονται σέ σημεία εύαίσθητα 
τής ύδρογείου, όπως καί ή δική μας χώρα, πρέπει τήν έξω

τερική τους πολιτική νά τήν προσδιορίζουν κατά τρόπον 

σώφρονα καί άποφασιστικό. Στήν άνατολική Μεσόγειο, 

στή Μέση Ά νατολή, καί τώρα στήν κεντρική 'Ασία, ή 

εlρήνη ε{ναι περίπου άγνωστη καί ή άπειλή μιaς γενικώτε

ρης συρράξεως διαγράφεται ήδη στόν δρίζοvτα. 

»Τό Παλαιστινιακό, γιά τό δποίο ή Έλλάς ζωηρότατα 

ένδιαφέρεται - καί ένδιαφέρεται λόγω τών Ιδιαιτέρων δε

σμών πού έχει μέ τόν άραβικόν κόσμο -όχι μόνον παραμέ

νει έκκρεμές, άλλά καί κατέστη όξύτερο, γιά τόν λόγο δτι 

συνδέεται άμεσα ή έμμεσα μέ τό ένεργειακό. 

~~Στό 'Ιράν, άπό μία έπαναστατική μεταβολή ή κατά

σταση ε{ναι τόσο συγκεχυμένη, ώστε νά ε{ναι άδύνατο νά 

προβλέψει κανένας ποιά θά ε{ναι ή τελική έκβαση. 'Υ πάρ

χει φόβος έμφυλίου πολέμου, πού μοιραία - δπως διδά

σκει ή ίστορία - θά δδηγήσει σέ κάποια μορφή δλοκλη-
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ρωτισμου. 'Αλλά αύτά τά γεγονότα του 'Ιράν, πέραν τών 

έσωτερικών, έδημιούργησαν έπικίνδυνα προβλήματα καί 

στό διεθνή χώρο. Ή σύλληψη καί φυλάκιση τών 'Αμερι

κανών διπλωματών προκάλεσε, ώς γνωστόν, παγκόσμιο σά

λο. Καί προκάλεσε δικαιολογημένα σάλο, γιά τόν λόγο δτι 

μέ τήν πράξη αύτή καταργείται ένας αίωνόβιος θεσμός 

- δπως εlναι δ θεσμός τής διπλωματικής άσυλίας - καί 

καταλύεται ή διεθνής τάξη. 

»Πρέπει νά έλπίζουμε δτι γιά τό καλό δλων καί Ιδιαίτε

ρα του ίρανικου λαου, θά έπικρατήσει ή λογική, γιά νά 

άποφευχθουν κίνδυνοι πού θά πλήξουν ίσως καί τό ίδιο τό 

'Ιράν. 

»Στό 'Αφγανιστάν, έξάλλου, συνέβησαν γεγονότα πού 

θέτουν σέ κίνδυνο τήν εΙρήνη τής περιοχής αύτής. 

;; Ή Σοβιετική "Ενωση εΙσέβαλε στή χώρα αύτή χωρίς 
κάν νά τηρήσει τά προσχήματα. Οί έξηγήσεις πού έδωσε 

άσφαλώς δέν πείθουν δτι προέβη στήν ένέργεια αύτή γιά 

νά άποτρέψει οίουσδήποτε κινδύνους. Πάντως, μέ τήν εΙ

σβολή αύτή τραυματίστηκε σοβαρά ή διεθνής vφεση. Καί 

θά πρέπει νά εύχόμεθα καί στήν περίπτωση αύτή νά έξευ

ρεθουν διευθετήσεις, γιά νά άποτραπουν μεγαλύτεροι κίν

δυνοι, οί δποίοι εlναι δυνατόν νά πάρουν διαστάσεις 

aπροσδιόριστες. 

;;Ε{ναι προφανές, κύριοι συνάδελφοι, δτι ή άναταραχή 

πού παρατηρείται στίς περιοχές αύτές συνδέεται έμμεσα ή 

άμεσα καί μέ τό ένεργειακό. "Οπως γνωρίζετε - καί τό 

γνωρίζουμε καί έμείς, διότι ύφιστάμεθα τίς συνέπειές της 

- ή ένεργειακή κρίση εlναι ή μεγαλύτερη οίκονομική 

κρίση πού aντιμετωπίζει δ κόσμος μετά τό 1930. Καί αύτό, 
γιατί ή οίκονομία του κόσμου καί γενικώτερα ή σύγχρονη 

ζωή του άνθρώπου έξαρτώνται άπολύτως άπό τό πετρέλαιο. 

Ό άνεξέλεγκτος τρόπος στήν παραγωγή, στή διάθεση καί 

στήν τιμολόγηση του πετρελαίου καθιστ{i άδύνατο δποι

ονδήποτε προγραμματισμό καί κρατ{i σέ άγχώδη &βεβαιό

τητα τόν κόσμο. Εlναι τέτοιες οί έπιπτώσεις του προβλή

ματος σέ δλους τούς τομείς τής διεθνους ζωής, ώστε νά 

ύπάρχει φόβος άνωμαλιών, οίκονομικών καί πολιτικών, 

πού θά άναστατώσουν τόν κόσμο. 

;; "Οrrως γνωρίζετε, άπό μακρου χρόνου έπεσήμανα τούς 
κινδύνους πού προκqλεί ή ένεργειακή κρίση καί ύπεστή

ριξα τήν άποψη δτι, γιά νά άποτραπουν, θά πρέπει νά έξι

σορροπηθουν τά συμφέροντα παραγωγών καί καταναλω

τών μέ μακροπρόθεσμες διεθνείς ρυθμίσεις. Ol παραγωγοί 
νά έχουν τά πλεονεκτήματα τά δποία τούς δίνει τό γεγονός 

δτι τό πολύτιμο αύτόaγαθό εύρίσκεται στήν χώρα τους. Οί 

δέ καταναλωταί νά έχουν τουλάχιστον τό αίσθημα δτι σέ 

άσφαλείς κάπως τιμές θά προμηθεύονται τό πετρέλαιο. Αύ

τή τή στιγμή δέν aπειλούμεθα μόνο άπό τή συνεχή καί 

ύπέρμετρη αύξηση τής τιμής του πετρελαίου, άλλά καί άπό 

τήν &προθυμία οίουδήποτε παραγωγου νά μ{iς παραδώσει 

τό πετρέλαιο. 

;;Κατά τά πρόσφατα ταξίδια μου στό έξωτερικό, τήν 

άποψή μου αύτή τή συνεζήτησα μέ ~Αραβες καί Εύρω

παίους ήγέτες. 

;;Προσπάθησα νά τούς πείσω δ τι θά έπρεπε άπό κάποια 

πλευρά νά άναληφθεί ή πρωτοβουλία γιά διάλογο. 

;;Διεπίστωσα δτι δλοι άνησυχουν καί δλοι δέχονται τήν 

άνάγκη αύτου του διαλόγου, άκόμη καί οί παραγωγοί. Πα

ρά ταυτα, δέν aντιμετωπίζεται τό θέμα κατά τρόπο συλλο-

γικό, μέ βούληση ένιαία, ούτε άπό τήν μία ούτε άπό τήν 

άλλη πλευρά. ~Ήδη στόν τομέα τόν ένεργειακό έπικρατεί 

άναρχία. 

;;Καί έάν δέν τήν δαμάσουμε, θά γίνει περισσότερο έπι

κίνδυνη, διότι ήμέρα μέ τήν ήμέρα τό κρίσιμο αύτό θέμα 

τίθεται έκτός συλλογικου έλέγχου. "Οπως εlναι γνωστό, 

ούτε οί παραγωγοί συμφωνουν μεταξύ τους, άλλά ούτε καί 

ο{ καταναλωτές, πού έχουν αύτοί πρό παντός άνάγκη ν' 

άναλάβουν πρωτοβουλία, γιά τόν λόγο δτι δ κάθε ένας 

φροντίζει νά καλύψει τίς δικές του άνάγκες, άγνοώντας 

τούς κινδύνους πού άπειλουν τό σύνολο τής άνθρωπότη
τος. 

;;Κύριοι βουλευταί, δπως γνωρίζετε, τόν τελευταίο και

ρό έπισκέφθηκα διάφορες περrοχές του κόσμου καί εlχα 

συνομιλίες μέ τούς ήγέτες δλων σχεδόν τών χωρών έκεί

νων πού διαμορφώνουν τή διεθνή ζωή. Ol έπαφές πού ε{ χα 
ύπήρξαν άσφαλώς χρήσιμες. Πρώτον, γιατί ένημερώθηκα 
κατά τρόπο ύπεύθυνο γιά τίς τάσεις πού έπικρατούν σήμε

ρα στόν κόσμο, πράγμα πού μ{iς έπιτρέπει νά διαμορφώ

νουμε τήν πολιτική μας κατά τρόπο aσφαλέστερο. Δεύτε

ρον, γιατί εlχα τήν εύκαιρία νά άναπτύξω τίς έλληνικές 

άπόψεις πάνω στά κρίσιμα προβλήματα τής έποχής μας 

καί εlδικώτερα στά προβλήματα έκείνα πού &φορούν τήν 

'Ελλάδα. Καί τρίτον, γιατί άνοίξαμε καινούργιες καί ση

μαντικές, θά έλεγα, δυνατότητες συνεργασίας σέ διαφό

ρους τομείς. 

;;Δέν σ{iς άποκρύπτω δτι μέ λύπη μου διεπίστωσα κατά 

τίς έπαφές μου αύτές δτι ol έκτιμήσεις τών ίσχυρών γιά τά 
μεγάλα, τά κρίσιμα προβλήματα τής έποχής μας ε{ ναι τόσο 

διαφορετικές, ώστε νά μή δικαιολογείται αίσιοδοξία γιά τό 
μέλλον τού κόσμου. Ή άνθρωπότης πορεύεται σήμερα 

άκαθοδήγητη καί κανείς δέν μπορεί νά κάνει προβλέψεις 

γιά τό μέλλον της. 

;;Εlναι προφανές δτι ο{ άντιθέσεις αύτές, πέραν τών 

συμφερόντων, τροφοδοτούνται καί άπό τήν άμοιβαία δυσπι

στία πού έπικρατεί σήμερα γενικά στή διεθνή ζωή καί εl

δικώτερα μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως. 

;; Ή θέση τής 'Ελλάδος στά προβλήματα αύτά εlναι 
γνωστή καί συνεπής. Ύποστηρίζομε κάθε προσπάθεια, 

πού άποβλέπει στήν κατοχύρωση τής διεθνούς εΙρήνης. 

;;Καί πιστεύουμε δτι, γιά νά διαλυθεί ή άμοιβαία δυσπι

στία καί δ φόβος πού τροφοδοτουν τούς aνταγωνισμούς, θά 

πρέπει νά ύπάρξει Ισορροπία δυνάμεων στό κατώτερο δυ

νατό έπίπεδο, καί διεθνώς έλεγχομένη. 

;;Πιστεύω, κύριοι βουλευταί, δτι, έφ ' δσον άπεδείχθη 
άνέφικτος δ πλήρης άφοπλισμός, μοναδική έγγύηση γιά 

τή διεθνή εΙρήνη εlναι ή Ισορροπία δυνάμεων. Γιατί ή 

ύπεροχή καί ή ύπεροπλία στά χέρια δποιουδήποτε, του 

προκαλεί μοιραία τόν πειρασμό νά έπεκτείνει τήν έπιρροή 

του. 

;;Θά μπορουσα μάλιστα νά άναφερθώ καί στή θέση τού 

Κομμουνιστικου κόμματος 'Ιταλίας, τό δ ποίο ύπεστήρι

ξε δτι ή παραμονή τής 'Ιταλίας στό ΝΑΤΟ εlναι άναγ

καία, διότι πρέπει νά ύπάρχει ίσορροπία δυνάμεων στόν 

κόσμο. 

;Πήν πολιτική μας αύτή τήν διακηρύξαμε πρός π{iσα 

κατεύθυνση μέ θάρρος καί συνέπεια. Καί αύτός άκριβώς 

εlναι δ λόγος, γιά τόν δ ποίο ή 'Ελλάς έλαβε τήν γνωστή 
θέση στό θέμα τών πυραύλων μέσου βεληνεκους. Γιατί εl-
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ναι γνωστό δτι στήν Κεντρική Εύρώπη δ άνατολικός συ

νασπισμός έχει σημαντική όπεροχή δυνάμεων έναντι τής 

Δύσεως. 'Η θέση έπομένως πού λάβαμε εlναι συνεπής πρός 

τή θεωρία πού πιστεύουμε, τής lσορροπίας δυνάμεων. 

»Κύριοι βουλευταί, θά έλθω τώρα καί εlς τά εlδικώτερα 

έξωτερικά προβλήματα πού άπασχολούν τήν 'Ελλάδα. Γιά 

τά θέματα αύτά συζητήσαμε κατ' έπανάληψη στήν αίθου

σα αύτή. Καί νομίζω δτι τά συζητήσαμε έν έκτάσει κατά 

τήν τελευταία πολιτική συζήτηση τής Βουλής. Μπορώ νά 

πώ δτι έκτοτε δέν σημειώθηκε ούσιώδης πρόοδος εlς τά 

θέματα αύτά. Θά άναφερθώ δμως δι ' όλίγων στίς τελευταί
ες έξελίξεις τους, γιά νά εlναι πληρέστερη ή ένημέρωση 
τής Βουλής. 

>>Καί θ' άρχίσω άπό τό δρtiμα τής Κύπρου, πού ντροπιά

ζει τήν έποχή μας. Ή εύθύνη γιά τήν δημιουργία τού προ

βλήματος αύτού βαρύνει τήν Τουρκία, δπως τήν βαρύνει 

καί ή εύθύνη γιά τήν παράταση τού δράματος αύτού. 

>>Οί συνομιλίες πού κατ' έπανάληψιν έγένοντο, δέν άπέ

δωσαν άποτελέσματα, γιά τόν λόγο δτι ή τουρκική πλευρά, 

παρά τίς ύποσχέσεις της, δέν θέλησε ή δέν κατέστη lκανή 
νά προσδιορίσει κατά τρόπο aαφή τίς θέσεις της. Καί δχι 
μόνον αύτό, άλλά τόν τελευταίο καιρό άπειλεί νά έποικίσει 

τά Βαρώσια, πρtiγμα πού, άν συμβεί, θά τορπιλλίσει κάθε 

έλπίδα έπιλύσεως τού προβλήματος καί θά άποτελέσει πρό

κληση δχι μόνο γιά μtiς, άλλά καί πιστεύω γιά δλους έκεl

νους πού ένδιαφέρονται γιά τή λύση τού προβλήματος καί 

γενικά γιά τήν είρήνευση τής περιοχής. 

»Πρό δύο περίπου μηνών τά 'Ηνωμένα vΕθνη μέ άπό

φασή τους συνέστησαν τήν έπανάληψη τού διαλόγου, μέ 

πρόβλεψη, άν δ διάλογος δέν άποδώσει καί πάλι άποτέλε

σμα, νά συσταθεί ε/δική έπιτροπή άπό τά 'Ηνωμένα 

VΕθνη, γιά νά βοηθήσει τόν γενικό γραμματέα στήν έξεύ

ρεση λύσεως. VΗδη, άvαμένεται πρωτοβουλία τού γενικού 

, γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών κ. Βαλντχάιμ, γιά τήν 
έπανάληψη τού διαλόγου. Δέν γνωρίζω έάν ή Τουρκία θά 

έπωφεληθεί τής εύκαιρίας αύτής, γιά νά θέσει τέρμα στό 
δρtiμα αύτό πού έγινε καl δικό της δρtiμα. 

»Πάντως, ή έλληνοκυπριακή πλευρά όφείλει νά προ

σέλθει στόν διάλογο δμονοούσα καί έπιδιώκουσα λύση 

έθνική. Καί δταν λέγω έθνική, έννοώ λύση άπαλλαγμένη 

άπό κομματικές προκαταλήψεις. Καί νά τήν έmδιώξει κατά 

τρόπο σαφή καί συγκεκριμένο, γιά νά έχει τή συμπαρά

σταση δλων έκείνων πού θέλουν νά ύποστηρίζουν τό δί~ 

καιο. Καί πέραν αύτού, θά πρέπει, άν ύπάρξουν εύκαιρίες 

προωθήσεως τού θέματος, νά μήν άπολεσθούν λόγω έσω

τερικών διενέξεων, δπως συνέβη στό παρελθόν. 

»'Η 'Ελλάς, κύριοι βουλευταί, παρακολουθεί μέ ζωηρό 

ένδιαφέρον, μέ πόνο, τίς έξελίξεις αύτfίς τής τραγωδίας. 

Καί νομίζω δτι εlναι περιττό νά διακηρύξω καί πάλι τήν 

άλληλεγγύη τής 'Ελλάδος πρός τόν κυπριακό λαό. 

»'Η συνεργασία μεταξύ 'Αθηνών καί Αευκωσ{ας εlναι 

σταθερή. Καί θά συνεχισθεί άταλάντευτα μέχρι πλήρους 

δικαιώσεως τού άγώνος τού κυπριακού 'Ελληνισμού. 

»Καί οί άλλες διαφορές πού έχουμε μέ τήν Τουρκία, 

παρουσιάζουν μία στασιμότητα, γιά τόν λόγο ότι δέν κατέ

στη δυνατή, παρά τάς συνεχείς προσπαθείας μας, μία λογι

κή συνεννόηση μέ τήν Τουρκία. 

»Δυστυχώς καί στήν περlπτωση αύτή εlμαι ύποχρεωμέ

νος νά καταλογίσω εύθύνες στήν Τουρκία, τόσο γιά τήν 

δημιουργία, δσο καί γιά τήν παράταση τής έκκρεμότητος 

τών προβλημάτων αύτών. 

»Οί θέσεις τής 'Ελλάδος έπί τών θεμάτων αύτών ε{ ναι 

γνωστές καί σαφείς. Κα{ εlναι τόσο λογικές, ώστε, άν ή 

Τουρκία έδειχνε στοιχειώδη κατανόηση, ή έπίλυση τών 

διαφορών μας θά ήταν εύχερής. 'Επειδή δμως ή Τουρκία, 

γιά νά δικαιολογήσει τόν θόρυβο πού κατά καιρούς δημι

ουργεί, ύποστηρίζει δτι ή 'Ελλάς μετέτρεψε ή δτι έχει τήν 

πρόθεση νά μετατρέψει τό ΑΙγαίο σέ λίμνη έλληνική, εl

μαι ύποχρεωμένος νά έπαναλάβω τήν δήλωση πού έκαμα 

καί παλαιότερα, γιά νά διαλύσω άκριβώς τίς έντυπώσεις, 
τlς δποίες προσπαθεί vά δημιουργήσει. 

»Ή 'Ελλάς δέν θεωρεί τό Αlγαίο έλληνική λίμνη. Ή 

'Ελλάς δέχεται δ τι όπάρχουν σ' αύτό ύδατα διεθνή, δ πως 

όπάρχουν καί τουρκικά χωρικά ύδατα. Οuτε άρνείται δτι ή 

Τουρκ{α ώς παράκτια χώρα έχει ώρισμένα δικαιώματα στό 

Αlγαίο. 'Εκείνο πού ζητούμε άπό τήν Τουρκlα εlναι νά 

άντιληφθεί έπιτέλους δτι τό Αlγαίο εlναι κατάσπαρτο άπό 

νησιά καί δτι τά νησιά αύτά ε{ ναι έλληνικά. Καί δτι έχουν, 

σύμφωνα μέ τούς διεθνείς κανόνες, τά δικαιώματά τους. 

'Από τήν στιγμή πού ή Τουρκία θά άντιληφθεί τήν άλή

θεια αύτή, θά εlναι άσφαλώς εύχερέστερη ή διευθέτηση 

τών διαφορών μας. 

»Δέν θέλω βέβαια νά άναμειχθώ στά έσωτερικά τής 

Τουρκίας. Θά μπορούσε δμως ένδεχομένως νά θεωρήσει 

κανε{ς ώς έλαφρυντικό γιά τήν συμπεριφορά της τό γεγο

νός δτι όπάρχει στήν Τουρκία πολιτική άστάθεια. Πάντως, 

δπως εlπα καί προηγουμένως, οί θέσεις τής έλληνικής 

Κυβερνήσεως εlναι γνωστές, σταθερές καί λογικές. 'Αλλά 

δέ μπορούμε νά τίς έπιβάλουμε. Διότι ή λύση τών προβλη

μάτων αύτών δέν έξαρτtiται μόνο άπό μtiς. 'Εξαρτtiται καί 

άπό έκείνους πού τά έδημιούργησαν. 

»'Εκτός αύτού, δέν είμαστε έμείς οί έπισπεύδοντες, 

ώστε νά άσκούμε πίεση έπί τής Τουρκίας, γιά νά συμφωνή

σει σέ λύσεις. Διότι έμείς δέν ζητούμε τίποτα άπό τήν 

Τουρκία · έκείνη εlναι πού ζητεί. 

»Τό λέγω αύτό διότι ύποστηρίζεται πολλές φορές δτι 

πρέπει νά καταλογιστούν εύθύνες στήν έλληνική Κυβέρ

νηση, γιατί δέν προωθεί τήν λύση αύτών τών προβλημά

των. 'Εκείνο δμως γιά τό δποίο θά πρέπει νά κριθεί ή 

έλληνική Κυβέρνηση, εlναι άν ύποστηρίζει λύσεις λογι
κές, καί άν, δπως καί τό έπραξε, προστατεύει τά συμφέρον

τα καl τήν άσφάλεια τfίς χώρας, χωρίς νά κάνει παραχωρή

σεις έπιζήμιες γι ' αύτήν. 

»Πάντως, συμφέρον άμφοτέρων τών λαών μας εlναι νά 

διευθετήσουν εlρηνικά τlς διαφορές τους μέ βάση τή λογι

κή καί τό δίκαιο, δπως κάνουν δλοι ol λαοί, πού έχουν 
παρόμοιες διαφορές. Γιατί είμαστε - θά έλεγα δυστυχώς 

- ol μόνοι στόν κόσμο αύτό, πού έχουμε τέτοιου είδους 
διαφορές. Πολλοί λαοί τίς έχουν, άλλά τίς άντιμετωπίζουν 
μέ καλή πlστη καί καλή θέληση καί άναζητούν διαδικασί

ες πού τούς δδηγούν κάποτε σέ λύσεις. 

»ν Η δη άναμένεται συνάντηση τών γενικών γραμματέων 

τών ύπουργείων 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος κα{ τής Τουρ

κίας. 'Ελπίζω δτι ή συνάντηση αύτή θά άνοίξει τουλάχι

στον τόν δρόμο γιά τόν προσδιορισμό τής διαδικασlας πού 

θά άκολουθήσουμε. Δέν μπορώ πάντως νά προεξοφλήσω 

τό άποτέλεσμα αύτής τής συναντήσεως. 

»Κύριοι βουλευταί, θά άναφερθώ δι ' όλίyων καί στό 
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θέμα τοίi ΝΑΤΟ, γιατί εlναι επίκαιρο καί γιατί γίνεται άν

τικείμενο συνεχοίiς δημαγωγίας άπ6 τήν 'Αριστερά. Καί 

όταν λέω "'Αριστερά", εννοώ τ6 ΠΑΣΟΚ καί τ6 Κομμου

νιστικ6 κ6μμα τοίi εξωτερικού. 

» 'Αναφέρω ποιά κ6μματα έχουν τήν θέση αύτή. Δέν τά 
επικρίνω. 

))Αέω ποιά κ6μματα έχουν τήν θέση αύτή καί άντιτίθεν

ται στήν πολιτική μας, παρά τίς εξηγήσεις, τίς δποίες κατ' 

επανάληψη δώσαμε, γιά τούς λ6γους πού συνηγορούν ύπέρ 

τής δημιουργίας τής εlδικής σχέσεως μέ τ6 ΝΑΤΟ. 

)) "Οπως γνωρίζετε, τ6 θέμα αύτ6 συνεζητήθη πολλές 
φορές στήν αίθουσα αύτή, άλλά καί εκτ6ς τής αlθούσης 

αύτής. Καί εξηγήθηκαν άπ6 κυβερνητικής πλευρiiς ο{ λ6-

γοι, γιά τούς δποίους θεωροίiμε χρήσιμη γιά τήν άσφάλεια 

τής χώρας τή δημιουργία αύτής τής σχέσεως. 

)) Ή έλληνική Κυβέρνηση, γιά ν' άντιμετωπίσει κινδύ
νους πού κληρον6μησε, έθεσε σάν πρωταρχικ6 σκοπ6 τήν 

ενίσχυση τής άσφάλειας τής χώρας, μέ τή δημιουργία εν6-

πλων δυνάμεων πού - όπως εlπα καί πρ6σφατα - βρί
σκονται αύτή τή στιγμή στ6 ύψηλ6τερο επίπεδο πού βρέ

θηκαν ποτέ. 

))Θά τ6 εκτιμούσατε αύτ6, dν κάνατε σύγκριση τής κα

ταστάσεως στήν δποία βρίσκονται σήμερα οί ένοπλες δυνά

μεις, μέ τήν κατάσταση στήν δποία βρίσκονταν τ6 1974. 
)) 'Αλλά πέραν αύτής τής προσπαθείας τήν δποίαν κατέ

βαλε, διά νά δημιουργήσεί στρατ6 lκαν6 νά προστατεύει 

τήν άσφάλεια τής χώρας, ή Κυβέρνηση επεδίωξε νά ενισχύ

σει περαιτέρω τήν άσφάλεια αύτή καί μέ διπλωματικά 

ερείσματα. Καί γιά τ6ν λ6γο αύτ6 επρ6τει νε στήν 'Α τλαν

τική Συμμαχία τή δημιουργία μιiiς είδικής σχέσεως, πού 

κατά τήν γνώμη της θά παρείχε αύτή τή μείζονα άσφάλεια 

στήν 'Ελλάδα, ίδίως στήν περίπτωση μιiiς γενικώτερης 

συρράξεως. 
))Μετά άπ6 μακρές διαπραγματεύσεις, ή στρατιωτική 

ήγεσία τοίi ΝΑΤΟ υlοθέτησε τήν έλληνική πρ6ταση. Στήν 

πρ6ταση όμως αύτή διετύπωσε άντιρρήσεις ή Τουρκία, εκ

μεταλλευομένη τήν άρχήν τής δμοφωνίας πού επικρατεί 

στ6 ΝΑΤΟ. 

)) Ή 'Ελλάς επιθυμεί βέβαια, lδίως αύτή τή στιγμή πού 
ή διεθνής κατάσταση εlναι πράγματι άνησυχητική, τήν 

πραγματοποίηση τής είδικής σχέσεως- δέν εlvαι όμως δια

τεθειμένη νά τήν διαπραγματευθεί μέ τήν Τουρκία. Καί 

προπαντ6ς δέν εlναι διατεθειμένη νά τήν άποδεχθεί κατά 

τρ6πο &σύμφορο γιά τήν 'Ελλάδα. 

)) ~ Αλλωστε, κύριοι συνάδελφοι, αύτ6ς εlναι καί δ λ6-
γος γιά τ6ν δ ποίο ή διαπραγμάτευση δέν κατέληξε σέ συμ

φωνία. Δέν εlναι άρκετ6 νά μiiς καταλογίζετε εύθύνες γιά 

τήν εκκρεμ6τητα αύτών τών προβλημάτων. Θά έπρεπε νά 

άναγνωρίζετε τ6 γεγοv6ς ότι εκκρεμούν αύτά τά θέματα, 

δι6τι ή έλληνική Κυβέρνηση δέν εlναι διατεθειμένη νά 

ενδώσει. 'Εάν παραμένουν εκκρεμή, εlναι άκριβώς δι6τι ή 

Κυβέρνηση εlναι άποφασισμένη νά μ ή δεχθεί λύσεις, πού 

νά βλάπτουν τά εθνικά μας συμφέροντα. 

))Θά άναφερθώ καί στ6 θέμα τών βάσεων, δι6τι γνωρίζω 

ότι, καί dν εγώ δέν τ6 μνημονεύσω, θά τ6 μνημονεύσει ή 

άντιπολίτευση. Καί προτιμώ, γιά νά σiiς άπαλλάξω - dν 

μπορώ νά σiiς άπαλλάξω- άπ6 τήν άνάγκη νά άσχοληθεί

τε διά μακρών μέ τ6 θέμα αύτ6, νά σiiς εξηγήσω σέ ποι6 

σημείο βρίσκεται τ6 πρ6βλημα καί ποιά εlναι ή θέση τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως. Περίπου πρίν άπ6 τρία χρ6νια 

τ6 θέμα ετέθη μέ πρωτοβουλία τής Κυβερνήσεως. Καί δέν 
ετέθη άπ6 εχθρ6τητα πρ6ς τήν 'Αμερική, δι6τι, dν ύπήρχε 

εχθρ6της, δέν θά τ6 συζητούσαμε. 

)) 'Ετέθη δι6τι έπρεπε νά βάλουμε τάξη σέ ένα άσυνάρ
τητο καθεστώς καί νά τ6 προσαρμ6σουμε στίς συνθήκες 

τής εποχής μας καί στά άμυντικά συμφέροντα τής χώρας 

μας. 

))Τ61977, όπως γνωρίζετε, μονογραφήθηκε ένα πλαίσιο 

συμφωνίας, πού καθορίζει τ6 νέο καθεστώς τών βάσεων. 

Κατά τήν διαδρομή όμως τοίi χρ6νου ενεπλάκη τ6 θέμα 

αύτ6 μέ τήν άμερικανοτουρκική άμυντική συμφωνία, τήν 

έκβαση τής δ ποίας έπρεπε νά άναμείνουμε, γιά λ6γους πού 

άφοροίiν τ6ν συσχετισμ6 δυνάμεων μεταξύ τών δύο χωρών. 

'Η §)ληνική Κυβέρνηση θά άναμείνει τήν εξέλιξη αύτών 
τών διαπραγματεύσεων, γιά νά προσδιορίσει δριστικά τή 

θέση της στ6 θέμα τών βάσεων. 

))Θά είχαμε άσφαλιf5ς άπ6 διετίας πραγματοποιήσει αύ
τή τή συμφωνία dν, επαναλαμβάνω, ή έλληνική Κυβέρνη

ση δέν εlχε τήν πρ6νοια, άλλά καί τήν θέληση, νά εξαρτή

σει τ6 θέμα τής δριστικής συμφωνίας άπ6 τήν έκβαση δια

πραγματεύσεων πού διεξάγονται στήν Τουρκία. 

)) "Οταν θά έχουμε πλήρη τά δεδομένα γιά τήν συμφωνία 
στήν δποία θά καταλήξουν ή Τουρκία καί ή 'Αμερική, θά 

καθορίσουμε κατά τρ6πον δριστικ6 καί επί τοίi θέματος 

αύτοίi τή θέση μας. 

))Κύριοι συνάδελφοι, ή εξωτερική πολιτική τής χώρας 

μας παίρνει ήδη πι6 συγκεκριμένη καί πι6 σταθερή μορφή 

μέ τήν ένταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοιν6τητα. 

Καί αύτ6, γιατί εlναι φυσικ6 μέ τήν ένταξή μας νά ταυτί

σουμε κατά ένα τρ6πο τήν πορεία μας πολιτικά, οlκονομι

κά καί άμυντικά μέ τήν Εύρωπαϊκή Κοιν6τητα. Αύτ6ς δέ 

άκριβώς εlναι καί δ λ6γος γιά τ6ν δποίο ή 'Αριστερά κα

ταπολεμά μέ πάθος τήν ένταξή μας. Δέν τήν καταπολεμά, 
δι6τι τήν θεωρεί &σύμφορη γιά τήν 'Ελλάδα, άλλά γιατί 

επιθυμεί νά άποκοπεί ή 'Ελλάς άπ6 τήν δημοκρατική Δύ

ση. 

)) ~ Αφησα τελευταίο τ6 θέμα τής εντάξεώς μας στήν 
Κοινή 'Αγορά, γιατί εlναι τ6 σημαντικώτερο γιά τ6 μέλ

λον τής χώρας μας. Γιά τήν μεγάλη σημασία πού έχει ή 

ένταξή μας στήν Εύρωπαϊκή Κοιν6τητα μίλησα διά μα

κρών κατά τήν ύπογραφή τής συμφωνίας εντάξεως καί κα

τά τήν συζήτηση πού διεξήχθη στή Βουλή γιά τήν επικύ
ρωσή της. Παρά ταίiτα θά άναφερθώ καί πάλι δι ' όλίγων 
στά πλεονεκτήματα πού μiiς προσφέρει ή ένταξη αύτή, καί 

αύτ6, γιατί συνεχίζονται ο{ βολές κατά τής εντάξεως, μο
λον6τι θά μποροίiσα νά τίς χαρακτηρίσω πλέον βολές 

άσφαιρες. 

)) "Οπως γνωρίζετε, τήν ένταξή μας δέν τήν εζήτησε ή 
Εύρωπαϊκή Κοιν6τητα. 'Αντιθέτως, ύπήρχαν άπ6 μέρους 

της επιφυλάξεις καί θά μποροίiσα νά πώ δικαιολογημένες 

επιφυλάξεις. Τ6 τονίζω αύτ6, γιατί πολλές φορές ύπεστη
ρίχθη ότι ή Εύρωπαϊκή Κοιν6τητα δέχθηκε τήν 'Ελλάδα 

στούς κ6λπους της γιά νά τήν εκμεταλλεύεται. 

)Πήν ένταξη τήν επιδιώξαμε εμείς. Καί τήν επιδιώξαμε 

επίμονα. Κι αύτ6, γιατί άποτελοίiσε μιά σταθερή εθνική 

επιδίωξη, πού υίοθετήθηκε πρίν άπ6 18 χρ6νια άπ6 όλα τά 
κ6μματα. 

))Ε{ναι βέβαια άτυχής ή σύμπτωση ότι ή ένταξή μας 
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στήν Εvρωπαϊκή Κοινότητα πραγματοποιείται σέ μία στι

γμή πού δλόκληρος δ κόσμος, καί εlδικώτερα ή Εvρώπη, 

διέρχεται βαρειά καί πολύμορφη κρίση. 

)) 'Αλλά ε{ναι βέβαιο δτι θά είμασταν πολύ χειρότερα 
aν μέναμε μόνοι μέσα σ, αvτή τήν παγκόσμια κρίση, πού 

δημιουργεί άνησυχίες καί δέν έπιτρέπει σέ κανένα λαό νά 

αlσθάνεται άσφαλής. 

)) Τά πλεονεκτήματα πού μiiς προσφέρει ή ένταξη ε{ναι 
πολιτικά καί οlκονομικά. Γι, αvτά κατ' έπανάληψη έγινε 

συζήτηση στή Βουλή καί δέ νομίζω δτι παρίdταται άνάγκη 
νά τά άναπτύξω περισσότερο άπό δ, τι ή στιγμή αvτή έπι

βάλλει. 

))Τά μέν πολιτικά πλεονεκτήματα συνίστανται στήν 

ένίσχυση τής έθνικής μας άνεξαρτησίας καί τών δημοκρα

τικών μας θεσμών. Τά δέ οlκονομικά, στήν ύποβοήθηση 

καί έπιτάχυνση τής οlκονομικής καί κοινωνικής άναπτύ

ξεως τής χώρας. 
))Μέ τήν ένταξή μας στήν εvρωπαϊκή οfκογένεια γινό

μαστε lσότιμοι μέ τίς μεγαλύτερες εύρωπαϊκές χώρες, δε

δομένου δτι θά έχουμε lσοδύναμη μέ αvτές ψήφο καί θά 

μετέχουμε μέ τόν τρόπο αvτό στά κέντρα άποφάσεων, άντί 

νά βρισκόμαστε, ώς χώρα μικρή καίμεμονωμένη, στό πε

ριθώριο τής διεθνοϋς ζωής. 
))Μέ aλλα λόγια, μέ τήν ένταξή μας θά βγοϋμε άπό τήν 

αlώνια μοναξιά μας, πού μας έξέθετε σέ παντοειδείς κινδύ
νους χαίμiiς ύποχρέωνε νά άναζητοϋμε κηδεμόνες. 

))Αvτή ε{ναι ή μεγάλη, ή βασική σημασία τής έντάξεως 

τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

))Θά ε{χα τόν πειρασμό, διότι άκριβώς ή διεθνής κατά

σταση ε{ναι τόσο έπικίνδυνη, νά ζητήqω καί άπό τήν άντι

πολίτευση νά ύποστηρίξει τήν πολιτική μας αvτή. 
))Δέν θά μιλήσω γιά τήν άδέσμευτη πολιτική, τήν δ ποία 

ή 'Αριστερά μiiς προσφέρει ώς έναλλακτική λύση. Ε{ναι, 

aλλωστε, γνωστοί οί λόγοι γιά τούς δ ποίους τήν έπιδιώκει. 

))Σκοπός έπίμονος τής 'Αριστερiiς ε{ναι, δπως ε{πα 

προηγουμένως, νά άποκοπεί ή 'Ελλάς άπό τήν δημοκρατι

κή Δύση. 

)) 'Αλλά aν ποτέ, κύριοι συνάδελφοι, άποκοπεί ή 'Ελ

λάς άπό τήν Δύση, θά δδηγηθεί σέ οδυνηρές περιπέτειες. 

Γιατί θά βρεθεί μοναχή στόν κόσμο, χωρίς τήν άλληλεγ

γύη κανενός καί μάλιστα σέ μία έποχή πού ή διεθνής κα

τάσταση έπιβάλλει σέ κάθε χώρα νά έπιδιώκει τό μάξιμουμ 

τών έγγυήσεων γιά τήν άσφάλειά της. Καί δέν νομίζω έπί

σης δτι ε{ναι άνάγκη νά σiiς ύπενθυμίσω ποιός θά έπωφε

λείτο άπό τήν ένδεχόμενη άποκοπή μας άπό τήν Δύση. 

))Οί άδέσμευτοι, κύριοι συνάδελφοι, δέν άποτελοϋν πο

λιτική καί στρατιωτική δύναμη, ίκανή νά έγγυηθεί τήν 

άσφάλεια τών μελών της. Οί άντιθέσεις τους έξ aλλου -
καί τό λέω αvτό μέ λύπη μου - ε{ναι τόσο συχνές καί 

έντονες, ώστε νά καθιστοϋν προβληματική τή συνοχή 

τους. Εlναι δυνατόν ύπό τάς συνθήκας αvτάς καί μέ δεδομέ

νη τήν κρίσιμη διεθνή κατάσταση, σοβαρώς νά ύποστηρι

χθεί δτι ή 'Ελλάς μπορεί νά άκολουθήσει πολιτική άδέ

σμευτη; 

)) "Οπως ε{πα, κύριοι συνάδελφοι, στήν άρχή τής δμιλί
ας μου, ή διεθνής κατάσταση ε{ναι σκοτεινή καί δέν εlvαι 

δυνατό νά κάνει κανείς πpοβλέψεις γιά τόμέλλον. Στό 
πλαίσιο τής διεθvοvς αvτής καταστάσεως, ή 'Ελλάς έχει 

vά έπιλύσει διάφορα έσωτερικά καί έξωτερικά προβλήμα-
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τα. 'Ο χειρισμός αύτών τών προβλημάτων, γιά νά ε{ναι 

άσφαλής καί άκίνδυνος, άπαιτεί σύνεση συνδυασμένη μέ 

άποφασιστικότητα καί προπαντός άπαιτεί έθvική ένότητα 

καί κοινωνική συνοχή. 

;;Ε{ναι άνάγκη κάποτε έπιτέλους νά άντιληφθοvμε δτι 

δέν ε{ναι δυνατό νά λύσουμε τά προβλήματά μας μέ διαδη

λώσεις καί δημαγωγικούς άνταγωνισμούς. 'Αντίθετα, θά 

τά καταστήσουμε όξύτερα, δπως τά κατέστησαν όξύτερα 

δλες έκείνες ο{ χώρες, ο{ δποίες δοκιμάζονται σήμερα άπό 

πολιτικές καί κοινωνικές άναταραχές. 

;;Παρακολουθούμε καθημερινά στά μέσα ένημερώσεως 

τά γεγονότα πού συμβαίνουν σ' δλο τόν κόσμο καί μπορού

με νά κάνουμε συγκρίσεις διδακτικές. Ή χώρα μας, δπως 

ε{ πα πολλές φορές, μέσα σ' ένα κόσμο άναρχούμενο, έχει 

αύτή τή στιγμή σταθερότητα πολιτική, γαλήνη κοινωνική 

καί, σέ σύγκριση μέ άλλες χώρες, πρόοδο οlκονομική. Τό 

γεγονός δτι τόν τελευταίο καιρό συνεπεία τής διεθνοvς 

οΙκονομικής κρίσεως άντιμετωπίζουμε καί έμείς δύσκολα 

προβλήματα στόν οlκονομικό τομέα, δέν άναιρεί αύτή τήν 

διαπίστωση· δτι δηλαδή τά τελευταία χρόνια σημειώθηκε 

στόν τόπο μας πέραν τών άλλων καί άξιόλογη οΙκονομική 

πρόοδος. 

;;Κύριοι βουλευταί, τίς κατακτήσεις αύτές τών τελευ

ταίων έτών, πολιτικές καί οΙκονομικές, θά πρέπει νά τίς 

προστατεύσουμε, γιατί ε{ναι σημαντικές. Καί ε{ναι τόσο 

σημαντικές, ώστε νά μfiς έπιτpέπουν νά ένταχθοvμε στήν 

Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Γιατί δέν ύπάρχει καμμία άμφιβο

λία δτι, dν ή κατάσταση στήν 'Ελλάδα, πολιτική καί οΙ

κονομική, δέν ένέπνεε έμπιστοσύνη, δέν θά ήτο δυνατόν 

ποτέ τά μέλη τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος νά δεχθοvν τήν 

ένταξη τής χώρας μας. 

;;Τήν δέχθηκαν, γιατί στά τελευταία πέντε χρόνια σέ 

δλους τούς τομείς σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Μπο

ρεί τήν πρόοδο αύτή vά μήν τήν έκτιμοϊίμε κατά τόν ίδιο 

τρόπο. Καί αύτό ε{ναι φυσικό, όχι μόνο γιατί έμείς είμαστε 

Κυβέρνηση καί σείς άvτιπολίτευση, άλλά γιατί συμβαίνει 

νά έχουμε καί διαφορετική πολιτική καί οίκονομική φιλο

σοφία. 

;; Πς κατακτήσεις αύτές έχουμε χρέος νά τίς προστατεύ
σουμε σήμερα, πού διάφοροι κίνδυνοι, άστάθμητοι κίνδυ

νοι, τίς άπειλοϊίν. Εfμαι βέβαιος, κύριοι συνάδελφοι, δτι, 

dν δλοι προσαρμόσουμε τήν συμπεριφορά μας στίς άπαι

τήσεις τών περιστάσεων, θά ξεπεράσουμε τίς σημερινές 

δυσκο?ιίες, πολιτικές καί οΙκονομικές, καί θά ξαναβροϊίμε 
σύντομα τήν άνοδική μας πορεία;;. 

Μετά τόν πρωθυπουργό, δλαβε τό λόγο δ πρόε

δρος τοu ΠΑΣΟΚ. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, άγαπητοί συνάδελφοι, 

πρίν παρουσιάσω τίς εκτιμήσεις καί τίς θέσεις του ΠΑΣΟΚ 

πάνω στήν κρίσιμη αύτή περίοδο πού περνάει ή άνθρωπό

τητα καί ή χώρα μας, θά ήθελα νά εκφράσω τήν εκπληξή 

μου γιά τίς παρατηρήσεις πού εκανε δ πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως σχετικά μέ τήν ενταξη τής 'Ελλάδας στήν Δυ

τική Εύρώπη, στήν 'Όίκογένεια τής Δύσης" καί μέ τήν 

ερμηνεία πού εδωσε σχετικά μέ τήν ενταξη τής 'Ελλάδος 

στήν Δυτική Εύρώπη. 

»'Αγνοεί, ναί ή όχι, δ πρωθυπουργός δτι οί χώρες τής 

ΕΟΚ πήραν θέση άπαράδεκτη πάνω στό τεράστιο εθνικό 

θέμg.- τής Κύπρου; 'Αγνοεί, ναί ή όχι, δ πρωθυπουργός δτι 

ή ΕΟΚ, μέ δρισμένες εξαιρέσεις, ταυτίζεται μέ τό ΝΑΤΟ, 

τουλάχιστον σέ δ, τι άφορά τήν ίδιότητα του μέλους; Ποιά 

ήταν ή στάση του ΝΑΤΟ στήν επτάχρονη δικτατορία τής 

πατρίδας μας; Ηναι, ή δέν ε{ναι σαφές, δτι τό ΝΑΤΟ ύπονό

μευσε τούς δημοκρατικούς θεσμούς αύτής τής χώρας; 

Κ. Καραμανλής: ~Οχι, όχι. "Οταν έφύγατε άπό τήν 

'Ελλάδα, κύριε πρόεδρε, πού έπήγατε; Ποιές χώρες μfiς 

βοήθησαν κατά τήν διάρκεια τής δικτατορίας; Μόνο ή Εύ

ρώπη. Ούτε οι' άδέσμευτοι, ούτε ή Ά νατολή. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, στά 

χρόνια τής εξορίας μου ε{χα τή δυνατότητα προσωπικών 

επαφών μέ τίς πολιτικές ήγεσίες δλόκληρης τής Δύσεως 

καί γνωρίζω άριστα ς>τι τά λόγια τους ήταν πράγματι εύ

νοϊκά γιά τή δημοκρατία στήν 'Ελλάδα. Μέ τήν ίδια φωνή 

δμως ύποστήριζαν δτι, άσχετα άπό τό καθεστώς τής' Ελλά

δος, ή προάσπιση τών συμφερόντων τής Δύσης προέχει 

καί επομένως ή στρατιωτική ίσχύς, ή ενίσχυση τής δικτα

τορίας προέχει. 

»Στό άγγλικό Κοινοβούλιο τήν επαύριο τής άπόφασης 

του Συμβουλίου Εύρώπης, τό δποίον άπέπεμψε τήν • Ελλά
δα άπό τίς τάξεις του, μίλησε δ ύφυπουργός 'Εθνικής 

"Αμυνας καί άπάντησε σέ ερωτήματα "Αγγλου βουλευτή, 

δ δποίος ε{χε πεί: "Μιά πού εχει εκδιωχθεί ή 'Ελλάδα άπό 

τό Συμβούλιο τής Εύρώπης, δέν πρέπει άραγε νά εκδιωχθεί 

καί άπό τό ΝΑΤΟ;" Καί ή άπάντηση ε{ναι δτι τό ΝΑΤΟ 

ενδιαφέρεται μόνο γιά τήν στρατιωτική του ίσχύ. Δέν εν

διαφέρεται ποσώς γιά τόν τύπο του πολιτεύματος, τό όποίο 

ύπάρχει. 

»Γνωρίζει, ναί ή όχι, δ κ. πρωθυπουργός ποιό ρόλο 

επαιξε δ κύριος Κίσινγκερ, δ κύριος Σίσκο καί οί άμερικα

νικές ύπηρεσίες, στή μεγάλη προδοσία τής Κύπρου; 

»0{ 'Ηνωμένες Πολιτείες καί ή Δ . Εύρώπη προχώρη

σαν άμέσως στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, γιά νά καταδικά

σουν τήν είσβολή, τήν επέμβαση τής Σοβιετικής 'Ένωσης 

στό 'Αφγανιστάν. Κάνανε δμως τό ίδιο, δταν ή Τουρκία 

κατέλαβε τό 40% τής Κύπρου; 
»Δέν γνωρίζει δ κ. πρωθυπουργός δτι ή 'Ελλάδα σήμε

ρα άπειλείται άπό σύμμαχο, άπό τήν Τουρκία; Πώς θά βρεί 

τή θαλπωρή ή 'Ελλάδα στήν "άγκαλιά" του ΝΑΤΟ, δταν ή 

εδαφική της άκεραιότητα άπειλείται καίρια άπό σύμμαχο, 

άπό τήν Τουρκία; 

»Θά παρακαλέσω επίσης τόν κύριο πρωθυπουργό νά 

μήν επιδίδεται σέ άπλουστεύσεις καί νά μ ή βάζει λόγια στό 

στόμα τής άντιπολίτευσης. Ποτέ δέν είπαμε εμείς δτι θέ

λουμε νά άποκοπουμε άπό τή Δυτική Εύρώπη. Είπαμε δτι ή 

ενταξη στήν ΕΟΚ δέν έξυπηρετεί τήν οίκονομική καί κοι
νωνική άνάπτυξη τής χώρας μας. Είπαμε δτι ή 'Ελλάδα θά 

πρέπει νά άναπτύξει ίσότιμες σχέσεις μέ τή Δύση, τήν 

'Ανατολή, τό Βορρά καί τό Νότο» . 

Στή συνέχεια τής άγορεύσεώς του, δ Α. Παπαν

δρέου δκαμε έκτενή άνάλυση τής διεθνοuς καταστά

σεως, γιά νά καταλήξει: 

«Αύτή τήν rορα πραγματικά ε{ναι κρίσιμο θέμα ή δια

μόρφωση τής ελληνικής εξωτερικής καί άμυντικής πολι

τικής. Ε{ναι πραγματικά κρίσιμη ή περίοδος αύτή καί ε{ναι 
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άλήθεια δτι εχουμε δλοι τήν ευθύνη νά διαμορφώσουμε μία 

τέτοια έξωτερική καί άμυντική πολιτική, πού νά έλαχι
στοποιεί τούς κινδύνους γιά τήν πατρίδα μας. Αυτή τήν 

περίοδο τό 40% τής Κύπρου κατέχεται άκόμη άπό τόν • Ατ
τίλα. 

»·Η ·Ελλάδα άντιμετωπίζει στό Αίγαίο τήν έπεκτατική 

σωβινιστική έπίθεση τfjς Τουρκίας, πού κορυφώνεται μέ 

λόγια, μέ άποφάσεις καί μέ πράξεις . 

»Σ' αυτή της τήν έπίθεση ή Τουρκία εχει τήν συμπα

ράσταση τοϋ ΝΑΤΟ καί τών ΗΠΑ, πού έπείγονται νά προ

μηθεύουν τήν Τουρκία - άσχετα άπό τόν ρόλο της στό 

Αίγαίο καί τήν Κύπρο- μέ τόν καλύτερο δυνατό δπλισμό. 

Αυτή εΙναι ή προσφορά τους στό Κυπριακό, ή προσφορά 
τους στό Αίγαίο. Μέ τήν άρση τοϋ έμπάργκο, ή Τουρκία 

έξοπλίζεται πραγματικά μέ τέτοιους ρυθμούς, πού γρήγορα 

θά εχει άνατρέψει τήν ίσορροπία στό Αίγαίο. 

Κ. Καραμανλής: Νά μήν άνησυχείτε, κύριε πρ6εδρε. 

Σaς εlπα καί άλλοτε νά μήν άνησυχείτε. 

Α. Παπανδρέου: Μοϋ εχετε πεί καί εχετε πεί στήν αί

θουσα αυτή δτι, άν δέν άποκατασταθεί ή ίσορροπία στό 

Αίγαίο, σείς εΙσθε ί\τοιμος νά προχωρήσετε πρός άλλες 

πηγές καί άλλες λύσεις. Θά έπιθυμούσαμε κάποτε δμως νά 

άκούσουμε σέ τί συνίστανται αυτές οί διαζευτικές δυνατό

,τητες. 

Κ. Καραμανλής: Πάντως, μέχρι τής στιγμής δέν ανετρά

πη, ούτε θά aφήσομε νά ανατραπεί. Πρέπει νά σaς πώ, 

κύριε πρ6εδρε, δτι κατά τήν πενταετία αύτή, δηλαδή aπ6 

τ6 1974 έως καί τ6 1979, ή μέν Έλλάς έπήρε άπ6 τήν 
'Αμερική 900.000.000 δολλάρια ή δέ Τουρκία 870.000.000. 
Τ6 τί θά γίνει παραπέρα;θά τ6 δοϋμε». 

Συνεχίζοντας, δ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άναφέρ

θηκε, άπό γενικότερη άποψη, στήν έξωτερική πολι

τική τής Κυβερνήσεως: 

Α. Παπανδρέου: 'Επίσης, σέ δ,τι άφορα τή Γερμανία, 

λαμβάνετε ύπ' όψη τή στρατιωτική βοήθεια τήν όποία εχει 

προσφέρει ή χώρα αUτή πρός τήν Τουρκία; 

Κ. Καραμανλής: Ή βοήθεια πού δίδεται aπ6 τήν Γερ

μανία εlναι πολύ χαμηλή καί παίρνουμε καί έμείς τήν 

aναλογία μας. Δέν εlναι δμως δυνατ6ν αύτή ή βοήθεια νά 

άνατρέψει τήν ίσορροπία πού ύπάρχει. 

Α . Παπανδρέου: 'Ο κύριος πρόεδρος τής Κυβέρνησης 

τόν περασμένο Σεπτέμβρη όνόμασε τήν έξωτερική JtΟλιτι
κή πού άκολουθεί, πολυδιάστατη. Καί άναφέρθηκε καί σή

μερα, δπως καί τότε, στά άνοίγματα πού εχει δ ίδιος προω

θήσει. »Άνοιγμα πρός τά Βαλκάνια, άνοιγμα πρός τίς άρα

βικές χώρες, άνοιγμα πρός τό 'Ανατολικό μπλόκ καί τή 

Μόσχα. Τό ΠΑΣΟΚ έπικρότησε άνεπιφύλακτα αυτές τίς 

κινήσεις, αυτές τίς πρωτοβουλίες, διότι έπιτέλους δικαιώ

νουν, έφ' δσον εχουν ουσιαστικό άντίκρυσμα, τίς θέσεις 

τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

»Αυτές δμως οί πρωτοβουλίες, δπως δείχνουν τά γεγονό

τα εκτοτε, πάρθηκαν μέσα στά αυστηρά πλαίσια τοϋ "' Ανή
κομεν είς τήν Δύσιν". 

»Διερωτώμαι- καί θά ijθελα μία άπάντηση σ' αυτό

έάν ή έλληνική Κυβέρνηση προσέφυγε στό Συμβούλιο 

• Ασφαλείας ποτέ, γιά νά καταδικασθεί ή Τουρκία γιά τήν 
είσβολή στήν Κύπρο, θά ένδιέφερε πάρα πολύ έάν άνεφέ

ρετο ή Πράξη καί ή ήμερομηνία, κατά τήν όποία ή έλλη

νική Κυβέρνηση προσέφυγε στό Συμβούλιο 'Ασφαλείας, 

ζητώντας τήν καταδίκη τής Τουρκίας γιά τό Κυπριακό. 

Κ. Καραμανλής: Προσέφυγε πάντοτε». 

Στή συνέχεια, δ Α. Παπανδρέου άναφέρθηκε 

άναλυτικά στό θέμα τών πυραύλων καί στίς σχέσεις 

'Ελλάδος καί Σοβιετικής 'Ενώσεως. Ειδικότερα, 

έπεσήμανε τόν κίνδυνο καταστρατηγήσεως τής συμ

φωνίας SALT Π, μέσω τής έγκαταστάσεως ύπό τήν 
πίεση τών ΗΠΑ πυραύλων μέσου βεληνεκους στήν 

Εύρώπη, μέ άποτέλεσμα τό πεδίο συγκρούσεως νά 

κινδυνεύει νά μεταφερθεί στή γηραιά i]πειρο, τής 

δποίας, έπιπλέον, ή άνεξαρτησία εναντι τής Ούάσιγ

κτων ουσιαστικά καταλύεται. Στό έρώτημα, γιατί ή 

'Ελλάδα «άποφάσισε νά ψηφίσει "ναί" γιά τούς πυ

ραύλους», δ πρωθυπουργός άπάντησε: 

Κ. Καραμανλής: "Οταν λέμε δτι μοναδική έγγύηση γιά 

τήν εΙρήνη εlναι ή ίσορροπ{α δυνάμεων, έχουμε ύποχρέω

ση καί στήν πράξη τήν πολιτική αύτή νά τήν έφαρμ6ζου

με. Καί aπ6 τήν στιγμή πού διαπιστώθηκε δτι διαθέτει δ 

aνατολικ6ς συνασπισμ6ς ύπεροπλία έναντι τής Δύσεως, 

είπαμε νά ύποστηρίξουμε έμπράκτως τήν πολιτική τής 

Ισορροπίας. 

Α. Παπανδρέου: Κύριε πρόεδρε, ε{σθε σωστός κατά τό 

ήμισυ καί λαθεμένος κατά τό άλλο ήμισυ. Γιατί ή θέση τήν 

όποία έσείς έχετε ύποστηρίξει, εΙναι βέβαια δτι πρέπει νά 
ύπάρξει ίσορροπία, άλλά στό κατώτατο δυνατό έπίπεδο. 

'Ασφαλώς δμως τό νά φέρνουμε τόσους πυραύλους Πέρ

σιγκ 2 καί Κρούζ στήν Ευρώπη, ε3ναι πορεία πρός άνω καί 
όχι πρός τά κάτω. Πώς νά τό κάνουμε; 

Κ. Καραμανλής: Εlπα τ6 έξής, μιλώντας στήν Κίνα: 
Γιά νά ύπάρξει ίσορροπία, θά πρέπει νά γίνει ένα aπ6 τά 

δύο. ΝΗ αύτοί πού έχουν ύπεροχή, νά μειώνουν τ6ν δπλι

σμ6 τους, ι'f αύτοί πού ύστεροvν, νά τ6ν αύξήσουν. 

Α. Παπανδρέου: Δέν τό είχατε πεί αυτό, κύριε πρόεδρε, 

τό λέτε τώρα. · 

Κ. Καραμανλής: Τ6 εlπα δημοσία καί τ6 εlπα καί στή 

Μ6σχα, καί στ6 Πεκίνο. Γι' αύτ6 καί σaς εlπα δτι οί συζη

τήσεις πού εlχα ήσαν εΙλικρινείς. Μοϋ λέτε τώρα γιατί 

μετά τίς έπισκέψεις μου αύτές έξακολουθοϋμε νά λέμε δτί 
είμαστε στή Δύση. Αύτ6 τ6 εlπα στούς συνομιλητάς μου 
άπ6 τήν πρώτη στιγμή. Σaς εlπα δτι μέ τ6 δεδομένο αύτ6, 

δτι aνήκουμε σέ διαφορετικ6 διεθνώς χώρο καί έχουμε δι

αφορετική lδεολογία, aρχίσαμε τίς συζητήσεις. Καί πρέ

πει νά σάς πώ δτι αύτ6 έξετιμήθη καί έτονίσθη aπ6 τούς 

συνομιλητάς μου». 

'Ο Α. Παπανδρέου, άφου άναφέρθηκε στίς έπι

πτώσεις άπό τή σοβιετική έπέμβαση στό 'Αφγανι

στάν, έξέτασε τό θέμα τής έπανασυνδέσεως τής 'Ελ
λάδος μέ τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Ειδικό

τερα, διερωτήθηκε: 

Α. Παπανδρέου: Θά ijθελα κάποτε νά μάθω - πιστεύω 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



370 ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

καί σείς - τί άκριβώς συνέβη άπό τότε μέχρι σήμερα πού 

νά έπιτρέπει στόν πρωθυπουργό νά προωθεί τήν ύπόθεση 

τής έπανένταξης, δταν σαφέστατα οί λόγοι γιά τούς δποί

ους ~φυγε άπό τό ΝΑΤΟ ύφίστανται καί σήμερα καί μάλι

στα δριμύτεροι ίσως άπό τότε. 

Κ. Καραμανλής: 0/ έξελίξεις. 

Α. Παπανδρέου: Ναί, κ. πρόεδρε, άλλά ποιές έξελίξεις; 

Κ. Καραμανλής: Κάποτε θά συμφωνήσετε μέ τήν πολι-

τική μας. 

Α. Παπανδρέου: Σdς ε{πα, ε{μαι ετοιμος νά προσυπογρά-

ψω αύτό τό κείμενο. 

Κ. Καραμανλής: ~Οχι αύτό, μέ τήν σημερινή λέγω. 

Α. Παπανδρέου: Γιά τό 1974 μιλaμε. 

Κ. Καραμανλής: Γιά τήν παροίJσα πολιτική μας λέγω. 

'Αναλύοντας καί έρμηνεύοντας τά γεγονότα πού 

συνέχονται μέ τή διαπραγμάτευση της έπανεντάξε

ως, άλλά καί μέ τήν κύρωση τής ελληνοαμερικανι

κής συμφωνίας γιά τίς βάσεις, δ πρόεδρος τοϋ ΠΑ

ΣΟΚ τόνισε οτι «δέν εχει νόημα νά φύγουμε μονάχα 

άπό τό στρατιωτικό σκέλος, οταν καί τό πολιτικό 

σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ στηρίζει τήν έπιθετική σωβινι

στική πολιτική τής Τουρκίαψ καί, άκόμη, οτι «εϊ

μαστε τοποθετημένοι κάθετα ένάντια στό ΝΑΤΟ καί 

ένάντια στίς βάσεις». Σχετικά μέ τό Κυπριακό, ύπο

στήριξε οτι ή Κυβέρνηση δέν τήρησε μέ συνέπεια 

τήν πολιτική τής διεθνοποιήσεως, άνάγοντας τό ζή

τημα, σέ διάφορες περιπτώσεις, σέ θέμα ελληνο

τουρκικών σχέσεων. «'Η Κυβέρνηση»- έπεσήμανε 

- «μοιάζει πάρα πολύ σάν ενα παθητικό θεατή της 

έξελίξεως τοϋ Κυπριακοϋ, j.ιέ δηλώσεις πού πάντοτε 
βεβαίως εΙναι θετικές, άλλά μέ πολύ λίγες πράξεις». 

'Αφοϋ, τέλος, έξέφρασε καί πάλι τίς άνησυχίες του 

μέ άφορμή τίς πιέσεις πού άσκεί ή Τουρκία στό Αί

γαίο, κατέληξε συμπερασματικά: 

«Γιά μdς, ή πολιτική πού άκολουθεί ή Κυβέρνηση δδη

γεί στήν δλοκλήρωση τής έξάρτησης, τής δορυφοροποίη

σης τής χώρας μας. Ταυτόχρονα, δδηγεί καί σέ άδιέξοδο 

τά έθνικά μας θέματα. Κατόρθωσε ή Κυβέρνηση τής Νέας 

Δημοκρατίας jlέσα σέ λίγα χρόνια- στά πέντε χρόνια πού 

πέρασαν - νά έδραιώσει τήν έντύπωση διεθνώς δτι ύπάρ

χει πράγματι τεράστιο θέμα διένεξης 'Ελλάδας- Τουρκίας. 

'Ανύπαρκτο γιά μdς, ύπαρκτό τώρα οχι μόνο γιά τούς 

Τούρκους, άλλά καί γιά τή διεθνή Κοινότητα. 

»'Η χώρα μας - αύτές ε{ ναι οί θέσεις του ΠΑΣΟΚ -
θά πρέπει νά άκολουθήσει μιά άνεξάρτητη, άδέσμευτη, 
έξωτερική πολιτική καί μία άνεξάρτητη, έθνική, άμυντική 

πολιτική . Μέλος του ΝΑΤΟ δέ μπορεί νά σχεδιάσει τήν 

dμυνα μέ κριτήριο τό ~θνος. Σχεδιάζει τήν άμυνα μέ κριτή

ριο τήν Συμμαχία. 'Εμείς, άν κινδυνεύουμε ή οχι άπό παγ

κόσμιο πόλεμο, δέν τό γνωρίζουμε, άλλά δέ μπορουμε καί 

νά κάνουμε τίποτα. Διότι, πραγματικά, άν λάβει χώρα παγ

κόσμιος πόλεμος, ίσως δέν είμαστε έδώ γιά νά άντιμετωπί

σουμε τή βιβλική έκείνη καταστροφή . Γιά μdς, τό μέγα 

θέμα ε{ναι ή προάσπιση τών συνόρων μας, στά πλαίσια 

τοπικrον πολέμων. Πρέπει νά ~χουμε έθνική άμυνα καr αύ
τό σημαίνει καί κατάλληλους έξοπλισμούς. Πρέπει βέβαια 

νά μειωθεί τάχιστα ή έξάρτηση των άμυντικών μας δυνά
μεων άπό συγκεκριμένες πηγές έξοπλισμου, γιατί πραγμα

τικά τά άνταλλακτικά σέ δ,τι άφορά τά άεροπλάνα, τά 

τάνκς, ή άλλες μονάδες, ε{ναι σαφές δτι ε{ναι κρίσιμα γιά 

τήν πολεμική έτοιμότητα μιdς χώρας. Θά πρέπει οχι μόνο 

νά' προωθήσουμε τό ταχύτερο δυνατό τήν άνάπτυξη μιdς 

πολεμικής έθνικής βιομηχανίας, άλλά θά πρέπει ταυτό

χρονα νά βρουμε καί άλλες πηγές έξοπλισμου, πού θά έπι

τρέψουν στή χώρα μας νά παίρνει μιά θέση, πού νά έξυπη

ρεiεί τά συμφέροντα καί μόνο του έλληνικου λαου». 

'Ο άρχηγός' τής ΕΔΗΚ, Ι. Ζίγδης, άφοϋ έξέφρασε 
τή ζωηρή άνησυχία του γιά τήν έξέλιξη της άνθρωπό

τητας στή νέα φάση τής προωθημένης τεχνολογίας, 

ε{σηγήθηκε τήν ύποβολή έλληνικης πρqτάσεως γιά 

τή μεταβολή τών άποφάσεων της Γενικής Συνελεύ

σεως τοϋ ΟΗΕ σέ έκτελεστές καί ύποχρεωτικές γιά 

δλα τά μέλη του, ώς ενα πρώτο βήμα πρός μία παγκό

σμια Κυβέρνηση. 'Επί τοϋ κυρίως θέματος της συνε

δριάσεως, έξέφρασε τήν liποψη δτι δ πρωθυπουργός 

δέν προσέθεσε δ,τιδήποτε νέο σ' δσα εΙναι γνωστά 

άπό τήν ποΛιτική πού εχει άσκήσει μετά τό 1974. 'Η 
πολιτική της 'Ελλάδος- ύποστήριξε- παραμένει 
μονοδιάστατη καί οί σχέσεις μέ τούς συμμάχους της 

«εΙ ναι αύτές πού πάσχουν»· καί, άπευθυνόμενος στόν 
πρωθυπουργό, ύπογράμμισε: 

«Κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, ποιά ήταν ή δουλειά 
τής έλληνικής Κυβερνήσεως; ~Αν ήθελε νά μιλήσει μέ 

άποφασιστικότητα, θά ~λεγε άμέσως στούς συμμάχους μας 

- άντί νά συζητάμε νά φύγουμε άπό τό στρατιωτικό σκέ

λος του ΝΑΤΟ, πού ποτέ δέν ~γινε, καί δ, τι εγινε ήταν πρός 
οφελος τής Τουρκίας, γιατί άφήσαμε τούς Τούρκους στό 

ΝΑΤΟ χωρίς άντίλογο - τό έξης άπλούστατο πράγμα: 
"~Ηλθαμε στό ΝΑΤΟ γιά νά προστατεύσουμε τήν έδαφική 

μας άκεραιότητα, τήν έθνική μας άνεξαρτησία καί νά προ

στατεύσουμε τέλος πάντων αύτόν τόν δυτικό κόσμο στόν 

δποίον άνήκουμε . Δέν μπορουμε νά ελθουμε σέ σdς γιά νά 

χάσουμε αύτά τά δύο πολύτιμα άγαθά, γιά νά προστατευθοϋ

με εναντι άνυπάρκτου κινδύνου. νΗ θά ύποχρεώσετε τούς 

Τούρκους νά φύγουν γρήγορα-γρήγορα άπό τήν Κύπρο καί 

νά άνακαλέσουν τά αΙτήματά τους κατά τής 'Ελλάδος πού 

άφορουν τόν έναέριο χώρο καί τήν θάλασσα - νά άνακαλέ

σουν δ'ηλαδή τήν Ιταμή τους άξίωση περί άναθεωρήσεως 

των συνθηκών- ή θά φύγετε άπό τήν Κρήτη, άπό τή Νέα 

Μάκρη , άπό τίς 50 βάσεις, τίς δποίες ~χουν έδώ ο{ φίλοι 
μας, oi 'Αμερικανοί. ν Αν υΙοθετούσατε αύτή τήν καθαρή 
γραμμή τήν άντρίκια, τήν παλληκαρίσια, τήν Βενιζελική, 

που θά ήταν ή χώρα σήμερα; Θά ήταν πραγματικά σέ περί

λαμπρη θέση . Θά ήταν ενας παράγων δυνάμεως, άλλά καί 

ισορροπίας, θά ήταν ενας παράγων άποφασιστικός γιά τήν 

διασφάλιση τής είρήνης στή Μεσόγειο, άλλά καί τής Εύ

ρώπης. 

»'Επιμένετε, κύριε πρόεδρε τής Κυβερνήσεως, στήν 

μονοδιάστατη πολιτική. Δέν έπιχειρήσατε αύτή τή φορά 

νά πείτε τίποτε περί πολυδιάστατης καί εχετε δίκιο. Διότι 
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Ό Κ. Καραμανλής, στό μέσο συνεργατών του, κατά τή συζήτηση στή Βουλή: 
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τό νά εχει κανείς φιλικές σχέσεις μέ άλλες χώρες δέν ση

μαίνει πολυδιάστατη έξωτερική πολιτική. Πολυδιάστατη 
έξωτερική πολιτική σημαίνει νά μήν έξαρτaσαι άπό ενα 

καί μόνο παράγοντα τής διεθνοuς κοινωνίας, άλλά νά εχεις 

έξάρτηση καί άπό άλλους, οί δποίοι έπίσης νά αίσθάνον
ται άπό σένα έξαρτημένοι». 

Στή συνέχεια, δ άρχηγός τής ΕΔΗΚ, άφοϋ έπέ

κρινε τήν Κυβέρνηση γιά τή συγκατάνευσή της στήν 

έγκατάσταση πυραύλων Κρούζ καί Πέρσιγκ στήν Εύ

ρώπη καί τήν προσυπογραφή τής αίτήσεως γιά εκτα

κτη σύγκληση τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας μετά τή 

ρωσική είσβολή στό 'Αφγανιστάν, χαρακτήρισε καί 

πάλι τή Συμφωνία γιά τήν ενταξη στίς Εύρωπαϊκές 

Κοινότητες ώς άτελέστατη καί τή σχετική προετοι

μασία τής χώρας άνεπαρκέστατη. 'Ολοκληρώνον

τας, τέλος, τήν άγόρευσή του, έξαπέλυσε σφοδρή 

έπίθεση κατά τοϋ πρωθυπουργοϋ γιά τή διατήρη

ση στήν έξουσία, οπως ύποστήριξε, μιας Κυβερνή

σεως «μειοψηφίας, ή όποία άπέτυχε σέ ολους τούς 

τομείς>> καί ζήτησε τήν ψήφιση νέου έκλογικοϋ νό

μου - στήν άνάγκη, μέσω τής διαδικασίας δημοψη

φίσματος πού θά οφειλε νά προκηρύξει δ πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας. 

τέλος, μεταξύ των έκπροσώπων των κομμάτων, δ 

πρόεδρος τής ΕΔΑ, Η. 'Ηλιοϋ, έπικρότησε, στήν 

άρχή τής δμιλίας του, «τό άνοιγμα πρός 'Ανατολάς 

- τό άνοιγμα πρός Μόσχα δσο καί τό άνοιγμα πρός 
Πεκίνω>: 

«Τό ταξίδι του κ. Καραμανλή στή Μόσχα καί τίς άλλες 

άνατολικές χώρες εχει έγκαινιάσει νέες σχέσεις άνάμεσα 

στήν ·Ελλάδα καί στή Σοβιετική 'Ένωση.Αύτό μπορεί νά 

δδηγήσει στήν άπαγκίστρωσή μας άπό τήν άποκλειστική 

καί μονόπλευρη προσήλωσή μας πρός τή Δύση καί - χω

ρίς ν' άπαρνηθοuμε καί τούς δεσμούς μας μέ τίς δυτικές 

χώρες δσο αύτές θεμελιώνονται πάνω στή βάση τής ίσοτι

μίας καί τοu σεβασμοί> τής άνεξαρτησίας μας - καί νά 

δδηγήσει σέ μιά πιό εύέλικτη πολυδιάστατη πολιτική φι

λίας καί συνεργασίας μέ δλες τίς χώρες καί μέ δλους τούς 

λαούς. 

>>Στά άνοίγματα τής χώρας θά πρέπει νά καταριθμήσου

με καί τά άνοίγματα πρός τή Βαλκανική, καί τήν οίκοδό

μηση τής βαλκανικής συνεννόησης καί φιλίας. ν Ας ση
μειωθεί ή πλήρης δμαλοποίηση τών σχέσεών μας μέ τήν 

'Αλβανία, πού εχει έξαγγελθεί. Φυσικά, οί σχέσεις μέ τήν 

γείτονα Τουρκία πολύ άπέχουν άπό του νά βρίσκονται σέ 

καλό σημείο. Καί έπειδή οί ύποκινήσεις καί οί πιέσεις τών 

ΗΠΑ καί του ΝΑΤΟ βρίσκονται κατά γενική άναγνώριση 

στή βάση τής έξωτερικής πολιτικής τής έπίσημης Τουρκί

ας οϋτε μέ τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ οί σχέσεις μας εΙναι 

καλές, παρά τό δόγμα "άνήκομεν είς τήν Δύσιν" πού σέ 

κάθε εύκαιρία τονίζει δ κ. πρωθυπουργός. νΕτσι, φουντώ

νει άκόμα πιό πολύ τό άντιαμερικανικό πνεuμα πού μιά άπό 

τίς έκδηλώσεις του εΙ ναι οί διαμαρτυρίες γιά τήν παρουσία 

του 6ου στόλου στόν Πειραιά. Πάντως, χωρίς νά μπορεί νά 

λεχθεί δτι εχει δριστικά έγκαταληφθεί τό δόγμα έκείνο, 

τώρα ε;χ:ουμε άνοίγματα καί πρός τήν 'Ανατολή καί πρός 

τήν Κίνα. Αύτό μaς παρέχει πολλαπλά στηρίγματα στό 

διεθνή στίβο, όπου ή έκτίμηση πρός τή χώρα μας βρίσκε

ται σέ ύψηλό σημείο καί ολοι μaς ύπολογίζουν καί μaς 

σέβονται, σέ βαθμό μάλιστα δυσανάλογο πρός τήν ύλική, 

τή πολεμική μας δύναμη. 

»Θεωρώ δτι ή Κυβέρνηση πρέπει μέ είλικρίνεια καί 

τόλμη νά διευκρινίσει πρός δλες τίς κατευθύνσεις ποιές 

εΙναι οί άνυποχώρητες θέσεις τής έξωτερικής μας πολιτι

κής καί νά πάρει δλα τά μέτρα πού εΙναι στή διάθεσή της 

-κι άνάμεσα σ' αύτά τήν πολεμική παρασκευή, καθώς 

καί μιά σωστή πολιτική συμμαχιών, γιά νά διασφαλίσει 

τήν έπιτυχία. Τελικά, πρέπει νά καταστήσουμε σαφές δτι 

δέν δ&κδικοuμε τίποτε άπό κανένα, μά οϋτε είμαστε διατε
θειμένοι νά παραχωρήσουμε τίποτε σέ κανέναν, άποκρού

οντας κάθε πίεση, είτε άπό τό ΝΑΤΟ μaς γίνεται είτε άπό 

τίς ΗΠΑ γιά κάποια διευθέτηση πού δέν θά εΙναι παρά 

παραίτηση άπό έθνικά δικαιώματα». 

Στή συνέχεια, δ Η. 'Ηλιοϋ έξέθεσε τίζ γενικότε
ρες άπόψεις του πάνω στά μείζονα διεθνή καί τά εί

δικότερα περιφερειακά προβλήματα τής 'Ελλάδος, 

γιά νά καταλήξει στό συμπέρασμα: 

«Τό συμπέρασμά μου εΙναι δτι κύριο καθήκον μας, άλ

λά καί καθήκον τών δημοκρατικών δυνάμεων σέ δλόκληρο 

τόν πλανήτη, εΙναι ή προάσπιση τήςείρήνης, τής είρηνι

κής συνυπάρξεως καί τής έπιλύσεως τών διεθνών διαφορών 

μέ είρηνικά μέσα. 

»Βρισκόμαστε στήν εύαίσθητη περιοχή τής Μέσης 

'Ανατολής, στό σταυροδρόμι τής συναντήσεως καί τής 

συγκρούσεως τών διεθνών άντιθέσεων. Μπορεί νά κινδυ

νεύουμε άπό τίς συνέπειες του διεθνοuς ίμπεριαλισμοu, 

ύπάρχουν δμως οί δυνατότητες, μέ τήν άσκηση μιaς άνε

ξάρτητης καί άδέσμευτης πολιτικής, νά άντιρροποuνται οί 

ποικίλοι κίνδυνοι καί νά οίκοδομηθεί γιά τήν ·Ελλάδα μας 

ενα μέλλον έλπιδοφόρο». 

·Ο πρόεδρος τής ΕΔΑ ύποστήριξε άκόμη τήν 

άπεξάρτηση άπό τούς μηχανισμούς τοϋ ΝΑ ΤΟ πού 

έπενεργοϋν, έξάλλου, ύπέρ των τουρκικών θέσεων 

καί προκλήσεων στό Αίγαίο, προβάλλοντας τό γαλ

λικό πρότυπο ώς περισσότερο πρόσφορο σ' ο,τι 

άφορα τήν τελική διαμόρφωση των σχέσεων τής 

'Ελλάδος μέ τή Συμμαχία. 

'Ο πρώην πρωθυπουργός, Π. Κανελλόπουλος, 

εκαμε εύρεία άνασκόπηση τής διεθνοϋς καταστάσε

ως μέ άναφορά στά τρέχοντα γεγονότα καί, άκόμη, 

τίς προοπτικές πού διανοίγονται γιά τούς λαούς στό 
άμεσο καί τό άπώτερο μέλλον. Σχετικά μέ τήν πολι

τική τής Κυβερνήσεως, έπικρότησε τήν προώθηση 

τοϋ διαλόγου καί τής συνεργασίας μέ τά γειτονικά 

βαλκανικά Κράτη, συμφώνησε μέ τή στάση πού υιο

θέτησε στήν κρίση τοϋ 'Αφγανιστάν καί, σ' ο, τι 

άφορα τήν έλληνοτουρκική κρίση, ύποστήριξε δτι, 

κατά τήν άποψή του, δέν ήταν δυνατό νά άκολουθη

θεi «ούσιώδης διαφορετική πολιτικτj άπό άπόψεως 

μεθόδων ( στόν στόχο νομίζω εϊμαστε ολοι σύμφω
νοι)))" καί, είδικότερα, έπεσήμανε: 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥ ΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙτΙΚΉ 373 

«('Υπάρχουν) λεπτομέρειες1, έπάνω στίς δποίες, καί άν 
άκόμη κανείς εχει κάποια διαφορετική γνώμη, δέν νομίζω 

δτι μπορεί νά έπιμείνει λέγοντας δτι φταίει ή Κυβέρνηση, 

γιατί, έπειδή άκολούθησε τήν α. ij β. μέθοδο, δέν εφτασε 
ώς έκ τ~ύτου στό άποτέλεσμα, πού θά επρεπε νά φτάσει. 
Δέν μπορουμε δλοι μας νά φθάσουμε στό άποτέλεσμα αύτό 

καί οϋτε θά φθάσουμε, έφ' δσον ή Τουρκία έπιμένει στίς 

θέσεις, τίς δποίες εχει. Καί δέν μπορεί νά κάνουμε κανένα 

βfjμα, έφ' δσον δέν κάνει έκείνη τά άναγκαία βήματα. Για

τί, δπως πολύ όρθά εΙπε δ κύριος πρόεδρος τfjς Κυβερνή

σεως, έμείς τίποτα δέν ζητάμε. 'Εκείνοι, όχι μόνο ζητάνε 

- θά συμπληρώσω τήν φράση, τήν δποίαν εΙπε ..:..._άλλά 

καί κατέλαβαν αύθαίρετα κάτι, τό όποίο δέν τούς άνfjκε, 

ενα μεγάλο τμfjμα τfjς Κύπρου. 

»~Εχουμε, λοιπόν, καί αύτή τή μεγάλη κρίση πού συνε

χίζεται, για τή συνέχιση τfjς δποίας δέν μπορουμε ν' άπο

δώσουμε καμμιά εύθύνη στήν Κυβέρνηση. ·Απεναντίας μά

λιστα πρέπει νά πουμε δτι θά ήταν ύπεύθυνη άπέναντι του 
εθνους άν εΙχε κάνει βήματα πρός λύση, τά όποία, κατ' 

άνάγκην, θά ήσαν συνυφασμένα μέ παραχωρήσεις καί μέ 

συμβιβασμούς». 

Τέλος, δ Γ. Μαυρος, άφου άνασκόπησε, καί αύ

τός, τή διεθνή κατάσταση, γιά νά καταλήξει στό συμ

πέρασμα δτι, άνεξάρτητα άπό τόν άριθμό των πυρη

νικών δπλων πού διαθέτει ή κάθε πλευρά, θά ήταν 

δυνατό, σέ περίπτωση παγκόσμιας συρράξεως, νά 

προκληθουν κατακλυσμικές καταστροφές, διατύπω

σε τήν άκόλουθη παρατήρηση: 

«·Ελέχθη άπό τό βfjμα αύτό, άπό τόν κ. Παπανδρέου, 

δτι πρέπει νά βγουμε άπ' δλους τούς σχηματισμούς οίκο

νομικούς, πολιτικούς καί άμυντικούς τfjς Δύσεως, καί νά 

φτιάξουμε δική μας βιομηχανία καί μόνοι ν' άμυνθουμε 

έναντίον των κινδύνων πού περιβάλλουν τήν χώραν. 

»Κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ τουτο τελείως μή ρεαλι

στικό. Έδ&, άπό αίώνων, ποτέ ή άμυνα του χώρου αύτου 

δέν ή το θέμα έξοπλισμου τfjς 'Ελλάδος. ·Ιδίως τώρα, μέ 

τέτοια σύνορα, μέ τέτοια γεωγραφική θέση σέ τόσο στρα

τηγικό σημείο τfjς παγκοσμίου άναμετρήσεως, ενας τέ

τοιος άφοπλισμός τfjς 'Ελλάδος θά έσήμαινε- περί αύτου 

πρόκειται- άνευ δρων παράδοση. Θά ήτο ίσοδύναμη μέ 

αύτοκτονία. Γι' αύτό δέν τό συζητώ κάν τό θέμα αύτό». 

Στή συνέχεια, άφου διερεύνησε τίς ίσορροπίες 

πού καταγράφονται στίς σχέσεις μεταξύ ΕΟΚ καί 

ΚΟΜΕΚΟΝ καί Συμφώνου της Βαρσοβίας καί 

ΝΑΤΟ, κατέληξε: 

«Κύριοι συνάδελφοι, ή άπάντηση στήν κρίση τfjς πο

λώσεως τ&ν δύο πυρηνικών δυνάμεων εΙναι μία καί μόνη: 

ΕΙ ναι οί ·Ηνωμένες Πολιτείες τfjς Εύρώπης. 'Η ϊδρυσή 

των δημιουργεί μία γιγαντιαία δύναμη ή'δποία μπορεί νά 
σταματήσει αύτή τήν πόλωση. Δέν μπορώ νά π& δτι τήν 

εύνόησε ή Ούάσιγκτων ώς τώρα, οϋτε καί ή Μόσχα. ulσως 

βολεύονται οί δύο ύπερδυνάμεις μέ τήν διμερfj ίσορροπία 

του τρόμου. 'Αλλά τό θέμα ε{ ναι έμείς τί πρέπει νά κάνου

με; 'Όταν βάλουμε έναντίον τ&ν 'Ηνωμένων Πολιτειών 

τfjς Εύρώπης, ούσιαστικά συντηροϋμε τό κλίμα τfjς ίσορ-

ροπίας τοϋ τρόμου καί τfjς πολώσεως, τό όποίο στρέφεται 

άπόλυτα έναντίον μας». 

'Αναφορικά μέ τά είδικότερα θέματα της έλληνι

κfjς διπλωματίας έπικρότησε τήν ίδέα της άσκήσεως 

«πολυδιάστατης» έξωτερικfjς πολιτικής, άλλά ταυτό

χρονα προσδιόρισε δτι επιβάλλονται, στήν άσκησή 
της, στόχοι, συνέπεια καί συνέχεια· καί, παράλληλα, 

θεώρησε flδη καθυστερημένη τή μετάβαση του πρω
θυπουργου στή Μόσχα. Στό πεδίο των έλληνοτουρ

κικ&ν σχέσεων διέκρινε «πλήρη άποτελμάτωσψ> καί 

τάχθηκε κατά τής συμμετοχής τής κυπριακής Κυ

βερνήσεως σέ διαδικασία διαπραγματεύσεων. 

Τόσο δ Γ. Μαυρος, δσο καί ο{ άλλοι έκπρόσωποι 

των κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως έπεσήμαναν τήν 

άνάγκη νά έπεκταθεί δ διάλογος καί πάνω σέ θέματα 

της έσωτερικfjς πολιτικής, έπιζητώνταζ καί τή διευ
κρίνηση της θέσεως του πρωθυπουργου άπέναντι στό 

άνοιχτό πολιτικό θέμα της έπικείμενης έκλογfiς 

προέδρου τής Δημοκρατίας. 

Στή συζήτηση δέν μετέσχε έκπρόσωπος του 

ΚΚΕ, σέ έφαρμογή διατάξεως του κανονισμου τής 
Βουλής, μέ τήν όποία άποκλείονται άπό τίς συζητή

σεις έπιπέδου πολιτικών άρχηγ&ν κόμματα η δμάδες 

πού δέν εχουν έξασφαλίσει έκλογικό ποσοστό άνώ

τερο του 10% καί δέν διαθέτουν περισσότερους άπό 
15 βουλευτές 106. 

[Στόν τρόπο διεξαγωγής τής συζητήσεως άναφέρ

θηκε σέ έπιστολή του πρός τόν Κ. Καραμανλή δ Γ. 

Μαυρος. Συγκεκριμένα, έντοπίζοντας τίς άντιρρή

σεις του στόν άνισο χρόνο πού διατέθηκε στούς κύ

ριους δμιλητές, εκαμε, παράλληλα, καί δρισμένες 

παρατηρήσεις γενικότερης πολιτικής σημασίας: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»'Ο τρόπος μέ τόν όποίο διεξήχθη σέ έπίπεδο άρχηγ&ν 

κομμάτων ή τελευταία συζήτηση στή Βουλή, καθώς καί δ 

τρόπος τfjς μεταδόσεώς της άπό τήν τηλεόραση, μέ ένέβα

λαν σέ μεγάλες άνησυχίες, τίς δποίες θεωρώ χρέος μου νά 

σάς μεταδώσω. 

»'Επί 65 · λεπτά τfjς ώρας δ κ. Παπανδρέου σφυροκο
ποϋσε άπό τά τηλεοπτικά δίκτυα, μιλώντας σέ έννέα ~κα
τομμύρια ·Ελλήνων, τίς κυβερνητικές θέσεις πάνω στήν 

ενταξή μας στήν ΕΟΚ καί στήν άμυνα τfjς χώρας, χρησι
μοποιώντας πρωτοφαVη δημαγωγικά συνθήματα, μέ τά 
όποία παρουσίασε ούσιαστικά τίς σοβιετικές θέσεις μετά 

τήν κρίση τοϋ 'Αφγανιστάν. 

»'Η έντύπωση πού δημιουργήθηκε σέ μεγάλο μέρος 

τfjς φιλικfjς πρός τό ΠΑΣΟΚ κοινής γνώμης, δπως θά εχε

τε καί δ ϊδιος πληροφορηθεί, εfναι δτι μέ τήν άγόρευσή 

του άνέτρεψε πλήρως τίς κυβερνητικές θέσεις καί κυριάρ

χησε άπόλυτα στή συζήτηση στή Βουλή. Γνωρίζει καλά δ 

κ. Παπανδρέου πόσο άστήριχτα, γιά νά μήν π& καί άστεία, 

ε{ ναι δσα εfπε περί 'Ελβετίας, Σουηδίας, Φινλανδίας καί 

Αύστρίας, πού, έν& βρίσκονται εξω άπό τήν ΕΟΚ, εfναι σέ 

καλύτερη θέση άπό τίς χώρες πού εfναι μέσα στήν ΕΟΚ 
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κ:αί κ:ατά συνέπεια πρέπει νά τίς μιμηθουμε. Οϋτε άγνοεί 

έπίσης ό κ:. Παπανδρέου δτι εΙναι τελείως άστήριχτα δσα 

ε{πε γιά τήν άμυνα τής Εuρώπης, προσπαθώντας νά ύποβι

βάσει τή σημασία των στρατιωτικών δυνάμεων του Συμφώ
νου τής Βαρσοβίας, λέγοντας δτι ή Ρωσία διαθέτει στήν 

Εuρώπη μόνο 180 πυραύλους SS20 κ:αί 80 μόνο βομβαρδι
στικά Backfire. Γνωρίζει ό κ: . Παπανδρέου δτι κ:άθε 1\νας 

άπό τούς 180 πυραύλους περιέχει όκ:τώ πυρηνικές κεφαλές. 
ΗΟτι μέ τή χρήση των όκ:τώ αuτων κεφαλών μπορεί μέσα 

σέ 5' λεπτά τής ό>ρας νά καταστρέψει τίς όκ:τώ μεγαλύτε
ρες πόλεις τής Εuρώπης, μεταβάλλοντάς τις σέ άπέραντα 

νεκροταφεία μέ 20 κ:αί πλέον έκ:ατομμύρια νεκρούς κ:αί δτι, 
μετά' τή βιβλική αuτή καταστροφή τής εuρωπαϊκ:ής ήπεί

ρου, θά μείνουν στή διάθεση τής Σοβιετικής 'Ενώσεως 

άθικτοι οί 179 άπό τούς 180 πυραύλους SS20 κ:αί τά 80 
βομβαρδιστικά Backfire. Γνωρίζει έπίσης ό κ: . Παπανδρέου 

δτι oi πύραυλοι SS20 αότοί εΙναι δύσκολο νά έντοπισθουν 
κ:αί νά κ:αταστραφουν σέ μιά σύγκρουση, γιατί έκ:τοξεύον

ται άπό κινητά σιλό. Σ' αuτή τήν άκ:ατανόητη δημαγωγία 

δέν δόθηκε άπάντηση άπό τήν Κυβέρνηση. 

»Σάν τελευταίος των όμιλητοον, προσπάθησα νά άνατρέ

ψω δσα ε{πε ό κ:. Παπανδρέου, άλλά ή όμιλία μου δέν μετα

δόθηκε άπό τήν τηλεόραση. WΕτσι, έπεκ:ράτησε στό λαό 

μεγάλη σύγχυση κ:αί πολλοί πού δέν άνήκ:ουν στούς όπα

δούς του, διερωτώνται μήπως αuτός εχει δίκαιο κ:αί όχι ή 

Κυβέρνηση. 

»Γνωρίζετε δτι οί θέσεις μου στούς κ:εντρικ:ούς στόχους 

τής έξωτερικ:ής μας πολιτικής εΙναι παράλληλοι μέ τίς κυ

βερνητικές. ΗΟταν ζήτησα νά πληροφορηθώ άπό τό ΕΡ'Γ, 

άν ή τηλεοπτική κάλυψη τής όμιλίας μου θά εΙναι ίση μέ 
τήν περσινή, ό>στε νά περιλάβει κ:αί τήν άπάντησή μου' 
στούς ίσχυρισμούς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, μέ πληρο

φόρησαν δτι διαταγή κ:υβερνητικ:ή ε{ναι νά μου δοθουν 

δέκ:α μόνο λεπτά άντί των περσινών είκοσι όκ:τώ κ:αί δτι 

άνάλογη μείωση, κ:αί μάλιστα πιό μεγάλη, θά γινόταν στή 

μετάδοση των όμιλιοον του κ:. Κανελλοπούλου κ:αί του κ:. 

Ήλιου. 

>> WΕτσι, ή συνεδρίαση τής Βουλής Ι:ληξε μέ !\ξι μονολό

γους, άπό τούς όποίους οί δύο μεταδόθηκαν πλήρως άπό τά 

δίκτυα, oi δέ άλλοι κ:ατά τρόπο πού νά μ ή μπορεί νά κατα

λάβει κ:ανείς ποιές ήταν ο{ άπόψεις πού έξέθεσαν στή Βου

λή oi μ ή κ:αλυφθέντες άπό τήν τηλεόραση, κ:ατά τόν Κανο
νισμό τής Βουλής, άναγνωριζόμενοι άρχηγοί κομμάτων. 

»0{ άνησυχίες μου ένισχύονται άκ:όμη περισσότερο 
άπό τίς έξελίξεις πού άναμένονται μετά τήν άσθένεια του 

προέδρου τίτο κ:αί τίς έκ:λογές στήν 'Ινδία. Πρίν άκ:όμη ή 

κ:. Γκάντι σχηματίσει Κυβέρνηση, έζήτησε άπό τή μόνιμη 

άντιπροσωπεία τής 'Ινδίας στά 'Ηνωμένα WΕθνη νά μετα

βάλει τήν γραμμή πού άκ:ολουθουσε μέχρι κ:αί τίς παραμο

νές των έκ:λογων κ:αί νά ευθυγραμμισθεί άπόλυτα μέ τίς 

σοβιετικές θέσεις στό θέμα του 'Αφγανιστάν. Δέν άπο

κ:λείεται ή μεγάλη πλειοψηφία πού πήρε στίς έκ:λογές, νά 

όφείλεται κ:αί σέ ύποστήριξη του Κομμουνιστικ:ου κόμμα

τος τής 'Ινδίας. ΗΟπως δέν άποκ:λείεται σέ μιά προσεχή 

έκ:λογικ:ή άναμέτρηση νά προσελκύσει ό πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ τό μεγαλύτερο μέρος των όπαδοον του ΚΚΕ, άφου 

μετά τήν προχθεσινή του άγόρευση, άπέδειξε πώς κατα

φέρνει νά ύποστηρίζει καλύτερα τίς σοβιετικές θέσεις άπό 

δτι θά μπορουσε νά κ:άνει τό ίδιο τό Κομμουνιστικό κ:όμμα 

τής ·Ελλάδος. 

»Μέ τίς προοπτικές αuτές γιά τό προσεχές μέλλον, δια

γράφονται πολύ σκοτεινές κ:αί έπικ:ίνδυνες oi έξελίξεις 
στήν πολιτική μας ζωή. Καί άφορουν άμεσα τήν άσφάλεια 

τής χώρας μας. Δέν γνωρίζω άν προτίθεσθε νά άντιμετωπί

σετε κ:αί μέ ποιά μέτρα, τήν άποκ:ατάσταση τής άλήθειας 

μέ έξασφάλιση πλήρους κ:αί σωστής ένημερώσεως του λα

ου. 'Η σύγχυση πού έπικ:ρατεί στήν κ:οινή γνώμη μπορεί 

νά προκαλέσει άνεπανόρθωτες συμφορές στή χώρα μας» 107]. 

12 IANOYAPIOY 1980 

'Ο στρατηγός 'Αγαμέμνων Γιφάτσιος άναλαμβά

νει τά καθήκοντα τοϋ άρχηγοϋ ΓΕΕΘΑ, στή θέση 

τοϋ 'Ιωάννη Ντάβου, δ δποίος ύπέβαλε τήν παραί

τησή του, άφοϋ ε{χε ήδη συμπληρώσει πενταετή θη

τεία στήν ήγεσία τ&ν ένόπλων δυνάμεων τής χώρας. 

'Αρχηγός ΓΕΣ άναλαμβάνει δ άντιστράτηγος Ε. 

Καραγιάννη ς. 

Σέ σύντομη άντιφώνησή του, κατά τή σχετική 

έπίσημη τελετή, δ Ι. Ντάβος έπεσήμανε τήν άνάγκη 

διατηρήσεως τοϋ ένιαίου πνεύματος, τής συνοχής, 

τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης καί τής άθόρυβης, έν

τατικής, μεθοδικής έργασίας δλων τ&ν στελεχών των 

ένόπλων δυνάμεων. «Μόνον ετσι», κατέληξε, «θά κα

ταστεί δυνατό νά άνταπεξέλθουμε στίς άπαιτήσεις 

πού έπιβάλλουν oi σύγχρονοι κρίσιμοι καιροί». 
Στίς 9 'Ιανουαρίου, δ Κ. Καραμανλής ε{ χε άπευ

θύνει στό στρατηγό Ντάβο, τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«'Αγαπητέ στρατηγέ, 

»'Αποδεχόμενος τελικά τήν παραίτησή σας, τήν 

δποία ύποβάλατε μέ αiτιολογία πού σiiς τιμii, έπιθυ

μώ νά σiiς έκφράσω τήν lκανοποίησή μου γιά τήν 

καρποφόρο συνεργασία πού είχαμε, . έπί πέντε καl 
πλέον έτη. 

»'Υπηρετήσατε τήν πατρίδα άπό θέσεις καίριες, 

σέ ώρες δύσκολες. Συμβάλατε σοβαρά, μέ άλλους 

συναδέλφους σας, στή δημιουργία έξαιρέτων ένό

πλων δυνάμεων. 

» 'Εκ μέρους τijς Κυβερνήσεως, καί έκ μέρους 
μου προσωπικώς, σiiς εύχαριστώ γιά τίς ύπηρεσίες 

πού προσφέρατε». 

Λίγες ήμέρες άργότερα, 16 'Ιανουαρίου, δ Ι. Ντά
βος θά τιμηθεί άπό τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας μέ 
τήν άπονομή τοϋ Μεγαλόσταυρου τοϋ Φοίνικος. Τήν 

προηγούμενη, ε{χε δρκιστεί ώς νέος ύφυπουργός 

'Εθνικής 'Αμύνης, στή θέση τοϋ Ι. Κατσαδήμα. 

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

Σέ εκτακτη ύπουργική σύσκεψη, ύπό τήν προε

δρία τοϋ Κ. Καραμανλή, έξετάστηκαν oi διεθνείς 
έξελίξεις σέ συνδυασμό μέ τήν κατάσταση πού έπι

κρατεί στή Βαλκανική καί τίς ένδεχόμενες έπιπτώ-
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σεις πού μπορεί νά εχουν οί έξελίξεις αύτές στήν 

εύρύτερη περιοχή καί είδικότερα στήν ·Ελλάδα. Στή 

σύσκεψη, πού πραγματοποιήθηκε στό Πολιτικό Γρα

φείο, πήραν μέρος οί ύπουργοί 'Εξωτερικών, Γ. 

Ράλλης, 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, καί δ ύφυ

πουργός 'Αμύνης, Ι. Ντάβος. 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

· Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνεργασία του μέ τούς 
ύπουργούς Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως, Γ. 
Σταμάτη καί Α. Μπάλκο, ένημερώνεται γιά τήν πο

ρεία των έρευνών πού άφορουν τή δολοφονία, τήν 

προηγούμενη, του άστυνόμου Π. Πέτρου, ύποδιοι

κητfi των ΜΑΤ, καί του άστυφύλακα Σ. Σταμούλη. 

·Ο πρωθυπουργός έπέστησε τήν προσοχή των 

ύπουργών γιά τή λήψη δλων των άναγκαίων μέτρων, 

προκειμένου νά μ ή μεταφερθεί καί στήν ·Ελλάδα τό 

κύμα της βίας καί τής άναρχίας πού συνταράσσει 

πολλές χώρες του κόσμου. 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ 

συμμετοχή του άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, Κ. 

Παπακωνσταντίνου, καί των ύπουργών Συντονισμου, 

Προεδρίας, 'Εξωτερικών, 'Εσωτερικών, Οίκονομι
κών, Γεωργίας καί Βιομηχανίας, πραγματοποιείται 

σύσκεψη μέ άντικείμενο τό θέμα τής δημόσιας διοι

κήσεως καί είδικότερα τής αύτοδιοικήσεως. Μετά τό 

τέλος της συσκέψεως έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοί

νωση: 

«'Η Κυβέρνηση, άπό τής άποκαταστάσεως τής όμαλό

τητος, έπεδίωξε μέ σειρά μέτρων νά βελτιώση τήν παραγω

γικότητα τής διοικήσεως. ·Ο έκσυγχρονισμός τής όργα

νώσεως καί λειτουργίας τής διοικήσεως, άποτελεί θεμελι

ώδη προϋπόθεση γιά τήν οίκονομική καί κοινωνική άνά

πτυξη τής χώρας, γιά τήν άποκατάσταση καλών σχέσεων 

μεταξύ πολιτών καί Κράτους καί γιά τήν άξιοποίηση των 
προσφερομένων μέ τήν ΕΟΚ δυνατοτήτων. Στό πλαίσιο 

τής προσπαθείας αύτής άπεφασίσθη ή λήψη σειρaς νέων 

ριζικών μέτρων. 

»Βασική κατεύθυνση των νέων μέτρων εlναι ή περαιτέ

ρω άποκέντρωση, ή ένίσχυση των άποφασιστικών άρμοδι

οτήτων τής τοπικής αυτοδιοικήσεως καί ή άνάθεση στούς 

δήμους καί τίς κοινότητες άκόμη μεγαλυτέρας διοικητικής 

καί οίκονομικής αυτοτέλειας. 

»Μέ σχέδια νόμου, πού ένέκρινα σήμερα, οί κεντρικές 

υπηρεσίες περιορίζονται αυστηρά στά καθαρώς έπιτελικά 

τους καθήκοντα, στό συντονισμό καί τήν έποπτεία των πε

ριφερειακών όργάνων. 'Αρχή τής μεταρρυθμίσεως αύτής 

ε{ναι δτι κάθε τοπική uπόθεση θά έπιλύεται στήν περιφέ
ρεια καί, έπί πλέον, δτι οί πολίτες θά συμμετέχουν μέ τούς 

έκπροσώπους τους στή λήψη τών άποφάσεων πού τούς 

άφοροϋν . Έπί πλέον, ή άποκέντρωση αύτή ούσιαστικο

ποιείται καί μέ τήν έξασφάλιση στούς δήμους καί τίς κοινό-

τητες τής δυνατότητας αύξήσεως ένίων πόρων πέρα των 
χορηγουμένων άπό τό Κράτος. Εlναι αύτονόητο δτι ή έπι

τυχία των θεσμικών μέτρων πού άνακοινοϋνται σήμερα, 

ε{ναι συνάρτηση τής συνεργασίας καί εύθύνης κρατικών 

όργάνων, δημοτικών καί κοινοτικών άρχόντων καί πολι

τών καθώς καί τής άποφυγής τών καταχρήσεων στήν 

άσκηση των δικαιωμάτων διοικούντων καί διοικουμένων. 

Γιά τό λόγο αύτό, θεωρώ τή συμπαράσταση δλων άπαραί

τητη. ·Η άναγκαία διοικητική μεταρρύθμιση στή χώρα 

μας δέν έξαντλείται μέ τά μέτρα αύτά. ·Η Κυβέρνηση έπε

ξεργάζεται σειρά άλλων μέτρων, τά όποία θά τεθοϋν σέ 
έφαρμογή εύθύς ώς όλοκληρωθή ή μελέτη τους». 

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

·Ο Κ. Καραμανλής, μέ δημόσιες δηλώσεις, έπα

ναδιατυπώνει τήν πρότασή του γιά τή μόνιμη διεξα

γωγή των 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν ·Ελλάδα: 

«Τό θέμα τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων μου προ

καλεί δρισμένες γενικώτερες σκέψεις. 

))Θά πρέπει, νομίζω, νά έπανέλθωμε τουλάχιστον 

σέ μερικές πηγές του κλασικου πνεύματος γιά νά πε

ριορίσωμε τα δεινά πού προκαλεί ή ύλιστική έποχή 

μας, πού περήφανα τήν άποκαλουμε καταναλωτική. 

))Μιά άπ' αύτές τίς πηγές εlναι καί ή 'Ολυμπιακή 

'Ιδέα, ή όποία άποβλέπει, πρώτον, νά βελτιώσει τόν 

άνθρωπο μέ τήν καλλιέργεια του σώματος καί δι ' 
αύτου τfίς ψυχfίς καί του πνεύματος (νους ύγιής έν 

σώματι ύγιεί, όπως έλεγαν οί 'Αρχαίοι). Καί δεύτε

ρον, άποβλέπει στήν συναδέλφωση καί τήν είρηνική 

συμβίωση τών λαών. Στήν άρχαιότητα, ώς γνωστόν, 

καί όταν άκόμα διεξήγετο πόλεμος, έκηρύσσετο έκε

χειρεlα κατά τήν διάρκεια τών άγώνων. 

)) Ή 'Ιδέα όμως ή 'Ολυμπιακή κινδυνεύει νά έκ
φυλισθεί στήν έποχή μας, γιατί έγινε άvτικείμενο 

πολιτικfίς καί έμπορικfίς έκμεταλλεύσεως. Καί πέ

ραν αύτου έγινε μονοπώλιο τών μεγάλων χωρών, δε

δομένου ότι οί μικρές χώρες, λόγω τών ύψηλών δα

πανών πού άπαιτεί ή τέλεση τών 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων, δέν μπορουν νά διεκδικήσουν αύτή τήν 

τιμή καί τήν εύθύνη. 

))Πιστεύω ότι, γιά νά σωθεί ή 'Ολυμπιακή 'Ιδέα, 

θά πρέπει οί άγώνες νά τελουvται μόνιμα σέ μιά χώ

ρα. Καί αύτή εlναι άσφαλώς ή 'Ελλάς, στήν δ ποία 

έγεννήθη δ θεσμός καl στήν δποίαν άνεβίωσε τό 

1896. 
)) 'Η 'Ελλάς, ώς έκ τούτου, έχει ίδιαίτερο ένδιαφέ

ρον γιά τήν έπιβίωση τfίς Όλυμπιακfίς 'Ιδέας καί 

γι' αύτό θά φέρει καί πάλι τήν πρότασή της πρός 

συζήτηση στά άρμόδια όργανα τών 'Ολυμπιακών 
ι 

'Αγώνων)). 

Δέκα μέρες άργότερα, στίς 28 'Ιανουαρίου, δ 

'Έλληνας πρωθυπουργός θά ύποβάλει έπίσημα τήν 

πρότασή του στόν πρόεδρο τής Διεθνους 'Ολυμπια

κής 'Επιτροπής, λόρδο Κιλλάνιν: 
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«Κύριε πρόεδρε, 

»Oi πρόσφατες έξελίξεις γύρω άπό τό θέμα τών 
'Ολυμπιακών 'Αγώνων προσλαμβάνουν πλέον δια

στάσεις έπικίνδυνες γιά τήν τύχη του μοναδικού καί 

αΙωνόβιου αύτοv θεσμοv. kαί πέραν αύτοv ο{ έριδες 
πού προκαλούν αύτές ο{ έξελίξεις μεταβάλλουν τούς 

'Ολυμπιακούς 'Αγώνες άπό παράγοντα ύφέσεως σέ 

παράγοντα διεθνοvς έντάσεως. 

»0{ διαπιστώσεις αύτές μέ ύποχρεώνουν νά έπα
νέλθω στήν πρόταση πού σiiς ύπέβαλα κατά τήν δι

άρκεια τής 'Ολυμπιάδος τοv Μοντρεάλ καί τήν 

όποία, όπως γνωρίζετε, ούδέποτε άπέσυρα. Βασική 

ίδέα τής προτάσεως αύτής ήταν ή άνάγκη καθορι

σμού ένός μονίμου χώρου γιά τήv διεξαγωγή τών 

'Ολυμπιακών 'Αγώνων καί ή έπιλογή τής 'Ελλάδος 

ώς τής καταλληλότερης γιά τόν σκοπό αύτό χώρας. 

»'Ελπίζω νά συμφωνείτε μαζί μου, κύριε πρόεδρε, 

ότι ή 'Ελλάς, περισσότερο ίσως άπό κάθε άλλη χώ

ρα, δικαιούται νά άvησυχεί γιά τίς πολλαπλασιαζό
μενες τάσεις χρησιμοποιήσεως τών 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων γιά σκοπούς πολιτικούς καί γενικώτερα 

έξωαθλητικούς, Ol πολιτικές, φυλετικές καί Ιδεολο
γικές άντιθέσεις, άναρριπίζονται κάθε φορά πού τί

θεται θέμα έπιλογής του άγωνιστικοv χώρου, όπως 

συμβαίνει καί σήμερα, μέ τούς άγώνες πού έχουν 

προγραμματισθεί γιά τήν Μόσχα. Ή 'Ολυμπιακή 

'Ιδέα, άντί, όπως ε{πα καί παραπάνω, νά γίνεται πα

ράγων οΙκουμενικής συναδελφώσεως καί εύγενοvς 

άμίλλης, έγινε μέσον πολιτικών άναμετρήσεων καί 

έπιδιώξεων οΙκονομικών. Καί έπί πλέον έγινε μονο

πώλιο όλίγων χωρών, δεδομένου ότι oi μικρές χώρες 
δέν έχουν τά μέσα νά διεκδικήσουν αύτήν τήν τιμή 

καί τήν εύθύνη. 

»Στήν έπιστολή πού σiiς άπηύθυνα τήν 31η 'Ιου

λίου 1976 έτόνιζα: 
»Ε{ναι πρόδηλο ότι έκτροπές τέτοιου είδους, άνε

ξαρτήτως τών αiτίων πού τίς προκαλούν, άντιφά
σκουν πρός τό 'Ολυμπιακό Πνεvμα καί τούς ύψη

λούς κανόνες μέ τούς δποίους τό πνεvμα αύτό έχει 

θεσμοποιηθεί. Καί άν oi προσβολές ένταθοvν άπό 
τετραετία σέ τετραετία, όπως δυστυχώς φαίνεται πι

θανό - δ θεσμός τών 'Αγώνων θά ύποστεί κάποτε, 

όχι πολύ άργά, τό μοιραίο πλήγμα. 

»Oi πρόσφατες έξελίξεις έπιβεβαιώνουν τίς άνη
συχίες πού έξεδήλωσα τότε καί πείθουν γιά τήν 

άνάγκη καθορισμού μονίμου έφεξής τόπου διεξαγω

γής τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων. 

»Θεωρώ ότι ένδεδειγμένος τόπος διεξαγωγής τών 
'Ολυμπιακών 'Αγώνων ε{ναι ή 'Ελλάς. Πιστεύω ότι 

καμμιά άλλη χώρα δέν θά μποροvσε νά διεκδικήσει 

τήν μόνιμη διεξαγωγή τών 'Αγώνων στήν περιοχή 

της έκτός άπό τήν χώρα πού γέννησε τήν 'Ολυμπια

κή 'Ιδέα καί ε{ χε τήν ίκανότητα νά διατηρήσει τό 

βαρύ προνόμιο τής τελέσεώς τους έπί χίλια δλόκλη-

ρα χρόνια. Πιστεύω έπίσης δτι ή έπιλογή τής 'Ελλά

δος ώς μονίμου χώρου διεξαγωγής τών 'Αγώνων ε{

ναι δ μόνος τρόπος γιά νά έξυγιανθεί δ θεσμός καί νά 
άναβαπτισθεί στό αύθεvτικό του νόημα. Γιατί ή 

'Ολυμπιακή 'Ιδέα θά άπαλλαγεί άπό τήν έμπλοκή 

της στίς διεθνείς πολιτικές καί Ιδεολογικές διαμά- · 
χες, άπό τήν παρεμβολή τοv βεντετισμού καί του 

έπαγγελματισμοv καθώς καί άπό τήν έμπορική έκμε

τάλλευση καί τά οΙκονομικά προβλήματα πού δημι

ουργεί ή σημερινή της μορφή. 

»'Η 'Ελλάς, κύριε πρόεδρε, προσφέρεται νά 

διευκολύνει τήν λύση τών προβλημάτων αύτών δια

θέτοντας τόν κατάλληλο χώρο, καί μάλιστα στήν 

'Αρχαία 'Ολυμπία, γιά τήν μόνιμη τέλεση τών 

'Αγώνων. Ό χώρος αύτός μπορεί νά προσλάβει τόν 

χαρακτήρα ούδετέρου έδάφους μέ μιά διεθνή συμφω

νία πού θά κατοχυρώνει τά δικαιώματα σfίς έγκατα
στάσεις, θά καθιερώνει τό άΠαραβίαστο τής περιοχής 
καί θά άναγνωρίζει τόν άποφασιστικό ρόλο τής 

'Ολυμπιακής 'Επιτροπής στήν άθλητική άρμοδιό

τητά της. Καί έν πάσυ περιπτώσει ή 'Ελλάς ε{ναι 
διατεθειμένη νά συζητήσει τίς ρυθμίσεις πού θά κρι

θοvν άπό τήν 'Επιτροπή σας άναγΚαίες γιά τόν 

σκοπό αύτό. 

>>'Η πρόταση πού σiiς ύποβάλλω, κύριε πρόεδρε, 

καί ή όποία βρήκε ffδη εύρύτατη άπήχηση στήν 

διεθνή κοινή γνώμη, δέν ύπαγορεύεται άπό έθνικι
στικές ff ώφελιμιστικές προθέσεις. 'Αποσκοπεί στήν 
προστασία τής 'Ολυμπιακής 'Ιδέας, μέ την όποία 

συνδέεται ή έλληνική παράδοσις καί τό έλληνικό 

Πνεvμα καί έναντι τής δποίας δ έλληνικός λαός ε{ναι 
φυσικό νά αΙσθάνεται Ιδιαίτερη εύαισθησία. 

>> 'Ελπίζω ότι ή 'Επιτροπή σας, πού ε{ ναι δ θεμα
τοφύλακας τής 'Ολυμπιακής 'Ιδέας, έκτιμώντας 

τόσο τόν ίστορικό ρόλο δσο καί τήν παροvσα 

προσφορά τής χώρας μου, θά υlοθετήσει τήν πρό

τασή μοω>108• 

Έξάλλου, μέ συμπληρωματική έπιστολή, στίς 29 
'Ιανουαρίου, πρός τόν πρόεδρο τfjς ΔΟΕ, ό Κ. Κα

ραμανλfjς έπεσήμανε ιcαί τά έξfjς: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Σiiς άπευθύνω τήν προσωπική αύτή έπιστολή, 

γιατί άφορii θέμα τό δποίον δέν θά ffθελα νά θίξω 
στήν άπό 28.1.80 έπιστολή μου πού θά έλθει άσφα
λώς στήν δημοσιότητα. 

»Σέ πρόσφατη δήλωσή σας διατυπώσατε έμμέσως 

έπιφυλάξεις γιά τήν μόνιμη τέλεση τών 'Αγώνων 

στήν 'Ελλάδα, μέ τό έπιχείρημα δτι oi 'Ολυμπιακοί 
'Αγώνες πρέπει νά τελούνται σέ χώρες ούδέτερες καί 

μέ έγγυημένη πολιτική σταθερότητα. 

»Θά μοv έπιτρέψετε νά πιστεύω δτι τό έπιχεiρημα 

αύτό ε{ναι άβάσιμο. Πρώτον, γιατί σήμερα στήν 

'Ελλάδα έχει διαμορφωθεί μιά κατάσταση πού έγγυii-
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ται δμαλή έξέλιξη του έθνικοv της βίου. Δεύτερον, 
γιατί ol 'Ολυμπιακοί Άγώνες τελούνται άκδμη καί 
σέ χώρες πού έχουν δλοκληρωτικά καθεστώτα δεξιά 

ή άριστερά καί, τρίτον, γιατί ή 'Ελλάς προσφέρει 

χώρο, ή οόδετερδτητα τοv δποίου μπορεί νά εlναι 

έγγυημένη, δπως σtiς έξήγησα στήν ώς άνω έπιστο
λή μου. 

»Γνωρίζω, κύριε πρδεδρε, δτι άγαπiiτε τήν 'Ελλά

δα καί πιστεύω δτι δέν θά άφήσετε νά χρησιμοποιη

θούν έπιχειρήματα πού μπορεί νά θίξουν τήν φιλοτι

μία αύτοv του έθνους γιά νά άποκρουσθεί ή γνωστή 

πρδτασή μοω>109• 

'Η έπαναφορά στό προσκήνιο τής ίδέας του Κ. 

Καραμανλή γιά τή μόνιμη τέλεση τ&ν 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων στήν 'Ελλάδα συνέπεσε μέ διεθνή γεγονό

τα ίδιαίτερης βαρύτητας, δπως ή σοβιετική έπέμβα

ση στό 'Αφγανιστάν καί ή έπακόλουθη &πόφαση 

του προέδρου Κάρτερ νά μποϋκοτάρει τούς έπικείμε

νους &γ&νες μέ εδρα διεξαγωγής τή Μόσχα. 

Πράγματι, ή είσβολή τ&ν σοβιετικών στρατευμά

των στό 'Αφγανιστάν, τό Δεκέμβριο του 1979, είχε 
προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών στούς κόλπους του 

J 
δυτικου κόσμου· άμεση &πόρροια ή πρόταση του Τζ. 

Κάρτερ νά μήν έπιτραπεϊ: ή συμμετοχή 'Αμερικανών 

&θλητ&ν στούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες πού προε

τοιμάζονταν στή Μόσχα, γιά τό καλοκαίρι του 1980. 
Σέ έπιστολή του, στίς 21 'Ιανουαρίου, πρός τόν πρό
εδρο τής 'Αμερικανικής 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής, 

Ρ. Κέην, δ 'Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τή 

σοβιετική έπέμβαση «σοβαρή παραβίαση του διε

θνους δικαίου καί μιά έξαιρετικά σοβαρή &πειλή κα

τά τής παγκόσμιας είρήνης» καί τόνισε δτι πρέπει νά 

διασαφηνιστεϊ: στή Σοβιετική 'Ένωση «οτι δέν μπο

ρεϊ: νά ποδοπατεϊ: ενα &νεξάρτητο Κράτος καί συγχρό
νως νά διατηρεϊ: τίς συνήθεις σχέσεις μέ τόν ύπόλοι

πο κόσμο». Τήν ίδια στάση τήρησε καί κατά τήν 

δμιλία του στό Κογκρέσσο στίς 23 'Ιανουαρίου, έν& 
ή 'Ολομέλεια τής Γερουσίας, σέ ψήφισμά της, στίς 

29 'Ιανουαρίου, προέτρεπε δλους τούς 'Αμερικα

νούς, καί όχι μόνο τούς &θλητές, ν' &πόσχουν &πό 

τούς &γ&νες τής Μόσχας, έφόσον στρατεύματα σο

βιετικά παραμένουν στό 'Αφγανιστάν. Μέ τήν &πό

φαση αύτή τ&ν 'Αμερικανών συντάχθηκαν, τούς έπό

μενους μήνες, πολλές δυτικές Κυβερνήσεις. 0{ εύ

αίσθητες ίσορροπίες πού όφείλουν νά διέπουν τή δι

εξαγωγή τ&ν 'Ολυμπιακών 'Αγώνων είχαν πλέον 
σοβαρά διαταραχτεϊ:! 

'Ακριβώς τή στιγμή αύτή, ή πρόταση του Κ. Κα

ραμανλή γιά τή μόνιμη τέλεση τ&ν 'Αγώνων στήν 

'Ελλάδα καί τή διασφάλιση τ&ν προϋποθέσεων γιά 

τήν &ρτιότερη διεξαγωγή τους φάνηκε έξαιρετικά 

έπίκαιρη, έφόσον &νέκυπτε ή &νάγκη γιά τήν &νεύ

ρεση χώρου ούδέτερου σέ σχέση μέ διακρατικές &ν-

τιδικίες καί ίδεολογικούς &νταγωνισμούς. νΗδη, κο

ρυφαϊ:οι &ξιωματουχοι τής ΔΟΕ έξέταζαν σοβαρά 
τήν περίπτωση καταλληλότητας τής 'Ελλάδος ν' 

&ναλάβει, σέ μόνιμη βάση, τή διοργάνωση τ&ν 

'Ολυμπιακών 'Αγώνων. Συγκεκριμένα, στίς 15 'Ια
νουαρίου, σέ συνέντευξή του στήν ίρλανδική ραδιο
τηλεόραση, δ λόρδος Κιλλάνιν δήλωσε σχετικά μέ 

τήν τέλεση τ& ν &γώνων στήν 'Ελλάδα: 

«Πρίν λίγο καιρό, υποβλήθηκε πρόταση γιά τή μόνιμη 

διεξαγωγή των 'Ολυμπιακών' Αγώνων στήν 'Ελλάδα καί 
κατόπιν άπεσύρθη . Σημειώνω δτι πρόσφατα δ πρωθυπουρ

γός τής 'Ελλάδος έπανέλαβε τήν πρόταση. ν Αν μπορουμε 

νά βρουμε μιά ούδέτερη περιοχή πού νά παραμείνει ούδέ

τερη, καί πού νά παρέχει έγγυήσεις κυβερνητικής σταθερό

τητας, τότε πιστεύω δτι πολλά μπορουν νά ε{πωθουν σχε

τικά μέ αύτό τό θέμα, άντί νά παραμένει έκκρεμές καί νά 

έμπλεκόμαστε κάθε φορά σέ πολιτικά προβλήματα,. δπως 

συνέβη άπό τό 1896))ιιο. 

Ύπό τίς νέες συνθήκες, πράγματι, ή &πάντηση 

του λόρδου Κιλλάνιν στόν UΕλληνα πρωθυπουργό 

θά είναι ίδιαίτερα ένθαρρυντική: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

))Σας εύχαριστω πάρα πολύ γιά τήν έπιστολή σας άπό 

28 'Ιανουαρίου, ή όποία μου διεβιβάσθη άπό τήν Λωζάννη 
μέ τό τηλέτυπο. Ζήτησα νά συμπεριληφθεί στήν διάταξη 

τής 82ας Συνόδου τής Διεθνους 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής 

στό Lake Placid μαζί μέ τίς προτάσεις τής 'Ελληνικής 
'Ολυμπιακής 'Επιτροπής καί του μέλους στήν Διεθνή 

'Επιτροπή άπό τήν 'Ελλάδα, κυρίου Νησιώτη . 'Αντιλαμ

βάνεσθε δτι θά εχουμε πολλά προβλήματα έκεί, άλλά συμ

μερίζομαί άπολύτως τά συναισθήματα καί τίς άνησυχίες 
σας σχετικά μέ τήν όλυμπιακή κίνηση. 

))Γιά νά ξεκαθαρισθουν ο{ παρεξηγήσεις, θά πρέπει νά 

άναφέρω δτι στήν συνάντηση τής Συνόδου τής ΔΟΕ στήν 

Πράγα τό 1977, τό άπό 29.7.76 γράμμα σας κατετέθηκε 
στήν ήμερήσια διάταξη καί συζητήθηκε. Αύτή ήταν ή 

πρώτη Σύνοδος μετά τό Μοντρεάλ. 'Η άπόφαση τής Συνό

δου στήν Πράγμα ήταν δτι τά μέλη τής ΔΟΕ στήν 'Ελλάδα 

καί ή έλληνική 'Επιτροπή 'Ολυμπιακών' Αγώνων θά με

λετουσαν τίς προτάσεις τής έλληνικής Κυβερνήσεως σέ 

συνεργασία μέ τήν 'Επιτροπή τής Διεθνους 'Ολυμπιακής 

'Ακαδημίας καί δτι θά άνέφεραν στήν Σύνοδο τής • Αθή
νας. 

))'Όταν φθάσαμε στήν Σύνοδο τής 'Αθήνας τό 1978, 
πληροφορήθηκα δτι αύτές ο{ προτάσεις εlχαν άποσυρθεί 

καί καμμιά ούσιαστική ένέργεια, άπό αύτές πού ε{χαν προ

ταθεί στήν συνάντηση τής Πράγας, δέν εγινε. Φαίνεται 

δτι, έπειδή δ κ. Πετραλιaς εlχε πεθάνει στό μεταξύ, τό 

θέμα δέν έλήφθη πλέον ύπόψη καί νομίζω δτι δλοι είχαμε 

μείνει μέ τήν έντύπωση δτι ή πρόταση αύτή ε{ χε άποσυρ

θεί. Τώρα τό θέμα θά άναβιώσει καί πάλι. 

))Τό 1984 ο{ 'Ολυμπιακοί' Αγώνες εχουν δοθεί στό Λός 
ν Άντζελες. Τόν 'Οκτώβριο 1981 θά γίνει 'Ολυμπιακό Συνέ

δριο. Σ' αύτό τό Συνέδριο, τό όποίο όργανώνεται άπό τήν 

Διεθνή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή, θά συμμετάσχουν έκπρό

σωποι άπό δ λες τίς άναγνωρισμένες διεθνείς 'Ομοσπονδί-
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ες καί /;θνικές 'Ολυμπιακές 'Επιτροπές καθώς καί ώρισμέ

να κυβερνητικά καί μή κυβερνητικά όργανα. Τό μέλλον 

τfjς Όλυμπιακfjς κινήσεως καί των 'Αγώνων θά συζητη

θεί έκεί άπ' δλα τά ενδιαφερόμενα μέρη . 

»Oi αίτοϋσες πόλεις μiiς εχουν τονίσει μέχρι τώρα δτι, 
σύμφωνα μέ τούς ίσχύοντες κανονισμούς, εξι χρόνια είναι 

πολύ μικρό διάστημα γιά νά προετοιμασθοϋν, ή δέ άπόφα

ση τfjς ΔΟΕ είναι δτι oi αίτήσεις γιά τούς αγωνες τοϋ 1988 
θά πρέπει νά κατατεθοϋν μετά τούς 'Αγ&νες τοϋ 1980, γιά 
νά μελετηθοϋν άπό τήν Σύνοδο ή όποία θά άκολουθήσει τό 

Συνέδριο τοϋ 1981. Φυσικά, είναι δύσκολο νά ποϋμε πόσες 

πόλεις θά ύποβάλουν αίτήσεις παρά μόνο άφοϋ εχουμε 

έπίσημες άπαντήσεις. Γιά τήν rορα ξέρω δτι ένδιαφέρθη

καν ή Νάγκουα ('Ιαπωνία), τό Σύνδεϋ (Αυστραλία), δτι τό 

Λονδίνο συντάσσει μιά μελέτη πάνω στίς δυνατότητες διε

ξαγωγfjς καί ύπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες γιά 

προσφορές άπό άλλες πόλεις. 

»Πιστεύω δτι δ κατάλληλος χρόνος γιά τήν είσήγηση 

γιά μόνιμο τόπο διεξαγωγfjς θά πρέπει νά συζητηθεί τό 

1987, δταν θά εχουμε τίς άπόψεις δλων . 

)) . ο προκάτοχός μου ζητοϋσε συνεχ&ς μιά ολυμπιακή 
άνακωχή κατά τήν διάρκεια των 'Αγώνων. Oi χειμερινοί 
'Ολυμπιακοί 'Αγ&νες στό Squaw Valley τό 1960 εγιναν 
δταν oi ΗΠΑ βρίσκονταν σέ σύγκρουση μέ άσιατικές χ&
ρες . 

»'Επιτρέψτε μου νά έπαναλάβω δτι /;κτιμω άπολύτως 

τίς άνησυχίες σας, σχετικά μέ τό μέλλον τfjς τόσο σημαν
τικfjς 'Ολυμπιακfjς κινήσεως, τίς όποίες καί συμμερίζομαι 

καί δτι τώρα είμαι άπολύτως άνοικτός σέ κάθε σχετική 

πρόταση . 

»'Όπως είπα, τό γράμμα σας θά δοθεί στά μέλη τfjς 

ΔΟΕ μαζί μέ τήν παράκληση τfjς έλληνικfjς έπιτροπfjς 

'Ολυμπιακ&ν 'Αγώνων καί άντιλαμβάνομαι δτι oi πληρο
φορίες πού θά παράσχει τό μέλος της ΔΟΕ κ. Νησιώτης, θά 

φέρει πάλι στό προσκήνιο . Δέν συνεζητήθη τότε στήν 

'Αθήνα, γιατί δέν συνεχίσθηκαν ο{ σχετικές /;νέργειες 

δπως είχε συμφωνηθεί στήν Πράγα. 

»Δέν μπορ& νά σiiς πω πόσο ευγνώμων σάς είμαι προ

σωπικά γιά τήν συνεχιζόμενη συμπαράσταση καί τό /;ν

διαφέρον σας σ' αυτές τίς έξαιρετικά δύσκολες στιγμές». 

Μέ δεύτερη έπιστολή τής ϊδιας ήμέρας πρός τόν 

Κ. Καραμανλή, ό πρόεδρος τής ΔΟΕ θά aπαντήσει 

καί στήν έπιστολή του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) τής 

29ης 'Ιανουαρίου, διευκρινίζοντας τή θέση του πάνω 

στό ζήτημα πού δημιουργήθηκε: 

« ... Θέλω νά σaς διαβεβαιώσω δτι ουδέποτε δήλωσα πώς 
ή ·Ελλάδα δέν είναι ουδέτερη χώρα καί ή Κυβέρνησή σας 

δέν είναι σταθερή . Πιστεύω δτι αυτό προέκυψε από τίς 

ύποθέσεις πού εκαναν όρισμένοι σχετικά μέ τό τί θά συνέ

βαινε l:iν , γιά παράδειγμα, oi άγ&νες διαξάγονταν μόνιμα 
στήν "Ελλάδα τόν καιρό των συνταγματαρχ&ν. Βεβαίως, 

μετά τήν έπιστροφή σας, τά πράγματα είναι διαφορετικά. 

'Όπως γνωρίζετε, σάν πρόεδρος τfjς Διεθνοϋς Όλυμπια

κfjς Έπιτροπfjς, όφείλω νά είμαι απόλυτα ουδέτερος καί 

πιστεύω δτι γνωρίζετε πώς oi δικές μου πολιτικές πεποι
θήσεις είναι δημοκρατικές .. . Λυπiiμαι γιά τό γεγονός δτι δ 
τύπος πιθανόν παρείχε λανθασμένες πληροφορίες» 111 • 

'Η αισιοδοξία πού ήταν φυσικό νά πηγάσει &πό 

τήν πρώτη aντίδραση του προέδρου τής ΔΟΕ θά ένι

σχυθεί &κόμη περισσότερο, δταν τόν έπόμενο μήνα, 

μέ νέα έπιστολή, ό λόρδος Κιλλάνιν πληροφορήσει 

τόν Κ. Καραμανλή δτι ή πρότασή του γιά τή μόνιμη 

τέλεση τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν aρχαία 

'Ολυμπία εγινε δεκτή μέ πολύ ένδιαφέρον. Πράγμα

τι, ή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στό 

αϊτημα του 'Έλληνα πρωθυπουργοί), προχώρησε στή 

διάρκεια του συνεδρίου της στό Λέικ Πλάσιντ τών 

ΗΠΑ, μέσα Φεβρουαρίου, στή σύσταση εiδικής έπι

τροπής μέ πρόεδρο τόν πρέσβη Λ. Γκιραντοu, έπι

φορτισμέvη νά μελετήσει τήν έλληνική πρόταση. 

' Ως μέλη τής έπιτροπής όρίζονταν οί Ρ. Βάσκεθ, Τ. 

Γουόραλ, Φ . Σέλερ καί, &πό έλληνικής πλευράς, ό Ν. 

Νησιώτης. 

Στίς 31 Μαρτίου, ό Κ. Καραμανλής aπέστειλε 
στόν λόρδο Κιλλάνιν τήν &κόλουθη έπιστολή : 

« 'Αγαπητέ λόρδε Κιλλάνιν, 
» 7Ηταν μεγάλη χαρά γιά μένα πού ελαβα τήν έπι

στολή σας καί θά ήθελα νά σάς εvχαριστήσω γιά τό 

δiι μέ κρατάτε ένήμερο. 

»'Εκτιμώ πολύ τό γεγονιός δτι ή έλληνική πρό

ταση γιά τό μόνιμο χώρο διεξαγωγής τών 'Ολύμπια

κών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα εγινε δεκτή μέ πολύ 

ένδιαφέρον καί δτι έσείς προτίθεστε νά μελετήσετε 

διεξοδικά τό ζήτημα. 

» 'Επιτρέψτε μου νά συμφωνήσω άπόλυτα μαζί 

σας δτι ή 'Επιτροπή πού συγκροτήθηκε γιά τό σκο

πό αvτό δέν θά πρέπει νά είναι πολύ διευρυμένη . Αv

τό πού θεωρώ ίδιαίτερα σημαντικό, είναι τά μέλη τfjς 

έπιτροπfjς αvτfjς νά εχουν ζωηρό ένδιαφέρον άλλά 

καί πλήρη γνώση του θέματος. Αvτά τά ζητήματα, 

βέβαια, είναι δικfjς σας άρμοδιότητας, ώστόσο είμαι 

βέβαιος δτι θά τά χειριστείτε μέ τόν καλύτερο τρόπο. 

'Από πλευράς μου, θά βρίσκομαι πάντα στή διάθεσή 
σας>/ι2. 

'Ήδη, ή πρωτοβουλία του Κ. Καραμανλή ύπέρ 

τής μόνιμης τελέσεως τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων 

στήν aρχαία κοιτίδα τους είχε έξασφαλίσει εόρύτερη 

συναίνεση σέ έπίπεδο Κυβερνήσεων καί συμπαρά

σταση στούς κόλπους τής διεθνοuς κοινής γνώμης. 

'Ιδιαίτερα ένθαρρυντική ήταν ή στάση της αμε

ρικανικής Κυβερνήσεως. Στίς 29 'Ιανουαρίου, στήν 
'Αθήνα, ή aπεσταλμένη τοu προέδρου τών ΗΠΑ, 

n Ανν Βέξλερ, &πό κοινοu μέ τόν 'Αμερικανό πρε

σβευτή στήν 'Ελλάδα, Ρ. Μάκ Κλόσκυ, διαβεβαίω

σαν τόν 'Έλληνα πρωθυπουργό γιά τήν aπόφαση 

τών ΗΠΑ νά στηρίξουν τήν πρότασή του. Στίς 28 
'Ιανουαρίου, ή 'Επιτροπή 'Εξωτερικών Σχέσεων 

τής 'Αμερικανικής Γερουσίας ένέκρινε ψήφισμα, 

σχεδόν όμόφωνα, μέ τό όποίο καλοuνταν ή ΔΟΕ νά 

έξετάσει έπειγόντως τήν πρόταση διεξαγωγής θερι-
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Ή 'Ολυμπία, άρχαία κοιτίδα τών 'Ολυμπιακών Άyώνων, προσφερόταν 

νά άποτελέσει τόν ίδανικό χώρο καί yιά τήν τέλεσή τους, 

σέ μόνιμη βάση, στήν σύγχρονη έποχή. 
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ν&ν 'Ολυμπιακών 'Αγώνων μονίμως στήν 'Ελλάδα. 

·Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής θά άπευθύνει στόν πρόε

δρο τής 'Επιτροπής 'Εξωτερικών Σχέσεων, Φ. Τσέρτς, 

ευχαριστήριο τηλεγράφημα: 

«'Επιθυμώ νά σfiς έκφράσω τήν έκτίμησή μου_μέ 

τήν χθεσινή άπόφαση τής 'Επιτροπής 'Εξωτερικών 

Σχέσεων τής Γερουσίας, ή όποία συνιστά τήν μόνιμη 

διεξαγωγή τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλά

δα. 

>>Εlμαι πεπεισμένος ότι τοvτο άποτελεί πράγματι 
τή μόνη λύση πού θά έπιτρέψει στούς 'Ολυμπιακούς 

'Αγώνες νά έπιζήσουν ώς ένα εύγενές iδεώδες. 

»Ή άπόφαση τής 'Επιτροπής σας άποτελεί ση

μαντική συμβολή στήν υlοθέτηση αύτής τής iδέας. 

Καί γιά τόν λόγο αύτόν άπευθύνω σέ σfiς καί τά μέλη 

τής 'Επιτροπής τίς θερμές εύχαριστίες μου». 

'Ο Φ. Τσέρτς άπάντησε στόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό μέ έπιστολή του, στίς 19 Φεβρουαρίου: 

«'Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, 

»Σίiς εύχαριστώ πολύ γιά τό εύχαριστήριο τηλεγράφη

μά σας που άφοροϋσε στό ψήφίσμα τής 'Επιτροπής 'Εξω
τερικών Σχέσεων γιά τοός 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες καί τή 

δημιουργία ένός μόνιμου χώρου στήν 'Ελλάδα, γιά τοός 

θερινούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες. 

»Πιστεύω εΙλικρινά δτι ή διένεξη γύρω άπό τήν παρου

σία στήν 'Ολυμπιάδα τής Μόσχας αύτό τό χρόνο, μπορεί 

κατ' είρωνίαν νά tνισχύσει δλους μας πρός τήν έπίτευξη 

τοϋ σκοποϋ πού στοχεύουν ο{ 'Ηνωμένες Πολιτείες. 'Η 

μόνη μου άνησυχία, ώστόσο, αύτή τή στιγμή, ε{ναι δτι ή 

άπροθυμία μιίiς άλλης δυτικής χώρας νά υποστηρίξει τήν 

πρωτοβουλία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ν' άπόσχουν άπό 

τήν 'Ολυμπιάδα τής Μόσχας, θά μποροϋσε νά tλαττώσει 

τόν tνθουσιασμό πού υπάρχει tδω γιά τούς 'Ολυμπιακούς 

'Αγώνες καί τήν tπιβίωσή τους σέ μιά μόνιμη βάση. 'Ελ

πίζω ώς tκ τούτου, δτι tσείς θά μπορέσετε νά χρησιμοποιή

σετε τήν tπιρροή σας, κυρίως στά πλαίσια τής Εύρωπαϊ

κής Κοινότητας, γιά νά διασφαλίσετε δτι ή άλληλεγγόη 

πού άξιώνουμε αύτόν άλλά καί τά έπόμενα χρόνια ερμηνεύ

εται σάν μιά κοινή προσπάθεια άποκατάστασης τών 'Αγώ

νων σέ μιά άπόλυτα "μή πολιτική άρένα"» 113 • 

Στίς 12 Φεβρουαρίου, ό άναπληρωτής ύπουργός 
'Εξωτερικών, Γ. Κρίστοφερ, θά έπανεβεβαιώσει τό 

θετικό ένδιαφέρον τής Οόάσιγκτων, μέ δήλωσή του 

πρός τόν 'Έλληνα πρεσβευτή Ι. Τζούνη, δτι ή άμερι

κανική Κυβέρνηση άντιμετωπίζει σοβαρά τή μόνιμη 

διεξαγωγή τ&ν θερινών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 

' Ελλάδα, προσθέτοντας δτι τό δλο θέμα πρέπει νά 

γίνει άντικείμενο λεπτοu χειρισμοί) καί δτι οί ΗΠΑ 

ε{ναι, άπό τήν πλευρά τους, ετοιμες νά βοηθήσουν 

διακριτικά σέ κάθε πρωτοβουλία τής ~λληνικής Κυ

βερνήσεως μέ σκοπό τόν έπηρεασμό τής διεθνοuς 

κοινής γνώμης114 • 

Μέ τήν έπίσημη θέση τής Οόάσιγκτων ε{χαν 

συνταχθεί καί τά έγκυρότερα άμερικανικά δημοσιο-

γραφικά φύλλα. Χαρακτηριστικά, ή <<New York 
τimes», άφοu άρχικά άνήγγειλε καί σχολίασε θετικά, 

στίς 29 'Ιανουαρίου, τήν είσήγηση Καραμανλή μέ 
τό χαρακτηριστικό τίτλο «Ή 'Ελλάδα προσφέρει 

aσυλο στούς 'Ολυμπιακούς», τόνισε σέ κύριο aρθρο 

μέ τίτλο «'Ο πόλεμος γιά τούς 'Αγώνες»: 

'Ο κ. Κάρτερ προτείνει νά tπιστρέψουν κάποτε ο{ 

'Αγώνες στόν τόπο γεννήσεώς τους, στήν 'Ελλάδα. Ot 
'Αμερικανοί υποστηρίζουν τήν Ιδέα. 'Ο προφανής τρόπος 

γιά νά άποδείξει δτι δέν ζητοϋνται θυσίες μόνο άπό τούς 

άθλητές γιά τούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες, ε{ναι νά ζητήσει 

νά μή φιλοξενήσει τό Λός ~Άντζελες τούς 'Ολυμπιακούς 

τοϋ 1984, liν τελικά δλόκληρος δ κόσμος συμφωνήσει νά 
διεξάγονται ο{ 'Αγώνες μόνιμα στήν 'Ελλάδα>> (28.3). 

'Η «Washington Post», έξάλλου, δημοσίευσε aρ
θρο μέ τίτλο «Ό χώρος τής 'Ολυμπίας: μιά άρχαία 

λύση σέ ενα σύγχρονο πρόβλημα», δπου ό άρθρογρά

φος θεωρεί «τήν πρόταση του Κ. Καραμανλή έντυ

πωσιακή άκόμη καί έπιφανειακά!». Καί έπεξηγεί: 
«πρώτο, ή δημιουργία αότόνομου Κράτους θά βοη

θοuσε στόν κατευνασμό τ&ν φόβων γιά τήν πολιτική 

άστάθεια στήν ·Ελλάδα· δεύτερο, ή δαπάνη γιά τίς 

έγκαταστάσεις θά γινόταν μιά φορά, άκόμη καί αν 

ήταν ϋψους πολλών δισεκατομμυρίων δολλαρίων, 
ώστε νά άποφεύγεται ή σπατάλη τεραστίων ποσών 

κάθε τέσσερα χρόνια άπό εθνη πού έπιθυμοuν νά αό

τοδιαφημιστοuν» (23.3). 

'Ιδιαίτερα θετικές ήταν οί άντιδράσεις καί στή 
Βόννη. 'Ο ύπουργός τ&ν 'Εξωτερικών Χ.-Ντ. Γκέν

σερ, σέ συνέντευξή του στήν έφημερίδα «Bild Zeit
ung», στίς 14 Φεβρουαρίου, δήλωσε δτι ο{ 'Ολυμπι
ακοί 'Αγώνες πρέπει νά έπιστρέψουν στήν ·Ελλάδα, 

δπου καί γεννήθηκαν· ή Διεθνής 'Ολυμπιακή 'Επι

τροπή πρέπει νά έξετάσει τήν προσφοριi του 'Έλλη
να πρωθυπουργοί), θέτοντας σέ κίνηση τήν άπαιτού

μενη διαδικασία, ώστε ή ·Ελλάδα νά φιλοξενήσει 

τούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες, άμέσως μετά τό Λός 

~ Αντζελες. "Ολα τά εθνη- πρόσθεσε- θά μποροu

σαν νά συμβάλουν, ώστε ή μόνιμη τοποθεσία διεξα
γωγής των 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα νά 

γίνει ενας χώρος, δπου θά συναντώνται οί άθλητές 

δλου του κόσμου: «Αότός ό μεγάλος, παγκοσμίου 

χαρακτήρα τόπος του άθλητισμοu, θά μποροuσε νά 

γίνει τό σύμβολο τής κατανοήσεως μεταξύ τ&ν 
έθν&ν». 

'Ο ίδιος, έξάλλου, ό καγκελλάριος Σμίτ θά δη

λώσει, στίς 17 'Απριλίου, δτι «ή ίδέα τής μόνιμης 
διεξαγωγής τ& ν 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν • Ελλά
δα πρέπει νά έξεταστεί κατά συγκεκριμένο τρόπο, 
ώστε νά μπορέσει ν' άναβιώσει ό θεσμός στήν παλιά 

του παράδοσψ· καί, άπαντώντας, ό πρόεδρος τής 

'Ολυμπιακής 'Επιτροπής τής · Ομοσπονδιακής Δη

μοκρατίας, Βίλλυ Ντάουμε, θά ύπογραμμίσει: «Αότό 
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πρόκειται νά εξεταστεί σοβαρά aπό τή ΔΟΕ, aφοϋ 

μάλιστα προτείνεται aπό εναν τόσο σημαντικό πολι

τικό, δπως ό Κ. Καραμανλfjς». 

'Από τή σκοπιά τfjς Μ. Βρετανίας, μέ παρέμβασή 

του στήν όλομέλεια τfjς Κοινοβουλευτικfjς Συνέλευ

σης στό Στρασβοϋργο, στίς 30 'Ιανουαρίου, ό aρχη
γός τfjς βρετανικfjς κοινοβουλευτικfjς aντιπροσω

πείας, Σέρ Φ. Μπένετ, ύποστήριξε ενθερμα τήν έλ

ληνική πρόταση γιά «επιστροφή των 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων στήν έλληνική πηγή πού τούς γέννησεί>. Σέ 

άνάλογες δηλώσεις προέβαιναν καί άλλοι Βρετανοί 

aξιωματοϋχοι, δπως ό αναπληρωτής ύπουργός 

'Εξωτερικών Ίάν Γκίλμουρ, ό όποίος, στίς 14 
Μαρτίου, χαρακτήρισε τήν έλληνική πρόταση «εξαι

ρετικά ενδιαφέρουσα», καί ό άρμόδιος γιά θέματα 

αθλητισμου τfjς Βρετανίας, Χ. Μονρό, ό όποίος δή

λωσε στούς δημοσιογράφους: «'Η πρόταση τοϋ κ. 

Καραμανλfj γιά όριστική επάνοδο τών 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων στήν 'Ολυμπία είναι aξιοπρόσεκτη καί 

πρέπει νά δοθεί συνέχεια ... Ή aπόφαση βέβαια γιά 
τό θέμα αuτό aνήκει στήν ΔΟΕ, aλλά aπό τήν πλευ

ρά μας θά παράσχουμε κάθε βοήθεια γιά τήν προώ

θησή της». 

Στή Γαλλία, ύπέρ τfjς έλληνικfjς προτάσεως εκ

δηλωνόταν, ηδη στίς 22 'Ιανουαρίου, ή 'Εθνική 

'Ολυμπιακή 'Επιτροπή μέσω δηλώσεων του προέ

δρου, Κλώντ Κολλάρ. 'Η θετική μάλιστα αuτή το

ποθέτηση επιβραβευόταν aπό τό aποτέλεσμα σφυ

γμομετρήσεως τfjς μεγάλης aθλητικfjς εφημερίδας 

«Equipe», σύμφωνα μέ τήν όποία ποσοστό 82% των 
Γάλλων φιλάθλων τάσσονταν ύπέρ τοϋ μονίμου επα

ναπατρισμοϋ των 'Ολυμπιακών στήν 'Ελλάδα. Με

ταξύ των επιχειρημάτων πού επικαλέσ~ηκαν οί ύπο

στηρικτές τfjς iδέας ήταν ή aποφυγή τ&ν τεραστίων 
εξόδων γιά εγκαταστάσεις πού παραμένουν, ώς επί τό 

πλείστον, aχρησιμοποίητες μετά τή λήξη των' Αγώ

νων. Παράλληλα, μέ δηλώσεις τους, τάσσονταν ύπέρ 

τfjς προτάσεως Καραμανλfj ό πρόεδρος τfjς UDF, 
Ζάν Λεκανυέ, καθώς καί ό ήγετικός εκπρόσωπος τοϋ 

σοσιαλιστικου κόμματος, Μισέλ Ροκάρ, στίς 3 Φε
βρουαρίου. τέλος, ή εφημερίδα του Στρασβούργου 

«Dernieres Nouvelles» δημοσίευσε, στίς 30 'Ιανουα
ρίου, συνέντευξη τοϋ Μωρίς Ντρυόν μέ τόν τίτλο 

«Γιά νά σωθοϋν οί 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες πρέπει νά 

επιστρέψουν στήν 'Ελλάδα». 'Ο διάσημος Γάλλος 

συγγραφέας προτείνει στό Συμβούλιο τfjς Εuρώπης 

νά ξεπεράσει τό τωρινό πάθος, προτείνοντας «τήν 

επαναφορά τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων στήν μητρι

κή τους χώρα, τήν 'Ελλάδα, καί τήν aπαγόρευση σ' 

δλους τούς εμπολέμους νά στείλουν στήν 'Αθήνα 

αθλητές γιά νά συμμετάσχουν στήν αναμέτρηση αuτή 

τfjς νεολαίας τοϋ κόσμου πού ώς εκ τfjς φύσεώς της 

πρέπει νά είναι ειρηνική»· καί επιλέγει: 

«Τό μέλλον τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων βρίσκεται σέ 

μεγάλο κίνδυνο γιά πολιτικούς λόγους. 'Όταν τό 1976 ό 
Καραμανλής ερριξε τήν iδέα τής διεξαγωγής τών 'Ολυμ

πιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα είχα ύποστηρίξει τήν iδέα 

αuτή. Δέν εiσακουστήκαμε. 'Ή πρέπει νά έγκατασταθοuν 

όριστικά οί 'Ολυμπιακοί' Αγώνες στήν 'Ελλάδα ή πρέπει 

νά καταργηθοuν. Δέν ύπάρχει τρίτη όδός» 115 • 

Γενικά, ή ρηξικέλευθη πρόταση τοϋ Κ. Καρα

μανλfj βρfjκε ιδιαίτερα θετική aπήχηση μεταξύ των 

δυτικοευρωπαϊκών χωρών aλλά, καί εuρύτερα, στό 

διεθνfj χώρο. Χαρακτηριστικά ενθερμη ήταν ή στά

ση τfjς αuστραλιανfjς Κυβερνήσεως. ·Ο πρωθυπουρ

γός, Μ. Φραίηζερ, πρόβαλλε σέ κάθε περίπτωση τήν 

ίδέα τοϋ 'Έλληνα πρωθυπουργοϋ, επισημαίνοντας 

δτι ή επιλογή τής 'Ελλάδος, ώς τόπου μόνιμης διε

ξαγωγfjς τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων, θά εμποδίσει 

όριστικά τήν πολιτικοποίησή τους. 

'Αντίθετα, οί χώρες τοϋ aνατολικου συνασπι

σμοϋ aντιμετώπισαν μέ επιφυλακτικότητα τήν έλλη

νική πρωτοβουλία, εϊτε aποφεύγοντας νά πάρουν θέ

ση aπέναντι στήν πρόταση Καραμανλfj, εϊτε χαρα

κτηρίζοντάς την ώς ανεπίκαιρη. Πρός τήν κατεύ

θυνση αuτή, καθοριστική ήταν ή στάση πού είχε υί

οθετήσει ή Μόσχα. 

'Αναλύοντας τή σοβιετική στάση, εγκυροι δι

πλωματικοί παρατηρητές επεσήμαιναν, ενα μήνα με

τά τή διατύπωση τfjς έλληνικfjς προτάσεως, δτι τόσο 

οί άρμόδιοι Σοβιετικοί επίσημοι, δσο καί τά όργανα 

ενημερώσεως είχαν αποφύγει επιμελώς όχι μόνον νά 

σχολιάσουν, aλλά ακόμη καί νά αναφέρουν τή σχε

τική εϊδηση. Παράγοντες εντούτοις τfjς 'Οργανωτι

κfjς 'Επιτροπfjς τών 'Αγώνων τόνιζαν, σέ ίδιαίτερες 

συνομιλίες τους, δτι οί Σοβιετικοί είναι aντίθετοι 

πρός τήν έλληνική πρόταση, μέ τό επιχείρημα δτι δέν 

είναι βέβαιοι «κατά πόσο στήν ·Ελλάδα δέν θα ξανα

έλθουν στήν εξουσία οί συνταγματάρχες»(!). 

Τά πραγματικά δμως αϊτια τfjς σοβιετικfjς σιω

πfjς ετειναν νά aναζητηθουν πρός άλλες κατευθύν

σεις. Πρώτο, στό γεγονός δτι οί Σοβιετικοί φοβοϋν

ταν μή τυχόν ή συνηγορία τους ύπέρ τfjς μόνιμης 

διεξαγωγfjς τών aγώνων στήν 'Ελλάδα όδηγήσει σέ 

γενικότερο κλίμα ρευστότητας. Συγκεκριμένα, ή βε

βαιότητα δτι μελλοντικά οί aγώνες θά γίνονταν στήν 

'Ελλάδα θά εξασθενοϋσε τό επιχείρημα τfjς μ ή δη

μιουργίας προηγουμένου, πού πολλές εθνικές aντι

προσωπείες ήταν ύποχρεωμένες νά λάβουν σοβαρά 

ύπόψη, προκειμένου νά καθορίσουν τή θέση τους 

aπέναντι στήν αμερικανική πρόταση περί ματαιώ

σεως, aναβολfjς η μεταφοράς τών 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων τfjς Μόσχας. Δεύτερο, οί Σοβιετικοί δέν θά 

ηθελαν νά μονοπωληθεί τό δικαίωμα της μελλοντι

κfjς τελέσεως των 'Ολυμπιακών 'Αγώνων aπό δυτι

κή χώρα - εστω καί άν τελικά διεξάγονταν οί επι

κείμενοι aγώνες στή Μόσχα. Τρίτο, φοβοϋνταν δτι 
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σέ άγ&νες πού θά τελοuνται μόνιμα στήν 'Ελλάδα, 

θά ύπερίσχυε τό στοιχείο τής συμμετοχής καί τής 

προβολής τής άτομικής συμβολής του κάθε άθλητή 

καί οχι του Κράτους, πού άντιπροσωπεύει· καί έπομέ

νως θά χανόταν γιά ολες τίς κομμουνιστικές χώρες 

- ίδιαίτερα γιά τήν ΕΣΣΔ καί τήν 'Ανατολική Γερ

μανία - ή εύκαιρία τής δημιουργίας θετικών έντυ

πώσεων. 

'Επιφυλάξεις, τέλος, ετειναν ένωρίς νά διαφα
νοuν καί στούς κόλπους τής Διεθνοuς 'Ολυμπιακής 

'Ε πι τροπής - στό έπίπεδο μεμονωμένων μελών της. 

Στό φαινόμενο αύτό καί στήν πιθανή έρμηνεία του, 

θά άναφερθεί, σέ dρθρο της, ή εγκυρη άμερικανική 

έφημερίδα «Washington Post»: 

'Η σοβιετική είσβολή στό • Αφγανιστάν - καί ή σχε

τική μέ τούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες άποψη τfjς Κυβερνή

σεως Κάρτερ - εχει δώσει αύξημένη ύποστήριξη στήν 

ίδέα μιaς μόνιμης τοποθεσίας γιά τούς 'Ολυμπιακούς 

'Αγώνες,- στήν 'Ελλάδα. Άλλά ή ΔΟΕ εχει δείξει μιά 
κάποια έχθρότητα στήν ίδέα τής έπιστροφής τών 'Αγώνων 

στήν ιστορική τους τοποθεσία.~ Αν καί ο{ 'Έλληνες εχουν 

δημόσια προσφέρει μόνιμη κατοικία γιά τούς θερινούς 

'Αγώνες, σέ δύο τουλάχιστον περιπτώσεις άπό τόν καιρό 
τής σοβιετικής είσβολής, χωρίς νά άναφερθοuμε βέβαια 

στήν προηγούμενη προσφορά μετά τούς ·Αγώνες του 

Μόντρεαλ, τό 1976, ή ΔΟΕ προσποιείται δτι δέν άκούει. 
«Είχαμε μιά πληροφορία άπό κaποιον στήν 'Ελλάδα δτι ή 

'Ελλάδα δέν ένδιαφερόταν», ε{πε ενα μέλος τής ΔΟΕ, χω

ρίς νά διευκρινίσει άν αύτός δ κάποιος στήν 'Ελλάδα ήταν 
κυβερνητικός έπίσημος ij 'Αθηναίος ταξιτζής. 

'Η άλήθεια ε{ ναι δτι ή έλληνική Κυβέρνηση δέν εχει 

ποτέ άπορρίψει τήν ίδέα νά έκτελέσει καθήκοντα μόνιμου 
οΙκοδεσπότη τών 'Αγώνων. Μιά πηγή πού εχει παρακο

λουθήσει τά «καμώματα» τής ΔΟΕ γιά χρόνια, ύπέδειξε δτι 

ή πρόταση γιά μόνιμη τοποθεσία στήν 'Ελλάδα άποτελεί 
άπειλή γιά τά μέλη τής ΔΟΕ. Μόνιμη τοποθεσία θά άφαι

ρέσει άπό τά μέλη τής ΔΟΕ τήν έξουσία νά καθορίζει ποιά 

χώρα θά φιλοξενήσει τούς 'Αγώνες καί θά τούς άποστε
ροuσε άπό ταξίδια, συναντήσεις καί άλλες δραστηριό

τητες. 'Ο έκπρόσωπος τής ΔΟΕ ε{πε δτι ή πιό πρόσφατη 

έλληνική πρόταση έτέθη ύπόψη τής ΔΟΕ καί έξεtάζεται. 
'Αλλά ίσως άπαιτηθεί άρκετός χρόνος: κανείς δέν εχει 

διοριστεί άκόμη στήν πενταμελή έπιτροπή πού ή ΔΟΕ 
συμφώνησε νά συστήσει γιά νά έξετάσει τήν κατάσταση 11 6. 

22 IANOYAPIOY 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ σύσκεψη, στή 
διάρκεια τής δποίας δριστικοποιείται ή άπόφαση γιά 

τήν αύξηση των συντάξεων του ΟΓ Α, σέ έφαρμογή 

προγενέστερης έντολής του γιά τή μελέτη του θέμα

τος. Στή σύσκεψη πήραν μέρος oi ύπουργοί Συντο
νισμοί), Οίκονομικ&ν, Γεωργίας καί Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, δ ύφυπουργός Κοινωνικών 'Υπηρε

σιών, οί διοικητές τής 'Αγροτικής Τράπεζας καί του 

ΟΓ Α καί ή ήγεσία τfjς ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Σύμφωνα μέ τήν κυβερνητική άπόφαση, διπλασιά

ζονται, άπό τίς 10 'Ιανουαρίου 1980, ο{ συντάξεις 
γήρατος, άναπηρίας καί θανάτου. 'Η δαπάνη γιά τήν 

κάλυψη τής άναπροσαρμογής θά άπαιτήσει πρόσθε
το ποσό περίπου 10.000 έκατ. δραχμών έτησίως πού 
θά έξοικονομηθεί κατά 5.500 έκατ. άπό κρατικούς 
καί κοινωνικούς πόρους, 1.600 έκατ. δρχ. άπό αύξη
ση τ&ν έπιτοκίων τής 'Αγροτικής Τράπεζας κατά 

μία μονάδα, 1.800 έκατ. δρχ. άπό dμεση είσφορά 
άγροτ&ν, ίδιοκτητ&ν άγροτικ&ν έκμεταλλεύσεων 

καί, τέλος, κατά τό ύπόλοιπο, άπό βελτίωση των πό

ρων ;rou ΟΓ Α. 'Επιπλέον, συστάθηκε έπιτροπή άπό 
άρμόδιους ύπηρεσιακούς παράγοντες, έπιφορτισμέ

νη νά ύποβάλει σέ διάστημα εξι μηνών συγκεκριμέ

νες προτάσεις γιά τήν έξυγίανση του θεσμοu καί γιά 
τόν έκσυγχρονισμό του, στά πλαίσια των κοινωνικο

ασφαλιστικών θεσμών καί του κοινοτικοί) δικαίου. 

οι άγροτικές συντάξεις, άφου καθιερώθηκαν 
άπό τόν Κ. Καραμανλή στίς άρχές τής δεκαετίας του 

'60, αύξήθηκαν καί βελτιώθηκαν σημαντικά στή δι
άρκεια τή έξαετίας 1974-1980. Συγκεκριμέvα, τά κα
τώτατα ορια άνέβηκαν τό 1980 σέ έπίπεδα πέντε φο
ρές ύψηλότερα άπό τά άντίστοιχα του 1974. 'Επιπλέ
ον, διευρύνθηκε ή άσφαλιστική κάλυψη τής γεωργι
κής παραγωγής άπό τόν ΟΓ Α καί περιέλαβε, άπό τό 

1978, καί άποζημιώσεις γιά ζημιές άπό πλημμύρες 
καί άνεμοθύελλες. 'Η ραγδαία liνοδος των συνολι

κών δαπανών του 'Οργανισμοί) άπό 5,1 δισεκατ. 

δρχ., τό 1974, στό ϋψος των 23,1 δισεκατ. δρχ., τό 
1980, θά ήταν δυνατό νά άναφερθεί ώς μέτρο καί δεί
κτης τής έπεκτάσεως των παροχών του ΟΓ Α πρός 

τόν άγροτικό πληθυσμό τής χώρας. 

25 IANOYAPIOY 1980 

Μέ τήν εύκαιρία τής συγκλήσεως τής κοινοβου

λευτικής δμάδας τής Νέας Δημοκρατίας, δ Κ. Καρα

μανλής άνέλυσε τήν έξωτερική καί έσωτερική κατά
σταση τής χώρας καί εδωσε δδηγίες γιά τήν όργά

νωση καί τή λειτουργία του κόμματος. 

'Αρχικά δ πρωθυπουργός άναφέρθηκε στήν διε

θνή κατάσταση: 

«Ή διεθνής οΙκονομική κρίση γίνεται ήδη καί 

πολιτική καί έξελίσσεται κατά τρόπο ώστε νά δημι
ουργεί κινδύνους &κόμη καί γιά τήν εiρήvη του κό
σμου. Θά περίμενε κανείς μπροστά σ' αύτή τήν κρί

ση, ηύξημένη σωφροσύνη, ύπευθυνότητα κα( έπαγρύ
πνηση άπό όλους τούς πολίτες. Πρώτον, γιατί αύτός 

εlναι ό μόνος τρόπος νά περιορίσουμε τούς κινδύ
νους πού άπειλοvν τήν οΙκονομία μας κα( δεύτερον, 

γιατί δρισμένα έθνικά μας θέματα, γιά λόγους άνε

ξάρτητους άπό τή θέλησή μας, παραμένουν έκκρεμij. 
'Α ντ' αύτοv παρατηρείται ένας συναγωνισμός σέ 

έγωιστικές καί δημαγωγικές διεκδικήσεις, πού έπαυ-
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·ξάνουν τίς δυσκολίες καί ιiπειλοvν μέ έξάρθωση τήν 
οΙκονομία μας. Οί έκδηλώσεις αύτές έγιναν πλέον 

τής μόδας καί πολλές φορές παίρνουν τή μορφή 

ιiνοικτής προκλήσεως πρός njν Πολιτεία. 

»Εlναι όμως καιρός νά συνειδητοποιήσουν όλοι 

τίς εύθύνες τους. Καί αύτοί πού προκαλούν τίς ιiπερ

γίες, καί προπαντός έκεiνοι πού τούς ιiκολουθοvν 

καί ύποτάσσουν τήν έθνική στή συνδικαλιστική 

τους ιiλληλεγγύη. Πρέπει νά καταλάβουν όλοι ότι μέ 

τή συμπεριφορά τους αύτή δέν βλάπτουν τήν Κυβέρ

νηση, πού εlναι άπλώς διαχειριστής τών ύποθέσεων 

τής χώρας. Βλάπτουν τόν έαυτό τους καί τόν τόπο. 

• Απειλούν νά κλονίσουν τήν οΙκονομία καί νά ιiπο
δυναμώσουν τήν δημοκρατίω>. 

Στή συνέχεια, έξέτασε τήν οίκονομική κατάστα

ση καί άνέλυσε μέ συγκεκριμένα στοιχεία τήν πρόο

δο που συντελέστηκε κατά τήν τελευταία πενταετία, 

καθώς έπίσης καί τίς δυσχέρειες που προκάλεσε 

στήν έλληνική οίκονομία ή διεθνής οίκονομική καί, 

ίδιαίτερα, ή ένεργειακή κρίση· είδικότερα, παρατή

ρησε: 

«Στόν πληθωρισμό συνέβαλi καί ή εΙσοδηματική 
πολιτική τής Κυβερνήσεως, πού, ιiποβλέποντας στήν 

ταχεία αvξηση τοv έθνικοv εΙσοδήματος, έδωσε 

άμοιβές διπλάσιες άπό τόν τιμάριθμο. Καί εlναι μέν 
άληθές ότι τό κατά κεφαλήν είσόδημα τής χώρας μας 

άπό 2.160 δολλάρια τό 1974, ιiνήλθε σέ 4.080 τό 
1979· εlναι όμως έξ ίσου ιiλυθές ότι ή πολιτική αύτή 
συνετέλεσε στήν ύπερθέρμανση τής οΙκονομίας μας 

καί στήν ένίσχυση τής πληθωριστικής διαδικασίας. 
»Καί τίς άλήθειες αύτές δέν πρέπει νά τίς λησμο

νούν οί προβάλλοντες διεκδικήσεις ιiσυμβίβαστες μέ 

τήν σημερινή πραγματικότητα. "Οπως δέν πρέπει νά 

λησμονούν ότι περαιτέρω διόγκωσις του προϋπολο

γισμοv συνεπεία ύπερμέτρων παροχών, θά βλάψει 

καί αύτούς τούς lδίους, άφοv θά έξανεμίσει τίς αύξή
σεις πού θά πάρουν. Κατά τόν ίδιο τρόπο θά πρέπει 

νά σκεφθούν καί έκείνοι πού ζητούν ιiπόλυτη έλευ

θερία εΙσαγωγών. Γιατί, aν έξαντληθεί τό συναλλα
γματικό μας άπόθεμα, τά καταστήματά τους δέν θά 
μείνουν κλειστά μόνο γιά 24 ώρες, άλλά μόνιμα. 

» Τά μέτρα πού παίρνει ή Κυβέρνηση, ιiνάλογα μέ 
τά μέτρα όλων τών χωρών, δέν δημιουργούν αlσθη

τές δυσχέρειες στήν καθημερινή ζωή. Άποβλέπουν 

νά περιορίσουν τίς ύπερβολές καί νά άποτρέψουν γιά 

τό μέλλον όδυνηρές καί ιiνεπανόρθωτες στερήσεις. 

Εlμαι ύποχρεωμένος νά τονίσω ότι, aν δεν κατανοη
θεί ή κρισιμότητα τών περιστάσεων καί aν δέν άλλά

ξει τό κλίμα πού δημιουργεί ή συνδικαλιστική καί 

πολιτική δημαγωγία, εlναι φυσικό νά έχουμε έπιδεί

νωση σέ όλους τούς τομείς τής έθνικής ζωής. Καί ή 

ιiποτροπή αύτοv τοv κινδύνου δέν εlναι εύθύνη μόνο 

τής Κυβερνήσεως, άλλά όλων τών πολιτών». 

τέλος, δ Κ. Καραμανλής άναφέρθηκε στήν διε

θνή θέση τής χώρας: 

<<Ή 'Ελλάς διαθέτει τή στιγμή αύτή πολιτική 

σταθερότητα καί κοινωνική γαλήνη. Τά άγαθά όμως 

αύτά δέν μπορεί νά θεωρούνται δεδομένα γιά τό μέλ

λον. Ή τύχη τους θά έξαρτηθεί ιiπό τήν συμπεριφο
ρά του λαού καί τών πολιτικών δυνάμεων τής χώρας. 

»Πάντως, ή κυρίαρχη παρουσία"τής Νέας Δημο
κρατίας στήν πολιτική σκηνή του τόπου θά άποτελεί 

πάντοτε έγγύηση γιά τήν δμαλή έξέλιξη τής έθνικής 
μας ζωής. Καί αύτό ιiκριβώς έπαυξάνει τίς εύθύνες 
όλων μας έναντι του κόμματος καί συνεπώς έναντι~· 
τοv τόπου. Miiς ύποχρεώνει νά σφυρηλατούμε τήν 

ένότητά του καί νά ιiγωνιζόμαστε γιά τήν διεύρυνση 
τής ήδη μεγάλης καί σταθερής λαϊκής του βάσεως. 

Σ' αύτό μiiς διευκολύνει ιiσφαλώς καί ή δημοκρατι

κή όργάνωση του κόμματος, πού άνεξdρτήτως έξελί
ξεων, έγγυiiται όχι μονάχα τή συνοχή του κόμματος, 

άλλά καί τή μακροβιότητά του. 

>n<αί, έπειδή τόν τελευταίο καιρό γίνεται πολύς 

λόγος καί γιά τή δική μου ποeεία, όφείλω νά σiiς πώ 

ότι δέν έχω προσωπικές έπιδιώξεις. Υ Α ν εlχα, θά 

ήταν διαφορετική καί ή πολιτική πού ιiκολούθησα 

μετά τήν έπιστροφή μου στήν 'Ελλάδα. Τήν πορεία 

μου τήν προσδιόριζε τό καθήκον μου έναντι τοv τό

που. Καί αύτό πάλι, οί έξελίξεις τής έθνικής μας ζω
ής. Τούτου δοθέντος, δέν μπορώ, άλλά καί δέν δικαι
ούμαι, νά λάβω προώρους άποφάσεις έπί του θέματος 

αύτοv». 

Στή συνέχεια, δ άρχηγός του κόμματος συνέστη

σε στους βουλευτές νά έντείνουν τίς προσπάθειές 

τους γιά τή διάδοση τών άρχων του κόμματος καί τήν 

προβολή του κυβερνητικοί) εργου. Συνέστησε έπί

σης στους βουλευτές «εύρεία ιiντεπίθεση διαφωτίσε

ως, γιά νά προστατευθεί δ λαός άπό τήν παραπλάνη

ση». 

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής διαβιβάζει μέσω του 'Έλληνα 

πρέσβη στήν Ούάσιγκτων, Ι. Τζουνη, προφορικό μή

νυμα πρός τόν Σ. Βάνς 117 • 

Τό περιεχόμενο του μηνυματος, τό δποίο καί άνέ

πτυξε δ 'Έλληνας διπλωμάτης στή συνάντησή του 
μέ τόν 'Αμερικανό ύπουργό • Εξωτερικών, εχει ώς 
έξή ς: 

«'Ο πρωθυπουργός γνωρίζει πόσο άπησχολημένος εΙ

ναι ό κ. Βάνς μέ τίς πρόσφατες διεθνείς έξελίξεις. 'Οφείλει 

δμως νά έπισύρει τήν προσοχή του έπί δύο θεμάτων πού 

ένδιαφέρουν τίς δύο χώρες μας, άλλά καί γενικώτερα τήν 

άμυνα του έλευθέρου κόσμου. Τά θέματα αύτά παραμένουν 

έκκρεμfj άπό μακροu χρόνου καί κινδυνεύουν ijδη νά πά

ρουν έξελίξεις άντίθετες πρός τίς έπιθυμίες μας καί τά 

συμφέροντά μας. 
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»Τό πρώτο θέμα εΙ ναι ή έπανασύνδεση τής 'Ελλάδος μέ 

τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 'Ο κ. Βάνς γνωρίζει τό 

ίστορικό καί δέν ύπάρχει άνάγκη νά έπαναληφθεί. 'Η 

'Ελλάς έπρότεινε άπό τό 1975 τήν έπανασύνδεσή της. 
WΕκτοτε, καί έπί τέσσερα ι;τη, ή Συμμαχία δέν κατόρθωσε 

νά'4ποδεχθεί τίς έλληνικές προτάσεις λόγω άντιρρήσεων 
τής Τουρκίας. 

»wΗδη τά χρονικά περιθώρια πού άπομένόυν γιά τήν 

ρύθμιση του θέματος αύτου εΙναι πολύ περιορισμένα. 

» ' Ο κ. πρωθυπουργός έπιθυμεί νά άνακοινώσει στόν κ. 

Βάνς, άποκλειστικά γιά προσωπική του ένημέρωση καί 

ύπό άπόλυτη έχεμύθεια, δτι τό άργότερο μέχρι τέλη Μαρ

τίου θά ύπάρξουν στήν 'Ελλάδα πολιτικές μεταβολές λόγω 
λήξεως τής θητείας του προέδρου τής Δημοκρατίας. Ή 

φύση καί ι;κταση των μεταβολών αύτ&ν δέν εΙναι δυνατόν 

νά προβλεφθουν άπό τώρα, άφου δέν μπορεί νά άποκλει

σθουν άκόμη καί έκλογές, μέ άβέβαιον άποτέλεσμα, liν ή 

Βουλή δέν μπορέσει νά έκλέξει πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 

»'Εκείνο πάντως πού εΙ ναι βέβαιο εΙ ναι δτι δ κ. πρωθυ

πουργός δέν θά παραμείνει στήν πρωθυπουργία, διότι θά 

εΙναι ύποχρεωμένος η νά μετακινηθεί στήν προεδρία η νά 

άποσυρθεί έντελ&ς τής πολιτικής. Πεποίθηση του κ. πρω

θυπουργου εΙ ναι δτι, liν ή έπανασύνδεση τής 'Ελλάδος μέ 

τό ΝΑΤΟ δέν ι;χει πραγματοποιηθεί πρό των μεταβολών 

αύτ&ν, μετά άπό αύτές θά καταστεί liν όχι άδύνατος πάντως 

προβληματική. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός πιστεύει δτι μέ τήν έμπιστευτική 

αύτή άνακοίνωση πρός τόν κ. Βάνς έκπληροί τό καθήκον 

του τόσο άπέναντι τής χώρας του δσο καί άπέναντι τής 

Συμμαχίας. 

»Τό δεύτερο θέμα άφορd τίς άμερικανικές βάσεις στήν 

'Ελλάδα. ΕΙ ναι γνωστό δτι ή 'Ελλάς ούδέποτε συνέδεσε 

τήν χορήγηση στρατιωτικής βοηθείας μέ τήν λειτουργία 

τ&ν βάσεων. 'Αναγκάσθηκε νά τό κάνει δταν ή άρχή αύτή 

έφαρμόσθη στήν περίπτωση τής Τουρκίας, διότι, γιά λό

γους έθνικής άσφαλείας ή 'Ελλάς εΙ ναι ύποχρεωμένη νά 

μεριμνά γιά τήν διατήρηση τής σημερινής ίσορροπίας δυ

νάμεων μέ τήν Τουρκία. 

»WΕτσι, ή ύπογραφείσα τόν Μάρτιο 1976 άμερικανο
τουρκική συμφωνία καί ή μονογραφηθείσα τόν 'Ιούλιο 

1977 ελληνοαμερικανική συμφωνία προέβλεπαν τήν χορή
γηση έκ μέρους των 'Ηνωμένων Πολιτειών στρατιωτικής 

βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα 700 έκατομμυρίων δολλαρίων, 
εναντι στρατιωτικής βοηθείας πρός τήν Τουρκία ένός δι

σεκατομμυρίου δολλαρίων. 'Η Τουρκία έν συνεχεί~ έπε

δίωξε άναθεώρηση τής συμφωνίας της, πράγμα πού άνάγ

κασε τήν 'Ελλάδα νά άναστείλει τήν δλοκλήρωση τής ίδι

κής της συμφωνίας καί νά άναμείνει τήν δριστική διαμόρ

φωση τής άμερικανοτουρκικής συμφωνίας. Καί τουτο, διό

τι ή 'Ελλάς άποδίδει πρωταρχική σημασία στήν μ ή διατά

ραξη τής στρατιωτικής ίσορροπίας μέ τήν Τουρκία. 

»'Ήδη, έμονογραφήθη ή νέα άμερικανοτουρκική 

D.C.A., ή όποία δμως δέν άναφέρει, δπως μdς έπληροφό
ρησε ή άμερικανική Κυβέρνηση, τό εΙδος καί τό ϋψος τής 

βοηθείας. 'Ο κ. πρωθυπουργός πιστεύει δτι τό συμφέρον 

τής 'Ελλάδος, άλλά καί των 'Ηνωμένων Πολιτειών καί 

τής Συμμαχίας, έπιβάλλει δπως καί τό θέμα αύτό τεθεί του

λάχιστον στόν δρόμο τής ρυθμίσεώς του πρό των άνωτέρω 

πολιτικών μεταβολών στήν 'Ελλάδα. 

»'Ο καλύτερος τρόπος γιά νά έπιτευχθεί δ σκοπός αύ

τός ε1ναι νά άρχίσουν οί σχετικές διαπραγματεύσεις πρίν 
άπό τίς μεταβολές αύτές, έπί βάσεως δμως πού θά προδικά

ζει τήν γρήγορη καί αίσια εκβασή τους . 'Εν όψει καί του 

γεγονότος δτι ή νέα άμερικανοτουρκική D.C.A. δέν άναφέ
ρει ποσόν βοηθείας, δ κ. πρωθυπουργός πιστεύει δτι τήν 

βάση γιά τήν έπανάληψη του διαλόγου καί τήν δλοκλή

ρωση τής συμφωνίας θά πρέπει νά άποτελέσει ή έπιβεβαί

ωση έκ μέρους τής άμερικανικής Κυβερνήσεως τής άρχής 

δτι κατά τήν χορήγηση στρατιωτικής βοηθείας πρός τήν 

'Ελλάδα καί τήν Τουρκία θά τηρείται ή καθιερωθείσα μέ

χρι τουδε άναλογία. 

)) 'Ο κ. πρωθυπουργός πιστεύει δτι ή άμερικανική Κυ
βέρνηση δέν θά εχει δυσκολία νά παράσχει αύτή ν τήν έπι

βεβαίωση . Καί τουτο, διότι όχι μόνο ή ίδία καί τό Κόγ

κρέσσο εχουν άποδεχθεί τήν άρχή τής διατηρήσεως τής 

ίσορροπίας δυνάμεων μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας, άλ

λά καί διότι ή τήρηση τής άναλογίας αύτής άποτελεί τό 

άποτελεσματικότερο άποτρεπτικό γιά τήν διατάραξη τής 

είρήνης στό Αίγαίο. 'Επί πλέον, ή ένίσχυση του δπλισμου 

τής 'Ελλάδος σημαίνει καί ένίσχυση του ΝΑΤΟ. 

»Ό κ. πρωθυπουργός, ώς γνωστόν, έπιθυμεί - καί 

άγωνίζεται πρός τουτο- νά έπαναφέρει τίς ελληνοαμερι

κανικές σχέσεις στήν παληά τους έγκαρδιότητα. 'Η εγκαι

ρη διευθέτηση των άνωτέρω δύο προβλημάτων, πέραν των 

είδικ&ν λόγων πού τήν έπιβάλλουν, θά συμβάλει καί στήν 

έπίτευξη του σκοπου αύτου». 

'Όπως θά έπιβεβαιώσει δ Ι . Τζούνης, σέ έπιστο

λή του πρός τόν Π. Μολυβιάτη, τό περιεχόμενο των 

&.νακοινώσεών του διαβιβάστηκε &.πό τόν Σ. Βάνς 

στόν πρόεδρο Κάρτερ σέ διάστημα μιaς μόλις ώρας. 

Παράλληλα, δ "Ελληνας διπλωμάτης θά διαβιβάσει 

στόν πρωθυπουργό τό κείμενο πού του ύπέβαλε δ 

ύφυπουργός Μ. Νίμιτς, καθ' ύπαγόρευση του ύπουρ

γου 'Εξωτερικών, Σ. Βάνς: 

«'ο ύπουργός έξετίμησε τό μήνυμα του πρωθυπουργου 

Κ. Καραμανλή, καθώς καί τό πνευμα μέ τό όποίο παρου

σιάστηκε. Μετέδωσε τό περιεχόμενό του στόν πρόεδρο . 

)) 'Ο ύπουργός μου έζήτησε νά άπαντήσω στό μήνυμα. 

Πρώτα, συμμεριζόμαστε τήν έπιθυμία του πρωθυπουργου 

γιά γρήγορη έπίλυση του θέματος τής έλληνικής έπανεντά

ξεως. 'Επιπρόσθετα των παραμέτρων τής έσωτερικής πο

λιτικής καταστάσεως στήν 'Ελλάδα, πρόσφατες διεθνείς 

έξελίξεις καθιστουν άκόμη σημαντικότερη τήν δμαλοποί

ηση τής σχέσεως τής 'Ελλάδος μέ τή Συμμαχία, πρός όφε

λος δλων των μερών. 

)) 'Εξακολουθουμε νά θεωρουμε πώς οί στρατιωτικοί δί
αυλοι του ΝΑΤΟ προσφέρουν τήν καλύτερη δυνατότητα 

ώστε νά έπιτευχθεί ή έπανένταξη. 

»' Αναφέρω τήν έμπιστευτική πληροφορία δτι συζητή
σαμε μέ τό στρατηγό Ρότζερς τό γεγονός δτι ή έλληνική 

Κυβέρνηση αίσθάνεται σήμερα νά έπείγεται στό θέμα αύ

τό. '0 στρατηγός σΊJμείωσε δτι πρόκειται σύντομα νά Ελ
θει σέ σχετικές έπαφές μέ "Ελληνες στρατιωτικούς. 

)) 'Ελπίζουμε δτι οί "Ελληνες στρατιωτικοί ήγέτες θά 
συνεργαστουν μέ τό στρατηγό Ρότζερς ώστε νά έπιτευ

χθουν ίκανοποιητικές ρυθμίσεις γιά τή συμμετοχή των έλ-
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ληνικών ένόπλων δυνάμεων στή δομή τής στρατιωτικής 

διοικήσεως του ΝΑΤΟ. Έφ' δσον πλέον ό χρόνος είναι 

σημαντικός , έλπίζουμε οί συναντήσεις μεταξύ τους νά κα

θοριστουν σύντομα. 

»'Ο στρατηγός Ρότζερς πιστεύει δτι, μέ τή συνεργασία 

δλων τών ένδιαφερομένων, μιά στρατιωτικά ίκανοποιητι

κή λύση μπορεί νά έπιτευχθεί μέσα στίς έπόμενες έβδομά

δες . 

»Δεύτερον, εϊμαστε ετοιμοι νά ξεκινήσουμε έκ νέου δι

απραγματεύσεις μέ τήν Κυβέρνησή σας, σχετικά μέ τό κα

θεστώς τών αμερικανικών στρατιωτικών έγκαταστάσεων 

στήν ' Ελλάδα. 

»'Ετοιμάζουμε τή στιγμή αύτή ενα σχέδιο συμφωνίας 

καί έλπίζουμε νά σάς τό ύποβάλουμε μέσα σέ δύο εως τρείς 

έβδομάδες . 

>>Τό σχέδιο θά ενσωματώνει στοιχεία τής συμφωνίας , ή 

όποία τώρα συνομολογείται μέ τήν Τουρκία, καθώς καί τής 

έλληνοαμερικανικής συμφωνίας πού μονογραφήθηκε τόν 

'Ιούλιο του 1977. 
>>Παρ' δλο πού θεωρουμε δτι πρέπει νά ξεκινήσουμε 

αύτές τίς διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενους δρους, 

συνειδητοποιουμε τήν άνάγκη νά σχεδιάσουμε τό πρό

γραμμά μας γιά τή στρατιωτική βοήθεια κατά τρόπο πού νά 

διατηρεί τήν ισορροπία τών στρατιωτικών δυνάμεων στήν 

περιοχή. 

>>Αύτό κάναμε στό παρελθόν καί θά εξακολουθήσουμε 

νά κάνουμε καί στό μέλλον. ' Η διατήρηση τής ισορροπίας 

τών στρατιωτικών δυνάμεων στήν περιοχή αποτελεί απαι

τούμενο τής νομοθεσίας γιά τή βοήθεια σέ άλλες χώρες . 

>>Θά προτείνουμε νά διενεργηθουν οί διαπραγματεύσεις 

γιά τήν αμυντική συνεργασία στήν ' Αθήνα - aπό τήν πλευ

ρά τών ΗΠΑ - aπό τόν πρέσβη μας, κατάλληλα συνεπικου

ρούμενο aπό ειδικούς πού θά ελθουν άπό τήν Ούάσιγκτων. 

>>'Ελπίζουμε, ή προσέγγιση αύτή νά είναι ίκανοποιητι

κή γιά τήν Κυβέρνησή σας καί αναμένουμε τήν άπάντησή 

σας . 

»' Ενδιαφερόμαστε γιά τίς aπόψεις σας σχετικά μέ τό 

πότε καί πώς θά δημοσιοποιηθεί ή επανέναρξη τών δια

πραγματεύσεων». 

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

' Η ι'iμυνα τής χώρας, σέ συνδυασμό μέ τή δια

μόρφωση τής καταστάσεως στή γύρω περιοχή, εξετά

στηκαν σέ μακρά σύσκεψη ύπό τήν προεδρία τοu Κ. 

Καραμανλή στό Πολιτικό Γραφείο. 

Σέ σύντομη κυβερνητική ανακοίνωση τονίζεται 

δτι «aντικείμενο τής συσκέψεως ήταν ή αμυντική 

πολιτική τής χώρας. 'Ιδιαίτερη εμφαση δόθηκε στήν 

κατάσταση πού επικρατεί στή Βαλκανική, στίς σχέ

σεις μέ τό ΝΑΤΟ, σέ συνδυασμό μέ τήν αναμενόμενη 

πρόσκληση του στρατηγοu Ρότζερς γιά νέο κύκλο 

συνομιλιων μέ τόν Ι. Ντάβο, στίς aνάγκες των ενό

πλων δυνάμεων κ .λ. π . 

Στή σύσκεψη πήραν μέρος, εκτός aπό τόν πρωθυ

πουργό , οί ύπουργοί 'Εξωτερικων Γ. Ράλλης, 'Αμύ

νης, Ε. 'Αβέρωφ, ό ύφυπουργός ' Αμύνης, Ι. Ντάβος 

καί ό aρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Α. Γκράτσιος. 

27-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

Στό πλαίσιο των στενων φιλικων σχέσεων τής 

'Ελλάδος μέ τόν aραβικό κόσμο, ό Κ. Καραμανλής 

εχει σταθερά εκδηλώσει τό ενδιαφέρον του γιά μία 

δίκαιη λύση του παλαιστινιακοί> προβλήματος καί ή 

γόνιμη συμπαράστασή του εχει αναγνωριστεί aπό 

τούς "Αραβες, γενικά, aλλά καί εiδικότερα aπό τούς 

Παλαιστίνιους ήγέτες, δπως επιβεβαιώθηκε στή δι

άρκεια ολιγοήμερης επισκέψεως στήν 'Αθήνα τοu 

Φαρούκ Καντούμι, ύπεύθυνου των 'Εξωτερικών Σχέ

σεων τής 'Οργανώσεως γιά τήν 'Απελευθέρωση τής 

Παλαιστίνης. 

'Η επίσκεψη τοu Παλαιστίνιου ήγέτη πραγμα

τοποιήθηκε μετά aπό εiδική πρόσκληση του ύπουρ

γοu των Έξωτερικων, Γ. Ράλλη. Στή διάρκεια τής 

παραμονής του, aποφασίστηκε ή σύσταση στήν 'Αθή

να Γραφείου τής 'Οργανώσεως γιά τήν -, Απελευθέ
ρωση τής Παλαιστίνης, χωρίς διπλωματική iδιότητα, 

δμοιου μέ τά aντίστοιχα γραφεία ενημερώσεως καί 

πληρο<ροριων πού λειτουργοuν στίς χώρες τής ΕΟΚ. 

Σέ εiδική συνέντευξη τύπου, ό Φαρούκ, Καντούμι 

δξήρε τήν κατανόηση καί εiλικρίνεια πού επικρά

τησαν στίς συνομιλίες του μέ τόν 'Έλληνα ύπουργό 

των 'Εξωτερικών . 'Ακόμη, διευκρίνησε δτι, σχετικά 

μέ τήν πρόσκληση του Γιασέρ 'Αραφάτ στήν 

' Ελλάδα, θά aποφασίσει ή έλληνική Κυβέρνηση καί 

εξέφρασε τήν πεποίθηση δτι τq. γραφείο τής 'Οργα
νώσεως στήν ' Αθήνα «θά εχει μορφή πολιτική καί 

διπλωματική καί δέν θά ε{ναι άπλώς ενα γραφείο 

πληροφοριων». 

Λίγες μέρες aργότερα, στίς 8 Φεβρουαρίου, ό aν
τιπρόσωπος τής 'Ελλάδος θά ύποστηρίξει ενώπιον 

τής 'Επιτροπής των Δικαιωμάτων του 'Ανθρώπου, 

στή Γενεύη, τό δικαίωμα αύτοδιαθέσεως τοu παλαι

στινιακοί> λαοί>. 

Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

Μετά τή σύγκληση δύο συσκέψεων ύπό τήν προ

εδρία του , μέ τή συμμετοχή του ύπουργοu Πολιτι

σμοί> καί 'Επιστημών, Δ . Νιάνια, καί εκπροσώπων 

τοu πνευματικοu κόσμου, ό Κ. Καραμανλής εκαμε 

δηλώσεις μέ αναφορά στή χάραξη νέας πορείας στόν 

πολιτιστικό τομέα: 

«'Ε πίστευα πάντοτε ότι τά έθνη τοποθετούνται 

στήν ίστορία κυρίως μέ τίς πολιτιστικές τους επιδό

σεις. Κανένας ποτέ λαός δέν επιβλήθηκε στήν παγκό

σμια συνείδηση μέ επιτεύγματα ύλικά. 'Επιβλήθη

καν οί λαοί εκεΊνοι πού εδημιούργησαν πολιτισμό 

καί μέ τόν πολιτισμό τους έγραψαν ίστορία. 

»Στίς μέρες μας τό πολιτιστικό &γαθό καλλιερ

γεΊται μεθοδικά καί έντονα aπό όλα σχεδάν τά έθνη . 

Στήν 'Ελλάδα δέν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα νά 

δημιουργήσουμε τά σταθερά καί εύρύτερα εκεΊνα 
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πλαίσια, μέσα στά δποία θά άξιοποιηθεί τδ άξιόλογο 

καί πολλές φορές έξαίρετο έμψυχο δυναμικό τού τό

που μας. 

»Εlναι καιρός δμως νά έντείνουμε τίς προσπάθει

ές μας γιά τήν πολιτιστική άνάπτυξη τής χώρας μας, 

δχι μόνον άπό χρέος πρός τό παρελθόν μας, άλλά καί 

γιά νά διεκδικήσουμε άνάμεσα στά σύγχρονα έθνη 

τήν θέση πού μiiς άξίζει, μέ τήν ποιότητα τής πολι

τιστικής μας ζωής. 

»'Από 20ετίας περίπου μέ άπασχόλησε ή δημι

ουργία τών προϋποθέσεων έκείνων πού θά έπέτρεπαν 

τήν πλήρη άνάπτυξη δλων τών πολιτιστικών μας δυ

νατοτήτων. VΕτσι, έπρογραμμάτισα τήν δημιουργία 

τού Πολιτιστικού Κέντρου 'Αθηνών, τό δποίον εlχα 

έξαγγείλει έκτοτε, καί χωρίς τό δποίον ή παρουσία

ση συγκροτημένης πολιτιστικής ζωής καί γιά τόν 

λαό μας καί γιά τούς ξένους ήταν σχεδόν άδύνατη. 

'Ε θεμελίωσα τό Δελφικό Κέντρο μέ φιλοδοξίες πα

νευρωπαϊκές, πού δυστυχώς παρέμεινε κι αύτό έκτοτε 

ήμιτελές. Καί τέλος, άνέπτυξα μέ τήν σημερινή του 

μορφή τό Φεστιβάλ 'Αθηνών, πού προβάλλει τόν 

τόπο μας διεθνώς καί πού κατέστη γιά τήν 'Ελλάδα 

μιά ύψηλού έπιπέδου πολιτιστική λειτουργία. 

»'Ήδη, μετά 20ετία, προωθούνται δλα αύτά τά 

έργα, πού δημιουργούν τήν μεγάλη ύποδομή γιά τήν 

πολιτιστική μας άνάπτυξη. 

»Πέραν δμως αύτών, δ πολιτιστικός τομέας, γιά 

νά άναπτυχθεί καλλίτερα καί πληρέστερα, άπαιτεί 

εlδικώτερα μέτρα, τά δποία έξαγγέλλοvται σήμερα. 

Τά μέτρα αύτά άποβλέπουν στήν παράλληλη βελτί

ωση τών συνθηκών στούς διαφόρους τομείς, δπως 

εlναι τά γράμματα, ή μουσική, τό θέατρο καί οί εlκα
στικές τέχνες, καί στήν έξυγίανση τών τομέων έκεί

νων, δπου άπαιτείται πράγματι ριζική άναμόρφωση. 

» "Ετσι, λαμβάνονται θεσμικά μέτρα, πού θά ρυ
θμίσουν δριστικά τήν μουσική ζωή τού τόπου μας, 

καθώς καί τό θέατρο, δπου ύπάρχουν χρονίζοντα θέ

ματα ταλαιπωρούντα καί τούς καλλιτέχνας καί τούς 

πολίτας. Σκοπός τών μέτρων αύτών εlναι ή άπελευθέ

ρωση τών χώρων άπό κάθε έμπόδιο, γιά τήν πλήρη 

άνάπτυξη τών δυνατοτήτων μας στούς τομείς αύτούς. 

»'Ο τομεύς τών γραμμάτων έπίσης ένισχύεται ού

σιατικά καί τακτοποιείται τό μόνιμο πρόβλημα τής 

εύπρόσωπης καί πολιτισμένης στεγάσεως τών διαφό

ρων φορέων τής λογοτεχνικής ζωής τού τόπου· καί 

άντιμετωπίζονται οί δυνατότητες ένισχύσεως καί 

παρουσιάσεως τού πνευματικού έργου τών λογοτε

χνών μας. 

» Ό εlκαστικός τομεύς έξ άλλου, πού ή πλήρης 
όργάνωσή του καί ή λειτουργία άντιμετωπίζεται μέ 

τήν δημιουργία μουσείων και έκθεσιακών χώρων στό 

Πολιτιστικό Κέντρο 'Αθηνών, ένισχύεται καί μέ 

άνάλογα οlκονομικά μέτρα γιά τίς σημερινές δρα

στηριότητές του. 

»'Όπως έτόνισα κατ' έπανάληψη, οί λαοί δέν γί

νοντδι εύτυχέστεροι μέ τό νά άγωνίζονται άδιάκοπα 
νά πολλαπλασιάσουν τά ύλικά τους άγαθά. 'Α ντίθε

τα, άπεδείχθη δτι δ ύλικός εύδαιμονισμός, άκόρε
στος άπό τήν φύση του, έγινε ένα άπό τά νοσηρά 

φαινόμενα τής ~ποχής μας. Γιατί, δπως έλεγε δ 

'Αριστοτέλης, "άπειρος γάρ ή τής έπιθυμίας φύσις». 

'Η εύτυχία ένός λαού έξαρτiiται περισσότερο άπό 

τήν ποιότητα τής ζωής του, παρά άπό τόν πλούτο πού 

διαθέτει. Καί αύτή τήν ποιότητα τήν δίνει παράλλη

λα μέ τήν ψυχική, ή πολιτιστική του καλλιέργεια. 

»Πιστεύω δτι μπορούμε στόν τομέα τόν πολιτι

στικό νά φθάσουμε σέ ύψηλά έπίπεδα. Φθάνει νά 

άπαλλάξουμε τόν τομέα αύτόν άπό τίς έριδες καί 

τούς κομματισμούς, νά συνεργασθούμε στενά καί νά 

μεθοδεύσουμε τίς προσπάθειές μας». 

Σέ έφαρμογή τών έξαγγελιών του, ό Κ. Καραμαν

λής θά έγκρίνει σέ μεταγενέστερη σύσκεψη τίς 

άναγκαίες δαπάνες, μέ τήν πρόβλεψη σημαντικών 

πιστώσεων στόν τομέα των γραμμάτων, τής μουσι

κής, του θεάτρου καί των είκαστικών τεχνών. 

I ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

Μέ σκοπό τήν όριστική άποκατάσταση τών ζη

μιών πού προκλήθηκαν άπό τίς πλημμύρες στούς νο

μούς Λαρίσης, Γρεβενών, Κοζάνης, 'Ημαθίας, Πιε

ρίας, Πέλλης, Φλωρίνης καί Κιλκίς, άναγγέλλεται 

σειρά μέτρων, άνάλογων μέ τά σχετικά γιά τούς σει

σμοπαθείς τής Θεσσαλονίκης: δάνεια στίς βιομηχα

νίες καί τίς βιοτεχνίες δάνεια γιά τήν άποκατάστα

ση ζημιών σέ γεωργικά κτίσματα, άποκατάσταση 

έδάφους, έπανασπορά σιτηρών κ.λ.π., δάνεια γιά 

άποκατάσταση ζημιών καί άνέγερση νέων, στή θέση 

τών κατεδαφιστέων οίκιών. 

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής, σέ συνάντησή του μέ τούς 

έκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, θέτει τά δύο 

κατ' έξοχήν έπίκαιρα διεθνή προβλήματα μέ aμεση 

έπίπτωση στήν οίκονομική ζωή τής χώρας, του ίσο

ζυγίου πληρωμών καί του πληθωρισμοί\. «Ή άντιμε

τώπιση καί τών δύο αύτών άδυναμιών τής έλληνικής 

οlκονομίας)) - τόνισε - «δέν εlναι μόνο ύπόθεση 

τής Κυβερνήσεως, άλλά καί τών παραγωγικών τάξε

ων, χωρίς τήν κατανόηση καί τή συνεργασία τών 

δποίων ή έπιτυχία δποιασδήποτε πολιτικής εlναι άδύ

νατψλ 

'ο πρωθυπουργός έπέστησε τήν προσοχή των 

έκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στό γεγονός 

δτι οί συνέπειες τής διεθνοuς οίκονομικής κρίσεως, 

έφόσον δέν άντιμετωπιστοuν μέ κοινή προσπάθεια, 

θά πλήξουν κυρίως τίς παραγωγικές τάξεις καί τό 
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λαό καί όχι τήν Κυβέρνηση πού διαχειρίζεται παρο

δικά τίς ύποθέσεις της χώρας. Κατά τή σύσκεψη μέ 

τούς εκπροσώπους τών παραγωγικών τάξεων, ό πρω

θυπουργός δήλωσε δτι «ol παραγωγικές τάξεις πρέ
πει νά συμφωνήσουν έπί τής άρχής δτι ή άντιμετώ

πιση τών δύο αύτών προβλημάτων τής οiκονομίας 

άποτελεί πρωταρχικά καθήκον δλων καί δτι δλες οί 

έπί μέρους λύσεις τών ύφισταμένων προβλημάτων 

καί τών κλαδικών θεμάτων τών τάξεων πρέπει νά τέ

μνονται άπό τήν άρχή αύτή καί νά συμφωνούν μέ 

αύτή». Μέ τό σκοπό αύτό, συνέστησε στή συζήτηση 

μέ τούς άρμόδιους ύπουργούς, τήν εξεύρεση λύσεων 

πού θά ύπηρετουν τίς βασικές αύτές ιiρχές καί θά 

ύλοποιουνται σέ συνεργασία μαζί τους, καθώς καί 

τήν ιiποκατάσταση δικονομίας γιά τήν επίλυση τών 

ιiναφυομένων γενικών ή είδικών θεμάτων. «ΗΕχω δι

ακηρύξει»- κατέληξε- «δτι έπιθυμία τής Κυβερνή

σεως εlναι ή παγία συνεργασία μέ τούς έκπροσώπους 

τών παραγωγικών τάξεων. Πιστεύω δτι ή κοινή προ

σπάθεια θά έπιτρέψει νά ξεπεράσουμε γρήγορα καί 

δσο τό δυνατόν άνώδυνα τά προβλήματα πού μaς δη

μιουργεί ή διεθνής κρίση». 

Τήν πρώτη συνάντηση ιiκολούθησαν διαδοχικές 

συσκέψεις μέ εκπροσώπους τών παραγωγικών τάξε

ων καί τούς άρμόδιους ύπουργούς, δπου εξετάστηκαν 

τά εκκρεμή προβλήματα σέ σχέση μέ τίς βασικές 

κατευθύνσεις πού διέγραψε ό πρωθυπουργός. 

Στίς 13 Φεβρουαρίου, θά συγκρο_τ-1\θεί ύπό τήν 
προεδρία του εύρεία σύσκεψη παρουσία τών άρμό

διων ύπουργών καί εκπροσώπων δλων τών παραγω

γικών τάξεων. Κατά τή σύσκεψη διαπιστώθηκε ή 

κοινή βούληση γιά τήν πραγμάτωση τών προκαθο

ρισμένων επιδιώξεων καί ή σύμπτωση ιiπόψεων πά

νω στίς μεθόδους καί τή φύση τών ιiναγκαίων μέ

τρων. Μέ βάση τήν ιiμοιβαία συναίνεση, ιiποφασί

στηκε: 

«I. Νά περιορισθοuν οί συναλλαγματικές δαπάνες στό 
μέγιστο δυνατό χωρίς νά σημειωθοuν ουσιαστικές ύποχω

ρήσεις στήν παραγωγή, νά ενταθεί ή επενδυτική προσπά

θεια καί ή προσπάθεια γιά αύξηση των συναλλαγματικών 

εσόδων, !.διαίτερα άπό τίς εξαγωγές. 

»2. Νά συγκρατηθοuν κατά τό δυνατό οί τιμές στό ση
μερινό επίπεδο, προσαρμοζόμενες μόνο κατά τήν μεταβο

λή τών εξωτερικών στοιχείων του κόστους χωρίς aμεσους 

ελέγχους, νά παγώσουν τά μικτά κέρδη στό επίπεδο του 

Νοεμβρίου 1979 γιά δλο τό ετος καί γιά ενα τρίμηνο νά 
παγώσουν οί τιμές στά έπίπεδα τfjς περιόδου πρίν άπό τίς 

εκπτώσεις. 

»3. Στό μέτρο πού θά ύλοποιείται ή επίτευξη τών στό
χων αuτών τά μέτρα θά άντικαθίστανται μέ aλλα εύρύτερης 

άποδοχfjς ώς τήν πλήρη άνάληψη τfjς εuθύνης άπό τίς πα

ραγωγικές τάξεις, πού θά εγγυώνται μέ συγκεκριμένες μεθό

δους καί μέτρα τήν αύστηρή τήρηση τών στόχων κάτω άπό 

τόν ελεγχο τών άρμόδιων ύπουργείων. Ύπό τίς συνθήκες 

αuτές θά καταστεί δυνατή ή aρση τ& ν μέτρων περιορισμοί) 

τών ε!.σαγωγών νωρίτερα άπό τήν προκαθορισμένη προθε

σμία. Στό ένδιάμεσο διάστημα θά !.σχύσουν τά μέτρα καί 

θά εφαρμόζεται, παράλληλα, δοκιμαστικά τό νέο σύστημα. 

»4. Γιά τήν επίλυση επί μέρους κλαδικών θεμάτων τών 
τάξεων θά συνεχίζεται ή συνεργασία τών εκπροσώπων 

τους μέ τούς άρμόδιους ύπουργούς». 

Οί εκπρόσωποι τών παραγωγικών τάξεων εξέ

φρασαν τίς εύχαριστίες τους στόν πρωθυπουργό, ό 

δποίος καί εκαμε τήν ιiκόλουθη δήλωση: 

«'Εν δψει τής διεθνοuς κρίσεως έγκαινιάζεται 

μιά στενότερη συνεργασία Κυβερνήσεως καί παρα

γωγικών τάξεων. Βάση τής συνεργασίας αύτής, πού 

στηρίζεται στfjν χατανόηση, τήν αύτοσυγκράτηση 

καί στήν περισσότερο ύπεύθυνη συμμετοχή δλων 

στά μέτρα, εlναι ή προστασία του συναλλαγματικού 

μας iσοζυγίου καί ή τιθάσευση του πληθωρισμού. 

Παρά τήν ύπαρξη τών προβλημάτων αύτών ή οiκο

νομία μας διατηρεί τόν δυναμισμό της καί ή συναλ

λαγματική κατάσταση τής χώρας δέν έμπνέει άνη

συχίες. Η Α ν δμως δέν λάβουμε τά πρόσφορα μέτρα 

αύτοπεριορισμοu, μπορεί νά ύπάρξει έπιδείνωση. Εl

ναι προτιμότεροι προσωρινοί καί άνώδυνοι περιορι

σμοί άπό τίς όριστικές καί έπώδυνες στερήσεις στό 

μέλλον. Χαίρω γιατί ή πραγματοποιηθείσα συμφω

νία έπιτρέπει τήν αiσιοδοξία γιά τό ξεπέρασμα τής 

κρίσεως μέ τίς μικρότερες δυνατές έπιπτώσεις καί 

γιά τήν διατήρηση τών μέχρι τοuδε άναμφιβόλων 

έπιτευγμάτων μας στόν οiκονομικό τομέα». 

Μετά τή σύσκεψη, ό Κ. Καραμανλής παρέτεινε 

τή συνεργασία του μέ τούς εκπροσώπους τών επαγ

γελματοβιοτεχνικών όργανώσεων καί ακουσε τίς 

ιiπόψεις τους γιά τό ΤΕΒΕ. Στό πλαίσιο της προβλε

πομένης ιiπό τόν πρόσφατο νόμο εξυγιάνσεως τών 

οίκονομικών του Ταμείου, ιiνήγγειλε τήν εκτακτη 

ενίσχυση του ΤΕΒΕ ιiπό τόν προϋπολογισμό του 

1980 μέ ποσό 600 έκατ. δρχ. 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

'Επιβεβαιώνεται ή παροχή, στό πλαίσιο του 

προγράμματος εξωτερικής βοήθειας τών ΗΠΑ οίκο

νομικής χρήσεως 1981, ίσόρροπης ιiμυντικfiς βοή
θειας πρός τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία- 7 πρός 10. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται, ιiντίστοιχα, ή χορήγηση 

184 καί 252 έκατ. δολλαρίων. 
'Ο ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης, Ε. 'Αβέρωφ, τό

νισε δτι ή ιiπόφαση αύτή «ίκανοποιεί τό δίκαιο, τήν 

ήθική καί τήν πολιτική σκοπιμότητα» καί, &.κόμη, 

ιiποδεικνύει δτι «ό χειρισμός του θέματος ιiπό τόν 

πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή καί οί προσπάθειές 

του ύπήρξαν επιτυχείς καί καρποφόρησαν». 

Πρός τήν ίδια κατεύθυνση, ό 'Αμερικανός ύπουρ-
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γός 'Αμύνης τόνισε, στίς 19 Φεβρουαρίου, δτι «μέ τά 
προτεινόμενα ποσά βοηθείας πρός τήν 'Ελλάδα καί 

τήν Τουρκία διατηρείται ή, ίσορροπία δυνάμεων 

στήν περιοχή καί κατά μία εννοια ίκανοποιείται τό 

ένδιαφέρον τής 'Ελλάδος νά εΙ ναι ή βοήθεια ακρι

βοδίκαιη». 

5-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

Συζητείται στή Βουλή καί ψηφίζεται τό σχέδιο 

Νόμου άρμοδιότητας ύπουργείου Δημοσίων 'Έργων 

«περί συστάσεως ύπουργείου Χωροταξίας, Οίκισμοu 
καί Περιβάλλοντος». 

Σύμφωνα μέ τήν κυβερνητική Ciποψη, δπως ανα

πτύχθηκε aπό τόν είσηγητή τής πλειοψηφίας, Α. 

Κατσαούνη, ή άνάγκη γιά τήν άντιμετώπιση του χω

ροταξικοί\ προβλήματος, σέ έφαρμογή καί του Ciρ

θρου 24 του Συντάγματος, δδήγησε στή δημιουργία 
ένός φορέα γιά τήν Ciσκηση τής χωροταξικής πολι

τικής, της οίκιστικfίς πολιτικής καί της πολιτικής 

του περιβάλλοντος. 'Όπως, έξάλλου, άνέπτυξε δ 

ύφυπουργός Δημοσίων 'Έργων, Στ . Μάνος, τό ' Εθνι

κό Συμβούλιο Χωροταξίας εΙχε άποφασίσει aπό τό 

Νοέμβριο του 1979 τήν ϊδρυση ύπουργείου ώς είδι
κοu φορέα γιά τήν έφαρμογή τής έθνικfίς χωροταξι

κής πολιτικής. Τό πρόβλημα πού καλείται νά λύσει 

τό ύπό ϊδρυση ύπουργείο συνέχεται κυρίως μέ τό πρό

βλημα της τρομακτικής συγκεντρώσεως πληθυσμοί\ 

καί δραστηριοτήτων στήν 'Αθήνα καί, κατά δεύτερο 

λόγο, στή Θεσσαλονίκη . Οί γενικές γραμμές τής 

χωροταξικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, οί έπιδι

ώξεις καί οί μεγάλες προτεραιότητες εχουν καθορι

στεί ήδη άπό τό 1979' καί δ ύφυπουργός Δημοσίων 
νΕργων κατέληξε: 

«'Υπάρχουν δύο τρόποι γιά νά άντιμετωπίσει κανείς τό 

θέμα. 'Ή θά εμαζεύοντο σ' ενα πολύ μεγάλο 'Οργανισμό 

δλες τίς άρμοδιότητες τοϋ περιβάλλοντος, πράγμα πού 

ύποστηρίξατε (ή άντιπολίτευση) η θά ήκολουθείτο αuτό 

πού άκολουθοϋμε εν προκειμένφ καί τό όποίο εlναι τό 

έξής : κάθε ύπουργείο καί κάθε όργάνωση, πού επηρεάζει 

κατά κάποιον τρόπο τό περιβάλλον, διατηρεί τήν αυτοτελή 

μονάδα του περιβάλλοντος . Τό νέο ύπουργείο παίρνει 

πρώτα άπό τό ύπουργείο Συντονισμοϋ δλες εκείνες τίς άρ

μοδιότητες πού τοϋ ε{ χε δώσει δ Ν. 360. Καί τό νέο ύπουρ
γείο εχει τήν εuθύνη γιά τόν συντονισμό καί τήν εκπόνηση 

των γενικών προγραμμάτων, σέ συνδυασμό μέ ενα γενικό 

πρόγραμμα γιά τό περιβάλλον . Δηλαδή, τό νέο ύπουργείο 

θά εχει τελείως επιτελική άντιμετώπιση των προβλημάτων 

τοϋ περιβάλλοντος καί κάθε επί μέρους ύπουργείο πού εχει 

μηχανισμούς επιβολής, μπορεί νά επιβάλει τούς κανόνες 

πολύ πιό εuκολα άπό μιά νέα ύπηρεσία πού θά μποροϋσε νά 

διογκωθεί σέ σημείο άπίστευτο». 

'Ο είσηγητής τής μειοψηφίας, Α. Πεπονfίς, ε{πε 

δτι ή Κυβέρνηση άρνείται καί πάλι νά θεσμοθετήσει 

ενα μηχανισμό κοινωνικό καί περιορίζεται νά σχη-

ματίσει μέ άποκολλήσεις καί μέ συγκολλήσεις ενα 

άκόμη κλάδο του γραφειοκρατικοί) μηχανισμοu 1 ιs. 

Μέ τή σύσταση του ύπουργείου Χωροταξίας, Οί

κισμοu καί Περιβάλλοντος δλοκληρώθηκε ή προ

σπάθεια του Κ. Καραμανλή γιά τή χάραξη μιας νέας 

χωροταξικής καί οίκιστικfίς πολιτικής, έφόσον μετά 
τή λήψη σειράς μέτρων άποφασιζόταν καί ή σύστα

ση του κατάλληλου φορέα γιά τήν ύλοποίησή της. 

Στή γενικότερη αύτή πολιτική των Κυβερνήσεων 

τη'ς έξαετίας 1974-1980 άναφέρεται είδικό ενημερω
τικό σημείωμα: 

<Πά τελευταία χρόνια καταβλήθηκαν σημαντικές προ

σπάθειες μέ πολύ Ικανοποιητικά άποτελέσματα στόν τομέα 

τής χωροταξίας καί τής οίκιστικής άναπτύξεως. 

»Ή κυβερνητική πολιτική ασκήθηκε μέ συνέπεια από 

τό Ι975, μέχρι σήμερα. 

»1. Ή οίκιστική πολιτική τής Νέας Δημοκρατίας αρ
χίζει τό Ι975 μέ τήν ψήφιση τών σχετικών άρθρων τοϋ 

Συντάγματος. Αuτό τονίζεται ίδιαίτερα γιά νά δοθή εμφα

ση σέ ενα τόσο σοβαρό θέμα πού τείνει τελευταία νά εκφυ

λισθή σάν μιά δήθεν προσωπική διαμάχη μεταξύ δύο 

ύπουργών. 

»Κατά τήν πρώτη, fiδη, Κυβέρνηση τής Νέας Δημο

κρατίας ετέθησαν οί βάσεις τής πολεοδομικής νομοθεσίας 

καί ίδρύθη ή ΔΕΠΟΣ ώς όργανον ασκήσεως οiκιστικής 

πολιτικής. Στό πνεϋμα αuτό εγινε ή προεργασία αναμορ

φώσεως τοϋ ΓΟΚ μέ ύποδιαίρεση σέ κτιριολογικό καί πο

λεοδομικό κανονισμό. 

»Στήν συνέχεια ετέθη τό θέμα ελέγχου τής επεκτάσεως 

τής εuρύτερης περιοχής πρωτευούσης, μέ παράλληλη ενί

σχυση ανταγωνιστικών κέντρων άστικής ελξεως (αντί πα

λες πόλεις - ΚΕΠΑ). 'Έτσι, αρχίζει ή επεξεργασία τοϋ Ρυ

θμιστικοϋ Σχεδίου μείζονος ' Αθήνας, πού βασίζεται σέ 

σημεία κοινής αποδοχής, δπως προέκυψαν από εuρύτατες 

συσκέψεις μέ κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές τάξεις 

κ.λ.π. Τότε έλήφθησαν ο{ άποφάσεις γιά τούς στόχους 

πληθυσμιακής κατανομής, δπως μελετήθηκαν από τίς άρ

μόδιες ύπηρεσίες τών ύπουργείων Συντονισμοϋ καί Δημο

σίων 'Έργων (τότε ύπουργείου Οίκισμοϋ). 

»0{ δύο αποφάσεις, τό Ι979, τοϋ Έθνικοϋ Συμβουλίου 
Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος προγραμματίζουν μιά 

σειρά διοικητικών, οίκονομικών καί πολεοδομικών μέ

τρων, μεταξύ τών όποίων τήν δημιουργία άστικών καί αγρο

τικών κέντρων (ώς άπεκλήθησαν ΑΣΤΟΚ καί ΑΓΡΟΚ). 

>>νΕτσι, τέθηκαν οί βάσεις τής χωροταξικής πολιτικής 

καί δημιουργήθηκε δ φορέας ύλοποιήσεώς της (ΥΧΟΠ). 

'Αποφασίσθηκε ή ένίσχυση των περιφερειών μέ τήν έ
φαρμογή περιφερειακών καί τοπικών προγραμμάτων άνα

πτύξεως τής αποκεντρώσεως τής Βιομηχανίας (ΕΤΒΑ) καί 

δ ελεγχος τοϋ πληθυσμοϋ δπως καί ή βελτίωση των συν

θηκών διαβιώσεως τής 'Αθήνας, μέ τόν προγραμματισμό 

σειράς μεγάλων συγκοινωνιακών εργων, δημιουργίας χώ

ρων πρασίνου, αναψυχής καί αθλητισμοϋ, ενίσχυση τοϋ 

πολιτιστικοί) τομέως κ.λ.π. 

»Τό πόσο σημαντικές ήταν οί αποφάσεις αuτές αποδει

κνύεται από τά προσωρινά αποτελέσματα απογραφής τοϋ 

Ι 98 Ι, σύμφωνα μέ τά όποία αναπτύσσονται μέ γοργό ρυθμό 
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oi έπαρχιακές πόλεις, ένώ στήν πρωτεύουσα τό κέντρο πα

ραμένει στάσιμο καί <iναπτύσσεται ή περιφέρειά της. 'Από 

τά στοιχεία αυτά δικαιώνεται ή προσπάθεια γιά εγκαιρη 

παρέμβαση τής πολιτείας στή βελτίωση τής τεχνικής ύπο

δομής τής πρωτεύουσας, στόν ελεγχο τής έπεκτάσεώς της 

καί στή σωστή <iνάπτυξη των μεγάλων <iστικών συγκεν

τρώσεων ώστε νά μήν έπαναληφθοϋν τά προβλήματα τής 

'Αθήνας. 

»Γιά πρώτη φορά συντάχθηκαν καί έγκρίθηκαν ρυθμι

στικές μελέτες ποό !\χουν <iρχίσει νά μπαίνουν σέ έφαρμο
γή. 'Αποτέλεσμα αότοϋ ε{ναι καί ή κινητοποίηση τών κοι

νωνικών φορέων καί τών κατοίκων πού !\χουν άρχίσει νά 

συνειδητοποιοϋν τήν <iνάγκη ρυθμιστικής παρεμβάσεως 

τοϋ Κράτους. 

»Αυτό εΙναι ενα πολύ θετικό στοιχείο πού δημιουργεί 

τίς προϋποθέσεις γιά σωστή ένημέρωση καί σοβαρό διά

λογο, <iπαραίτητο γιά τήν όρθότητα, <iποδοχή καί ύλοποί

ηση των ρυθμιστικών προτάσεων. 

»·Η συμμετοχική διαδικασία <iκολουθήθηκε έντατικά 

καί γιά τήν σύνταξη των μελετών των έννέα διαμερισμάτων 

τής πρωτεύουσας. Oi μελέτες αυτές !\χουν ήδη δλοκληρω
θεί. Σύντομα δέ <iφοϋ έγκριθοuν θά <iποτελέσουν τήν βάση 

γιά τίς είδικές πλέον ρυθμίσεις καί έπεμβάσεις πού θά έξα
σφαλίσουν τούς στόχους <iναπτύξεως τής πρωτεύουσας. 

»2. Μέ μιά σειρά <iπό νόμους καί άποφάσεις τέθηκαν 
έπίσης τό πλαίσιο καί oi βάσεις γιά ενα νέο πρότυπο οικι
στικής <iναπτύξεως, σέ έφαρμογή τοϋ Συντάγματος τοϋ 

1975. 'Όπως δ Νόμος 947 f79 γιά τίς οικιστικές περιοχές, δ 
Νόμος 960/79 γιά τήν έξασφάλιση χώρων σταθμεύσεως, δ 
Νόμος 886/79 γιά τήν μεταφορά συντελεστοu κ.λ.π. ΗΟπως 

έπίσης oi Νόμοι 289/79, 349/78 καί 1116/81 πού θέσπισαν 
ένισχυμένα κίνητρα γιά τήν προώθηση ίδιωτικών έπενδύ

σεων σέ έθνικά έπιθυμητές περιοχές. ουσιώδες σκέλος τοϋ 

πλαισίου αυτοϋ <iποτελεί δ νόμος γιά τίς οίκιστικές 

περιοχές. ·Η Κυβέρνηση πιστεύει πώς δ νόμος αυτός, · 
τροποποιούμενος δπου άπαιτείται, <iποτελεί ενα σημαντι

κό ξεκίνημα γιά τήν όρθολογικοποίηση τής οικιστικής 
<iναπτύξεως. 

»Αυτό έπιβεβαιώνεται καί <iπό άρμόδιους φορείς, δπως 

τό ΤΕΕ καί τήν Κεντρική ΗΕνωση Δήμων καί Κοινοτήτων, 

πού παρά τίς <iρχικές <iντιδράσεις τους έπισημαίνουν τώρα 

τήν <iναγκαιότητα τοϋ νόμου. 

»Πιστεύεται δτι άπαιτείται δ δημιουργικός διάλογος πά

νω στό νόμο καί ή έπιδίωξη γενικής <iποδοχής, διότι συχνά 
ύποσκάφθηκε <iπό πολιτική σκοπιμότητα καί <iπό μεμονω

μένα συμφέροντα. Δέν ε{ναι δυνατόν νά έπανέλθουμε σέ 

παληές διαδικασίες οίκιστικής <iναπτύξεως πού έπέφεραν 

τά γνωστά ένίοτε καταστρεπτικά <iποτελέσματα γιά τόν 

έλληνικό χώρο. 

»Βελτιώσεις πολλές μποροϋν νά γίνουν, άλλά πάντοτε 

μέ βάση τήν έπιστημονική τεκμηρίωση, τόν κοινωνικό 

διάλογο καί τήν ένημέρωση τών κατοίκων. 'Εξάλλου, τέ

τοιες βελτιώσεις !\χουν ήδη έντοπισθεί σέ συνεργασία μέ 

τούς άρμόδιους κοινωνικούς φορείς καί !\χουν διατυπωθεί 

σέ σχετικό σχέδιο νόμου. 

»Στά πλαίσια αυτά ή Κυβέρνηση θά έπιδιώξει τήν έντο

νώτερη κινητοποίηση τών φορέων <iσκήσεως τής πολιτι

κής σ' αυτούς τούς τομείς καί ειδικώτερα τής ΔΕΠΟΣ, τής 

ΚΕΔ καί τής Κτηματικής Τραπέζης. 

»ΗΟπως, άλλωστε, ή Κυβέρνηση εχει <iναγγείλει στό 

πρόγραμμα τής έπομένης τετραετίας, θά έξασφαλίσει τήν 

διεύρυνση των οίκιστικών προγραμμάτων κοινωνικής κα

τοικίας, τών βιομηχανικών περιοχών, τήν έλευθεροποίηση 

τοϋ συστήματος στεγαστικών δανείων κ.λ.π. 

»'Επισημαίνεται ειδικώτερα γι' άλλη μιά φορά δτι ή 

Κυβέρνηση θά συνεχίσει αυτή τήν συγκεκριμένη πολιτική 

πού έξασφαλίζει τήν στέγη καί τήν έργασία σέ <iνεκτό πε

ριβάλλον καί έπομένως δέν προτίθεται μέ κανένα τρόπο νά 

<iνεχθεί ή νά νομιμοποιήσει αυθαίρετες κατασκευές καί έν

τάξεις έκτάσεων στό σχέδιο πόλεως, μέ δ ρους πού ύποθάλ

πουν τήν κερδοσκοπία καί πού δεσμεύουν τίς σωστές οΙ

κιστικές λύσεις. Σέ περίοδο δπου εντεχνα προβάλλονται 

σκοπιμότητες καί βάζουν τόν λαό σέ ψεύτικα διλήμματα, 

καλεί τά κόμματα καί τούς πολιτικούς παράγοντες νά <iνα

λάβουν τίς ευθύνες τους πάνω σ. αυτό τό σημαντικό θέμα. 

Τό πρόβλημα τών αυθαιρεσιών δέν έπιδέχεται πρόχειρες 

(προεκλογικές) λύσεις. Θά <iντιμετωπισθεί μέ βάση τά κα

τάλληλα κοινωνικά καί χωροταξικά κριτήρια πού !\χουν 

διατυπωθεί σέ <iποφάσεις τοϋ 'Εθνικοϋ Συμβουλίου Χωρο

ταξίας καί Περιβάλλοντος μετά <iπό σύμφrονη γνώμη δλων 
τών κοινωνικών φορέων. ΗΟσα νομιμοποιηθοϋν θά έντα

χθοuν σέ σχέδιο πόλεως μέ τούς δρους δμως καί τίς προϋ

ποθέσεις πού θά τούς έξασφαλίζουν <iνθρώπινο οίκιστικό 

περιβάλλον. Γιά νά σταματήσει ή <iπαράδεκτη δραστηριό

τητα αυθαίρετης οικοδομήσεως πού <iποβαίνει σέ βάρος 

του κοινωνικοϋ συνόλου, ή Κυβέρνηση 1\δωσε έντολή στά 

άρμόδια όργανα, τίς πολεοδομικές ύπηρεσίες, τίς <iστυνο

μικές <iρχές καί τίς εισαγγελικές <iρχές μέσω τοϋ ύπουρ

γείου Δικαιοσύνης, γιά τήν άμεση καί αυστηρότερη έφαρ

μογή των νόμων καί γιά τήν αυστηρή τιμωρία των όργάνων 

πού <iσκοϋν πλημμελώς τά καθήκοντά τους» 119 • 

7-8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

'Ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας τής 'Ιρλανδίας, 

Πάτρικ Χίλλαρυ, στό πλαίσιο διήμερης &νεπίσημης 

έπισκέψεώς του στήν 'Ελλάδα, γίνεται δεκτός &πό 

τόν Κ. Τσάτσο καί παρακάθεται σέ γευμα πού παραθέ

τει πρός τιμή του δ πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημο

κρατίας μέ τή συμμετο-χή καί του πρωθυπουργου, Κ. 

Καραμανλή. 

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, προεδρεύει 

σέ σύσκεψη πού συγκαλείται στό Πολιτικό Γραφείο, 

μέ &ντικείμενο τήν έξέταση του θέματος τής έπανεν
τάξεως της 'Ελλάδος στό στρατιωτικό σκέλος του 
ΝΑΤΟ, βάσει τών στοι-χείων πού προκύπτουν &πό τή 

συνάντηση πού εΙ-χε, τήν προηγούμενη ήμέρα, στήν 

πόλη Μόνς του Βελγίου δ στρατηγός Α. Γκράτσιος 

μέ τόν &ρ-χηγό τών -χερσαίων δυνάμεων τής Συμμα-χί

ας στήν Εύρώπη, στρατηγό Ρότζερς. 'Εκτός &πό τόν 

ίδιο τόν &ρ-χηγό του ΓΕΕΘΑ, στή σύσκεψη ελαβαν 
μέρος οί ύπουργοί 'Εξωτερικών καί 'Εθνικής 'Αμύ

νης, Γ. Ράλλης καί Ε. 'Αβέρωφ. 

Στή διάρκεια τής συσκέψεως, δ στρατηγός Γκρά-
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τσιος είχε τήν ευκαιρία νά γνωστοποιήσει στήν Κυ

βέρνηση τό κείμενο του Νέου Σχεδίου έπανεντάξεως 

πού μόλις είχε ύποβάλει δ 'Ανώτατος Συμμαχικός 

Διοικητής Εύρώπης. Οί νέες προτάσεις τής Συμμα

χίας βασίζονταν στήν ύπόθεση δτι μόνιμη στρατιω

τική λύση γιά τήν πλήρη έπάνοδο τής 'Ελλάδος στό 

στρατιωτικό σκέλος του ΝΑ ΤΟ δέν είναι οϋτε δυνα

τή, άλλ' οϋτε καί έπιθυμητή, μέχρις δτου έπιλυθουν 

οί διαφορές πού συνέχονται μέ έκκρεμή πολιτικά θέ

ματα μεταξύ ·Ελλάδος καί Τουρκίας. ·Υπό τίς συνθή

κες αύτές, τό θέμα τών ρυθμίσεων πού άφορουν τή 

διοίκηση καί τόν ελεγχο στό Αίγαίο, είδικότερα τό 

θέμα τών δ ρ ίων, προβλέπεται νά άντιμετωπιστεί σέ 

μεταγενέστερο χρόνο καί άναζητείται, ένόψει τής 

άνάγκης γιά τήν πλήρη έλληνική έπανένταξη, προ

σωρινή στρατιωτική ρύθμιση; ή όποία καί, δπως δι

ευκρινίζεται, δέν θά άποτελέσει, μέ δποιοδήποτε τρό

πο, προηγούμενο. 

Στίς 21 Φεβρουαρίου, ή έλληνική Κυβέρνηση θά 
άνακοινώσει στό στρατηγό Ρότζερς δτι δέν θεωρεί 

τίς νέες προτάσεις του ώς ίκανοποιητική βάση γιά 

τήν έπανασύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τό στρατιωτικό 

σκέλος τής 'Ατλαντικής Συμμαχίας. 'Αντίθετα, θά 

άποδεχόταν τήν έπανένταξη μέ βάση τίς ρυθμίσεις 

πού είχαν συμφωνηθεί μεταξύ τών στρατηγών Ντά

βου καί Χαίηγκ, τό Μάιο του 1978. Μέ τή θέση της 
αύτή, ή Κυβέρνηση πιστεύει δτι άφενός κατοχυρώ

νει τά έθνικά συμφέροντα τής 'Ελλάδος καί άφετέ

ρου προσφέρεται, γιά μιά άκόμη φορά, νά συμβάλει 

στήν άποκατάσταση τής συνοχής τής Νοτιοανατο

λικής Πτέρυγος τής Συμμαχίας. 

Σέ σχετική κυβερνητική άνακοίνωση άναφέρε

ται: 

«Ή 'Ελλάς δέν άπεχώρησε άπό τό στρατιωτικό σκέ

λος τοϋ ΝΑΤΟ διότι ήτο έναντίον τής 'Ατλαντικ:ής Συμ

μαχίας. , Απεχώρησε σέ ενδΕιξη διαμαρτυρίας, δταν ενα 
μέλος τοϋ ΝΑΤΟ, ή Τουρκία, εiσέβαλε στήν Κύπρο κ:αί 

κατέλαβε τό μισό σχεδόν εδαφός της. 

>> nΕκ:τοτε ή 'Ελλάς εκ:ρινε δτι τόσο τό δικό της συμφέ

ρον, δσο κ:αί τό συμφέρον τής Συμμαχίας, έπέβαλλαν τήν 

έπανασύνδεσή της μέ τό στρατιωτικό σκέλος τοϋ ΝΑΤΟ 

υπό τήν μορφή είδικ:ής σχέσεως. 

»Κατόπιν έλληνικ:ής προτάσεως, οί στρατηγοί Ντάβος 

κ:αί Χαίηγκ: έπεξεργάσθησαν άπό κ:οινοϋ τήν μορφή τής 

σχέσεως αuτής κ:αί συνεφώνησαν τόν Μάιο τοϋ ι 978 έπί 
συγκεκριμένων κ:αί λεπτομερών ρυθμίσεων, πού έπέτρεπαν 

τήν άμεση έπανασύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τήν Συμμαχία. 

Οί ρυθμίσεις αuτές έκ:ρίθησαν ίκ:ανοποιητικ:ές κ:αί άπό τήν 

έλληνικ:ή πλευρά κ:αί άπό τήν στρατιωτική ήγεσία τής 

Συμμαχίας. ·Η Τουρκία δμως πρόεβαλε άντιρρήσεις κατά 

τ&ν ρυθμίσεων αuτ&ν. Προφανώς, γιά νά άρουν τίς τουρκι

κές άντιρρήσεις, οί στρατηγοί Χαίηγκ: κ:αί Ρότζερς υπέβα

λαν στήν 'Ελλάδα άλλεπάλληλες άντιπροτάσεις, ή τελευ

ταία των δποίων υπήρξε τοϋ στρατηγοϋ Ρότζερς τής ι Ι ης 

Φεβρουαρίου ι980. "Ολες αuτές οί άντιπροτάσεις άπομα-

κ:ρύνονται σέ βασικά σημεία άπό τήν συμφωνία Ντάβου

Χαίηγκ: κ:αί περιέχουν ρυθμίσεις πού δέν κρίνονται ίκ:ανο

ποιητικ:ές άπό τήν έλληνικ:ή Κυβέρνηση . Γιά τόν λόγο αu

τό δέν εγιναν δεκτές. 

»"Οπως έλέχθη ήδη, ή έλληνικ:ή Κυβέρνηση έξακ:ο

λουθεί νά πιστεύει δτι ή συμφωνία Ντάβου-Χαίηγκ: προσφέ

ρει τήν λύση στό θέμα τής έπανασυνδέσεως τής 'Ελλάδος 

μέ τό στρατιωτικό σκέλος τής 'Ατλαντικ:ής Συμμαχίας. 

Καί τήν λύση αuτή ε{ναι ετοιμη νά τήν άποδεχθεί. 

»WΗδη, έναπόκ:ειται στήν Συμμαχία νά σταθμίσει τίς 

προτεραιότητές της κ:αί νά κρίνει έάν οί άβάσιμες άντιδρά

σεις ένός μόνο μέλους της μπορεί νά υπερισχύσουν τής 

άνάγκ:ης νά άποκ:ατασταθεί, κ:άτω άπό τίς σημερινές συνθή

κες, ή συνοχή κ:αί ή άποτελεσματικ:ότητας τής Συμμαχίας». 

'Επακολούθησε, μεταξύ 20ής Φεβρουαρίου καί 

Ι ης Μαρτίου, άνταλλαγή έπιστολών μεταξύ τών 
στρατηγών Γκράτσιου καί Ρότζερς, ή όποία καί άπέ

ληξε στήν έπαναβεβαίωση τής έλληνικής θέσεως 
άπό τόν πρώτο: 

«Συνεχίζουμε νά θεωροϋμε ώς στρατιωτικ:&ς ένδεδειγμέ

νη κ:αί έφαρμόσιμη λύση τήν γνωστή ώς "συμφωνία Ντά

βου-Χαίηγκ:", ή όποία μέ τίς λέξεις τοϋ στρατηγοϋ Χαίηγκ: 

παρέχει έπαρκ:ή ούσία κ:αί δομή γιά τήν έπανασύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τήν στρατιωτική δομή τοϋ ΝΑΤΟ»ι2ο. 

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

Σέ δμιλία του πρός τούς ξένους άνταποιφιτές, δ 
άρχηγός τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, Α. Πα

πανδρέου, έξαπολύει σφοδρή έπίθεση κατά τής Κυ

βερνήσεως, μέ άναφορά σέ θέματα τόσο τής έξωτε
ρικής δσο καί τής έσωτερικής πολιτικής. Χαρακτη

ριστική του πνεύματος τής δμιλίας ύπήρξε ή άκό
λουθη άποστροφή: 

«Δέν υπάρχει κ:άν Κυβέρνηση . 'Υπάρχουν μόνον υπουρ

γοί πού συγκρούονται συνεχώς μεταξύ τους κ:αί δ πρωθυ

πουργός τούς λύνει τίς διαφορές τους, δταν τοϋ μένει καιρός 

άπό τίς άσχολίες του μέ τούς 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες». 

'Αναλυτικά, δ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άναφέρθη

κε στά τρέχοντα διεθνή γεγονότα, μέ εμφαση στήν 

έπαναστατική μεταβολή στό 'Ιράν, τήν έγκατάστα

ση πυραύλων Πέρσιγκ καί Κρούζ στή δυτική Εύρώ

πη, τό δόγμα Κάρτερ καί, τέλος, στήν πρόσφατη 

κρίση του 'Αφγανιστάν, γιά νά καταλήξει στήν έπι
σκόπηση τών έθνικών έλληνικών προβλημάτων. Εί

δικότερα, άμφισβήτησε τόν πολυδιάστατο χαρακτή

ρα τής έλληνικής διπλωματίας, δίνοντας εμφαση 

στήν προσπάθεια τής Κυβερνήσεως γιά πλήρη έπά

νοδο στό ΝΑΤΟ καί συμπεραίνοντας: 

«Ή βιασύνη μας νά έπανέλθουμε στό ΝΑΤΟ, σέ συν

δυασμό μέ τό βέτο τής Τουρκίας, δδηγεί σέ παραχώρηση 

έθνικ:οϋ χώρου πρός τήν Τουρκία ή τό ΝΑΤΟ, παραχωρή

σεις πού δμως καμιά Κυβέρνηση δέν μπορεί νά κάνει. 

»Προειδοποιοϋμε τόν κ:. Καραμανλή δτι εχουμε τήν δυ-
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νατότητα νά παρακολουθήσουμε καί νά άναλύσουμε λέξη 

πρός cλέξη τή συμφωνία καί νά τήν καταγγείλουμε στόν 

έλληνικό λαό. Προειδοποιοϋμε άκόμη δτι δέν θά άνεχθοϋ

με μυστικές συμφωνίες .• ο έλληνικός λαός εχει δικαίωμα 
νά γνωρίζει πώς προστατεύονται τά έθνικά του δίκαια». 

Σέ άπάντηση δημοσιογραφικών έρωτημάτων, ό 

Α. Παπανδρέου τάχθηκε κατά τής έντάξεως στήν 

ΕΟΚ, ύποστηρίζοντας δτι στή θέση τής έντάξεως 

πρέπει νά διαμορφωθοϋν είδικές σχέσεις πού νά άν

ταποκρίνονται στά συμφέροντα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, 

ζήτησε τήν παραδειγματική τιμωρία τών ένόχων γιά 

τήν τραγωδία τής Κύπρου καί, τέλος, έξέφρασε τήν 

πεποίθηση δτι τό ΠΑΣΟΚ θά έπικρατήσει στήν 

πρώτη έκλογική άναμέτρηση πού θά διεξαχθεί. 

·Η Κυβέρνηση, μέσω τοϋ έκπροσώπου της, σχο

λίασε τίς άπόψεις του Α. Παπανδρέου ώς έξής : 

«Μέ δσα είπε δ πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ στήν δμιλία του 

πρός τούς ξένους άνταποκριτάς άποδεικνύει γιά άλλη μιά 

φορά δτι εχει χάσει τό αίσθημα όχι μόνο τής ελληνικής 

άλλά καί τής διεθνοϋς πραγματικότητας. Σέ δλα αύτά τά 

θέματα έδόθησαν σαφείς καί άποστομωτικές άπαντήσεις 

πρό μηνός στήν Βουλή. Διερωτάται κανείς γιατί έπανέρχε

ται έπ' αύτών; 

»Οί παρατηρήσεις τοϋ κ. προέδρου τοϋ ΠΑΣΟΚ έξα

κολουθοϋν νά είναι έξωπραγματικές, άντιφατικές καί έπι

κίνδυνες. 

» I. ·Υποβαθμίζει τή ρώσικη είσβολή στό 'Αφγανιστάν 
καί δικαιολογεί τίς έπεμβάσεις στήν Ούγγαρία καί Τσε

χοσλοβακία, πού τίς χαρακτηρίζει σάν έσωτερικές ύποθέ

σεις τοϋ Συμφώνου τής Βαρσοβίας. Οί κίνδυνοι άπό μιά 

τέτοια θέση είναι όφθαλμοφανείς. 

»2. 'Ενώ δ ίδιος ύποστηρίζει δτι ή ίσορροπία δυνάμεων 
στή Μέση 'Ανατολή άνετράπη σέ βάρος τής Δύσεως καί, 

ένώ γνωρίζει δτι ή σοβιετική ύπεροπλία στήν Εύρώπη εΙ

ναι καταφανής, άρνείται τήν άμυνα των δημοκρατιών μέ 

τήν έγκατάσταση πυραύλων πρός έξισορρόπηση των δυνά

μεων. 

»3. 'Επικρίνει δ κ. Παπανδρέου τήν πολυδιάστατη πο
λιτική τής Κυβερνήσεως καί τήν άσκούμενη άνεξάρτητη 

πολιτική. ·Η μέχρι τοϋδε έξωτερική πολιτική τής Κυβερ

νήσεως καί οί διεθνείς πρωτοβουλίες της, άπέδειξαν δτι 

δέν δεσμεύεται άπό οίονδήποτε μηχανισμόν καί δτι ύπα

γορεύεται άποκλειστικά άπό τό έθνικό συμφέρον. 

»"Άλλωστε, δσα δ πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ έπικρίνει, 

άποτελοϋν άπόδειξη τής άσκουμένης άνεπηρέαστης καί 

πολυδιάστατης πολιτικής τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως. 

»4. Διετύπωσε δ πρόεδρος τοϋ ΠΑΟΚ τήν έπίκριση δτι 
ή Κυβέρνηση έγκατέλειψε τήν Κύπρο. 'Επιμένει νά άγνοεί 

τήν άσκηση άπό μέρους τής · Ελλάδας πέντε προσφυγών 
στόν ΟΗΕ. Καί έπιμένει παρ' δλο δτι διεψεύσθη κατά τή 

συζήτηση τής Βουλής. 

»Μεταξύ 'Αθηνών καί Λευκωσίας, ύπάρχει πλήρης συ

νεργασία. Καί τό είδος τής συνεργασίας καθορίστηκε άπό 

συμφώνου μέ τόν άείμνηστο πρόεδρο Μακάριο καί, έν συ

νεχεία, μέ τόν πρόεδρο Κυπριανοϋ, προκειμένου νά άποφεύ

γονται οί παρεξηγήσεις, άλλά καί οί συγκρούσεις, πού τό-

σο άκριβά στό παρελθόν πλήρωσε ή Κύπρος. • Άλλωστε, ή 
Κυβέρνηση πιστεύει δτι διά τής δλης έξωτερικής της 

πολιτικής θά μπορεί, ένισχύουσα τήν άσφάλεια τής χώρας, 

νά βοηθήσει άποτελεσματικότερα καί τήν Κύπρο. 

»5. 'Επανέρχεται γιά πολλοστή φορά δ κ. Παπανδρέου 
στήν γνφστή καί άβάσιμη συνθηματολογία του περί άν

ταλλαγμάτων πρός τήν Τουρκία, περί πιέσεων τοϋ ΝΑΤΟ, 

περί παραχωρήσεων έθνικοϋ χώρου στό Αίγαίο καί περί 

τριχοτομήσεως ή διχοτομήσεως τοϋ Αίγαίου. 'Ο έλληνι

κός λαός εχει κουραστεί νά βλέπει συνεχώς διαψευδόμενες 

τίς προβλέψεις τοϋ προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 

»6. Σέ δσα λέγει δ κ. Παπανδρέου γιά τήν ΕΟΚ, δέν 
μπορεί κανείς νά τόν παρακολουθήσει, γιατί, δπως είναι 

γνωστό, εχει πολλές φορές άλλάξει ριζικά θέσεις». 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται τήν έπίσκεψη καί 

εχει μακρά συνομιλία μέ τόν ύπουργό τών Οίκονομι

κ&ν τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμα

νίας, Χάνς Ματχόφερ. 'Όπως εγινε γνωστό καί άπό 

δημοσιογραφικές πηγές, ή συνομιλία τών δύο άν

δρ&ν περιστράφηκε κυρίως γύρω άπό τό θέμα τής 

γερμανικής οίκονομικής βοήθειας πρός τήν Τουρ

κία. 'Η έλληνική άποψη άλλά καί ή άντίστοιχη τοϋ 

Γερμανοϋ ύπουργοϋ συγκλίνουν στήν άρχή δτι ή 

οίκονομική βοήθεια πρός τή γειτονική χώρα όφείλει 

νά μήν άνατρέψει τήν ίσορροπία τών δυνάμεων στήν 

περιοχή. 

Τό είδικότερο περιεχόμενο τής συνομιλίας εχει 

ώς έξής: 

«Ό κ. πρωθυπουργός καλωσορίζει τόν κ. Ματχόφερ 

καί προσθέτει δτι χαίρεται γιά τήν έπίσκεψη αύτή καί τήν 

συνομιλία πού θά έπακολουθήσει, γιατί έλπίζει δτι μ' αύ

τή ν θά άποφευχθοϋν καινούργια σφάλματα πού θά μποροu

σαν νά δδηγήσουν σέ παρεξηγήσεις. "Η δη εχουν γίνει στό 

παρελθόν πολλά σφάλματα άπό δλες τίς πλευρές πού δδή

γησαν τά πράγματα έκεί πού είναι τώρα. 'Εν συνεχεί~ έρω

τα πώς είναι δ καγκελλάριος. 

»'Ο κ. Ματχόφερ άπαντα εύχαριστώντας καί διαβιβά

ζει τούς χαιρετισμούς τοϋ καγκελλαρίου, προσθέτοντας 

δτι δ κ. πρωθυπουργός είναι ενας άπό τούς λίγους πολιτι

κούς ήγέτες, τούς δποίους έκτιμfi τόσο βαθιά δ καγκελλά

ριος. Διευκρινίζει δτι δ κ . Σμίτ είναι πολύ φειδωλός καί 

αύστηρός στίς κρίσεις του. 'Επί παραδείγματι, τά αίσθή

ματά του γιά τόν πρόεδρο των ΗΠΑ δέν είναι τά καλύτερα. 

»Ό κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ή διεθνής κατά

στασις δέν είναι ένθαρρυντική καί δτι ή Εύρώπη δέν πάει 
καλά. Προσθέτει δτι, έάν ή Εύρώπη δέν λάβει τά μέτρα της, 

τά πράγματα θά γίνουν άκόμα χειρότερα. 

>>·Ο κ. Ματχόφερ έκφράζει τήν χαρά του γιά τό δτι 

βρίσκεται στήν ·Ελλάδα καί διότι τοϋ δόθηκε ή εύκαιρία 

νά κάνει αύτό τό ταξίδι κaί μάλιστα Κυριακάτικο. Μέ τήν 
·Ελλάδα τόν συνδέουν παλαιοί δεσμοί καί μέ πολλούς 

'Έλληνες πολιτικούς παλαιές φιλίες. Ήλθε στήν 'Ελλάδα 

άκριβώς γιά νά συζητήσει μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή είλι

κρίνεια rοστε νά άποφευχθοϋν νέες παρεξηγήσεις καί 
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σφάλματα, δπως σωστά παρετήρησε δ κ. πρωθυπουργός. 

»Σκοπός του ταξιδίου του στήν Τουρκία είναι πρός τό 

παρόν μόνο ή συλλογή πληροφοριών. Πρώτιστο μέλημά 

του είναι ή κατά τό δυνατόν άποκατάσταση τής όμαλής 

λειτουργίας τής τουρκικής οίκονομίας. Βέβαια, ό τομέας 
αύτός &χει πολλές πτυχές, δπως, έπί παραδείγματι, τήν 

pledging conference του ΟΟΣΑ (τήν είδική διάσκεψη γιά 
τήν βοήθεια πρός τήν Τουρκία), τό Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, τήν βοήθεια τής ΕΟΚ πρός τήν Τουρκία, τήν βοή

θεια έπί διμερους βάσεως καίτήν άνακύκλωση τών χρεών. 

»Ό κ. πρωθυπουργός παρεμβαίνει παρατηρώντας δτι 

είναι δυνατόν μία χώρα νά διοχετεύσει &να μέρος τής οίκο
νομικής βοηθείας πού παίρνει στόν άμυντικό τομέα. 

»·Ο κ. Ματχόφερ άπαντα δτι στήν περίπτωση αύτή τής 

Τουρκίας κάτι τέτοιο δέν θά είναι δυνατόν. 'Εν συνεχείg, 

&ρχεται στήν στρατιωτική βοήθεια, πού άποτελεί τό δεύτε
ρο σκέλος'~του έγχειρήματος. 

»Στό ση'μείο αύτό δ κ. πρωθυπουργός τονίζει δτι ή 'Ελ

λάς άντιλαμβάνεται τήν οίκονομική βοήθεια πρός τήν 

Τουρκία, άλλά τό θέμα χορηγήσεως στρατιωτικής βοηθεί

ας ένδιαφέρει τήν 'Ελλάδα ίδιαιτέρως. 

»'Ο κ. Ματχόφερ διευκρινίζει δτι γιά τήν άμυντική βοή

θεια ή Γερμανία δέν &χει άκόμα πάρει άπόφαση γιά τό 

πόση θά είναι καί τό τί μορφής θά είναι. Θά άκούσει στήν 
~ Αγκυρα ποιές είναι ο{ έπιθυμίες τής Τουρκίας, ή Βόννη 

δμως προσανατολίζεται κυρίως πρός τόν εκσυγχρονισμό 

τών παλαιών άρμάτων Μ-48 μέ τήν άντικατάσταση τών 

κινητήρων τους άπό ντιζελοκινητήρες καί τόν έφοδιασμό 

τους μέ νέο πυροβόλο. 'Επίσης, προβλέπει καί τήν χόρή
γηση άντιαρματικών δπλων, δπως πυραύλων τύπου Milan. 
Οί Τουρκοι ζητουν νά τούς δοθουν καί άρματα μάχης τύ

που Leopard Ι, άλλά αύτό είναι δύσκολο, γιατί ή παραγωγή 
του τύπου αύτου &χει σταματήσει. ~Αν έπρόκειτο νά δο

θουν τέτοια άρματα στήν Τουρκία, θά &πρεπε νά ξανατεθεί 

σέ λειτουργία τό τμήμα του έργοστασίου πού τά κατασκεύ

αζε καί μία τέτοια διαδικασία θά διαρκέσει τουλάχιστον 
δεκατρείς μήνες, c'ίν όχι περισσότερο. 

»Έκτός αύτου, δ άριθμός τών άρμάτων πού ζητοϋν οί 

Τοϋρκοι θά καταστουσε τήν έπαναλειτουργία του τμήμα

τος αύτοϋ τοϋ έργοστασίου όχι συμφέρουσα. Βέβαια, 

ύπάρχει καί τό ένδεχόμενο, πράγμα πού ο{ Τουρκοι τονί

ζουν, νά τούς δοθουν άρματα αύτου του τύπου άπό τά διαθέ
σιμα τώνγερμανικών ένόπλων δυνάμεων. Αύτό δμως πάλι 

μοιάζει σχεδόν άδύνατο, γιατί ο{ ίδιοι οί Γερμανοί χρησι

μοποιοϋν άκόμη καί άρματα μάχης Μ-48, τά όποία θέλουν 

νά άντικαταστήσουν μέ τά Leopard Ι. Καταλήγοντας δ κ. 
Ματχόφερ, παρατηρεί δτι δλα αύτά θά χρειασθουν μακρές 

διαπραγματεύσεις πού κάθε άλλο παρά εϋκολες θά είναι 

καί έπαναλαμβάνει δτι γιά τήν ' Ομοσπονδιακή Κυβέρνη

ση ή δημιουργία πολιτικής καί οίκονομικής σταθερότητος 

στήν Τουρκία είναι τό θέμα πού προέχει καί στό όποίο 

δίνει τήν πρώτη προτεραιότητα. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι ή Τουρκία δέν 

χρειάζεται βοήθεια, άλλά έκείνο πού χρειάζεται είναι μυα

λό. 'Η 'Ελλάς δέν &χει άντίρρηση νά δίδεται βοήθεια 

στήν Τουρκία, άλλά αύτό θά πρέπει νά γίνεται μέ τέτοιο 

τρόπο ώστε νά μήν άποβαίνει σέ βάρος τής 'Ελλάδος. Καί 

αυτό γιά δύο λόγους, άπό τούς δποίους ό ενας είναι ουσια

στικός καί δ άλλος ψυχολογικός. ·Ο ουσιαστικός λόγος 

είναι δτι, άν ή Τουρκία άποκτήσει τό αίσθημα τής ύπερο
χής &ναντι τής 'Ελλάδος, μπορεί νά ύποκύψει στόν πειρα

σμό νά κάνει τρέλλες καί νά έπιδιώξει νά έπιβάλει τίς άπό
ψεις της μέ τήν βία. 'Ο ψυχολογικός λόγος είναι δτι δέν 

πρέπει νά δημιουργηθεί ή έντύπωση στόν έλληνικό λαό 

δτι ένισχύεται ή Τουρκία είς βάρος του. Συχνά γίνεται 

λόγος γιά τήν ϋπαρξη στήν 'Ελλάδα ένός άντιδυτικοϋ καί 
άντιαμερικανικου πνεύματος. Αύτό τό πνευμα πρέπει νά 

άποδοθεί κυρίως στό γεγονός δτι ή Δύση ύποστηρίζει τήν 
Τουρκία σέ βάρος τής 'Ελλάδος. Οί διαφορές πού ύπάρ

χουν σήμερα μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας &χουν δημι

ουργηθεί άποκλειστικά άπό τήν Τουρκία. Γιά 30-40 χρόνια 
οί σχέσειςί.ιας 'Ι'jταν δμαλές μέχρι πού το 1973 καί 1974 
άρχισε ή Τουρκία νά δημιουργεί προβλήματα στό Κυπρια

κό καί στό Αίγαίο. Καί άπό τότε τά πράγματα δέν έξελίσ

σονται καλά, παρά τίς προσπάθειες τίς όποίες καταβάλλει 

δ ίδιος ό κ. πρωθυπουργός. ·Η Τουρκία άρνείται νά δεχθεί 

μία λογική λύση. Γιά τόν λόγο αυτό είναι άπαραίτητο νά 

διατηρηθεί ή ίσορροπία δυνάμεων καί ή άναλογία άμυντι

κής βοηθείας μεταξύ τών δύο χωρών. 'Εξ άλλου ή ένίσχυ

ση τής ·Ελλάδος ένισχύει ουσιαστικά τό ΝΑΤΟ. 

»Στό σημείο αυτό δ κ. πρωθυπουργός άναφέρεται στήν 

προσπάθεια τής 'Ελλάδος γιά έπανένταξη στό στρατιωτι

κό σκέλος του ΝΑΤΟ καί τονίζει δτι οί προσπάθειες αύτές 

παρεμποδίζονται άποκλειστικά άπό τήν Τουρκία πού θέτει 

δρους. Θά πρέπει ή Συμμαχία νά άντιληφθεί δτι τό βάρος 

τών μελλοντικών έξελίξεων πού θά ύπάρξουν στήν Βαλκα
νική θά τό φέρει ή ·Ελλάς καί όχι ή Τοιφκία. 

»Μέ τήν ευκαιρία αύτή, λέει δ κ. πρωθυπουργός, θά 

ijθελε νά άναφερθεί έν συντομία καί σ' &να ζήτημα πού 

άπασχολεί τήν 'Ελλάδα. 

» UΟπως είναι γνωστό, στήν 'Ελλάδα ύπάρχει πολιτι
κή σταθερότης καί ή οίκονομία μέχρι τώρα πήγε πολύ κα

λά. Οί πρόσφατες δμως αύξήσεις τής τιμής του πετρελαίου, 
καθώς καί οί αύξήσεις τών είδών πού είσάγει ή 'Ελλάς, 

&χουν δημιουργήσει προβλήματα στό συναλλαγματικό 
ίσοζύγιο τής χώρας. 'Η Κυβέρνηση &χει πάρει μιά σειρά 

άπό μέτρα καί έλπίζει δτι τά αύστηρά αύτά μέτρα πού πήρε 

θά μπορέσουν νά βελτιώσουν τήν κατάσταση . Είναι δμως 

πιθανό τό πρόβλημα του συναλλαγματικοϋ ίσοζυγίου νά 

χειροτερεύσει, άν π.χ. ύπάρξει νέα αϋξηση τής τιμής του 

πετρελαίου, καί τότε ή ·Ελλάς θά μποροuσε νά χρειασθεί 

&να δάνειο, &να κανονικό δάνειο, σέ συνάλλαγμα. Καί άντί 
νά τρέχει σέ 30-40 Τράπεζες γιά νά τό συνάψει, θά προτι
μουσε νά άποταθεί γι' αύτό στήν ·Ομοσπονδιακή Δημο

κρατία τής Γερμανίας. 

>>'Ο κ. Ματχόφερ άπαντα δτι μία Τουρκία μέ οίκονομι

κή σταθερότητα δέν θά χρειάζεται νά άναζητεί περιπέτειες 

στόν έξωτερικό τομέα, γιά νά κάνει άντιπερισπασμό καί 
νά άποσπa τήν προσοχή τοϋ λαου της άπό τήν έσωτερική 

μιζέρια. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός λέει δτι ή ·Ελλάς δέν &χει άντίρ

ρηση νά βοηθηθεί ή Τουρκία καί έπιθυμεί μιά Τουρκία μέ 

σταθερότητα πολιτική καί οίκονομική. Ή Τουρκία δμως 

πρέπει νά λογικευθεί, νά σωφρονισθεί καί νά κατανοήσει 

δτι τήν στιγμή πού ή Συμμαχία τήν βοηθά χάριν του γενι

κοτέρου συμφέροντος τής Συμμαχίας, θά πρέπει καί έκείνη 

νά κάνει κάτι πρός όφελος του ΝΑΤΟ. Δέν είναι δυνατόν ή 

'Ελλάς νά ζητά τήν έπανένταξή της καί νά τής τίθενται 
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δ ρο ι. Είναι πρωτοφανές στήν ίστορία δλων τών συμμαχιών 

τοϋ κόσμου, μία χώρα νά προσφέρεται νά μπεί σέ μία συμ

μαχία καί aντί νά θέτει ή ίδια δρους, νά τής θέτει δ ρους ή 

Συμμαχία. 'Α ναφέρεται έν συντομίq στό ίστορικό τής 

aποχωρήσεως τής 'Ελλάδος aπό τό στρατιωτικό σκέλος 

τοϋ ΝΑΤΟ καί τούς λόγους πού έπέβαλαν τήν aποχώρηση 

αuτή καί παρατηρεί δτι διαπράττει τήν μεγαλύτερη aσυνέ

πεια τής σταδιοδρομίας του μέ τό νά έπιδιώκει τήν έπάνοδο 

τής 'Ελλάδος στήν Συμμαχία χωρίς νά εχει επιλυθεί τό 

Κυπριακό. Καθημερινώς τοϋ επιτίθεται ή aντιπολίτευση, δ 

τύπος, dκόμη καί οί Κύπριοι πρόσφατα γιά τόν λόγο αuτό. 

'Η Τουρκία καί ή Δύση διαμαρτύρονται γιά τό 'Αφγανι

στάν καί γιά τόν Ζαχάρωφ, λησμονώντας τήν ίδια στιγμή 

τήν Κύπρο καί τούς 200.000 πρόσφυγες. Είναι λογική συνέ
πεια αuτή; 'Η Δύση νομίζει δτι, επειδή ή Τουρκία εχει τήν 

στρατηγική θέση πού εχει καί είναι μεγάλη χώρα καί χρή

σιμη γιά τό ΝΑΤΟ, πρέπει νά βοηθηθεί χωρίς νά προσφέ

ρει τίποτα. 'Η aντίληψη αuτή θά δδηγήσει στό νά χάσει ή 

Δύση μία μέρα καί τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. Διότι ή 

'Ελλάς θά μποροϋσε νά είναι ή πρώτη πού θά χαθεί καί 

δταν θά χαθεί ή 'Ελλάς, θά χαθεί καί ή Τουρκία. 

»'Ο κ. Ματχόφερ λέει δτι συγκρατεί δύο σημεία, τό 

ενα, τήν έλληνική έπιθυμία γιά τήν ένδεχομένη χορήγηση 

πιστώσεων ή δανείου καί τό <'iλλο δτι ή βοήθεια πού θά 

δοθεί δέν θά πρέπει νά διαταράξει τήν ίσορροπία μεταξύ 

τών δύο χωρών. Θά υπάρξει μία συνεχής ενημέρωση τής 

έλληνικής Κυβερνήσεως μέσω τοϋ πρέσβεως τής 'Ελλά

δος στήν Βόννη σχετικά μέ τήν έξέλιξη τών σχεδίων βοη

θείας καί επαναλαμβάνει δτι τό ζήτημα χορηγήσεως τής 

στρατιωτικής βοηθείας θά είναι δυσεπίλυτο . 

» Ό κ. πρωθυπουργός aπαντά δτι δ ίδιος δέν συζητεί 

γιά τίς λεπτομέρειες χορηγήσεως στρατιωτικής βοηθείας 

dλλά γιά τήν διατήρηση τής άρχής δτι ή στρατιωτική βοή

θεια πρέπει νά δίδεται μέ τήν ίδια άναλογία πού δινόταν 

μέχρι σήμερα. οι 'Ηνωμένες Πολιτείες τό δέχθηκαν αuτό 

καί συνεχίζουν τήν χορήγηση βοηθείας μέ τήν μέχρι τοϋδε 

ίσχύουσα αναλογία τοϋ 7 πρός ι ο. 

»'Ο κ. Ματχόφερ άπαντα δτι στήν ' Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία δέν υπάρχει πολιτική δύναμη πού νά θέτει εν 

άμφιβόλφ τήν χρησιμότητα τής aρχής αuτής καί τήν ανάγ

κη διατηρήσεώς της. 

)) 'ο κ. πρωθυπουργός υπογραμμίζει τήν άνάγκη νά aξι

οποιηθεί τό γεγονός δτι δίδεται βοήθεια στήν Τουρκία. 

'Επαναλαμβάνει δτι ή Τουρκία πρέπει νά σωφρονισθεί καί 

νά άντιληφθεί, λογικευομένη ή πιεζομένη νά λογικευθεί, 

δτι πρέπει νά μεριμνήσει γιά τήν c'iρση τών εκκρεμοτήτων 

μέ τήν 'Ελλάδα καί νά σταματήσει νά θέτει δ ρους γιά τήν 

έπανένταξη τής 'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ. 'Η 'Ελλάς εχει δη

λώσει δτι, δταν θά είναι πλήρες μέλος τής ΕΟΚ, δέν θά 
άσκήσει βέτο εναντίον τής έντάξεως τής Τουρκίας στήν 

Κοινότητα. Είναι λογικό ή Τουρκία νά άσκεί βέτο στήν 

έλληνική επανένταξη στό ΝΑΤΟ; Ώς παράδειγμα τής έλ

λείψεως λογικής στήν πολιτική τής Τουρκίας δ κ. πρωθυ

πουργός αναφέρει τά τής συναντήσεώς του μέ τόν Ντεμι

ρέλ καί τήν υπογραφή τοϋ ανακοινωθέντος γιά παραπομπή 

τής διαφοράς πάνω στήν υφαλοκρηπίδα στό Διεθνές Δικα

στήριο τής Χάγης καί τήν έν συνεχείq υπαναχώρηση τοϋ 

Τούρκου πρωθυπουργοϋ, μέ τό δικαιολογητικό δτι δέν διά

βασε τί υπέγραφε καί δτι "τόν έτύλιξε δ Καραμανλής". 

»'Ο κ. Ματχόφερ, άνακεφαλαιώνοντας, άναφέρει τά 

έξης τρία σημεία: 

»α. Είναι πρός τό συμφέρον δλων νά βοηθηθεί ή Τουρ

κία οίκονομικά γιά νά έπικρατήσει ηρεμία καί σταθερό

της. 

»Στό σημείο αuτό δ κ. πρωθυπουργός παρεμβαίνει καί 

λέει δτι φοβάται πώς ή βοήθεια πρός τήν Τουρκία θά πάει 

χαμένη, γιατί ή Τουρκία δέν εχει Κυβέρνηση, δέν εχει 

πολιτική σταθερότητα καί δέν εχει κοινωνική γαλήνη . 

»'Ο κ. Ματχόφερ συνεχίζει μέ τό δεύτερο σημείο καί 

λέει δτι ή χορήγηση στρατιωτικής βοηθείας έπ' οuδενί 

λόγφ θά πρέπει νά διαταράξει τήν ίσορροπία δυνάμεων 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας. Οί λεπτομέρειες θά συζη
τηθοϋν δταν φθάσουμε στό σημείο αuτό . 

»Τό τρίτο σημείο είναι ή προώθησις τής οίκονομικής 

συνεργασίας καί τώv οίκονομικών σχέσεων μεταξύ 'Ελλά

δος καί Δυτικής Γερμανίας. Παρατηρεί δτι, έφ' δσον θά 

υπάρξει τό αίτημα γιά τήν χορήγηση δανείου, ή ικανοποί

ησή του θά συναντήσει δυσκολίες, γιατί δέν υπάρχει προ

ηγούμενο γιά παρόμοια χορήγηση πρός άλλη χώρα. 

)) 'ο κ. πρωθυπουργός προσθέτει δτι εχει παρατηρήσει 
πώς ή Γερμανία βρίσκεται σέ τρίτη θέση στίς στατιστικές 

τών ξένων έπενδύσεων στήν 'Ελλάδα καί θά ήταν εuχής 
εργον αuτές οί έπενδύσεις νά αuξηθοϋν, μιά καί στήν χώρα 

καί πολιτική σταθερότητα υπάρχει καί μιά καλή οίκονομι

κή κατάσταση. 

»'Ο κ. Ματχόφερ λέει δτι θά πρέπει oi ίδιωτικές έπι
χειρήσεις έν συνεργασίq νά εκπονήσουν συγκεκριμένα 

σχέδια έπενδύσεων, εκείνος δέ είναι διατεθειμένος νά βοη

θήσει στό όργανωτικό τμήμα. 

»'Εν συνεχείq, dναφέρει τίς δυσκολίες πού aντιμετωπί

ζει ή γερμανική οίκονομία μέ τήν αuξηση τής τιμής τοϋ 

πετρελαίου, πού τής κοστίζει γιά τήν ίδια ποσότητα 20 
δισεκατ. μάρκα επί πλέον . 

»Τό δημόσιο χρέος αuξήθηκε σέ 240 δισεκατ. μάρκα 
καί oi τόκοι γιά τήν έξυπηρέτηση τοϋ χρέους αuτοϋ προ
βλέπεται νά αuξηθοϋν άπό 13 δισεκατ. τόν χρόνο πού είναι 
σήμερα, σέ 23 δισεκατ. μάρκα τό 1983. ~Εχει aπό τό 1974 
καταβληθεί προσπάθεια μειώσεως τής έξαρτήσεως τής 

χώρας άπό τό πετρέλαιο dλλά τό ποσοστό τοϋ πετρελαίου 

στήν ένέργεια πού καταναλίσκεται στήν Γερμανία εχει κα

τέβει στά τελευταία πέντε χρόνια μόνον λίγο, δηλαδή άπό 

54% σέ 49%. 
»Μέ δλες αuτές τίς δυσκολίες ή Γερμανία πρέπει dκόμα 

νά πληρώσει ενα μερίδιο 800 εως 900 έκατ. μάρκα τό χρόνο 
γιά τήν Μεγάλη Βρετανία στήν ΕΟΚ, τήν βοήθεια στήν 

Τουρκία καί νά έφαρμόζει τό άναπτυξιακό της πρόγραμμα 

βοηθείας πρός τόν Τρίτο Κόσμο, πρόγραμμα πού εχει πά

ρει σήμερα μεγάλες διαστάσεις. 'Η άντοχή τοϋ γερμανι

κοϋ προϋπολογισμοϋ εχει τά δριά της. 'Επαναλαμβάνει 

πάντως δτι θά κάνει δ ίδιος δ,τι τοϋ είναι δυνατόν γιά νά 

συμβάλει στήν βελτίωση τών ελληνογερμανικών οΙκονο

μικών σχέσεων. 

»·Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι περισσότερες λε
πτομέρειες θά συζητήσει δ κ. Ματχόφερ μέ τούς κ. κ. Ράλ

λη, Μητσοτάκη καί Κανελλόπουλο. 

»Τελειώνοντας δ κ. Ματχόφερ καί aπαντώντας σέ σχε

τική παρατήρηση τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ, δηλώνει καί πάλι 

δτι oi δυσκολίες τής Τουρκίας έπ' οuδενί λόγφ θά πρέπει 
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νά άνατρέψουν τήν άρχή τής ίσορροπίας τών δυνάμεων 

κ:αί παράλληλα ύπογραμμίζει τήν τεραστία σημασία πού 

άποδίδει ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στήν έπάνοδο τής 

'Ελλάδος στό ΝΑΤΟ. 

»'Η συνομιλία ι'iρχισε στίς I 0.30 κ:αί τελείωσε στίς 

11.50»121 • 

'Ο Χάνς Ματχόφερ θά έπιστρέψει στήν 'Αθήνα 

στίς" 26 Μαρτίου, δπότε καί θά εχει νέα ,συνάντηση 

μέ τόν Κ. Καραμανλή, καθώς καί μέ τόν ύπουργό τών 

'Εξωτερικών Γ. Ράλλη. 

Σχετικά, έκδόθηκε τό άκόλουθο άνακοινωθέν: 

«'Ο πρωθυπουργός κ:. Καραμανλής δέχθηκε σήμερα 

στό Πολιτικό Γραφείο τόν ύπουργό Οίκ:ονομικ:ών τής 

Γερμανίας κ:. Ματχόφερ, παρουσία κ:αί τοu ύπουργοu 

'Εξωτερικών κ:. Ράλλη . 

»'Ο Γερμανός ύπουργός έξή γη σε στόν κ:. πρωθυπουργό 

τήν οiκ:ονομικ:ή κατάσταση πού έπικ:ρατεί στήν Τουρκία 

κ:αί τούς λόγους γιά τούς δποίους γίνεται προσπάθεια οi

κ:ονομικ:ής ένισχύσεως τής Τουρκίας. 

»' 0/κ:. πρωθυπουργός έπέσυρε τήν προσοχή του κ:. Μα

τχόφεp έπί τής άνάγκ:ης δπως, πρώτον, μ ή διαταραχθεί ,ή 

άναλογία τής στρατιωτικής βοηθείας πού παρέχεται άπό 

τή Γερμανία πρός τήν 'Ελλάδα κ:αί τήν Τουρκία κ:αί, δεύτε

ρον, μή χρησιμοποιηθεί έκ: μέρους τής Τουρκίας ή οίκο

νομική βοήθεια κατά τρόπον πού νά άνατρέπει τόν ύφιστά

μενο σήμερα συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ τών δύο χωρών. 

>>'Ο κ: . Ματχόφερ έβεβαίωσε τόν κ:. πρωθυπουργό δτι ή 

γερμανική Κυβέρνηση γνωρίζει τίς άπόψεις αuτές τής 'Ελ

λάδος κ:αί δτι λαμβάνει σταθερώς ύπ' οψη της τά έλληνικ:ά 

συμφέροντα στή διαμόρφωση τής πολιτικής της στήν πε

ριοχή αuτή». 

18-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

Πραγματοποιείται στήν "Αγκυρα ή πέμπτη, άπό 

τό 1978, συνάντηση τών γενικών γραμματέων τών 
ύπουργείων 'Εξωτερικών 'Ελλάδος καί Τουρκίας, 

Θεοδωρόπουλου καί Γιγίτ. Τό κοινό άνακοινωθέν 

πού έκδόθηκε μετά τή λήξη τών συνομιλιών άναφέ

ρει τά έξης: 

«'Η 5η συνάντηση τών γενικών γραμματέων τών 

ύπουργείων 'Εξωτερικών 'Ελλάδος κ:αί Τουρκίας, πρέ

σβεων Βύρωνος Θεοδωροπούλου κ:αί Όζντεμίρ Γιγίτ, 

πραγματοποιήθηκε στήν 'Άγκυρα, στίς 18 κ:αί 19 Φεβρου
αρίου 1980. Οί δύο γενικοί γραμματείς συνέχισαν τήν έξέ
ταση διμερών ζητημάτων, δπως τής ύφαλοκ:ρηπίδος, του 
έναερίου χώρου του Α{γαίου κ:αί άντήλλαξαν άπόψεις γιά 
δυνατότητες βελτιώσεως τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χω

ρών. Κατά τήν διάρκεια τών συνομιλιών πού διεξήχθησαν 
σέ εiλικ:ρινή κ:αί έποικ:οδομητικ:ή άτμόσφαιρα έπεδίωξαν 

νά διευκ:ρινήσουν περαιτέρω τή βάση γιά τήν άναζήτηση 

συμπεφωνημένων λύσεων στά προβλήματα αuτά. Συνεφώ

νησαν νά έξακ:ολουθήσουν τήν έξέταση τών διμερών ζη

τημάτων μέ τόν συνεχιζόμενο διάλογό τους. 

>>Πρός τόν σκοπό αuτό οί γενικοί γραμματείς συνεφώ

νησαν νά συναντηθοuν έκ: νέου στήν 'Αθήνιl σέ ήμερομη
νία πού θά κ:αθορισθή, διά τής διπλωματικής δδοu». 

Παράλληλα, δ 'Έλληνας έκπρόσωπος, Β. Θεο

δωρόπουλος, ε{χε τήν εύκαιρία συνομιλίας μέ τόν Σ. 

Ντεμιρέλ, στήν όποία άναφέρεται σχετικό μνημόνιο 

του: 

«Κατά τήν έπίσκ:εψή μου στόν Τοuρκ:ο πρωθυπουργό 

του διεβίβασα έν πρώτοις τούς προσωπικούς χαιρετισμούς 

τοu προέδρου τής έλληνικ:ής Κυβερνήσεως κ:αί τίς εuχές 

του γιά τήν έπιτυχία του εργου του. ΊΌu εΙπα δτι οί δδηγίες 

πού εχω άπό τόν πρωθυπουργό μου εΙ να( νά συνεχίσω έρ

γαζόμενος μέ τόν Τοuρκ:ο συνάδελφό μου μέ διάθεση έξευ

ρέσεως λύσεων είρηνικ:ών κ:αί έποικ:οδομητικ:ών στά προ

βλήματά μας, πράγμα πού εΙναι σήμερα άκ:όμη πιό έπιβε

βλημένο κ:αί για τίς δύο πλευρές έν οψει τών διεθνών έξε

λίξεων. 

>>'Ο κ:. Ντεμιρέλ μέ παρεκάλεσε νά διαβιβάσω τίς εuχα

ριστίες του κ:αί τούς χαιρετισμούς του στόν nΕλληνα συνά

δελφό του, του δποίου βαθύτατα έκ:τιμa τή σοφία κ:αί τήν 

προσωπικότητα. Πράγματι, εΙπε, εΙναι έπιβεβλημένο νά 

βροuμε λύσεις στά προβλήματά μας, λύσεις λογικές πού νά 

εΙ ναι άποδεκ:τές στίς δύq πλευρές. Χρειάζεται ύπομονή κ:αί 

έπιμονή. Βλέπουμε στή διεθνή ζωή παραδείγματα διαφο

ρών μεταξύ χωρών πού παραμένουν έπί χρόνια έκ:κρεμείς, 

χωρίς αuτό νά δημιουργεί κίνδύνους στίς σχέσεις τών χω

ρών αuτών. Πρέπει καi έμείς νά μάθουμε νά ζοuμε μέ τά 
προβλήματά μας κ:αί νά έλαχιστοποιοuμε τίς έπιπτώσεις 

τους, μέχρις δτου καταφέρουμε νά τά έπιλύσουμε. Πρέπει 

καί έμείς ύπομονητικά νά συνεχίζουμε τήν άναζή-tηση λύ
σεων. Καί ι'iν βροuμε τή λύση σέ ενα άπό τά προβλήματά 

μας, νά τήν υίοθετοuμε ετσι ωστε νά περιορίζουμε τό πεδίο 

τών διαφορών μας . Βεβαίως, πρέπει νά φροντίζουμε rοστε 

ο{ λύσεις πού θά βρεθοuν νά μποροuν νά παρουσιασθοuν 

κ:αί στήν κοινή μας γνώμη, ή όποία νά άντιληφθεί δτι ή 

Κυβέρνηση ύπερασπίσθηκε τά συμφέροντά της δσο επρεπε 

καί δτι ή λύση πού βρέθηκε εΙναι προϊόν μιας λογικής 

διευθετήσεως πού θά προϋπέθετε δτι καμμιά άπό τίς δύο 

χώρες δέν θά φαινόταν δτι έπέτυχε κέρδος είς βάρος τής 

ι'iλλης. 'Αναφερόμενος καί στή διεθνή κατάσταση κατέ

ληξε δτι ή 'Ελλάς κ:αί ή Τουρκία πρέπει νά παραμείνουν 

καλοί γείτονες, φίλοι κ:αί σύμμαχοι. 

»Κατόπιν έζήτησε πληροφορίες γιά τήν οίκονομική 

κατάσταση τής 'Ελλάδος καί άνέλυσε διά βραχέων τούς 

στόχους του οίκονομικ:οu του προγράμματος, τό δποίον 

εχει ώς κύριο σκοπό τήν καταπολέμηση του πληθωρισμοί>, 

του κυριωτέρου έχθροu δλων. 

»Εuχήθηκ:ε, τέλος, δπως δ κ. Καραμανλής συνεχίσει νά 

προσφέρει τίς τόσο πολύτιμες ύπηρεσίες του στόν έλληνι

κό λαό μέ τήν ίδία έπιτυχία, δπως μέχρι σήμερα, καί μέ 

παρεκάλεσε νά μεταφέρω τούς προσωπικούς του χαιρετι

σμούς στόν κ. πρωθυπουργό. 

»Κατά τήν συνάντησή μου μέ τόν Τοuρκο ύπουργό 

'Εξωτερικών δέν έλέχθη τίποτε πέραν τών συνήθων κ οι νο

τοπιών περί έκατέρωθεν έπιθυμίας διατηρήσεως του διαλό

γου, έξευρέσεως εiρηνικών λύσεων, άνάγκης τών δύο χω

ρών νά συνεργάζονται ίδίως έν οψει τών διεθνών έξελίξε

ων. 'Ο κ. 'Ερκμέν δέν εκανε συγκεκριμένη άναφορά σέ 

άνάγκη συναντήσεώς του μέ τόν nΕλληνα ύπουργό 'Εξω

τερικών. Παρότρυνε μόνο τούς γενικούς γραμματείς νά μή 

παρελκύσουν τίς συνομιλίες τους καί νά φροντίσουν νά 
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προωθήσουν τά θέματα, νά συντάξουν μία εκθεση πού νά 

περιέχει διαζευκτικές λύσεις καί νά τήν ύποβάλουν στούς 

ύπουργούς, οϋτως ιδστε νά τούς διευκολύνουν, δταν ο{ τέ

λευταίοι συναντηθοϋν. 'Ανέφερε παρεμπιπτόντως δτι ο{ 

σύνοδοι τοϋ Συμβουλίου Εuρώπης καί τοϋ Συμβουλίου 

ΝΑΤΟ θά εΙναι δύο εuκαιρίες, δπου θά συναντήσει τόν 

'Έλληνα συνάδελφό τοω> 1 22. 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

·Η έπεξεργασία καί, γενικά, ή άξιοποίηση του 

κρέατος πού παράγεται στήν ·Ελλάδα άνατίθεται καί 

σέ συνεταιριστικές κτηνοτροφικές όργανώσεις, οί 

δποίες ώς ύπεύθυνοι πλέον φορείς θά προχωρήσουν, 

μέ τήγ οίκονομική ένίσχυση του Κράτους, στήν 

ϊδρυση τών άπαραίτητων σφαγείων βιομηχανικου τύ

που. 

Μέ τόν τρόπο αύτό ένισχύεται καί δ ρόλος πού 

μπορουν νά διαδραματίσουν είδικά οί συνεταιριστι

κές όργανώσεις στό κύκλωμα τής παραγωγής καί έμ

πορίας του κρέατος, μέ τήν άνάληψη τής εύθύνης γιά 

τή διαχείριση του προϊόντος του μόχθου τους. ·Η 

πολιτική αύτή, οπως ύπογραμμίζεται, άποβλέπει 

στήν αϋξηση του είσοδήματος τών κτηνοτρόφων, 

τήν άνάπτυξη τής κτηνοτροφίας, τή βελτίωση του 

κυκλώματος παραγωγής καί έμπορίας μέ εύνοϊκά 

άποτελέσματα γιά τούς παραγωγούς καί καταναλω

τές, καί, άκόμη, τήν καλύτερη άξιοποίηση του κρέα

τος μέ τή μεταποίηση καί έπεξεργασία του, καί τήν 

άξιοποίηση τών ύποπροϊόντων του γιά τήν παρα

σκευή ζωοτροφών. 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

·Η τουρκική Κυβέρνηση άποσύρει τή ΝΟΤ ΑΜ 

714, σχετικά μέ τόν ελεγχο του έναέριου χώρου του 
Αίγα ίου, μέ άποτέλεσμα νά άρει καί ή ·Ελλάδα, άπό 

τή δική της πλευρά, τή ΝΟΤ ΑΜ 1157. Μέ τόν τρόπο 
αύτό άποκαθίσταται ή έλευθερία τής άεροπλοίας 

στήν περιοχή του Αίγαίου, ή όποία θά διεξάγεται 

έφεξής, οπως καί στό παρελθόν, έπί τή βάσει τών 

καθιερωμένων κανονισμών καί διαδικασιών του 

ICAO. 
Σχετικά, δ ύπουργός 'Εξωτερικών, Γ. Ράλλης, 

εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση: 

«' Εκφράζω τήν {κανοποίησή μου γιά τήν άπόφαση τής 
τουρκικής Κυβερνήσεως νά άρει τή ΝΟΤΑΜ 714. 'Η άπό
φαση αuτή συμβάλλει στήν δμαλοποίηση τής άεροπλοίας 

στό Αiγαίο καί πέραν αuτοϋ στή βελτίωση τοϋ κλίματος 

στίς σχέσεις τών δύο χωρών». 

• Η έπανάληψη τής έλεύθερης άεροπλοίας στό 
Αίγαίο σχολιάστηκε μέ ίκανοποίηση άλλά καί έπι

φυλακτικότητα άπό τά κόμματα τής έλληνικής άντι

πολιτεύσεως, ένώ δημιούργησε άρκετές άντιδράσεις 

στήν Τουρκία, Όπου ή άρση τής ΝΟΤΑΜ 714 θεω-

ρείται άπό πολλούς πολιτικούς ώς «άνευ άνταλλά

γματος παραχώρηση». 'Αντίθετα, ή έπιφυλακτικό

τητα δρισμένων άντιπολιτευτικών κύκλων στήν 

'Ελλάδα, ίδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, εγκειται στή διατύ

πωση τής ύποψίας οτι ή τουρκική άπόφαση άποβλέ

πει στήν έκμαίευση παραχωρήσεων άπό τήν έλληνι

κή πλευρά ή καί οτι άποτελεί τήν άπαρχή μιiiς «συ

νολικής λύσεως» τών προβλημάτων του Αίγαίου ύπό 

τήν αίγίδα του ΝΑΤΟ καί τών ΗΠΑ. 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

·Ο Κ. Καραμανλής, μέ τήν εύκαιρία τής συγκλή

σεως στό Ρέθυμνο τόυ Δ' Περιφερειακου Συνεδρίου 
τής Νέας Δημοκρατίας, άπευθύνει τό άκόλουθο χαι

ρετιστήριο μήνυμα: 

«Διαβιβάζω πρός δλους τούς συνέδρους του Δ' 

Περιφερειαιωϊ5 Συνεδρίου τής Κρήτης τής Νέας 

Δημοκρατίας τούς θερμούς χαιρετισμούς. 

»Τιμώ τοϊ5ς άγώνες του κρητικού λα ου, τούς πα

λαιούς καί νεώτερους ήγέτας του. Καί τιμώ άκόμη 

τήν πολιτική ώριμότητα καί τή σύνεση τών Κρητών. 

»·Η σύγκληση του Συνεδρίου τής Κρήτης άποτε

λεί ούσιώδη συμβολή στήν δημοκρατική όργάνωση 

τής παρατάξεώς μας καί τήν περαιτέρω προβολή τών 

lδεολογικών μας άρχών. 'Η συνεχής προσπάθεια, 

γιά τήν καλύτερη όργάνωση τής παρατάξεώς μας, 
εύρύνει τήν λαϊκή μας βάση, διασφαλίζει τίς δημο

κρατικές μας έλευθερίες καί έπιτρέπει νά άντιμετω

πίσουμε τό μέλλον του τόπου μέ σύνεση καί άποφα

σιστικότητα, άποφεύγοντας τυχοδιωκτικούς πειρα

ματισμούς. 

»Εiς τήν Νέαν Δημοκρατίαν εύρίσκεται ή θέση 

δλων τών 'Ελλήνων πού έπιζητοvν τήν έξασφάλιση 

τής έθνικής μας άνεξαρτησίας καί τήν κοινωνική 

γαλήνη. Είς τήν Νέαν Δημοκρατίαν θά εϋρουν οί 

Κρήτες, μαζί μέ δλόκληρο τόν έλληνικό λαό, τήν 

πολιτική σταθερότητα, τήν πρόοδο καί τήν έγγύηση 

γιά τήν οίκονομική άνάπτμξη καί τήν άνοδο του βιο

τικού έπιπέδου. Ή Νέα Δημοκρατία ύπό τάς σημε

ρινάς συνθήκας άποτελεί τήν μοναδική έγγύηση πο

λιτικής σταθερότητος, κοινωνικής γαλήνης καί πρό

οδου τής χώρας». 

Τό Περιφερειακό Συνέδριο τής Κρήτης διαδέ

χτηκε τά άντίστοιχα τής Πρέβεζας, στίς 8 Δεκεμ
βρίου 1979, καί τής Λάρισας, στίς 19 'Ιανουαρίου 
1980. Θά άκολουθήσουν τό Ε' Περιφερειακό Συνέ
δριο 'Αττικής, Κυκλάδων καί Πειραιώς, τήν 1η 

Μαρτίου, τό ΣΓ Συνέδριο Νήσων 'Ανατολικου 

Αίγαίου, στίς 22 Μαρτίου, καί τό Ζ' Συνέδριο Μα
κεδονίας πού συγκλήθηκε στή Θεσσαλονίκη, στίς 28 
Μαρτίου 1980. 
·Ο Κ. Καραμανλής θά άπευθύνει χαιρετιστήρια 
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μηνύματα καί στά τρία τελευταία, όπογραμμίζοντας 

τή συμβολή τής Νέας Δημοκρατίας στή διασφάλιση 

συνθηκών ήρεμου καί σταθεροί\ πολιτικοί\ βίου, 

προϋποθέσεως γιά τήν άποδοτική λειτουργία τής 

δημοκρατίας καί τήν οίκονομική καί κοινωνική πρό

οδο του τόπου. 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

Ψηφίζεται σχέδιο Νόμου «περί του τρόπου είσα

γωγής είς τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, 

τάς Σχολάς 'Εκπαιδεύσεως Διδακτικοί\ Προσωπικοί\ 

καί τάς 'Ανωτέρας Σχολάς» καί ελαβε άρ. Ν. 1035. 
Κατά τόν είσηγητή τής πλειοψηφίας, Α. Ταλια

δοuρο, δ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, τόν 'Ιανουά

ριο του 1976, μετά τή λήξη των δύο μεγάλων συσκέ
ψεων πού πραγματοποιήθηκαν στό όπουργείο Παι

δείας καί άφοu εΙ χε προηγηθεί έποικοδομητικός διά
λογος μέ τούς άρμόδιους φορείς, εΙχε συνοψίσει τίς 

σχετικές άποφάσεις προβλέποντας τήν καθιέρωση 

τής όποχρεωτικής φοιτήσεως πού θά περιλαμβάνει 

εξατάξιο δημοτικό σχολείο καί τριετές γυμνάσιο 
καί, μετά τό γυμνάσιο, τριετές λύκειο καί τριετή τε

χνική έπαγγελματική σχολή κ.τ.λ., τήν καθιέρωση 

άκόμη σέ δλους τούς κύκλους τής δημοτικής γλώσ

σας. ΕΙχε, τέλος, προβλεφθεί καί δτι «ή έπιλογή των 

φοιτητών γιά τήν 'Ανώτατη Παιδεία θά γίνεται 

στούς κόλπους τpu λυκείου μέ προοπτική καταργή

σεως άπό του ετους 1980 των είσιτηρίων έξετάσεων 
γιά τίς 'Ανώτατες Σχολές». 'Η Κυβέρνηση, συνεπής 

, πρός τή γραμμή αύτή, έφαρμόζει τό σύστημα τής 
έπιλογής, μέ έλάχιστες έξαιρέσεις, των είσαγόμενων 

στά ΑΕΙ σπουδαστών μέσα στά λύκεια καί σχολεία 

τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως. 

'Ο Α. Ταλιαδοuρος έντόπισε τίς δύο βασικές δια

τάξεις του νομοσχεδίου στήν εναρξη τής έφαρμογής 
του νέου συστήματος έπιλογής των σπουδαστών γιά 

τά ΑΕΙ, Παιδαγωγικές 'Ακαδημίες καί 'Ανώτερες 

Σχολές άπό τό 'Ακαδημαϊκό ετος 1980-1981 καί 

στήν έξουσιοδότηση πρός τόν όπουργό Παιδείας, κά

θε ετος, νά όρίζει τόν άριθμό των είσακτέων γιά κάθε 

Σχολή μετά άπό γνώμη τ&ν άρμόδιων πανεπιστημια

κών όργάνων. Ή καθιέρωση του νέου συστήματος 

περιορίζει τόν παράγοντα τής τύχης καί διευκολύνει 

τήν έπιλογή των καλύτερων μαθητών καί σπουδα

στών. 

'Ο είσηγητής τής άξιωματικής άντιπολιτεύσεως, 

Μ. Δρεττάκης, δήλωσε δτι τό ΠΑΣΟΚ θά καταψη

φίσει τό νομοσχέδιο κατ' άρχήν, τό όποίο, δπωζ πι

στεύει, άντί νά μειώνει, καί πολύ περισσότερο νά 

καταργεί, πολλαπλασιάζει τούς φραγμούς στή μόρ

φωση, έπεσήμανε τήν ελλειψη προγραμματισμοί\ καί 

κατελόγισε στήν Κυβέρνηση πράξεις ή παραλείψεις 

πού εχουν συντελέσει στή διατήρηση των άναχρονι

στικ&ν δομών του έκπαιδευτικοu συστήματος 123. 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

'Ο πρεσβευτής τής 'Ελλάδος στήν Βόννη, Π. 

Καλογερiiς, έγχειρίζει στόν καγκελλάριο Σμίτ έπι

στολή του Κ. Καραμανλή καί, παράλληλα, του άνα
πτύσσει προφορικά τίς άπόψεις του 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί\ σέ σχέση μέ τό θέμα τής έπανασυνδέσεως 

τής 'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ. 

Τό κείμενο τής έπιστολής Κ. Καραμανλή εφερε 

ήμερομηνία 21ης Φεβρουαρίου: 

«Γνωρίζω πόσο εlσθε άπησχολημένος αύτό τόν 

καιρό μέ τίς τελευταίες σοβαρές καί έπικίνδυνες διε

θνείς έξελίξεις. Πιστεύω δμως δτι οί έξελίξεις άκρι
βώς αύτές έπιβάλλουν σήμερα, περισσότερο άπό πο

τέ, τήν έπίλυση τών προβλ:ημάτων έκείνων που έξα

σθενίζουν τήν άμυντική lκανότητα τής Ά τλαντικής 

Συμμαχίας. 

»Θεωρώ, συνεπώς, καθήκον μου νά θέσω ύπ' δψη 

σας ένα κρίσιμο θέμα πού ένδιαφέρει καί τίς δύο χώ

ρες μας. Τό θέμα αύτό παραμένει έκκρεμές άπό μα

κρου χρόνου καί κινδυνεύει ήδη νά πάρει έξελίξεις 
άντίθετες πρός τίς έπιθυμίες καί τά συμφέροντά μας. 

Πρόκειται περί τής έπανασυνδέσεως τής 'Ελλάδος 

μέ τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑ ΤΟ. 

»Εlναι γνωστό δ τι ή 'Ελλάς δέν άπεχώρησε άπό 
τό ΝΑ ΤΟ έπειδή εlναι έναντί ον τής Ά τλαντικής 

Συμμαχίας. Ά ναγκάσθηκε νά άποχωρήσει, δταν ή 

Τουρκία έξαπέλυσε τήν δεύτερη έπίθεσή της κατά 
τής Κύπρου, τόν Αύγουστο του 1974, σέ έποχή δηλα
δή πού καί στήν Κύπρο καί στήν 'Ελλάδα ύπήρχαν 
νόμιμες δημοκρατικές Κυβερνήσεις. Ή 'Ελλάς έζή

τησε τότε τήν παρέμβαση τής Συμμαχίας, έν δψει 

μάλιστα καί του κινδύνου τής έκρήξεως πολέμου με

ταξύ δύο μελών της. Ή Συμμαχία άρνήθηκε νά 
άσχοληθεί μέ τό θέμα, μέ τόν ίσχυρισμό μάλιστα δτι 

ol ύπουργοί 'Εξωτερικών εύρίσκοντο σέ διακοπές. 

Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές, τό λιγότερο πού μπο

ρουσε νά κάνει ή 'Ελλάς ήταν νά άποχωρήσει · άπό 
τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑ ΤΟ. Πρώτον, σέ έν

δειξη διαμαρτυρίας, διότι μέλος τής Συμμαχίας, μέ 
δπλα τής Συμμαχίας, είσέβαλε στήν Κύπρο καί δεύ

τερον, διότι εlχε τήν εύλογη έλπίδα δτι, κατά τήν 

διαδρομή του χρόνου, ή Συμμαχία θά παρενέβαινε 
γιά νά πείσει τήν Τουρκία νά άποσυρθεί άπό τήν 

Κύπρο μέ μιά λύση λογική. Μέ τήν άποχώρησή της 

ή 'Ελλάς έδήλωσε δτι θά έπανέλθει στήν Συμμαχία, 

δταν άρθουν τά αίτια πού τήν άνάγκασαν νά άποχω

ρήσει. 'Η Τουρκία έξακολουθεί ούσιαστικά άνενό
χλητη νά κατέχει τήν μισή σχεδόν Κύπρο, πράγμα 

πού, έκτός τών άλλων, έξασθενίζει τήν θέση τής Δύ
σεως σέ θέματα δ πως τό 'Αφγανιστάν καί τά άνθρώ

πινα δικαιώματα. Παρά ταυτα, ή 'Ελλάς έπρότεινε 

τό 1977 τήν έπανασύνδεσή της μέ τό ΝΑΤΟ, ύπό 
μορφήν είδικής σχέσεως, γιατί έκρινε δτι αύτό έπέ-
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βαλε τό συμφέρον τής Συμμαχίας, άλλά καί τό δικό 

της. 

)) ΥΕκτοτε καί έπί τρία έτη διεξάγονται διαπρα
γματεύσεις γιά ένα θέμα πού, λόγω τής φύσεώς του, 

θά έπρεπε νά λυθεί μέσα σ' ένα μήνα. Καί δέν έλύθη 

συνεπείg άντιρρήσεων τής Τουρκίας, η δποία προ

φανώς δέν θέλει νά άvτιληφθεί οϋτε τό συμφέρον τής 

Συμμαχίας, άλλά οϋτε καί τό δικό της. Βρισκόμαστε 

έτσι πρό τοίi περιέργου φα ι νομένου νά ζ ητii μιά χώρα 

νά ένταχθεί γιά νά ένισχύσει τήν Συμμαχία καί νά 

τής τίθενται δροι, άντί νά θέτει δρους αύτή ή ίδια. 

))Πράγματι, τόν Μάιο 1978, δ στρατηγός Χαίηγκ 
καί δ "Ελληνας άρχηγός τοίi 'Επιτελείου στρατηγός 

Ντάβος έπεξεργάσθηκαν άπό κοινοίi καί συνεφώνη

σαν έπί λεπτομερών ρυθμίσεων πού θά έπέτρεπαν τήν 

aμεση έπανασύνδεση τής 'Ελλάδος μέ τό στρατιω

τικό σκέλος τής Συμμαχίας. Οί ρυθμίσεις αύτές έκρί

θησαν ίκανοποιητικές τόσο άπό τήν έλληνική πλευ

ρά, δσο καί άπό τήν στρατιωτική ήγεσία τής Συμμα

χίας. Δέν τίς άπεδέχθη δμως ή Τουρκία. ΥΕκτοτε, η 

Συμμαχία ύπέβαλε άλλεπάλληλες προτάσεις, οί δποί

ες δμως ήσαν η μία δυσμενέστερη τής aλλης γιά τίς 

έλληνικές θέσεις. Ή τελευταία άπό τίς προτάσεις 

αύτές- καί έξ ίσου άτυχής- ύπεβλήθη άπό τόν 

στρατηγό Ρότζερς τήν 11 Φεβρουαρίου 1980. 
))Δέν θά σiiς άπασχολήσω μέ τίς τεχνικές πλευρές 

αύτών τών προτάσεων. Στήν ούσία δμως σημαίνουν 

δλες ένα καί μόνον. 'Ότι δηλαδή ζητείται άπό τήν 

'Ελλάδα νά καταβάλει καί τίμημα γιά νά έπιστρέψει 

στήν Συμμαχία. Καί τό τίμημα αύτό εlναι βαρύτατο. 

Γιατί, ένώ η Συμμαχία εlχε έμπιστευθεί έπί 30 σχε
δόν χρόνια τήν aμυνα τοίi Αίγαίου στήν 'Ελλάδα, 

fίδη καλείται η Έλλάς νά μοιρασθεί ούσιαστικά μέ 

τήν Τουρκία τήν aμυνα δχι μόνο τοίi Αiγαίου άλλά 

καί τών έλληνικών νησιών. Εlναι βέβαια περιττό νά 

σiiς έξηγήσω τούς λόγους γιά τούς δποίους καμμιά 

έλληνική Κυβέρνηση δέν μπορεί νά δεχθεί τέτοιους 

δ ρους. 
)) Υ Η δη, πληροφορήσαμε τόν στρατηγόc Ρότζερς 

δτι οί προτάσεις του δέν εlναι δυνατό νά γίνουν 

άποδεκτές καί δ τι η 'Ελλάς θά έδέχετο νά έπα"να

συνδεθεί μέ τό στρατιωτικό σκέλος τής Συμμαχίας 

βάσει τών ρυθμίσεων πού συνεφωνήθησαν μεταξύ 

τών στρατηγών Χαίηγκ καί Ντάβου τόν Μάιο τοίi 

1978. 
)) 'Ο δυτικός κόσμος άγωνίζεται, καί όρθώς -άλ

λά φοβοίiμαι ματαίως- νά σώσει τήν Τουρκία. Καί 

έπιθυμεί νά τήν σώσει χάριν βεβαίως τής Συμμαχίας. 

Ταυτοχρόνως δμως έπιτρέπει στήν Τουρκία νά άπα

δυναμώνει τήν Συμμαχία μέ τίς άντιρρήσεις της κατά 

τής έπανεντάξεως τής 'Ελλάδος καί μέ τήν aρνησή 

της νά δώσει λύση στό Κυπριακό. 

))Φοβοίiμαι είλικρινά δτι οίοσδήποτε τρίτος πα

ρατηρητής έχει τό δικαίωμα νά διερωτάται aν αύτός 

δ τρόπος λειτουργίας τής Συμμαχίας διέπεται άπό 

τήν λογική. 

))Ε{ναι περιττό νά σiiς τονίσω δτι δ έλληνικός 

λαός παρακολουθεί μέ δυσφορία τήν έξέλιξη αύτοίJ 
τοίi θέματος, γιατί δικαιολογημένα αίσθάνεται δτι 

θίγεται η άξιοπρέπειά του. 

)Πό θέμα αύτό, κατ' έπανάληψη τό έθεσα ύπ' 

δψη σας στό παρελθόν. Εlμαι δμως ύποχρεωμένος νά 

έπικαλεσθώ, γιά aλλη μιά φορά, τήν προσοχή σας 

έπ' αύτοίi καί λόγω τής έπιδεινώσεως τής διεθνοίiς 

καταστάσεως, άλλά καί διότι τά χρονικά περιθώρια 

γιά τήν έπίλυσή του έχουν πλέον πολύ πεpιορισθεί, 
δπως θά σiiς έξηγήσει δ έπιφέρων. Εlναι πράγματι 

πιθανόν, aν δχι βέβαιον, δτι, aν δέν ρυθμισθεί μέσα 

στούς προσεχείς δύο μήνες, τό θέμα αύτό θά ναυαγή

σει δριστικά. 

))Θά fίθελα, έξ άλλου, κύριε καγκελλάριε, νά έπι

στήσω τήν προσοχή σας καί έπί τοίi θέματος τής 

βοηθείας πού χορηγεί ή Κυβέρνησή σας στήν 'Ελλά

δα καί τήν Τουρκία. 

))Γνωρίζετε δτι ή Έλλάς αίσθάνεται δτι άπειλεί

ται μονίμως άπό τήν Τουρκία, η δποία καί έδημιούρ

γησε τίς διαφορές που ύφίστανται σήμερα μεταξύ 

τών δ/5ο χωρών. Καί διότι άκριβώς αίσθάνεται τήν 
άπειλή αύτή άγωνίζεται νά διατηρήσει τόν ύφιστά

μενο σήμερα συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 'Ελλά

δος καί Τουρκίας. 'Η ύπέρμετρη ένίσχυση τής 

Τουρκίας θά άποβεί έκ τών πραγμάτων είς βάρος τής 

'Ελλάδος καί θά άποτελέσει πειρασμό γιά τήν 

Τουρκία νά έπιχειρήσει τήν λύση τών διαφορών της 

μέ τήν 'Ελλάδα κάνοντας χρήση βίας. 

)) 'Η 'Ελλάς έκτιμii lδιαιτέρως τήν στρατιωτική 
βοήθεια πού τής χορηγεί ή Γερμανία. Ταυτοχρόνως, 

δμως, τήν άνησυχεί τό ένδεχόμενο νά άνατραπεί η 

σημερινή ίσορροπία δυνάμεων μέ τήν Τουρκία άπό 

τυχόν ύπέρμετρη γερμανική βοήθεια πρός τήν Τουρ

κία. Πέραν άπό τόν κίνδυνο διαταράξεως τής είρή

νης εlναι εύνόητες καί οί άντιδράσεις πού fίδη 

προκαλεί στήν έλληνική κοινή γνώμη τό ένδεχόμενο 

αύτό. 

))Γιά δλους αύτούς τούς λόγους θά έκτιμοίiσα βα

θύτατα μιά διαβεβαίωσή σας δτι η Γερμανία θά δια

τηρήσει καί στό μέλλον τίς άναλογίες, έπί τtf βάσει 

τών δποίων χορηγεί τά τελευταία χρόνια στρατιωτι

κή βοήθεια πρός τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. Ή 

έγκαιρη, έξ aλλου, πληροφόρησή μας γιά τό ί5ψος 
καί τό εlδος τής στρατιωτικής βοηθείας πρός τήν 

Τουρκία θά διευκολύνει τόν προγραμματισμό μας 

καί τίς συνεννοήσεις μεταξύ τών άρμοδίων ύπηρεσι

ών τών δύο χωρών μας, γιά τήν σύνθεση τής βοήθει

ας πρός τήν 'Ελλάδα. Πιστεύω, τέλος, δτι εlναι 

άναγκαίο νά έξασφαλισθεί δτι ή οίκονομική βοήθεια 

δέν θά χρησιμοποιηθεί άπό τήν Τουρκία, κατά τρόπο 

aμεσο if έμμεσο, γιά στρατιωτικούς σκοπούς. 
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»Μέ τήν εύκαιρία αυτη, κύριε καγκελλάριε, θά 

ήθελα νά διατυπώσω καί όρισμένες σκέψεις μου γιά 

τίς πρόσφατες διεθνείς έξελίξεις. 

»'Όπως γνωρίζετε άπό παλαιότερες συνομιλίες 

μας, εlμαι άνήσυχος γιά τό μέλλον τοv κόσμου καί 

είδικώτερα γιά τήν Δυτική Εύρώπη, ή όποία διέρχε

ται πολύπλευρη κρίση. 

»Τό γεγονός καί μόνο δτι ή μέν άσφάλεια καί ή 

άνεξαρτησία τής Εύρώπης έξαρτώνται άπολύτως άπό 
τήν 'Αμερική, ή δέ οίκονομία της άπό τούς 'Άραβες, 

δίδει τήν είκόνα τής έπικίνδυνης καταστάσεως στήν 

όποία εχει περιέλθει ή Εύρώπη. Γνωρίζετε δτι, aν ή 

'Αμερική άποσύρει τήν άλληλεγγύη της άπό τήν Εύ

ρώπη, θά παραδοθούμε στήν Ρωσία μέ τελεσίγραφο. 

Καί δτι, aν οί WΑραβες, κάτω άπό Κυβερνήσεις 

έχθρικές πρός τήν Δύση, χρησιμοποιήσουν τό πετρέ

λαιο ώς δπλο πολιτικό, θά ύπαγορεύουν στήν Εύρώ

πη τήν πολιτική της. 

))Γιά τήν άντιμετώπιση αύτής τής καταστάσεως 

θά χρειασθεί άσφαλώς ένια ία βούληση, άποφασιστι

κότης καί προθυμία yιά θυσίες άπό μέρους τών λαών 

μας. Καί αύτά δέν μπορεί νά έπιτευχθοvν παρά μόνο 

μέ τήν προώθηση τής πολιτικής ένοποιήσεως τής 

Εύρώπης. Καί, δπως σiiς εlπα καί παλαιότερα, ή 

ίστορική έξέλιξη σiiς έπιφυλάσσει ενα ρόλο άποφα

σιστικό στήν διαδικασία αύτψλ 

Κατά τή συζήτηση πού έπακολούθησε, ό 'Έλλη

νας πρεσβευτής μετέφερε, προφορικά, τίς άπόψεις 

του Κ. Καραμανλή, όπως ε{χαν είδικά καταγραφεί σέ 

σχετικό σημείωμα: 

« I. 'Ο κ. Καραμανλής έπιθυμεί νά έμπιστευθεί προσω
πικά στόν καγκελλάριο καί μόνο τά έξής γιά τίς πολιτικές 

έξελίξεις στήν 'Ελλάδα πού συνδέονται καί μέ τό θέμα τής 

έπανασυνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ. 

»Τά χρονικά περιθώρια γιά τήν ρύθμιση τοϋ θέματος 

τοϋ ΝΑΤΟ ε{ναι έκ τών πραγμάτων πολύ περιωρισμένα. 

Μεταξύ 15 Μαρτίου καί 15 'Απριλίου θά διεξαχθεί στήν 
'Ελλάδα ή έκλογή νέου προέδρου τής Δημοκρατίας άπό 

τήν Βουλή. Τό άποτέλεσμα τής έκλογής αύτfiς εlναι άβέ

βαιο, έφ' δσον τό κόμμα τής Νέας Δημοκρατίας δέν διαθέ

τει μόνο του τήν πλειοψηφία πού άπαιτεί τό Σύνταγμα. 'Η 

έκλογή αύτή συνεπώς τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας 

μπορεί νά δδηγήσει: 

»α. Σέ γενικές έκλογές. Δέν ε{ναι βέβαιο δτι άπό τίς 

έκλογές αύτές θά έξέλθει ή Νέα Δημοκρατία μέ αύτοδύνα

μη πλειοψηφία. 

»β. Στήν μετάβαση τοϋ κ. Καραμανλή στήν προεδρία 

τής Δημοκρατίας. 

»γ. Στήν παραίτησή του άπό τήν πολιτική. 

»'Εκείνο, πάντως, πού εΙ ναι βέβαιο εΙ ναι δτι δ κ. Κα

ραμανλής δέν θά παραμείνει στήν πρωθυπουργία καί γιά 

τόν οίονδήποτε νέο πρωθυπουργό θά εlναι πολύ δύσκολο, 

liν δχι άδύνατο, νά πάρει τήν άπόφαση τής επανασυνδέσε

ως τής 'Ελλάδος μέ το ΝΑΤΟ. 

»2. 'Ακόμη καί δ κ. Καραμανλής σήμερα έλέγχεται δχι 

μόνον άπό τήν aντιπολίτευση aλλά καί άπό τήν κοινή 

γνώμη καί στήν 'Ελλάδα καί στήν Κύπρο, γιά τήν aπόφα

σή του τής έπανασυνδέσεως μέ τό ΝΑΤΟ, έφ' δσον δέν 

έπληρώθη δ δρος πού δ ίδιος ε{χε θέσει, δηλαδή ή λύση 

τοϋ Κυπριακοϋ καί ή άποχώρηση τοϋ τουρκικοϋ στρατοϋ 

άπό τήν Κύπρο. 

»3. Τό ίστορικό τών έλληνοτουρκικών διαφορών άσφα
λώς ε{ναι γνωστό στίς γενικές του γραμμές στόν κ. καγ

κελλάριο. 'Η κάθε πλευρά έπικαλείται βεβαίως τά δικά της 

έπιχειρήματα, άλλά έκείνο πού ε{ναι βέβαιο ε{ναι δτι τίς 

διαφορές αύτές τίς έδημιούργησε ή Τουρκία καί συνεπώς ή 

Τουρκία εlναι έκείνη πού θά πρέπει νά δείξει κατανόηση 

καί εύκαμψία γιά τηvlπίλυσή τους. 'Από έλληνικής πλευ
ράς υπάρχει καλή θέληση καί προθυμία γιά τήν έξεύρεση 

λύσεων. 'Ενδεικτικά άναφέρεται δτι γιά τό σημαντικώτερο 

ίσως πρόβλημα τοϋ Αtγαίου, δηλαδή τήν υφαλοκρηπίδα, δ 

κ. Καραμανλής εχει προτείνει τήν παραπομπή της σέ διαι

τησία. 'Η aποδοχή τής προτάσεως αύτή ς θά ελυνε τό πρό

βλημα αύτό έντός 24 ώρών, άφοϋ τά δύο μέρη θά ε{χαν 
δεσμευθεί νά άποδεχθοϋν τό δποιοδήποτε άποτέλεσμα τής 

διαιτησίας. Τήν πρόταση αύτή πού κανονικά θά επρεπε νά 

ε{χαν υποβάλει οί Τοϋρκοι, τήν εκανε δ κ. Καραμανλής 

καί οί Τοϋρκοι τήν άπέρριψαν. 

»4. Εtδικώτερα στό θέμα τοϋ ΝΑΤΟ, δ κ. Καραμανλής 
πιστεύει δτι δ κ. Σμίτ μπορεί νά παίξει aπ<>φασιστικό ρόλο 

καί λόγω τοϋ προσωπικοϋ τοϋ κύρους καί διότι ή Γερμανία 

εχει έκ παραδόσεως σημαντική έπιρροή στήν Τουρκία. 'Ο 

κ. Καραμανλής θά τό έκτιμοϋσε βαθύτατα έάν δ καγκελλά

ριος μποροϋσε νά υποστηρίξει τήν επανασύνδεση τής 

'Ελλάδος μέ τό ΝΑΤΟ έπί τij βάσει τών ρυθμίσεων πού 

ε{χαν συμφωνηθεί μεταξύ τών στρατηγών Χαίηγκ καί Ντά

βου. 'ο μόνος λόγος, γιά τόν δποrο δέν εχει έπανέλθει ή 

'Ελλάς βάσει αύτών τών ρυθμίσεων, εΙ ναι ή άντίρρηση τής 

Τουρκίας. 'Εάν καμφθεί ή άντίρρηση αύτή, δλα τά liλλα 

μέλη τής Συμμαχίας καί ή στρατιωτική της ήγεσία άποδέ

χονται τήν έπανασύνδεση τής ·Ελλάδος βάσει τής συμφω

νίας αύτής. 

»'Η 'Ελλάς άπό τής πλευράς της άναγνωρίζει δτι 

υπήρχαν έκκρεμή προβλήματα στά θέματα τών διοικήσεων 

καί πρό τής άποχωρήσεώς της άπό τό ΝΑΤΟ. Τά προβλή

ματα αύτά ε{ ναι πρόθυμη μετά τήν επανασύνδεσή της νά τά 

συζητήσει μέ εtλικρινή πρόθεση έξευρέσεως λύσεων. Στήν 

άναζήτηση αύτών τών λύσεων ή Γερμανία μπορεί, έάν τό 

θέλει, νά παίξει χρήσιμο ρόλο. 

»5. 'ο κ. Καραμανλής θά ήθελε νά εχει υπόψη του δ 

καγκελλάριος δτι τό θέμα τής έπανασυνδέσεως τής ' Ελλά
δος μέ τήν Συμμαχία συνδέεται κατά ενα τρόπο καί μέ τό 

θέμα τής διατηρήσεως τών άμερικανικών βάσεων στήν 

'Ελλάδα, ή λειτουργία τών δποίων νομιμοποιείται μόνο 

στά πλαίσια τής Συμμαχίας. 

»6. 'ο κ. Καραμανλής θά ήθελε νά επισύρει τήν προ
σωπική προσοχή τοϋ καγκελλαρίου στό θέμα τής βοηθείας 

πρός τήν ·Ελλάδα καί τήν Τουρκία. Καί τοϋτο γιατί, έκτός 

άπό τίς προφανείς στρατιωτικές διαστάσεις τοϋ θέματος, 

υπάρχουν, δπως άσφαλώς αντιλαμβάνεται δ κ. καγκελλά

ριος, καί σημαντικώτατες πολιτικές καί ψυχολογικές 

πλευρές». 

Οί άντιδράσεις τοϋ καγκελλάριου Σμίτ καταγρά-
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φηκαν σέ έπιστολή τοϋ Π. Καλογερii πρός τόν Π. 

Μολυβιάτη: 

«'Αγαπητέ μου Πέτρο, 

»Είς έκτέλεσιν τών δδηγιών του κ. πρωθυπουργού έπέ

δωσα είς τόν καγκελλάριον κ. Σμίτ τήν έπιστολήν του κ. 

πρωθυπουργού χθές 28.2.1980 καί ό>ρα 5 μ.μ. 
» • Ο καγκελλάριος η&χαρίστησε διά τούς διαβιβασθέν

τας χαιρετισμούς καί έξέφρασεν τήν βαθείαν καί είλικρινή 

συμπάθειάν του διά τό πρόσωπον του κ. Καραμανλή. Είπεν 

δτι θαυμάζει τό θάρρος του 'Έλληνος ήγέτου, δ δποίος 

είναι δημοφιλέστατος διεθνώς καί χαίρει τής μεγίστης 

έκτιμήσεως τών Ευρωπαίων πολιτικών άνδρών. Είναι 

- προσέθεσε - άξιοθαύμαστος άνήρ, δημοφιλέστερος, 

ίσως, του κόμματός του είς τήν χώραν του. 'Αντιθέτως 

- έσυνέχισε- δέν μπόρεσε ποτέ νά καταλάβη τήν πολιτι

κήν γραμμήν του κ. Παπανδρέου. 

»·Ο καγκελλάριος άνεφέρθη είς τήν άρσιν τής ΝΟΤΑΜ 

714 ύπό τής Τουρκίας καί έξέφρασε τήν έλπίδα δτι ή ώς 
άνω ένέργεια είχε θετικήν άνταπόκρισιν είς τήν • Ελλάδα. 
Του έπε βεβαίωσα τήν έντύπωσίν του. Εις τό σημείον τούτο 

έζήτησε νά πληροφορηθή έάν ή ΝΟΤΑΜ άφεώρα μόνον 

τήν πολιτικήν άεροπορίαν. Του άπήντησα καταφατικώς. 

»'Εν συνεχεί~, παρέσχον είς τόν καγκελλάριον τάς 

άναγκαίας έξηγήσεις, άκολουθών πιστώς τό σχετικόν ση

μείωμα, τό δποίον ένέκρινεν δ κ. πρωθυπουργός. ·Ο κ. 

Σμίτ μέ διέκοπτε ζητών περαιτέρω διευκρινήσεις. Μου εί

πεν, δσον άφορά τήν παροχήν βοηθείας είς τήν Τουρκίαν, 

τά έξή ς: 'Ε χάρη δτι δ κ. Ματχόφερ έγένετο δεκτός άπό τόν 

κ. πρωθυπουργόν. Ή μέχρι τούδε τακτική άμυντική βοή

θεια πρός τήν Τουρκία έδίδετο βάσει τής άναλογίας 5:3. 
Στήν εκτακτην διά μιας παρεχομένη βοήθεια δέν θά τηρη

θfi ή άνωτέρω άναλογία. Καί τούτο διότι ή κατάστασις τών 

τουρκικών ένόπλων δυνάμεων δέν συγκρίνεται μέ τό έτοι

μοπόλεμον τών έλληνικών. Ειπών τά άνωτέρω, δ καγκελλά

ριος προσέθεσε άμέσως δτι εχει τήν άπόλυτον πρόθεσιν νά 

λάβη ύπ' όψιν του τά έλληνικά συμφέροντα έξ ίσου σοβα

ρώς δπως τά τουρκικά. Τούτο δέ, είδικώτερον, δσον δ κ. 

Καραμανλής παραμείνει είς τό έλληνικόν πολιτικόν προ

σκήνιον. 

»·Ο καγκελλάριος θέτει είς τόν κ. πρωθυπουργόν τό 

έρώτημα κατά πόσον του έπιτρέπει νά δ μιλήσει σχετικά μέ 

τό θέμα τών έλληνικών έσωτερικών έξελίξεων μέ τόν προέ

δρον Κάρτερ, κατά μόνας, κατ_ά τήν έπικειμένην έπίσκεψίν 

του είς ΟUάσιγκτων. 'Αναχωρεί τήν προσεχή Τρίτην, 4ην 

Μαρτίου. 'Επιθυμεί - προσέθεσε - νά τονίση είς τόν 

'Αμερικανόν πρόεδρον τό έπείγον (sense of urgency) του 
θέματος. 

»'Επέδωσα είς τόν καγκελλάριον τό σημείωμά μας περί 

ρυθμίσεων Χαίηγκ- Ντάβου. 'Ο κ. Σμίτ έπ~δειξε ένδιαφέ

ρον προσθέτων δτι, ώς άντιλαμβάνεται, είμεθα πρόθυμοι 

νά έφαρμόσωμεν τάς άνωτέρω ρυθμίσεις. 'Απήντησα κα

ταφατικώς. Παρατηρώ δτι άργότερα κατά τήν διάρκειαν 

της συνομιλίας μας δ καγκελλάριος δμιλών περί του κ. 

πρωθυπουργού, μου είπε αυτολεξεί: "Ό κ. Καραμανλής 

είναι γενναιόδωρος άνθρωπος καί μπορεί, είς περίπτωσιν 

άνάγκης, νά άλλάξη μερικώς τουλάχιστον τήν γνώμην 

του". Έντύπωσίς μου, ή όποία συμπίπτει άλλωστε καί μέ 

έκτίμησιν του μόνου παρόντος είς τήν συνομιλίαν καί κρα-

τ.ήσαντός σημειώσεις διευθυντού του Διπλωματικού Γρα

φείου του καγκελλαρίου Φόν ντέρ Γκάμπλεντζ, είναι δτι δ 

κ. Σμίτ λέγων τά άνωτέρω είχε κατά νουν τάς ρυθμίσεις 

Χαίηγκ-Ντάβου. 

»Συνεχίζων τήν συζήτησιν, δ κ. Σμίτ μου είπε δτι ευχα

ριστών τόν κ. πρωθυπουργόν διά τήν έμπιστοσύνην του, 

έπιθυμεί άπό πλευράς του νά τόν καταστήση κοινωνόν 

ένός άκρως άπορρήτου θέματος. 'Όταν τό 'Ομοσπονδια

κόν Συμβούλιον 'Ασφαλείας συνεδρίασε καί άπεφάσισε 

τήν χορήγησιν έκτάκτου βοηθείας είς τήν Τουρκίαν, διε

πιστώθη δτι τά ποσά θά είναι τόσο μεγάλα ωστε θά χρεια

σθούν περικοπαί είς ώρισμένας κρατικάς δαπάνας. Τούτου 

δοθέντος, ήτο φυσικόν νά θεωρηθfi δτι παρουσιάζεται ευ

καιρία νά καταβληθfi προσπάθεια καί έξευρεθή εvα modus 
vivendi είς τά θέματα άφορώντα τό Αίγαίον καί σχετιζόμε
να μέ τήν έπανασύνδεσιν τής 'Ελλάδος μέ τό στρατιωτικόν 

σκέλος του ΝΑΤΟ. Ό κ. Σμίτ διευκρίνησε δτι δέν άντιμε

τωπίσθη σύνδεσις μέ τό Κυπριακόν, τό δποίον άποτελεί 

πολυσύνθετον καί δυσχερές πρόβλημα. Έθεωρήθη δμως 

δτι πρέπει νά κληθfi ή Τουρκία νά προσφέρη κάτι είς τόν 

πολιτικόν τομέα. Δι' δ καί δ ύπουργός κ. Ματχόφερ ένετά

λη νά δμιλήση σχετικώς κατά μόνας μέ τόν κ. Ντεμιρέλ. 

Διά νά δμιλήση καταλλήλως, δ Γερμανός ύπουργός έζή

τησε καί έπέτυχε νά δη τόν κ. Ντεμιρέλ χωρίς νά παρίστα

ται ουδείς, εστω καί άνώτατος δημόσιος λειτουργός .• ο κ. 
Ματχόφερ άνέφερε τήν γνώμην του δτι τά ύπ' αυτού λε

χθέντα είς τόν Τοuρκον πρωθυπουργόν ένεποίησαν έντύ

πωσιν είς τόν συνομιλητήν του. 'Ο κ. Σμίτ μου ύπεγράμμι

σε δτι πρόκειται περί πραγματικώς μεγάλου μυστικού, 

καθ' δσον είναι προφανές δτι οίαδήποτε άδιακρισία θά 

έτορπίλιζε τήν ύπόθεσιν (δ καγκελλάριος μέ παρεκάλεσε 

νά μήν άναφέρω σχετικώς είς τόν κ. Ματχόφερ, δποτε τόν 

συναντήσω. 'Ωσαύτως, παρακαλεί νά μήν άναφερθή τί τό 

σχετικόν είς τάς έπαφάς πού θά εχη ένδεχομένως δ κ. 

Ματχόφερ είς τήν 'Αθήνα). Προσέθεσε δτι ή γερμανική 

πλευρά είχε άναλάβει τήν ώς άνω πρωτοβουλίαν πρίν λάβη 

ούτος τήν έπιστολήν του κ. πρωθυπουργού. Μπορεί νά μου 

πfi δτι θά συνεχίση τάς προσπαθείας του. Δέν μπορεί βε

βαίως νά ύποσχεθfi έπιτυχία. Θά έπιδιώξη δέ νά έξασφαλί

ση έν προκείμενφ καί τήν συνδρομήν τών 'Αμερικανών. 

»Λόγου γενομένου περί της καταστάσεως ύγείας του 

στρατάρχου τίτο, ήρώτησα τόν καγκελλάριον έάν θά με

ταβfi είς Βελιγράδιον εiς περίπτωσιν άνάγκης. 'Ο κ. Σμίτ 

μου άπάντησε δτι, έάν ή άνάγκη παρουσιασθfi κατά τήν 

διάρκειαν της παραμονής του είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτεί

ας καί δ πρόεδρος Κάρτερ άποφασίση νά ταξιδεύση, τότε 

θά μεταβούν καί ο{ δύο είς Βελιγράδιον. 'Εάν δ κ. Κάρτερ 

άποφασίση άλλοιώς, δ κ. Σμίτ δέν προτίθεται νά διακόψη 

τήν έπίσκεψίν του. Θεωρεί πολύ πιθανήν τήν μετάβασιν 

του Κάρτερ καί δέν άποκλείει νά παρευρεθfi καί δ Μπρέζ

νιεφ. Στό σημείο τοuτο καλόν είναι βεβαίως νά συναντη

θούν ο{ ήγέται τών δύο ύπερδυνάμεων, άλλά ίσως ή συνάν

τησις νά είναι πρόωρος, έν όψει τών σχετικών έξελίξεων. 

»'Ανέπτυξα είς τόν καγκελλάριον τό περιεχόμενον του 

έγκριθέντος άπό τόν κ. πρωθυπουργόν σημειώματος διά 

τήν προοπτικήν έξελίξεων είς τήν Γιουγκοσλαβίαν. 'Ο κ. 

Σμίτ, δ δποίος- ώς μου είπε- έκτιμa τάς προσπαθείας 

του κ. πρωθυπουργού διά τήν βαλκανικήν συνεργασίαν, 

δέν θεωρεί πιθανήν μίαν βουλγαρικήν ένέργειαν είς τήν 
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Μακεδονίαν, διότι γνωρίζει τόν Ζίφκωφ καί τάς άπόψεις 

του. 'Ο Βούλγαρος ήγέτης θά δράση μόνον έάν εύρεθή ύπό 

μεγάλην σοβιετικήν πίεσιν, πράγμα άπίθανον ώς εχουν σή

μερα τά πράγματα. uοσον άφορα τήν άνάπτυξιν των κεν

τρόφυγων δυνάμεων, δέν άποκλείει βεβαίως τοϋτο, άλλά 

θεωρεί δτι ή πρώτη άντίδρασις τοϋ γιουγκοσλαβικοϋ λαοϋ 

θά εΙναι ή συσπείρωσις πέριξ τής νέας ήγεσίας διά ενα 

ώρισμένο τουλάχιστον διάστημα. Δέν νομίζει δτι θά πα

ρουσιασθοϋν κίνδυνοι κατά τό ετος 1980. Γενικώς θεωρεί 
δτι έπικίνδυνη έστία εΙναι ή Κροατία καί όχι ή Μακεδονία. 

Σχετικώς, μοϋ άνέφερε δτι έζήτησε νά πληροφορηθή άπό 

τήν γερμανικήν ήγεσίαν των ένόπλων δυνάμεων κατά πό

σον θεωρεί δυνατήν σοβιετικήν στρατιωτικήν έπέμβασιν 

είς τήν Γιουγκοσλαβίαν. 'Η άπάντησις ήτο δτι μία έπιχεί

ρησις μέ πιθανότητες έπιτυχίας θά άπήτει άριθμόν μεραρ

χιών πλησιαζουσών τάς πενήντα. Κατόπιν τούτου θεωρεί

ται έξαιρετικά άπίθανη ή έκδήλωσις δποιασδήποτε πρω
τοβουλίας. 

»'Εν κατακλείδι, δ καγκελλάριος μοϋ εΙπε δτι δέν έπι

θυμεί νά σπεύση άπαντών μέ γενικότητες είς τήν μόλις 

ληφθείσαν έπιστολήν τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ. Προτιμά νά 

συνεχίση τάς ένεργείας του. Προσωρινήν δέ άπάντησιν 

άποτελοϋν τά δσα μοϋ εΙπε πρός διαβίβασιν είς τόν κ. πρω
θυπουργόν. 

»Περαίνων τήν συνομιλίαν, δ καγκελλάριος άνεμνή

σθη τής χαράς πού εΙ χε νά δεχθή τόν κ. πρωθυπουργόν είς 

τό 'Αμβοϋργον. Έμνημόνευσε καί τάς θαυμασίας έντυπώ

σεις τάς όποίας διατηρεί άπό τήν πρό 4ετίας παραμονήν 

του είς τήν 'Ελλάδα. 

»'Η συνομιλία διήρκεσεν έπί μίαν καί ήμίσειαν ώραν>>. 

Στή συνέχεια, δ 'Έλληνας δι~λωμάτης άνεκοί

νωσε στό Γερμανό καγκελλάριο, στίς 3 Μαρτίου, 
κατόπιν έντολής του Κ. Καραμανλή, «(α) δτι δ κ. 

πρωθυπουργός δέν εχει άντίρρηση νά μιλήσει ό καγ

κελλάριος μέ τόν πρόεδρο Κάρτερ, σύμφωνα μέ τό 

πνεuμα τής έπιστολής του» καί <<(β) δτι ή εκτακτος 

στρατιωτική βοήθεια πρός Τουρκίαν του δημιουργεί 
δύσκολα προβλήματα»Ι24• 

4 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

Προσωπικό φιλικό μήνυμα τοu προέδρου Τσα

ουσέσκου διεβίβα,σε στόν πρωθυπουργό Κ. Καρα

μανλή ό Ρουμάνος ύπουργός τών 'Εξωτερικών, Στε

φάνι 'Αντρέι, σέ συνάντηση, στή διάρκεια τής όποί

ας συζήτησαν τήν κατάσταση στά Βαλκάνια καί τόν 

εύρύτερο διεθνfj χώρο. 

Παράλληλα, ό Ρουμάνος ύπουργός ε{χε συνομι

λίες μέ τόν 'Έλληνα δμόλογό του, Γ. Ράλλη. Σέκοι

νή άνaκοίνωση, μετά τόν τερματισμό τών συνομιλι
ών, ύπογραμμίστηκε οτι «έξετάστηκαν οί διμερείς 
σχέσεις τών δύο χωρών ύπό τό φώς τών άποφασι

σθέντων κατά τίς συναντήσεις του 'Έλληνα πρωθυ

πουργοί) καί του Ρουμάνου προέδρου καί τονίστηκε 

ή έπιθυμία νά καταβληθοuν περισσότερες προσπά

θειες γιά τή διεύρυνση καί συνεργασία στούς τομείς 

τοϋ έμπορίου, τfjς οίκονομίας, τfjς έπιστήμης καί 

τών πολιτιστικών σχέσεων». Μέ άναφορά στά Βαλκά

νια οί δύο ύπουργοί τόνισαν τή μεγάλη σημασία 

πού άποδίδουν στήν άνάπτυξη τών σχέσεων καλfjς 

γειτονίας καί συνεργασίας μεταξύ δλων τών βαλκα
νικών χωρών, ώστε ή περιοχή αύτή νά άποτελέσει 

χώρο έμπιστοσύνης, συνεργασίας καί είρήνης. 

6 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

'Ο 'Αμερικανός ύφυπουργός τών 'Εξωτερικών 

Μ. Νίμιτς, σέ κατά~εσή του στήν άρμόδια ύποεπι

τροπή τής Γερουσίας γιά τό νομοσχέδιο έξωτερικfjς 

βοήθειας τοϋ 1981, δηλώνει οτι τό προτεινόμενο πρό
γραμμα βοήθειας πρός τήν Τουρκία καί τήν 'Ελλάδα 

άποβλέπει στή διατήρηση τής ίσορροπίας τών στρα

τιωτικών δυνάμεων μεταξύ Κρατών τfjς άνατολικής 
Μεσογείου, συνεκτιμώντας - δπως πρόσθεσε - καί 
<'iλλους σημαντικούς παράγοντες, δπως οί ύποχρεώ

σεις άπέναντι στό ΝΑΤΟ, ή σύνθεση τών ένόπλων 

δυνάμεων καί ή οίκονομική δυνατότητα γιά τήν προ

μήθεια πρόσθετου στρατιωτικοί) ύλικοu άπό στρατι

ωτικές πηγές. 

'Η έλληνική Κυβέρνηση άντιτάχθηκε εντονα στή 

διατύπωση αύτή, ή όποία ύπερέβαινε τά δρια πού 
έπικάλυπτε ή εννοια τής «ίσορροπίας δυνάμεων», 

οπως ε{χε περιληφθεί στήν άπόφαση του Κογκρέσ

σου γιά τήν <'iρση τοϋ έμπάργκο. 'Υπό τό κράτος τής 
έλληνικfjς άντιδράσεως, δ 'Αμερικανός ύφυπουργός 

μετέβαλε, στό κείμενο τής γραΠτής καταθέσεώς του, 

τήν έπίμαχη παράγραφο ώς έξής: 

«Τά προτεινόμενα προγράμματά μας γιά βοήθεια πρός 

τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία σκοπεύουν νά διατηρήσουν 

τήν παρούσα ίσορροπία στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ 

τών Κρατών τής άνατολικής Μεσογείου. Στήν έκπόνηση 

των προγραμμάτων αύτών λαμβάνουμε ύπ. όψη διάφορους 

παράγοντες, πού συμπεριλαμβάνουν ύποχρεώσεις πρός τό 

ΝΑΤΟ, δομή των δυνάμεων καί σχετικές οίιcονομικές δυ
νατότητες, πού θά έπέτρεπαν προμήθεια έπιπΧ"έον όπλι
σμοϋ άπό έμπορικές πηγές». 

Σέ άπάντηση, έξάλλου, μελών τής Γερουσίας, δ 
Νίμιτς έπιβεβαίωσε δτι ή γενική άναλογία στήν πα

ροχή βοήθειας πρός τήν Τουρκία καί τήν 'Ελλάδα 

διατηρείται στό έπίπεδο 10:7, οπως εχει έπικρατήσει 
στά 3-4 τελευταία χρόνια (πρόβλεψη παροχής βοή
θειας 250 έκατ. καί 180 έκατ. άντίστοιχα)· καί πρό
σθεσε δτι, αν προσφέρονται οροι άποπληρωμής δα

νείων παρατεταμένοι στήν πρώτη καί τακτικοί στή 

δεύτερη, τοϋτο όφείλεται στήν ϋπαρξη σοβαρών οι
κονομικών προβλημάτων στήν Τουρκία, σέ άντίθεση 

μέ τήν ύγιά καί πλήρη ζωτικότητας έλληνική οίκο

νομία. 

Τήν έμμονή τής άμερικανικής Κυβερνήσεως στήν 

άρχή τής διατηρήσεως τfjς ίσορροπίας στρατιωτι-
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κών δυνάμεων μεταξύ ·Ελλάδος καί Τουρκίας έπιβε

βαίαισε, στίς 19 Μαρτίου, καί δ ύφυπουργός 'Εξωτε
ρικών, Τζώρτζ Βέστ, στήν κατάθεσή του ένώπιον τfjς 

Έπιτροπfjς Διεθνών Σχέσεων τfjς Γερουσίας 125 • 

6 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

Σέ σύσκεψη στό ύπουργείο Συγκοινωνιών, ύπό 

τήν προεδρία του, δ Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε 

γιά τήν έξέλιξη των προγραμμάτων των άστικ&ν 

συγκοινωνιών τfjς πρωτεύουσας καί έκσυγχρονισμοϋ 

τοϋ σιδηροδρομικοϋ δικτύου τfjς χώρας καθώς καί 

γιά τήν πορεία τ&ν μελετών γιά τήν κατασκευή τοϋ 

μετρό καί τοϋ νέου διεθνοϋς άεροδρομίου, στά Μεσό

γεια τfjς 'Αττικfjς. 

Στή σύσκεψη ελαβαν μέρος οί ύπουργοί Συντονι

σμοϋ, Συγκοινωνιών καί Δημοσίων νΕργων, οί ύφυ

πουργοί Συντονισμοϋ καί Δημοσίων νΕργων, δ τε

χνικός σύμβουλος τοϋ πρωθυπουργοϋ, Λ. Κυριακό

πουλος, καί άρμόδιοι ύπηρεσιακοί παράγοντες. 

'Αφοϋ έξετάστηκαν τά νέα στοιχεία πού προέκυ

ψαν κατά τήν πορεία τfjς έκτελέσεως τ&ν συγκοινω

νιακών εργων καί τfjς καταρτίσεως των μελετών καί 

άποφασίστηκε ή συνέχιση των προγραμμάτων καί δ 

συντονισμός τους μέ τά προγράμματα πού έκτελοϋν

ται άπό άλλους φορείς, δ πρωθυπουργός εδωσε σα

φείς έντολές πρός τούς άρμόδιους παράγοντες γιά τό 

χειρισμό των θεμάτων, rοστε νά έξασφαλιστεί ή καλύ
τερη ποιότητα των εργων καί νά έπιτευχθεί τό μικρό

τερο δυνατό κόστος, μέσα πάντοτε στά χρονικά όρια 

πού εχουν προβλεφθεί άπό τήν Κυβέρνηση. 

'Αναλυτικά, σέ σχετική άνακοίνωση, πού έκδό

θηκε άπό τό ύπουργείο Συγκοινωνιών, άναφέρονται 

τά άκόλουθα: 

«I. 'Αστικές συγκοινωνίες 
»Βασικός στόχος του προγράμματος άναδιοργανώσεως 

τών άστικών συγκοινωνιών τής πρωτεύουσας ε{ναι ή άνανέ

ωση του τροχαίου υλικου, πού, σέ συνδυασμό μέ τήν εφαρ

μογή καί άλλων μέτρων, θά δημιουργήσει καλύτερες συν

θήκες συγκοινωνιακής εξυπηρετήσεως τών κατοίκων του 

'Αθηναϊκου Λεκανοπεδίου. 

»Στά 300 καινούργια λεωφορεία τύπου IKAROS, πού 
εχουν ijδη δρομολογηθεί σέ άστικές γραμμές τής πρωτεύ

ουσας, πρόκειται νά προστεθουν άλλα 200 του ίδιου τύπου, 
πού ή παραλαβή τους άρχισε καί θά όλοκληρωθεί μέσα 

στόν Μάρτιο. 'Επίσης, μέ τήν άγορά άλλων 500 λεωφο
ρείων, άπό τά όποία τά ιοο ε{ναι άρθρωτά, καί πού θ' άρ

χίσουν νά παραλαμβάνονται σύντομα, δ συνολικός άρι

θμός τών καινούργιων λεωφορείων θά φθάσει τά 1.000, 
rοστε νά πραγματοποιηθεί ή σταδιακή άντικατάσταση iσά

ριθμων παλαιών λεωφορείων. Τά ι6Ο άπό τά 500 νέα λεω
φορεία θά παραληφθουν καί θα δρομολογηθουν μέσα στό 

ι 980 καί τά υπόλοιπα μέσα στό ι 981. 
»Παράλληλα, τά ι24 νέα ρωσικά τρόλλεϋ, πού εχουν 

παραληφθεί, δρομολογουνται σταδιακά καί μέχρι τόν Σε

πτέμβριο θά εχουν δλα ενταχθεί σέ νέες γραμμές, πού καθι-

ερώνε_ι δ ΗΛΠΑΠ, γιά τήν σύνδεση του κέντρου τής 'Αθή

νας μ~ διάφορες συνοικίες καί προάστια. 

»τέλος, θά άγορασθουν 60 νέα λεωφορεία καί 60 σύγ
χρονα βαγόνια ήλεκτρικου σιδηροδρόμου, γιά τήν εφαρ

μογή του προγράμματος έκσυγχρονισμου του τροχαίου 

υλικου του ΗΣΑΠ. Τό πρόγραμμα, πού έκτός άπό τήν άγο

ρά τών 60 νέων βαγονιών, προβλέπει καί τήν έκτέλεση 
εργων στίς άποβάθρες τών σταθμών τής γραμμής, θά δι

πλασιάσει σχεδόν τήν δυναμικότητα του ήλεκτρικου σι

δηροδρόμου γιά τήν καλύτερη εξυπηρέτηση του έπιβατι

κου κοινου. 

»2. Μετρό 'Αθηνών 
»·Ο πρωθυπουργός κ. Καιν. Καραμανλής ένημερώθηκε 

γιά τίς λύσεις πού εχουν δοθεί άπό τήν συνεργασία τών 

συναρμοδίων υπουργείων γιά τήν τελική χωροθέτηση του 

δικτύου του "μετρό" καί για τήν έγκατάσταση τών έργοτα

ξίων, τά όποία άπαιτουνται γιά τήν κατασκευή του εργου. 

Oi λύσεις αύτές εναρμονίζονται καί μέ τά άλλα μεγάλα 
εργα, πού έκτελουνται η πρόκειται νά έκτελεσθουν στήν 

περιοχή τής πρωτεύουσας. 

»Παράλληλα, έξετάσθηκε σχετική πρόταση γιά τή δη

μιουργία άνεξαρτήτου βοηθητικου συστήματος μονοτρο

χιοδρόμου (Μονορέηλ) καί άποφασίσθηκε ή περαιτέρω δι

ερεύνηση του θέματος νά γίνει σέ εύθετότερο χρόνο. 

»'Ο πρόεδρος τήi; Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής διατύ
πωσε σαφείς όδηγίες καί κατευθύνσεις γιά τήν ταχεία 

προώθηση τών μελετών του "μετρό". Λαμβανομένου υπ· 

όψιν δτι τό "μετρό" συνδυάζεται μέ τό εργο του ήλεκτρι

κου σιδηροδρόμου, άποφασίσθηκε ή κατασκευή καί ή έκ

μετάλλευση του "μετρό" νά άνατεθεί σέ υφιστάμενο φο

ρέα, δ όποίος θά έπανδρωθεί μέ τό κατάλληλο έπιστημονικό 

προσωπικό. 

»3. Σιδηρόδρομοι 
»Σχετικά μέ τό πρόγραμμα έκσυγχρονισμου του σιδη

ροδρομικου δικτύου τής χώρας, άναφέρθηκε δτι εχουν δη

μοπρατηθεί δλα τά εργα γιά τό διπλασιασμό τής γραμμής 

του κεντρικου σιδηροδρομ:ι;κου άξονα 'Αθηνών - Θεσσα
λονίκης - Συνόρων, μέ στόχο τή σύντμηση του χρόνου 

μεταξύ 'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης άπό 7,5 σέ 4,5 ώρες 
καί τήν αϋξηση τής μεταφορικής iκανότητος τών συρμών. 

Τό εργο, πού στήν υποδομή τής γραμμής εχει προχωρήσει 

σέ ποσοστό 50%, προβλέπεται νά περατωθεί στίς άρχές του 
ι982. 

»Σέ δ,τι άφορα τήν πορεία του προγράμματος ήλεκτρο

κινήσεως τών σιδηροδρόμων, άναφέρθηκε δτι καταρτί

σθηκε ή προμελέτη γιά τή γραμμή Πειραιώς - 'Αθηνών 

-Θεσσαλονίκης- Εlδομένης, καθώς καί ή όριστική μελέτη 

γιά τήν γραμμή Πειραιώς - 'Αθηνών - Οiνόης - Χαλκίδος. 
WΗδη, έκπονείται ή όριστική μελέτη γιά τά υπόλοιπα τμή
ματα τής γραμμής. 

»Συμπληρωματικές μελέτες γιά τόν έκσυγχρονισμό του 

σιδηροδρομικου δικτύου καί τήν δημιουργία έμπορικου 

σταθμου στό Θριάσειο Πεδίο, άνατέθηκαν πρόσφατα σέ 

ξένο μελετητικό Ο{κο, στά πλαίσια του έλληνοαγγλικου 

πρωτοκόλλου χρηματοδήσεως. 

»τέλος, λόγφ αύξήσεως τών μεταφορών, υπογραμμί

σθηκε ή σπουδαιότητα τής πορθμειακής σιδηροδρομικής 

συνδέσεως τής' Ελλάδος μέ τίς χώρες τής Μέσης' Ανατο

λής. 
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»4. Νέο διεθνές άεροδρόμιο 
»'Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής ενημερώθηκε γιά 

τήν πορεία τής προμελέτης πού καταρτίζεται γιά τήν κα

τασκευή του νέου διεθνοuς άεροδρομίου των 'Αθηνών στά 

Μεσόγεια τής 'Αττικής καί ή όποία θά δλοκληρωθεί μέσα 

στό φετινό καλοκαίρι. Στήν συνέχεια καί άφοu τελειώσει ή 

σχετική εiδική μελέτη, προβλέπεται νά γίνει εναρξη των 
χωματουργικών εργασιών μέσα στό ι 980, ενω οί ύπόλοιπες 
δριστικές μελέτες άποφασίσθηκε νά άνατίθενται, τμηματι

κά καί κατά προτεραιότητα, άπό τόν Αύγουστο του 1980. 
)) . ο κ. πρωθυπουργός ετόνισε δτι τό νέο άεροδρόμιο 

στήν περιοχή των Μεσογείων ε{ναι εργο επείγον, γιά νά 

εξυπηρετηθοuν οί άνάγκες τής άεροπορικής κινήσεως καί 

εδωσε δδηγίες γιά τίς περαιτέρω διαδικασίες, ωστε τό άε

ροδρόμιο νά εlναι ετοιμο νά λειτουργήσει μέσα σέ μίαν 

έξαετία. 

»Γιά τό διάστημα μέχρι τή λειτουργία του νέου άερο

δρομίου, ή ύπηρεσία Πολιτικής 'Αεροπορίας θά έξετάσει 
τήν αϋξηση τής δυναμικότητας του άεροδρομίου του 'Ελ

ληνικοu, σέ συνδυασμό μέ τή χρήση καί άλλων άεροδρο

μίων τής χώρας, γιά εiδικές πτήσεις charters, rοστε νά κα
λυφθοuν πλήρως δλες οί άνάγκες κατά τόν χρόνο πού θά 

μεσολαβήσει. 

»Μετά τήν λειτουργία του νέου άεροδρομίου, δ χώρος 

του σημερινοu άεροδρομίου του Έλληνικοu θά άξιοποιη
θεί κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο, rοστε προβλέπεται 

άπό τό ρυθμιστικό σχέδιο, μέ στόχο τήν μεγαλύτερη δυνα

τή άπόδοσή του, γιά νά άποτελέσει τήν βάση χρηματοδοτή

σεως του νέου άεροδρομίου στά Μεσόγεια. Στό μεταξύ, δ 

'Οργανισμός"' Αερολιμήν 'Αθηνών", σέ συνεργασία μέ 

τήν ΕΤΕΒΑ, θά μελετήσουν τό κατάλληλο οικονομικό 

σχήμα, ωστε νά έξασφαλισθεί ή άνετη χρηματοδότηση 

των εργων του νέου άεροδρομίου». 

Παράλληλα, δ ίδιος δ πρωθυπουργός δήλωσε: 

«Τά θέματα πού συζητήσαμε εlναι πολύ μεγάλα 

καί έχουν άμεση σχέση μέ τό μέλλον τών ·Αθηνών. 

Γιά τήν πραγματοποίησή τους θά χρειασθοίJν δαπά

νες καί χρόνος, άλλά καί κατανόηση άπό τόν κόσμο. 

Στόν τόπο μας γιά νά ληφθοίJν ώρισμένες άποφάσεις 

πού δημιουργοίJν δυσκολίες οlκονομικές καί τεχνι

κές, πρέπει νά ξεπεραστοίJν καί πολλές ψυχολογικές 

άντιδράσεις. Τά έργα αύτά εlναι μεγάλα, έπρεπε νά 

εlχαν γίνει πολύ νωρίτερα. Πιστεύουμε δτι μέ τίς 

άποφάσεις πού πήραμε μπήκαμε στό δρόμο πού μfiς 

έπιτρέπει νά έλπίζουμε δτι καί έγκαίρως θά γίνουν 
καί μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο». 

7 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

Σέ νέα σύσκεψη, στή συνέχεια τής προγενέστε

ρης, τήν 1 η Φεβρουαρίου, δ πρωθυπουργός, Κ. Κα
ραμανλής, έγκρίνει τά μέτρα γιά τήν δλοκλήρωση 

καί έφαρμογή του πολιτιστικοί) προγράμματος, μέ 

βάση τίς άρχές πού εχει ήδη σχετικά έξαγγείλει. 

Συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν δριστικά οί διατά

ξεις του νομοσχεδίου μέ άναφορά στά μέτρα καί τόν 

προϋπολογισμό τής δαπάνης γιά τήν άνάπτυξη τ&ν 

τομέων τής μουσικής καί των γραμμάτων καί δια

μορφώθηκαν νέες άποφάσεις μέ άντικείμενο τό θέα

τρο καί τίς είκαστικές τέχνες. 

Είδικότερα, στόν τομέα του θεάτρου, καταργείται 

ή άδεια του fιθοποιοu, έξυγιαίνεται ή θεατρική έκ
παίδευση, προωθείται ή ίδρυση έδρ&ν θεατρολογίας 

στά πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης καί Κρήτης, ένι

σχύεται ή πολιτιστική αύτονομία των έπαρχι&ν μέ 

τή δημιουργία ήμικρατικ&ν χορωδιών, έλεύθερων 

πανεπιστημίων, έκθέσεων βιβλίων καί τή χρηματοδό

τηση του έλεύθερου · θεάτρου καί των ήμικρατικ&ν 

θεάτρων, ένοποιείται- ύπό τό ΥΠΠΕ- ή πολιτική 

έπιδοτήσεως των έλευθέρων θεάτρων καί άναπρο

σαρμόζεται τό κpιτήριο των έπιχορηγήσεων, άνα
συγκροτείται νομοθετικά δ θεσμός του θεατρικοu 

βραβείου καί καθιερώνεται ή άμοιβή των θεατρικών 

συγγραφέων άπό τίς κρατικές σκηνές - άντί του πο

σοστοu έπί των είσπράξεων. Οί σχετικές άποφάσεις 
διαμορφώθηκαν μέ τή συμβολή κορυφαίων παραγόν

των τής θεατρικής ζωής - Κατράκης, Κούν, Μινω

τής, Μυράτ, Χόρν κ.ά. -, καθώς καί έκπροσώπων του 
ΣΕΗ -τής Αίμ. Ύψηλάντη καί του Ν. Περγιάλη. 

Στόν τομέα των είκαστικ&ν τεχνών προβλέπεται 

ή όργάνωση έκθέσεων νέων καί παλαιότερων καλλι

τεχνών στό «Ζάππειο» μέγαρο, στήν αίθουσα του 

·Ωδείου • Αθηνών καί σέ ύπαίθριους χώρους, ή άγο
ρά εργων τέχνης γιά τή διακόσμηση άνοικτ&ν καί 

κλειστών χώρων σέ διάφορες πόλεις τής χώρας, πλα

τειών κ.λ.π., καθώς καί ή παραγγελία εργων τέχνης 

γιά τή διακόσμηση των κτιρίων καί των άνοικτ&ν 

χώρων τοu Πολιτιστικοί) Κέντρου 'Αθηνών. 

Σχετικά, τέλος, μέ τή μουσική καί τά γράμματα 

εχει προβλεφθεί, στό πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου, 

δημιουργία νέων όρχηστρ&ν, ίδρυση Μουσικής 

'Ακαδημίας μέ σχολές σύγχρονης εύρωπαϊκής μου

σικής καί έθνικής παραδοσιακής μουσικής, σύστα

ση κρατικών καί ήμικρατικ&ν χορωδιών, άνάθεση 

συγγραφής μουσικών συνθέσεων στούς 'Έλληνες 

μουσουργούς καί βράβευση τ&ν εργων τους καί έπί

σης: στέγαση των λογοτεχνικών σωματείων, έξασφά
λιση χώρου συνεδρίων, διαλέξεων καί άλλων, χάρα

ξη νέας πολιτικής βιβλίου, δημιουργία έκθέσεων βι

βλίου στό έξωτε.ρικό καί έσωτερικό, σύσταση 'Ιν
στιτούτου Βιβλίου, άποστολή στό έξωτερικό 'Ελλή
νων λογοτεχνών, διοργάνωση των 'Εθνικών μας 

'Αρχείων, αϋξηση πιστώσεων γιά τήν ένίσχυση τής 

λογοτεχνικής παραγωγής (βιβλία, περιοδικά). 

'Ανακοινώνοντας τά νέα μέτρα, δ ύπουργός πο

λιτισμοί) καί 'Επιστημών, Δ. Νιάνιας, κατέληξε: 

«Μέ τά μέτρα αύτά, πού ή προαγωγή τους προωθείται μέ 

γοργό ρυθμό, πραγματοποιείται ούσιώδες βήμα γιά τήν 

άξιοποίηση των πνευματικών καί καλλιτεχνικών άρετών 

των 'Ελλήνων καί δημιουργοuνται οί συνθήκες γιά μία νέα 
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πολιτιστική άνάπτυξη τής χώρας. 'Ο πρόεδρος τής Κυ

βερνήσεως επανειλημμένα τόνισε δτι δ πνευματικός καί 

καλλιτεχνικός τομέας είναι εκείνος στόν όποίο ή 'Ελλάδα 

εχει τίς περισσότερες δυνατότητες νά πραγματοποιήσει 

ίστορικό εργο καί νά θέσει τή σφραγίδα του μέσα στόν 

εuρύτερο χώρο, δ δποίος του προσφέρεται τώρα». 

10 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

'Υπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή συνεδρία

σε ή Κυβερνητική 'Επιτροπή καί ό:σχολήθηκε μέ 

διάφορα τρέχοντα θέματα έσωτερικής κι έξωτερικής 

πολιτικής. 

11 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

· Σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμαν
λή έγκρίνεται ή τεχνική προμελέτη του εργου γιά τό 

Πολιτιστικό Κέντρο τής 'Αθήνας. Τό εργο θά εχει 

αποπερατωθεί ώς τό 1985 καί θά περιλαμβάνει τέσ
σερα κτιριακά συγκροτήματα, πού άποβλέπουν σέ 

πέντε κύριες λειτουργίες: μουσική - χορός, ένημέ

ρωση, θέατρο-θεάματα, είκαστικές τέχνες, προβολή 

τής ίστορικής πορείας τής έλληνικής τέχνης. 

Στόν πρωθυπουργό, έπιδείχτηκε, μετά τή σύσκε

ψη, τό πρόπλασμα του δλου κτιριακοί) συγκροτήμα

τος . 

Σχετικά, έκδόθηκε ή άκόλουθη άνακοίνωση: 

(('Ενεκρίθη χθές ή τελική μορφή του Πολιτιστικού 

Κέντρου 'Αθηνών, οί θέσεις καί διατάξεις τών διαφόρων 

κτιρίων καί μονάδων στό χώρο καθώς καί τό ο{κονομικό 

πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως τού εργου. 'Η εγκριση εγι

νε σέ σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του πρωθυπουργού κ. Κ. 

Καραμανλή, στήν όποία ελαβεν μέρος δ ύπουργός Οίκο

νομικών κ. Α. Κανελλόπουλος, δ ύπουργός Πολιτισμού 

καί 'Επιστημών κ. Δ. Νιάνιας, δ ύφυπουργός Δημοσίων 

'Έργων κ. Στ . Μάνος, δ γενικός γραμματεύς τού ύπουργεί

ου Πολιτισμού καί 'Επιστημών κ . Θεμ. Σοφούλης, οί πρό

εδρος καί γενικοί διευθυντές τής Κτηματικής 'Εταιρίας 

τού Δημοσίου κ . κ. Δ. Παπακώστας καί Γ. Κανδύλης, δ 

τεχνικός σύμβουλος του πρωθυπουργού κ. Λ. Κυριακόπου

λος. 

»Μέ τήν εγκριση τής τεχνικής προμελέτης τερματίζε

ται ή πρώτη φάση του προγράμματος ίδρύσεως καί λει

τοl}ργίας Πολιτιστικού Κέντρου 'Αθηνών. 'Όπως είναι 

γνωστό ή πρωτοβουλία γιά τήν ϊδρυση τού Πολιτιστικού 

Κέντρου είχε άναληφθεί προσωπικά άπό τόν κ. πρωθυ

πουργό, ή δέ εξαγγελία του σχετικού προγράμματος είχε 

γίνει τήν 20ή Σεπτεμβρίου τού περασμένου χρόνου . 

»'Επηκολούθησαν συσκέψεις ύπό τήν προεδρία ν του 

πρωθυπουργού καί εκλήθη'σαν γιά νά εκφράσουν γνώμη 
εφ' δ λ ου τού συγκροτήματος τού Πολι τιστικοu Κέντρου 

'Αθηνών διεθνούς φήμης είδικοί γιά παρόμοια εργα. 'Από 

τίς ΗΠΑ, δ άρχιτέκτων κ. Πέι, καί άπό τήν Γαλλία δ γνω

στός άρχιτέκτων κ. Κανδύλης, γενικός διευθυντής τής 

Κτηματικής 'Εταιρίας του Δημοσίου στόν όποίο καί άνατέ-

θηκε ή γενική εποπτεία γιά τήν πραγματοποίηση του ερ

γου. τίς γνώμες τους επίσης εξέφρασαν καί άνθρωποι τών 

γραμμάτων καί τεχνών σχετικά μέ τόν τρόπο λειτουργίας 

του Κέντρου. Οί προταθείσες άπόψεις &φορούσαν τήν δια

μόρφωση τών κατευθυντηρίων σχεδίων, πού είχαν εγκριθεί 

uστερα άπό πανελλήνιο διαγωνισμό {δεών καί είχαν &να

τεθεί στή βραβευθείσά' τότε μελέτη, μετά άπό προεργασία 
του ύπουργείου Πολιτισμού καί 'Επιστημών καί άπό τής 

ύπηρεσίας Οίκισμοu του ύπουργείου Δημοσίων ~Εργων, 

βάσει τού Νόμου 973. Ή Κτηματική 'Εταιρία του Δημο
σίου άνέλαβε τήν τεχνική όλοκλήρωση του εργου . Γιά τό 

σκοπό αuτό ώργάνωσε δμάδα εργασίας άποτελουμένη άπό 

τήν βραβευθείσα δμάδα του διαγωνισμού {δεών πού &να

συγκροτήθηκε καί διευρύνθηκε στίς 16 'Ιανουαρίου 1980 
μέ άπόφαση τής Κτηματικής 'Εταιρίας σύμφωνα μέ τίς 

άνάγκες μελέτης τού εργου. 'Η δμάδα άποτελείται άπό 

τούς : Διαμαντόπουλο Δημήτρη, Μόσχο Παναγιώτη, Μπόρν 

Μισέλ, Σαπουντζή Μαρία, Φραγκούλη Παναγιώτη, Χα

τζημιχάλη Νίκο, Χατζημιχάλη Χάϊντε, καί Κασσάπη Πέ

τρο, όλοκλήρωσε δέ, σύμφωνα μέ τήν καθορισθείσα προ

θεσμία, τήν μελέτη. 

»Κατά τήν φάση εκπονήσεως τής μελέτης δ πρωθυ

πουργός κ. Κ. Καραμανλής παρακολούθησε προσωπικώς 

τό εργο τής όμάδος καί εδωσε όδηγίες γιά τήν όριστική 

διαμόρφωση του Πολιτιστικού Κέντρου, τήν δημιουργία 

του όποίου δ ίδιος είχε συλλάβει καί άποφασίσει πρό 

20ετίας. 

»Στό Πολιτιστικό Κέντρο προβλέπονται 4 βασικά κτι
ριακά συγκροτήματα πού εκπροσωπούν 5 κύριες λειτουρ
γίες: 

»α. Μουσική - χορός 
»β. 'Ενημέρωση 

»γ. Θέατρο- Θεάματα 

»δ. Εικαστικές Τέχνες 

»ε. Προβολή τής ίστορικής πορείας τής tλληνικής τέ

χνης 

»Είδικώτερα, τά προβλεπόμενα κτιριακά συγκροτήμα

τα είναι τά έξής : 

»I. Τό συγκρότημα Μουσικής καί Χορού, πού τοποθε
τείται στήν δυτική πλευρά του χώρου μέ συνολική επιφά

νεια 5.500 τετραγ. μέτρα. 
»2. Τό Πολεμικό Μουσείο, πού θά χρησιμοποιηθεί ώς 

Κέντρο 'Ενημερώσεως καί Διοικήσεως. 

»3. Τό συγκρότημα τών θεαμάτων, πού περιλαμβάνει 
θέατρο, κινηματογράφο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 

τοποθετείται στό μέσο του χώρου καί καλύπτει συνολικά 

επιφάνεια 13.500 τετραγ. μέτρων. 
»4. Τό συγκρότημα τών Είκαστικών Τεχνών καί προ

βολής τής ίστορικής πορείας τής έλληνικής τέχνης τοπο

θετείται στήν άνατολική πλευρά του χώρου, rοστε νά άπα

τελέσει ένιαίο σύνολο μαζί μέ τήν 'Εθνική Πινακοθήκη, 

μετά τήν επέκταση γιά τήν άναγκαία όλοκλήρωσή της . 

»Σύμφωνα μέ πρόταση τού κ. πρωθυπουργού δημιουρ

γείται νέο μεγάλο Μουσείο τής 'Ιστορίας τής 'Ελληνικής 

τέχνης, ε{ς τίς αίθουσες του όποίου θά παρουσιάζεται μέ 

αυθεντικά άντιπροσωπευτικά εργα ή διαδρομή δλων τών 

εποχών τής tλληνικής τέχνης . 

»Τό Μουσείο τούτο, ή εθνική σημασία του όποίου είναι 

προφανής, θά είναι καί κέντρο έκπαιδεύσεως πού θά έπιτρέ-
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πει τήν όλοκλήρωση τής έκτιμήσεως τής ό.διάκοπης προ

σφοράς τών ·Ελλήνων στόν πολιτισμό τής ό.νθρωπότητας 

καί ό.πό τό όποίο θά ό.ναδύεται ό.νάγλυφη ή έθνική μας 

ταυτότητα καί ή πορεία τής παραδόσεώς μας. 

)) • Ο βασικός στόχος τής ό.ρχιτεκτονικής μελέτης ήταν 
νά βρεθεί ή κατάλληλη λύση, rοστε νά διαμορφωθουν δλοι 

ο{ ό.ναγκαίοι ώφέλιμοι κλειστοί χώροι μέ τήν παράλληλη 

διατήρηση δσο τό δυνατόν περισσοτέρων υπαιθρίων καί 

κατάλληλα διαμορφωμένων γιά υπαίθριες πολιτιστικές έκ

δηλώσεις, γεγονός πού έπιβάλλεται ό.πό τήν Ι:λληνική πα

ράδοση καί τίς κλιματολογικές συνθήκες του τόπου μας. 
)) ·Ενδεικτικά ό.ναφέρεται δτι άπό τό σύνολο τών 

ι ι5 .000 , τετραγ. μέτρων τής περιοχής του Πνευματικου 

Κέντρου, μόνον τά 47.000 τετραγ. μέτρα θά καλυφθουν άπό 
τά προβλεπόμενα Ί'j τά υφιστάμενα κτιριακά συγκροτήμα

τα, ένώ 68.000 τετραγ. μέτρα θά διαμορφωθουν σέ πράσινο. 

)) ·Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ~δωσε τέλος έντολή 
νά μελετηθή ή δυνατότητα έντάξεως στό δλο συγκρότημα 

καί του κτιρίου τών Φίλων τής Μουσικής στή λεωφόρο 

Βασιλίσσης Σοφίας. Τό ~ργο αυτό, έντασσόμενο στό Πο

λιτιστικό Κέντρο, θά βοηθήση στήν πραγματοποίηση τών 

πολιτιστικών προγραμμάτων του Κέντρου στόν τομέα τής 

μουσικής, του θεάτρου, τής όπερας καί τών συνεδρίων. 

)) ·Η συνολική δαπάνη γιά τό πρόγραμμα τών νέων κτι
ρίων, τό όποίο υπολογίζεται νά έκτελεσθεί έντός πενταετί

ας, θά ό.νέλθει στό ποσό τών τριών δισεκατ. περίπου. Διευ

κρινίζεται δτι ή χρηματοδότηση του ~ργου αυτου έξασφα
λίζεται ό.ποκλειστικά ό.πό έκποίηση τής περιουσίας του 

Δημοσίου, γιά τήν ό.ξιοποίηση τής όποίας συνεστήθη ώς 

γνωστόν ή Κτηματική 'Εταιρία. 

»Σημειώνεται γιά άλλη μιά φορά ή μεγάλη σημασία του 

~ργου, τό όποίο δέν άφορά μόνο τήν 'Αθήνα άλλά όλό

κληρη τήν ·Ελλάδα καί προβλέπεται νά ό.ποβεί ή έθνική 

εστία πολιτιστικής ό.κτινοβολίας. 'Επανειλημμένα ό πρό

εδρος τής Κυβερνήσεως ~χει τονίσει δτι ή ~λλειψη παρο

μοίου πολιτιστικου κέντρου στήν χώρα μας εΙ χε άποφασι

στική έπίδραση στήν προαγωγή τών τεχνών καί δτι ή όλο

κλήρωση καί λειτουργία του στά προσεχή ~τη θά προσδώ

σει διεθνή λάμψη στίς ελληνικές τέχνες καί θά ό.ποτελέσει 

τό κέντρο ό.διάκοπης παρουσιάσεως tής καλλιτεχνικής 
παραγωγής καί τό σημείο ελξεως καί ό.ναφορaς τών πολι

τιστικών έκδηλώσεων του ~θνους. ~Οπως χαρακτηριστικά 

~χει υπογραμμίσει ό πρωθυπουργός, μέ τό Πολιτιστικό 

Κέντρο παρέχεται ή ευκαιρία ό.ξιοποιήσεως τής έθνικής 

κληρονομίας. Στούς νέους όρίζοντες πού ό.νοίγονται ένώ

πιον τών ·Ελλήνων, τό πνευμα καί ή τέχνη μπορεί νά ό.πο

τελέσουν ό.ποφασιστικό παράγοντα δυναμικi'jς παρουσίας 

τής ·Ελλάδος στό διεθνή χώρο». 

·Ο Β. Βασιλείου θά συνδέσει, σέ μεταγενέστερο 

δημοσίευμά του, τή δημιουργία του Πολιτιστικοί) 

Κέντρου μέ τήν ίδέα τfjς δυναμικής ένσωματώσεως 

τfjς ·Ελλάδος στό εύρωπαϊκό πολιτιστικό «γίγνε

σθαι»: 

Τά πολιτιστικά δράματα ένός έθνικου ήγέτη - ό.ρχη

γου σήμερα του Κράτους- πού διακρίνεται γιά τόν ρεαλι

σμό του, έμπνέονται ό.πό τήν πεποίθηση δτι ή χώρα μας, 

έκτός ό.πό τόν πλουτο καί τήν μοναδικότητα τής κληρονο-

μίας της, διαθέτει καί ενα ό.νθρώπινο δυναμικό πού ό.ποδει

κνύει καί σέ διεθνές έπίπεδο, μέ σημαντικές έπιδόσεις, τήν 

δημιουργικότητά του. Στόχος εΙναι -εΙπε ό κ. Καραμαν

λής- νά δημιουργηθουν στόν τόπο μας ο{ δυνατότητες 

rοστε ή 'Ελλάς ν' ό.κτινοβολεί πνευματικά καί ν' ό.ποτελεί 

πόλο ελξεως. Διότι, άν δέν μπορουμε νά ό.νταγωνισθουμε 

στόν υλικό τομέα τίς μεγάλες καί πλούσιες χώρες, μπορου

με ό.σφαλώς νά τίς συναγωνισθουμε στόν πολιτιστικό το

μέα. 

'Από εΙκοσαετίας .-δπως θά Ιδουμε καί στή συνέχεια 

του μελετήματός μας- ώς «ήγέτης πού Ί'jξερε νά βλέπει 

μακρυά» ~τεινε στή δημιουργία τών προϋποθέσεων γιά τήν 

πληρέστερη άνάπτυξη των πολιτιστικών μας δυνατοτήτων. 
WΕτσι, προγραμμάτισε τή δημιουργία του Πολιτιστικου 

Κέντρου τών 'Αθηνών. Χρειάστηκε νά υπερπηδηθουν 

πολλά έμπόδια, νά έξευρεθουν ό.παραίτητοι χώροι, νά έξα
σφαλισθουν ο{ άναγκαίοι πόροι καί νά έκπονηθεί ενα πλή

ρες οΙκοδομικό καί λειτουργικό πρόγραμμα γιά νq άντα

ποκριθεί στίς δλο καί αυξανόμενες άνάγκες τής καλλιτε
χνικής μας ζωής. 

Τό Πολιτιστικό Κέντρο, ώς υπηρεσία αυτοδιοικούμενη 

καί ό.ποκεντρωμένη, θά ό.παρτισθεί άπό τό κέντρο εικα

στικών τεχνών ('Εθνική Πινακοθήκη -Μουσείο 'Αλεξάν

δρου Σούτζου, Μουσείο Σύγχρονης τέχνης, πτέρυγες Ιδιω

τικών συλλογών), κέντρο θεάτρου καί καλλιτεχνικών έκ

δηλώσεων (δύο αίθουσες θεάματος τών 1.200 καί 800 θέσε
ων γιά θέατρο πρόζας), λυρική σκηνή, ξένα συγκροτήμttτα, 
ταινιοθήκη, καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί καί κέντρο μου

σικής καί χορου (Μουσική 'Ακαδημία, Κρατική Σχολή 

χορου κ.ά.). Τό Πολιτιστικό Κέντρο θά στεγασθεί σ' ενα 

μεγάλο σύνολο κτιριακών συγκροτημάτων σέ ένοποιούμε

νο χώρο ι ιο.οοο τετραγωνικών μέτρων περίπου. 

Στά πλαίσια τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τό Πολιτι

στικό Κέντρο (στό «τρίγωνο» τής Ριζαρίου) θά κληθεί νά 

παίξει σημαντικό ρόλο κατοχυρώνοντας τήν γνησιότητα 
τής πολιτιστικής μας φυσιογνωμίας καί παράλληλα διευρύ

νοντας τά σύνορα τής ό.πηχήσεως τών καλλιτεχνικών καί 

πνευματικών δημιουργημάτων του λαου μας καί μεταφέ

ροντας στήν • Ελλάδα δ, τι καταξιώνεται σάν έπίτευγμα τών 
άλλων λαών στόν τομέα αυτό. 

Βέβαια ενα τέτοιο ~ργο δέν γίνεται μέσα σέ μία στιγμή. 

Ή 'Αγγλία καί ή Γαλλία άποτελουν δύο ευρωπαϊκές χώ

ρες, δπου ή προσπάθεια γιά τήν ίδρυση Πολιτιστικών 

Κέντρων υπήρξε ή πιό συστηματική άλλά καί ή πιό μα

κροχρόνια. 

Αυτή ή ένότητα τών όραματισμών πού ή πραγμάτωσή 

τους βρίσκεται <<έν κινήσει» άπαυγάζει άπό τήν βαθειά 

πίστη του Καραμανλή δτι τά ~θνη τοποθετουνται στήν 

ιστορία, κυρίως μέ τίς πολιτιστικές τους έπιδόσεις. «Κανέ
νας ποτέ λαός - κήρυξε - δέν έπιβλήθηκε στήν παγκό

σμια συνείδηση μέ έπιτεύγματα ύλικά. ·Επιβλήθηκαν οί 

λαοl έκείνοι πού έδημιούργησαν πολιτισμό καl μέ τόν πο

λιτισμό τους έγραψαν Ιστορία». 

WΕρχεται στό νου ό προφητικός στίχος του Σικελιανου: 

«Ή 'Ελλάδα θέ νά γυρίσει νά βρεί τήν Έλλάδα»126 • 

12 ΜΑpτΙΟΥ 1980 

Προχωρεί μέ έντατικό ρυθμό ή έργασία γιά τόν 
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καθορισμό τ&ν όρειν&ν καί προβληματικών περιο

χών τfjς χώρας, ώστε νά έξασφαλιστουν εγκαιρα γιά 

τόν πληθυσμό τους τά ευεργετήματα πού προβλέπουν 

οί σχετικοί κανονισμοί τfjς ΕΟΚ. 

'Όπως άνακοίνωσε δ ύπουργός Γεωργίας, εχουν 

ήδη έξεταστεί τά έδαφοκλιματικά, οίκονομικά καί 

άλλα χαρακτηριστικά τ&ν Δήμων καί Κοινοτήτων 35 
νομών τfjς χώρας. ·Από τήν άξιολόγηση τ&ν χαρα

κτηριστικών αυτ&ν, διαπιστώθηκε δτι 1.850 Κοινό
τητες περίπου, έπί συνόλου 4.300, ε{ναι δυνατό νά 
περιληφθοuν στή ζώνη τ&ν περιοχών πού μειονε

κτοuν, έν& μέ τήν δλοκλήρωση τfjς έργασίας ύπολο

γίζεται δτι, περισσότερες άπό τό 50% τ&ν Δήμων καί 
Κοινοτήτων τfjς χώρας, μέ εκταση 60 έκατ. στρεμμά
των περίπου, θά χαρακτηριστοuν όρεινές καί προ

βληματικές περιοχές. 

·Η έργασία του καθορισμοί) τ&ν προβληματικών 

ζωνών ύπολογίζεται δτι θά δλοκληρωθεί έντός του 

'Ιουνίου καί ή σχετική πρόταση θά ε{ ναι ετοιμη νά 

ύποβληθεί έπίσημα στήν Κοινότητα τόν 'Ιανουάριο 

του 1981, ώστε οί γεωργοί των όρειν&ν περιοχών νά 
έπωφεληθοuν άπό τά κοινοτικά ευεργετήματα άπό τό 

πρώτο ήδη ετος τfjς έντάξεως. 

12-20 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

Συζητείται καί ψηφίζεται άπό τή Βουλή τό νομο

σχέδιο <<Περί αυξήσεως τών άποδοχ&ν τ&ν έν γένει 
ύπαλλήλων, πολιτικών, στρατιωτικών καί ύπαλλή

λων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεις συναφών θεμάτων τροπο

ποιήσεων καί συμπληρώσεως φορολογικών καί άλ

λων τινων διατάξεων». 

'Ο ύφυπουργός τ&ν Οίκονομικ&ν, Κ. Παπαρρη

γόπουλος, έπεσήμανε τά κύρια σημεία του νομοσχε

δίου ώς έξfjς: 

«Τό ύπό κρίσιν σχέδιο νόμου εΙναι iδιαιτέρας σημασίας 

καί επείγοντος χαρακτήρος. Δι' αύτοϋ προβλέπεται ή ρύ

θμιση καί ή αϋξηση των άποδοχών των δημοσίων ύπαλλή

λων καί των συνταξιούχων διά τό τρέχον ετος, άλλά καί ή 

ρύθμιση επειγόντων φορολογικών καί δασμολογικών κ.λπ. 

θεμάτων επειγούσης φύσεως, τά όποία εχουν σχέση μέ τόν 

εκτελούμενον κρατικόν προϋπολογισμόν. ·Η Κυβέρνηση 

άνέλαβε τήν εύθύνη καί ενέκρινε, μέ άπόφαση τοϋ ύπουρ

γοϋ Οίκονομικών, τήν πληρωμή των αύξήσεων των δημο

σίων ύπαλλήλων καί των συνταξιούχων άπό 1.1.80. 
»Πέραν τών μισθολογικών διατάξεων, ύπάρχουν καί 

φορολογικές καί δασμολογικές ρυθμίσεις πού θά iσχύσουν 

φυσικά, άπό τfjς δημοσιεύσεως τοϋ Νόμου είς τήν 'Εφημε

ρίδα τfjς Κυβερνήσεως, άλλά καί iδιαίτερες διατάξεις περί 

φορολογίας καί κληρονομιών, πού θά ίσχύσουν άπό Ι Νο

εμβρίου 1979»127• 

13 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

'Ο πρόεδρος Τοντόρ Ζίφκωφ, έν& διέρχεται άε

ροπορικ&ς πάνω άπό τό έλληνικό εδαφος μέ κατεύ-

θυνση πρός τή Λιβύη, άπευθύνει μήνυμα στόν πρό

εδρο Κ. Τσάτσο: 

«Πετώντας πάνω άπό τό εδαφος τfjς 'Ελληνικής Δημο

κρατίας, σdς άπευθύνω, καί δι' ύμών πρός τόν φίλο λαό τfjς 

'Ελλάδος, τούς πλέον έγκαρδίους χαιρετισμούς μου καί τίς 

καλύτερες εύχές μου γιά εύτυχία καί εύημερία. 'Εκφράζω 

τήν πεποίθηση δτι οί εύνοϊκά άναπτυσσόμενες έλληνο

βουλ γαρικές σχέσεις θά ένισχύονται καί θά διευρύνονται 

συνεχώς, έν όνόματι τfjς καλfjς γειτονίας, τfjς κατανοήσε

ως καί συνεργασίας, πρός τό συμφέρον τών δύο έθνών, τfjς 

είρήνης καί άσφαλείας στά Βαλκάνια καί σ' δλόκληρο τόν 
κόσμο». 

Στό μήνυμα του Βούλγαρου προέδρου άπάντησε ό 

πρόεδρος τfjς ·Ελληνικής Δημοκρατίας, διατυπώ

νοντας ευχαριστίες καί ευχές γιά τόν ϊδιο καί τό λαό 

τfjς Βουλγαρίας. 

14 ΜΑFτΙΟΥ 1980 

'Ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας καί του 

πρωθυπουργοί), Κ. Καραμανλή, δρκίζεται ό Στ. Μά

νος ώς πρώτος ύπουργός Χωροταξίας, Οίκισμοu καί 

Περιβάλλοντος. 

15 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

'Απονέμεται στόν Κ. Καραμανλή τό χρυσό με

τάλλειο «Ρομπέρ Σουμάν» γιά τό ετος 1979. Ή έπί
δοση του βραβείου εγινε στή Montigny-Les-Metz, 
άπό τόν πρόεδρο τfjς γαλλικής Γερουσίας • Αλαίν 
Ποέρ. 'Ο Κ. Καραμανλής, έξαιτίας άνυπέρβλητου 

κωλύματος, δέν κατόρθωσε νά παραστεί στήν τελετή 

καί άντιπροσωπεύτηκε άπό τόν Ε. 'Αβέρωφ. 

·Ο πρόεδρος τfjς Γερουσίας, κατά τήν τελετή τfjς 

έπιδόσεως του βραβείου, άνέγνωσε τήν άκόλουθη 
προσφώνηση: · 

«Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι πρεσβευταί, 

κυρίες καί κύριοι, άγαπητοί μου φίλοι, 

»Μέ μεγάλη εύχαρίστηση παραδίδω σήμερα στόν κ. 

Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρωθυπουργό τής έλληνικής 

Δημοκρατίας τό Χρυσό Μετάλλειο "Ρομπέρ Σουμάν", μιά 

διάκριση πού άπονεμήθηκε σέ τόσα μεγάλα όνόματα τfjς 

{στορίας τfjς Εύρώπης. 

»Σήμερα, γιά πρώτη φορά άπό τότε πού ή διάκριση 
αύτή καθιερώθηκε, τιμοϋμε μιά προεξέχουσα προσωπικό

τητα ένός Κράτους τό όποίο δέν εΙναι άκόμα έπίσημα μέ

λος τής Εύρωπαϊκfjς Κοινότητας, άλλά τό όποίο θά εΙναι δ 
δέκατος έταίρος τfjς Κοινοτικής Εύρώπης σέ διάστημα μι

ιφότερο τοϋ ένός ετους. 

»'Υποδεχόμενη τήν 'Ελλάδα, ή Κοινότης δέν πράττει 

κατά βάθος τίποτε άλλο άπό τοϋ νά έπιστρέψει στίς πηγές 

της. Διασχίζει ενα συμπληρωματικό στάδιο στό δρόμο τής 

επανακτήσεως τών φυσικών της γεωγραφικών δρίων: ετσι 

εΙναι πού ή θέληση των ίδρυτών πατέρων τής Εύρώπης, 

πού δέν εΙχαν καθόλου τήν πρόθεση νά περιορίσουν στούς 

εξ ι τόν άριθμό τών έταίρων, τείνει βαθμιαία νά ύλοποιηθεί. 
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>> ~Αν ή Εύρώπη τής ίστορίας προσεγγίζει τήν Εύρώπη 

τής γεωγραφίας, αύτό τό όφείλει σέ άνθρώπους δπως ό Κ. 

Καραμανλής. Σέ τέτοιους άνθρώπους πού γνωρίζουν δτι ή 

οίκ:οδόμηση μιάς ενωμένης Εύρώπης άποτελεί τήν μοναδι

κή τύχη των έθνών-Κρατών μας. Σέ τέτοιους άνθρώπους 

πού κατανόησαν δτι ή μοίρα τών έθνών πού άνήκ:ουν στό 

τμήμα αύτό του κόσμου πού όνομάζεται Εύρώπη , εlναι 

άναπόσπαστη άπό τήν προσπάθεια συνεργασίας πού άνα

λήφθηκ:ε άπό μερικά άπό αύτά μέσα στό πλαίσιο τής Κοινό
τητας . 

» Ό κ: . Καραμανλής γεννήθηκε τό ι 907 στήν Πρώτη, 

κοντά στίς Σέρρες, στήν άνατολικ:ή Μακεδονία. 

»Μετά άπό σπουδές Νομικής στό Πανεπιστήμιο των 

· Αθηνών, έπιστρέφει στή γενέτειρά του πόλη γιά νά έξα

σκ:ήσει τό έπάγγελμα του δικηγόρου . 

»·Εν τούτοις, ή πολιτική σταδιοδρομία τόν έλκ:ύει κ:αί 

ήδη σέ ήλικ:ία είκ:οσιοκ:τώ έτών έκ:λέγεται βουλευτής. Πέν
τε εlναι τά χαρακτηριστικά πού κ:υριαρχοί\ν στήν ύποδει

γματικ:ή αύτή σταδιοδρομία: ή πρώιμη έξέλιξη, ή μακρο

βιότητα, ή πίστη , ή δραστηριότητα κ:αί ή δημοτικότητα. 
»Βουλευτής στά εiκ:οσιοκ:τώ του χρόνια, γίνεται ύπουρ

γός σέ ήλικ:ία τριανταεννέα έτών κ:αί άναδεικ:νύεται πρω

θυπουργός τό ι955, σέ ήλικ:ία σαρανταοκ:τώ έτών. 

» ' Η πρωθυπουργική του σταδιοδρομία πού άρχισε τ~ 
ι955, διακόπτεται μόνο τό ι963 . ' Αναδείχτηκε κ:αί πάλι 

πρωθυπουργός τό ι 974 κ:αί έξασκ:εί πάντα τά ύψηλά του 
καθήκοντα γιά τό μείζον καλό τής χώρας του . 

»'Η πίστη κ:αί ή άφοσίωση του κ: . Καραμανλή στίς 

ύποχρεώσεις του άποτελεί ~να άλλο έξαίρετο χαρακτηρι

στικό αύτής τής προσωπικότητας . Δέν διστάζει νά άπα

συρθεί άπό τήν πολιτική ζωή κατά τή διάρκεια τής δικτα

τορίας του Μεταξά. Τό ίδιο κάνει κ:αί μετά άπό τίς έκ:λογές 

του Νοεμβρίου ι963. Πραγματοποιεί τή "διάβαση τής έρή

μου" στήν πρωτεύουσά μας κ:αί παρακολουθώντας άπό πο

λύ κοντά τήν πολιτική κατάσταση τής ' Ελλάδος συνάπτει 

σχέσεις στενής φιλίας μέ τίς κυριότερες προσωπικότητες 

της πολιτικής μας ζωής. ·Από τό κ:ρησφύγετό του στό Πα

ρίσι καταγγέλλει εντονα τό στρατιωτικό καθεστώς πού ήλ

θε στήν έξουσία τό ι967, μέσα στό λίκνο τfjς δημοκρατίας. 
'Η εκ:λειψη τής έλευθερίας θά διαρκέσει επτά χρόνια. Καί 

παρουσιάζεται ώς ό άνθρωπος πού εστειλε ή Θεία Πρόνοια 

γιά νά όρκ:ιστεί πρωθυπουργός, τήν 24ην 'Ιουλίου ι974, 

μιά {στορικ:ή ήμερομηνία γιά τήν 'Ελλάδα. 

»'Η δραστηριότητα του κ:. Καραμανλή δέν άμφισβη

τείται κ:αί εlναι άπαράμιλλη. ·Από τό ι955 μέχρι τό ι963 

εlναι ό πρωτεργάτης τής οiκ:ονομικ:ής άναπτύξεως κ:αί 

άναβαθμίσεως τής 'Ελλάδος· βελτιώνει τίς έξωτερικ:ές 

σχέσεις τής χώρας του, πραγματοποιώντας έπίσημες έπι

σκ:έψεις στίς κ:υριώτερες πρωτεύουσες του κόσμου, δπου 

γίνεται δεκτός ώς άρχηγός Κράτους πρώτης τάξεως. 'Η 

Κυβέρνησή του έθνικ:ής σωτηρίας έπιτελεί σπουδαίο εργο 

κατά τή διάρκεια τής εύαίσθητης περιόδου πού άκ:ολουθεί 

τήν άποχώρηση των συνταγματαρχών. ·Από τότε κ:αί ένώ 

έδραιώνει τήν οiκ:ονομικ:ή άνάπτυξη · τής ' Ελλάδος κ:αί 

φροντίζει γιά τήν έξεύρεση λύσεως στό όδυνηρό κυπριακό 
πρόβλημα, ένδυναμώνει τήν άνεξάρτητη θέση τής χώρας 

του άπέναντι των "'Υπερδυνάμεων" . 

»Τό τελευταίο άλλ • οχ ι κ:αί τό λιγότερο σημαντικό άπό 

τά χαρακτηριστικά αύτής τής προσωπικότητας, ε{ναι ή 

έξαιρετικ:ή του δημο-σικ:ότητα .• ο σημερινός πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας, κ: . Κωνσταντίνος Τσάτσος, περιέγραψε καλ

λίτερα άπό δσο έγώ θά μποροuσα νά κάνω, τήν ύποδοχή 

τήν όποία ό άθηναϊκ:ός πληθυσμός έπεφύλαξε στόν κ: . Κα

ραμανλή κατά τήν έπάνοδό του , πρό ~ξι έτών. ΥΟταν άνα

φέρθηκ:ε τό δνομά του, γράφει, "μιά πολιτική βακχεία, πού 
ποτέ πρίν δένε{ χε παρατηρηθεί, άρχισε σέ δλες τίς πόλεις 

κ:αί σέ δλες τίς π~λίχνες τής χώρας. Ποτέ ή φωνή του λαου 
δέν ύπήρξεν ίσχυρότερη . Στό μέσο ενός πλήθους σέ παρα
λήρημα, τό άεροπλάνο, τό όποίον εΙχε τεθεί στή διάθεση 

του Καραμανλή άπό τόν πρόεδρο Ζισκ:άρ ντ ' Έσταίν 

προσγειώνεται στήν 'Αθήνα. Μιά ώρα άργότερα, ό Καρα

μανλής ήταν πρωθυπουργός. ' Εκείνοι πού δέν τόν ήθελαν 
τόν δέχτηκαν έκ:όντες άκ:οντες. 'Η άνθρωποθάλασσα τούς 

ε{χε κατακλύσει" . 

»'Η πολλαπλότητα των καθηκόντων πού άναλάβατε, ή 

συνετή έναλλαγή των περιόδων δράσεως κ:αί των περιόδων 

περισκέψεως στήν σταδιοδρομία σας, ή μακρά σας παρα

μονή στή χώρα μας πού γνωρίζω δτι γιά σάς εΙναι μιά 

δεύτερη πατρίδα, σάς κατέστησαν πολιτικό άνδρα πρώτης 

τάξεως πού δέν διαχωρίζει ποτέ μεταξύ τους προβλήματα 

έσωτερικ:ής πολιτικής κ:αί τά προβλήματα έξωτερικ:ής πο
λιτικής. Μέ αύτή τήν προοπτική πάντα έργαστήκ:ατε γιά 

μιά προσέγγιση τής ' Ελλάδος μέ τήν Εύρώπη κ:αί γιά μιά 

έμβάθυνση τής συνεργασίας στήν Εύρώπη . Αύτή τή δράση 

ύπέρ μιάς ενωμένης Εύρώπης χαιρετίζουμε κ:αί εορτάζουμε 

σήμερα. 

»Προτοί\ δμως άποτίσουμε φόρο τιμής στήν έπίμονη 

κ:αί άποφασιστικ:ή δραστηριότητα πού έπιδείξατε, θά ήθε

λα νά είπω πόσο αύτή ή Εύρώπη, ή Εύρώπη μας, εlναι ή 

πνευματική κόρη, ή κληρονόμος τής 'Ελλάδος, τής γfίς 

αύτής δπου άποτελεί τήν πηγή τής πνευματικής μας ζωfjς. 

»'Η 'Ελλάς εδωσε τά πάντα, ή σχεδόν τά πάντα, στήν 

Εύρώπη . Τής εδωσε τό δνομά της . Κυρίως δμως τής κλη

ροδότησε τόν άνθρωπισμό πού εlναι ή κοινή άλλά κ:αί ή 
πιό πολύτιμη κληρονομιά μας. Εiδωλολατρικ:ός, βέβαια, 

άνθρωπισμός, ό όποίος δμως θά έμπλουτιστεί μέ τή συνει

σφορά του χριστιανισμου. 'Η βούληση του σκέπτεσθαι 

τόν άνθρωπο ώς κέντρο κ:αί "μέτρο δλων των πραγμάτων". 

"'Ελληνικό θαί\μα" , δπως συνοψίζεται περηφανώς άπό τόν 

χορό τής 'Αντιγόνης: 

»"Πολλά εlναι τά θαύματα του κόσμου, κανένα δμως 

δέν θά μπορουσε νά ε{ναι πιό θαυμαστό άπό τόν άνθρωπο ... 
'Εκπαιδεύτηκε στήν τέχνη του λόγου, στήν τέχνη τfjς όξύ

νοιας κ:αί των νόμων πού διέπουν τίς πόλεις... ~Ας εΙ ναι 

ίσχυρός στό άστυ αύτός πού συνενώνει τούς νόμους τfjς 

χώρας του κ:αί τή δικαιοσύνη ... " . 
»Πρόθεση νά έγκ:αθιδρυθεί ή βασιλεία του άνθρώπινου 

προσώπου. 'Ο άνθρωποκ:εντρισμός αύτός συνοδεύεται άπό 

μιά σειρά "διαλεχτές ποικιλίες πολιτισμοί\", τίς όποίες κ:αί 

σήμερα άκ:όμα, δέν μπορουμε παρά νά παραδεχτοί\με. 

»Ή διάσημη όμιλία του Περικλή, τήν όποία άναφέρει 

ό Θουκυδίδης στήν 'Ιστορία τοί\ Πελοποννησιακ:ου Πολέ

μου, μοί\ φαίνεται δτι άποδίδει πιστά τά χαρακτηριστικά 

του ελληνικοί\ ~ Αστεος, ενός φιλελεύθερου ~ Αστεος, 

άνοιχτου σέ δλους, έστίας μορφώσεως κ:αί πνευματικ:fjς 

ζωής. ·Ενάσκηση τής έλευθερίας στό συλλογικό καθώς 

κ:αί στό άτομικ:ό έπίπεδο · σεβασμός του άλλου "άν ένεργεί 
δπως του άρέσει"· άνοχή στίς iδιωτικ:ές σχέσεις· τήρηση 
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του νόμου. Γt' αuτό καί τό άθηναϊκό ~ Αστυ δέν εΙ ναι τό 

λυπηρό βασίλειο μιίiς παγωμένης άρετής. Οί άναψυχές εΙ

ναι άπειράριθμες, μιά ζωή θορυβώδης καί γραφική γεμίζει 

κάθε μέρα τήν 'Αγορά. Οί θρησκευτικές τελετές προσφέ

ρουν μεγαλοπρεπή θεάματα, δπου δ πατριωτισμός καί ή 

άφοσίωση στήν πατρίδα εκθειάζονται. 'Η τραγωδία άφη

γείται τήν ίστορία του ~ Αστεος. 'Η δημοκρατία εΙ ναι μιά 

γιορτή. 

))Οί άνθρωποι επιδίδονται σέ μιά ζωή χωρίς καταναγ

κασμούς "καλλιεργώντας τό ώραίο μέσα στήν άπλότητα 

καθώς καί τά επιτεύγματα του πνεύματος χωρίς τήν ελλει

ψη σταθερότητας". Ίκανοποιουν μιά άφιλοκερδή περιέρ

γεια πού, χωρίς άμφιβολία, εΙναι ή πιό άρχαία μορφή του 

επιστημονικου πνεύματος. Τηρουν έπίσης καί θέτουν σέ 

έφαρμογή τό μέτρον, πού τόσο πολύ άγαπουσε δ 'Αριστο

τέλης. Καί δ Περικλής συμπεραίνει: "τολμώ νά τό είπώ, τό 

~ Αστυ μας, στό σύνολό του, εΙ ναι γιά τήν ·Ελλάδα ενα 

ζωντανό μάθημα", δπως καί ή άρχαία Έλλάς εlναι ενα 

ζωντανό μάθημα γιά τήν Εuρώπη, ενα ζωντανό μάθημα μέ 

διπλό τίτλο καί iδιότητα. 
)) ·Η ίστορία μdς διδάσκει πόσο δραματική ύπήρξε ή 

διαίρεση μεταξύ των άντιζήλων πόλεων, πόσον αγονοι 

ύπήρξαν ο{ πόλεμοι πού εγιναν άνάμεσά τους, μολονότι, 
ούσιαστικά, άνήκαν σέ μιά πιό εξέχουσα οντότητα, τόν 

ελληνισμό, καί δτι οί άξίες πού διδάσκονταν καί εκθειά

ζονταν χθές άποτελουν καί σήμερα άκόμα τήν κοινή κλη

ρονομιά του "μικρου μας δυτικου άκρωτηρίου τής 

'Ασίας". Καί εΙναι άκριβώς αύτή ή κοινή κληρονομιά, ή 

προσήκουσα σέ μdς, πού άπειλείται άπό τήν έξέλιξη του 

σύγχρονου κόσμου. 

)) ·Ο άνθρωπισμός κανονιοβολείται άπό εναν ϋπουλο 
ύλισμό πού ε{ ναι δ καρπός τής θαυμαστής άλλ' άνεπαρκώς 

ελεγχόμενης άναπτύξεως των έπιστημών καί των τεχνολο

γογιών. Τό άνθρώπινο πλάσμα τείνει νά γίνει ενα μέσο: 

άποτελεί, όλοένα καί λιγότερο, ενα σκοπό. 

>>'Η ελευθερία, ή πανηγυρική καί στομφώδης άρχή πού 

άναγράφεται στήν προμετωπίδα δλων των Κρατών του 

πλανήτη, δέν εlναι συχνά παρά αύταπάτη fj καί ψέμμα. 
Περισσότερο ή λιγότερο σ' όλόκληρο τό κόσμο, τά δι

καιώματα του άνθρώπου έμπαίζονται. 

)) · Η δημοκρατία, ή πλουραλιστική καί άντιπροσωπευ
τική δημοκρατία, πού μέχρι χθές άκόμα έμφανιζόταν ώς 

κατάκτηση ενός παγκόσμιου καί άμετάκλητου λειτουργή

ματος, άποτελεί σήμερα τό κληροδότημα μιdς μειοψηφίας 

Κρατών καί παντου εΙναι εύθραυστη. Ή "θέληση γιά μιά 

άπό κοινου ζωή" ύποχωρεί καί σβήνει εμπρός σ' ενα εντο

νο άτομικισμό. 

))Μέ μιά λέξη, τό ύπέρμετρο καί ή άνισορροπία κυρι

αρχουν στήν εσωτερική ζωή τών Κρατών, έπίσης καί στίς 

σχέσεις πού διατηρουν μεταξύ τους. 

))Ύπήρξατε άπό τούς πρώτους πού τό συνειδητοποιή

σατε καί στραφήκατε πρός εμaς. 

))Δέν εΙστε μόνον ενας έξέχων 'Έλλην πολιτικός. Ε{στε 

επίσης καί ενας μαχητής τής Εύρώπης καί ενας μαχητής 

άπό τήν πρώτη στιγμή. Στή διάρκεια τής τρίτης σας διακυ

βερνήσεως, σύμφωνα μέ τίς κοινοτικές συνθήκες, ή • Ελ
λάς ζητεί ενα θέσπισμα συνδέσεως, πρόλογο μιdς μελλον

τικής εντάξεως. 'Η Συνθήκη Συνδέσεως ύπογράφεται τήν 

9ην Μα ίου 1961, πράγμα τό όποίο σdς παρέχει ενα άδιαμ-

φισβήτητο δικαίωμα προτεραιότητας εναντι σέ όποιαδή
ποτε aλλη χώρα, νά καταστείτε πλήρες μέλος τής Κοινό

τητας. Μέ τή δική σας ιi>θηση, ή ·Ελληνική Δημοκρατία 

ζητεί έπίσημα, ήδη άπό τό 1975, νά γίνει πλήρες μέλος τής 
Εύρωπαϊκής Κοινότητας. Χάρη στή δική σας άποφασι

στικότητα οί διαπραγματεύσεις προοδεύουν, παρά τά 

άναπόφευκτα εμπόδια, καί τό ελληνικό Κοινοβούλιο επι
κυρώνει τή Συνθήκη 'Εντάξεως ijδη άπό τά τέλη του 'Ιου

νίου 1979. Τό σχέδιό σας δέν ε{ναι μόνο νά εντάξετε τήν 
οίκονομία σας σ' έκείνη των 9 Κρατών-μελών τής ΕΟΚ 
ιi>στε νά επωφεληθείτε των πλεονεκτημάτων μιdς μεγάλης 

άγορdς καί μιdς κοινής πολιτικής. ·Η φιλοδοξία σας ε{ναι 

aλλη καί ε{ναι ευγενής: φιλοδοξείτε νά συντελέσετε, στό 

μέτρο των μέσων πού διαθέτετε καί χάρις, είδικότερα, στήν 

προνομιουχο γεωγραφική σας θέση, στήν πολιτική ενωση 

τής Εύρώπης καί στήν ενίσχυση τής θέσεώς της στή διε

θνή σκηνή καί ενεργώντας μέ τρόπο ιi>στε, λόγω αύτής τής 

ενώσεως, ή Εuρώπη νά καταστεί πράγματι άνεξάρτητη. 
'Υπογραμμίσατε, κύριε πρωθυπουργέ, δτι ή ενοποίηση τής 

Εύρώπης εΙναι τό σημαντικότερο γεγονός στήν ίστορία 

τής ήπείρου μας. ΕΙμαι μεταξύ αύτών πού συμμερίζονται 

τήν γνώμη αύτή. Φρονώ έπίσης, δπως καί έσείς, δτι τό 

σχέδιο τής Εύρώπης εΙναι διπλό: στό εσωτερικό, νά εξα

σφαλιστεί ή οικονομική εύημερία, νά διασφαλιστεί ή 

έλευθερία καί ή δημοκρατία, νά οίκοδομηθεί μιά κοινωνία 
στήν όποία δ aνθρωπος θά εΙ ναι δ τελικός σκοπός καί, στό 

έξωτερικό, νά έξισσοροπηθουν οί σχέσεις μεταξύ των δυνά

μεων του κόσμου, νά εδραιωθεί ή παγκόσμια είρήνη καί νά 
έπικυρωθεί καί νά άναγνωριστεί δ πολιτισμός μας πού πρέ

πει καί πάλι νά γίνει ενα προϊόν έξαγωγής. Διότι, πραγμα

τικά, αύτό εΙναι εκείνο τό όποίο άνέκαθεν άποτέλεσε τήν 
πρωτοτυπία τής γηραιάς μας Εύρώπης. • Ο Πώλ Βαλερύ 
εγραψε: 

))"'Η ίδέα τής κουλτούρας, τής νοημοσύνης, των έξαί

ρετων εργων βρίσκεται, γιά έμdς, σέ μιά πολύ παλιά σχέση 

μέ τήν ίδέαπερί Εuρώπης. Τά άλλα μέρη του κόσμου εΙχαν 

θαυμαστούς πολιτισμούς, ποιητές πρώτης τάξεως, κατα
σκευαστές, άκόμη καί σοφούς. Κανένα δμως μέρος του κό

σμου δέν κατείχε τήν ίδιότυπη αύτή φυσική ίδιότητα τής 

πιό εντονης έκπεμπτικής ίκανότητας, συνδεδεμένης μέ τήν 

πιό εντονη άπορροφητική ίκανότητα. Τά πάντα ήλθαν 

στήν Εύρώπη καί τά πάντα προήλθαν άπό αύτή. ~Η σχεδόν 

τά πάντα". 

))Στούς σημαντικούς λόγους πού εκφωνήσατε άναφορι

κά μέ τήν Εύρώπη, θά ijθελα δλως ίδιαιτέρως νά επισημά

νω δύο ίδέες πού μου φαίνονται θεμελειακές. 'Η πρώτη 

ε{ναι δτι ή έθνική άνεξαρτησία δέν ε{ναι καθόλου άσυμβί

βαστη μέ τήν πανευρωπαϊκή δομή. 'Αντίθετα, μόνον ή 
ενωση θό. έπιτρέψει στήν Εύρώπη νά καταστεί πραγματικά 

άνεξάρτητη. Μέσα σέ ενα έπικίνδυνο κόσμο, πού κυριαρ

χείται άπό τίς ύπερδυνάμεις, δλα τά εθνη τείνουν νά άνα

συνταχθουν ιi>στε νά μπορουν νά διαθέτουν, δλα μαζί, στήν 

διεθνή σκηνή, κύρος καί επιρροή πού νά τούς έπιτρέπουν 

νά παραμένουν κύριοι του πεπρωμένου τους. ·Ο Ρομπέρ 

Σουμάν δέν έσκέπτετο άλλο πράγμα δταν εγραφε δτι κάθε 

ύπερεθνικός οργανισμός ύπερέχει του εθνους δχι γιά νά τό 

μειώσει, άλλά γιά νά παράσχει ενα εύρύτερο καί ύψηλότε

ρο πεδίο δράσεως. ·Ο ίδιος πρόσθετε: " Δέν είμεθα καί δέν 
θά γίνουμε ποτέ άρνητές τής πατρίδας, επιλήσμονες των 
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καθηκόντων πού !:χουμε άπέναντί της. ·Υπεράνω δμως κά

θε πατρίδας, άναγνωρίζουμε, όλοένα καί πιό εύδιάκριτα, 

τήν ϋπαρξη ένός κοινοu άγαθοu ... " . Τό κοινό αύτό άγαθό 
εlναι ή Εύρώπη . 

»Ή δεύτερη παρατήρηση πού θά ήθελα νά παρουσιά

σω άφορά τήν Εuρώπη σάν iδεώδες. Είπατε δτι πιστεύετε, 

μέ ζήλο σχεδόν θρησκευτικό, στό μεγάλο ρόλο πού ή Εύ

ρώπη μπορεί νά παίξει γιά τήν εύεξία όλόκληρης τής άν

θρωπότητας. Σ' αύτή τήν άποστολή της διαθέτει ενα πλεο

νέκτημα, ενα προνόμιο, εϊπατε, πού εlναι δτι "μπορεί νά 

προσφέρει στήν άνήσυχη νεολαία ενα ίδανικό, τήν ενωση 
τής Εύρώπης, καί, διά μέσου αύτής, μιά νέα άναγέννηση". 

Μιά νέα άναγέννηση, αύτό εlναι άκριβώς έκείνο πού περι

μένει ή Εuρώπη, αύτό εΙ ναι άκριβώς έκείνο πού περιμένει δ 

κόσμος. 

»'Η Κοινότητα i:δωσε πρόσφατα τρία παραδείγματα αύ

τή ς τής άπαραίτητης ζωτικότητας: έμβαθύνοντας τίς σχέ

σεις της μέ δρισμένες χώρες πού βρίσκονται στήν δδόν τής 

άναπτύξεως, προβαίνοντας στήν έκλογή του Εύρωπαϊκοu 

Κοινοβουλίου μέσω liμεσης καθολικής ψηφοφορίας, άπο

φασίζοντας νά ύποδεχτεί στούς κόλπους της τήν χώρα 

έκείνη πού ταυτίζεται μέ τό σημείο έκκινήσεως τής εύρω

παϊκής περιπέτειας. 

»~Ετσι, ή Κοινότητα προοδεύει, πιό άργά άπό δ,τι θά 

εύχόμασταν, πιό άργά άπό δ,τι θά έπιθυμοuσα πλήν δμως 

προοδεύει. 

»Πιστέψατέ με δτι συμμερίζομαι τήν άνυπομονησία 

σας νά τήν δείτε νά πραγματοποιεί ενα άλμα πρός τά έμ

πρός, ενα ποιοτικό άλμα άπό τόν οΙκονομικό στόν πολιτι

κό τομέα. 

»Νά εlστε.βέβαιος δτι ή έμπιστοσύνη σας στό μέλλον 

τής Εuρώπης μάς ένδυναμώνει καί σiiς εύχαριστοuμε, κύ

ριε πρωθυπουργέ, πού βοηθήσατε τήν χώρα μας νά είσέλ

θει στήν όδό τής ένωμένης Εύρώπης, ή όποία, έκεί πού 

τώρα βρισκόμαστε, εlμαι πεπεισμένος δτι εlναι ή μοναδική, 

έκείνη τής σωτηρίας γιά δ λα μας τά εθνη, είτε εΙ ναι μεγάλα 

είτε εlναι μικρά, του πολιτισμοί) πού δλοι έμείς έδώ άντι

προσωπεύουμε καί στόν όποίο παραμένουμε προσδεδεμέ

νοι καί πού δδηγεί, πέρα άπό τή σωτηρία, στήν εύημερία 

καί τό πραγματικό μεγαλείο. 

»·Η Εύρώπη, i:γραψε δ Ρομπέρ Σουμάν καί τόν παραθέ

τω : "Ή Εύρώπη πρέπει νά γίνει ενας δδηγός γιά τήν άν

θρωπότητα". 

»Γιά μιά άκόμα φορά σiiς εύχαριστώ καί παίρνω τό 

θάρρος νά σiiς άπονείμω, σάν φόρο τιμής γιά τήν δραστη

ριότητά σας, τό Χρυσό Μετάλλιο "Ρομπέρ Σουμάν" γιά 

τό ε τος 1979. 
»~Ας μείνει γιά σiiς ενα τεκμήριο τής εύγνωμοσύνης 

μας καί τών αίσθημάτων τά όποία, διά μέσου του προσώ

που σας, τρέψουμε γιά τή χώρα σας». 

Στήν προσφώνηση τοϋ 'Αλαίν Ποέρ, δ Ε. 'Αβέ

ρωφ άπάντησε ώς έξfjς: 

«Εlναι πολύ δύσκολο, δταν εlσαι 'Έλλην, νά άντιπρο
σωπεύσεις !:ξω άπό τήν χώρα σου μία άπό τίς πιό μεγάλες 

προσωπικότητες του σύγχρονου 'Ελληνισμοu. Καί εΙ ναι 

άκόμα πιό δύσκολο δταν τοuτο σημαίνει συγχρόνως ν' 

άντιπροσωπεύσεις τόν πιό διακεκριμένο Εύρωπαίο τής 

χώρας σου σέ ενα διεθνές συμπόσιο τόσο ύψηλοu έπιπέ

δου. 

»'Έχω πλήρη συνείδηση αύτών τών δυσκολιών. 'Αλλά 

λόγοι άνωτέρας βίας έπέβαλαν τήν άπουσία άπό τή σημε

ρινή τελετή του προέδρου Καραμανλή, δ δποίος μοu άνέ

θεσε νά παραστώ έδώ σήμερα. 

»~Ετσι, άμήχανος άπό τήν μεγάλη τιμή πού μοu i:γινε, 

βρίσκομαι άνάμεσά σας γιά νά σiiς διαβιβάσω πρίν άπό 

δλα τή βαθειά λύπη πού αίσθάνεται δ Κωνσταντίνος Κα

ραμανλής όντας ύποχρεωμένος νά λείψει άπό αύτή τήν τε

λετή, ή όποία του εΙναι δλως ίδιαιτέρως προσφιλής. Προ

σφιλής άφ' ένός γιά τά δσα πολιτικώς καί ήθικώς άντι

προσωπεύει, καί Ιάφ' έτέρου, λόγω τών προσωπικοτήτων 

πού συμμετέχουν. 

»Βρίσκομαι άκόμη μεταξύ σας γιά τίς θερμότατες εύχα

ριστίες του πρωθυπουργοί) τής 'Ελλάδος γιά τή μεγάλη 

τιμή πού του έκάματε. 'Ιδιαιτέρως οί εύχαριστίες του 

άπευθύνονται πρός σiiς, κ. πρόεδρε τής Γερουσίας καί τής 

'Επιτροπής, πρός σiiς κ. δήμαρχε τής ώραίας καί ίστορι

κής αύτή ς πόλεως, καί πρός τά μέλη τής 'Οργανωτικής 

'Επιτροπής. Μου άνέθεσε άκόμα νά σiiς πώ δτι αίσθάνεται 

ίδιαίτερη τιμή καί συγκίνηση πού έπελέγη φέτος γιά τό 

μετάλλιο πού φέρει τό βαρύ άπό κύρος όνομα του Ρομπέρ 

Σουμάν. 

»Τό μετάλλιο, πού στό πρόσφατο παρελθόν άπονεμή

θηκε σέ liνδρες οί δποίοι άπό τά ερείπια, τούς τάφους καί 

τά μίση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιούργη

σαν τήν άνθηση καί τήν άδελφοσύνη τής σημερινής Εύ

ρώπης. 

»Τό μετάλλιο, πού τό βαθύτερο νόημά του εΙναι ενας 

πυρσός εiρήνης καί έλευθερίας, δικαιοσύνης καί προόδου. 

UΕνας πυρσός αuτών τών μεγάλων {δανικών, πού τόσο 

εϋκολα εκφράζονται άλλά τόσο δύσκολα πραγματοποιοuν

ται. 

»Σήμερα, εuτυχώς, αύτά τά ίδανικά προωθοuνται πε

ρισσότερο άπό ποτέ άλλοτε. 'Ιδίως στήν γηραιά μας ήπει

ρο πού άλλοτε ήταν κατεστραμμένη άπό τούς πολέμους καί 

σήμερα προσπαθεί εΙλικρινώς όχι μόνο νά διατηρήσει τήν 

είρήνη, άλλά έπίσης νά τήν άσφαλίσει χάρη σέ ενα και

νούργιο πνεuμα, σέ καινούργιους θεσμούς, σέ μιά άσφαλή 

σταδιακή πορεία. 

»Κύριες καί κύριοι, 

»·Ο πολιτικός άνδρας πού !:χω τήν τιμή νά άντιπροσω

πεύω σήμερα, εργάσθηκε σκληρά έπί 20 χρόνια, στήν άρ
χή γιά νά συνδέσει τήν 'Ελλάδα, !:πει τα γιά νά τήν έντάξει 

στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

»Μεγάλες ήταν οί εσωτερικές άλλά καί ο{ διεθνείς δυ

σκολίες. Μολαταuτα, ή πραγματοποίηση στάθηκε δυνατή. 

Καί ύπήρξε τό i:ργο ένός άνθρώπου, i:ργο καθαρά προσω

πικό, πού επιτεύχθηκε χάρη σέ μία επιμονή χωρίς προηγού

μενο . Τό γνωρίζουν δλοι εiς τήν ·Ελλάδα, καί τό γνωρί

ζουν προπάντων οί συνεργάτες του. 

»~Αν μνημονεύω αύτά τά γεγονότα, εΙναι γιά νά πώ δτι 

ή κατευθυντήρια iδέα του Καραμανλή σ· αύτή τήν προσπά

θεια εναντίον τόσων άντιξοοτήτων, δέν ήταν aτό βάθος ή 
ενταξη τής χώρας του σ' αύτό πού κοινώς όνομάζουμε 

Κοινή 'Αγορά. Δέν ήταν ή προσδοκία όρισμένων ύλικών 

κερδών δσο καί άν αuτά θά μποροuσαν νά εΙ ναι σημαντικά. 

»Ήταν τό γεγονός δτι ή Κοινή 'Αγορά άποτελοuσε γιά 
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τόν Καραμανλή τό δυναμικό εμβρυο τής 'Ηνωμένης Εύ

ρώπης, τής άπαραίτητης γιά τό καλό τής άνθρωπότητος 

καί γιά τήν διαφύλαξη καί τήν άνάπτυξη του πολιτιqμοu 

μας. 'Ο πολιτCσμός μας, δπως εχει πεί καί ό ίδιος, εlναι μία 

σύνθεση του ελληνικοu, ρωμαϊκοu καί χριστιανικοί) πνεύ

ματος. Tou ελληνικοu, άπό τήν iδέα τής έλευθερίας, τής 
άλήθειας καί τοu ώραίου. Tou ρωμαϊκοu, άπό τήν iδέα τοu 
κράτους καί τοu δικαίου. Καί τοu χριστιανικοu, άπό τήν 

πίστη καί τήν άγάπη. 

»·Αλλά αύτή ή σύντομη μνεία μέ όδηγεί στή σκέψη 

δτι, άφοu τόν άντιπροσωπεύω έδώ, πρέπει ν' άναφερθώ σέ 

μερικές περικοπές άπό δύο λόγους του πού εχουν σχέση μέ 

τήν 'Ηνωμένη Εύρώπη. 

»Νά λοιπόν ενα κομμάτι άπό μιά όμιλία πού έκφώνησε 

σtήν 'Αθήνα τό Μάιο του 1979, κατά τή διάρκεια τής ύπο
γραφής του Συμφώνου Συνδέσεως τής 'Ελλάδος μέ τίς Εύ

ρωπαϊκές Κοινότητες: 

»"'Η ενοποίησις τής Εύρώπης πιστεύω δτι θά εlναι τό 

μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός στήν ίστορία τής ηπείρου 

μας. 'Ένα γεγονός, πού θά έπηρεάσει όχι μόνο τήν μοίρα 

τής Εύρώπης, άλλά καί τήν πορεία τής άνθρωπότητος. Γι

ατί θά εξισορροπήσει τόν συσχετισμό δυνάμεων στόν κό

σμο, θά κατοχυρώσει τήν άνεξαρτησία τής Εύρώπης καί θά 

συμβάλει στήν έμπέδωση τής παγκόσμιας τάξεως καί εiρή

νης". 

»Καί παρακάτω: 

»"'Η 'Ηνωμένη Εύρώπη θά άποτελέσει, δπως εlπα, μέ

γα σταθμό στήν παγκόσμια ίστορία τής είρήνης, τής ελευ

θερίας καί του πνεύματος. Τό άνθρώπινό της δυναμικό καί 

ή πολιτιστική της κληρονομιά εγγυώνται γι' αύτό. 

»Πρίν άπό δλα, ή Εύρωπαϊκή "Ενωση θά σταθεί άπα

φασιστικός παράγοντας εiρήνης στόν κόσμο. Γιατί μέ τό 

κύρος καί τήν δύναμή της, θά επηρεάζει άποφασιστικά τίς 

διεθνείς εξελίξεις, άρχής γενομένης άπό τόν χώρο τόν δικό 

της. 'Ο εύρωπαϊκός χώρος ύπήρξε άνέκαθεν τό θέατρο καί 

ή πηγή τών μεγάλων συγκρούσεων. ~Αν τά Βαλκάνια εθε

ωροuντο κάποτε ή πυριτιδαποθήκη τής Εύρώπης, ή Εύρώ

πη ήταν ή πυριτιδαποθήκη του κόσμου. Καί μόνο τό γεγο

νός δτι μέ τήν σημερινή φάση συνεργασίας εγκαταλείπον

ται εθνικές προκαταλήψεις, εξαλείφονται μίση ίστορικά 

καί γεφυρώνονται μακροχρόνιες άντιθέσεις θά ήταν άρκε

τό νά δικαιώσει τήν iδέα τής εύρωπαϊκής ενότητος. 

»Θά σταθεροΠοιήσει καί θά ελεγα θά διασώσει τούς 
δημοκρατικούς μας θεσμούς πού διέρχονται σήμερα άναμ

φισβήτητη κρίση. Γιατί μόνο στόν χώρο τής μείζονος Εύ

ρώπης θά καταστεί δυνατή ή δημιουργία μιaς εύρύτερης 

βάσεως γιά τήν άναμόρφωση τής δημοκρατίας καί τήν 

προσαρμογή της στίς συνθήκες τής έποχής μας. Εlναι 

προφανές δτι, άντίθετα μέ τήν εκρηκτική πρόοδο πού ση

μειώθηκε στόν τεχνικό καί επιστημονικό τομέα, ή πολιτι

κή σκέψη του άνθρώπου παραμένει στάσιμη. ~Αν μελετή

σει κανείς τόν Πλάτωνα καί τόν Θουκυδίδη θά διαπιστώσει 

δτι τά πολιτειακά καί τά πολιτικά προβλήματα τής έποχής 

μας εΙ ναι τά ίδια μέ τά προβλήματα τής έποχής εκείνης. Μέ 

τόν εκσυγχρονισμό τής δημοκρατίας μπορεί νά άναχθεί 

καί πάλι σέ πρωταρχική άξία ή άρετή του πολίτη πού θά 

"επίσταται καί άρχει ν καί liρχεσθαι" κατά τόν 'Αριστοτέ

λη. Καί θά θεμελιωθοuν οί βασικές άρχές τής έλευθερίας 

καί τής δικαιοσύνης πάνω στήν ύπευθυνότητα του πολίτη, 

πού περιορίζει τήν κατάχρηση τής ελευθερίας καί έγγυa

ται τήν όμαλή λειτουργία τών δημοκρατικών θεσμών. 

»Μέ τήν ενοποίηση έξ άλλου, θά διασωθεί, καί έν συ

νεχείςι θά προαχθεί ό εύρωπαϊκός πολιτισμός. Εlναι εκδη

λο δτι ό πολιτισμός αύτός άντιμετωπίζει τόν κίνδυνο τής 

παρακμής. ' Η άνθρωπότης περνά σήμερα μιά κρίσιμη με
ταβατική περίοδο πού τήν χαρακτηρίζει καθολική καί εν

τονη άνησυχία. 'Ανησυχία πού έκδηλώνεται ύπό διάφορες 

μορφές άπό τό άγχος μέχρι καί τήν βία. Γιατί ό άνθρωπος 

τής έποχής μας θέλει νά άπομακρυνθεί άπό ενα τρόπο ζωής 

καί άναζητεί καινούργιο. Καί τήν άλλαγή αύτή μόνο ή 

Εύρώπη μπορεί νά τήν δώσει. 

»Ή σύγχυση iδεών, ό εύδαιμονισμός μαζί μέ τόν στυ

γνό όρθολογισμό πού τείνει νά άγνοήσει τόν άνθρωπο σάν 

σκοπό τής κοινωνικής συμβιώσεως, εχ~υν" παραμορφώσει 
τό πολιτιστικό πρότυπο τής Εύρώπης. 'Η πρόκληση τής 

έπιβιώσεως του πολιτισμοί) μας μπορεί νά άντιμετωπιστεί 
μόνο μέ τήν άναμόρφωση τών θεσμών καί τήν επανασύν

δεση του όρθολογισμοu μέ τόν συνάισθηματισμό, του 
'Απόλλωνα μέ τόν Διόνυσο. ΕΙναι καιρός, ό Εύρωπαίος 

Φάουστ νά επιχειρήσει νέο ταξίδι στήν χώρα τοu μέτρου 

καί τής ίσορροπίας, γιά νά γεννήσει ξανά τόν Εύφορίωνα. 

'Η Εύρώπη πού γέννησε δλες τίς iδέες εΙ ναι καί ή μόνη 

πού μπορεί νά τίς άνανεώσει καί νά τίς έξανθρωπίσει καί 

πάλι. Φθάνει νά μή θέτουμε σάν πρωταρχικό σκοπό τής 

ενώσεως τής Εύρώπης τήν ύλική εύημερία"». 

»Καί παρακάτω: 

»"'Η βούληση δμως αύτή θά πρέπει νά προσλάβει συγ

κεκριμένη καί όριστική μορφή, γιά νά κερδηθεί ό χρόνος 

πού άπωλέσθη. ~Αν δεχθοϋμε δτι ή επάνοδος στήν προτέ

ρα κατάσταση εlναι άδιανόητη, δέν εχομε παρά νά προχω

ρήσουμε μέ άποφασιστικότητα καί θάρρος. ·Η στασιμό

της εlναι ή χειρότερη λύση. ~Αν λύσουμε τό βασικό πρό

βλημα τής μορφής πού θά δώσουμε στήν Εύρώπη τοu μέλ

λοντος, οί διαδικασίες γιά τήν πραγματοποίησή της θά 

άπλουστευθοuν αύτόματα. Καί σ· αύτή τήν προσπάθεια ό 

ελληνικός λαός διεκδικεί τήν τιμή καί τήν εύθύνη νά μετά

σχει". 

»Καί, τέλος, άπό τήν όμιλία του κατά τήν άπονομή του 

βραβείου Καρλομάγνου είς τό 'Άαχεν τό 1978: 
»"'Η Εύρώπη πού μέχρι τίς άρχές του α{ώνα μας κυρι

αρχοϋσε ύπό διάφορες μορφές στόν κόσμο, βρίσκεται σή

μερα σέ παρακμή · καί θά εlχε χάσει τήν έλευθερία της έάν 

δέν εlχε τήν άλληλεγγύη τής ·Αμερικής. WΗδη, γιά νά 

έπιζήσει, θά πρέπει νά ενωθεί. Καί νά μετατρέψει τό τερά

στιο δυναμικό πού διαθέτει σέ δύναμη πολιτική, οΙκονομι

κή καί ηθική. 

»Γιά νά έκτιμηθεί δμως καλύτερα ή σημασία της ενώ

σεως τής Εύρώπης, θά πρέπει νά θεωρηθεί στά πλαίσια τής 

σημερινής πραγματικότητος. 'Η άνθρωπότης περνά σήμε

ρα μιά κρίσιμη μεταβατική περίοδο, πού τήν χαρακτηρίζει 

καθολική καί εντονη άνησυχία. Θά τήν χαρακτήριζα άνη

συχία άγχώδη. 'Η άνθρωπότης άναζητεί ενα νέο τρόπο 

ζωής. 

»Ή άγωνιώδης αύτή άναζήτηση άποτελεί αύτή καθ' 

εαυτή μιά δύναμη, πού δέν μπορεί νά άγνοηθεί. 'Εάν κατά 

τά προσεχή χρόνια ύπάρξει πολιτική καί πνευματική ήγε

σία ίκανή νά τήν χειραγωγήσει, μπορεί ή δύναμη αύτή νά 

άποβεί δημιουργική. Καί νά όδηγήσει σέ μιά καλύτερη 
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ζωή καί θά ελεγα σέ μιά καινούργια 'Αναγέννηση. 'Εάν 

άφεθεί άχειραγώγητη, μπορεί νά άποβεί καταστροφική . 

»Καί τήν ήγεσία αυτή μόνον ή Εuρώπη μπορεί νά τήν 

δώσει. Γιατί οχι μόνον εχει μεγάλη πολιτιστική παράδο

ση, άλλά καί γιατί θά εμπνέεται άπό τήν άναζήτηση ενός 

ίδανικοϋ: Τήν δημιουργία δηλαδή μιάς μεγάλης Κοινότη

τος, πού θά συνδυάζει τήν ελευθερία μέ τήν τάξη καί τήν 

τάξη μέ τήν κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί χωρίς τάξη δέν 
μπορεί νά ύπάρξει ελευθερία, δπως δέν μπορεί νά ύπάρξει 

καί τάξη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Μιάς Κοινότητος 

πού θά ζεί είρηνικά, καί θά προάγεται πολιτιστικά. Καί θά 

διαθέτει τούς πόρους της γιά τήν βελτίωση τής ποιότητος 

τής ζωής, άντί νά ύποθάλπει τήν βουλημία καί τό Σιβαρη

τισμό τ&ν πολιτών της". 

»Αυτή εlναι γιά τόν Καραμανλή, αυτό εlναι γιά τήν 

επίσημη 'Ελλάδα τό νόημα τής 'Ηνωμένης Ευρώπης. Αi>

τή εlναι επίσης ή εννοια γιά τήν συντριπτική πλειοψηφία 

τοϋ Έλληνισμοϋ. 

>>Δηλαδή, συνειδητοποιώντας τίς μεγάλες δυσκολίες 

πού άντιμετωπίζει ή ενοποίηση τής Ευρώπης, γνωρίζοντας 

δτι ή πραγματοποίησή της δέν θά γίνει αϋριο, ή 'Ελλάς 

θέλει νά ε{ναι εμπροσθοφυλακή αυτων πού πιστεύουν καί 

εργάζονται γιά τήν ενοποίησή της. 

»Καί ε{ναι φυσικό. 

»Γιατί ή 'Ελλάς, στά σύνορα τής Ευρώπης, στό κατώ

φλι τής Μ. 'Ανατολής, στό μεγάλο σταυροδρόμι τ&ν ήπεί

ρων καί τ&ν μεγάλων θαλασσίων όδ&ν, των τρόπων σκέ

ψεως καί τ&ν θρησκειών, άνέκαθεν αίσθάνθηκε τήν άνάγ

κητής ενώσεως μέ δ,τι ήταν πνευματικώς πιό κοντά της. 

'Υπέστη περισσότερο άπό κάθε aλλη χώρα, λόγω τής γεω

γραφικής της θέσεως, aμεσα καί ώμά, δλες τίς μεγάλες 

κρίσεις τής άνθρωπότητος. 'Όλες. 

»Σ' αuτό τό σταυροδρόμι τό σφραγισμένο άπό τήν 

σφραγίδα τής 'Ιστορίας, άλλά επίσης καί άπό τήν σφραγί

δα των βαθυτάτων περιπετειών, δέν μποροϋμε παρά νά πι

στέψουμε στό ρητό δτι "'Η 'Ένωση κάνει τή δύναμη", δέν 

μποροϋμε παρά νά επιθυμοϋμε τήν εφαρμογή του. 

»'Ένωση μέσα στήν όμοιογένεια. 

»Μέσα σέ μιά όμοιογένεια καμωμένη άπό πολλούς πα

ράγοντες πού εμποτίζουν σχεδόν δλους τούς τομείς τής 

άνθρώπινης ζωής. Παράγοντες πού δίνουν σέ δλες τις χώ

ρες μας κοινά χαρακτηριστικά. 

»Πώς νά μήν σκεφθεί κανείς π. χ. δτι έάν σέ 150 Κράτη, 
μόνο τά 20 διάλεξαν τό κοινοβουλευτικό δημοκρατικό πο
λίτευμα, τά 3/4 άπό τά τελευταία βρίσκονται στή Δυτική 
Ευρώπη; 

»'Η 'Ελλάδα βλέπει, εξ αuτοϋ, άκόμα εναν λόγο γιά 

τήν ενταξή της στήν ενιαία Ευρώπη τήν κατ' εξοχήν δη

μοκρατική. 

»Καί πώς νά μήν σκεφτόμαστε δτι ή τόλμη καί οί άρε

τές τ& ν ευρωπαϊκών χωρών εΙ ναι τέτοιες, ωστε μερικές άπό 

αυτές, εν& τό 1945 κατεστραμμένες στεροϋνταν τ&ν πάν
των, άπέκτησαν μία aνεση μόνο μέσα σέ δέκα χρόνια, καί 

μία καταπληκτική άνάπτυξη μόνο σέ είκοσι χρόνια; 

»Πώς νά μή σκεφτόμαστε δτι πολλές άπό τίς δυσκολίες 

τους δέν ε{ ναι παρά άποτέλεσμα τοϋ γεγονότος δτι δέν εΙ

ναι ενωμένες; 

»'Αλλά θά επαναλάμβανα πράγματα τά όποία εχουν 

λεχθεί χίλιες φορές, έάν θά ηθελα νά ύπενθυμίσω δλους 

τούς ήθικούς, πολιτικούς καί ύλικούς λόγους πού κάνουν 

τήν ενωση τής Ευρώπης μία άναγκαιότητα, ενα οφελος, 

καί ενα καθήκον. 

»Προτιμώ νά κλείσω αυτή τήν όμιλία μου άποδίδοντας 

Ιδιαίτερα φόρο τιμής στούς δύο aνδρες πού τόλμησαν ν' 

άντιμετωπίσουν τίς μεγάλες δυσκολίες τής άρχικής περιό

δου. 'Εννοώ τόν καγκελλάριο 'Α ντενάουερ καί τόν Ρο

μπέρ Σουμάν. 

»Τιμή σέ αυτούς τούς aνδρες. Τιμή στούς λαούς τής 

Γερμανίας καί τής Γαλλίας πού, ξεπερνώντας εχθρες, πολ

λές φορές αίώνιες, οχι μόνον άπήλλαξαν τό δρόμο τής 

'Ηνωμένης Ευρώπης άπό ενα τεράστιο εμπόδιο, άλλά 

εδωσαν σέ δλους ενα παράδειγμα παραπάνω άπό πειστικό. 

»Εlχα τήν τιμή νά γνωρίσω καί νά συνεργαστώ προσω

πικά μέ αυτούς τούς δύο μεγάλους aνδρες, τούς δύο μεγά

λους πρωτοπόρους τής Ευρώπης. Ήταν γιά μένα ενα άξέ

χαστο προνόμιο. 

»Θυμάμαι μέ ευγνωμοσύνη πώς δ Ρομπέρ Σουμάν μετέ

τρεψε μία δύσκολή μου στιγμή σέ ευχαρίστηση. 

»Στή Ρώμη τό 1951, ώς νέος ύπουργός, άντιπροσώπευα 
τήν • Ελλάδα στή συνεδρίαση γιά τήν ύπογραφή τής Συμβά
σεως τήν 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λίγο πρίν άπό τήν 

ύπογραφή, ενα τηλεγράφημα άπό τήν 'Αθήνα μοϋ γνω

στοποιοϋσε δτι ή Κυβέρνηση μόλις εlχε παραιτηθεί. 

»Σέ πολύ δύσκολη θέση, άντί νά ύπογράψω, εδήλωσα 

δτι άδυνατοϋσα νά βάλω τήν ύπογραφή μου, ή όποία θά 

άντιπροσώπευε μία Κυβέρνηση χωρίς λαϊκή εντολή . 'Η 

άμηχανία μου ήταν έμφανής. Μία κάποια άμηχανία εμοια

ζε νά πλανάται καί γενικώτερα στήν άτμόσφαιρα. 

»'Ο Ρομπέρ Σουμάν μέ παρηγόρησε άργότερα δταν μέ 

τόν άπλό καί γλυκό του τρόπο εlπε σέ μιά όμάδα, δπου 

ήταν δ Σφόρτσα, δ Ρενώ καί aλλοι, μερικά βαθυστόχαστα 

λόγια. Αυτή ή aρνηση ύπογραφής, εlπε, πού στερεί κά

ποιον άπό μία μεγάλη τιμή, ε{ναι ενας εξαίρετος οίωνός. 

'Αποδεικνύει πόσο oi ύπογράφοντες σέβονται τίς δημο
κρατικές άρχές, πόσο επιθυμοϋν τήν εγκυρότητα αυτής τής 

Συμβάσεως, ή όποία θά άποτελέσει ενα άπό τά στηρίγματα 

τής ·Ηνωμένης καί Δημοκρατικής Ευρώπης. 

»Κυρίες καί κύριοι, 

»Τελειώνω επαναλαμβάνοντας τό μήνυμα τοϋ μεγάλου 

Ευρωπαίου πού άντιπροσωπεύω εδω. 'Ένα μήνυμα βαθειάς 

λύπης πού δέν μπόρεσε νά ε{ ναι μεταξύ σας σήμερα. ενα 

μήνυμα ευγνωμοσύνης γιά τήν μεγάλη τιμή πού τοϋ κάνα

τε· ενα μήνυμα πίστεως καί αίσιοδοξίας γιά τήν άναλη

φθείσα προσπάθεια. 

»'Ένας άπό τούς πρωτεργάτες τής κινήσεως γιά τήν 

Ευρώπη, δ Ζάν Ρέυ, εΙχε πεί: "τό νά κτίζεις τήν Ευρώπη, 

ε{ ναι σάν νά κτίζεις μία γοτθική Μητρόπολη ... ·Η πρώτη 
γενεά δέν θά δεί ποτέ τό εργο τελειωμένο, άλλά θά συνεχί

σει τήν εργασία της .. . " 
»Θυμίζει τή φράση ενός έλληνικοϋ λογοτεχνικοϋ κειμέ

νου: "τά πιό μεγάλα καί τά πιό ώρα ία εργα εΙ ναι εκείνα πού 

κάνει κανείς ξέροντας πώς δέν πρόκειται νά τά ίδεί δ ίδιος 

άλλά oi γενεές οί μελούμενες". 
»Ή δική μας γενεά εΙναι προνομιοϋχος εξαίρεση σ' 

αυτόν τόν κανόνα: χτίζει τήν πιό μεγάλη Μητρόπολη πού 

εΙ χε χτιστεί ποτέ στήν ηπειρό μας. 'Εν τούτοις εχει τή 

μοναδική ευκαιρία νά τή δεί νά διαγράφεται σαφώς καί νά 

δεί όρισμένα τμήματά της ετοιμα καί σέ λειτουργία. 
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Παραλαβή τοv βραβείου Σουμάν άπό τόνΕ. 'Αβέρωφ. ΥΑνω, άριστερά, δ Άλαίν Ποέρ. 
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»Δέν θά μποροuσα νά τελειώσω καλλίτερα παρά λέγον

τας: τιμή σέ δλους τούς οικοδόμους πού τήν χτίζουν. Τιμή 

πρίν άπό δλα, στούς όλίγους πρωτομάστορες πού χωρίς 

αuτούς, ή μεγάλη Μητρόπολη τών μεγάλων μας έλπίδων 

δέν θά εlχε οϋτε κ{iν άρχίσει». 

'Ο ίδιος δ Κ. Καραμανλής άπέστειλε, μετά τήν 

έπίδοση τοϋ μεταλλίου, τήν άκόλουθη έπιστολή στόν 

πρόεδρο 'Αλαίν Ποέρ: 

«Κύριε πρόεδρε, 

»Θά ήθελα νά σiiς έκφράσω άκόμα μία φορά τήν 

εΙλικρινή μου λύπη πού δέν μπόρεσα νά παρευρεθώ 

στήν τελετή άπονομfjς τοί5 Χρυσού Μεταλλίου 

"Ρομπέρ Σουμάν" γιά τούς λόγους πού σiiς εlναι ήδη 

γνωστοί καί παρά τήν έπιθυμία μου. 

>>'Εκτιμώ βαθύτατα τήν τιμή πού μοί5 κάνατε, τι

μή πού έπιφυλάχθηκε καί στό παρελθόν σέ περίβλε

πτες προσωπικότητες καί διακεκριμένους σκαπανείς 

γιά τήν Εύρώπη. 

>>Θά ήθελα έπίσης νά σiiς εύχαριστήσω θερμά γιά 

δλα δσα εϊπατε κατά τήν διάρκεια τfjς δμιλίας σας 

στήν τελετή, τόσο γιά τήν 'Ελλάδα δσο καί γιά μένα 

τόν ϊδιο καί τήν συνεισφορά μου στήν εύρωπαϊκή 
Ιδέα. 

>>Δεχθfjτε παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, τήν έκφρα

ση τfjς βαθιiiς μου υπολήψεως>>'2s. 

'Η έπίδοση στόν Κ. Καραμανλή τοϋ βραβείου 

«Ρομπέρ Σουμάν» συνέπεσε χρονικά, μέ άπόσταση 

λίγων ήμερων, μέ τήν άπονομή στή Λωζάνη τοϋ 

βραβείου «Κουντενχόβε - Καλλέργι>) στόν Κωνσταν
τίνο Τσάτσο, πρόεδρο τής έλληνικής Δημοκρατίας, 

στίς 18 Μαρτίου. 

18 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

'Η γνωστή γαλλική έπιθεώρηση «Revue des deux 
MondeS)) δημοσιεύει έπώνυμο c'iρθρο τοϋ Κ. Καρα
μανλή μέ θέμα τήν έξωτερική πολιτική τής 'Ελλά

δος: 

«'Η διεθνής ζωή ε{ ναι σήμερα σημαδεμένη μέ γε

γονότα, πού ή λογική δέν κατορθώνει νά τά έξηγή

σει. 'Αρκεί νά παρατηρήσουμε δ τι χώρες πού έχουν 

κοινά ένδιαφέροντα καί πού έπί πλέον άνήκουν στήν 

ϊδια Ιδεολογία, έρχονται άντιμέτωπες καί συγκρού

ονται. Κομμουνιστές έπιτίθενται .σέ κομμουνιστές, 

άδέσμευτοι σέ άδέσμευτους, λευκοί έναντίον λευκών 
καί μαύροι έναντίον μαύρων. Βρισκόμαστε μπροστά 

σέ μιά έποχή δπου καταβαραθρώνονται oi άρχές τοί5 
διεθνούς δικαίου καθώς καί oi Ιδεολογίες πού άνή
κουν σέ ξεπερασμένους έθνικισμούς ή πού υποκύ
πτουν σέ άνομολόγητα συμφέροντα. Μέσα σέ ένα 

τέτοιο έπικίνδυνο χάος, ή 'Ελλάδα εlναι άναγκασμέ

νη νά διαμορφώνει τίς διεθνείς της σχέσειςμέ σύνε-

ση καί σωφροσύνη, άποφεύγοντας τούς κινδύνους 

πού θά μπορούσαν κάθε στιγμή νά τήν άπειλήσουν. 

>>Μετά τήν άποκατάσταση τfjς δημοκρατίας ή 

έξωτερική μας πολιτική πfjρε διαστάσεις aγνωστες 
ώς τότε. 'Αναπτύξαμε καί διατηρούμε φιλικές σχέ

σεις μέ δλες τίς χώρες τοί5 κόσμου. 'Ενισχύσαμε 

τούς δεσμούς μας μέ τίς δυτικές χώρες καί εlδικότερα 

μ' έκείνες τfjς Εύρωπαϊκfjς Κοινότητος. Oi έπισκέ
ψεις μου στήν Σοβιετική 'Ένωση καί στήν Κίνα 

έχουν Ιδιαίτερη σημασία, χάρις στίς είλικρινείς καί 

χρήσιμες συνομιλίες πού εlχα μέ τούς ήγέτες αύτών 

τών χωρώ .ν. 'Όταν λέω "εΙλικρινείς", έννοώ δτι οί 
συνομιλίες αύτές έγιναν λαμβανομένης υπόψη τfjς 

Ιδεολογικής καί διεθνούς θέσεως τών συνομιλητών. 

>> Ό δισταγμός πού μiiς δδηγεί νά μήν βεβαιώ
νουμε καί νά μήν υποστηρίζουμε αύτό πού εlναι σω

στό, γιά νά μήν δυσαρεστήσουμε τούς Ισχυρούς, 

άποτελεί τήν χειρότερη πολιτική. Κατά τή γνώμη 

μου οί μικρέc; χώρες, γιά νά κερδίσουν τήν έκτίμηση 

τών aλλων, θά έπρεπε, άποφεύγοντας τίς προκλή

σεις, νά εlναι εΙλικρινείς καί έντιμες. 'Ο φόβος τόσο 

πρός τίς άτομικές, δσο καί στίς δημόσιες σχέσεις 

δημιουργεί iνα αϊσθημα υποτέλειας καί μiiς στερεί 
άπό τό δικαίωμα νά έκφράζουμε καί νά υποστηρί

ζουμε αύτό τό όποίο θεωρούμε δίκαιο καί νόμιμο. 

>>Ή 'Ελλάδα βρίσκεται σέ μιά περιοχή άπό τίς 

πιό εύαίσθητες του κόσμου. Δέν πρέπει νά τό ξεχνii

με, άφοί5 συζητούμε γιά τήν έξωτερική μας πολιτική. 
Στίς χώρες πού ή άσφάλειά τους εlναι έξασφαλισμέ

νη άπό τήν γεωγραφική τους θέση, τούς έπιτρέπεται 

νά χαράζουν διαφορετική πολιτική. 'Αλλά οί χώρες 

πού βρίσκονται στίς πιό νευραλγικές περιοχές τfjς 

γfjς, δπως εlναι ή δική μας χώρα, πρέπει νά καθορί
ζουν τήν έξωτερική πολιτική τους μέ σωφροσύνη καί 

άποφασιστικότητα. Στήν άνατολική Μεσόγειο, στή 

Μέση 'Ανατολή, καί τώρα στήν Κεντρική 'Ασία ή 

εΙρήνη εlναι aγνωστη, έφόσον στόν όρίζοντα δια
φαίνεται ό κίνδυνος μιiiς γενικής συρράξεως. 

>>Ή ένεργειακή κρίση: 

>>Οί φιλονικίες καί oi άναταραχές στίς περιοχές 
αύτές του κόσμου εlναι aμεσα ή έμμεσα συνδεδεμέ

νες μέ τό ένεργειακό πρόβλημα. 

>> "Οπως δλοι τό γνωρίζουμε - άφοί5 δλοι υφι

στάμεθα τίς συνέπειες - ή ένεργειακή κρίση μiiς 

ώθεί σέ μιά άπό τίς μεγαλύτερες οΙκονομικές κρίσεις 
μετά τό 1930. Καί αύτό γιατί ή παγκόσμια οΙκονομία 
καί γενικότερα ή σύγχρονη ζωή τfjς κοινωνίας μας 

έξαρτiiται όλοκληρωτικά άπό τό πετρέλαιο. 'Εδώ καί 

πολύ καιρό εlχα προβλέψει τούς κινδύνους πού θά 
μπορούσε νά προκαλέσει μιά τέτοια κρίση καί εlχα 

υποστηρίξει πώς έπρεπε, γιά νά τούς άποφύγουμε, νά 
έξισορροπήσουμε τά συμφέροντα τών πετρελαιοπα
ραγωγικών χωρών καί τών χωρών καταναλωτριών μέ 
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μακροπρόθεσμες διεθνείς συμφωνίες, στίς δποίες θά 

έλαμβάνετο ύπόψη τό γεγονός δτι τό πετρέλαιο βρί

σκεται στό έδαφος τών πρώτων καί oi δποίες ταυτό
χρονα θά έξασφάλιζαν στίς δεύτερες τήν διαβεβαίω

ση δ τι θά μπορούσαν ν' άποκτήσουν τό προϊόν αύτό 

σέ τιμές περισσότερο ή λιγότερο σταθερές. Πρός τό 

παρόν δέν άπειλούμεθα μόνο άπό τήv συνεχή δυσανά

λογη_ αϋξηση τής τιμής τού πετρελαίου, άλλά έπίσης 

άπό τό γεγονός δτι oi πετρελαιοπαραγωγικές χώρες 
δέν δείχνουν καμμιά προθυμία νά παραδώσουν τά 

έμπορεύματά τους. 

;;Κατά τίς πρόσφατες έπισκέψεις μου πρός τούς 

άρχηγούς άραβικών καί εύρωπαϊκών χωρών, προσπά

θησα νά τούς πείσω γιά τήν άνάγκη λήψεως πρωτο

βουλίας, πού θά έπιτρέπει iήν έναρξη διαλόγου. Δι
απίστωσα δτι δλοι oi συνομιλητές μου, άκόμα καί 
τών χωρών παραγωγών, άναγνώρισαν τήν χρησιμό

τητα τού διαλόγου καί έν τούτοις τίποτα δέν έγινε 

οϋτε άπό τή μιά οϋτε άπό τήν άλλη πλευρά, ώστε τό 

θέμα αύτό τό τόσο σημαντικό, νά γίνει άντικείμενο 

μιtiς συλλογικής ένέργειας. VΕτσι, στόν ένεργειακό 

τομέα βασιλεύει σήμερα πλήρης άναρχία. Καί aν δέν 

προσπαθήσουμε γρήγορα νά τήν θέσουμε κάτω άπό 

τόν έλεγχό μας, θά έπιδεινώνεται μέρα μέ τή μέρα, 

ξεφεύγοντας άπό κάθε συλλογικό έλεγχο. Οϋτε oi 
παραγωγοί, οϋτε oi καταναλωτές, τών δποίων ή μο
ναδική τους έγνοια εlναι νά καλύψουν τίς δικές τους 

άνάγκες, δέν συνεννοούνται μεταξύ τους, άγνοώντας 

έτσι τούς κινδύνους πού άπειλούν δλόκληρη τήν άν

θρωπότητα. 

;; Τό δράμα τής Κύπρου: 
;;Στήν έποχή μας τό δράμα τής Κύπρου προκαλεί 

ντροπή. Ή Τουρκία φέρει δλη τήν εύθύνη καί τού 

δράματος καί τής παρατάσεώς του. Oi πολυάριθμες 
διακοινοτικές συνομιλίες δέν έπέφεραν κανένα άπο

τέλεσμα, γιατί ή Τουρκία, παρά τίς ύποσχέσεις της, 

δέν θέλησε ή δέν ήταν iκανή νά δείξει καθαρά τίς 

προθέσεις της. Τόν τελευταίο καιρό άπειλεί νά έποι

κήσει τήν περιοχή Βαρώσια καί αύτό θά έξαφάνιζε 

κάθε έλπίδα διευθετήσεως τού προβλήματος καί θά 

άποτελούσε πρόκληση έναντί μας, άλλά καί έναντι 

δλων έκείνων πού άναζητούν τή δίκαιη λύση τού 

προβλήματος. 

;;Υά 'Ηνωμένα VΕθνη συμβούλεψαν έδώ καί με

ρικούς μήνες τήν έπανάληψη τών διακοινοτικών συ

νομιλιών καί προέβλεψαν σέ περίπτωση άποτυχίας, 

τό σχήματισμό μιtiς είδικής έπιτροπής, πού θά βοη
θούσε τό γενικό γραμματέα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 

στήν άποστολή του. Μιά πρωτοβουλία τού τελευταί

ου θά ληφθεί σύντομα. 'Αγνοώ aν ή Τουρκία θά 

έπωφεληθεί τής εύκαιρίας πού τής προσφέρεται, γιά 

νά θέσει ενα τέρμα στό δράμα αύτό, πού εlναι καί γι ' 
αύτή ε να δράμα ... 

Ι> Ή 'Ελλάδα παρακολουθεί τήν έξέλιξη αύτής 

τής τραγωδίας μέ τήν πιό ζωηρή προσοχή καί τή 

μεγαλύτερη θλίψη. Καί θά ήταν περιττό νά διακηρυ

χθεί πάλι ή άλληλεγγύη πού ύπάρχει μεταξύ τής 

'Ελλάδος καί τού κυπριακού λαού. Ή συνεργασία 

πού ύπάρχει μεταξύ 'Αθηνών καί Λευκωσίας εlναι 

σταθερή καί άκλόνητη καί θά συνεχισθεί χωρίς λι

ποψυχία καί χωρίς δισταγμούς, μέχρις δτου άποδο

θεί δικαιοσύνη στόν κυπριακό 'Ελληνισμό. 

»Oi διαφορές μέ τήν Τουρκία: 
»Oi aλλες διαφορές μας μέ τήν Τουρκία δέν ση

μείωσαν καμιά πρόοδο γιά τόν λόγο δτι στάθηκε άδύ

νατον, παρά τίς δικές μας προσπάθειες, νά βρεθεί ενα 

έπίπεδο συμφωνίας. 'Ολόκληρη ή cεύθύνη βαρύνει 

τήν Τουρκία, πού δημιούργησε αύτά τά προβλήματα 

καί τά άφήνει νά έκκρεμούν έδώ καί πολύ καιρό. Ή 

θέση τής 'Ελλάδος εlναι ξεκάθαρη καί συγκεκριμέ

νη. VΕχει έπίσης τό προτέρημα νά εlναι λογική. v Α ν 

ή Τουρκία ήθελε νά δείξει κατανόηση, τότε ή λύση 

τών προβλημάτων θά ήταν πολύ πιό εϋκολη. 

;; Ή Τουρκία ίσχυρίζεται δτι ή 'Ελλάδα μετέβα
λε ή έχει σκοπό νά μεταβάλει τό Αίγα ίο σέ έλληνική 
λίμνη. Αίσθάνομαι ύποχρεωμένος, γιά νά διαλυθεί 

κάθε άμφιβολία, νά έπαναλάβω τίς προγενέστερες 

δηλώσεις μου: Ή 'Ελλάδα δέ θεωρεί δτι τό Αίγαίο 

εlναι έλληνική λίμνη. Ή 'Ελλάδα άναγνωρίζει πώς 

ύπάρχει στό Αίγαίο διεθνής ζώνη, δπως άναγνωρίζει 
στήν Τουρκία τά δικαι'ώματά της έπί τών χωρικών 

ύδάτων της. 'Η 'Ελλάδα ούδέποτε άμφισβήτησε δτι 

ή Τουρκία έχει δρισμένα δικαιώματα ώς παράκτια 

χώρα. 'Αλλά αύτό πού ζητάμε άπό τήν Τουρκία εlναι 

νά καταλάβει δτι τό Αlγαίο εlναι διάσπαρτο άπό έλ

ληνικά νησιά καί πού σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο 

έχουν τά δικά τους δικαιώματα. 'Από τή στιγμή πού 

ή Τουρκία θά άναγνωρίσει αύτή τήν άλήθεια, θά εl

ναι εϋκολη ή λύση τών διαφορών μας;;. 

18 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής, μέ έπιστολή του πρός τόν 

πρόεδρο τής Νιγηρίας, Α. Σέχου Σαγκ:άρι, έκ:φράζει 

ένδιαφέρον γιά τήν προαγωγή των σχέσεων της 

'Ελλάδος μέ τήν άφρικ:ανικ:ή αύτή δημοκρατία: 

«'Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

;; 'Εδώ καί πολλά χρόνια, παρακολουθώ μέ μεγά
λο ένδιαφέρον τό σημαντικό καί έποικοδομητικό ρό

λο πού παίζει ή Νιγηρία στίς άφρικανικές ύποθέσεις 

καί γενικότερα στήν παγκόσμια σκηνή. Περισσότε

ρο πρόσφατα, έντυπωσιάστηκα άπό τήν δμαλή μετά

βαση άπό τό στρατιωτικό σέ πολιτικό καθεστώς στή 

χώρα σας, βασισμένο στήν άντιπροσωπευτική δημο

κρατία. 'Επιτρέψτε μου νά σtiς συγχαρώ καί πάλι γιά 

τό έκπληκτικό αύτό έπίτευγμα, στό δποίο ή προσω-
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πιιαf σας συμβολή έχει ήδη εύρύτατα άναγνωριστεί. 

»Στό σύγχρονο κόσμο μας, όπου οί άποστάσεις 

έχουν συρρικνωθεί ώς άποτέλεσμα τής έπqναστατι

κής προόδου στόν τομέα τών μεταφορών, τά διεθνή 

προβλήματα τείνουν νά φέρουν άκόμη πιό κοντά χώ

ρες μέ παρόμοιες άντιλήψεις. Ή 'Ελλάδα ποτέ δέν 

αίσθάνθηκε μακριά άπό - καί βέβαια ποτέ δέν αί

σθάνΒηκε ξένη πρός- τήν 'Αφρική. VΕχοντας ένα 

άμεμπτο παρελθόν, μπορέσαμε νά άναπτύξουμε μιά 
στενή καί έπωφελή σχέση μέ τά άνεξάρτητα άφρικα

νικά Κράτη. 

»Πιστεύω ότι έφθασε πλέον ή ώρα οί δύο χώρες 

μας νά έπεκτείνουν καί νά έμβαθύνουν τίς σχέσεις 

τους στό πολιτικό, πολιτιστικό καί οίκονομικό πε

δίο. Ή 'Ελλάδα εlναι μιά μικρή χώρα πού ένδιαφέ

ρεται ζωηρά γιά τίς διεθνείς ι5ποθέσεις, λόγω τών 

γεωπολιτικών καί ίστορικών συνθηκών πού τήν 

άφορούν. Ή οίκονομική της δραστηριότητα έπε

κτείνεται πέρα άπό τά έθνικά σύνορα, χάρη καί στίς 

προσπάθειες τών 'Ελλήνων τού έξωτερικού, στούς 

δποίους ή Νιγηρία, μαζί μέ άλλες χώρες, έχει γεν

ναιόδωρα προσφέρει έπί πολλά έτη φιλοξενία. 'Η 
έπικείμενη ένταξή της στήν ΕΟΚ, ώς πλήρες μέλος, 

θά αύξήσει τίς δυνατότητες τής 'Ελλάδος στήν οί
κονομική καί κοινωνική σφαίρα. 

))Πιστεύω ότι σέ αύτό τό στάδιο ή συνεργασία 

μας θά μπορούσε νά άναπτυχθεί στά πλαίσια μιiiς 

οίκονομικής τεχνικής καί έπιστημονικής συμφωνί

ας. 'Υπάρχει, άκόμη, περιθώριο βελτιώσεως τών έμ

πορικών μας σχέσεων. 'Η 'Ελλάδα έπιθυμεί νά συμ

περιλάβει τήν Νιγηρία μεταξύ τών χωρών πού τής 

προμηθεύουν πετρέλαιο. 

)) 'Εάν συναινείτε στίς προτάσεις αύτές, ένα μέλος 
τής Κυβερνήσεώς μου θά μπορούσε νά έπισκεφθεί τή 

χώρα σας, μέ σκοπό νά διερευνήσει, μαζί μέ τούς Νι

γηριανούς συναδέλφους του, τίς δυνατότητες γιά τό 

μέλλον, τίς δποίες θεωρεί έξαιρετικά θετικέρ) 1 29 • 

['Η πρωτοβουλία του 'Έλληνα πρωθυπουργου θά 

επιστεφθεί μέ διμερή συμφωνία, μεταξύ 'Ελλάδος 

καί Νιγηρίας, οiκονομικής, τεχνικής καί επιστημο

νικής συνεργασίας, ή όποία θά ύπογραφεί στή διάρ

κεια τής επισκέψεως του ύφυπουργου 'Εξωτερικών, 

Θ . Ρέντη, στό Λάγκος, τόν 'Ιούνιο του 1981]. 

18 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

Ύπό τήν προεδρία του Κ. Καραμανλή καί μέ τή 

συμμετοχή τών ύπουργών Συντονισμου, Δημοσίων 

'Έργων, Χωροταξίας Οiκισμου καί Περιβάλλοντος, 

του ύφυπουργου Συντονισμου Ι. Παλαιοκρασσά, κα

θώς καί άλλων άρμόδιων παραγόντων, γίνεται στό 

ύπουργείο Δημοσίων 'Έργων εύρεία σύσκεψη, στή 

διάρκεια τής όποίας συζητουνται θέματα όργανώσε

ως καί προγράμματος . Εiδικότερα, εξετάστηκε ή 

προώ,θηση τής άποκεντρώσεως μέ τήν ενοποίηση 

των τέχνικών ύπηρεσιών σέ νομαρχιακή βάση , πού 

θά ύλοποιηθεί μέ Π.Δ., καί ή άνάπτυξη τής τυποποιή

σεως καί προκατασκευής, μέ άρχικό πεδίο έφαρμο

γής τό Δημόσιο καί μεταγενέστερη έπέκταση στόν 

iδιωτικό τομέα. 

Μέτά τή λήξη τής συσκέψεως άνακοινώθηκαν οί 

άκόλουθες άποφάσεις: 

«1. Συνέχιση τοu ύπό έκτέλεση προγράμματος Δημο
σίων 'Έργων, βάσει του κονδυλίου πού έγκρίθηκε 'στά 

πλαίσια του προγράμματος Δημοσίων ' Επενδύσεων γιά τό 

1980, ϋψους 12,5 δισεκατ. δρχ. περίπου. 

»2. VΕνταξη στό πρόγραμμα του 1980 συγκοινωνιακών, 

άποχετευτικών καί άντιπλημμυρικών i::ργων στήν ' Αθήνα 

-σύμφωνα καί μέ τό Ρυθμιστικό Σχέδιο- η τή Θεσσαλο

νίκη . Τό i::ργο τi'jς διανοίξεως τi'jς Λεωφόρου Σταυροu -
Έλευσίνος δέν περιλαμβάνεται στό πρόγραμμα τών Δη

μοσίων 'Έργων γιά τό 1980, δπως καί ή σήραγγα Λυκαβητ
τοu». 

'Από τήν πλευρά του, ό ύπουργός Δημοσίων 

VΕργων, Ν. Ζαρντινίδης, άνακοίνωσε ότι έντός του 

ετους όλοκληρώνονται 87 eργα, χωρίς νά περιλαμβά
νονται τά eργα Στα'υρου-' Ελευσίνας . ·Ο ϊδιος ό πρω
θυπουργός, τέλος, δήλωσε ότι θά επακολουθήσουν 

νέες έπί μέρους συσκέψεις μέ σκοπό τήν έκτέλεση 

των παραπάνω άποφάσεων. 

19 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

Μετά άπό έντολή του Κ . Καραμανλή γιά τήν 

άμεση προώθηση τής άποφασισμένης ήδη, άπό και

νου μεταξύ Κράτους καί 'Εκκλησίας, έκχωρήσεως 

τών 4/5 τής έκκλησιαστικής περιουσίας, συγκροτή
θηκε σύσκεψη ύπό τήν προεδρία του άντιπροέδρου 

τής Κυβερνήσεως, Κ. Παπακωνσταντίνου, τών 

ύπουργών Παιδείας καί Οiκονομικών καί έκπροσώ

πων τής 'Εκκλησίας καί του ΟΔΕΠ. Σύμφωνα μέ 

δημοσιογραφικές πληροφορίες, ή σύσκεψη συνετέ

λεσε aτή θετική προώθηση τής όριστικής έπιλύσεως 

του ζητήματος. 

Πάνω στό ίδιο άντικείμενο, θά έπακολουθήσει, 

στίς 27 Μαρτίου, συνάντηση του πρωθυπουργου μέ 
τόν ' Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. 

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής δέχεται, παρουσία καί του 

ύπουργου Παιδείας, Ι. Βαρβιτσιώτη, τόν πρύτανη 

του Πανεπιστημίου 'Αθηνών, Φ. Μήτση, ό όποίος, 

ώς πρόεδρος τής 'Επιτροπής Πρυτάνεων, πού ε{ χε 

συσταθεί μέ πρωθυπουργική άπόφαση στίς 3 'Ιανου
αρίου 1980, του παρέδωσε τά πορίσματα γιά τά διδα
κτικά συγγράμματα. Εiδικότερα, ό πρύτανης εiσηγή

θηκε νά ένταχθουν στό ύπό κατάρτιση άπό τήν 'Επι

τροπή Πρυτάνεων σχέδιο Νόμου-Πλαισίου αύτούσι-
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ες οί διατάξεις πού άφοροϋν τά εξεταστικά μέτρα, 

ώστε νά ύπάρξει ενιαία ρύθμιση τών θεμάτων τής 

'Ανωτάτης Παιδείας. 

·Ο πρωθυπουργός άποδέχτηκε τήν πρόταση καί 

ύπενθύμισε τήν ύποχρέωση τής 'Επιτροπής νά ύπο

βάλει ώς τά τέλη 'Ιουνίου τό όλοκληρωμένο σχέδιο 

τοϋ Νόμου-Πλαίσιου. Μέ τήν ευκαιρία αυτή εξέ

φρασε τήν ευχή νά συμβάλει ό Νόμος-Πλαίσιο στή 

βελτίωση τής 'Ανωτάτης 'Εκπαιδεύσεως καί στήν 

άποκατάσταση τής εύρυθμης λειτουργίας τών πανε

πιστημίων, καταλήγοντας: 

«Πρέπει νά ξεπερασθούν τό ταχύτερο δυνατόν οί 

δυσκολίες πού ύπάρχουν στό χώρο αύτό, όπως εγινε 

καί σέ άλλες χώρες, οί όποίες- μολονότι άντιμετώ

πισαν πρίν άπό 5 εως 10 χρόνια εντονες κρίσεις άνα
στατώσεων - τίς ξεπέρασαν καί έπανήλθαν στόν 

όμαλό ρυθμό τής πανεπιστημιακής ζωής. 

»Ή Πολιτεία κατέβαλε καί καταβάλλει κάθε δυ

νατή προσπάθεια γιά τήν 'Ανωτάτη 'Εκπαίδευση. 

Πρέπει όμως παράλληλα νά άναλογισθούν τίς εύθύ

νες τους διδάσκοντες καί διδασκόμενοι, άκόμη καί οί 

γονείς. Μόνο τότε, καί έφ' όσον κάνουμε όλοι τό 

χρέος μας, θά άποκτήσουμε 'Ανωτάτη Παιδεία, ή 

όποία θά βρίσκεται στό ύψος τής άποστολής τηφ>. 

'Ο Φ. Μήτσης ευχαρίστησε τόν πρωθυπουργό, 

εκ μέρους τών πρυτάνεων των άνωτάτων εκπαιδευτι

κών ίδρυμάτων τής χώρας, γιά τή συμπαράστασή του 

στό εργο τής 'Επιτροπής καί γιά τήν κατανόηση πού 

εδειξε γιά τά προβλήματα τής 'Ανωτάτης Παιδείας. 

Στήν εκπνοή, πράγματι, πέντε ετ&ν κυβερνητικής 

θητείας τοϋ Κ. Καραμανλή, είχε επιτελεστεί- ώς τά 

τέλη τοϋ 1979 - σημαντικό εργο στόν τομέα τής 

'Ανωτάτης 'Εκπαιδεύσεως. Είχε συσταθεί ενα νέο 

άνώτατο ίδρυμα, τό Πολυτεχνείο Κρήτης, εν& τά πα

νεπιστήμια τής Θράκης καί τής Κρήτης λειτούργη

σαν γιά πρώτη φορά καί, παράλληλα, ίδρύθηκαν 8 
νέες σχολές σέ άνώτατα ίδρύματα καί 22 νέα τμήματα 
σχολών. Τό διδακτικό προσωπικό, κύριο καί επι

κουρικό, τών ΑΕΙ- περίπου 4.000 άτομα τό 1974-
αυξήθηκε άνάλογα σέ ποσοστό 30%. Κυρίως δμως οί 
πιστώσεις πού διατέθηκαν στήν πενταετία 1974-1979 
ξεπέρασαν τά 30 δισεκατομμύρια δραχμών, εν& τό 
άντίστοιχο ποσό πού είχε διατεθεί σ' όλόκληρη τή 

δεκαετία 1965-1974, μόλις ξεπερνοϋσε άντίστοιχα, 
τά 12 δισεκατομμύρια . Μέ τή διάθεση, τέλος, ποσοϋ 

2.900 εκατομμυρίων, είχαν τριπλασιαστεί οί πιστώ
σεις γιά τή φοιτητική μέριμνα -συγγράμματα, φοι

τητικά σισσίτια, ύποτροφίες κ.λ.π. 

22 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

·Ο Κ. Καραμανλής άπευθύνει χαιρετιστήριο μή

νυμα στό ΣΓ Περιφερειακό Συνέδριο τής Νέας Δη

μοκρατίας - περιοχής άνατολικοϋ Αiγαίου: 

«Τό Περιφερειακό Συνέδριο τών νομών Λέσβου, 

Σάμου καί Χίου θά έπιβεβαιώσει γιά άλλη μιά φορά 

τή δημοκρατική όργάνωση τής μεγάλης παρατάξεώς 

μας, τήν άρραγή συνοχή της καί τήν άταλάντευτη 

ίδεολογική της τοποθέτηση. 

»Μέ τήν ένεργό συμμετοχή σας στό Συνέδριο θά 

δώσετε τό παράδειγμα τής συλλογικής έργασίας, πού 

εlναι βασική προϋπόθεση γιά τή λειτουργία τής δη
μοκρατίας καί θά συμβάλετε στήν περαιτέρω προβο

λή τών Ιδεολογικών μας άρχών καί στήν άποδοτικό

τερη λειτουργία τού κομματικού μηχανισμού. 

»'Απευθύνω πρός όλους σας θερμό ν χαιρετισμόν 

καί εύχομαι τήν πλήρη έπίτευξη τών σκοπών τού 

"Εκτου Συνεδρίου τής Νέας Δημοκρατίας». 

Στίς 28 Μαρτίου, δ άρ,χηγός τής Νέας Δημοκρα

τίας θά άπευθύνει μήνυμα καί πρός τό Ζ' Περιφερει

ακό Συνέδριο τοϋ κόμματος: 

<<Μέ μεγάλη ίκανοποίηση παρακολουθώ τή σύγ

κληση καί έπιτυχή διοργάνωση τών Περιφερειακών 

Συνεδρίων τοv κόμματός μας. ·Η άν(iπτυξη εiς αύτά 

ίδεολογικών καί όργανωτικών θεμάτων, ή ένημέρω

ση γιά τό έπιτελεσθέν κυβερνητικό εργο καί δ έλεύ

θερος δημοκρατικός διάλογος πού έπακολουθεί, 

συμβάλλουν εΙς τήν προβολή τών θέσεών μας, άλλά 
καί εΙς τήν σταθεροποίηση τών δημοκρατικών μας 

θεσμών. 

»Ή συνεχής βελτίωση τής λειτουργίας τού κομ

ματικού μηχανισμού καί ή περαιτέρω διάδοση τώv 

Ιδεολογικών μας άρχών θά έπιτρέψουν εlς τήν παρά

ταξή μας νά προσφέρει έπί μακράν σειράν έτών τίς 

ύπηρεσίες της πρός τό εθνος. Ή εντοvη παρουσία 

τής Νέας Δημοκρατίας στό δημόσιο βίο τής χώρας 

εlναι άναγκαία διά τήν δμαλή έξέλιξη τής έθνικής 
μας ζωής. 

»Θά πρέπει νά εlσθε ύπερήφανοι, γιατί κάτω liπό 
τίς σημαίες τής Νέας Δημοκρατίας μετέχετε στήν 

μεγάλη προσπάθεια γιά μιά καλύτερη καί άσφαλέ

στερη ·Ελλάδα. 

»Εύχομαι τήν πλήρη έπιτυχία τών έργασιών τού 

Περιφερειακού Συνεδρίου τής Μακεδονίας καί άπευ

θύνω πρός όλους τούς συνέδρους θερμό χαιρετισμό». 

25 ΜΑrτΙΟΥ 1980 

·Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, σέ μήνυμά 

του πρός τόν ελληνικό λαό, άναφέρεται στή σημασία 

τής εθνικής επετείου: 

«'Ελληνίδες, 'Έλληνες, 

»Ή βαθύτερη εννοια τού σημερινού έορτασμού 

εlναι δ παραδειγματισμός. 

» ·Η ίστορία τού 'Αγώνος τού 1821 εlνaι iό καλύ
τερο μάθημα γιά όλους μας καί Ιδιαίτερα γιά τούς 

νεώτερους. Γιατί μiiς διδάσκει τί πρέπει νά κάνουμε 
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καί τί νά άποφεύγουμε, γιά νά είμαστε άσφαλείς καί 

ελεύθεροι. Καί τό μάθημα αύτό γίνεται επίκαιρο σή

μερα πού οί καιροί εlναι δύσκολοι καί μπορεί νά 

γίνουν επικίνδυνοι, aν άφήσουμε τίς κακίες μας νά 

πνίξουν τίς άρετές μας. 

»'Η ·Ελλάς βρίσκεται ι] δη σέ καλό δρόμο. ·Η 

περαιτέρω πορεία της θά εξαρτηθεί άπό μaς τούς ίδι

ους. Θά εξαρτηθεί άπό τήν συμπεριφορά μας. 

»'Εάν ή όμόνοια άποδειχθεί επικρατέστερη άπό 

τήν διχόνοια καί ή σωφροσύνη άπό τήν άφροσύνη, 

μπορούμε νά εί'μαστε αίσιόδοξοι γιά τό μέλλον». 

26 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

Ό αντιπρόεδρος τής Δημοκρατίας τής Βουλγα

ρίας, Ι. Τάντσεφ, έπισκέπτεται τόν Κ . Καραμανλή καί 

τοϋ μεταφέρει φιλικό μήνυμα τοϋ προέδρου Ζίφκωφ. 

Κατά τή συνάντηση συζητήθηκαν οί διμερείς σχέ

σεις· Ελλάδος καί Βουλγαρίας καί έξετάστηκε ή κα

τάσταση τής Βαλκανικής στά πλαίσια τών γενικοτέ

ρων διεθνών έξελίξεων . Διαπιστώθηκε δτι οί σχέσεις 

τών δύο χωρών έξελίσσονται ίκανοποιητικά καί 

συμφωνήθηκε νά προωθηθοϋν περισσότερο, σέ έφαρ

μογή καί τών αποφάσεων τής τελευταίας συναντή

σεως κορυφής, στήν Κέρκυρα. 'Ιδιαίτερη αναφορά 

εγινε στό θέμα τής κατανομής τών ύδάτων τοϋ ποτα

μοϋ 'Έβρου, σχετικά μέ τό όποίο αναμένεται νά δια

τυπωθοϋν οί όριστικές βουλγαρικές προτάσεις. 

28 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής προήδρευσε σέ εύρεία σύ

σκεψη στά γραφεία τής Κτηματικής 'Εταιρείας τοϋ 

Δημοσίου μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών Οiκονο

μικών, Δημοσίων 'Έργων, Χωροταξίας Οiκισμοϋ καί 

Περιβάλλοντος, τοϋ συμβούλου Λ. Κυριακόπουλου, 

καί ύπηρεσιακών παραγόντων. 'Ο πρωθυπουργός 

ένημερώθηκε γιά τό πρόγραμμα τής ·Εταιρείας πού 

προβλέπει τή σταδιακή κάλυψη τών στεγαστικών 

αναγκών δλων τών δημοσίων ύπηρεσιών, καθώς καί 

γιά τά αποτελέσματα τοϋ αρχιτεκτονικοϋ διαγωνι

σμοϋ ίδεών γιά τήν ανέγερση κτιρίων, προορισμένων 

νά στεγάσουν έννέα ύπουργεία. 

Μετά τή σύσκεψη, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε: 

«Πρόκειται γιά !Jνα πρόγραμμα πολύ σημαντικό, 

δεδομένου δτι σε πρώτη φάση θά γίνει άπογραφή τής 
περιουσίας τού Δημοσίου, ή όποία εlναι aγνωστη 

καί ή όποία καταπατείται επειδή εlναι aγνωστη. Αύ

τή εlναι καί ή άποστολή τής 'Εταιρείας. 

>>Σέ δεύτερη φάση θά γίνει ή άξιοποίηση τής πε

ριουσίας αύτής, ή άξία τής όποίας άνέρχεται σέ έκα

τοντάδες δισεκατομμυρίων δραχμών. Μέ τήν άξιο

ποίηση αύτή θά καταστή δυνατόν νά άποκτήσει τό 

έλληνικό Κράτος, ϋστερα άπό 150 χρόνια, στέγη. 

>>Σκέψη εlναι νά κάνουμε κατ' άρχήν τά ύπουρ

γεία στήν 'Αθήνα καί στήν πρωτεύουσα κάθε νομού 

!Jνα μεγάλο διοικητήριο, τό όποίο νά στεγάζει δλες 

τίς ύπηρεσίες. 

>>'Επαναλαμβάνω, δλα αύτά θά γίνουν διά τής εκ

ποιήσεως τής περιουσίας αύτής, τήν όποία θά προ

στατεύσουμε άπό καταπατήσεις καί θά τήν άξιοποιή

σουμε. 'Υπό τήν έννοια αύτή θεωρούμε τό πρόβλημα 

αύτό πολύ σημαντικό>>. 

Σέ έρώτηση, πότε προβλέπεται νά όλοκληρωθεί 

τό πρόγραμμα ανεγέρσεως τών νέων ύπουργείων, ό 

πρωθυπουργός απήντησε: 

«Βρίσκεται στό στάδιο τής προμελέτης. Συγκεν

τρώνουμε iδέες, γιά νά δούμε τί μορφή θά δώσουμε 

σ' αύτά τά κτίρια. Ή 'Εταιρεία ι] δη έχει συγκεν

τρώσει άπό τά διάφορα ύπουργεία στοιχεία γιά τίς 

στεγαστικές τους άνάγκες. Βάσει αύτών γίνονται οί 

προμελέτες καί έχουν ύποβληθεί διάφορες προτά

σεις, πού κατά τήν γνώμη μου δέν εlναι πολύ ίκανο

ποιητικές άπό άπόψεως αiσθητικής. Πάντως aρχισε 

ι]δη ή εφαρμόγή τού προγράμματος αύτού>>. 

'Αναλυτικά, σέ σχετική κυβερνητική ανακοίνω

ση αναφέρονταν καί τά ακόλουθα: 

«'Όπως είναι γνωστό, γιά τήν στέγαση τών ύπουργείων 

Συντονισμοu, ΟΙκονομικών καί 'Εμπορίου εχει επιλεγεί 

χώρος 30 περίπου στρεμμάτων στήν περιοχή Καλογρέζας. 

Γιά τό ύπουργεiο Γεωργίας χώρος 96 στρεμμάτων στή Λυ
κόβρυση, ύφισταμένης καί εναλλακτικής λύσεως εiς Κα

λογρέζα. Γιά τά ύπουργεiα Δημοσίων VΕργων, Χωροταξίας 

καί Συγκοινωνιών χώρος 48 στρεμμάτων στό Χολαργό, aπέ
ναντι περίπου aπό τό χώρο του ΓΕΕΘΑ. Γιά τό ύπουργείο 

'Εργασίας 11 περίπου στρέμματα στό Ν. Φάληρο καί γιά 
τό ύπουργείο Δικαιοσύνης 12 στρέμματα στή Λ. 'Αλεξάν
δρας, δίπλα στό χώρο του νέου Δικαστικοu Μεγάρου. 

»'Όσον aφορά τά ύπουργεiα 'Εθνικής Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων, 'Εσωτερικών καί Πολιτισμοu καί 'Επι

στημών, θά στεγασθουν στό κτίριο του Έρυθρου Σταυροu 

στή λεωφόρο Μεσογείων, διαρρυθμιζόμενο αναλόγως καί 

άποπερατούμενο. Τό ύπουργείο Δημοσίας Τάξεως καί τά 

'Αρχηγεία τών Σωμάτων 'Ασφαλείας θά στεγασθουν σέ 

κτίρια πού θά &νεγερθοuν σέ χώρο πού ijδη βρίσκεται ή 

Σχολή Χωροφυλακής, τό ύπουργείο 'Εμπορικής Ναυτιλί

ας στόν Πειραιά καί τό ύπουργείο Προεδρίας στό κτίριο 

τής λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, δίπλα aπό τό Μουσείο 

Μπενάκη. 

»Πρέπει νά σημειωθεί δτι είναι ή πρώτη φορά άπό τής 

συστάσεως τοϋ Ι:λληνικου Κράτους πού λαμβάνεται μέρι

μνα γιά τήν ριζική άντιμετώπιση του εν λόγω προβλήμα

τος, πράγμα τό όποίο &ποτελουσε πάντοτε μία άπό τίς βα

σικές καί επίμονες επιδιώξεις του πρωθυπουργοu κ. Κ. Κα

ραμανλή . 

»Παράλληλα πρός τό πρόγραμμα τών κτιρίων τών κεν

τρικών ύπηρεσιών τών ύπουργείων, aρχίζει καί ή μελέτη 

τών διοικητηρίων γιά τίς επαρχίες. 

»Τό δλο πρόγραμμα προβλέπεται νά εκτελεσθεί εντός 
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δεκαετίας. Κατά τά πρώτα πέντε ετη θά εκτελεσθεί τό πρό

γραμμα άνεγέρσεως τών ύπουργείων, κατά τήν δευτέρα δέ 

πενταετία θά εκτελεσθεί τό πρόγραμμα άνεγέρσεως των δι

οικητηρίων. 

»Τονίζεται iδιαίτερα δτι δλα τά προγράμματα αύτά δέν 

θά βαρύνουν τόν δημόσιο προϋπολογισμό, άλλά θά καλυ

φθουν άπό τήν άξιοποίηση τής άκινήτου περιουσίας του 

Δημοσίου. 

»Σκοπός του διαγωνισμου ήταν ή διατύπωση iδεών γιά 

εξεύρεση γενικών λύσεων γιά τά κτίρια τών ύπουργείων ώς 

πρός τήν άρχιτεκτονική λύση καί μορφή, ή πολεοδομική 

καί κυκλοφοριακή ενταξη κάθε συγκροτήματος, δ καθορι

σμός standars γιά κάθε προτεινόμενη χρήση, ή σύνταξη 
προδιαγραφών γιά τήν έκπόνηση δριστικών άρχιτεκτονι

κών μελετών πού θά άκολουθήσουν, καθώς καί ή διατύπω

ση δποιασδήποτε άλλης σκέψεως, προτάσεως ή λύσεως 

σχετικής μέ τό άντικείμενο του διαγωνισμου. 

»Στή διάθεση τών μελετητών έτέθη κάθε πληροφορία 

σχετική μέ τίς προβλεπόμενες ρυθμίσεις στίς βασικές κυ

κλοφοριακές άρτηρίες του Λεκανοπεδίου 'Αττικής. 

»Παρά τό μεγάλο καί πολυποίκιλο όγκο τών σημαντι

κών προβλημάτων, τών δποίων είχε ζητηθεί ή έπίλυση , δ 

άρχιτεκτονικός διαγωνισμός ύπήρξε άπόπλευρdς ποιότη

τος καί πληρότητας τών μελετών επιτυχής. 

»'Υπεβλήθησαν συνολικά 11 μελέτες, κάθε μιά άπό τίς 
δποίες κάλυπτε τά κτίρια καί τών έννέα ύπουργείων. 

»Ή Κριτική 'Επιτροπή του διαγωνισμου επειτα άπό 

δώδεκα συνεδριάσεις έπέλεξε εξι μελέτες, στίς όποίες δό

θηκαν οί προβλεπόμενες, άπό τή διακήρυξη, εξι iσότιμες 

άποζημιώσεις. Κατά τήν σύσκεψη διαπιστώθηκε δτι μέ τίς 

εξ ι μελέτες πού επελέγησαν, διατυπώνονται ενδιαφέρουσες 

άρχιτεκτονικές iδέες καί προτάσεις διοικητικών όργανώ

σεων, καθώς καί πολεοδομικές καί συγκοινωνιακές διευθε

τήσεις καί γενικές παρατηρήσεις πού άνταποκρίνονται 

στό πνευμα καί τό άντικείμενο του διαγωνισμου καί είναι 

πολύ χρήσιμες γιά τήν περαιτέρω εξέλιξη τών άποφάσεων 

γιά τήν όλοκλήρωση του εργου. 

» Ό κ. πρωθυπουργός εδωσε έντολή: ή Κτηματική 

' Εταιρία του Δημοσίου νά άξιολογήσει τίς προτεινόμενες 

λύσεις, νά έπιλέξει τίς πλέον έπιτυχείς, ωστε νά προκύψει 

μία σύνθεση (διατηρήσας έπιφυλάξεις ώς πρός τήν μορφή 

πού θά εχουν τά κτίρια) καί νά προβεί ή Κ.Ε.Δ. περαιτέρω 

στήν άνάθεση εκπονήσεως των δριστικών μελετών, διά 

προσκλήσεως πρός εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

»Μετά τό τέλος τής συσκέψεως, δ κ. πρωθυπουργός επι

σκέφθηκε τήν αϊθουσα δπου εκτίθενται δ λες οί μελέτες πού 

ύποβλήθηκαν, έξήτασε τίς προτεινόμενες λύσεις, δπως εμ

φαίνονται στίς μακέττες καί ζήτησε ώρισμένες συμπληρω

ματικές πληροφορίες». 

31 ΜΑΡτΙΟΥ 1980 

Μέ τήν εύκαιρία τής παρουσίας του στήν 'Αθή

να, δπου καί τιμήθηκε μέ τήν άπονομή του «'Ωνα

σείοω> βραβείου, ό πρώήν Βρετανός πρωθυπουργός 

Χ. Μάκ Μίλλαν επισκέπτεται στό Πολιτικό Γραφείο 

τόν Κ. Καραμανλή. 

Μετά τήν επάνοδό του στή Μ. Βρετανία, ό γη-

ραιός πολιτικός άπηύθυνε στόν 'Έλληνα πρωθυ

πουργό τήν άκόλουθη επιστολή: 

«'Αγαπητέ κύριε πρωθυπουργέ, 

»Μέ πολύ μεγάλη εύχαρίστηση σaς συνήντησα εκ νέου 

μετά τήν πάροδο πολλών έτών καί είδα, μέ τά ϊδια τά μάτια 

μου, τό θαυμαστό εργο πού επιτελέσατε άπό τήν επάνοδό 

σας στήν έξουσία. 

»Θεωρουσα πάντοτε εύτυχές γεγονός τή συνεργασία 

μαζί σας, δταν ήμουν πρωθυπουργός, γιατί φαινόταν νά 

Καταλαβαίνουμε ό Ενας τόν άλλον, Κ\lί μου προξένησε με

γάλη εύχαρίστηση νά σaς συναντήσω καί πάλι, μετά τά 
πολλά σας επιτεύγματα. 

»'Όποια άπόφαση καί c'iν λάβετε γιά τό μέλλον, είμαι 

βέβαιος δτι θά είναι όρθή. Σέ κάθε περίπτωση, σaς διαβιβά

ζω τίς καλύτερες εύχές καί τήν εύγνωμοσύνη μοω> 1 3°. 

Μέ τήν εύκαιρία τής άπονομής τών Βραβείων 

«'Ωνάση», ό Κ. Καραμανλής είχε ιδιαίτερη συνάν

τηση καί μέ τήν πρόεδρο του Εύρωπαϊκοu Κοινο

βουλίου, Σιμόν Βέιλ. 

I ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

'Υπογράφεται ή συμπληρωματική σύμβαση γιά 

τήν προμελέτη του μετρό άπό τόν ύπουργό Συγκοι

νωνιών, Α. Παπαδόγγονα, καί τούς Γάλλους μελετη

τές τής 'Εταιρείας «Sofretu». 
Σύμφωνα μέ τή σχετική επίσημη δήλωση , ή κα

τασκευή τών σηράγγων του μετρό θά άρχίσει στή 

διάρκεια του ετους 1980. 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

Ό πρώην πρωθυπουργός τής 'Ιταλίας Τζ. 'Αν

τρεόττι επισκέπτεται τήν 'Αθήνα επικεφαλής κοινο

βουλευτικής άντιπροσωπείας τής χώρας του καί συ

ναντίiται μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας, καθώς 

καί μέ τόν πρωθυπουργό, Κ. Καραμανλή. 

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει σέ συνεδρίαση 

τοu 'Υπουργικοu Συμβουλίου, στή διάρκεια του 

δποίου δόθηκε εμφαση στήν εσωτερική πολιτική καί 

οικονομική κατάσταση τής χώρας. 

"Αν ληφθεί ύπόψη ή διεθνής συγκυρία, τόνισε ό 

πρωθυπουργός, ή κατάσταση αύτή είναι δυνατό νά 

θεωρηθεί ίκανοποιητική ώς πρός τήν πολιτική όμα

λότητα καί τήν κοινωνική γαλήνη πού επικρατεί, 

εν& ή οίκονομική κατάσταση τής χώρας τελεί ύπό 

ελεγχο· καί κατέληξε: 

« 'Αντιμετωπίζουμε, βέβαια, δ πως δλος δ κόσμος, 

προβλήματα. Τά σοβαρότερα άπό αvτά εlναι δ πλη

θωρισμός καί τό Ισοζύγιο πληρωμών, πού έπηρεά

ζονται καί τά δύο άπό τίς διεθνείς οΙκονομικές έξελί

ξεις καί κυρίως άπό τό ένεργειακό. 'Επηρεάζονται 
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βέβαια καί άπό έσωτερικά αίτια, δπως εlναι ή γεν

ναία είσοδηματική πολιτική τών τελευταίων πέντε 

έτών καί οί ύψηλές δαπάνες, δημόσιες καί iδιωτικές. 

Αύτό σημαίνει δτι σέ σημαντικό βαθμό ή θεραπεία 

τών προβλημάτων αύτών έξαρτiiται άπό μiiς τούς ίδι

ους. Θά χρειασθούν δηλαδή μικρές θυσίες καί αύτο

συγκράτηση, πού χωρίς νά μiiς ύποβάλουν σέ στε

ρήσεις, θά άποτρέψουν έπικίνδυνες έξελίξεις. 
»Αυποί>μαι νά πώ δτι τόν τελευταίο καιρό δέν 

φαίνεται νά κατανοούνται άπό διάφορες όμάδες αύ

τές οί άλήθειες. Παρατηρείται μιά έξαρση τfjς συν

δικαλιστικής δημαγωγίας, πού ένθαρρύνεται πολλές 

φορές καί πολιτικά. Ά ντιμετωπίζουμε ένα εlδος συ

ναγωνισμοί> σέ άπεργιακές έκδηλώσεις, πού παίρ

νουν πλέον μορφή έπιδημική. Σ' αύτά θά πρέπει νά 

προστεθεί καί ή ένδημική γκρίνια πού χαρακτηρίζει 

τήν έλληνική ζωή. Πρέπει δμως κάποτε νά καταλά

βουμε δτι μόνο στό πλαίσιο μιiiς εύνομούμενης Κ:αί 
εύημερούσης Πολιτείας μποροί>ν οί πολίτες νά βελ

τιώσουν τήν ζωή τουρ>. 

Στή συνέχεια, ό πρωθυπουργός αναφέρθηκε στή 

διεθνή κατάσταση, ή όποία - δπως παρατήρησε 

ε{ναι τόσο συγκεχυμένη καί έπικίνδυνη ώστε κανέ

νας λαός νά μήν μπορεί νά αίσθάνεται ασφαλής: 

«Κι αύτό ίσχύει περισσότερο γιά τόν τόπο μας, 

πού βρίσκεται στήν πιό εύαίσθητη περιοχή τοί> κό

σμου, δπως ε{ ναι ή περιοχή άπό τήν Ά νατολική 

Μεσόγειο ώς τόν Περσικό Κόλπο. Στό Άφγ(.lνιστάν 

ή Σοβιετική ΗΕνωση τραυμάτισε τήν διεθνfj ϋφεση 

καί θά χρειασθούν προσπάθειες γιά νά άποκαταστα

θεί. Στό 'Ιράν κατελύθη ή διεθνής τάξη. Καί στήν 
Μέση 'Ανατολή ό συνδυασμός του Παλαιστινιακοί> 

μέ τό 'Ενεργειακό όδηγεί σέ καταστάσεις έκρηκτι

κές. 

»Στήν Βαλκανική έξ aλλου ύπάρχει ή έντύπωση 

δτι μπορεί νά σημειωθούν έξελίξεις, πού θά έπιβάλ

λουν ηύξημένη έπαγρύπνηση. 

»'Η κατάσταση αύτή, πολιτική καί οlκονομiκή, 

διεθνής καί έσωτερική, έπιβάλλει πραγματική έθνι

κή ένότητα καί άποφυγή πολιτικών καί κοινωνικών 

έντάσεων, πού θά μπορούσαν νά έξασθενίσουν τήν 

χώρα. Κι αύτό έπιβάλλεται κατά μείζονα λόγο, δεδο

μένου δτι τά γνωστά καί κρίσιμα έθνικά μας θέματα, 

πού δημιουργήθηκαν χωρίς εύθύνη δική μας, παράμέ

νουν έκκρεμfj». 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

· Ο Κ. Καραμανλής δέχεται στό Πολιτικό Γρα

φείο, παρουσία καί του ύπουργου τών 'Εξωτερικών, 
Γ. Ράλλη, τούς ' Αμερικανούς γερουσιαστές Τζ. 

Μπίντεν, Χ. Μπαίηκερ, Ε. Ζορίνσκυ καίΘ. Κόχραν, 

πού πραγματοποιουν ένημερωτική έπίσκεψη στήν 

'Ελλάδα. Μετά τή συνάντηση οί 'Αμερικανοί γε

ρουσιαστές χαρακτήρισαν τήν ανάπτυξη τών έλλη
νικών θέσεων από τόν πρωθυπουργό πολύ χρήσιμη 

γιά τή διαμόρφωση τών άπόψεών τους. Σύμφωνα μέ 
δήλωσή τους πρός τούς δημοσιογράφους, ή άμερι

κανική Γερουσία «θά δραστηριοποιηθεί στά έλλη

νοτουρκικά θέματα», μετά τήν αναμενόμενη σχετική 

είσήγηστi τους. 

Στό είδικότερο περιεχόμενο τής συνομιλίας του 

Κ. Καραμανλή μέ τούς τέσσερις 'Αμερικανούς γε

ρουσιαστές, αναφέρεται τό άκόλουθο μνημόνιο: 

«'Ο κ. πρωθυπουργός, παίρνοντας aφορμή aπό μιά 

σύντομη aναφορά στήν τρομοκρατία στήν Τουρκία, λέει 

ότι όλόκληρη ή άνθρωπότης πάσχει aπό όμαδική παρα

φροσύνη . 'Ωρισμένα πράγματα πού συμβαίνουν δέν μπο

ροuν νά έξηγηθοuν λογικά. Χαίρεται γιά τήν έπίσκεψη τ&ν 

γερουσιαστών, τήν όποία θεωρεί πολύ έπίκαιρη , γιατί γίνε

ται σέ μία εποχή κατά τήν όποία οί σχέσεις τ&ν δύο χωρών 

!\χουν φθάσει σέ τέτοιο σημείο, πού ή θά βελ τιωθοuν ή θά 

χειροτερεύσουν. 'Η στιγμή αύτή ε{ ναι aποφασιστική καί 

κρίσιμη γιά τίς σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί ΗΠΑ. τίς 
δύο χώρες συνδέει πατροπαράδοτη φιλία: οί ΗΠΑ βοήθη
σαν τήν ' Ελλάδα σέ κρίσιμες γι' αύτή ν στιγμές, οί δύο 

χώρες έχουν πολεμήσει πλάι-πλάι καί τά 3 έκατομμύρια 
'Ελληνοαμερικαν&ν dποτελοuν ενα πρόσθετο δεσμό. 

'Υπάρχουν δλες οί προϋποθέσεις οί σχέσεις αύτές νά μήν 

εlναι άπλ&ς φιλικές άλλά aδελφικές, ίδιαίτερα aφou αύτές 

καθεαυτές οί διμερείς σχέσεις δέν παρουσιάζουν προβλή

ματα. Σ' αύτές δμως παρεμβάλλεται δ τουρκικός παράγον

τας. Οί Τοuρκοι δημιουργοuν προβλήματα καί οί ΗΠΑ, 

προσπαθώντας νά διατηρήσουν τήν φιλία καί των δύο, εμ

πλέκονται στίς διαφωνίες μέ aποτελέσματα όχι tδιαιτέρως 

έπιτυχη. Οί ΗΠΑ έχουν συμφέρον νά διατηρήσουν τήν 

φιλία καί τ&ν δύο χωρών, άλλά αύτό μπορεί νά γίνει μόνον 

όταν δέν δυσαρεστείται ή μία γιά νά ίκανοποιηθεί ή άλλη, 

όταν δέν ενθαρρύνεται ή μία εναντίον της άλλης καί μάλι

στα εκείνη πού !\χει άδικο. Διότι καί στίς σχέσεις μεταξύ 

άτόμων καί στίς σχέσεις μεταξύ χωρών τό λεγόμενο "δ 

φίλος του έχθροu μου ε{ ναι καί δικός μου έχθρός" aποτελεί 

φυσικό νόμο. 'Όταν ή Τουρκία aπειλεί τήν 'Ελλάδα καί οί 

'Ηνωμένες Πολιτείες τήν ενισχύσουν, εlναι φυσικό, εlναι 

άνθρώπινο νά δημιουργηθεί στήν έλληνική κοινή γνώμη 

ενα αtσθημα πικρίας. 

» ' Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι σέ όλη τήν σταδι

οδρομία του εΧει κάνει τό πaν γιά νά ύπάρχουν καλές σχέ
σεις μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας, άλλά δυστυχώς δέν 

βρηκε άνταπόκριση. 'Επειδή εχει τήν έντύπωση δτι οί γε
ρουσιαστές επιθυμοuν νά aποκτήσουν προσωπικές έντυ

πώσεις καί γιά τίς ελληνοτουρκικές διαφορές, στίς δποίες 

οί ΗΠΑ aναμειγνύονται κατ' ανάγκην, θά ήθελε νά τίς 

σκιαγραφήσει εν συντομί~: 

>>Κατ' aρχήν ύπάρχει τό Κυπριακό. Ή Τουρκία μετά 

τήν είσβολή έξακολουθεί νά κατέχει σχεδόν τό μισό νησί. 
Μιλοuμε, παρετήρησε δ κ. πρωθυπουργός, γιά είσβολή 

στό 'Αφγανιστάν καί ξεχνοuμε τήν Κύπρο, μιλοuμε γιά 

τόν Ζαχάρωφ καί λησμονοuμε τίς 200.000 των προσφύγων. 

' Η κατάσταση στήν Κύπρο έξασθενίζει τήν θέση της Δύ-
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σεως έναντι του σοβιετικοί> έπεκτατισμοu, γιατί τής άφαι

ρεί δλα τά έπιχειρήματα, μιά καί δ, τι έπικαλείται συμβαί

νει καί στούς κόλπους τής Δύσεως. 

>>Τό θέμα τοu ΑΙγαίου τό δημιούργησαν οί Τοuρκοι, 

δεδομένου δτι ή 'Ελλάς δέν έχει νά ζητήσει τίποτα άπό 
αuτούς. Στό ΑΙγαίο ύπάρχουν δύο θέματα, ή ύφαλοκ:ρηπίδα 

καί δ ένάεριος χώρος. Στόν τομέα τής ύφαλοκρηπίδας διε

ξάγονται διαπραγματεύσεις έδώ καί τρία-τέσσερα χρόνια 

χωρίς άποτέλεσμα. 'Ο κ. πρωθυπουργός προσθέτει δτι δ 

ίδιος έχει προτείνει τήν παραπομπή του θέματος στό Διε

θνές Δικαστήριο τής Χάγης ή σέ διεθνή διαιτησία, πρdγμα 

πού φυσιολογικά οί Τοuρκοι θά έπρεπε νά εΙχαν ζητήσει, 

άλλά οί Τοuρκοι δέν δέχθηκαν τήν πρόταση. Κατά τή γνώ

μη του οί διεθνείς διαφορές λύνονται είτε μέ διάλογο είτε 

μέ διαιτησία ή μέ πόλεμο. ~Ολες οί παραθαλάσσιες χώρες 

έχουν παρόμοια προβλήματα μέ τούς γείτονές τους, άλλά 

βρίσκουν μία λύση, σάν πολιτισμένοι λαοί μέ διάλογο ή 

διαιτησία. 'Εδώ καί τέσσερα χρόνια διεξάγεται διάλογος 
κωφών, ή πρόταση γιά παραπομπή σέ διαιτησία δέν γίνε

ται άποδεκτή . Πόλεμο ζητοuν τελικώς οί Τοuρκοι; 'Απαν

τοuν δτι θέλουν μόνον πολιτική λύση . Τό θέμα δμως εΙναι 

νομικό καί τεχνικό καί όχι πολιτικό. Ή διαιτησία έξ άλ

λου όχι μόνον θά δώσει τήν λύση του προβλήματος άλλά 

θά προσφέρει καί κάλυψη στίς Κυβερνήσεις έναντι τής 

κοινής τους γνώμης. Κατά τήν γνώμη του κ: . πρωθυπουργοί> 

τό θέμα θά εΙχε ρυθμιστεί καί έπιλυθεί μόλις ύπογραφόταν 

τό συνυποσχετικό γιά τήν παραπομπή σέ διαιτησία ή στό 

Διεθνές Δικαστήριο. 'Η ·Ελλάς, παρ' δλον δτι ή Σύμβαση 

τής Γενεύης εΙναι μέ τό μέρος της καί χιλιάδες έλληνικά 
νησιά καλύπτουν τό Αίγαίο, δέν άρνήθηκε τόν διάλογο μέ 

τήν Τουρκία, πρdγμα πού εuκ:ολα θά μποροuσε νά έχει κά

νει, άλλ' άντιθέτως εχει κάνει τό πdν γιά νά βρεθεί λύση 

στό πρόβλημα αUτό. 

))Γιά τό ζήτημα τοu έναερίου χώρου, δ κ:. πρωθυπουργός 

άναφέρθηκε έν συντομίι;t στό αuθαίρετο ΝΟΤΑΜ 714, τό 
έλληνικό ΝΟΤ ΑΜ 1157 καί τήν πρόσφατη άρση τών Ν Ο
ΤΑΜ, παρατηρώντας γιά τήν τελευταία δτι, μολονότι τά 

ΝΟΤ ΑΜ έχουν άνακληθεί, οί Τοuρκοι δέν δείχνουν σεβα

σμό γιατί περνοuν τό έλληνικό FIR χωρίς νά είδοποιοuν 
τίς έλληνικές ύπηρεσίες. Προσθέτει δτι έπί σχεδόν σαράν

τα χρόνια εΙχε ίσχύσει χωρίς πρόβλημα ενα διεθνώς καθι

ερωμένο σύστημα, πόύ οί Τοuρκοι αuτή τήν στιγμή άμφι
σβητοuν γιατί δέν θέλουν νά δεχθοuν δτι ύπάρχουν δύο εως 

τρείς χιλιάδες έλληνικά νησιά στό Αίγαίο. 'Αρνοuνται νά 

δεχθοuν τήν πραγματικότητα καί έπιδιώκουν νά μοιράσουν 

τό Αίγαίο. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός ύπογραμμίζει δτι τά προβλήματα 

πού δημιούργησε ή Τουρκία δέν βοηθd καθόλου νά λυθοuν 

γιατί δέν δείχνει κατανόηση, πολιτικό θάρρος καί είλικρι

νή θέληση γιά τήν έπίλυσή τους. Ή έκκρεμότης αuτή 

μπορεί στό μέλλον νά δημιουργήσει ύποτροπή . 

))Σέ δλα αuτά προστίθεται καί τό θέμα τοu ΝΑΤΟ πού 

άνήκει έπίσης στήν κατηγορία έκείνων των προβλημάτων 

πού δέν μποροuν νά έξηγηθοuν μέ τήν λογική . Τήν στιγμή 

κατά τήν όποία δλοι ψάχνουν νά βρουν συμμάχους καί 

άκόμη εΙναι διατεθειμένοι νά πληρώσουν γιά νά άποκτή
σουν ή γιά νά κρατήσουν ενα σύμμαχο, μία χώρα, ή • Ελ
λάς, θέλει νά μπεί σέ μία Συμμαχία καί ή άπάντηση εΙναι 

όχι. ·Ο κ. πρωθυπουργός άναπτύσσει τούς λόγους γιά τούς 

δποίους ή Έλλάς άπεχώρησε τό 1974 καί παρατηρεί δτι 
παρ' δλον δτι τό Κυπριακό δέν βρήκε τήν λύση του ή 

·Ελλάς άπεφάσισε νά γυρίσει στήν Συμμαχία. Αuτό δμως 

δέν πραγματοποιείται, γιατί δέν τό θέλει ή Τουρκία. Τό 

θέμα έχει φθάσει σέ πολύ κρίσιμο σημείο: ν Η θά ρυθμισθεί 

ή θά κλείσει. • Η Κυβέρνηση, δ ίδιος δ πρωθυπουργός καί 
δ λαός αίσθάνονται ταπείνωση κ:αί τό πρdγμα αuτό δέν 

μπορεί νά συνεχισθεί. Έξ άλλου εΙναι άδιανόητο ή Δύση 
νά άγωνίζεται νά σώσει τήν Τουρκία γιά χάρη τής Συμμα

χίας καί παράλληλα νά άνέχεται νά έξασθενίζει ή Τουρκία 

τήν Συμμαχία διαιωνίζοντας τήν κατοχή τής Κύπρου καί 

κρατώντας τήν 'Ελλάδα εξω άπό τό ΝΑΤΟ . . 
>>' Αναφορικά μέ τίς σχέσεις πρός τίς ·Ηνωμένες Πολι

τείες δ κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι, δταν ή Τουρκία 

έξακολουθεί νά κατέχει τήν μισή Κύπρο, δταν άπειλεί τήν 
άσφάλεια τής ·Ελλάδος καί δταν, παραλλήλως, γιά γενι

κούς λόγους οί ΗΠΑ βοηθοuν τήν Τουρκία, εΙναι φυσικό 

εΙς τήν ·Ελλάδα νά ύπάρχει μία πικρία. 'Αναφέρεται στήν 

προσπάθεια των Εuρωπαίων γιά νά βροuν οίκονομική βοή

θεια γιά τήν Τουρκία καί λέει δτι τά ψυχολογικά συναισθή

ματα πού δημιουργοuνται στόν έλληνικό λαό, δ ίδιος μέν 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια νά τά διαλύσει, άλλά δυστυ
χώς ή Δύση τοu άφαιρεί καί τά λίγα έπιχειρήματα πού εχει. 

ν Αν συνεχισθεί αuτή ή τακτική, εΙναι φυσικό δτι ή κατά

σταση, πού τήν στιγμή αuτή εΙναι σάν άνοικτή πληγή, θά 

χειροτερεύσει. Καί αότό στήν εuαίσθητη περιοχή τής Μέ

σης 'Ανατολής, δπου πέραν άπό τό Μεσανατολικό προ

στίθενται γιά τήν Δύση προβλήματα δπως τό Κυπριακό, τό 

Αίγαίο, τό ΝΑΤΟ, ή Τουρκία. ·Η κατάσταση μπορεί νά 
βελτιωθεί, συνεχίζει δ κ:. πρωθυπουργός, liν οί διαφορές μέ 

τήν Τουρκία έπιλυθοuν καί γιά νά γίνει αuτό ή Τουρκία 

πρέπει νά δείξει λογική . ΕΙ ναι άπορίας aξιον πώς μπορεί ή 

Τουρκία, μέ τά έσωτερικ:ά καί τά οΙκονομικά προβλήματα 

πού τήν μαστίζουν, νά κρατa άνοικτά αuτά τά θέματα. 

>>'Ο κ . πρωθυπουργός έκφράζει τόν φόβο δτι ή Τουρκία 

κάνει κακή χρήση - δέν θά ήθελε νά πεί δτι έκ:μεταλλεύε

ται - τής Δύσεως. 'Απειλεί δτι θά άποχωρήσει άπό τήν 

Συμμαχία, κλείνει τίς βάσεις, έπιτίθεται έναντίον δυτικών 

Κρατών γιατί δέν τής δίνουν δσα χρήματα ζήτησε. ·Η 

άνάγκη τής Δύσεως νά εχει τήν Τουρκία μέ τό μέρος της, 

παρασύρει τήν τελευταία σέ έκβιασμούς καί αuτός εΙναι δ 

λόγος γιά τόν δποίον τά προβλήματά μας δέν βρίσκουν 

λύση. Πρέπει, ύπεγράμμισε δ κ. πρωθυπουργός, ή Συμμα

χία νά δείξει σταθερή στάση άπέναντι στούς έκβιασμούς 

τής Τουρκίας καί νά τήν λογικεύσει. Διότι τί άξία μπορεί 

νά εχει μιά οίκονομικά καί έσωτερικά διαλελυμένη Τουρ

κία γιά τό ΝΑΤΟ, μιά Τουρκία χωρίς τήν ·Ελλάδα. Τό 

ΝΑΤΟ καί οί ΗΠΑ θά πρέπει νά συνεκτιμήσουν τά στοι

χεία αuτά καί νά ζητήσουν άπό τήν Τουρκία νά δείξει λο

γική. Αuτό θά έχει σάν άποτέλεσμα καί τήν βελτίωση του 

πολιτικοί> κλίματος, γιατί ο{ έλληνοτουρκ:ικ:ές διαφορές 

εΙναι έκείνες στίς δποίες όφείλεται, στήν οuσία, ή πικρία 
τοu έλληνικοu λαοu άπέναντι στούς Δυτικούς. Καθημερι

νώς παρουσιάζεται τό ίδιο πρόβλημα μέ τήν χορήγηση 

βοηθείας πρός τήν Τουρκία καί αότό γιατί οί ~Ελληνες 

εχουν τό συναίσθημα δτι άπειλοuνται άπό τήν Τουρκία. 

Γιά τόν λόγο αότό θά πρέπει, έπιμένει δ κ:. πρωθυπουργός, 

νά μ ή λησμονεί ή Δύση καί οί ΗΠΑ δτι ή συσχέτιση δυνά

μεων ·Ελλάδος καί Τουρκίας θά πρέπει νά διατηρηθεί μέ 
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κάθε τρόπο . Δέν θά πρέπει νά θεωρηθεί ώς ύπερβολή δτι, 
αν άπό πλευράς Συμμαχίας δέν γίνουν οί σωστοί χειρισμοί, 

ε{ναι δυνατόν μακροπρόθεσμα τό ΝΑΤΟ νά χάσει καί τήν 

'Ελλάδα καί τήν Τουρκία. Καί καλός χειρισμός σημαίνει 

κατ' άρχήν προσπάθεια νά λογικευθεί ή Τουρκία. 

»Τελειώνοντας ό κ. πρωθυπουργός έφιστά τήν προσοχή 

στό γεγονός δτι ή κεντρική iδέα τής προσπαθείας νά άρθεί 

τό έμπάργκο κατά τής Τουρκίας ήταν δτι ή αρση θά ωφελή

σει τήν Συμμαχία καί θά συμβάλει στήν έπίλυση τοϋ Κυ

πριακοϋ γιατί θά καταστήσει τήν Τουρκία πιό διαλλακτι

κή. 'Η Τουρκία δμως εyινε άκόμα πιό αδιάλλακτη, έξακο

λουθεί νά κατέχει τήν μισή Κύπρο καί έμποδίζει τήν έπα

νένταξη. Καί τίθεται τό έρώτημα: Βοηθά ή ύποσκάπτει τήν 

Συμμαχία ή Τουρκία; 'Ο κ. πρωθυπουργός λυπαται πολύ 

γιά τό γεγονός δτι ή παρεμβολή τοϋ τουρκικοϋ παράγοντος 

έπηρεάζει τίς έλληνοαμερικανικές σχέσεις καί τό αίσθημα 

τής παλαιας καί πατροπαράδοτης φιλίας μας. 'Ο ίδιος 

εκανε καί θά κάνει δ, τι μπορεί ώστε οί σχέσεις νά έπανέλ

θουν στήν παλιά τούς έγκαρδιότητα, άλλά πρέπει νά βοη

θηθεί καί άπό άμερικανικής πλευρας μέ κατάλληλους πο

λιτικούς χειρισμούς πού δέν θά έξεγείρουν τόν έλληνικό 

λαό . 

» Ό γερουσιαστής Μπίντεν, άφοϋ άνέφερε πόσον έντυ
πωσιάστηκε άπό δσα άνέπτυξε δ κ. πρωθυπουργός, τόν 

δποίον θεωρεί δτι εχει συνταυτισθεί μέ μιά φιλοδυτική, 

φιλοαμερικανική, φιλονατοϊκή πολιτική στήν 'Ελλάδα, 

διετύπωσε τόν φόβο, βάσει καί δσων εΙδε καί ακουσε στήν 

Τουρκία δτι οί έλληνοτουρκικές διαφορές άνήκουν πιά σέ 

έκείνες τίς διαφορές γιά τίς δποίες δέν μπορεί πάντοτε ή 

λογική νά ύπαγορεύσει λύσεις. »Ε χουν πλαισιωθεί άπό τό

σες προκαταλήψεις, εμμονες iδέες καί δυσπιστία ώστε νά 

μείνει λίγος χώρος γιά τήν λογική . 'Αφοϋ διευκρίνησε δτι 

στό Κογκρέσσο θεωρείται φίλος τών έλληνικών θέσεων, 

παρατήρησε δτι ή κοινή γνώμη στήν χώρα του, πού δέν 

μπορεί νά άντιληφθεί τίς λεπτές πτυχές τής έξωτερικής 

πολιτικής, δέν καταλαβαίνει γιατί ή 'Αμερική δέν κάνει 

δ, τι μπορεί γιά τήν συγκέντρωση τής {σχυροτέρας δυνατής 

στρατιωτικής δυνάμεως στήν Νοτιοδυτική ' Ασία γιά νά 

άντιμετωπίσει τούς Σοβιετικούς . ΕΙναι καί αύτό κάτι σάν 

τήν παρατήρηση δτι δ έλληνικός λαός δέν μπορεί νά κα

ταλάβει γιατί οί 'Ηνωμένες Πολιτείες, βοηθώντας τήν 

Τουρκία, ένεργοϋν καταστρεπτικά γιά τήν 'Ελλάδα. 

»'Επίσης παρατήρησε δτι καί οί αλλοι σύμμαχοι στό 

ΝΑΤΟ δέν φαίνεται νά ύποστηρίζουν τόσο πολύ τίς θέσεις 

πού ύποστηρίζει δ κ . πρωθυπουργός. ~ Ετσι, εΙ ναι δύσκολο 

γιά τίς ΗΠΑ νά εύθυγραμμίσουν τούς συμμάχους τους 

(δπως π .χ . τήν Γερμανία) καί νά έπιβάλουν τίς aπόψεις 

τους. Δέν πρόκειται γιά μία τριμερή σχέση (ΗΠΑ-Τουρ

κία-' Ελλάς) άλλά γιά μία πολυμερή καί έπαναλαμβάνει δτι 

ή ίκανότης τών ΗΠΑ νά έπιβάλουν τίς άπόψεις τους στούς 

αλλους συμμάχους δέν εΙναι τόσο μεγάλη δσο πιστεύουν οί 

'Έλληνες. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι οί ΗΠΑ εχουν τήν 

δυνατότητα νά άρνηθοϋν νά βοηθήσουν τούς συμμάχους 

πού δημιουργοϋν προβλήματα, άντί νά άνέχονται έκείνους 

πού έξασθενοϋν τήν Συμμαχία καί νά τούς βοηθοϋν χωρίς 

άποτέλεσμα. Διότι, αν ή Τουρκία δέν λύσει τίς διαφορές 

της μέ τήν 'Ελλάδα καί δέν τακτοποιήσει τά έσωτερικά 

της, παρά τήν πολύτιμη γεωπολιτική της θέση θά εΙναι 

αχρηστη γιά τήν Συμμαχία. 

»'Ο κ. Μπίντεν συμφωνεί, παρατηρεί δμως δτι δλό

κληρη ή Συμμαχία σήμερα βρίσκεται σέ μιά κάπως κλονι

σμένη κατάσταση . 

)) . ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι αύτό τό εχει έπισημά

νει άπό καιρό καί τό εχει καταγγείλει καί σέ διαφόρους 

ήγέτες δυτικών χωρών. 'Υπάρχει μία άσυναρτησία στήν 

πολιτική τής Συμμαχίας καί ελλειψη κοινής θελήσεως καί 

κοινής πολιτικής. 'Αλλά, έάν τό ΝΑΤΟ εχει δυσκολίες, 

αύτό δέν σημαίνει δτι πρέπει νά τοϋ προσθέσουμε καί αλ

λες. 

>>'Ο γερουσιαστής Μπίντεν λέει δτι τό πρόβλημα τής 

'Αμερικής εΙναι δτι ή άδράνεια πού μπορεί νά έπιδείξει σέ 

μία περίπτωση φέρνει άντιδράσεις καί συνέπειες ή άποτελέ

σματα σέ αλλες χώρες δσα καί ή δράση. ~Ετσι δέν εΙναι 

άπλό οί ΗΠΑ νά πάψουν νά βοηθοϋν ή νά ένεργοϋν. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι αύτό δέν σημαίνει δ τι 

δέν πρέπει οί ΗΠΑ νά βοηθοϋν . ' Η 'Ελλάς αίσθάνεται δτι 

άπειλείται. 'Ελέχθη πρός τήν 'Ελλάδα δτι θά δοθεί βοή

θεια πρός τήν Τουρκία. Καί άπό έλληνικής πλευρας δέν 

ύπήρξαν άντιρρήσεις, δπως δέν ύπήρξαν άντιρρήσεις γιά 
ένδεχόμενη ενταξη τής Τουρκίας στήν ΕΟΚ, πραγμα πού 

μπορεί νά εΙ ναι σέ βάρος τής ' Ελλάδος. Οί Τοϋρκοι άντιθέ

τως δέν συμφωνοϋν μέ τήν έπιστροφή τής 'Ελλάδος στό 

ΝΑΤΟ. 'Όλα αύτά δείχνουν δτι, γιά νά άποφευχθεί χειροτέ

ρευση τών πραγμάτων, χρειάζονται έπιδέξιοι χειρισμοί καί 

πολλές φορές οί χειρισμοί εΙναι πιό σημαντικοί άπό τήν 

ίδια τήν ούσία . 

»'Ο γερουσιαστής Μπαίηκερ ρωτα έάν μέ τήν συσσώ

ρευση τών έντάσεων πού γίνεται στό ΝΑΤΟ δέν τίθεται πιά 

σέ άμφισβήτηση ή ίδια ή άξία τής Συμμαχίας. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άναφέρεται σέ δσα προηγουμέ

νως ε{πε γιά τήν κατάσταση στό ΝΑΤΟ, καί παρατηρεί δτι 

πάντως δέν μποροϋμε νά κάνουμε χωρίς τήν Συμμαχία καί 

θά είμασταν χειρότερα χωρίς αύτή, άκόμη καί μέ τά χάλια 

πού εχει . Θά πρέπει νά προσδιορίσουμε τίς άδυναμίες καί 

νά έπιδιώξουμε νά τίς βελτιώσουμε . 

>>'Ο γερουσιαστής Μπαίηκερ λέει δτι εΙ ναι εύρέως δια

δεδομένο τό αίσθημα δτι οί ΗΠΑ πρέπει νά διορθώσουν 

τήν Συμμαχία . Σέ μία διαφορά σάν τήν έλληνοτουρκική ο{ 

δύο αύτές χώρες εχουν πολύ μεγαλύτερο ταλέντο γιά νά 

βροϋν τήν λύση παρά νά περιμένουν άπό τίς ΗΠΑ νά τήν 

έπιβάλουν. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι ή 'Ελλάς ποτέ δέν 

έζήτησε άπό τίς ΗΠΑ νά παρέμβουν στίς έλληνοτουρκικές 

διαφορές καί νά έπιβάλουν μιά λύση . "Ολα τά εθνη εχουν 

τήν άξιοπρέπειά τους καί άσφαλώς οϋτε ή Τουρκία οϋτε ή 

'Ελλάς θά έδέχοντο μιά τέτοια λύση. 'Η 'Ελλάς προσπα

θεί μόνη της νά βρεί λύσεις, άλλά δέν βρίσκει άνταπόκρι

ση. 'Η 'Αμερική δμως έκ τών πραγμάτων έμπλέκεται στίς 

έλληνοτουρκικές διαφορές, κυρίως γιατί ή στρατιωτική 

βοήθεια πού παρέχει στήν Τουρκία μπορεί νά άνατρέψει 

τήν ίσορροπία δυνάμεων μεταξύ τών δύο χωρών. 'Ακριβώς 

αύτή ή βοήθεια μπορεί καί πρέπει νά χρησιμοποιηθεί κατά 

τρόπο έποικοδομητικό, χωρίς αύτό νά ε{ναι πίεση . Θά εΙ

ναι τραγικό οί ΗΠΑ, πού φέρουν τό βάρος δλοκλήρου τοϋ 

κόσμου, νά βρεθοϋν στήν άνάγκη, προκειμένου νά διατηρή

σουν τούς συμμάχους τους, νά πληρώνουν ή νά ύποκύ

πτουν σέ έκβιασμούς. Τότε δέν θά εΙχαν φίλους ή συμμά-

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙτΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑΤΟ 

Συνάντηση καί συνομιλία μέ τούς 'Αμερικανούς γερουσιαστές 

Μπίντεν, Μπαίηκερ, Ζορίνσκυ καί Κόχραν. 

423 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



424 ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

χους, άλλά μισθοφόρους . 'Η 'Ελλάς ουδέποτε ζ ή τη σε χρή

ματα ή άπείλησε μέ κλείσιμο βάσεων, δπως κάνει ή Τουρ

κία. 'Ό,τι κάνουμε σήμερα τό κάνουμε διότι κινδυνεύουμε 

άπό τήν Τουρκία . 

»'Ο γερουσιαστής Μπαίηκερ έρωτα έάν δ κ. πρωθυ

πουργός θεωρεί τήν άμερικανική στρατιωτική παρουσία 

στήν • Ελλάδα κατάλληλη γιά τίς σημερινές συνθήκες, τό
σον άπό άπόψεως άριθμών δσο καί άπό άπόψεως φύσεώς 

της. Μήπως εΙναι περισσότερη άπό δ, τι πρέπει ή όλιγώτε

ρη ; 

»·Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι κατά τήν γνώμη του 

άνταποκρίνεται στίς σημερινές συνθήκες. Τό πρόβλημα 

εΙναι πώς μπορεί νά άξιοποιηθοuν ώρισμένες βάσεις θεμε

λιώδους σημασίας. Παρατηρεί δτι τό θέμα των βάσεων 

στήν ' Ελλάδα παραμένει έκκρεμές λόγω παρεμβάσεως τοu 
τουρκικοί) παράγοντος καί άναφέρεται στό ίστορικό καί 

τήν δημιουργία του θέματος εξ αίτίας του κλεισίματος των 

άμερικανικών βάσεων στήν Τουρκία. 'Υπενθυμίζεται δτι 

εΙ χε δ ίδιος συστήσει τότε στόν έδώ · Αμερικανό πρέσβυ, άν 

δοθοuν χρήματα στήν Τουρκία, νά μήν συνδυασθεί αuτό μέ 

τίς βάσεις, γιατί άλλιώς καί ή 'Ελλάς θά ήταν ύποχρεωμέ

νη νά ζητήσει καί αuτή χρήματα. 

»·Ο γερουσιαστής Κόχραν έρωτα τόν κ . πρωθυπουργό 

πώς έκτιμa τήν κατάσταση στήν περιοχή 'Ιράν - ' Ιράκ 

-· Αφγανιστάν. ' Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι οί έξελί
ξεις στήν περιοχή αuτή δέν έλέγχονται άπό κανένα. Τά 

προβλήματα πού προκύπτουν δέν αντιμετωπίζονται άπό 

τήν Δύση μέ ένιαία βούληση καί ή κατάσταση εΙναι πρά

γματι επικίνδυνη ίδιαίτερα λόγω τοu συνδυασμοί) του Πα

λαιστινιακοί) μέ τό ένεργειακό, πού τό θεωρεί ώi; εύρισκό

μενο στό ύπόβαθρο δλων των προβλημάτων. Σφάλματα 

εγιναν τόσο στό Μεσανατολικό δσο καί στό ' Ιράν. ' Η 

Δύση θά μποροuσε έγκαίρως νά έπιτύχει λύσεις έάν, έπί 

παραδείγματι, γνωρίζοντας δτι δ ίρανικός λαός ήθελε νά 

διώξει τόν Σάχη, θά εΙχε τό δλο θέμα μεθοδευθεί κατά τέ
τοιο τρόπο, ώστε νά τόν διώξει δ στρατός καί νά άναλάβει 

τόν ελεγχο καί νά πιστωθεί μέ τήν επιτυχία αuτή, ώστε νά 

μήν ύπάρξει χάος, άλλά άντιθέτως νά ύπάρξει μία δύναμη 

πού νά έλέγχει τήν κατάσταση. Αuτό δέν εγινε καί οί Πέρ

σες περίμεναν τήν σωτηρία τους άπό τόν Χομεϊνί πού εΙ ναι 

παράφρων . Τώρα πιά ή κατάσταση εΙναι άνεξέλεγκτη καί 

δλη ή άνθρωπότητα γυρίζει γύρω άπό ενα τρελλό. 'Η τρα

γωδία των καιρών μας εΙναι δτι εΙ ναι έποχή τρελλών καί οί 

μικροί εχουν γίνει χειρότεροι άπό τούς μεγάλους, μιά καί 

πολιτεύονται άνεύθυνα. Θά πρέπει κάποτε νά άποκαταστα

θεί ή διεθνής τάξη, άλλιώς κανείς δέν θά μπορεί νά έλέγχει 

τίς παγκόσμιες έξελίξεις. • Η • Ελλάς πάντως εΙ ναι μιά 
πολύ μικρή χώρα γιά νά πάρει πρωτοβουλίες σ. αuτόν τόν 

τομέα. 

»Ό γερουσιαστής Κόχραν, παρεμβαίνοντας, λέει δτι 

θά ηϋχετο δ κ . πρωθυπουργός νά ήταν σύμβουλος του προ

έδρου Κάρτερ. 

»·Ο γερουσιαστής Μπίντεν ζητa νά πληροφορηθεί 

τούς λόγους γιά τούς δποίους δ κ . πρωθυπουργός πρότεινε 

τήν μόνιμο διεξαγωγή τών 'Ολυμπιακών ' Αγώνων στήν 

· 'Ολυμπία . 

»·Ο κ. πρωθυπουργός άπαντα, άναπτύσσοντας τήν 

γνωστή θέση του (πολιτικοποίηση-έμπορικοποίηση, ύψη

λό κόστος όργανώσεως, μονοπώλιο λίγων χωρών) καί 

προσθέτει δτι ή • Ελλάς δέν ζητάει τίποτα άλλά άπλώς κά
νει μιά προσφορά γιά νά μήν πεθάνουν μιά μέρα οί • Ολυμ

πιακοί 'Αγώνες καί γιά νά έπανέλθουν στό άρχικό τους 

{δανικό άπό τό όποίο εχουν ξεφύγει. 

»Μέ τήν εuκαιρία αναφέρεται καί στούς ' Ολυμπιακούς 

τής Μόσχας καί παρατηρεί δτι άπό πλευράς ΗΠΑ εγινε 

κακός χειρισμός, κατά τήν γνώμη του. Οί ΗΠΑ εΙχαν στήν 

περίπτωση τοu 'Αφγανιστάν μέ τήν εuρύτερη καταδίκη 

τής σοβιετικής είσβολής στόν ΟΗΕ, τήν δποίαν έπέτυχαν, 

μιά πρώτης τάξεως έπιτυχία. Πέρασαν δμως στό δεύτερο 

στάδιο, δηλαδή έκείνο του μποϋκοτάζ πού άπό τήν άρχή 

φαινόταν δτι δέν θά πετύχει, γιατί δέν μπορεί κανείς σέ 

τόσες πολλές δμάδες ένδιαφερομένων (Κράτη, αθλητικές 

δμοσπονδίες, έθνικές όλυμπιακές έπιτροπές, άθλητές) νά 

έπιβάλει μιά γραμμή . 'Η άντίδραση θά επρεπε νά πάρει 

τήν μορφή ήθικfjς καταδίκης στήν Μόσχα. ν Αν π. χ . οί 

δμάδες άποφάσιζαν νά προβοuν σέ μιά έκδήλωση - έπί 

παραδείγματι νά άπόσχουν άπό τήν παρέλαση - αuτό καί 

πιό εϋκολο καί πιό άποτελεσματικό θά ήταν. 

» • Η συνομιλία διήρκεσε μιάμιση ώρα καί τελείωσε 
στίς 12.00»131 • 

Σ~ήν εκθεσή τους πρός τήν 'Επιτροπή 'Εξωτερι
κών Σχέσεων τής Γερουσίας οί ' Αμερικανοί γερου

σιαστές θά υπογραμμίσουν ίδιαίτερα τήν άκόλουθη 

άποστροφή άπό τή συνομιλία τους μέ τόν 'Έλληνα 

πρωθυπουργό: «Ή Τουρκία μaς χωρίζει, διακήρυξε 

ό πρωθυπουργός Καραμανλής κατά τή δίωρη συνάν

τησή μας, καθώς εξέθετε μέ λεπτομέρεια τίς άπόψεις 
καί τίς άνησυχίες του σχετικά μέ τό συνεχιζόμενο 

&διέξοδο στήν Κύπρο, τό Αίγαίο καί τό ΝΑΤ0>> 132 • 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

Σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ, Κ. Καραμανλή, μέ τή συμμετοχή τών ύπουργών 

Οίκονομικών καί Πολιτισμοϋ, εγκρίνεται ή διάθεση 

πιστώσεων ϋψους 300 έκατομμυρίων, προκειμένου νά 
καλυφθοϋν οί δαπάνες τοϋ πολιτιστικοϋ προγράμμα

τος τής Κυβερνήσεως. 

Είδικότερα, τό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στόν 

τομέα τών γραμμάτων προβλέπει ποσά γιά τήν ενί

σχυση τοϋ λογοτεχνικοϋ βιβλίου μέ άγορές, τή διορ

γάνωση έκθέσεων στό έσωτερικό καί εξωτερικό, τήν 
ένίσχυση τών λογοτεχνικών περιοδικών, τήν ϊδρυση 

'Ινστιτούτου Βιβλίου, τή μετάφραση καί εκδοση λο

γοτεχνικών βιβλίων, τήν άποστολή • Ελλήνων λογο
τεχνών σέ ξένες χώρες καί τήν ταξινόμηση τών 

ίστορικών άρχείων τοϋ Κράτους. 

Στόν τομέα τής μουσικής, εγκρίθηκε τό χρημα

τοδοτικό πρόγραμμα γιά τή δημιουργία τών τριών 

όρχηστρών ( οί όποίες θά καλύπτουν άνάγκες τής 
πρωτεύουσας καί τών έπαρχιών), γιά τή δημιουργία 

τής Κρατικής Χορωδίας 'Αθηνών καί τών 15 ήμι
κρατικών χορωδιών στίς επαρχίες, γιά τήν άνάθεση 

συνθέσεων εργων σέ 'Έλληνες μουσουργούς καί γιά 

τή βράβευση εργων τους. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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Στόν τομέα του θεάτρου, οί πιστώσεις άφοροuν τά 

ήμιιφατικά θέατρα, καθώς καί τήν ένίσχυση κινημα

τογραφικών προγραμμάτων γιά τίς έπαρχίες. Στόν 

τομέα τών είκαστικών τεχνών, τέλος, προβλέπεται 

διοργάνωση έκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, κε

ραμικής, κ.λ.π., ή άγορά εργων ζωγραφικής καί χα

ρακτικής καί ή παραγγελία καί άγορά εργων γιά τή 

διακόσμηση πλατειών καί ίστορικών χώρων. 

Παράλληλα, έγκρίθηκε ή κατάρτιση ένός «γιγαν

τιαίου» νομοσχεδίου πού θά «τακτοποιεί» θεσμικά 

δλες τίς τελευταίες έξαγγελίες γιά τά πολιτιστικά θέ

ματα. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται κατά πρώτο λόγο ή 

δημιουργία του Πολιτιστικοί> Κέντρου 'Αθηνών· καί 

άκόμη, ρυθμίζονται τά θέματα: τής καλλιτεχνικής 

έκπαιδεύσεως, τής δημιουργίας Μουσικής 'Ακαδη

μίας (έπί άνωτάτου έκπαιδευτικου έπιπέδου) καί του 

Κέντρου ~Ερευνας 'Εθνικής Παραδοσιακής Μουσι

κής (καί τά δύο αύτά θά ένταχθοuν σάν ίδρύματα στό 

Πολιτιστικό Κέντρο), του Κρατικοί> Βραβείου Θεά

τρου, τής καταργήσεως τής άδείας άσκήσεως του 

έπαγγέλματος του ήθοποιου, τής μεταφοράς άπό Ciλ

λα ύπουργεία στό ύπουργείο Πολιτισμοί> τών ύπηρε

σιών κινηματογράφου, τών μορφωτικών άκολούθων 

τών έλληνικών πρεσβειών στό έξωτερικό καί τής 

'Ακαδημίας 'Αθηνών. τέλος, θά ύπάρξουν διατάξεις 

πού ρυθμίζουν διάφορα θέματα τής περιοχής τής 

Πλάκας. 

Σύμφωνα μέ σχετική άνακοίνωση, δ πρωθυπουρ

γός εδωσε άκόμη δδηγίες «γιά τήν ταχύτερη προώ

θηση τών σχεδίων του Πολιτιστικοί> Κέντρου 'Αθη

νών καί γιά δρισμένες ρυθμίσεις άπό άπόψεως οίκο

δομικοί> προγράμματος δσο καί άπό άπόψεως συντο

νισμοί> τών έργασιών καί προγραμματισμοί> τής λει

τουργίας του Κέντρου». 

'Επίσης, ό Κ. Καραμανλής ένημερώθηκε άπό τόν 

ύπουργό Πολιτισμοί> γιά τήν πρόοδο τών έργασιών 

άναστηλώσεως τής 'Ακροπόλεως, του Θεάτρου του 

Διονύσου, του άρχαίου περιπάτου γύρω άπό τόν 'Ιε

ρό Βράχο καί τών έργασιών άποκαταστάσεως {ών 
παραδοσιακών κτιρίων καί τών άρχαιολογικών χώ

ρων τής Πλάκας. Σχετικά, δ πρωθυπουργός εδωσε 

έντολή γιά τή συγκρότηση συσκέψεως μέ τή συμμε

τοχή είδικών γιά τήν προστασία τής 'Ακροπόλεως 

καί τών Ciλλων άρχαιολογικών μνημείων άπό τή ρύ

πανση καί μόλυνση του περιβάλλοντος. 

'Ένα τελευταίο σημείο άφοροuσε τήν εγκριση -
πού δόθηκε - γιά τήν εκδοση του είδικου λαχείου 

«Τέχνης καί Πολιτισμοί>». Τά εσοδα του λαχείου θά 

διατίθενται «γιά τήν προαγωγή του παραδοσιακοί> 

πολιτισμοί>, τήν τόνωση τών περιφερειακών πολιτι

στικών έκδηλώσεων, τή δημιουργία έστιών τέχνης, 

τήν ένίσχυση έθνολογικών καί λαογραφικών έρευ

νών, τή διαφύλαξη παραδοσιακών άρχιτεκτονικών 

κτισμάτων, μνημείων, έγγράφων καί εργων τέχνης, 

τήν προαγωγή τής λαϊκής χειροτεχνίας, τήν ένίσχυ

ση τών τομέων του θεάτρου, τής μουσικής, τών είκα

στικών τεχνών, κ.λ.π.». Τό λαχείο θά εχει τήν ίδιοτυ

πία νά μαθαίνει άμέσως ό άγοραστής του αν κερδίζει, 

έφόσον θά βρίσκεται μέσα σέ κλειστό φάκελο, δπου 

θά άναγράφεται ενας άριθμός πού θά άντιστοιχεί σέ 

ενα συγκεκριμένο ποσό. Τό σχετικό νομοσχέδιο, 

δπως άνακοινώθηκε, σύντομα θά είσαχθεί στή Βου

λή. 

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

Ό Κ. Καραμανλής, ένόψει τής λήξεως τής φυ

τευτικής περιόδου, είχε συνεργασία μέ τόν ύπουργό 

καί τόν ύφυπουργό Γεωργίας, I. Μποuτο καί Κ. Τρι
ανταφύλλου, οί όποίοι τόν ένημέρωσαν γιά τήν πρό

οδο τής έκτελέσεως του προγράμματος άναδασώσε

ως καί διαμορφώσεως του τοπίου του λεκανοπεδίου 

'Αττικής, δπως είχε έξαγγελθεί άπό τό 1976. Διαπι
στώθηκε δτι, σέ προγραμματισμένο εργο άναδασώ

σεως 100.000 στρεμμάτων, άναδασώθηκαν 40.000 
στρέμματα στίς περιοχές 'Υμηττου, Πεντέλης, Πάρ

νηθος καί Αίγάλεω, δπου φυτεύτηκαν 2.340.000 δεν
δρύλλια. Σέ 12.500 στρέμματα, έξάλλου, εχουν περα
τωθεί οί έργασίες περιποιήσεως τής φυσικής βλαστή

σεως καί εχουν διανοιγεί οί άπαραίτητοι δασικοί δρό

μοι. 'Η συνολική δαπάνη, ώς τή στιγμή αύτή, ύπο

λογίζεται σέ 590 έκατ. δραχμές. 
'ο πρωθυπουργός εδωσε καί νέες δδηγίες γιά 

τήν έπιτάχυνση τής έκτελέσεως του εργου καί ένέ

κρινε τίς άναγκαίες πιστώσεις γιά τήν δλοκλήρωσή 

του. 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

'Ο Ε. 'Αβέρωφ έπιβεβαιώνει δτι ή πο~εμική βιο

μηχανία τής χώρας παρουσιάζει άλματώδη άνάπτυ

ξη. ~Ηδη,, πέρα άπό τήν έξυπηρέτηση ζωτικής ση

μασίας έθνικ& ν άναγκών, πραγματοποιοuνται καί οί 

πρώτες έξαγωγές πολεμικοί> ύλικου. 
Οί έπισημάνσεις αύτές εγιναν άπό τόν ύπουργό 

'Εθνικής 'Αμύνης μέ τήν εύκαιρία τής άπονομής 

παρασήμου στό διευθυντή της Πολεμικής Βιομηχα

νίας, άντιπτέραρχο I. Βαγιακάκο. Είδικότερα, ό Ε. 
'Αβέρωφ έπεσήμανε: 

«Τά τελευταία χρόνια άρχισε νά δημιουργείται στήν 

'Ελλάδα πολεμική βιομηχανία άξια του όνόματός της. Μέ

χρι τότε, άν εξαιρέσουμε τή δραστηριότητα του μακαρίτη 

Μποδοσάκη, ό όποίος στόν τομέα των πυρομαχικών εΙχε 

κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Κατά τά liλλα δέν είχαμε 

καμιά πολεμική βιομηχανία. Σήμερα εχουμε. UΕχουμε σέ 

τέτοιο σημείο, ώστε άρχισε καί τίς έξαγωγές της. Τήν βλέ

πουμε νά ένισχύει τήν άμυνα τής χώρας, τήν βλέπουμε καί 

καμαρώνουμε γιά τίς ίκανότητες του 'Έλληνος δταν θέλει 

νά τίς άξιοποιήσει». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής, &φοu επισκέφθηκε τό χώρο 

τής' Ακροπόλεως, εκαμε στούς δημοσιογράφους τήν 

&κόλουθη δήλωση: 

«Μέ τήν περιοχή αύτή άσχολήθηκα πολλά χρό

νια. Τότε, μέ σύμβουλο τόν μακαρίτη Πικιώνη, δια

μορφώσαμε τό χώρο γύρω άπό τήν 'Ακρόπολη καί 

τό μνημείο τοί5 Φιλοπάππου, δπως είναι σήμερα. 

))Τήν έποχή έκείνη δέν ύπήρχε θέμα προστασίας 

καί διασώσεως τών μνημείων τής Άκροπόλεως. Τό 

θέμα άνέκυψε τά τελευταία χρόνια. 'Ακριβώς γι' αύ

τό ή έπίσκεψή μου έδώ όφείλεται στήν έπιθυμία νά 

διαπιστώσω πώς έξελίσσεται τό πρόγραμμα τής δια

σώσεως τών μνημείων τής Άκροπόλεως. Ή έργα

σία έχει άρχίσει ήδη, βάσει μιiiς μελέτης, ή δποία 

έκρίθη άρτία, τόσο άπό 'Έλληνες, δσο καί άπό ξέ

νους έπιστήμονες. 

)) VΗδη, σήμερα πήραμε άποφάσεις, εlς τρόπον, 
ώστε ή μελέτη αύτή, πού άφορά μόνο τό 'Ερέχθειο, 

νά δλοκληρωθεί καί νά καλύψει τόν Παρθενώνα καί 

τά Προπύλαια. 'Επίσης, πήραμε άποφάσεις γιά τήν 

προστασία άπό τήν φθορά τήν δποία προκαλεί ή ρύ

πανση τής άτμόσφαιρας. Γιά δλες αύτές τίς άποφά

σεις θά πάρετε άπό τόν άρμόδιο ύπουργό μιά άνακοί

νωση, ή δποία θά είναι, νομίζω, ίκανοποιητική καί 

ένθαρρυντική γιά τό μέλλον τής Άκροπόλεως. 

))Είπα στούς άσχολουμένους μέ τό θέμα έπιστή

μονες καί τεχνικούς δτι θά έχουν, τόσο άπό άπόψεως 

πιστώσεων, δσο καί άπό άπόψεως διαδικασίας καί 

άρμοδιοτήτων, δ, τι ζητήσουν, εlς τρόπον ώστε νά 

έπισπεύσουν τό έργο τής προστασίας τών μνημείων 

τής Άκροπόλεως)). 

'Αναλυτικά, ή σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 

«Ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κατ' aρχήν επιθεώ

ρησε τά εργα του 'Ερεχθείου, του Παρθενώνος, τά εργα 

aποκαταστάσεως του Διονυσιακου Θεάτρου, του 'Αρχαίου 

Περιπάτου καί τής περιοχής, καθώς καί τίς εργασίες στε

ρεώσεως τών βράχων τής ' Ακροπόλεως. 

)) . ο κ. πρόεδρος επανέλαβε τήν δήλωσίν του δτι δ λα τά 
μέσα διά τίς aναστηλωτικές εργασίες τής 'Ακροπόλεως 

καί τών πέριξ aρχαιολογικών χώρων, διατίθενται καί χρη

ματοδοτουνται άπό τό Ι:λληνικό Κράτος . 

>>'Ως εΙ ναι δέ γνωστόν τό διατιθέμενο ποσό aπό τήν 

ΟΥΝΕΣΚΟ θά χρησιμοποιηθεί διά τήν ϊδρυσιν μεγάλου 

Κέντρου Μελέτης Μεθόδων Συντηρήσεως τών άρχαίων 

μνημείων καί Μελέτης Προβλημάτων τής Πέτρας, βάσει 

τής συμφωνίας μεταξύ του ύπουργείου Πολιτισμου καί 

'Επιστημών καί ΟΥΝΕΣΚΟ. 

>>' Επηκολούθησε σύσκεψη εiς τήν όποίαν μετέσχον οί 
ύπουργοί Πολιτισμου καί 'Επιστημών, Βιομηχανίας καί δ 

τεχνικός σύμβουλος καθώς καί μέλη τής όμάδος εργασίας 

'Ακροπόλεως, καθηγηταί κύριοι Κ. Κονοφάγος, Θ. Σκου

λικίδης, καί Ι. Τραυλός, ώς καί ύπηρεσιακοί παράγοντες 

τών ύπουργείων Πολιτισμου καί 'Επιστημών, Βιομηχανί-

ας, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί Συγκοινωνιών, κατά τήν 

όποία εξετάσθηκε εμπεριστατωμένα aφενός ή πορεία των 
εργασιών καί aφετέρου τό θέμα τής ρυπάνσεως τής aτμο

σφαίρας τόσον εiς τήν μείζονα περιοχή πρωτευούσης, 

δσον καί είς τήν στενωτέρα περιφέρεια πού περιβάλλει τήν 

'Ακρόπολη καί τούς άλλους aρχαιολογικούς χώρους. 

))Διεπιστώθη δτι αί εργασία ι επί του 'Ερεχθείου εκτε

λουνται σύμφωνα μέ τήν μελέτη πού έξεπόνησε ή όμάς 

έργασίας 'Ακροπόλεως (aποτελουμένη aπό 'Έλληνες επι

στήμονες καί τεχνικούς) κ:αί ή όποία ετυχε γενικής aνα

γνωρίσεως Ι:λληνικής κ:αί διεθνους καί δτι ή μελέτη καί τά 

έργα του Διονυσιακου Θεάτρου καί του ' Αρχαίου Περιπά

του διεξάγονται σύμφωνα μέ τόν aρχικό προγραμματισμό. 

>>'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εζήτησε έν συνεχεί~ 

νά όλοκληρωθεί aπό τήν όμάδα εργασίας 'Ακροπόλεως ή 

μελέτη καί των ύπολοίπων έργων (ήτοι του Παρθενώνος 

κ:αί τών Προπυλαίων) καί νά ύποβληθεί γιά τόν προγραμ

ματισμό τους εντός 15ημέρου ύπόμνημα πού θά aφορd τό 

χρόνο εκτελέσεώς τους, τίς προϋπολογιζόμενες δαπάνες 

κ:αί τά aπαιτούμενα διοικητικά μέτρα. 

>>'Ο κ: . πρωθυπουργός aπεφάσισεν δπως διατεθουν χω

ρίς περιορισμό, δλα τά aναγκ:αία τεχνικά κ:αί οiκ:ονομικά 

μέσα γιά τήν προώθησιν κ:αί aποπεράτωσιν των εργων αύ

τών, τόσον μεγάλης εθνικής σημασίας, διά τήν ταχείαν δέ 

πραγμάτωσιν των aνωτέρω, άπεφασίσθη δπως μελετηθεί ή 

δημιουργία Ι:νός Ιδιαιτέρου διοικητικου όργάνου ύπό τήν 

έποπτεία του άρμοδίου ύπουργείου Πολιτισμου καί 'Επι

στημών. 

))'Εν συνεχεί~ aνελύθησαν τά προβλήματα τής ρυπάν

σεως, ήτοι: πηγές ρυπάνσεως τής aτμοσφαίρας εν συνδυα

σμφ μέ τά στατιστικά στοιχεία, δπως συγκεντρώνονται 

aπό συνεργεία τής άρμοδίας ύπηρεσίας του ύπουργείου 

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, καί τά μέχρι τουδε ληφθέντα καί 

προπαρασκευαζόμενα μέτρα γιά τό πρόβλημα αύτό. 

))Κατά τήν σύσκεψη διεπιστώθησαν καί απεφασίσθη

σαν τά Ι:ξής: Τόσον aπό τίς μετρήσεις δσον κ:αί aπό τίς 

παρατηρήσεις των άρμοδίων ύπηρεσιών διαπιστουται δτι 

ή μείωση του διοξειδίου του θείου στήν aτμόσφαιρα, πού 

προκαλεί κυρίως τήν φθορά στά aρχαία μνημεία, εχει πε

ριορισθεί αiσθητά κ:αί βρίσκεται κατά πολύ κάτω aπό τά 

διεθνή δρια. ' Επίσης, διεπιστώθη δτι ή έπίδρασις άλλων 

αi-Μων (κραδασμοί διερχομένων aεροπλάνων κ:.λ.π .) είναι 

aμελητέα. 

))Παρ' δ λα αύτά έκ:ρίθη aναγκαίο νά ληφθουν πρόσθε

τα μέτρα γιά τήν περαιτέρω προστασία τών μνημείων aπό 

τήν ρύπανση τής aτμοσφαίρας καί εiδικώτερα aπό τό διο

ξείδιο του θείου κ:αί τίς λοιπές αiτίες ρυπάνσεως, καθώς 

καί συστηματικός έλεγχος τής ρυπάνσεως aπό συσκευές 

αύτομάτου μετρήσεως πού έχουν ήδη παραγγελθεί aπό τό 

ύπουργείο Πολιτισμου κ:αί 'Επιστημών. 

))Ι. 'Απεφασίσθη ή aπομάκρυνση του Δημοσίου 'Ερ

γοστασίου Φωταερίου 'Αθηνών aπό τήν σημερινή θέση, 

σύμφωνα μέ μελέτη πού εχει ήδη εκπονηθεί καί ή όποία 

προβλέπει ϋψος επενδύσεως 330 Ι:κ:ατ. δρχ . , ή aπομάκρυν

ση τής ΔΕΗ Κερατσινίου μέχρι τό 1983, βάσει του ύφιστα
μένου προγράμματος τής ΔΕΗ καί τέλος διάφορες βιομη

χανικές μονάδες τής aμέσου περιοχής, πέραν aπό τήν ήδη 

ισχύουσα aπαγόρευση {δρύσεως νέων βιομηχανικών καί 

βιοτεχνικών μονάδων. 
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'Επίσκεψη στό Μουσείο 'Ακροπόλεως. 
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»2. 'Η υποχρεωτική, είς πρώτην φάσιν, χρησιμοποίη
ση πετρελαίου είδικών προδιαγραφών καί εν συνεχεία ή 

υποκατάστασις του πετρελαίου γιά θέρμανση καί λοιπές 

οίκιακές χρήσεις μέ άέρια καύσιμα, είς τήν περιοχήν 

'Ακροπόλεως (ώς γνωστόν ή χώρα μας εφοδιάζεται ήδη μέ 

πετρέλαια χαμηλής περιεκτικότητος σέ θείο διά τόν σκο

πόν αυτόν). 

»Τέλος, γιά τήν ρύπανση πού προκαλείται στήν περιο

χή τής 'Ακροπόλεως άπό τίς άστικές συγκοινωνίες, τά 

τουριστικά λεωφορεία καί τά φορτηγά αυτοκίνητα, άπε

φασίσθη: 

»α. 'Η άπομάκρυνσις τών τουριστικών λεωφορείων μέ 

παράλληλη δημιουργία τοπικής γραμμής τρόλλεϋ γιά τήν 

έξυπηρέτηση τών επισκεπτών. 
»β. 'Η τοπική άναδιάρθρωσις τών λεωφορειακών γραμ

μών οοστε νά μήν διέρχονται πλησίον τής 'Ακροπόλεως. 

»γ. 'Η άπαγόρευσις τής σταθμεύσεως τών φορτηγών 

αυτοκινήτων πλησίον τών άρχαιολογικών χώρων». 

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

·Ο Κ. Καραμανλής δέχτηκε στό Πολιτικό Γρα

φείο τό γενικό γραμματέα του Συμβουλίου τής Εύ

ρώπης, Φράντς Κάρασεκ, μέ τόν όποίο συζήτησε θέ

ματα εύρύτερου διεθνοuς καί εύρωπαϊκοu ένδιαφέ

ροντος, καθώς καί σχετικών μέ τή Διάσκεψη Εύρω

παϊκής 'Ασφαλείας καί Συνεργασίας πού θά συγ

κληθεί τό Σεπτέμβριο στή Μαδρίτη. Συζητήθηκε 

άκόμη τό μέλλον του Δελφικοί\ Κέντρου καί έξετά

στηκε, εiδικότερα, ή iδέα τής δημιουργίας περιπτέ

ρων άπό τίς εύρωπαϊκές χώρες. 

Σέ έρώτηση δημιοσιογράφου γιά τή γνώμη του 

πάνω στήν πρόταση του Κ. Καραμανλή σχετικά μέ 

τή μόνιμη διεξαγωγή τ&ν 'Ολυμπιακών 'Αγώνων 

στήν 'Ελλάδα, ό Φράντς Κάρασεκ άπάντησε: 

«'Όπως ήδη ετόνισα πρό ήμερων στή Λισσαβώνα, εΙναι 

μιά πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Καί θά συμβάλει στήν 

άποπολιτικοποίηση τών 'Ολυμπιακών' Αγώνων. 'Ελπίζω 

δτι ή ίδέα τοu Κ. Καραμανλή θά τύχει ευνοϊκής άντιμετω

πίσεως άπό τήν 'Επιτροπή 'Ολυμπιακών 'Αγώνων, γεγο

νός πού θά επιτρέψη τήν διάσωση τής 'Ολυμπιακής 'Ιδέ

ας». 

Τό πρακτικό τής συνομιλίας του γενικοί\ γραμμα

τέα του Συμβουλίου τής Εύρώπης μέ τόν "Ελληνα 

πρωθυπουργό εχει ώς έξής: 

«' Αφοu τόν καλωσόρισε, δ κ. πρωθυπουργός τόν παρα

κάλεσε, μέσα στά πλαίσια τών άρμοδιοτήτων του, νά προ

σέξει τό θέμα του Δελφικοu Κέντρου. Τήν ίδέα ίδρύσεως 

του Κέντρου εΙχε δϊδιος δ κ. πρωθυπουργός τό 1961. 'Από 
έλληνικής πλευράς ί\χουν ληφθεί τά μέτρα γιά τήν εγκατά

σταση του Κέντρου καί τήν όργάνωσή του, άλλά θά πρέπει 

καί τά Κράτη-μέλη νά συμμετάσχουν άνεγείροντας μικρά 

περίπτερα, στά όποία θά μποροuν νά πηγαίνουν οί άνθρω

ποι τών Γραμμάτων, τών Τεχνών καί του Πνεύματος γιά νά 

συναντώνται. Διότι ή έπαφή αυτών τών άνθρώπων δδηγεί 

πάντοτε στήν συνεργασία καί τήν άμοιβαία κατανόηση . 

»'Ο κ. Κάρασεκ άπάντησε δτι θά έπισκεφθεί τό Δελφι

κό Κέντρο τώρα, γιά πρώτη φορά, καί συμφώνησε μέ τίς 

άπόψεις του κ. πρωθυπουργοu. 'Εν συνεχεί~, δ κ. Κάρασεκ 
άναφέρθηκε στήν iδέα του κ. πρωθυπουργοί) γιά τήν μόνι

μη διεξαγωγή τών 'Ολυμπιακών' Αγώνων στήν 'Ελλάδα. 
»'Ο κ. πρωθυπουργός άπάντησε δτι, κατά τήν γνώμη 

του, εΙ ναι δ μόνος τρόπος γιά νά σωθεί τό 'Ολυμπιακό 

'Ιδεώδες. ΕΙ ναι άνάγκη ή άνθρωπότης νά γυρίσει πίσω σέ 
δρισμένες ά,ρχές τής κλασικής έποχής καί μία άπό αυτές 

εΙναι οί 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες. Οί 'Αγώνες αυτοί ί\θεταν 

τήν βάση γιά τήν συνεργασία του τότε κόσμου, μέσα στά 

πλαίσια τής ευγενοuς άμίλλης καί άποτελοuσαν !:να iδεώ- ' 

δες. 'Η ουσία τους δέν ήταν μόνον οί άγώνες. Κάτι τέτοιο 
πρέπει νά γίνει καί σήμερα, στήν έποχή δπου στούς 

'Ολυμπιακούς 'Αγώνες παρεισφρύουν πολιτικά καί φυλε

τικά κίνητρα, υπάρχει έμπορικοποίηση καί γενικώς μία 

στάση τών Κρατών άπέναντί τους πού τούς βγάζει άπό τόν 

σωστό τους δρόμο. Κατά τήν γνώμη του κ. πρωθυπουργοί) 

ή πρότασή του νά γίνονται στόν τόπο πού γεννήθηκαν, σέ 

μιά περιοχή στήν όποία μόνον ή Διεθνής 'Επιτροπή θά 

εΙναι άρμοδία, εΙναι ή μόνη λύση γιά τήν διάσωση τής 
'Ιδέας. Περιμένει προσεχώς τόν πρόεδρο τής είδικά γι' 

αυτήν τήν πρόταση συσταθείσης 'Επιτροπής, δ δποίος θά 

του μεταφέρει τίς άπόψεις τής ΔΟΕ. 

>>'Ο κ. Κάρασεκ συμφωνεί καί προσθέτει δτι στήν προ

ώθηση τής 'Ιδέας αυτής μπορεί νά συμβάλουν καί οί 

ύπουργοί 'Αθλητισμοu. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι γιά τήν πραγματο

ποίηση τής 'Ιδέας αυτής μπορεί νά χρειασθεί χρόνος, για
τί πρέπει νά συμφωνήσουν πολλοί παράγοντες, άλλά πι

στεύει δτι τελικά αυτή θά εΙ ναι ή λύση, η άλλοιώς θά ί\λθει 

τό τέλος τών άγώνων. 

>>'Υπενθυμίζει τίς τεράστιες δαπάνες πού συνεπάγεται ή 

όργάνωση τών 'Ολυμπιακών καί λέγει γι' αυτό τόν λόγο, 

ή όργάνωσή τους άποτελεί πλέον τό προνόμιο 5 η 6 πλου
σίων χωρών. 

»Ή συζήτηση ί\ρχεται στό θέμα του μπροϋκοτάζ τών 

'Αγώνων τής Μόσχας καί δ κ. πρωθυπουργός ύπογραμμί

ζει δτι τό μποϋκοτάζ ί\παυσε νά ε{ ναι θέμα μεταξύ ΗΠΑ καί 

Σοβιετικής 'Ενώσεως καί έξελίχθηκε σέ διεθνή κρίση, μά

λιστα μιά διεθνή κρίση, πού δημιουργεί γιά κάθε Κυβέρ

νηση έσωτερικό καί διεθνές θέμα: Διεθνές μέν γιατί πρέπει 

νά άποφασίσει άν θά πάει η όχι, έσωτερικό δέ γιατί δποια 

άπόφαση καί νά πάρει, θά εχει άντιδράσεις άπό μερίδα τής 

κοινής της γνώμης. Γιά τήν 'Ελλάδα τό θέμα εΙ ναι iδιαί τε

ρα δύσκολο, γιατί έκ τών πραγμάτων ή 'Ελλάς εΙ ναι άνα
μεμειγμένη στήν 'Οργάνωση τών 'Αγώνων προσφέροντας 

τήν 'Ολυμπιακή Φλόγα. Δέν μπορεί ή 'Ελλάς, εΙπε ό κ. 

πρωθυπουργός, νά σκοτώσει τούς 'Αγώνες άρνούμενη νά 

προσφέρει τήν Φλόγα. 

>>'Ο κ. Κάρασεκ έρώτησε τόν κ. πρωθυπουργό ποιά εΙ
ναι ή γνώμη του γιά τήν Διάσκεψη τής Μαδρίτης στά 

πλαίσια τής ΔΑΣΕ. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός άπάντησε δτι, κατά τήν γνώμη 

του, δεδομένης τής όξύνσεως τής καταστάσεως πού υπάρ

χει σήμερα καί πού θά ύπάρχει πιθανότατα μετά τούς 

'Ολυμπιακούς τής Μόσχας, καλόν θά ήτο ή Διάσκεψις νά 
άναβληθεί γιά νά μήν μαζευτοuν ολοι γύρω άπό !:να τραπέ

ζι καί άρχίσει δ Ι:νας νά έπιτίθεται έναντίον του άλλου. 
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Βεβαίως, ή άναβολή είναι κακό πράγμα, άλλά είναι μικρό

τερο κακό άπό τήν σύγκληση μιdς Διασκέψεως καταδικα

σμένης σέ άποτυχία . 

»'Ο κ . Κάρασεκ άπάντησε δτι βρίσκει τίς άπόψεις τοϋ 

κ . πρωθυπουργοϋ πολύ ένδιαφέρουσες, άλλά οί ύπουργοί 

'Εξωτερικών τών Κρατών-μελών τοϋ Συμβουλίου τής Ευ

ρώπης έξέφρασαν πρίν άπό μιά έβδομάδα στήν Λισσαβώνα 

τήν c'iποψη δτι θά πρέπει νά άποφευχθεί ή άναβολή καί 

άντιθέτως νά έπιδιωχθεί νά ύποχρεωθεί ή Σοβιετική 'Ένω

ση νά λάβει μέρος. 

>>·Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι, βεβαίως, ό κ. γε

νικός γραμματεύς εχει πείρα σ' αυτά τά θέματα, άλλά ό 

ϊδιος φοβάται δτι δέν θά ε{ναι έποικοδομητικό νά γίνει ή 

Διάσκεψη, c'iν τό πολιτικό κλίμα χειροτερέψει. Καλό θά 

εΙναι νά κάνουμε ύπομονή καί νά περιμένουμε μέχρι τόν 

Μάιο-' Ιούνιο νά δοϋμε πώς πάνε τά πράγματα. 

>>'Ο κ. Κάρασεκ πληροφορεί τόν κ. πρωθυπουργό δτι ή 

γνώμη τών ύπουργών 'Εξωτερικών τών χωρών-μελών τοϋ 

Συμβουλίου τής Ευρώπης εΙναι δτι πρέπει στήν Μαδρίτη 

νά ύποχρεωθεί ή Σοβιετική 'Ένωση νά δώσει συγκεκριμέ

νες άπαντήσεις γιά τό πώς άντιλαμβάνεται τήν έφαρμογή 

τής Τελικής Πράξεως τοϋ 'Ελσίνκι . Πρέπει νά άποφευχθεί 

πάσ1J θυσί~ ή ύποβολή πολλών νέων προτάσεων, δπως εΙχε 

συμβεί στό Βελιγράδι, δπου οί καινούργιες προτάσεις ήταν 

πάνω άπό I 00. 
>>'Ο κ . πρωθυπουργός παρατηρεί δτι άλλοιώς βλέπει ή 

Σοβιετική 'Ένωση τήν έφαρμογή τής Τελικής Πράξεως 

καί άλλοιώς ή Δύση. 'Εάν οί Σοβιετικοί έφαρμόσουν τά 

άνθρώπινα δικαιώματα, πού είναι ισχυρότερα άπό τά πολι

τικά, μέ τόν τρόπο πού θέλει ή Δύση, αυτό θά σημάνει τήν 

κατάργηση τοϋ σοβιετικοϋ καθεστώτος. 

>> ' Ο κ. πρωθυπουργός άναφέρει δτι ή Δύση, πέραν τής 

άδυναμίας πού έκ τών πραγμάτων εχει ή Σοβιετική 'Ένωση 

νά έφαρμόσει τά άνθρώπινα δικαιώματα, τής προσφέρει ή 

ϊδια έπιχειρήματα γιά τήν μ ή έφαρμογή τους. Καί ώς παρά

δειγμα άναφέρει δτι ό Μπρέζνιεφ, άπαντώντας σέ σχετική 

παρατήρηση τοϋ κ . πρωθυπουργοϋ, γιά τήν έφαρμογή τών 

άνθρωπίνων δικαιωμάτων στήν ΕΣΣΔ, εΙπε: "Μήπως ή Δύ

ση έφαρμόζει τά άνθρώπινα δικαιώματα στήν κατεχόμι• ·η 

Κύπρο, τήν όποία κατέχει χώρα δυτική; Μιλάτε γιά τόν 

Ζαχάρωφ, ξεχνάτε τούς 200.000 Κυπρίους πρόσφυγες;" Τό 
ϊδιο μπορεί νά πεί καί σήμερα πού ή Δύση διαμαρτύρεται 

γιά τό 'Αφγανιστάν. 

>>'Ο κ . Κάρασεκ λέγει δτι τό ένδιαφέρον τών Σοβιετι

κών γιά τήν ΔΑΣΕ εχει σαφώς μειωθεί συγκριτικά μέ τό 

1974, δταν κατόρθωσαννά πάρουν αυτό πού ζητοϋσαν, δη
λαδή τήν έπιβεβαίωση τοϋ status quo στήν Ευρώπη. 'Αν
τιθέτ<Qς, τό ένδιαφέρον τής Δύσεως εχει αυξηθεί. 

>>'Ο κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δτι οί Σοβιετικοί πή

ραν αυτό πού ήθελαν άπό τήν ΔΑΣΕ καί εδωσαν ώς άντάλ

λαγμα μόνο θεωρητικές καί δχι συγκεκριμένες ύποσχέ

σεις. 

>>'Ο κ. Κάρασεκ άναφέρεται στήν γαλλική πρόταση 

περί συγκλήσεως Διασκέψεως 'Αφοπλισμοϋ στά πλαίσια 

τής ΔΑΣΕ, πρόταση πού βρήκε μεγάλη άπήχηση, άλλά 

πού έμπεριέχει τόν κίνδυνο νά τήν άσπασθοϋν οί Σοβιετι

κοί καί έν όνόματί της νά διαλύσουν τό ύπόλοιπο οικοδό

μημα τής ΔΑΣΕ. 

>>·Ο κ . πρωθυπουργός άπαντα δτι έπί ΙΟετίες τώρα γίνε-

ται συζήτηση γιά τόν άφοπλισμό, ένώ ουσιαστικά πρόκει

ται γιά πολύ άπλό θέμα . . ο κόσμος εχει δύο βασικά προ
βλήματα: τήν διατήρηση τής ειρήνης καί τήν πείνα. Καί τά 

δύο μποροϋν νά έπιλυθοϋν c'iν δλες οί χώρες περιορίσουν 

τούς έξοπλισμούς τους κατά 50%. 'Επαναλαμβάνει δ,τι εΙ
πε στήν έπίσκεψή του στήν Μόσχα γιά τήν άνάγκη περιο

ρισμοϋ τών έξοπλισμών στό κατώτατο δριο ισορροπίας 

καί τήν ϋπαρξη ένός έλεγχομένου έξοπλισμοϋ, γιά νά κα
θιερωθεί ετσι ή άμοιβαία έμπιστοσύνη, πού σήμερα δέν 

ύπάρχει. 

>>'Ο κ. Κάρασεκ συμφωνεί, άλλά παρατηρεί δτι ύπάρ

χουν καί φωνές, δπως αυτή τοϋ πρώην προέδρου Νίξον στό 

πρόσφατο βιβλίο του, πού λένε δτι ό τρίτος παγκόσμιος 
πόλεμος c'iρχισε ήδη καί ή Δύση τόν χάνει, διότι ό πόλεμος 

μπορεί νά χάνεται καί χωρίς νά γίνουν μάχες, δταν ή μιά 

πλευρά δέν εΙναι σέ θέση νά άπαντήσει ή δταν δέν μπορεί 

νά ε{ναι παροϋσα σέ ενα μέρος. 

)) Ό κ. πρωθυπουργός παρατηρεί δ τι εχουμε φθάσει σ' 
ενα σημείο, στό όποίο ή ήγεσία τοϋ κόσμου θά πρέπει νά 

φροντίσει νά έπιλύσει 3-4 μεγάλα θέματα, βασικά γιά τό 
μέλλον τής άνθρωπότητας, ωστε αυτή - ή άνθρωπότης -
πού τήν στιγμή αυτή πορεύεται άκαθοδήγητη, νά μπορέσει 

πάλι νά μπεί στόν όρθό δρόμο. 

>>'Ο κ. Κάρασεκ λέγει δτι ό πρόεδρος Κάρτερ διαμαρτύ

ρεται δτι οί Ευρωπαίοι δέν δείχνουν άλληλεγγύη γιά τήν 

'Αμερική καί αυτό ε{ ναι πού κάνει τήν 'Αμερική νά μήν 

θεωρεί ή ϊδια πιά τόν έαυτό της ώς ήγέτιδα δύναμη, μιά καί 

δέν τήν άκολουθεί κανείς. Τό σφάλμα δμως δέν ε{ναι μόνο 

τών Ευρωπαίων άλλά καί τών ·Αμερικανών, oi όποίοι αυ
τοαποδυναμώθηκαν μετά άπό μιά σειρά δυσαρέστων συμ

βάντων στήν IΟετία τοϋ '70. Κακώς, λέγει ό κ. πρωθυπουρ
γός, τήν φορά αυτή στήν Λισσαβώνα οί ύπουργοί 'Εξωτε

ρικών δέν συνετάγησαν μέ τήν άμερικανική πολιτική. 

~Ε πρεπε νά τό κάνουν δχι άπό άλληλεγγύη πρός τίς ΗΠΑ, 

άλλά άπό άνάγκη διαφυλάξεως τής διεθνοϋς τάξεως . 

)) 'Εν συνεχεία, ό κ. πρωθυπουργός λέγει δτι δυστυχώς 
οί Ευρωπαίοι δέν είναι σέ θέση τήν στιγμή αυτή νά έπιδεί

ξουν κοινή πολιτική, άκόμη καί σ ' αυτά τά πλαίσια τής 

ΕΟΚ, πάνω σέ θέματα ουσιαστικής γι' αυτούς σημασίας. 

Τό ύπ' άριθμόν ενα πρόβλημα τής Ευρώπης είναι τό πετρέ

λαιο καί άκόμη καί σ ' αυτό δέν μποροϋν νά άποφασίσουν 

πάνω σέ μιά κοινή γραμμή. Καί ετσι, οί διάφοροι παρά

φρονες, δπως ό Καντάφι ή ό Χομεϊνί, τούς ύπαγορεύουν 

τήν πολιτική τους. 'Εν συνεχεία, ό κ. πρωθυπουργός &να

φέρει δτι ύπήρξε ύπέρμαχος τής ·Ενώσεως τής Ευρώπης, 

άλλά μιdς 'Ατλαντικής Ευρώπης, ή όποία θά συνεργάζεται 

μέ τίς ΗΠΑ σάν ισότιμος έταίρος . Σήμερα ή Ευρώπη 

βρίσκεται άπό οικονομικής άπόψεως στό ελεος 4-5 'Αρά
βων καί άμυντικώς στηρίζεται άποκλειστικά στίς ΗΠΑ. 

~Αν οί ΗΠΑ άποσύρουν τήν προστασία τους, ή Ευρώπη θά 

άναγκασθεί νά συνθηκολογήσει μέ τούς Ρώσους καί c'iν οί 

~ Αραβες χρησιμοποιήσουν τό πετρέλαιο ώς πολιτικό 

δπλο, ή ευρωπαϊκή πολιτική θά ύπαγορεύεται άπό αυτούς. 

Γι' αυτό τόν λόγο θά πρέπει οί Ευρωπαίοι νά καθήσουν καί 

νά χαράξουν μιά κοινή πολιτική. Ό κ. πρωθυπουργός 

παρατηρεί άκόμη δτι οί ΗΠΑ, δυστυχώς, δέν εχουν λύσεις 

γιά δλα τά προβλήματα κι αυτό δχι άπό κακή πρόθεση, 

άλλά έπειδή φταίει τό σύστημά τους, τό όποίο στηρίζεται 

σέ ενα Σύνταγμα παλαιότερο τών 200 έτών. 
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»·Ο κ. Κάρασεκ συμφωνεί άπολύτως μέ δσα είπε ό κ. 

πρωθυπουργός καί τόν ευχαριστεί γιατί είναι τόσο εuθύς. 

».ο κ. πρωθυπουργός άπαντα δτι ήταν πάντοτε εuθύς 

καί κατά τήν γνώμη του αuτό θά επρεπε νά είναι πάντα ή 

γραμμή τών μικρών χωρών. Οί έλιγμοί καί ή άνειλικρίνεια 

είναι γιά τίς Μεγάλες Δυνάμεις. 

»Στό τέλος τfjς συζητήσεως, ό κ. πρωθυπουργός άνα

φέρθηκε μέ συντομία στό πρόβλημα τfjς ύφαλοκρηπίδος, 

στόν aγονο διάλογο πού διεξάγεται μέ τήν Τουρκία τά τε

λευταία 4-5 χρόνια, στήν aρνηση τών Τούρκων νά δεχθουν 
τήν πρόταση περί διαιτησίας πού τούς εκανε καί μνημονεύ

ει τό σχετικό επεισόδιο άπό τίς συναντήσεις του μέ τόν 

Ντεμιρέλ στίς Βρυξέλλες τό ι976 καί τόν Έτσεβίτ στό 

Μοντραί τό ι978»ω. 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

·Ο Κ. Καραμανλής προεδρεύει στο υπουργείο 

'Εθνικής 'Αμύνης συσκέψεως μέ άντικείμενο τήν 

έξέταση τής άμυντικής καταστάσεως, καθώς καί θε

μάτων πού άφοροϋν τήν ενίσχυση καί τόν εκσυγχρο

νισμό τών ενόπλων δυνάμεων τής χώρας. Στή σύ

σκεψη Ελαβαν μέρος ό ύπουργός Συντονισμοϋ, Κ. 

Μητσοτάκης, ό ύπουργός Ε. 'Αβέρωφ καί οί ύφυ

πουργοί 'Εθνικής 'Αμύνης, 'Αβραμίδης καί Ντά

βος, ό άρχηγός ΓΕΕΘΑ καί οί άρχηγοί ΓΕΑ καί 

ΓΕΝ, καθώς καί ό σύμβουλος τοϋ πρωθυπουργοϋ 

ύποστράτηγος Ν. Λαζαρίδης. 

Μετά άπό σύντομη εκθεση τοϋ πρωθυπουργοϋ πά

νω στή διεθνή κατάσταση, οί επικεφαλής τοϋ στρα

τεύματος άναφέρθηκαν στήν ετοιμότητα καί στή μα

χητικότητα τών ενόπλων δυνάμεων, τήν ~όποία καί 

χαρακτήρισαν ώς άπόλυτα ίκανοποιητική. 

. ο πρωθυπουργός επεσήμανε δτι, λόγω τών διε
θνών συνθηκών, πρέπει νά καταβληθεί στό πλαίσιο 

τών οικονομικών δυνατοτήτων τής χώρας, εστω καί 

μέ θυσίες δλων, κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τόν εκ

συγχρονισμό καί τήν ένίσχυση τής άμυνας τής χώ

ρας. 

'Ενόψει, έξάλλου, καί τής συσκέψεως, καταγρά

φονταν σέ σχετικό πίνακα τά οiκονομικά στοιχεία 

«έπί τής προμηθείας κυρίου ύλικοϋ βάσει τών προ

γραμμάτων έξοπλισμοϋ τών ενόπλων δυνάμεων» κα

τά τήν περίοδο πού άκολούθησε τή μεταπολίτευση 

τοϋ 'Ιουλίου 1974: 

«ι. Κατά τήν χρονικήν περίοδον βασικώς τών ετών 

ι974-ι978 ύλοποιήθησαν διάφορα προγράμματα, διά τόν 

εξοπλισμόν καί εκσυγχρονισμόν τών ενόπλων δυνάμεων. 

Έκ τών προγραμμάτων τούτων, δέν ώλοκληρώθη μόνον τό 

'Έίδικόν Πρόγραμμα 'Απολύτως 'Αναγκαίου Ύλικου" 

ϋψους $735,2 έκατ. καί δρχ. 4.910 έκατ., τό δποίον, καίτοι 
είχεν εγκριθεί ύπό τfjς Κυβερνήσεως περί τά τέλη του 

1976, επαυσεν, εν τούτοις, νά χρηματοδοτfjται παρά του 
ύπουργείου Οίκονομικών, μέ άποτέλεσμα νά μήν πραγμα

τοποιηθfj ή προμήθεια κυρίων ύλικών, εξ δσων είχον προ

βλεφθfj δι, α ότου, άξίας $182,5 έκατ. καί δρχ. 3.357 Ι: κατ. 

»2. Τό σύνολον του κυρίου ύλικου, πού προfjλθεν εκ 
τfjς ύλοποιήσεως δλων τών ώς aνω προγραμμάτων, άναλύ

εται ώς άκολούθως: 

»α. Αον 5ετές πρόγραμμα- δρχ. 4.505 έκατ. (είς συνάλ
λαγμα 83% περίπου). 

»β. Βον 5ετές πρόγραμμα- δρχ. ι2.992 έκατ. (είς συνάλ

λαγμα 78% περίπου). 
»γ. ~Εκτακτον πρόγραμμα- δρχ. 81.272 έκατ. (όλόκλη

ρον είς συνάλλαγμα). 

>>δ. Είδικόν πρόγραμμα άπολύτως άναγκαίου ύλικου 

δρχ. 22.536 έκατ. (είς συνάλλαγμα τό 93%). 
»3. "Απαντα τά άνωτέρω κύρια ύλικά, πού άναλύονται 

είς παραρτήματα 'Ά", ''Β", "Γ", "Δ", 'Έ", εχουν ijδη πα

ραληφθfj, εκτός τών: 

»α. 6 τπκ (προβλέπεται νά παραληφθουν δλαι μέχρι 
τέλους 1982, μέ συχνότητα παραδόσεως μία άνά έξάμηνον, 
ijδη εχουν καθελκυσθfj δύο (2)). 

»β. 3 Ε/ Π (προβλέπεται νά παραληφθουν έντός του 

1980). 
»4. ·Η συνολική άξία του ώς aνω κυρίου ύλικοu άνέρ

χεται είς Ι2ι.325 έκατ., έξ ών είς συνάλλαγμα δρχ. ι 16.149 
έκατ. (ij $ 3.057 έκατ. περίπου). Έκ του ποσου τούτου 
εχουν ijδη καταβληθfj είς τούς δικαιούχους δρχ. 61.010 
έκατ. περίπου, έξ ών είς συνάλλαγμα δρχ. 57.304 έκατ. πε
ρίπου ($ 1.508 έκατ.). Αί άπομένουσαι πρός έξόφλησιν 

όφειλαί, είς τάς όποίας συμπεριλαμβάνονται καί τά τοκο

χρεωλύσια τών μέχρι καί του ετους 1979 ληφθέντων εξ 
ΗΠΑ δανείων, άνέρχονται είς δρχ. 59.415 έκατ., εξ ών είς 
συνάλλαγμα δρχ. 58.815 έκατ. περίπου($ 1.548 έκατ. περί
που). ·Η έξόφλησις τών έν λόγω ύποχρεώσεων προβλέπε

ται νά ένεργηθfj τμηματικώς, μέχρι του ετους 1990» 134• 

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

·Ο πρόεδρος τής γαλλικής 'Ολυμπιακής 'Επι

τροπής Κολλάρ, πραγματοποιεί ταξίδι στήν 'Αθήνα 

καί έπισκ;έπτεται τόν Κ. Καραμανλή, στόν όποίο καί 

άνακοινώνει δτι ή χώρα του θά ύποστηρίξει τήν πρό
ταση γιά τή μόνιμη τέλεση τών 'Ολυμπιακών' Αγώ

νων στήν ·Ελλάδα. 
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Τό Μάιο του 1980, ό Κ. Καραμανλής θά κληθεί νά έπιστέψει θητεία τεσσεράμισυ δεκαετιών ένεργής 
καί γόνιμης συμμετοχής στό δημόσιο βίο, άναδεχόμενος τό ϋψιστο άξίωμα τής Πολιτείας. Μέλος του 

Κοινοβουλίου άπό τό ετος 1935, όκτώ χρόνια ύπουργός καί δεκατέσσερα πρωθυπουργός, θά άναδειχτεί, 
ijδη, μέ τήν ψήφο τής Βουλής, πρόεδρος τής' Ελληνικής Δημοκρατίας. 'Η έκλογή του, άνεξάρτητα άπό 

τίς σκοπιμότητες πού βραχυπρόθεσμα θά ύπαγορεύσουν τή στάση των κομμάτων η τίς άντιδράσεις έπι

μέρους μερίδων τής κοινής γνώμης, θά γίνει δεκτή μέ ίκανοποίηση καί άνακούφιση άπό τόν έλληνικό 

λαό, στή μέγιστη πλειοψηφία του. 'Εδραία ήταν ή πεποίθηση, δτι ό Κ. Καραμανλής προσφερόταν, δσο 

κανείς <'iλλος, γιά νά διασφαλίσει, μέ φερεγγυότητα καί συνέπεια, τήν πιστή έφαρμογή του δημοκρατι

κοί) πολιτεύματος, τήν προάσπιση τών έθνικών συμφερόντων καί τή διατήρηση καί ένίσχυση τής όμο

ψυχίας μεταξύ των 'Ελλήνων. 

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

'Ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, θέτει ένώπι

ον του ·Υ πουργικου Συμβουλίου τό θέμα τής έκλο

γής νέου προέδρου τής Δημοκρατίας: 

«Ή θητεία του προέδρου τής Δημοκρατίας λήγει 

τόν προσεχή 'Ιούνιο καί συνεπώς έκ τών πραγμάτων 

τίθεται θέμα έκλογής νέου προέδρου. Τό Σύνταγμα 

καθορίζει τήν διαδικασία καί τά χρονικά δρια, μέσα 

στά όποία θά πρέπει νά γίνει ή έκλογή. 'Υπήρχε ή 

έντύπωση δτι έπρεπε νά γίνει ή έκλοyή αvτή πολύ 

νωρίτερα, λόγω τής αδικαιολόγητης νευρικότητας 

πού καλλιεργείται γύρω άπό τό θέμα αvτό. 'Έκρινα 

δμως δτι έπρεπε χάριν του πολιτεύματος νά κινηθου

με μέσα στά δρια πού καθορίζει τό ϊδιο τό Σύνταγμα. 

;;Καί μέ τήν εvκαιρία αvτή πρέπει νά πώ δτι ή 

νευρικότης στήν όποία άναφέρθηκα δέν ε{ναι μόνον 

άδικαιολόγητη, άλλά μπορεί νά aποβεί καί έπιζημία. 

Γιατί τό θέμα τής έκλογής του άρχηγου του Κράτους 

ε{ναι πολύ σοβαρό καί πρέπει νά aντιμετωπισθεί μέ 

ήρεμη καί aπροκατάληπτη σκέψη. Καί ό τρόπος μέ 

τόν όποίον θά τό χειρισθουμε, θά aποτελέσει aσφα

λώς κριτήριο γιά τό μέλλον του πολιτεύματος. 

;; 'Ελπίζω δτι θά καταβληθεί προσπάθεια άπό 

δ λες τίς πλευρές, γιά νά δημιουργηθεί τό κλίμα έκεί

νο πού θά μaς έπιτρέψει νά καταλήξουμε στlς καλύ
τερες γιά τόν τόπο λύσεις;;. 

Στή συνέχεια, ό πρωθυπουργός πρότεινε τή σύγ-

κληση τής Βουλής γιά τήν έκλογή τοϋ προέδρου τής 

Δημοκρατίας, τήν Τετάρτη, 23 'Απριλίου. Μετά τήν 
άποδοχή τής προτάσεώς του ένημερώθηκε ό πρόε

δρος τής Βουλής, ό όποίος καί έπιφορτίστηκε νά κι

νήσει αύθημερόν τή σχετική διαδικασία. 

τέλος, ό Κ. Καραμανλής δήλωσε πρός τά μέλη 

του Ύπουργικου Συμβουλίου δτι θά γνωστοποιήσει 

τήν προσωπική του θέση πάνω στό θέμα τής προε

δρικής έκλογής σέ διάστημα μιiiς-δύο ή μερών καί θά 

συγκαλέσει τήν κοινοβουλευτική όμάδα γιά νά κα

θορίσει τή θέση του κόμματος. 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

'Ανανεώνονται οί στόχοι τής τουριστικής πολι

τικής στό πλαίσιο τής γενικότερης κυβερνητικής 

πολιτικής. 'Όπως άνήγγειλε ό γενικός γραμματέας 

του ΕΟΤ, Σπ. 'Αμούργης, οί βασικές έπιδιώξεις στόν 

τομέα του τουρισμου καθορίζονται ώς έξής: 

Ούσιαστική αϋξηση τής συμμετοχής του τουριστικοί> 

κλάδου, τόσο στήν έπιδιωκόμενη αϋξηση του έθνικου ει

σοδήματος, δσο καί στήν έλάφρυνση του Ισοζυγίου πλη

ρωμών μέ τήν αϋξηση τών συναλλαγματικών έσόδων άπό 

τήν προσφορά τουριστικών ύπηρεσιών. 

Ρεαλιστική συμβολή τοϋ τουρισμοί> στήν περιφερεια

κή άνάπτυξη τής χώρας καί έπιμήκυνση τής τουριστικής 

περιόδου καί αϋξηση τής μέσης πληρότητας τών ξενοδο

χείων. 

Βελτιώσεις τής τεχνικής ύποδομής σέ «τουριστικές ζώ-
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νες» καί διατήρηση τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος. 

'Ενθάρρυνση τi'jς αξιοποιήσεως παραδοσιακών κτισμά

των καί οικιστικών συνόλων. 

Παράλληλα, αναγγέλθηκε ή όλοκλήρωση τών 

f:πιχωματικών f:ργασιών στό Δέλτα του Φαλήρου, 

ενόψει τής όριστικής αναμορφώσεως τής περιοχής 

καί τής δενδροφυτεύσεως τής παραλιακής όδου -
εργο πού θά δημοπρατηθεί στίς προσεχείς ήμέρες. 

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

Δίνεται στή δημοσιότητα τό κείμενο του νομο

σχεδίου πού καθιερώνει νέο σύστημα προστασίας 

τής δημόσιας ύγείας. 

'Ως κύριοι στόχοι του νέου συστήματος προβάλ

λονται ή βελτίωση τών ύπηρεσιών ύγείας πού προ

σφέρονται στό λαό, ή άνοδος τής ποιότητας του αν

θρώπινου δυναμικου τών επαγγελμάτων ύγείας, ό 

επιστημονικός προγραμματισμός καί ή πρόληψη τής 

αρρώστιας μέ τήν ανάπτυξη τής πρωτοβάθμιας 

φροντίδας ύγείας. Παράλληλα, διευκρινίστηκε δτι, 

προκειμένου νά f:φαρμοστουν πλήρως οί μεταβολές 

πού είσάγονται καί νά αποδώσουν καρπούς, θά απαι

τηθεί περίοδος f:τών. 

Είδικότερα, τό 'Εθνικό Συμβούλιο Ύγείας, πού 

δημιουργείται μέ τό νομοσχέδιο, εχει ώς στόχο του 

νά ύπηρετήσει τίς αρχές αύτές συνδυάζοντας, μέσω 

τών τριών κύριων οργάνων του, τήν αντιπροσωπευ

τικότητα μέ τή δυνατότητα γιά σωστό σχεδιασμό 

μιας πολιτικής ύγείας. Στήν όλομέλειά του αντιπρο

σωπεύονται οί καταναλωτές, οί εργαζόμενοι, οί επι

στήμονες καί ή διοίκηση . 'Η Συντονιστική 'Επι

τροπή του ΕΣΥ θά εχει τό εργο τής εκτιμήσεως τών 

αναγκών καί του προγραμματισμου. Τρίτο όργανό 

του είναι ή επιστημονική γραμματεία πού θά επεξερ

γάζεται καί θά αξιολογεί τά προγράμματα. 

Παράλληλα, προβλέπεται ή δημιουργία 8-10 
ύγειονομικών περιφερειών, μέ σκοπό τήν αποκέν

τρωση του συστήματος παροχής ύγείας καί τήν 

ίσόρροπη χωροταξική ανάπτυξή του. Οί περιφέρειες 

αύτές θά συνδέονται μέ τά μεγάλα νοσοκομεία καί θά 

f:λέγχουν δλες τίς ύγειονομικές μονάδες στό χώρο 

τους. Σέ κάθε περιφέρεια θά αναπτύσσεται ένιαίο σύ

στημα προστασίας του πληθυσμου της μέ ύπεύθυνα 

γιά τήν ανάπτυξη του συστήματος τά κατά τόπους 

Περιφερειακά Συμβούλια 'Υγείας. 

Μέ τό νομοσχέδιο ίδρύονται f:πίσης Κέντρα 

Ύγείας, στά όποία λειτουργουν ώς παραρτήματα 

τμήματα αναρρώσεως. Στά Κέντρα Ύγείας, θά ύπη

ρετεί μόνιμο προσωπικό, καθώς καί προσωπικό μέ 

μερική απασχόληση . Οί θέσεις τών είδικευόμενων 

ίατρών προβλέπουν πλήρη καί αποκλειστική απα

σχόληση στό νοσοκομείο. Στό λοιπό προσωπικό, μέ 

πλήρη απασχόληση, επιτρέπεται νά δέχεται ίδιωτι-

κή πελατεία μέ αμοιβή μέσα στό νοσοκομείο καί 

προϋποθέσεις πού καθορίζονται μέ άπόφαση του 

ύπουργου Κοινωνικών 'Υ πη ρε σι& ν. 

'Ως είδικότερα πλεονεκτήματα γιά τούς γιατρούς 

του 'Εθνικου Συστήματος 'Υγείας αναφέρονται ή 

κατάργηση τής ύποχρεωτικής ύπηρεσίας ύπαίθρου, 

ή καθιέρωση ώραρίου εργασίας καί μόνο περιοδική 

εφημερία, ή δυνατότητα συζητήσεως των προβλημα

τικών περιπτώσεων μέ άλλους συναδέλφους, τόσο 

του Κέντρου δσο καί του Νοσοκομείου, μέ τό όποίο 

θά είναι αύτό συνδεδεμένο, ή εύκαιρία νά εκπαιδεύ

ουν νέους γιατρούς, τό δικαίωμα νά τοποθετουνται 

μέχρι τρείς μήνες κάθε 2 χρόνια στό Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο καί σέ κλινική ή εργαστήριο πού προ

τιμουν καί, τέλος, ή περιοδική μετεκπαίδευσή τους. 

Σύμφωνα μέ τήν επιθυμία τής Κυβερνήσεως τό νέο 

νομοσχέδιο θά αποτελέσει τό άντικείμενο επεξεργα

σίας από τήν Κυβερνητική 'Επιτροπή καί άνταλλα

γής άπόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων. 

Σέ επιστολή, έξάλλου, πού άπηύθυνε στόν Κ. Κα

ραμανλή, τήν ίδια ήμέρα, ό ύπουργός Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών, Σπ. Δοξιάδης, εξέφρασε τήν παράκλη

ση «νά προωθηθεί τό ταχύτερο τό Σχέδιο Νόμου γιά 

τά Μέτρα Προστασίας τής 'Υγείας», τό όποίο καί 

είχε δ πρωθυπουργός εγκρίνει «στίς γενικές του 

γραμμές». Παράλληλα, ό ύπουργός Κοινωνικών 

'Υπηρεσιών χαρακτήριζε, στήν επιστολή του, τίς 

διαγραφόμενες αντιδράσεις, «μέ κάθε είλικρίνειω>, 

ώς «αβάσιμες» 135 • 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής άναγγέλλει τήν άπόφασή του 

νά θέσει ύποψηφιότητα γιά τή θέση του προέδρου 

τής Δημοκρατίας: 

«'Όπως εlπα καί παλαιότερα, δέν έχω προσωπι

κές φιλοδοξίες. ~Αν εlχα, θά τίς εlχα ίκανοποιήσει 

άπό τό 1975, δταν διεμόρφωνα τό Σύνταγμα τής χώ
ρας. Θά μπορούσα τότε νά ενισχύσω τίς εξουσίες τού 

προέδρου τής Δημοκρατίας, νά καθιερώσω τήν άμε

ση άπό τόν λαό εκλογή του καί νά εκλεγώ μέ μεγάλη 

πλειοψηφία. Θά μπορούσα επίσης νά εκλεγώ άνετα 

άπό τήν προηγούμενη Βουλή, στήν όποία ή Νέα Δη

μοκρατία διέθετε 220 έδρες. 

» Ά ντ' αύτού εθεώρησα καθήκον μου νά παρα
μείνω στήν μαχόμενη πολιτική, γιά νά έδραιώσω τήν 

εύπαθή άκόμα δημοκρατία μας καί νά άντιμετωπίσω 

τά κρίσιμα εσωτερικά καί εξωτερικά προβλήματα 

πού μaς εκληροδότησε ή δικτατορία. 

»Δέν έχω οvτε προσωπικές, οvτε κομματικές 

έπιδιώξεις. Καί θά ήταν σύμφωνο μέ τήv έπιθυμία 

μου νά άποσυρθώ κάποια στιγμή άπό τήν πολι

τική, ϋστερα άπό ύπηρεσία 45 χρόνων. Γιατί στόν 
τόπο μας ποτέ δέν ξέρει κανένας πώς θά τελειώσει 
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Μετά τήv άvαyyελία τής άποφάσεως vά θέσει ύποψηφιότητα 

yιά τήv προεδρία τής Δημοκρατίας. 
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τήν ζωή του σάν πολιτικός. 

))Παρά ταύτα θά μπορούσα νά δεχθώ ύποψηφιό

τητα καί νά τεθώ στήν διάθεση τijς 'Εθνικής 'Α ντι

προσωπείας καί συνεπώς καί τijς χώρας. Θά εύχόμουν 

δμως γιά τήν περίπτωση αύτή νά aποφευχθεί ή πολι

τικοποίηση τijς εκλογής καί νά aφεθούν ελεύθεροι 

οί βουλευταί νά ψηφίσουν κατά συνείδηση. Γιατί 

μόνο τότε θά μπορούσα, aν εκλεγώ, νά τεθώ έξω καί 

πάνω aπό κόμματα καί νά aσκήσω τά καθήκοντά μου 

πολιτικά aδέσμευτος καί μέ κύρος ηύξημένο. 

))Πιστεύω δ τι ή θέση αύτή, aν γίνει δεκτή, θά μfiς 

aπαλλάξει δλους aπό περιττά διλήμματα καί θά συμ

βάλει στήν σταθεροποίηση τού πολιτεύματος)). 

'Η aντίδραση τών ήγετικών έκπροσώπων τών 

κομμάτων τής aντιπολιτεύσεως ύπήρξε aρνητική 

aπέναντι στήν ~ξαγγελία τής ύποψηφιότητας τοϋ κ. 

Καραμανλή. Χαρακτηριστικά aποσπάσματα aπό τίς 

σχετικές δηλώσεις τους: 

Α. Παπανδρέου: « ... 'Η εκκληση τοϋ Κ. Καραμανλή 
στά πολιτικά κόμματα νά παραβιάσουν τόν κανονισμό τής 

Βουλής καί νά παύουν νά βουλεύονται συλλογικά, aποτε

λεί περιφρόνηση πρός τούς θεσμούς εκείνους πού ή ϊδια ή 

ΝΔ διαμόρφωσε καί επέβαλε μέ τήν πλειοψηφία πού διέθε

τε στήν Βουλή. Καί είναι κατά συνέπεια ι'iτοπο νά καλοϋν

ται τά κόμματα νά αuτοδιαλυθοϋν στόν βωμό τής προεδρο

ποίησης τοϋ Κ . Καραμανλή. 'Ο Κ. Καραμανλής ύπήρξε 

επί δεκαετίες ό κατ' εξοχήν εκπρόσωπος καί εκφραστής 

τής Δεξιάς. Καί είναι aπορίας ι'iξιο πώς μπορεί σήμερα νά 

καλεί τά πολιτικά κόμματα νά τόν θεωρήσουν καί ύπερ

κομματικό ύποψήφιο. Τό ΠΑΣΟΚ εχει ijδη aποφασίσει νά 

μήν συνεργήσει στήν aνάδειξη προέδρου aπό τήν σημερι

νή Βουλή, πού εχει πρό πολλοϋ παύσει νά εκφράζει τήν 

πολιτική σύνθεση τοϋ εκλογικοϋ σώματος. 

Ι. Ζίγδης: «'Η aλαζονεία παραμένει καί τήν στιγμή αu

τή τό προέχον χαρακτηριστικό τοϋ Κ. Καραμανλή. Λείπει 

καί πάλι ή γενναιότητα . Γιατί ή iliρα αuτή aπαιτεί μιά σα

φή δήλωση τών προθέσεών του καί οχ ι προσφυγή σέ εμμε

σους εκβιασμούς» . 

Ι. Πεσμαζόγλου:«' Η προσωποποίηση τοϋ θέματος τής 

εκλογής τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, δπως καί κάθε 

προσπάθεια νά παρακαμφθεί τό πρόβλημα μέ διακηρύξεις, 

όδηγεί σέ aποπροσανατολισμό τοϋ λαοϋ καί μετατόπιση 

εόθυνών ... 'Ακριβώς γιά τήν ύπερκομματική ι'iσκηση τοϋ 
λειτουργήματος τοϋ προέδρου καί γιά τό κύρος τοϋ θε

σμοϋ, aπαιτοϋνται μεταρρυθμίσεις πού επιβεβαιώνουν δη

μόσια τίς aρχές καί τίς προθέσεις . Τό ΚΟΔΗΣΟ εμμένει 

στίς θέσεις του». 

ΕΔΑ ('Εκτελεστική 'Επιτροπή): «Ή ΕΔΑ, σταθμίζον

τας τά θετικά καί τά aρνητικά, κατέληξε στό νά καταψηφί

σει τόν κ. Καραμανλή σάν ύποψήφιο πρόεδρο τής Δημο

κρατίαρ>. 

ΚΚΕ (f:σ) : «(Πιστεύει δτι) καί μετά τό διάγγελμα τοϋ 

Καραμανλή, ή κατάσταση πού δημιουργείται μαζί μέ τό 

ενδεχόμενο νέων εκλογών δημοψηφισματικοϋ χαρακτήρα 

πρέπει νά aντιμετωπισθεί aπό κοινοϋ aπό δλα τά κόμματα 

τής δημοκρατικής aντιπολίτευσης». 

'Ο κυβερνητικός έκπρόσωπος, σέ έρώτηση δη

μοσιογράφων σχετικά μέ τίς aντιδράσεις τών κομμά

των έπί τής δηλώσεως Καραμανλή, aπάντησε: 

«'Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως εθεσε ενα θέμα aρχής 

καί δέν ζήτησε τίποτε aπό κανέναν. 'Εκπλήσσει δέ ή νευ

ρικότης, ή σπουδή ιiλλά καί ή φρασεολογία, μέ τήν όποία 

aντέδρασαν κόμματα τής aντιπολιτεύσεως». 

Σέ aπάντηση, έξάλλου, τής παρατηρήσεως του 

προέδρου τοϋ ΠΑΣΟΚ περί «συλλογικής βουλήσεως 

τών βουλευτών)), ό aντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, 

Κ. Παπακωνσταντίνου, έπεσήμανε διευκρινιστικά: 

Πό Σύνταγμα, εiς τήν παράγραφον I τοϋ άρθρου 60, 
διακηρύσσει τήν aρχήν δτι οί βουλευταί έχουν aπεριόρι

στον τό δικαίωμα τής κατά συνείδησιν γνώμης καί ψήφου. 

»'Η aρχή αuτή θεωρείται καθολικώς ώς θεμέλιον τοϋ 

δημοκρατικοϋ πολιτεύματος εiς δλας τάς χώρας τοϋ έλευθέ

ρου κόσμου. 

» Έν δψει τούτων καί κατά ρητήν.. έξουσιοδότησιν τοϋ 
liρθρου 32 παράγραφος 1 τοϋ Συντάγματος, διά τοϋ Κανο
νισμοϋ τής Βουλής έρυθμίσθη μόνον ή διαδικασία τής 

έκλογής τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, κατά τόν τρόπον, 

τόν όποίον ύπαγορεύει ή εξαιρετική σημασία της. 

»Πρός τήν aρχήν αuτήν aνταποκρίνεται καί ή δήλωσις 

τοϋ πρωθυπουργοϋ, ό όποίος aπευθύνεται πρός τά κόμματα 

διά νά aφήσουν καί πολιτικώς aδέσμευτον τόν βουλευτήν 

είς τό θέμα τής εκλογής τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, 

δπως είναι καί νομικώς αδέσμευτος». 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής σέ έρώτηση, liν πρό

κειται νά συζητήσει τά θέματα πού τέθηκαν μέ τήν 

εύκαιρία τής προεδρικής έκλογής aπό διάφορα κόμ

ματα, aπήντησε: 

«Νομίζω δ τι, καί aν aκόμα όρισμένα aπό τά θέμα

τα αύτά ήμποροvσαν νά συζητηθούν, δέν εlναι σω

στό γιά τό κύρος τού θεσμού νά συνδυάζονται μέ τήν 

προεδρική εκλογή)). 

Στίς 22 'Απριλίου, ό Κ. Καραμανλής θά καθορί
σει τή θέση του, ένόψει τής έπικείμενης προεδρικής 

έκλογής, aπευθυνόμενος πρός τά μέλη τής κοινο

βουλευτικής όμάδας τής Νέας Δημοκρατίας: 

«'Όπως εlπα καί πρόσφατα, δέν έχω προσωπικές 

φιλοδοξίες. Θά προτιμούσα ϋστερα aπό μιά μακρά 

σταδιοδρομία, νά aποσυρθώ όριστικά aπό τήν δημό
σια ζωή. Δέν τό κάνω δμως, γιατί οί περιστάσεις 

εlναι δύσκολες. Καί δέν θέλω μέ τήν aποχώρησή μου 

νά τίς καταστήσω δυσκολότερες. 

;;Νομίζω δτι καί aπό τήν θέση τού προέδρου τijς 

Δημοκρατίας, av εκλεγώ, θά μπορώ vά ύπηρετήσω 
τόv τόπο, συμβάλλωv στήν διαφύλαξη τijς εθνικής 

μας έvότητος καί παρέχων χρήσιμες συμβουλές. 

;;Αύτοί εlvαι οί λόγοι γιά τούς όποίους aπεφάσι

σα vά τεθώ ύπό τήv κρίση τijς Έθvικijς Ά vτιπρο-
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σωπείας, άν ή κοινοβουλευτική όμάδα προτείνει τήν 

ύποψηφιότητά μου. 

»Ή περαιτέρω έξέλιξη θά έξαρτηθεί βέβαια aπό 

τίς θέσεις πού θά λάβουν τά άλλα κόμματα τής χώ

ρας. 'Εμείς, πάντως, συμμορφούμενοι μέ τό Σύντα

γμα, θά έχουμε τό αϊσθημα δτι έκάναμε τό καλλίτε

ρο, γιά νά aποτρέψουμε άκαιρες περιπέτειες καί μά

λιστα κάτω aπό τίς σημερινές διεθνείς συνθήκες. 

»'Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει δτι ή παροίJσα 

Βουλή πρέπει νά έξαντλήσει τήν θητεία της, δπως 

έπιτάσσει τό Σύνταγμα καί τό συμφέρον τής χώρας. 

'Αλλά άν ή aντιπολίτευση όδηγήσει μέ τήν στάση 

της σέ πρόωρες έκλογές, τό κόμμα μας δέν έχει λόγο 

νά τίς φοβaταω. 

Ή κοινοβουλευτική όμάδα άποφάσισε όμόφωνα 

νά προτείνει τήν ύποψηφιότητα του Κ. Καραμανλή 

γιά τό άξίωμα του προέδρου τής Δημοκρατίας. 'Η 

άπόφαση άνακοινώθηκε μέ επιστολή πού άπηύθυνε 

στόν πρόεδρο τής Βουλής ό κοινοβουλευτικός εκπρό

σωπος του κόμματος, Κ. Παπακωνσταντίνου: 

«'Η κοινοβουλευτική όμάς του κόμματος τής Νέας Δη

μοκρατίας, κατά τήν πραγματοποιηθείσαν σήμερον συνε

δρίασιν εiς τήν Α\:θουσαν τής Γερουσίας, τήν 6.30' απογευ
ματινή ν ά\ραν, απεφάσισε όμοφώνως δπως ύποδείξη πρός 

τήν Έθνικήν 'Αντιπροσωπείαν ώς ύποψήφιον πρόεδρον 

τής Δημοκρατίας κατά τήν έπικειμένην έκλογήν, τόν κύριον 

Κωνσταντίνον Γεωργίου Καραμανλήν, βουλευτήν 'Αθηνών». 

'Ο ίδιος ό Κ. Καραμανλής, σέ ερώτηση δημοσι

ογράφων, αν εγινε στήν κοινοβουλευτική όμάδα τής 

Νέας Δημοκρατίας συζήτηση γιά τά θέματα τά όποία 

εθεσαν τά κόμματα μέ τήν εύκαιρία τfίς προεδρικής 

εκλογής, άπάντησε: 

«ΥΗδη είμαι ύποψήφιος πρόεδρος. 'Άν έκλεγώ, 

τά θέματα αύτά ήμπορεί νά συζητήσει ή Κυβέρνηση 

πού θά μέ διαδεχθεί, δεδομένου δτι είναι θέματα τής 

aποκλειστικής άρμοδιότητος τής Κυβερνήσεως καί 

δχι τοίJ aρχηγοίJ τοίJ Κράτους, τοϊί όποίου ό ρόλος 

είναι ρυθμιστικός». 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

Μέ άφορμή τή θλιβερή επέτειο τής 21 ης 'Απρι
λίου, ό Κ. Καραμανλής εκαμε τήν άκόλουθη δήλωση : 

«Τό πραξικόπημα τής 2/ης 'Απριλίου 1967, μέ τά 
τόσα δεινά πού προκάλεσε στήν χώρα, θά πρέπει νά 

μaς παραδειγματίζει. Καί θά πρέπει νά τό θυμόμαστε, 

πάντοτε, γιά νά aποτρέπουμε έγκαίρως τά αϊτια πού 

τό προκάλεσαν. Αύτός ε{ναι ό aσφαλέστερος τρό

πος, γιά νά προστατεύσουμε τήν δημοκρατία». 

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

'Υπογράφεται μεταξύ 'Ελλάδος καί 'f1νωμένων 

Πολιτειών συμφωνία συνεργασίας στόν οικονομικό, 

επιστημονικό καί τεχνικό τομέα, καθώς καί στόν εκ

παιδευτικό καί πολιτιστικό τομέα. 'Από τήν ελληνι

κή πλευρά, τό κείμενο τής συμφωνίας ύπέγραψε ό 

ύπουργός Συντονισμου, Κ. Μητσοτάκης, ό όποίος 

καί εξηρε τή χρησιμότητά της, {διαίτερα στόν ερευ

νητικό καί τεχνολογικό τομέα μέ στόχο τήν εκπόνη

ση προγραμμάτων άναπτύξεως νέων πηγών ενέργειας . 

Έξάλλου, τήν επομένη, 23 'Απριλίου, ή Κυβέρ
νηση άνήγγειλε τήν επικείμενη εγκατάσταση στήν 

'Ελλάδα του μεγαλύτερου σταθμοϋ παραγωγής ήλεκ

τρικfίς ενέργειας στόν κόσμο, {σχύος 20 MW, σέ συ
νεργασία μέ τό γερμανικό ύπουργεiο 'Έρευνας καί 

Τεχνολογίας, τό όποιο καί εχει προχωρήσει στήν προ

μελέτη γιά τήν κατασκευή του. Σημειωτέον, δτι ή 

'Ελλάδα συμμετέχει ήδη, σέ συνεργασία μέ όκτώ χώ

ρες, στήν κατασκευή καί δύο τύπων θερμικών ήλιακών 

σταθμών, επιμέρους όνομαστικfίς {σχύος 500 KWE. 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής, άπό κοινοϋ μέ τόν Λουί Γκι

ραντου, πρόεδρο της Ειδικής 'Επιτροπής πού συνέ

στησε ή Διεθνής 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή γιά νά διε

ρευνήσει τό θέμα τής μόνιμης τελέσεως τών 'Ολυμ

πιακών 'Αγώνων στήν 'Ελλάδα, επισκέπτεται τό 

χώρο τής άρχαίας 'Ολυμπίας. 

'Ο πρωθυπουργός καί οί φιλοξενούμενοί του, 

άφου εφθασαν στήν 'Ανδραβίδα μέ άεροπλάνο, επι

βιβάστηκαν σέ ελικόπτερο καί επιθεώρησαν τρείς 

περιοχές, μεταξύ τών όποίων θά ήταν δυνατό νά επι

λεγεί ή περισσότερο κατάλληλη γιά τήν άνέγερση 

τών όλυμπιακών εγκαταστάσεων. Στή συνέχεια, ό 

'Έλληνας πρωθυπουργός καί ό εκπρόσωπος τής 

'Ολυμπιακής 'Επιτροπής επισκέφθηκαν τίς άρχαιό

τητες στήν 'Ολυμπία καί τό νέο μουσείο τής περιο

χής καί, τέλος, άντάλλαξαν άπόψεις, στή διάρκεια 

ε{δικfίς συσκέψεως. 

Σέ σχετικές ερωτήσεις τών δημοσιογράφων, ό Κ. 

Καραμανλής άπάντησε ώς εξης: 

«'Η περιοχή στό σύνολό της εlναι θαυμάσια. 

Συνδυάζει τήν ίστορία μέ τήν όμορφιά. 'Από έλικό

πτερο κάναμε μία κατόπτευση τής περιοχής καί έπι

σημάναμε τpείς περιοχές, οί όποίες μποροίJν νά προ

σφερθοίJν γιά τόν σκοπό αύτό. Βέβαια, ή κατ' aρχήν 

έπιλογή θά γίνει aπό τήν 'Επιτροπή, ή όποία θά έλ

θει τόν 'Ιούνιο έδώ, καί ή όριστική έπιλογή θά γίνει 

aπό τήν Διεθνή 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή, κατόπιν 

προτάσεως καί εΙσηγήσεως τής Εlδικής 'Επιτροπής, 

ή όποία συνεστήθη είδικώς γιά τόν σκοπό αύτό. 

Πάντως, μπήκαμε fίδη στήν διαδικασία τής μελέτης 

τής προτάσεώς μου · καί μόνη ή παρουσία τού κ. Γκι

ραντού, προέδρου τής 'Επιτροπής, aποδεικνύει δτι ή 

πρότασή μου βρίσκει εύνοϊκό έδαφος». 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



436 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ 

Σέ έρώτηση σχετικά μέ τό όφελος πού θά ήταν 

δυνατό νά προκύψει γιά τήν 'Ελλάδα aπό τή μόνιμη 

τέλεση τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων, ό πρωθυπουρ

γός επεσήμανε:. 

«Νά μήν όμιλείτε γιά οφέλη. Θά ε{ναι τεράστιο 

τό ιjθικό δφελος. Ή 'Ελλάς μπορεί νά γίνει, κατά 

τήν γνώμη μου, διεθνές πολιτιστικό κέντρο μέ τήν 

άναβίωση όρισμένωνθεσμών τής άρχαιότητος, δπως 

ε{ναι τό Εvρωπαϊκό Δελφικό Κέντρο καί οί 'Ολυμ

πιακοί 'Αγώνες;>. 

Σέ άλλη έρώτηση, άν αiσιοδοξεί γιά τήν ύλοποί

ηση τής προτάσεώς του, δήλωσε: 

«'Εγώ πιστεύω δτι ή πρότασή μου κάποτε θά 

ύλοποιηθεί. 'Άλλωστε, δπως γνωρίζετε, έγινε πολύ 

εvμενώς δεκτή άπό τή διεθνή κοινή γνώμη, άπό τίς 

περισσότερες εθνικές ολυμπιακές επιτροπές καί άπό 

Κυβερνήσεις μεγάλων χωρών. Ή δέ Διεθνής 'Ολυμ

πιακή 'Επιτροπή συνέστησε Εiδική 'Επιτροπή γιά 

νά μελετήσει τό θέμα. Καί ή όποία, δ πως είπα προη

γουμένως, πρόκειται νά έλθει τόν 'Ιούνιο lδώ». 

'Επακολούθησε σειρά άλλων δημοσιογραφικών 

ερωτήσεων: 

- 'Έχετε επανειλημμένως δηλώσει δτι ή πρότασή σας 

είναι ανεξάρτητη aπό τά προβλήματα πού aντιμετωπίζουν 

οί εφετε~ί\ιοί 'Ολυμπιακοί · Αγωνες . Θά θέλαμε μία διευ

κρίνηση . 

« Άσφαλώς είναι . Διότι ίiκανα τήν πρότασή μου άρχι

κώς τό 1976, προβλέπων τόν έκφυλισμό τών 'Ολυμπιακών 
'Αγώνων. Συνεπώς δέν συνδέεται μέ τό θέμα τών 'Αγώνων 

τής Μόσχας». 

- Τώρα πού aσχολείσθε μέ τήν προεδρική εκλογή, 

πως βρίσκετε χρόνο νά aσχολείσθε μέ τρέχοντα θέματα; 

«Α ιJτό είναι τό καθήκον μου. Κάποτε ό Λούθηρος, στόν 

όποίο ν ίiκαναν τό ί'διο έρώτημα, άπάντησε ώς έξή ς: Καί aν 

έγνώριζα δτι θά πεθάνω αiJριο, θά έφύτεvα τό δένδρο, τό 

όποίο έπρογραμμάτιζα γιά σήμερα». 

- Κύριε πρόεδρε, επιτρέψατέ μου νά σάς ερωτήσω γιά 

μία <'iλλη φορά : Είστε πράγματι αίσιόδοξος γιά τήν εξέλι

ξη τής προτάσεώς σας; 

<< 'Όπως ι]δη σ{iς ε{πα, πιστεύω δτι τελικά θά πραγματο

ποιηθεί. Μπορεί νά πάρει καιρό. Καί θά χρειασθεί προσπά

θεια, διότι πρέπει πολλοί παράγοντες νά συμφωνήσουν γιά 

τήν πραγματοποίηση αύτού τού σχεδίου. Γιατί ή υίοθέτη

ση αιJτής τής προτάσεως πρώτα άπ, δ λα θά δώσει λύση 

στό σημερινό άδιέξοδο πού περιήλθε ό θεσμός καί θά έπα

ναφέρέι τόν Όλυμπλισμό στήν παλιά του κλασική μορφή. 
' Επίσης, πιστεύω δτι, aν τελικά δέν πραγματοποιηθεί αύτή 

ή πρότασή μου, ή 'Ολυμπιακή 'Ιδέα δέν θά έχει μέλλον. 

Θά έκφυλισθεί καί τελικά θά πεθάνει. Καί τούτο, γιατί λό

γω τών ύψηλών δαπανών, θά γίνει προνόμιο τεσσάρων

πέντε πλουσίων μεγάλων χωρών καί συνεπώς θά χάσει τόν 

διεθνή χαρακτήρα. Καί δεύτερον καί σπουδαιότερον, διότι 

οί διενέξεις, πολιτικές, φυλετικές, dκόμα καί θρησκευτι

κές, προβλέπω δτι θά πολλαπλασιασθούν καί θά ένταθούν 

στό μέλλον καί θά ίiχουν μοιραίως τήν προέκτασή τους 

στούς 'Ολυμπιακούς Άγώνες». 

'Ο Λουί Γκιραντου, aπό τήν πλευρά του, παρατή

ρησε: 

«Εύρίσκομαι εδω ϋστερα aπό πρόσκληση τοu κ . Καρα

μανλή καί χάρις στήν προσφορά πού εκαμε στήν Διεθνή 

'Ολυμπιακή 'Επιτροπή. Διορίστηκα πρόεδρος τής 'Επι

τροπής πού θά πρέπει νά μελετήσει τό θέμα καί σάς τονίζΟ:ι 
δτι, <'iν δέν πίστευα σ ' αύτή ν τήν ύπόθεση, δέν θά εύρισκό

μουν εδω . 'Ήμουν πολύ εύχαριστημένος σήμερα τό πρωί 

πού μαζί μέ τόν πρωθυπουργό κ. Καραμανλή πετάξαμε πά

νω aπό τόν χω ρο τής 'Ολυμπίας, ό όποίος εχει προταθεί, 

ενω συγχρόνως διεπίστωσα δτι επικρατεί πράγματι ή aτμό

σφαιρα των Όλυμπιακων 'Αγώνων». 

Καί ό πρόεδρος τής Ειδικής ' Επιτροπής τής ΔΟΕ 

κατέληξε: 

«Είναι ή δεύτερη φορά πού επισκέπτομαι τήν 'Ολυμ

πία. Ή πρώτη ήταν τό 1978. Πρωτα aπ' δλα, αισθάνομαι 
σάν στό σπίτι μου καί δεύτερον , εδω είναι ό κατάλληλος 

χωρος γιά τήν τέλεση των Όλυμπιακων 'Αγώνων)) . 

'Η έπίσκεψη του Λ . Γκιραντοϋ καί τών συνεργα

τών του στήν 'Ολυμπία προκάλεσε τήν έπίσπευση 

τής εκπονήσεως, εκ μέρους τής ελληνικής πλευρaς, 

σχεδίου συμφωνίας πού θά καθόριζε τό νομικό καθε

στώς των ολυμπιακών έγ~αταστάσεων καί των σχέ

σεων' Ελλάδας καί ΔΟΕ στήν περίπτωση πού θ' aπο

φασιζόταν ή μόνιμη διεξαγωγή των 'Ολυμπιακών 

'Αγώνων στήν ' Ελλάδα. Τό σχέδιο αuτό, τό σημαντι

κότερο σημείο του όποίου αναφέρεται στό aπαρα

βίαστο τοϋ εuρύτερου χώρου τής 'Ολυμπίας, θά ύπο

βαλλόταν στή ΔΟΕ. Σχετικά, ό Λ. Γκιραντοϋ ενημε

ρώθηκε κατά τή διάρκεια συσκέψεως πού εγινε στήν 

'Ελληνική 'Ολυμπιακή 'Επιτροπή, στήν όποία πήρε 

μέρος καί ό ύφυπουργός Προεδρίας, Α. Καραμανλής. 

Παράλληλα, έξάλλου, μέ τήν επικοινωνία πού εί

χε μέ τήν ήγεσία τής ΔΟΕ, ό Κ. Καραμανλής δέν 

παρέλειψε σέ κάθε ευκαιρία νά προβάλει τήν πρό

τασή του aπό τά διεθνή μέσα ενημερώσεως. Σέ συ

νέντευξή του, στίς aρχές 'Απριλίου, στήν έφημερίδα 

«Die Welt», επανέλαβε δτι ή σοβιετική επέμβαση 
στό 'Αφγανιστάν επιβεβαίωσε τή θέση του, χωρίς 

δμως νά τήν εχει προκαλέσει, έφόσον ήδη πρίν aπό 

τέσσερα χρόνια είχε προτείνει, μέ επιστολή του πρός 

τόν πρόεδρο τής ΔΟΕ, νά διεξάγονται οί 'Ολυμπια

κοί 'Αγώνες, μακριά aπό κάθε πολιτικοϊδεολογική 

διένεξη, στόν τόπο της προελέύσεώς τους, δηλαδή 

τήν 'Ελλάδα. ' Η επανάληψη τής προτάσεως αuτής 

επιβλήθηκε πρόσφατα γιά λόγους πολιτικής, οικο

νομικής καί, πρό παντός, ηθικής τάξεως : 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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«'Αντί νά ένισχύσουν τήν εiρήνη καί τήν προ

σέγγιση τών λαών, οί 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες έχουν 

καταστεί μήλο τής έριδος. Καί, aπό οΙκονομική 

aποψη, μόνο οί πλούσιες χώρες θά ε[ναι σέ θέση νά 

διοργανώνουν τούς 'Αγώνες ... Προσφέρουμε μιά 

έκταση έλληνικής rfίς ύπό διεθνή διοίκηση, μιά μό

νιμη έγκατάσταση γιά τίςdθλητικές όργανώσεις καί 

τήν παγκόσμια dθλούμενη νεότητα. Γι' αύτό τό λό

γο, θά ήταν δυνατό νά ζητήσουμε μιά οΙκονομική 

συμμετοχή, αδιακρίτως φυλής ij έθνικότητας». 

Καταλήγοντας, ό 'Έλληνας πρωθυπουργός διατύ

πωσε τή γενικότερη άποψη δτι «ό κόσμος βασανίζε

ται μέσα σέ μιά ήθική dναρχία» καί δτι «εlναι καιρός 

νά έπιστρέψουμε σέ όρισμένα Ιδεώδη τής κλασικής 

aρχαιότητας, πού διατηρούν πάντοτε τήν aξία τους, 

δπως ή αδελφοσύνη καί ή συμφιλίωση, πέρα aπό κά

θε διαφορά» 136 • 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1979 

Μέ τήν εύκ:αιρία τής έπιδόσεως τ&ν διαπιστευτη

ρίων του νέου 'Έλληνα πρεσβευτή στό Βουκουρέστι, 

Μ. Κωττάκη, ό πρόεδρος τής Ρουμανίας, Ν. Τσαου

σέσκου, αναφέρθηκε, μέ Ι.διαίτερη έμφαση κ:αί θέρ

μη, στή γόνιμη έξέλιξη τής έλληνορουμανικής συ

νεργασίας. 'Η συνεργασία αύτή - παρατήρησε -
βασίζεται στίς αρχές τής πλήρους Ι.σοτιμίας, του σε

βασμοί) τής έθνικής ανεξαρτησίας καί κυριαρχίας, 

τής μή έπεμβάσεως στίς έσωτερικές ύποθέσεις, τής 

αμοιβαίας ωφέλειας, τής καταγγελίας τής βίας καί 

τής απειλής χρήσεως βίας. 'Η έλληνορουμανική 

συνεργασία καί οί αγαθές σχέσεις τ&ν δύο χωρών -
τόνισε - αποτελοuν σημαντικό παράγοντα σταθερό

τητας καί ε!.ρηνικ:ής έξελίξεως, όχι μόνο στά Βαλκά

νια, αλλά έπίσης στήν Εύρώπη καί σέ όλόκληρο τόν 

κόσμο. 

'Ο Ρουμάνος πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στή 

βαλκανική καί τή γενικότερη έξωτερική πολιτική 

του Κ. Καραμανλή καί πρόσθεσε δτι ή πρόσφατη 

έπίσκεψη του 'Έλληνα πρωθυπουργοί) στό Βουκου

ρέστι έπαναβεβαίωσε τήν κοινή έπιθυμία τ&ν δύο 

χωρών νά διευρύνουν τή συνεργασία τους σ' δλους 

τούς τομείς. 'Η ταυτότητα καί ή όμοιότητα τής στά

σεως τής Ρουμανίας κ:αί τής 'Ελλάδος απέναντι στά 

σημαντικότερα θέματα τής διεθνοuς ζωής - πρό

σθεσε - έξασφαλίζουν εύνοϊκές προϋποθέσεις γιά 

τή συνεργασία μεταξύ τ&ν δύο χωρών στό διεθνές 

πεδίο γιά τή δημιουργία ένός καλύτερου καί δικαιό

τερου κόσμου. 

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1980 

·Ο ύφυπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, Γ. 'Απο

στολάτος, ύποβάλλει στόν πρωθυπουργό, Κ. Καρα-

μανλή, σημείωμα μέ αναφορά στίς προβλέψεις του 

πενταετους προγράμματος 1976-1980 καί στά πρα
γματικά αποτελέσματα από τήν έφαρμογή του στό 

πεδίο τ&ν Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων: 

«Τό πενταετές πρόγραμμα 1976-1980 προέβλεπε ελ

λειμμα σέ δλους τούς φορείς Κοινωνικών 'Ασφαλίσεως 

άρμοδιότητος ύπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών έκ 

δρχ. 49.335.000.000. 
»Τό πραγματικόν άποτέλεσμα τής ίδιας περιόδου δια

μορφώνεται σέ πλεόνασμα δρχ. 53.630.000.000. 
»'Η διαφορά δηλαδή μεταξύ προβλέψεων καί άποτε

λεσμάτων φθάνει στά 103.000.000.000 δρχ. 
»Εiδικώτερα: 

1. Προβλέψεις του πενταετους προγράμματος 

Τό πενταετές πρόγραμμα προέβλεπε: 

α) VΕλλειμμα εiς τόν Κλάδον 

Συντάξεως Κυρίας 'Ασφα-

λίσεως δρχ. 18.772 έκατ . 

β) Πλεόνασμα εiς τόν Κλάδον 

Συντάξεως 'Επικουρικής 

'Ασφαλίσεως δρχ. 4.851 έκατ . 

γ) VΕλλειμμα εiς τόν Κλάδον 

'Ασθενείας δρχ. 15.376 έκατ. 
δ) Δαπάνες Διοικήσεως 

5% σύνολον έσόδων δρχ. 15.138 έκατ. 
ε) Προτεινόμενες βελτιώσεις 

παροχών δρχ. 4.900 έκατ. 

Συνολικόν ελλειμμα δρχ. 49.335 έκατ. 

2. Πραγματικά άποτελέσματα πενταετους προγράμματος 

(τά στοιχεία διά τό 1980 είναι σχεδόν δεδομένα) 
α) Πλεόνασμα εiς τόν Κλάδον 

Συντάξεως Κυρίας 'Ασφα-

λίσεως δρχ. 24.597 έκατ . 

β) Πλεόνασμα εiς τόν Κλάδον 

'Ασθενείας δρχ. 433 έκατ. 
γ) Πλεόνασμα εiς τόν Κλάδον 

Συντάξεως 'Επικουρικής 

'Ασφαλίσεως δρχ. 27.100 έκατ . 

δ) Πλεόνασμα άπό ρυθμίσεις 

προσφάτων Νόμων 

(Ν. 997 κ.λ.π.) περίπου δρχ. 1.500 έκατ . 

Συνολικόν πλεόνασμα δρχ. 53.630 έκατ. 

»Σημειώνουμε δτι μέ τίς πρόσφατες νομοθετικές ρυθμί

σεις άποκαταστάθηκε στά περισσότερα Κλαδικά Ταμεία ή 

όρθή άσφαλιστική σχέση μεταξύ εiσφορdς καί παροχής». 

Σέ μεταγενέστερη, έξάλλου, έκθεσή του, ό Γ. 

'Αποστολάτος αναφέρεται αναλυτικά στίς έξελίξεις 

του θεσμοί) τής Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως κατά τό 

έτος 1979: 

«'Ένας βασικός νόμος 

» • Η πολιτική στόν τομέα τών Κοινωνικών' Ασφαλίσε
ων άρχισε νά προσλαμβάνει περισσότερο συγκεκριμένο 

περιεχόμενο κατά τό 1979, άφου δ άρμόδιος του τομέως 
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ύφυπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, μέ τίς σαφείς δδη

γίες τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως, είχε εντοπίσει κατά 

τούς προηγούμενους μήνες τfjς θητείας τfjς δεύτερης μετα

πολιτευτικfjς Κυβερνήσεως Καραμανλfi τούς στόχους, οί 

δποίοι θά επρεπε νά έπιδιωχθοϋν γιά νά ύπάρξει όρθολογι

σμός στόν ευαίσθητο αυτόν κοινωνικά χώρο. 

»Μερικές βασικές aρχές τοϋ ύπό διαμόρφωση σχεδια

σμοϋ είχαν εντοπισθεί: 

»α . 'Ο θεσμός τfjς Κοινωνικfjς 'Ασφαλίσεως θά επρεπε 

νά aπαλλαγεί aπό τίς παρεμβάσεις - ψηφοθηρικοϋ περιε

χομένου - τής προνοιακής κυβερνητικfjς πολιτικfjς. 

».ο θεσμός επρεπε νά λειτουργεί μέ τήν aνταποδοτική 

βάση εiσφορaς καί παροχfjς σέ συνδυασμό μέ τόν χρόνο 

aσφαλίσεως τοϋ aσφαλισμένου . 

>>Λογικές ανακατανομές παροχών ύπέρ τών aσθενέστε

ρων συνταξιούχων θά ήταν κοινωνικά δίκαιες στά πλαίσια 

οχι μόνο τοϋ συγκεκριμένου χρονικά οικονομικοϋ δυναμι

κοϋ τών 'Ασφαλιστικών Ταμείων aλλά καί τfjς διαχρονι

κfjς προοπτικfjς τους. 

>>Μέ βάση αυτή τήν aρχή ψηφίστηκε δ βασικός Ν. 

825 / 1978 πού περιείχε τό πνεϋμα αυτών τών νέων aρχών 
καί πού προκάλεσε τήν πλήρη συμπαράσταση τών κυριωτέ

ρων κομμάτων τοϋ Κοινοβουλίου ένώ τούς απεδέχθη ευμε

νέστατα ή Γενική Συνομοσπονδία 'Εργατών 'Ελλάδος. 

>>Τό Κράτος θά μποροϋσε νά χειριστεί αυτοτελώς τό 

πρόβλημα τών παροχών Προνοίας πρός τίς χειμαζόμενες 

τάξεις συνταξιούχων η ύποψηφίων συνταξιούχων πού εϊτε 
δέν είχαν φροντίσει κατά τήν διαδρομή τfjς έπαγγελματι

κfjς τους δραστηριότητας νά aσφαλισθοϋν εϊτε δέν ήταν 

έφικτή χρονικά ή aσφάλιση αυτή (έλλιπής aσφαλιστική 

κάλυψη λόγφ μή λειτουργίας τοϋ συγκεκριμένου 'Ασφα

λιστικοϋ Ταμείου στόν τόπο καί κατά τό χρόνο τοϋ ενδια

φερομένου - π. χ. σταδιακή κάλυψη aπό τό ΙΚΑ τών περι

οχών τfiς χώρας - ή δλική aπουσία aσφαλιστικfjς καλύ

ψεως - περίπτωση πολιτικών προσφύγων η προσφύγων 

aπό διάφορες χώρες, δπως οί Αiγυπτιώτες, οί 'Έλληνες 

τfjς Κωνσταντινουπόλεως κ.λ.π.). 

>>Γιά τήν δμάδα αυτή τών συνταξιούχων (η ύπό σύντα

ξη) θά ε πρεπε νά ύπάρξουν δύο μορφών παροχές: α) 'Εκεί

νη πού προσδιόριζε aπό τήν εισφορά τοϋ aσφαλισμένου τό 

Ταμείο του μέ βάση τόν τρόπο λειτουργίας τοϋ θεσμοϋ τfjς 

Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως καί β) τήν πρόσθετη προνοιακή 

παροχή πού θά παρείχε χωριστά ή πολιτεία aπό τόν Κρα

τικό Προϋπολογισμό γιά νά καλύψει βασικές aνάγκες επι

βιώσεως τών συνταξιούχων. 

>>'Η δμαδική έγγραφή μεγάλων δμάδων aσφαλισμένων 

η συνταξιούχων σέ 'Ασφαλιστικά Ταμεία, στά όποία δέν 

είχαν καταβάλει καθόλου εισφορές η οί καταβολές ήσαν 

περιορισμένες καί στή συνέχεια έζητείτο ή κανονική συν

ταξιοδότησή τους καί ή εύλογη οικονομική aποδυνάμωση 
τών Ταμείων, θά επρεπε νά σταματήσει. 

>>nΟχι μόνο τό συγκεκριμένο Ταμείο πού οί πόροι του 

προήρχοντο aπό τίς εiσφορές καί τά δικαιώματα τών 

aσφαλισμένων του θά επρεπε νά επιβαρυνθεί μέ τεράστια 

ποσά πού θά επέβαλλε μιά κρατική προνοιακή πολιτική 

aλλά καί δ ίδιος δ aσφαλισμένος πού είχε φροντίσει τίς 

ύποχρεώσεις του κατά τήν επαγγελματική του διαδρομή 

καί aπασχόληση δέν ήταν δυνατόν νά ανεχθεί δπως οί ει

σφορές του μεταβληθοϋν σέ μοχλό aσκήσεως κοινωνικfjς 

κυβερνητικfjς πολιτικfjς εις βάρος τών iδικών του παρο

χών . 

>>Δυστυχώς ή βασική αυτή aρχή τοϋ διαχωρισμοϋ τοϋ 

χώρου τfjς Κοινωνικfjς 'Ασφαλίσεως aπό τόν τομέα τfjς 

Προνοίας οχι μόνο δέν είχε καθιερωθεί aπό τίς προηγού

μενες Κυβερνήσεις, aλλά ή Πολιτεία εϋρισκε εύκολη λύση 

στήν κάλυψη αναγκών προνοίας σέ aσθενέστερες δμάδες 

μέ τήν ενταξή τους σέ ' Ασφαλιστικά Ταμεία καί κατά συνέ

πεια τήν οικονομική aποδυνάμωσή τους . 

>> Ό βασικός Ν. 825/1978 εθεσε γιά πρώτη φορά τήν 
aρχή: τό ϋψος τfjς εισφοράς καθορίζει τήν aντίστοιχη πα

ροχή . 

>> nΕγινε aντιληπτό aπό τό σύνολο σχεδόν τοϋ πολιτικοϋ 
κόσμου δτι, εάν θά συνεχιζόταν αυτή ή ρύθμιση πού καθό

ριζε δ βασικός αυτός νόμος, τά 'Ασφαλιστικά Ταμεία θά 

διατηροϋσαν τό οικονομικό τους δυναμικό καί θά aποφεύ

γονταν τά τεράστια ελλείμματα πού θά προκαλοϋντο aπό 

τήν ανατροπή αυτοϋ τοϋ βασικοϋ δ ρου . (τό 'Εθνικό 

'Ασφαλιστικό 'Ίδρυμα, τό ΙΚΑ, παρουσίαζε κατά τήν ίδια 

εκείνη περίοδο πλεόνασμα τfjς τάξεως τών 20 δισεκατ . δρχ. 

έτησίως). 

Τό παράδειγμα του ΟΓΑ 

>>'Η φιλοσοφία τοϋ διαχωρισμοϋ τής έννοίας της Κοι

νωνικfjς 'Ασφαλίσεως aπό έκείνη τής Προνοίας είχε ηδη 

aποτυπωθεί aπό τήν δεκαετία τοϋ , 60 aπό τόν ϊδιο τόν 
πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλfi στήν περίπτωση 

τών aγροτών μέ τήν δημιουργία ειδικοϋ Ταμείου, τοϋ 'Ορ

γανισμοϋ Γεωργικών 'Ασφαλίσεων (ΟΓ Α), δπου τά εσοδα 

τοϋ Ταμείου καί οί παροχές προήρχοντο aπό τόν Κρατικό 

Προϋπολογισμό . 

»Κατά τό 1979 είχε συνταχθεί μελέτη κατά τήν όποία 
θεωρήθηκε δτι ή εικοσαετία ( 1960-1980) ήταν ίκανός χρό
νος γιά νά aρχίσει ή μεταβολή τοϋ συστήματος τfjς προ

νοιακfjς συνταξιοδοτήσεως τών aγροτών καί ή ενταξή τους 

σέ κανονικό ' Ασφαλιστικό Ταμείο πού θά λειτουργοϋσε 

μέ τίς aρχές τής Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως, δηλαδή μέ κα

ταβολή κανονικών aσφαλιστικών εισφορών aπό τούς αγρό

τες. 

»Τό νέο σύστημα ύπελογίζετο νά τεθεί σέ έφαρμογή 

μετά 5-7 χρόνια. 

ουδείς ανασφάλιστος 

>>'Η aνάγκη νά καλυφθοϋν συνταξιοδοτικά καί οί δμά

δες έκείνες τοϋ πληθυσμοϋ πού δέν είχαν δυνατότητα συν

ταξιοδοτήσεως προκάλεσε μία συστηματική aπογραφή σέ 

συνεργασία μέ τό ύφυπουργείο Προνοίας προκειμένου νά 

καταγραφοϋν δλοι οί ύπερήλικες ανασφάλιστοι τής χώ

ρας. 

»Ή aπογραφή διήρκεσε καθ' δλο τό 1979 καί είχε τά 
ύπολογιζόμενα aποτελέσματα aπό πλευράς aριθμοϋ ανα

σφαλίστων. 

>>'Η πληροφορία δτι τό ύφυπουργείο Κοινωνικfjς 'Α

σφαλίσεως προετοίμαζε Σχέδιο Νόμου γιά τήν κάλυψη 

δλων τών ανασφαλίστων τfjς χώρας ήταν φυσικό νά προ

καλέσει εντονο σκεπτικισμό σέ άλλα μέρη τής Κυβερνή

σεως τοϋ οικονομικοϋ τομέως πού διέβλεπαν σημαντική 

δημοσιονομική επιβάρυνση aπό τίς δαπάνες τών νέων πα

ροχών. Παρά τό δτι ύπελογίζετο - χωρίς συγκεκριμένα 

στοιχεία - δτι δ aριθμός τών ανασφαλίστων θά εφθανε σέ 
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εκατοντάδες χιλιάδες liτομα, ό πρωθυπουργός - καί άφοϋ 

liκουσε τίς άπόψεις του άρμοδίου ύφυπουργοϋ Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων- εδωσε έντολή νά προχωρήσει ή όριστική 

μελέτη καί νά τοϋ ύποβληθεί τό κείμενο τοϋ Σχεδίου 

Νόμου. 

»'Η άναγγελία τής άρχής 'Όύδείς άνασφάλιστος" είχε 

ιδς ήταν φυσικό τεράστια κοινωνική άπήχηση καί ή Κυ

βέρνηση θά έκάλυπτε μέ τό νέο μέτρο ενα σημαντικό 

κοινωνικό πρόβλημα δεδομένου δτι έκτός τής συνταξιοδο

τικής παροχής δ ύπερήλικας θά άπολάμβανε ιατροφαρμα

κευτική καί νοσοκομειακή περίθαλψη. 'Η κάλυψη ύγείας 

είχε άκόμα μεγαλύτερη καί άπό τήν συνταξιοδοτική παρο

χή σημασία γιά τόν ύπερήλικα. 

»Ή άπογραφή πού εγινε σέ συνεργασία μέ τό ύφυ

πουργείο Προνοίας εδειξε δτι ή πρόταση δέν θά άντιμετώ

πιζε άνυπέρβλητα εμπόδια άπό πλευρdς δημοσιονομικών ' 
δαπανών. 

»Καταγράφησαν 24.500 ύπερήλικες άνασφάλιστοι σέ 
δλη τή χώρα πού άπεφασίσθη νά προστεθοϋν στήν προ

νοιακή διαδικασία τοϋ ΟΓ Α πού έκάλυπτε τό Ι 979 650.000 
άγρότες. 

»'Η εξαγγελία τοϋ μέτρου αύτοϋ- χωρίς νά διαταρα

χθεί ή άρχή τοϋ Ν. 825/78 πού διεχώριζε τήν Κοινωνική 
'Ασφάλιση άπό τήν Πρόνοια καί χωρίς νά έπιβαρυνθοϋν 

τά οικονομικά τών διαφόρων Ταμείων, έκρίθη ώς ενα μέ

τρο ύψηλής κοινωνικής πολιτικής, τό όποίο δέν είχε καν 

έφαρμοσθεί καί σέ οικονομικά εύρωστες χώρες τής Εύρώ

πης. 

'Η άποκατάσταση τijς βιωσιμότητας τών 'Ασφαλιστι

κών Ταμείων 

»'Η μεγάλη διασπορά τών άσφαλιστικών φορέων (πε

ρίπου 350) καί ό άνώμαλος καί περιπτωσιακός τρόπος ίδρύ
σεώς τους πού έκάλυπτε πολλές φορές μικρές όμάδες 

άσφαλισμένων καί πού ετσι κατόρθωναν νά συγκροτοϋν τό 

Ταμείο τους άπό άνορθόδοξους κοινωνικούς πόρους, έπέ

βαλε μία εκ βάθρων άνασυγκρότηση πολλών φορέων, προ

κειμένου νά άποκατασταθεί ή βιωσιμότητά τους. 

»Σημαντικοί άσφαλιστικοί φορείς πού άντιμετώπιζαν 

τό φάσμα άμέσου άδυναμίας λειτουργίας τους μέ σειρά νο

μοθετημάτων άπέκτησαν νέα δυναμική καί προοπτική εύ

ρυθμης λειτουργίας τους. 

»Οί σημαντικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις τής πε

ριόδου είναι: 

»α. Ό Νόμος 915/79 γιά τό Ταμείο Τεχνικών 

(τΣΜΕΔΕ) πού δημιούργησε προϋποθέσεις γιά ούσιαστική 

μεταβολή στήν περίθαλψη καί τή σύνταξη. 

»Οί παροχές άκολουθοϋσαν μία άνιοϋσα έξέλιξη πού 

έφέρετο νά τριπλασιάζει τά άντίστοιχα επίπεδα παροχών 

(σέ σταθερές τιμές) εκείνων τοϋ 1975. 
»β. Ό Νόμος 982/79 μέ τόν όποίο τό Ταμείο 'Υγειο

νομικών (τΣΑ Υ) άπέκτησε μία νέα δυναμική ύποδομή. 

»Γιά πρώτη φορά οί ύγειονομικοί δλης τής χώρας άπο

κτοϋν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καί πολλαπλάσια 

επίπεδα συντάξεων άπό εκείνα τοϋ 1975 (πάντα σέ σταθε
ρές τιμές). 

>>γ . Τό Ταμείο Αύτοκινητιστών (τΣΑ) μέ ελλειμμα 650 
!:κατ. δρχ. καί συντάξεις πού εφθαναν μόλις τίς 3.000 δρχ. 
δημιουργεί πόρους άπό τήν άναπροσαρμογή τών εισφορών 

τών άσφαλισμένων του πού προέβλεπε νά άποδώσει στήν 

προσεχή πενταετία ποσόν 12 δισεκατ. δρχ. 
>>Μέ τόν Ν. 984/79 μεταφέρθηκαν 70.000 μισθωτοί αύτο

κινητιστές στό ΙΚΑ πού κακώς ύπήγοντο μέχρι τότε σέ 

έργοδοτικό Ταμείο. 

>>'Η εκκαθάριση αύτή τοϋ μητρώου μελών άπεδείχθη 

εύεργετική γιά τά οίκονομικά τοϋ ΤΣΑ. 

>>δ. Μετά τόν σημαντικό πολλαπλασιασμό τών έσόδων 

τοϋ ΤΕΒΕ δημιουργήθηκαν οί προϋποθέσεις γιά τή σύντα

ξη Σχεδίου Νόμου πού προέβλεπε τήν ύπαγωγή 100.000 
περίπου νέων έπαγγ~λματοβιοτεχνών στή δύναμη τοϋ 

Ταμείου . 

>>ε. 'Ακόμη καί στό Ταμείο 'Εμπόρων παρουσιάστηκε 

χαρακτηριστική άξιόλογη εύρωστία μετά τίς άντίστοιχες 

νομοθετικές ρυθμίσεις καί τή νέα διοικητική του δομή. 

Τό νέο μεγάλο Ταμείο 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως 

Μισθωτ<!>ν 

>>'Ένα σημαντικό βήμα στόν τομέα τών Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων επετεύχθη κατά τήν ίδια περίοδο μέ τήν ψή

φιση τοϋ Ν. 997/79 περί δημιουργίας Ταμείου 'Επικουρι
κής 'Ασφαλίσεως Μισθωτών. 

>>Τό νέο Ταμείο χαρακτηρίστηκε '\τό δεύτερο ΙΚΑ" 

άφοϋ προέβλεπε: 

>>α. Τήν κάλυψη τοϋ συνόλου τών άσφαλισμένων τής 

χώρας μέ επικουρική άσφάλιση έφ. δσον δέν ύπήγοντο σέ 

δποιοδήποτε 'Επικουρικό Ταμείο. 

>>β. Τήν έξεύρεση αύτοτελών πόρων γιά τό νέο Ταμείο 

(εισφορά εργαζομένου καί εργοδότου) χωρίς τήν προσφυ

γή στόν Κρατικό Προϋπολογισμό. 

>>γ. Τόν καθορισμό πλαισίου εισφορών (3% σύν 3%) 
rοστε νά εύθυγραμμισθοϋν σύν τφ χρόνφ καί τά ύπόλοιπα 

λειτουργοϋντα 'Επικουρικά Ταμεία. 

»δ. Τήν άπαγόρευση δημιουργίας νέου 'Επικουρικοϋ 

Ταμείου οιασδήποτε μορφής άπό τό γεγονός τής λειτουρ

γίας ήδη δεκάδων 'Επικουρικών Ταμείων πού προκαλοϋ

σαν τεράστια προβλήματα - διοικητικά καί οικονομικά 

- στόν θεσμό τής Κοινωνικής 'Ασφάλισης. 

»ε. Τήν άπορρόφηση άπό τό ΤΕΑΜ τών άνίσχυρων οί

κονομικά 'Επικουρικών Ταμείων κατόπιν έπιθυμίας τών 

ίδίων τών άσφαλισμένων. 

»·Η 'Επικουρική 'Ασφάλιση, λόγω τών πιέσεων πού 

είχαν άσκήσει κατά καιρούς οί συνδικαλιστές καί τής 

πρόθυμης άποδοχής τών αίτημάτων τους άπό τίς κομματι

κές Κυβερνήσεως είχε έκφύγει άπό τήν άρχική βάση λει

τουργίας της. 

»Τ ή ν 'Επικουρική 'Ασφάλιση ύποτίθεται δτι δημιουρ

γοϋν δμάδες άσφαλισμένων άπό ίδιους πόρους εκ τοϋ φό

βου δτι ή κυρία άσφάλιση δέν επαρκεί γιά τήν κάλυψη τών 

άναγκών τής συνταξιοδοτικής παροχής. 

»Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου δμως δλα τά λειτουργοϋν" 

τα 'Επικουρικά Ταμεία είχαν επιτύχει καί τήν οίκονομική 

συμβολή τών έργοδοτών, δηλαδή τήν παράλληλη δημι

ουργία μέ τούς ίδιους πόρους ένός liλλου οίωνεί Ταμείου 

Κυρίας 'Ασφαλίσεως. 

»'Η φιλοσοφία τής δημιουργίας τοϋ ΤΕΑΜ άπέβλεπε 

άπό τούς εμπνευστές του καί σέ ενα γενικώτερο στόχο, πού 

γιά λόγους άποφυγής άμέσων άντιδράσεων ενδιαφερομέ

νων συνδικαλιστών νά διαθέτουν τό ιδικό τους Ταμείο καί 
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τήν άντίστοιχη συμμετοχή τους στή Διοίκηση, δέν άπετυ

πώθη στό Νόμο 997 j79: 
»·Η μελλοντική συγχώνευση τών Ταμείων Κυρίας καί 

'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως σέ ένια ίο Ταμείο, μέ ίσχυρούς 

πόρους καί άντίστοιχο ϋψος παροχών. 

»'Εάν ληφθοϋν ύπόψη τά έπίπεδα τών συνολικών εί

σφορών γιά σύνταξη τοϋ 'Εθνικοϋ ' Ασφαλιστικοϋ Ταμεί

ου (τοϋ ΙΚΑ), τά όποία στήν περίοδο έκείνη ήσαν 14,2%, 
προσετίθεντο είσφορές 6%, δηλαδή περίπου 45% νέοι πό
ροι γιά συνταξιοδότηση . 

»'Η ρύθμιση αυτή θά ήταν δυνατό νά άποτρέψει κινδύ

νους έλλειμμάτων καί οίκονομικής άδυναμίας τοϋ ΙΚΑ γιά 

πολλές δεκαετίες, άκόμα καί άπό τήν δυσμενή έξέλιξη των 

δημογραφικών δεικτών τής χώρας καί τήν γήρανση τοϋ 

πληθυσμοϋ . 

»Δευτερευόντως ή συγχώνευση αυτή θά έμείωνε δρα

στικά τήν άπαράδεκτη διάσπαση σέ έκατοντάδες Ταμεία 

τοϋ θεσμοϋ τής Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως τής χώρας. 

'Η συγχώνευση μικρών προβληματικών Ταμείων 

>> ~ Αρχισε συστηματική συγχώνευση σέ μεγάλους ίσχυ

ρούς άσφαλιστικούς φορείς τών μικρών προβληματικών 

Ταμείων μέ τούς περιορισμένους πόρους καί τήν διοικητι

κή τους άνικανότητα. 

»'Η συγχώνευση γίνεται μέ συνθήκες πού δέν δημιουρ

γοϋν οΙκονομικά προβλήματα στά ύφιστάμενα Ταμεία. 

»~Ετσι, χιλιάδες &σφαλισμένοι καί συνταξιοϋχοι πού 

κάτω άπό τίς οίκονομικές συνθήκες τοϋ Ταμείου τους δέν 

είχαν καμμία έλπίδα άνθρώπινης συντάξεως βλέπουν νά 

μεταβάλλεται τό άσφαλιστικό τους καθεστώς μέ τήν ύπα

γωγή τους σέ εϋρωστους άσφαλιστικούς φορείς. 

»Μία γενική μελέτη πού συνετάγη προέβλεπε δπως οί 

278 'Ασφαλιστικοί 'Οργανισμοί 'Εποπτείας τοϋ ύπουρ
γείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών όμαδοποιηθοϋν σέ 60 πε
ρίπου . 

Συμπληρωματικά μέτρα 

»Μεταξύ τών μέτρων τά όποία άπεφασίσθησαν καί έτέ

θησαν σέ. έφαρμογή κατά τήν ίδια περίοδο συμπεριλαμβά

νονται καί: 

»α . 'Η έπέκταση τοϋ ΙΚΑ σ' δλη τή χώρα καί ή κάλυ

ψη μέ άσφάλιση δλων των έργατών καί ύπαλλήλων. 

»Σημειωτέον δτι ή κάλυψη αυτή yίνεται ϋστερα άπό 42 
χρόνια λειτουργίας τοϋ 'Ιδρύματος καί άφοϋ ξεπεράστη

καν σημαντικές όργανωτικές δυσκολίες, δεδομένου δτι ή 

έπέκταση άφοροϋσε σέ άπομακρυσμένα σημεία τής χώρας. 

»β. 'Η όλοκλήρωση τής φαρμακευτικής καί νοσοκο

μειακής προστασίας σέ νέες μεγάλες όμάδες &σφαλισμέ

νων καί συνταξιούχων. 

»Στήν ίδια αυτή περίοδο ύπολογίζεται δτι 1.600.000 
&σφαλισμένοι καί μέλη τών οΙκογενειών τους άπόκτησαν 

γιά πρώτη φορά Ιατροφαρμακευτική καί νοσοκομεια.κή 

περίθαλψη. 

»Είναι χαρακτηριστικό δτι άκόμα καί οί tyειονομικοί 
τής χώρας περιελήφθησαν στήν κάλυψη. ~Ετσι οί γιατροί 

άπέκτησαν γιά πρώτη φορά γιατρό καί οί φαρμακοποιοί 

γιά πρώτη φορά φάρμακο. 

»γ. Ή ύπαγωγή δλου τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ . στήν 

άσφάλιση. Μέ τίς ρυθμίσεις αυτής τής περιόδου ύπολογί

ζεται δτι τό 99% τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ τής χώρας βρί-

σκεται άσφαλισμένο, ένώ τό 1950 μόλις τό 24% είχε άσφα
λισθεί: 

»δ. ·Η βελτίωση τών κατωτάτων όρίων συντάξεων. 

Στήν ίδια περίοδο αυξήθηκαν σημαντικά τά λεγόμενα «Κα
τώτατα δρια συντάξεων» καί κυρίως έκείνα τοϋ ΙΚΑ πού 

άπό 3.800 δρχ. εφθασαν περίπου στίς 9.000 δρχ. καί τοϋ 
ΤΕΒΕ άπό 1.550 δρχ. στίς 6.000 δρχ., δηλαδή τετραπλασιά
σθησαν. 

»Σημειώνεται έδώ δτι τά ποσά αυτά άφοροϋν σέ χιλιά

δες συνταξιούχους καί ή δαπάνη άπό τόν πολλαπλασιασμό 
τοϋ έπιπέδου συντάξεως άνήλθε σέ πολλά δισεκατομμύρια 

δρχ. χωρίς νά θιγεί τό οΙκονομικό δυναμικό των Ταμείων, 

λόγω των μέτρων πού είχαν ijδη ληφθεί. 

»Παράλληλα, εγινε καί "προαγωγή" τών λεγομένων 

"παλαιοσυνταξιούχων" τοϋ ΙΚΑ, δηλαδή έκείνων πού τό 

έπίπεδο τής παροχής ε{χε κριθεί μέ παλαιά οίκονομικά 

δεδομένα τοϋ ' Ιδρύματος. 
»Πράγματι, σέ 200.000 παλαιούς συνταξιούχους τοϋ 

ΙΚΑ εγινε βελτίωση τής συνταξιοδοτικής τους θέσεως κα

τά 3 άσφαλιστικές κλάσεις χωρίς νά είσπραχθεί οϋτε δρα
χμή ώς νέα είσφορά. 

»ε . 'Η θέσπιση δυναμικών είσφορών καί παροχών. 

»Τά πιό πάνω έπιτεύγματα βελτιώσεως τών συντάξεων 

εγιναν έφικτά χάρις στή θέσπιση δυναμικών είσφορών. 

Δηλαδή εγινε ή προσαρμογή καί ή ισορρόπηση τών εί

σφορών σέ έπίπεδα πού ήταν άπαραίτητα γιά τήν άνάλογη 

καταβολή παροχών. 

»Βρέθηκαν εΙσφορές ϋψους μόλις 50 δρχ. τό μήνα πού 

πεντηκονταπλασιάστηκαν (2.500), ένώ άλλες συμβολικές 
σχεδόν είσφορές πού κατέβαλαν οί έλεύθεροι έπαγγελμα

τίες άναπροσαρμόστηκαν. 

»Συνδέθηκε δηλαδή δυναμικά τόσο ή είσφορά δσο καί 

ή παροχή στά μεγάλα Κλαδικά Ταμεία μέ τίς οικονομικές 

έξελίξεις τής χώρας. 

»'Η ρύθμιση αυτή εδωσε τή δυνατότητα στόν 'Εθνικό 

'Ασφαλιστικό Φορέα, τό ΙΚΑ, πού άλλωστε είχε τή φήμη 

ισχνοϋ καί άδύναμου όργανισμοϋ, νά καταβάλει στήν πε

ρίοδο αυτή συντάξεις πού εφθαναν τίς 55.000 δρχ. τό μήνα . 

»·Η έξέλιξη αυτή έπέτρεψε καί liλλη σημαντική καινο

τομία. 

»Μέχρι τότε τό όνομαστικό ϋψος τών συντάξεων έρυ

θμίζετο μέ 'Υπουργικές 'Αποφάσεις καί ήταν δικαία ή δι

αμαρτυρία τών συνταξιούχων δτι οί παροχές συνεχώς ύπε

λείποντο τής τιμαριθμικής έξελίξεως. 

»Μέ τόν βασικό Ν. 825j78 εγινε καί ή θέσπιση τής 
αυτόματης άναπροσαρμογής τών συντάξεων τοϋ ΙΚΑ άνά

λογα μέ τίς οίκονομικές έξελίξεις τής χώρας. 

»Τό νέο σύστημα έβελτίωσε σημαντικά τήν άξία τής 

συνταξιοδοτικής παροχής. 

»στ. 'Η άσφαλιστική κάλυψη των έργαζομένων 'Ελλή

νων σέ τρίτες χώρες. 

»'Εκτός άπό τή γενική ρύθμιση πού συνεπάγετο ή εν

ταξη τής χώρας μας στήν ΕΟΚ καί πού εδινε τή δυνατότη

τα συνυπολογισμοϋ τοϋ χρόνου έργασίας στίς άντίστοιχες 

χώρες-μέλη τής Κοινότητας καί τήν έλεύθερη μεταφορά 

των συντάξεων, πραγματοποιήθηκαν άνάλογες ευνοϊκές 

ρυθμίσεις γιά δσους 'Έλληνες έργάζοντο στό έξωτερικό μέ 

τήν ύπογραφή σειράς διεθνών διμερών συμβάσεων. 

»Κατά τό 1979 μέ τόν Ν. 897/79 εγινε σύμβαση άμοι-
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βαίας κοινωνικοασφαλιστικής καλύψεως μέ τήν Κύπρο . 

»Μέ τόν Ν. 946/ 79 έκαλύφθησαν οί 'Έλληνες έργαζό

μενοι στή Λιβύη, ένώ ύπεγράφη καί συμφωνία μέ τόν Κα

ναδa γιά τήν κάλυψη χιλιάδων συμπατριωτών μας. 

»Συστηματική προσπάθεια εγινε γιά τήν ύπογραφή άνά

λογων συμβάσεων καί μέ τίς ' Ανατολικές χώρες τής Ευ

ρώπης, δπου έργάζοντο γιά δεκαετίες οί λεγόμενοι "πολι

τικοί πρόσφυγες". 

»Οί Κυβερνήσεις τοϋ "ύπαρκτοϋ σοσιαλισμοϋ", παρά 

τήν έπίμονη πίεση τοϋ ύπουργείου, εϊτε άφηναν άναπάντη

τα τά αίτήματά μας εϊτε εδιναν παροχές πείνης. 

»Στήν ϊδια περίοδο ε{χε έτοιμασθεί νομοσχέδιο, μέ τό 

όποίο παρείχετο ή δυνατότητα σέ δλους τούς δμογενείς 

δπουδήποτε καί έάν εύρίσκοντο νά ύπαχθοϋν στό 'Ελλη

νικό ' Ασφαλιστικό Σύστημα. 

»ζ. 'Η έφαρμογή τής μηχανογραφήσεως στά 'Ασφαλι

στικά Ταμεία. 

»Γιά πρώτη φορά στά ' Ασφαλιστικά Ταμεία έφαρμό

σθησαν σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα. 

>>'Η δλη έργασία εχει προχωρήσει σέ άξιόλογο βαθμό 

άφοϋ εκατομμύρια μηχανογραφικές άποτυπώσεις πού πε

ριλαμβάνουν στοιχεία άπό τήν έποχή τής ίδρύσεως, πρό 

δεκάδων έτών, τών aσφαλιστικών φορέων, εχουν πραγμα

τοποιηθεί. 

>>'Εάν ή προσπάθεια μποροϋσε νά διατηρηθεί στόν ϊδιο 

ρυθμό γιά τήν προσεχή πενταετία ή άνυπαρξία άτομικών 

καρτελλών aσφαλισμένου καί έργοδότη, ή άδυναμία πα

ρακολουθήσεως τής κανονικής ροής τών νομοθετημένων 

έσόδων τών Ταμείων, ή άβελτηρία στήν εγκαιρη εκδοση 

συνταξιοδοτικών aποφάσεων θά ε{χαν έκλείψει . 

»η. Τό 'Εθνικό ' Ασφαλιστικό Μητρώο. 

»Μέ τήν έφαρμογή μηχανογραφικοϋ συστήματος κατέ

στη δυνατή ή εναρξη δημιουργίας τοϋ 'Εθνικοϋ. 'Ασφαλι

στικοϋ Μητρώου γιά δλους τούς 'Έλληνες άσφαλισμένους 

καί συνταξιούχους. 

>>'Ε κυκλοφόρησαν λεπτομερείς έγκύκλιοι γιά τόν τρό

πο συντάξεώς του, ένώ ή δλη έργασία προεβλέπετο νά 

πραγματοποιηθεί σέ 5-7 χρόνια. 
»θ. 'Η μ ή χορήγηση νέων ευκολιών σέ όφειλέτες γιά 

παγωμένες όφειλές. 

>>'Η βεβαιότητα δτι κάθε Κυβέρνηση ύπό τήν πίεση 

τών έργοδοτικών όργανώσεων θά ήταν ύποχρεωμένη νά 

παραχωρήσει νέες ευκολίες σέ όφειλέτες γιά παγωμένες 

όφειλές ε{χε δημιουργήσει τήν οίκονομική άποδυνάμωση 

τών φορέων καί ε{χε χαλαρώσει τήν άσφαλιστική συνεί

δηση τόσο στούς έργαζομένους δσο καί στούς έργοδότες 

κυρίως. 

>>'Η άπόφαση τής Διοικήσεως τοϋ ύπουργείου νά μήν 

έπιτρέψει νέες διευκολύνσεις - παρά τίς εντονες καί συ

νεχείς πιέσεις τών ένδιαφερομένων - εφερε τά εσοδα τοϋ 

ΙΚΑ dπό 34 δισεκατ. δρχ. τό 1977 στά 85 δισεκατ . σ' αυτή 

τήν περίοδο, ένώ οί παγωμένες όφειλές εύρίσκοντο μόλις 

στό 2% τοϋ έτήσιου προϋπολογισμοϋ τοϋ 'Ιδρύματος . 

>η . ' Η κατάργηση σειρίiς προκλητικών διατάξεων τοϋ 

παρελθόντος. 

>>"Ο πως : ή καταβολή συντάξεως γιά I 00 περίπου χρόνια 
στίς περιπτώσεις τής διά βίου συνταξιοδοτήσεως dγάμων 

θυγατέρων (20-30 χρόνια τοϋ πρώτου δικαιούχου, 50-70 
χρόνια τής dγάμου) , τής καταδολιεύσεως τών Ταμείων μέ 

τούς είκονικούς ύψηλούς μισθούς τής τελευταίας πρό τής 

συνταξιοδοτήσεως διετίας, τής φαλκιδεύσεως τών οίκονο

μικών των φορέων μέ τήν μετακίνηση τοϋ άσφαλισμένου 

άπό άδύνατο σέ ίσχυρό άσφαλιστικό φορέα. 

>>'Η κατάργηση τών προκλητικών αυτών διατάξεων 

εφερε μιά δικαιότερη συμπεριφορά σ, δλους τούς ασφαλι

σμένους τής χώρας. 

>ηα. 'Ανώτατο «πλαφόν» στίς συνταξιοδοτικές παροχές. 

>>'Ακόμη μία άπόφαση δικαιοσύνης πού έλήφθη στήν 

ϊδια περίοδο ήταν δ προσδιορισμός άνωτάτου ποσοϋ συντά

ξεων άπό συρροή συνταξιοδοτικών παροχών. 

>>uΕτσι, καθορίσθηκε τό ποσόν τών 200.000 δρχ. πού θά 
άνεπροσαρμόζετο μελλοντικά άναλόγως. 

>>Τό μέτρο προκάλεσε σάλο στούς προνομιούχους τών 

πολλαπλών συνταξιοδοτικών παροχών, άλλά δ πρόεδρος 

τής Κυβερνήσεως μέ προσωπική του παρέμβαση ένέκρινε 

τήν άπόφαση τοϋ άρμοδίου ύφυπουργοϋ. 

»ιβ. 'Αξιοποίηση τών άποθεματικών τών άσφαλιστι

κών φορέων. 

»Παρά τίς πάγιες κατά καιρούς κυβερνητικές aποφά

σεις νά έπιβάλουν τήν ύποχρεωτική κατάθεση τών άποθε

ματικών τών φορέων σέ Τράπεζες, μέ σχετικά χαμηλότερα 

τοϋ τρέχοντος έπιτοκίου έπίπεδα, ή Διοίκηση τοϋ ύπουρ

γείου~\iνέλαβε τήν πρωτοβουλία τής τοποθετήσεως σημαν

τικοϋ ποσοϋ aποθεματικών στήν 'Εtαιρεία Χαρτοφυλακί
ου τής ΕΤΒΑ, δπου οί άποδόσεις ύπήρξαν έντυπωσιακές 

καί πολλαπλάσιες τοϋ κατά τήν περίοδο έκείνη έπιτοκίου. 

»Γιά πρώτη φορά ο{ άσφαλιστικοί φορείς μετείχαν 

στήν χρηματιστηριακή διαδικασία τών 'Αμοιβαίων Κε

φαλαίων. 

Προοπτικές τοϋ άμεσου καί τοϋ άπώτερου μέλλοντος 

»Παρά τά σημαντικά μέτρα στό χώρο τών Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων πού έλήφθησαν στήν περίοδο τής δευτέρας 

μεταπολιτευτικής Κυβερνήσεως Καραμανλή, ή ϋπαρξη 

278 άσφαλιστικών φορέων άρμοδιότητος τοϋ ύπουργείου 
Κοινωνικών ·Υπηρεσιών καί άλλων 100 φορέων άρμοδιό
τητος άλλων ύπουργείων, άποδείκνυε τήν όξύτητα τών 

προβλημάτων. 

»Αiτήματα δμάδων πιέσεως καί περιπτωσιακές ρυθμί

σεις τοϋ παρελθόντος ε{χαν δημιουργήσει ενα ψηφιδωτό 

άπό άδικίες, προνόμια, πικρίες, παραλήψεις, ευεργετήματα 

καί σφάλματα. 

»Θά έχρειάζετο συστηματική πρόσθετη προσπάθεια 

έτών γιά νά πραγματοποιηθεί ή ενιαία άσφαλιστική συμ

περιφορά γιά δλους τούς "Ελληνες καί ή βελτίωση τών l 
συνταξιοδοτικών παροχών. 

'Η συνύπαρξη καί ή συμβολή τής ' Ιδιωτικής 'Ασφα

λίσεως 
»Κανένας Κρατικός Προϋπολογισμός, δπως ε{χε έντο

πισθεί άπό μελέτες έκείνης τής περιόδου, δέν θά ήταν σέ 

θέση γιά τά μελλοντικά χρόνια νά καλύψει τίς συνεχώς 

αυξανόμενες δαπάνες καί άνάγκες τών άσφαλισμένων καί 

συνταξιούχων. 

»Μιά νέα "πολιτική άσφαλίσεως" πού ε{χε προταθεί 

άπό τόν ύφυπουργό Κοινωνικών 'Υπηρεσιών τής έποχής 

θά ε πρεπε νά έντάξει καί τήν 'Ιδιωτική 'Ασφάλιση στήν 

κρατική φροντίδα, δηλαδή ενα μεικτό σύστημα είσφορών 

καί παροχών ύπό τήν έποπτεία τοϋ Κράτους» 137 • 
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Εuθύς μετά τήν άναγγελία του θανάτου του στρα

τάρχη τίτο, ό Κ. Καραμανλής άπηύθυνε στό Λαζάρ 

Κολισέφσκι, άντιπρόεδρο τής 'Ομοσπονδιακής Δη

μοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας, συλλυπητήριο τη

λεγράφημα: 

«Ό έλληνικός λαός πληροφορήθηκε μέ βαθειά 

θλίψη τόν θάνατο του προέδρου τής φίλης Γιου

γκοσλαβίας, στρατάρχη τίτο. 

»Κατά τήν διάρκεια τών πολυαρίθμων συναντή

. σεών μας είχα τήν εύκαιρία νά τόν γνωρίζω καλά καί 
νά έκτιμήσω τίς άρετές του ώς άνθρώπου καί ώς ήγέ

του. 

ιιΜαχόμενος συνεχώς γιά τήν άνεξαρτησία τής 

χώρας του τόσο σέ καιρό πολέμου, όσο καί σέ καιρό 

είρήνης, δ πρόεδρος Πτο πήρε μιά έξέχουσα θέση 

στήν ίστορία τής Γιουγιωσλαβίας. Τήν ϊδια θέση 

του έξασφάλισε στήν διεθνή ζωή καί ή συνεχής 

προσπάθειά του γιά τήν οίκοδόμηση τής είρήνης 

στόν κόσμο. 

ιι Ό στρατάρχης Πτο έπίστευε είλικρινά στήν 

έλληνογιουγκοσλαβική φιλία καί τήν έθεμελίωσε 

κατά τρόπον, ώστε νά μπορεί νά συνεχισθεί άσφαλώς 

καί μετά τόν θάνατό του. 

ιι 'Εξ όνόματος τής Κυβερνήσεώς μου καί έμου 

προσωπικώς σiiς άπευθύνω τά πιό θερμά μου συλλυ

πητήρια γιά τόν θάνατο του μεγάλου Γιουγκοσλάβου 

πατριώτη, πού άφιέρωσε δλόκληρη τήν ζωή του 

στήν ύπηρεσία τής πατρίδος τοω). 

Σέ άπάντηση, έξάλλου, δημοσιογραφικών έρωτη

μάτων, ό Κ. Καραμανλής έπεσήμανε: 

«Τόν στρατάρχη Π το τόν έγνώρισα καλά. Κατά τά τε

λευταία 25 χρόνια εlχα πολλές καί μακρές συνομιλίες μαζί 
του. Τόν διέκρινε ρεαλισμός καί πολιτικό θάρρος. Ή 

προσωπικότητά του δένε{ χε μόνο έθνική άλλά καί εύρύτε

ρη άκτινοβολία. Γι' αύτό καί δ ρόλος πού διεδραμάτιζε 

στήν διεθνή ζωή ήταν δυσανάλογος μέ τό μέγεθος τής χώ

ρας τουιι. 

- Πώς βλέπετε τίς εξελίξεις στήν Γιουγκοσλαβία καί 

γενικώτερα στήν Βαλκανική μετά τόν θάνατό του; 

«Ή έλληνική Κυβέρνηση &ποδίδει Ιδιαίτερη σημασία 

στή διατήρηση τής σημερινής Ισορροπίας στήν Βαλκανι

κή. Γι ' αύτό καί άνέπτυξε τά τελευταία χρόνια μιά έπίμονη 
προσπάθεια γιά τή βελτίωση τofi πολιτικοfi κλίματος τής 

περιοχής. 'Η διατήρηση όμως τής Ισορροπίας αύτής 

προϋποθέτει τή διαφύλαξη τής ένότητος καί τής &νεξαρ

τησίας τής Γιουγκοσλαβίαφι. 

-'Υπάρχει κατά τήν γνώμη σας περίπτωση νά άπει

ληθεί ή ένότης ή ή άνεξαρτησία τής Γιουγκοσλαβίας: 

«Δέν νομίζω ότι μπορεί μέ τά σημερινά διεθνή δεδομένα 

νά γίνει εΙσβολή στήν Γιουγκοσλαβία άπό δποιαδήποτε 

χώρα. Μπορεί όμως νά γίνουν προσπάθειες άποσταθερο-

ποιήσεως, πού πιστεύω ότι θά άποτύχουν. 'Ο Π το, δ ίδιος, 

μofi εlπε κατά τήν τελευταία μας συνάντηση ότι αύτό τό 

έγγυaται έκτός τofi πατριωτισμοfi τών Γιουγκοσλάβων καί 

δ στρατός τής Γιουγκοσλαβίας πού εlναι δ συνδετικός 

κρίκος τών λαών της. Πάντως, ή 'Ελλάς, τής δποίας ή 

άσφάλεια μοιραίως θά έπηρεασθεί άπό ένδεχόμενες &να

κατατάξεις στήν περιοχή, θά υποβοηθήσει μέ τήν πολιτική 

της τή διαφύλαξη τής παρούσης καταστάσεως στή Γιουγ

κοσλαβία. Καί, παράλληλα, θά συνεχίσει τήν προσπάθειά 

της γιά τή διατήρηση τής ύφισταμένης ίσορροπίας στήν 

Βαλκανική καί τήν άνάπτυξη εύρύτερης συνεργασίας με

ταξύ τών λαών της» . 

-Πιστεύετε δτι ό θάνατος του τίτο θά εχει επιπτώσεις 

στό Κίνημα των ' Αδεσμεύτων; 

« 'Ασφαλώς ναί. Γιατί μέ τόν θάνατο τofi Π το θά ένι
σχυθεί ή θέση έκείνων πού προσπαθοfiν νά προσδέσουν τό 

Κίνημα τών 'Αδεσμεύτων στόν Ά νατολικό Συνασπισμόι). 

5 ΜΑ· Ι·ΟΥ 1980 

'Ολοκληρώνεται στή Βουλή των 'Ελλήνων ή δι

αδικασία γιά τήν άνάδειξη νέου προέδρου τής Δημο

κρατίας μέ τήν έκλογή, στήν τρίτη ψηφοφορία, του 

Κ. Καραμανλή. 

Κατά τήν πρώτη ψηφοφορία, στίς 23 'Απριλίου, 
σέ σύνολο 296 παρόντων βουλευτών, ό Κ. Καραμαν
λής είχε λάβει 179 ψήφους. Ψήφους ελαβαν, άκόμη, 
οί Γ. Μυλωνάς (4), Ν. Βενιζέλος (3), καθώς καί οί Φ. 
Βεγλερής, Η. Ήλιου καί Λ. Κύρκος (l), έν& δόθη
καν καί δεκαπέντε λευκά ψηφοδέλ τια. Οί βουλευτές 

του ΠΑΣΟΚ ήταν παρόντες στήν ψηφοφορία χωρίς 

νά ψηφίσουν. Δέν ψήφισε, έπίσης, ό ϊδιος ό Κ. Κα

ραμανλής. 

'Η ψηφοφορία έπαναλήφθηκε, σύμφωνα μέ τό 

aρθρο 32, παράγρ. 3, του Συντάγματος, σέ νέα εiδική 
συνεδρίαση τής Βουλής, μετά τήν πάροδο πέντε 

ήμερων, στίς 29 'Απριλίου. 
Τήν προπαραμονή, 27 'Απριλίου, μετά άπό εκτα

κτη συνεδρίαση, μέ έντολή του Κ. Καραμανλή, τής 

'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τής ΝΔ, είχε τονιστεί 

σέ σχετική άνακοίνωση: 

«'Ο Κ. Καραμανλής προσδιόρισε μέ άπόλυτη σαφή

νεια τή θέση του κόμματός του εν δψει τi'jς εκλογής του 

προέδρου. Θεωρεί τήν επίσπευση εκλογών, μέ έπίκεντρο 

τήν προεδρική έκλογή, ώς "aκαιρη περιπέτεια", iδίως κά

τω άπό τίς σημερινές διεθνείς συνθήκες, πού επιδεινώνον

ται συνεχώς . 'Η χώρα θά διέλθει άσκόπως άπό μιά τρίμηνη 

-τουλάχιστον - περίοδο άκυβερνησίας καί πολιτικής 

άναταραχής, γεγονός πού θά επιδεινώσει τά οίκονομικά 

προβλήματα καί θά έξασθενήσει τήν διεθνή της θέση. Δια

βλέπει δτι ή άδυναμία τής σημερινής Βουλής νά εκλέξει 

πρόεδρο, θά άποτελέσει ενα επικίνδυνο προηγούμενο γιά 

τήν λειτουργία του πολιτεύματος καί τήν σταθερότητα των 

θεσμών. Πιστεύει, ώστόσο, δτι όποιαδήποτε εξέλιξη τής 

προεδρικής εκλογής έξαρτaται άποκλειστικά άπό τή στά
ση τής άντιπολιτεύσεως . nΕτσι, ό κ. πρωθυπουργός, καίτοι 
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δέν aπορρίπτει "συλλήβδην καί έκ τών προτέρων" τά αΙ

τήματα πού προβάλλονται aπό διάφορα κόμματα, σέ 

συνδυασμό μέ τήν έκλογή τοϋ νέου προέδρου, aρνείται 

δποιαδήποτε συζήτησή τους τή στιγμή αuτή. Καί τοϋτο, 

· γιά νά μήν καταστεί ή έκλογή aντικείμενο συναλλαγής καί 
τρωθεί ανεπανόρθωτα τό κύρος τοϋ θεσμοϋ». 

Στή νέα ψηφοφορία, ό Κ. Καραμανλής ελαβε, έπί 

293 παρόντων βουλευτών, 181 ψήφους. Καταμετρή
θηκαν &κόμη 13 λευκά ψηφοδέλτια, 3 ύπέρ του Γ. 
Μυλωνii καί aπό ενα ύπέρ τών Φ. Βεγλερή, Λ. Κύρ

κου καί Σ. Παπαθεμελή. 'Ενενήντα τρείς βουλευτές 

τοu ΠΑΣΟΚ aρνήθηκαν νά ψηφίσουν, ένώ εσκεμμέ

να aπουσίασαν τά μέλη τής ΕΔΗΚ, έπειδή ό πρόε

δρος τής Βουλής aρνήθηκε νά ανακοινώσει στό Σώ

μα επιστολή του aρχηγοί> του κόμματος μέ «δέσμη 

προτάσεων», πού είχε ύποβάλει τήν παραμονή τής 

ψηφοφορίας. 

Στήν τρίτη εiδική συνεδρίαση τής Βουλής, στίς 5 
Μα'ίου, ό Κ. Καραμανλής έκλέχθηκε πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας συγκεντρώνοντας - σύμφωνα μέ τή 

σχετική διάταξη του Συντάγματος - τά τρία πέμπτα 

του συνόλου τών μελών τοu Κοινοβουλίου στήν τε

λευταία ψηφοφορία. Συγκεκριμένα, ύπέρ τοu Κ. Κα

ραμανλή ψήφισαν 183 σέ σύνολο 298 παρόντων βου
λευτών, ένώ 12 ψηφοδέλτια ήταν λευκά, 4 εφεραν τό 
όνομα του ι Ζίγδη, 3 του Γ. Μυλωνii καί aπό ενα τών 
Φ. Βεγλερή, Λ. Κύρκου καί Σ. Παπαθεμελή. 'Απόν

τες - δπως καί στίς προηγούμενες ψηφοφορίες -
ήταν οί βουλευτές Σ. Θεοτόκης καί Κ. Οiκονομό

πουλος τής 'Εθνικής Παρατάξεως. Τά μέλη τής κοι

νοβουλευτικής όμάδας τοu ΠΑΣΟΚ aρνήθηκαν καί 

πάλι ψήφο. 

Εiδικότερα, ύπέρ τοu Κ. Καραμανλή εκφράστη

καν μέ τήν ψήφο τους, στήν τρίτη ψηφοφορία, έκτός 

aπό τοuς 173 βουλευτές τής Νέας Δημοκρατίας, ό 
πρώην πρωθυπουργός Π. Κανελλόπουλος καί οί ι 

Σεργάκης, Σ. Χούτας, Χ. 'Αποστολάκος, Γ. Παπαευ

θυμίου, Χ. ' Ιμάμογλου, Κ. Γόντικας, Α. Πνευματι

κός, καθώς καί ό Δ. Καρδάρας, βουλευτής του ΚΟ

ΔΗΣΟ, ό όποίος είχε προσχωρήσει στίς 30 'Απριλί
ου στή ΝΔ. Εύθύς μετά τήν ψηφοφορία, έξάλλου, 

προσχώρησε στήν ΝΔ καί ό ανεξάρτητος βουλευτής 

ι Σεργάκης. 

Προσφωνώντας τό νεοεκλεγμένο πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας, ό πρόεδρος τής Βουλής, Δ. Παπασπύ

ρου, είπε: 

«Κύριε πρόεδρε, 

>>Μέ αΙσθήματα ύπερηφάνειας !:χω τήν μεγάλη καί 

έξαιρετική τιμή νά σaς αναγγείλω δτι ή Βουλή τών 'Ελλή

νων διά τής κατά τό Σύνταγμα ηuξημένης πλειοψηφίας σaς 

&νέδειξε σήμερον πρόεδρον τής ' Ελληνικής Δημοκρατίας. 

»' Ανεδείχθητε, κύριε πρόεδρε, είς τό ϋπατον τής Πολι

τείας aξίωμα τοϋ aνωτάτου ι'iρχοντος μετά μακράν, έπίπο

νον &λλά καί λαμπράν πολιτικήν σταδιοδρομίαν, κατά τήν 

δποίαν έθέσατε τάς μεγάλας ίκανότητάς σας εΙς τήν ύπη

ρεσίαν τής πατρίδος μας. Αί προαιώνιαι του γένους μας 

πολιτικαί &ρεταί εύρον είς τό πρόσωπόν σίχς τήν καλυτέ
ραν των εκφρασιν. 

»Τό μέτρον τών πράξεών σας, ή πρόβλεψις καί ή !:γκαι

ρη πρόνοια τών επερχομένων, ή όρθή έκτίμησις τών περι

στάσεων καί ή ψυχραιμία σας στίς κρίσιμες στιγμές aπό 

τίς δποίες διήλθε τό εθνος μας. 

»'Η οξυδέρκειά σας καί ή έπιμονή σας είς τόν στόχο ν 

μaς ένθύμιζαν πάντοτε τήν μακεδονικήν παράδοσιν. 

»' Εσφραγίσατε μέ τήν ίσχυράν προσωπικότητά σας κά
θε πρaξιν καί κάθε δημοσίαν δραστηριότητα κατά τά τε

λευταία 25 ετη. 
»ΕΙ ναι δέ τόση ή άκτινοβολία σας, ωστε παρών η άπών 

aπό τήν έξουσίαν δέν επαύσατε ποτέ νά επηρεάζετε τόν 

πολιτικόν βίον τής χώρας μας. Παντοu είς κάθε λειτούρ

γημα πού aσκήσατε, άφήνατε εντονο δημιουργικό εργο 

οπισθέν σας, εργον ριζοσπαστικόν είς σύλληψιν καί μεθό

δους εκτελέσεως. Πνεuμα ρεαλιστικόν διέπνεε τάς ενερ

γείας σας, rοστε τά δράματά σας νά μήν μείνουν ρήμα κε

νόν, &λλά νά πραγματοποιοuνται καί αuταί &κόμη αί πλέον 

τολμηραί επιδιώξεις σας. 

»Συνεχίζοντας τήν παράδοσιν τών μεγάλων 'Ελλήνων 

πολιτικών, μόνον γνώμονα είχατε τό συμφέρον του λαοu, 

είς τήν ύπτiρεσίαν του δποίου εθέσατε τόν εαυτόν σας. 
Κύριε πρόεδρε, ή τελευταία φάσις τής πολιτικής σας πο

ρείας θά ήδύνατο νά είχε τερματίσει εν θριάμβφ τόν πολι

τικόν σας βίον. Μετά τήν πτώσιν δμως τής δικτατορίας, είς 

τό πρόσωπόν σας καί πάλιν εστράφη μέ άγωνία δ έλληνι

κός λαός καί ή ύποδοχή πού σaς /;πεφυλάχθη τήν νύχτα 

τής 24 'Ιουλίου 1974 δέν εχει τό προηγούμενόν της. 
»Μέ τό θάρρος, τήν σύνεσιν καί τήν άποφασιστικότητα 

πού επεδείξατε τήν εποχήν εκείνην κατορθώσατε νά θεμε

λιώσετε τήν ευπαθή δημοκρατίαν καί νά άναγάγετε τό πο

λίτευμά μας είς &ληθινήν δημοκρατίαν. Καί μόνον αuτό τό 

επίτευγμα σaς Ι;ξησφάλιζε περίλαμπρη θέση είς τό διεθνές 

προσκήνιο . 'Όμως !:μελλε τά έπόμενα ετη νά σaς επιφυλά

ξουν καί νέα μεγάλα καθήκοντα. ·Η δημιουργούμενη Κοι

νότης είς τόν εuρωπαϊκόν χώρον θά επρεπε νά συμπεριλά

βει είς τούς κόλπους της καί τήν ' Ελλάδα. ~Η δη ή aπομό

νωσις τής δικτατορίας είχε επιφέρει δεινή καθυστέρηση. 

'Ανελάβατε προσωπικώς τό Ι:ργον, πού μέ επίμονον άγώνα 

επετύχατε. 'Η 'Ελλάς Ι:δωσε καί εκέρδισε τήν μάχη , μέ 

δπλον τό προσωπικόν σας κύρος. 

»Κύριε πρόεδρε, 

»'Η σημερινή ήμέρα είναι μεγάλη . Μεταφέρεσθε aπό 

τόν πολιτικόν στίβον είς τόν θώκον του άνωτάτου ι'iρχον

τος. 'Εν ο ψ ει τών δυσκόλων στιγμών πού διέρχεται ή ύφή

λιος, δ ρόλος σας ώς ρυθμιστοu του δημοκρατικοί) πολιτεύ

ματος καθίσταται ίδιαίτερα σημαντικός. 

»'Ο έλληνικός λαός κατά τήν ταραγμένην αύτήν περί

οδον δικαιοuται νά προσδοκά τήν δμαλή λειτουργία τής 

δημοκρατίας καί τήν κινητοποίηση δλων τών δυνάμεων 

του Ι:θνους διά τήν πρόοδον καί τήν εuημερίαν τής πατρί

δος μας . Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, νά μοu επιτρέψετε νά 

σaς εκφράσω τά αίσθήματα τής βαθυτάτης συγκινήσεώς 

μου διά τήν τιμήν πού μοu /;πεφυλάσσετο, νά προεδρεύω 

του Σώματος πού εμελλε νά σaς εκλέξει πρόεδρον τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας. 
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»Τήv στιγμήν αuτήν θεωρώ ώς επίτευγμα καί τής iδικής 

μου ταπεινής πολιτικής θητείας, δτι άγαθτϊ ττϊ μοίρ~ μου 

ελαχε ό κλήρος νά σiiς άναγγείλω τήν εκλογή σας . 

»'Ως πρόεδρος τής 'Εθνικής 'Αντιπροσωπείας, παρα

καλώ, κύριε πρόεδρε, δπως δεχθείτε τάς θερμάς εuχάς του 

Σώματος καί εμου προσωπικώς διά τήν επιτυχή εκπλήρω

σιν τών ύψηλών καθηκόντων σας, διά τήν δόξaν καί τό 
μεγαλείον τής πατρίδος μας καί τήν εuημερίαν του έλληνι

κου λαου». 

'Απαντώντας στήν προσφώνηση τοϋ προέδρου 

τής Βουλής, ό Κ. Καραμανλής είπε τά έξής: 

«Κύριε πρόεδρε τής Βουλής, 

))Σiiς εύχαριστώ γιά τό μήνυμα, τό όποίο μου μεταφέρα

τε, καθώς καί γιά τούς φιλόφρονας λόγους, μέ τούς όποίους 

τό συνοδεύσατε. 

))Μέ ι'κανοποίηση πληροφορουμαι, κύριε πρόεδρε, τήν 

έκλογή μου, ώς προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Καί του το, γιατί θά μου δοθεί ή εύκαιρία νά ύπηρετήσω καί 

άπό τήν θέση αύτή τήν πατρίδα μου. 

)) 'Αποδεχόμενος τήν τιμητική έντολή τής έλληνικής 
Βουλής, έπιθυμώ νά έκφράσω τήν χαρά μου, γιατί ή σημε

ρινή έκλογή, έπεβεβαίωσε τήν όμαλή λειτουργία τών συν

ταγματικών μας θεσμών. 

))Παρακαλώ νά διαβιβάσετε πρός τήν 'Εθνική Άντι

προσωπεία τίς εlλικρινείς εύχαριστίες μου, γιά τήν έκλογή 

μου. Καί τήν διαβεβαίωσή μου, δτι Ξχω πλήρη συνείδηση 

τών εύθυνών, πού έπωμίζομαι, ώς ρυθμιστής του πολιτεύ

ματος. 

)) 'Υπό τήν lδιότητά μου αύτή, θά Ξχω δύο βασικές έπι
διώξεις: Πρώτον, τήν στερέωση του δημοκρατικου μας πο

λιτεύματος καί τήν όμαλή λειτουργία τών θεσμών του. Καί 

δεύτερον, τήν ύπεράνω πολιτικών άνταγωνισμών διαφύλα

ξη καί ένίσχυση τής έθvικής μας ένότητος. 'Ενότητος, τήν 

όποία φιλοδοξώ νά συμβολίζω, ώς πρόεδρος δλων τών 

'Ελλήνων. 

)) 'Ιδιαίτερη άποδίδω σημασία στήν έμπέδωση τ]ρέμου 
πολιτικου βίου, πού άποτελεί τήν προϋπόθεση γιά τήν λει

τουργία τής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Γιατί μόνο μ ' 
αύτή ν έξασφαλίζεται ή όμαλή διαδοχή στήν έξουσία καί ή 

πολιτική συνεργασία, δταν οί περιστάσεις τήν έπιβάλ

λουν. 

))Γιά τήν πραγματοποίηση τών έπιδιώξεων αύτών, θά 

καταβάλλω κάθε προσπάθεια, κινούμενος μέσα στά πλαί

σια πού διαγράφονται άπό τό γράμμα καί τό πνευμα του 

Συντάγματος. 

))Προσηλωμένος στό γενικό συμφέρον τώς χώρας, έπι

θυμώ νά συνεργάζομαι άρμονικά μέ τήν έκάστοτε Κυβέρ

νηση πού ή 'Εθνική Ά ντιπροσωπεία θά άναδεικνύει. 

))Κύριε πρόεδρε, 

))Καλουμαι νά άναλάβω τά καθήκοντά μου σέ μιά περί

οδο,~πού ή διεθνής κατάσταση δέν είναι άπλώς συγκεχυμέ

νη, άλλά καί έπικίνδυvη. Καί ή χώρα μας άντιμετωπίζει 

κρίσιμα προβλήματα, τόσο στόν έσωτερικό, δσο καί πρό 

παντός στόν έξωτερικό τομέα. Τά προβλήματα αύτά έπι

βάλλουν συνεχή έπαγρύπνηση καί ηύξημένη έθνική καί 

κοινωνική συνοχή. 

))Αύτονόητον εlναι δτι, κάτω άπό τίς κρίσιμες αύτές 

συνθήκες, ή άποστολή μου γίνεται δυσχερέστερη. Καί γιά 

νά τήν φέρω εlς πέρας, Ξχω άνάγκη τής εlλικρινους συνερ

γασίας του πολιτικου κόσμου καί τής συμπαραστάσεως 

του λαου. Θέλω νά πιστεύω δτι στήν άνάγκηρύτή θά άντα

ποκριθουν δλοι, γιά νά κατοχυρώσουμε τήν δημοκρατία, 

τήν άσφάλεια καί τήν πρόοδο του Ξθνους)). 

Τήν έπομένη τής έκλογής, 6 Μαίου, ό Κ. Καρα
μανλής, μέ έπιστολή πρός τόν πρόεδρο Κ. Τσάτσο, 

θά ύποβάλει τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεώς του: 

«Κύρ~ε πρόεδρε καί άγαπητέ φίλε, 

»Ή χθεσινή εκλογή μου άπό τήν Βουλή τών 

'Ελλήνων, ώς προέδρου τfjς 'Ελληνικής Δημοκρα

τίας, μου επιβάλλει νά άποσυρθώ άπό τήν θέση του 

πρωθυπουργου. Ώς έκ τούτου, /Jχω τήν τιμή νά πα

ρακαλέσω δπως άποδεχθείτε τήν παραίτηση τfjς Κυ

βερνήσεώς μου. 

))Μέ τήν άποχώρησή μου άπό τήν ένεργό πολιτι

κή, αiσθάνομαι τήν άνάγκη, κύριε πρόεδρε, νά σaς 

έκφράσω, άκόμα μιά φορά, τίς θερμές εύχαριστίες 

μου γιά τήν πολύτιμη καί έγκάρδια συνεργασία, τήν 

όποία μου έπιφυλάξατε κατά τήν διάρκεια τfjς θητεί

ας μου ώς πρωθυπουργου. 

))Καί επί τtf εύκαιpίf! αύτtf, θά μου επιτρέψετε, 

κύριε πρόεδρε, νά εξάρω iδιαιτέρως τήν άποφασι
στική συμβολή σας στήν όμαλή λειτουργία του πο

λιτεύματος, στήν πρώτη καί δύσκολη εφαρμογή του. 

)) Ή θητεία σας ώς προέδρου ένίσχυσε τόν θεσμό 
πολύπλευρα καί θά εγγραφεί στό ένεργητικό, δχι μό

νο τfjς προσωπικής σας_ ίστορίας, άλλά καί τfjς δη

μοκρατίας γενικώτερω). 

Προηγουμένως, ό Κ. Καραμανλής προήδρευσε 

γιά τελευταία φορά σέ συνεδρίαση τοϋ 'Υπουργικοϋ 

Συμβουλίου: 

«Στίς 10 π .μ . συνήλθε τό 'Υπουργικό Συμβούλιο ύπό 

τήν προεδρία του τφωθυπουργου κ : Καραμανλή. 

»'Ο κ. πρωθυπουργός άνεκοίνωσε εiς τούς ύπουργούς 

δτι μετά τήν χθεσινή εκλογή του ώς προέδρου τής Δημο

καρτίας είναι ύποχρεωμένος εκ του Συντάγματος νά ύποβά

λει τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως στόν πρόεδρο τής 

Δημοκρατίας καί τούς παρεκάλεσε νά θέσουν στή διάθεσή 

του τίς παραιτήσεις των. 'Εν συνεχεία, ό κ. πρωθυπουργός 

μετέβη είς τό Προεδρικό Μέγαρο καί ύπέβαλε τήν παραί

τηση τής Κυβερνήσεως είς τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 

»'Ο κ. πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπεδέχθη τήν παραί

τηση τής Κυβερνήσεως καί παρεκάλεσε τόν κ . Καραμανλή 

δπως ή Κυβέρνησή του εξακολουθήσει νά άσκεί τά καθή

κοντά της μέχρι τής όρκωμοσίας τής νέας Κυβερνήσεως. 

)) . ο κ. πρωθυπουργός, επανελθών εiς τήν αϊθουσα του 

Ύπουργικου Συμβουλίου, άνεκοίνωσε εiς τούς ύπουργούς 

τήν άνωτέρω άπόφαση του πρόεδρου τής Δημοκρατίας καί 

τούς παρεκάλεσε νά εξακολουθήσουν νά έργάζονται μέ τόν 

ϊδιο ζήλο, άποφεύγοντας νά άναλάβουν ύποχρεώσεις πού 

θά έδέσμευαν τήν διάδοχο Κυβέρνηση. 

»'Ο κ . Καραμανλής εuχαρίστησε τούς ύπουργούς γιά 

τήν πολύτιμη συνεργασία πού του προσέφεραν καί τήν εμ-
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πιστοσύνη μέ τήν όποία τόν περιέβαλαν κατά τήν <iσκηση 

τών καθηκόντων του ώς πρωθυπουργοϋ. 

»Τέλος, &ποχαιρετών τούς ύπουργούς, δ κ. Καραμαν

λής έξέφρασε τήν συγκίνησή του, γιατί τά νέα καθήκοντα 

τόν ύποχρεώνουν νά αποχωρισθεί &πό συνεργάτες αγαπη

τούς, μέ τούς όποίους έπί πολλά ετη διεξήγαγε κοινούς 

πολιτικούς &γώνες». 

Τήν ίδια ήμέρα ό Κ. Καραμανλής άνεκοίνωσε 

στόν πρόεδρο τής Βουλής τήν παραίτησή του άπό τή 

βουλευτική ιδιότητα, μέ τήν άκόλουθη έπιστολή: 

«Κύριε πρόεδρε τfjς Βουλfjς, 

»'Η έκλογή μου ώς προέδρου τfjς Έλληνικfjς 

Δημοκρατίας μέ ύποχρεώνει νά παραιτηθώ άπό τήν 

βουλευτική μου ίδιότητα. Ύπfjρξα μέλος του έλλη

νικου Κοινοβουλίου άπό τό 1935 καί νομίζω δτι έχω 
τό θλιβερό προνόμιο νά είμαι ό άρχαιότερος βουλευ

τής. 

))Κατά τή μακρά αύτή περίοδο, ή ζωή του έθνους 

έπέρασε aπό πολλές καί όδυνηρές περιπέτειες, πού 

τίς έζησα δλες, άμεσα if έμμεσα. 
))Πόλεμοι, κινήματα, δικτατορίες, διχασμοί έπρο

ξένησαν πολλά δεινά στό έθνος. 'Ανέστειλαν τήν 

όμαλή έξέλιξη τfjς έθνικfjς μας ζωfjς καί τήν πρόοδο 

τfjς χώρας. Καί ύπέβαλαν τήν δημοκρατία μας σέ 

πολλές καί μακρές διαλείψεις. Τελευταία περιπέτεια 

ήταν ή έπτάχρονη δικτατορία, τίς συνέπειες τfjς 

όποίας, εlδικώτερα στήν μαρτυρική Κύπρο, τίς ύφί

σταται &κόμη καί σήμερα τό έθνος. Μετά τήν κατάρ

ρευση δμως τfjς τυραννίας, ή χώρα ξαναβρήκε τόν 

όμαλό ρυθμό τfjς ζωfjς της. 

)) 'Απεκατεστάθη aνώδυνα ή δημοκρατία καί ανε
πτύχθη σέ δλους τούς τομείς ή δραστηριότητα του 

έθνους. 'Ήδη τό Κοινοβούλιο λειτουργεί όμαλά καί 

θά έλεγα πολύ καλύτερα σέ σχέση μέ τό παρελθόν. 

Ύπάρχουν βέβαια aντιθέσεις πολιτικές. Οί aντιθέ

σεις δμως αύτές, δταν έκδηλώνονται σέ ifπιο πολιτι

κό κλίμα, είναι δχι μόνο θεμιτές, aλλά καί χρήσιμες 

στήν δημοκρατία. 

))Μέ τήν έλληνική Βουλή μέ έχει συνδέσει μισου 

περίπου αlώνα δράση πολιτική. Καί είναι φυσικό νά 

λυπουμαι, γιατί aποχωρίζομαι aπό τούς συναδέλ

φους μας δλων τών παρατάξεων. Τήν λύπη μου δμως 

αύτή aμβλύνει ή σκέψη δτι θά έχω τήν εύκαιρία νά 

συνεργάζομαι έμμεσα μέ τήν 'Εθνική Ά ντιπροσω

πεία διά τfjς Κυβερνήσεως πού έκάστοτε αύτή θά 

στηρίζει. Καί νά συμβάλλω μέ τήν συνεργασία αύτή 

στήν όμαλή λειτουργία του δημοκρατικου μας πολι

τεύματος. 

))Κατεχόμενος aπό τά αiσθήματα αύτά, κύριε πρό

εδρε, σiiς παρακαλώ νά ανακοινώσετε στό Σώμα τήν 

παραίτησή μου aπό τό βουλευτικό aξίωμωλ 

Τήν έπιστολή αuτή άνεκοίνωσε, αυθημερόν, στήν 

'Ολομέλεια του Σώματος ό πρόεδρος τής Βουλής. 

,Στή συνέχεια, ό πρόεδρος τής Βουλής άνέγνωσε · 
στόl Σώμα τήν έπιστολή του Κ. Καραμανλή: 

«Κύριε πρόεδρε, 

)) Η Ε χω τήν τιμή νά σiiς παρακαλέσω δπως εύαρε

στηθείτε νά άνακοινώσετε εlς τήν Βουλή δτι ό πρόε

δρος τfjς Δημοκρατίας aπεδέχθη τήν ύποβληθείσα 

σήμερον παρ' έμου παραίτησιν τfjς Κυβερνήσεως. 

Παρεκάλεσε δμως, δπως ή Κυβέρνησιζ έξακολουθή

σει νά aσκεί τά καθήκοντά της πρός aντιμετώπισιν 

τών ύπηρεσιακfjς φύσεως θεμάτων, μέχρι τfjς όρκω

μοσίας τfjς νέας Κυβερνήσεωρλ 

Οί άντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ καί τών άλλων κομ

ματικών σχημαστισμών τής άντιπολιτεύσεως άπέ

ναντι στό πρόσωπο τοϋ νέου προέδρου χαρακτηρί

στηκαν, ως ενα σημείο, άπό διάθεση μετριοπάθειας, 

μέ κοινό σ-ημείο άναφοράς τήν προσδοκία δτι θά 

άσκήσει τά καθήκοντά του σύμφωνα μέ τίς συντα

γματικές έπιταγές καί μέ τρόπο ύπερκομματικό, άλλά 

καί άπό- πνευμα δυσπιστίας, σέ όρισμένες περιπτώ

σεις εντονο, άπέναντι στό πρόσωπο ή τίς ιδεολογι

κές καταβολές του: 

Α. Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ): «'Η Βουλή άνέδειξε σήμε

ρα τό νέο πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Τόν άνέδειξε σύμφω

να μέ τίς διατάξεις τοϋ Συντάγματος καί τοϋ Κανονισμοϋ 

τής Βουλής. 

»Τόν άνέδειξε βέβαια ϋστερα &πό τρείς άγωνιώδεις 

-γιά τήν παράταξη τής Δεξιάς - ψηφοφορίες, μέ τό συμ

πλήρωμα βουλευτών πού άποσχίστηκαν άπό δρισμένα 

κόμματα. 

»'Από τήν <iσκηση τών καθηκόντων του καί άπό τήν 

διαρκή, συνεπή καίεuλαβή διερμηνεία τής λαϊκής κυριαρ

χίας θά έκτιμηθεί ή πολιτεία τοϋ νέου προέδρου τής Δημο

κρατίας. Καί θά κριθεί καί θά κρίνεται, άκόμη, &πό τήν 

δλότητα τών πράξεων καί εργων του». 

I. Ζίγδης (ΕΔΗΚ): «'Ο κ. Κων. Καραμανλής, έκπρό
σωπος μιας συρρικνωμένης λαϊκής μειοψηφίας, κατόρθω

σε μέ τήν έξαγορά καί τόν έκβιασμό βουλευτών νά "έκλε

γεί" στό ϋπατο aξίωμα τής Πολιτείας - νά γίνει, δηλαδή, 

μέ τό Σύνταγμα, πού δ ίδιος κατασκεύασε, δ ήγεμόνας τής 

χώρας. 

»Λυποϋμαι πού δέν μπορώ νά τόν συγχαρώ, &φοϋ ή "έ

πιτυχία" του οφείλεται στήν διαφθορά συνειδήσεων καί 

απειλεί νά όδηγήσει τήν χώρα σ' ενα νέο έθνικό διχασμό. 

ΑΙσθάνομαι aντίθετα τήν ύποχρέωση, τήν έπίσημη αuτή 

στιγμή, νά τοϋ ύπενθυμίσω δτι δίπλα σέ κάθε Καπιτώλιο 

ύπάρχει καί μία Ταρπηία Πέτρα. ·Ας μήν τό λησμονήσει 

αuτό γιά τό καλό τής χώρας, &λλά καί γιά τό δικό του 

καλό. 

>>'Η ΕΔΗΚ, πάντως, πιστή στό καθήκον της, θά έπιτεί

νει τήν έπαγρύπνησή της γιά τήν διαφύλαξη τής έθνικής 

ενότητας καί τών απαράγραπτων δικαίων τοϋ ελληνικοϋ 

λαοϋ -τής λαϊκής κυριαρχίας, τής έθνικής ανεξαρτησίας 

καί έδαφικής ακεραιότητας. Καί θά εΙναι εuτυχής αν δια

πιστώσει δτι δ νέος πρόεδρος τής Δημοκρατίας -&παρ

νούμενος τόν χθεσινό εαυτό του - aφοσιωθεί είλικρινά 
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καί δχι μέ παραπλανητικούς κενούς λόγους στήν πραγμά

τωση αύτών τών σκοπών>>. 

Ι. Πεσμαζόγλου (ΚΟΔΗΣΟ): «'Η Βουλή άνέδειξε σή

μερα τό νέο πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Παρά τή δυσαρμο

νία τής σημερινής Βουλής πρός τό εκλογικό Σώμα, τό 

ΚΟΔΗΣΟ ούδέποτε άμφισβήτησε τό δικαίωμά της νά εκλέ

ξει πρόεδρο τής Δημοκρατίας. 

>>'Η Κυβέρνηση τής ΝΔ !::χει εύθύνη, γιατί άγνόησε 

τήν σημασία καί τήν άνάγκη τών δημοκρατικών άλλαγών, 

πού άπό τετραμήνου προτάθηκαν καί πού θά όδηγοuσαν εκ 

τών πραγμάτων στήν άνάδειξη προέδρου εύρείας άποδο

χής. Καί !::χει επίσης εύθύνη, γιατί δέν άπέφυγε τίς γνωστές 

μεθόδους, πού περιφρονοuν καί ύπονομεύουν τή δημοκρα

τική λειτουργία τών κομμάτων καί τόν βαρύνοντα ρόλο 

τους στήν δημόσια ζωή του τόπου. 

>>'Από τήν πλευρά του τό ΠΑΣΟΚ μέ τήν διασπαστική 

τακτική του, άρνήθηκε νά συμβάλει στήν ύλοποίηση τών 

προτάσεων καί άλλαγών, πού θά διασφάλιζαν τήν εξυγίαν

ση του δημόσιου βίου καί μέ τήν άποχή του άπό τήν ψη

φοφορία επληξε τούς δημοκρατικούς θεσμούς. 

>>Καί τά δύο αύτά κόμματα προτίμησαν νά ενεργήσουν 

μέ γνώμονα δχι τήν ενίσχυση τών δημοκρατικών θεσμών 

καί τήν εξυπηρέτηση του εθνικοί) συμφέροντος, άλλά τίς 

στενές κομματικές σκοπιμότητες, πού όδηγοuν στήν πό

λωση καί σέ νέο διχασμό. 

>>'Ο έλληνικός λαός δικαιοuται ν' άναμένει άπό τό νέο 

πρόεδρο τής Δημοκρατίας ν' άσκήσει τό λειτούργημά του 

σέ άρμονία μέ τό Σύνταγμα καί σύμφωνα μέ τίς διακηρυ

χθείσες προθέσεις του ώς ύπερκομματικός πρόεδρος δλων 

τών 'Ελλήνων>>. 

ΚΚΕ (εσ.): «Ή Βουλή εξέλεξε πρόεδρο τής Δημοκρα

τίας τόν κ. Καραμανλή. 'Αλλά ενώ τό συμφέρον τής χώρας 

καί τής όμαλής δημοκρατικής άνάπτυξης επέβαλαν νά 

άναδειχθεί ό νέος πρόεδρος άπό τήν εύρύτερη δυνατή συμ

φωνία τών κομμάτων, δέν θέλησε οϋτε ό ίδιος οϋτε aλ_λες 

δυνάμεις άπό τήν aντιπολίτευση νά πραγματοποιηθοuν οί 

άναγκαίες συνεννοήσεις. 'Η διαδικασία αύτή, πού !::γκαιρα 

ύπέδειξε τό ΚΚΕ 'Εσωτερικοί) θά ήταν μιά ύπεύθυνη πολι

τική πράξη στό φώς τής ήμέρας, σύμφωνη καί μέ τήν επι

ταγή του Συντάγματος, άλλά καί μέ τό γενικότερο συμφέ

ρον τής δημοκρατικής προοπτικής. 
>>'Η πρώτη δήλωση του νέου προέδρου τής Δημοκρατί

ας, παρά όρισμένα θετικά στοιχεία πού περιέχει, δέν μπο

ρεί νά aρει τήν εϋλογη άνησυχία πού συνέχει τό λαό, δτι 

κάτω άπό τήν πίεση ξ~νων καί εγχώριων aντιδραστικών 

κύκλων επιχειρείται ενας προσανατολισμός τής πολιτικής 

μας ζωής πρός άκόμα πιό δεξιά κατεύθυνση, πρός aσφυ

κτικότερη πρόσδεση στήν γραμμή του άτλαντισμοu καί 

μιά επιθετικότερη aσκηση τής πολιτικής τής μονόπλευρης 

λιτότητας καί του αύταρχισμοu>>. 

Χ. Φλωράκης (ΚΚΕ): «Είναι γνωστές οί θέσεις τοu 

ΚΚΕ πάνω στό θέμα τής εκλογής του προέδρου τής Δημο

κρατίας καί γιά τήν άνάγκη aμεσης προσφυγής σέ εκλο

γές. 

>>'Όσον άφορα τήν εκλογή του κ. Καραμανλή στό άξί

ωμα του προέδρου, είναι γνωστό δτι ό κ. Καραμανλής είναι 

εκφραστής μιiiς συγκεκριμένης πολιτικής τής aρχουσας 

τάξης πού iήν δοκιμάζουμε καί κάθε aλλο παρά είναι πρός 
τό συμφέρον τών εργαζομένων. 'Όπως είναι φυσικό, ή aρ

χουσα τάξη τής χώρας μας θά aξιοποιήσει τήν θέση του κ. 

Καραμανλή στήν προεδρία γιά τήν συνέχιση τής πολιτι

κής της καί γιά νά ίσχυροποιήσει τίς θέσεις της. 

>>Δέν πρέπει νά ύπάρχουν αύταπάτες σχετικά μέ τήν δή

λωση του κ. Καραμανλή δτι μπορεί νά σταθεί πραγματικά 

ύπεράνω κομμάτων. 'Εκείνο πού μπορεί νά άναμένει κα

νείς είναι σέ ποιό βαθμό άπό τή νέα του θέση θά θελήσει 

καί θά μπορέσει νά χρησιμοποιήσει τίς εξουσίες πού του 

παρέχει τό αύταρχικό Σύνταγμα γιά νά επιβάλει τήν πολι

τική τής aρχουσας τάξης. 

»Σέ κάθε περίπτωση οί δημοκρατικές δυνάμεις τής χώ

ρας θά πρέπει νά άγωνιστοuν γιά νά μ ή μετατραπεί ή προε

δρία τής Δημοκρατίας σέ μιά ύπερεξουσία σέ βάρος τής 

λαϊκής κυριαρχίας καί τοποτηρητής τών άτλαντικών συμ

φερόντων στήν χώρα μας». 

Η. 'Ηλιοu (ΕΔΑ): «Μέ τήρηση τών συνταγματικών δι

αδικασιών ό κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέχτηκε πρό

εδρος τής Δημοκρατίας. Θά ήταν εύκταίο νά εξελέγετο πρό

εδρος τής Δημοκρατίας εύρύτερης άποδοχής Κ:αί !::χουμε 
άγωνισθεί γιά τήν επίτευξη αύτοu του στόχου. 

»'Από δώ καί μπρός άνήκει στά καθήκοντα τής ήγεσίας 

τών δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων νά εργασθοuν 

ετσι, ά\στε ό έπόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας νά προέλθει 

άπό τό χώρο τους. 

»Μέ τήν εκλογή τοu κ. Καραμανλή ή Δεξιά δυστυχώς 

κατήγαγε μιάν άκόμα νίκη καί ή aπομάκρυνσή της άπό τήν 

εξουσία, σταθερή επιδίωξη του δημοκρατικοί) λαοu, μα

ταιώθηκε γιά μιά άκόμα φορά. Τοuτο βέβαια οφείλεται καί 

· στήν πολυδιάσπαση τής δημοκρατικής aντιπολίτευσης, 
πού γι' αύτό δέν μπόρεσε νά πείσει τόν λαό πώς είναι 

δυνατή μιά ρεαλιστική εναλλακτική λύση. 

»Δέν πρέπει νά παραγνωρίζονται οί εύθύνες πού γι' αύ

τό εχει ό ήγεμονισμός τών ίσχυροτέρων προοδευτικών 

κομμάτων πού, επιδιώκοντας νά μονοπωλήσουν τήν άλλα

γή, φτάνουν στό σημείο νά όρίζουν δημόσια μεταξύ τους. 

»'Οπωσδήποτε, εύχόμεθα στό νέο πρόεδρο τής Δημο

κρατίας νά επιδιώξει καί νά πραγματοποιήσει στό πρόσω

πό του τήν λαϊκή ένότητα, ξεχνώντας καί άποποιούμενος 

τό ρόλο του ήγέτη τής Δεξιάς. Νά μή θέσει σέ δοκιμασία 

τήν δημοκρατία. Νά σέβεται δλα χωρίς διάκριση τά κόμ

ματα καί νά μήν παρεμβαίνει στό κυβερνητικό εργο, ωστε 

νά άποφευχθεί ή aλλως άναπότρεπτη συνταγματική κρίση, 

δταν, δπως είναι φυσικό καί άναμενόμενο, οί προοδευτικές 

δυνάμεις, άποκτώντας ένότητα στόχων στό μεγαλύτερο δυ

νατό φάσμα, προωθηθοuν στήν εξουσία. 

»'Έως τώρα, μέ τήν ϋπαρξη προέδρων τής Δημοκρατίας 

πού προήρχοντο άπό τήν κυβερνητική παράταξη, δέν εμ

φανίστηκαν δυσκολίες στήν λειτουργία του θεσμοu. Σήμε

ρα μόνο μπορεί νά λεχθεί δτι ό θεσμός θά μπεί σέ δοκιμα

σία καί γι' αύτό ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας έπωμίζεται 

μέ σοβαρές εύθύνες. 

»'Η ΕΔΑ, μέ τή μιά ψήφο της, επεδίωξε τήν εκλογή 

εξωκομματικοί) προέδρου. Σήμερα, πού δ Κ. Καραμανλής 

εχει πιά εκλεγεί, περιμένουμε άπό αύτόν νά επιβεβαιώσει 

τόν εξωκομματικό ρόλο πού πολλές εως τώρα φορές !::δει

ξεν δτι φιλοδοξεί νά παίξει καί νά πρωτοστατήσει σέ θε-
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σμικές μεταβολές, iδίως μέ τήν άναθεώρηση τοϋ Συντάγ

ματος πού θά προωθήσουν τήν άνεξαρτησία τής χώρας, 

τήν στερέωση τής προεδρευομένης δημοκρατίας, τήν εύη

μερία του λαου καί τήν εθνική δμοψυχία, προπαρασκευά

ζοντας τήν δμαλή διαδοχή των κομμάτων στήν διακυβέρ

νηση τής χώρας». 

'Ο Σ. Θεοτόκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 

τής 'Εθνικής Παρατάξεως, ύποστήριξε δτι ή τελευ

ταία αύτή αiσθάνεται δικαιωμένη άπό τό άποτέλεσμα 

τής ψηφοφορίας στή Βουλή, εφόσον δέν συνήργησε 

στόν «αύτοδιορισμό» του Κ. Καραμανλή στήν προε

δρία τής Δημοκρατίας. 

τέλος, ό πρώην πρωθυπουργός, Π. Κανελλόπου

λος, aπηύθυνε στόν Κ. Καραμανλή τό άκόλουθο μή

νυμα: 

«Ή άπόφαση τής Έθνικής 'Αντιπροσωπείας, πού σaς 

άνέδειξε πρόεδρο τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, άποτελεί 

ίστορικό γεγονός, πού εϋχομαι νά είναι ή άφετηρία προ

σωπικής επιτυχίας στήν νέα ύψη λ ή άποστολή σας, άγαθών 

εξελίξεων τών μεγάλων εθνικών προβλημάτων μας καί 

δμαλής άναπροσαρμογής τοϋ πολιτικοϋ μας βίου. 'Από 

τήν εξωκομματική θέση, δπου εταξα τόν !:αυτό μου στά 

τελευταία δεκατρία χρόνια, θά βοηθήσω κάθε προσπάθεια 

πού θά άποβλέπει στήν εξασφάλιση τής εσωτερικής γαλή

νης καί στήν άποτροπή πολιτικής οξύτητας. Πιστεύω στό 

πατριωτισμό δλων τών κομμάτων καί στήν δυνατότητα γό

νιμης διασταυρώσεως των άντιθέτων iδεολογιών, στό ίερό 

εκείνο σημείο πού εδω καί τρείς χιλιάδες χρόνια ονομάζε

ται ' Ελλάς». 

7 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1980 

Συνέρχεται, γιά τελευταία φορά ύπό τήν προεδρία 

του Κ. Καραμανλή, ή Κυβερνητική 'Επιτροπή καί 

εξετάζει τρέχοντα θέματα εσφτερικής καί εξωτερι

κής πολιτικής. 

8 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1980 

·Η κοινοβουλευτική όμάδα τής Νέας Δημο,κρα

τίας συνέρχεται σέ σύσκεψη, ύπό τήν προεδρία του 

Κ. Παπακωνσταντίνου, στήν Αίθουσα Γερουσίας 

τής Βουλής καί εκλέγει ώς νέο aρχηγό του κόμμα

τος τό Γ. Ράλλη, ό όποίος επί 175 παρόντων βου
λευτών, εξασφάλισε 88 ψήφους εναντι 84 του Ε. 

' Αβέρωφ καί τριών λευκών. 

Στήν άρχή τής συνεδριάσεως ό γενικός γραμματέ

ας τής κοινοβουλευτικής όμάδας του κόμματος, Κ. 

Στεφανόπουλος, άνέγνωσε επιστολή πού του είχε 

άπευθύνει, στίς 6 Μαίου, ό Κ. Καραμανλής: 

«Κύριε γενικέ γραμματέα, 

»Μέ τήν έκλογή μου ώς προέδρου τής 'Ελληνι

κής Δημοκρατίας, ύπέβαλα σήμερα τήν παραίτηση 

τής Κυβερνήσεως πρός τόν πρόεδρο τής Δημοκρατί

ας. 'Υπέβαλα έπίσης τήν παραίτησή μου άπό τήν 

lδιότητα τού βουλευτού πρός τόν πρόεδρο τής Βου

λής. 

»Κατόπιν αvτών καί συμφώνως πρός τάς διατά

ξεις τού Συντάγματος καί τού Καταστατικού τού 
κόμματος τής Νέας Δημοκρατίας, άνακύπτει άνάγκη 

τής άποχωρήσεώς μου άπό τήν ήγεσία τού κόμματος 

καί τής έκλογής νέου προέδρου άπό τήν κοινοβου

λευτική όμάδα τού κόμματος. Ή σύγκληση τής κοι

νοβουλευτικής όμάδος άνήκει στά καθήκοντά σας, 

ώς γενικού γραμματέως αύτής. Καί εlναι στήν άρμο

διότητά σας νά κινήσετε, χωρίς καθυστέρηση, τήν 
σχετική διαδικασία. 

»Μέ τήν άνακοίνωση τής παρούσης, παρακαλώ 

νά μεταφέρετε πρός δλους τούς μέχρι σήμερα συνερ

γάτες μου, τίς θερμές εύχαριστίες μου γιά τήν πολύ

τιμη συμπαράστασή τους στούς μακρούς πολιτικούς 

μου άγώνες. 'Αγώνες πού εlχαν πάντα ώς σκοπό τήν 

προαγωγή τού tθνους, σέ δλες τίς έκδηλώσεις τής 

ζωής του καί σέ δλους τούς τομείς. Θά: διατηρώ πάν

τοτε τήν άνάμνηση τής άγάπης καί τής σταθερiiς έμ

πιστοσύνης μέ τήν όποία μέ περιέβαλαν κατά τήν 

μακρά σταδιοδρομία μου. Τούς άποχωρίζομαι μέ 

συγκίνηση, άφού ή νέα άποστολή, τήν δποία μού 

ένεπιστεύθη ή 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία, μού έπι

βάλλει άλλα καθήκοντα. Καί μέ άπομακρύνει άπό 

τήν ένεργό πολιτική καί συνεπώς καί άπό τό κόμμα. 

Ή ά"λλαγή δμως αvτή στίς πολιτικές μας σχέσεις 
δέν πρόκειται νά έπηρεάσει τό αϊσθημα τfjς άγάπης 

μέ τήν όποία τούς περιβάλλω. 

»Μέ συγκίνηση έπίσης άναλογίζομαι δτι θά στε

ρηθώ τής χαρiiς πού μού εδινε ή συνεργασία μέ 

δλους τούς φίλους, έπωνύμους καί άνωνύμους, πού 

άγωνίστηκαν γιά τήν δημιουργία τής Νέας Δημο

κρατίας καί τήν διάδοση τών άρχών της. 

»Τούς εvχαριστώ δλους γιατί συμμερίστηκαν δλα 

αvτά τά χρόνια τίς άγωνίες καί τίς έλπίδες μου γιά τό 

μέλλον τής 'Ελλάδος. Καί τοi5ς εvχομαι εύτυχία 
προσωπική καί δύναμη στήν έκπλήρωση τού έθνικού 

τους χρέους». 

·Η ψηφοφορία γιά τήν άνάδειξη του νέου άρχη

γου του κόμματος εγινε σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του 

Καταστατικου τής ΝΔ πού είχε ψηφιστεί, τό Μάιο 

του 1979, στό Πρώτο Συνέδριο του κόμματος, στήν 
Χαλκιδική, τό όποίο καί, εiδικότερα, όρίζει: 

«Κενουμένης γιά δποιονδήποτε λόγο τής θέσεως τοϋ 

προέδρου του κόμματος, δ (νέος) πρόεδρος εκλέγεται διά 

μυστικής ψηφοφορίας άπό τήν κοινοβουλευτική όμάδα, 

δπως όρίζεται καί άπό τό dρθρο 37 τοϋ Συντάγματος. Γιά 
τήν εκλογή του aπαιτείται aπόλυτη πλειοψηφία τοϋ συνο

λιιωυ άριθμοϋ των βουλευτών. Έάν κανείς άπό τούς ύπο

ψηφίους δέν λάβει aπόλυτη πλειοψηφία, ή ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ τών δύο επικρατεστέρων κατά 

τήν συνεδρίαση. Κατά τήν δεύτερη ψηφορορία, άρκεί ή 

σχετική πλειοψηφία». 
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'Η διαδικασία έκλογής του νέου άρχηγου τής Νέ

ας Δημοκρατίας άποτέλεσε τό άντικείμενο ίδιαίτερα 

θετικών σχολίων στό έπίπεδο τής κοινής γνώμης . 

Χαρακτηριστικό είναι σχετικό ι'iρθρο τής έφημερί

δας «Καθημερινή» μέ τίτλο «'Ο ούσιαστικός νικη

τής»: 

'Η ανεπανάληπτη λειτουργία τών θεσμών, δηλαδή ή 

δημοκρατία, είναι ό ουσιαστικότερος καί διαρκέστερος 

νικητής τοu κρίσιμου κύκλου πού άνοιξε στίς 23 'Απριλί
ου μέ τήν πρώτη ψηφοφορία γιά εκλογή νέου ρυθμιστή του 

πολιτεύματος καί εκλεισε χθές μέ τήν επιλογή νέου αρχη

γοί) τής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Θά πρέπει νά μεί

νει στήν πολιτική μας ίστορία καί νά καταγραφεί στό 

ενεργητικό της τό σύντομο αύτό χρονικό διάστημα, κατά 

τό όποίο ή 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία εξέλεξε τόν νέο πρό

εδρο τής Δημοκρατίας καί ή κοινοβουλευτική όμάδα τής 

πλειοψηφίας εξέλεξε τόν αρχηγό της, ό δποίος &ναλαμβά

νει καί τήν πρωθυπουργία. Καί πρέπει νά μείνει στήν πολι

τική μας ίστορία τό διάστημα αύτό γιά τόν ανεπίληπτο 

τρόπο μέ τόν όποίο λειτούργησαν οί θεσμοί, δηλαδή ή 

δημοκρατία. Δέν είναι λίγο αuτό, είναι πάρα πολύ . Καί 

είναι ώραίο νά διαπιστώνει κανείς πώς δέν πήγαν χαμένα 

τά διδάγματα τής ίστορίας, τής πολύ πρόσφατης καί πολύ 

επώδυνης ίστορίας μας. Καί είναι πολύ αισιόδοξο νά μπο

. ρεί κανείς νά αντιστρέφει τήν γνωστή ίστορική φράση, 

λέγοντας πώς επιτέλους κάτι ξεχάσαμε καί κάτι διδαχθή

καμε από δσα ζήσαμε καί από δσα περάσαμε. 'Υπήρξαν 

καί εκφράστηκαν - καί &λίμονο αν δέν ύπήρχαν - δια

φορετικές εκτιμήσεις γιά τά πρόσωπα. 'Υπήρξε δμως μόνο 

μία, καί δέν εκφράστηκε άλλη άποψη, γιά τόν άψογο τρό~ 

πο μέ τόν όποίο λειτούργησαν οί θεσμοί. Τό μεγάλο αuτό 

γεγονός είναι ή πηγή τής εμπιστοσύνης γιά τό παρόν καί 

τής αισιοδοξίας γιά τό μέλλον. 

'Η άψογη δημοκρατική διαδικασία μέ τήν όποία εξελέ

γη ό νέος αρχηγός τοu κόμματος τής Νέας Δημοκρατίας, δ 

δποίος αναλαμβάνει καί τήν πρωθυπουργία, είναι ενα άλλο 

αισιόδοξο δείγμα γιά τόν τρόπο λειτουργίας τών πολιτικών 

μας κομμάτων. Δείγμα καί ύπόδειγμα. "Ας εuχηθοuμε καί 

aς ελπίσουμε πώς δλα αuτά τά δείγματα, τά διδάγματα καί 

τά ύποδείγματα, πού μiiς άφησαν οί τρείς έβδομάδες τής 

άψογης λειτουργίας τής κοινοβουλευτικής καί τής κομμα

τικής δημοκpατίας, θά αποτελέσουν μόνιμα πιά στοιχεία 

του κοινοβουλευτικοί), του πολιτικοu καί του κομματικοί) 

μας βίου ... 138• 

Μετά τή λήξη τής συνεδριάσεως τής κοινοβου

λευτικής όμάδος, ό Γ. Ράλλης, άπό κοινου μέ τόν Κ. 

Παπακωνσταντίνου καί, στή συνέχεια, ό Ε. 'Αβέ

ρωφ, έπισκέφθηκαν τόν Κ. Καραμανλή στό Πολιτι

κό Γραφείο. 

Ό Κ. Καραμανλής συνεχάρη τόν Γ. Ράλλη γιά 

τήν έκλογή του, καθώς καί τόν Ε. 'Αβέρωφ γιά τή 

στάση του, καί έξέφρασε τήν πεποίθηση δτι τό κόμ

μα θά παραμείνει ενωμένο καί θά έξακολουθήσει νά 

άποτελεί άπαραίτητο παράγοντα στήν ελληνική πο

λιτική σκηνή . Σχετικά, έκδόθηκε ή άκόλουθη έπί

σημη άναιφίνωση: 

«Μετά τήν ψηφοφορία, δ αντιπρόεδρος τής Κυβερνή

σεως κ. Παπακωνσταντίνου καί οί κ. κ. Ράλλης καί 'Αβέ

ρωφ έπεσκέφθησαν τόν κ. Καραμανλή καί τοu ανεκοίνω

σαν τό αποτέλεσμα τής εκλογής. 

» ' Ο κ. Καραμανλής τούς συνεχάρη γιά τόν εuπρεπή καί 

άψογα δημοκρατικό τρόπο μέ τόν όποίο διεξήχθη ή εκλο

γή καί τούς εuχήθη καλή τύχψ. 

Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας, ό κοινοβουλευτι

κός έκπρόσωπος τής ΝΔ καί aντιπρόεδρος τής Κυ
βερνήσεως, Κ. Παπακωνσταντίνου, άπηύθυνε πρός 

τόν πρόεδρο τής Βουλής τήν άκόλουθη έπιστολή : 

« " Εχω τήν τιμή νά σiiς γνωρίζω δτι ή κοινοβουλευτική 

δμάδα του κόμματος τής ΝΔ κατά τήν σημερινή συνεδρία

σι ν αuτής καί συμφώνως πρός τάς διατάξεις του άρθρου 37 
τοu Συντάγματος καί τοu Κανονισμοu τών εργασιών αuτής, 

έξέλεξε πρόεδρον καί αρχηγόν του κόμματος τόν βουλευ

τήν Α' 'Αθηνών, κ. Γ. Ράλλην». 

τέλος, έκδόθηκε καί ή άκόλουθη άνακοίνωση μέ 

άναφορά στή στάση του Κ. Καραμανλή: 

«'Εγνώσθη εγκύρως δτι ό Κ. Καραμανλής δέν πρόκει

ται νά εχει ουδεμίαν &νάμιξη στόν σχηματισμό τής νέας 

Κυβερνήσεως, δτiως δέν είχε αναμιχθεί καί στήν έκλογή 

τοu νέου αρχηγοu τής Νέας Δημοκρατίας» . 

10 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1980 

'Ορκίζεται ή νέα ελληνική Κυβέρνηση, ύπό τόν 

Γ. Ράλλη, μέ μόνο αντιπρόεδρο τόν Κ. Παπακων

σταντίνου. 'Ο Ε. 'Αβέρωφ αρνήθηκε, τελικά, νά &να

λάβει ώς αντιπρόεδρος καί άρκέστηκε, «Πιστεύων 

στήν άνάγκη ενότητος τής ΝΔ», νά παραμείνει 

ύπουργός 'Εθνικής 'Αμύνης. 

'Ως ύπουργοί όρκίστηκαν: 

'Ιωάννης Μπουτος, Συντονισμου, Κωνσταντίνος 

Στεφανόπουλος, Προεδρίας Κυβερνήσως, Κωνσταν

τίνος Μητσοτάκης, 'Εξωτερικών, Εύάγγελος 'Αβέ

ρωφ-Τοσίτσας, 'Εθνικής 'Αμύνης, Γεώργιος Σταμά

της, Δικαιοσύνης, Χριστόφορος Στράτος, 'Εσωτε

ρικών, 'Αθανάσιος Ταλιαδουρος, Παιδείας, Μιλτιά

δης 'Έβερτ, Οίκονομικών, 'Αθανάσιος Κανελλό

πουλος, Γεωργίας, 'Ιωάννης Παλαιοκρασσίiς, "Α ν ευ 

Χαρτοφυλακίου, ' Ανδρέας' Ανδριανόπουλος, Πολι

τισμου, Στέφανος Μάνος, Βιομηχανίας, Σταυρος Δή

μας, 'Εμπορίου, Κωνσταντίνος Λάσκαρης, ' Εργα

σίας, Σπυρίδων Δοξιάδης, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, 

Τζανής Τζαννετάκης, Δημοσίων 'Έργων, Γεώργιος 

Πλυτίiς, Χωροταξίας Οίκισμου καί Περιβάλλοντος, 

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Συγκοινωνιών, Δημή

τριος Δαβάκης, Δημοσίας Τάξεως, 'Ιωάννης Φικιώ

ρης, 'Εμπορικής Ναυτιλίας, Νικόλαος Μάρτης, Βο

ρείου ' Ελλάδος. 
'Ως ύφυπουργοί: 

Γεώργιος Σουφλιίiς, Συντονισμου, 'Αχιλλέας 

Καραμανλής, Προεδρίας Κυβερνήσεως, 'Αθανάσιος 
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Ό Γ. Ράλλης, εύθύς μετά τήν έκλογή του ώς άρχηγοv τής Ν.Δ., συγκρότησε τή νέα Κυβέρνηση. 
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Τσαλδάρης, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Θεοχάρης 

Ρέντης, 'Εξωτερικών, Δημήτριος Βουδούρης, 'Εξω

τερικών, 'Αλέξανδρος 'Αβραμίδης, 'Εθνικής 'Αμύ

νης, Γεώργιος Ροδίου, 'Εθνικής 'Αμύνης, 'Ιωάννης 

Κεφαλογιάννης, 'Εσωτερικών, Βασίλειος Κοντο

γιαννόπουλος, Παιδείας, Νικόλαος Καλτετζιώτης, 
Παιδείας, Παναγιώτης Μποκοβός, Οίκονομ{κών, 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Οίκονομικών, 

Χρυσόστομος Καραπιπέρης, Γεωργίας, Τάκης Γραμ

ματίδης, Γεωργίας, Λάζαρος Μιχαήλ, Γεωργίας, 

Σταϋρος Ταταρίδης, 'Εμπορίου, Γεράσιμος 'Απο

στολάτος, Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, 'Αθανάσιος 

Τσουκαντaς, Κοινωνικ&ν 'Υπηρεσιών, Γεώργιος 
Μούτσιος, Συγκοινωνιών. 

'Αμέσως μετά τήν όρκωμοσία τής Κυβερνήσεως, 

ό Γ. Ράλλης, σέ δηλώσεις του, τόνισε δτι ή ίδεολο

γική γραμμή τής νέας Κυβερνήσεως παραμένει ό ρι

ζοσπαστικός φιλελευθερισμός, σύμφωνα μέ τίς άρ

χές πού χάραξε ό ίδρυτής τής ΝΔ καί υίοθέτησε τό 

Α' Πανελλήνιο Συνέδριο τοϋ κόμματος στή Χαλκι

δική. 

Τήν άπόφαση δλων τών βουλευτών τής ΝΔ νά 

θέσουν, πάνω άπό δλα, τά συμφέροντα τοϋ τόπου, 

έξή ρε καί ό Ε. 'Αβέpωφ. 
'Ο άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, Κ. Παπα

κωνσταντίνου, άναγιγνώσκει στά μέλη τής ΔΕ τής 

ΝΔ άποχαιρετιστήρια έπιστολή τοϋ Κ. Καραμανλή 

πρός τούς συνεργάτες του: 

«'Επιθυμώ μετά τήν έκλοyή μου ώς προέδρου τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τήν άποχώρησή μου 

άπό τήν ήyεσία του κόμματος νά άπευθύνω πρός 

τούς συνεργάτες μου τής Διοικούσης 'Επιτροπής τίς 

θερμές εύχαριστίες μου yιά τήν πολύπλευρη βοήθεια 

πού μου προσέφεραν στή διοίκηση του κόμματος. 

)) 'Η προσπάθειά μου yιά τήν όρyάνωση έπί δη
μοκρατικών άρχών τής Νέας Δημοκρατίας δέν θά εl

χε έπιτύχει, χωρίς τήν iδική τους συνδρομή. 

))Θά ένθυμουμαι πάντοτε μέ συyκίγηση τήν χαρά 

τήν όποία έδοκίμαζα εύρισκόμενος μεταξύ τών με

λών τής Διοικούσης Έπιτροπής καί διαβιβάζω πρός 

όλους τίς εiλικρινείς εύχές μου yιά τήν προσωπική 

τους εύτυχίωλ 

15 ΜΑ·Ι·ΟΥ 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής όρκίζεται, ένώπιον τής Βου

λής, πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας. 

'Η τελετή τής όρκωμοσίας χαρακτηρίστηκε 

«σύντομη, άπέριττη, άλλά συγχρόνως καί έπιβλητι

κή». 

'Αναλυτικά, τό σχετικό είδησεογραφικό δελτίο 

τής έφημερίδας <Πό Βήμα», άναφέρει: 

Λίγο μετά τίς 11 δ άντιπρόεδρος τής Βουλής, κ:. Λ. 

Μπουρνιάς, κήρυξε τήν εναρξη τής συνεδριάσεως τής 

Βουλής καί διάβασε τήν άκ:όλουθη επιστολή τοϋ πρώην 

προέδρου τής Δημοκρατίας, κ:. Κ. Τσάτσου, πρός τόν πρό

εδρο τής Βουλής: 

«'Αξιότιμε κύριε πρόεδρε τής Βουλής τών 'Ελλήνων, 

»Μετά τήν εκλογήν τοϋ νέου προέδρου τής Δημοκρατί

ας, τήν παραίτησιν τής ύπ' αύτόν Κυβερνήσεως, τήν εκλο

γήν τοϋ νέου άρχηγοϋ τοϋ πλειοψηφοϋντος εν τ1j Βουλή 

κόμματος κ:αί τήν όρκ:ωμοσίαν τής νέας Κυβερνήσεως, 

φρονώ δτι επιβάλλεται νά όλοκ:ληρωθεί ή επελθοϋσα εις 

τόν κ:ρατικ:όν όργανισμόν μεταβολή διά τής δσον ενεστι 

ταχυτέρας όρκ:ωμοσίας τοϋ νέου προέδρου τής Δημοκρατί

ας. Αί κρίσιμοι διεθνείς περιστάσεις, καθώς κ:αί τά πολλά 

σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, δέν επιτρέπουν οϋτε τήν 

δι' όλίγας έβδομάδας διατήρησιν εκκρεμοτήτων εις τήν 

δλην λειτουργίαν τής πολιτείας. 

»'Εξ αύτών τών σκέψεων κινούμενος, ύποβάλλω διά 
τής παρούσης καί μέσω ' Υμών πρός τήν Βουλή ν τών 'Ελ

λήνων τήν άπό του άξιώματος του προέδρου τής Δημοκρα

τίας παραίτησίν μου, άπό του μεcrονυκτίου τής 14 Μαίου 
1980, μέχρι του όποίου θά εξακολουθώ νά άσκ:ώ τά προε
δρικά μου καθήκοντα>>. 

'Αμέσως μετά, χωρίς νά διακοπεί ή συνεδρίαση, ό 

πρωθυπουργός κ:. Γ. Ράλλης, κ:αί ό πρόεδρος τής Βουλής κ:. 

Δ. Παπασπύρου βγήκαν άπό τήν αίθουσα κ:αί κατευθύνθη

καν πρός τήν άνατολικ:ή πύλη του Μεγάροu, γιά νά ύποδε

χτουν τόν κ: . Καραμανλή. 

'Η είσοδος του προέδρου τής Δημοκρατίας στήν αί

θουσα χαιρετίστηκε μέ παρατεταμένα χειροκροτήματα άπό 

τήν πτέρυγα τής Νέας Δημοκρατίας . Χειροκρότησαν επί

σης οί βουλευτές του ΚΟΔΗΣΟ, εν& οί βουλευτές τών 

ύπολοίπων κομμάτων σηκώθηκαν άπλώς όρθιοι. 

'Ο κ:. Καραμανλής προχώρησε κ:αί στάθηκε όρθιος δί

πλα στήν εδρα του προέδρου τής Βουλής κ:αί σάν ε{δος 

χαιρετισμου πρός τήν 'Εθνική 'Α ντιπροciωπεία εκ:ανε ενα 

νευμα, σκύβοντας ελαφρά τό κεφάλι του. 

Μέ τό τέλος τοϋ θρησicευτικ:ου τελετουργικ:ου ό κ. Κα
ραμανλής τοποθέτησε τό δεξί του χέρι στό Εύαγγέλιο κ:αί 

εδωσε τόν άκ:όλουθο δρκ:ο: . 

«Όμιιuω εlς τό όνομα τής Άγίας καί 'Ομοουσίου καί 

'Αδιαιρέτου Τριάδος νά φυλάττω τό Σύνταγμα καί τούς 
νόμου~, νά μεριμνώ διά τήν πιστή ν τήρησιν αύτών, νά υπε

ρασπίζω τήν έθνικήν άνεξαρτησίαν καί τήν άκεραιότητα 

τής χώρας, νά προστατεύω τά δικαιώματα καί τάς έλευθε

ρίας τών 'Ελλήνων καί νά vπηρετώ τό γενικόν συμφέρον 

καίτήν πρόοδον τοϊi έλληνικοϊi λαοϊi». 

Τό τέλος τής όρκ:ωμοσίας κάλυψαν τά χειροκροτήματα 

τών βουλευτών τής συμπολιτεύσεως καί τών θεωρείων κ:αί 

οί φωνές «άξιος, άξιος». 

Μετά τήν δλοκλήρωση τής τελετής τής όρκ:ωμοσίας ό 

Κ. Καραμανλής κατέθεσε στέφανο στό Μνημείο του 

'Αγνώστου Στρατιώτη. Στήν συνέχεια, δ νέος πρόεδρος 

κατευθύνθηκε στό Προεδρικό Μέγαρο, δπου ό προκάτοχός 

του στό ϋπατο άξίωμα τής Πολιτείας, Κ. Τσάτσος, τόν 
ύποδέχτηκ:ε κ:αί προέστη στήν τελετή τής εγκαταστάσεώς 
τουΙ39. 

Μετά τήν όλοκλήρωση τής τελετής όρκωμοσίας 
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του Κ. Καραμανλή, ό Κ. Τσάτσος εδωσε στή δημο

σιότητα τήν άκόλουθη δήλωση: 

«Τερματίζοντας τήν πενταετή θητεία μου στήν προε

δρία τής Δημοκρατίας, θέλω νά ευχαριστήσω δλους δσους 

μέ τίς παροτρύνσεις ή μέ τίς έπικρίσεις τους μέ βοήθησαν 

νά έκπληρώσω, δσο μοu ήταν δυνατό καλλίτερα, τά καθή

κοντά μου. 

»Εlμαι ευτυχής, διότι ή διαδοχή μου, ή καλλίτερη πού 

μποροuσε νά ύπάρξη, άποτελεί μιά πρόσθετη έγγύηση γιά 
τήν στερεότητα του δημοκρατικοί> μας πολιτεύματος, κα

θώς καί γιά τήν άσφάλεια καί τήν προκοπή τής πατρίδας 

μας. 

»Ξέρω δτι καί ώς άπλός πολίτης εχω άπέναντι τής χώ

ρας καθήκοντα. Θά τά έκπληρώσω μέ δσες δυνάμεις διαθέ

τω». 

Παράλληλα, ό άρχηγός τής άξιωματικής άντιπο

λιτεύσεως, Α. Παπανδρέου, σέ έπιστολή του, συνεχά

ρη τόν άποχωρουντα πρόεδρο, τονίζοντας δτι μέ τήν 

παρουσία του εδωσε στό ϋπατο άξίωμα τής χώρας 

«τό πραγματικό νόημα του άξιώματος»· και υπο

γράμμισε: «καί αύτό πράγματι ε{ναι μιά ίστορική 

συμβολή». 

'Ο Κ. Τσάτσος εύχαρίστησε, στήν άπάντησή 

του, τόν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπισημαίνοντας άκό

μη: 

«Προσπάθησα στά πέντε χρόνια τής θητείας μου νά 

δημιουργήσω γύρω άπό τόν προεδρικό θεσμό τό κλίμα τής 

πραότητας καί τής καλόπιστης καί πολιτισμένης μέ δλους 

έπαφή, διότι πίστευα δτι αυτό άποτελεί τήν άπαραίτητη 

προϋπόθεση γιά τήν στερέωση τής δημοκρατίας καί του 

κοινοβουλευτικοί> μας πολιτεύματος». 

Σέ συνέντευξη, έξάλλου, πού εδωσε τήν ϊδια ήμέ

ρα στό δημοσιογράφο Λούη Δάνο, ό Κ. Τσάτσος πα

ρατήρησε, είδικότερα, δτι δέν άσκησε τίς προνομίες 

του «διότι άπλούστατα ε{χε νά κάνει μέ μιά Κυβέρ

νηση, μέ εναν Πρωθυπουργό πού μιλουσε τήν γλώσ

σα του», καί άκόμη, δτι, ε{ναι βέβαιος, ό Κ. Καρα

μανλής θά κάμει τό ϊδιο, «Εστω καί άν ή λαϊκή έτυ

μηγορία τόν πικράνει προσωπικά», άν κερδίσουν 

δηλαδή τίς έκλογές τά σοσιαλιστικά κόμματα. «Φθά

νει φυσικά>> - διευκρίνησε - «τά κόμματα αύτά νά 

δεχτουν τούς κανόνες τής πλουραλιστικής δημοκρα

τίας καί κυρίως νά άναλάβουν άνοιχτά τήν ύποχρέω

ση νά παραδώσουν δμαλά στήν έξουσί<i τήν σκυτά
λη, προσωρινά καί πάλι, δταν ό λαός κρίνει δτι ήλθε 

η στιγμή» 140 • 

'Εκτενής ήταν δ σχολιασμός του γεγονότος τής 

έκλογής του Κ. Καραμανλή στό ϋπατο άξίωμα τής 

Πολιτείας άπό τίς στήλες του άθηναϊκου τύπου. 

«Καθημερινή»: Ή dνάδειξη του κ. Κωνσταντίνου Κα

ραμανλή στό άξίωμα του προέδρου τής ·Ελληνικής Δημο

κρατίας aποτελεί δρόσημο στήν άνέλιξη τής πολιτικής 

καί, γενικότερα, τής έθνικής μας ζωής κατά τήν μεταδικτα-

τορική περίοδο. Σημειώνει τό τέλος μιας έποχής καί τήν 

άπαρχή μιας άλλης, καθώς ή προσωπικότης, πού βρέθηκε 

στό έπίκεντρο τής πολιτικής ζωής κατά τήν τελευταία 

εξαετία καί σφράγισε τή μοριeή κα( τίς έπιλογές καί κατευ

θύνσεις τής χώρας μας, περνά άπό τήν «μαχόμενη» πολιτι
κή στήν θέση του ρυθμιστή του πολιτεύματος καί του ϋπα

του διαιτητή. ~Ας ποuμε, 'πρίν &π' δλα, δτι ή συναίνεση 
πού περιβάλλει τήν &νάδειξi, του κ. Κ. Καραμανλή ε{ναι 
πολύ ευρύτερη aπό έκείνη τήν όποία έκφράζει τό στατικό 

μέγεθος του άριθμοu των βουλευτών πού ψήφισαν ύπέρ 

αυτοu κατά τήν χθεσινή ψηφοφορία. Είτε ένεργός, δηλαδή 

ώς κατάφαση, είτε παθητική, δηλαδή ώς άποδοχή καί πα

ραδοχή δτι δέν ύπάρχει καλύτερη έφικτή λύση, ή συναίνε

ση αυτή έγγίζει τήν καθολικότητα. 

Διότι, μέ έλάχιστες έξαιρέσεις, πού μετρώνται στά δά
κτυλα, ολοι ο{ ύπόλοιποι βουλευτές δλων των κομμάτων 

καί δμάδων ευχήθηκαν (καί μάλιστα άγωνιωδώς) νά έκλε

γεί δ κ. Καραμανλής στό ϋπατο aξίωμα. Σ' έκείνους δέ πού 

καταψήφισαν ή άρνήθηκαν ψήφο συγκαταλέγονται καί 

δσοι διακαέστερα aπό δλους έπιθυμοuσαν καί εϋχονταν νά 

&ναδείξει ή παρούσα Βουλή πρόεδρο Δημοκρατίας καί μά
λιστα τόν μόνο ύποψήφιο γιά τό aξίωμα αυτό. Καί έπέτρε

ψαν σέ εαυτούς τήν πολυτέλεια τής (κίβδηλης) άρνητικής 
ψήφου, έπειδή άκριβώς περίμεναν (δχι χωρίς &γωνία) δτι 

ο{ ψήφοι των άλλων θά ήταν έπαρκείς γιά νά έπιτευχθεί τό 

πολυπόθητο aποτέλεσμα, χωρίς οί ίδιοι νά έμφανιστοuν ώς 

συνεργήσαντες, γιά λόγους έντυπώσεων σέ μιά δρισμένη 

«πελατεία», ή όποία άλλωστε κάθε άλλο παρά βέβαιο εΙναι 

δτι έπιδοκιμάζει τή στάση τους. Καί τό κόμμα τής άξιωμα

τικής aντιπολιτεύσεως δέν aποτέλεσε έξαίρεση στήν σχε

δόν καθολική αυτή ένδόμυχη έπιδίωξη, ή όποία εΙχε άντί

κρυσμα καί στή λαϊκή βάση, πράγμα εντονα αίσθητό σέ 

δλους ... (6.5). 
«Βραδυνή»: Τά γεγονότα αυτά - ή έκλογή του προέ

δρου τής Δημοκρατίας καί ή δρκωμοσία του, ή έκλογή του 

νέου aρχηγοί> του πλειοψηφοuντος κόμματος, δ σχηματι

σμός νέας Κυβερνήσεως ύπό τήν Γ. Ράλλη καί ή συζήτηση 

καί ψηφοφορία έπί των προγραμματικών δηλώσεων τής 

Κυβερνήσεως- aποτέλεσαν φαινόμενο γιά τήν πολιτική 
ίστορία τής ·Ελλάδος (27.5). 

«Μεσημβρινή»: Τό γεγονός δτι τήν έβδομάδα αυτή ξε
καθαρίστηκε τό προεδρικό ζήτημα (πού έπί μήνες έμφανι

ζόταν ώς &κανθώδες) μέ τρόπο δμαλό καί σταθερό, τό γε

γονός δτι παρά τίς παρεκτροπές στήν κοινοβουλευτική τά

ξη μέ τήν d.ρνηση τής ψήφου, τήν παραβίαση τής μυστικό

τητας καί τήν d.ρνηση τής ψηφοφορίας, οί διαδικασίες εγι

ναν- θά μποροuσε νά πεί κανείς - μέ όλύμπια &ταραξία, 

τοuτο πρέπει νά προστεθεί στή λειτουργία τής δημοκρατί

ας μας. Τό δίκαιο εΙναι νά προστεθεί στή διδαχή Καρα

μανλή (μέ τούς λιτούς λόγους του καί τή σταθερή πράξη) 

δτι ή Δημοκρατία aπαιτεί ήρεμο κλίμα καί ήμερα πρλιτικά 

ήθη ... 'Ο Κ. Καραμανλής, εχοντας δ ίδιος διδάξει μέ τό 
παράδειγμά του τήν d.ψογη καί τήν aσυμβίβαστη ύποταγή 

στίς νόμιμες διαδικασίες, δικαιοuται νά &ξιώοει νά θεωρεί
ται πρόεδρος δλων τών 'Ελλήνων - πρός τό συμφέρον 

δλων τών ·Ελλήνων (3.5, 6.5). 
«'Ελεύθερος Κόσμος»: VΟλα τά συμβαίνοντα γύρω &πό 

τήν έκλογή του aνωτάτου άρχοντος εΙ ναι νόθα. Στεροuνται 

πολιτικής νομιμότητος. Τά περιβάλλει ή άποδοκιμασία 
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της συντριπτικης λαϊκης πλειοψηφίας. Καί προκαλοϋν τό 

κοινόν αίσθημα ... Ή χώρα εύρίσκεται είς πλήρη &.νωμα
λίαν ... (6.5). 

«Ριζοσπάστης»: 'Η εκλογή τοϋ Κ. Καραμανλή στό 

προεδρικό aξίωμα εγκυμονεί τήv επικίνδυνη προοπτική νά 

μετατραπεί ή προεδρία της Δημοκρατίας σέ ύπερεξουσία 

ενάντια στή λαϊκή κυριαρχία καί σέ τοποτηρητή των ιit

λαντικ&ν συμφερόντων στή χώρα μας ... (6.5). 
«'Η Αuγψ>: Δέν θά &.ντιμετωπίσουμε τόν νέο πρόεδρο 

της Δημοκρατίας μέ στείρα ιiντιπολιtευτική aρνηση, ιiρ.

νούμενοι νά αναγνωρίσουμε εντιμα καί μέ εiλιιφίνεια δσες 

τυχόν θετικές του πράξεις καί ενέργειες συντελοϋν στήν 

προστασία τ&ν δημοκρατικών θεσμών καί στήν ύπεράσπι

ση των εθνικ&νσυμφερόντων ... 'Ο κ. Καραμανλης ύποσχέ

θηκε νά είναι πρόεδρος δλων των 'Ελλήνων καί νά εργα

στεί aπό τό καινούργιο του aξίωμα «γιά τή στερέωση τοϋ 

δημοκρατικοί) πολιτεύματος καί τήν ύπεράνω πολιτικών 

aνταγωνισμών διαφύλαξη και ενίσχυση της εθνικης μας 

ένότητος». 'Απομένει νά δοϋμε, πώς aντιλαμβάνεται τήν 

ύλοποίηση αuτων των ύποσχέσεων ... (7.5). 

'Η εφημερίδα «Τό Βήμα» δημοο-ίευο-ε, ο-τίς 11 
Μαϊ:ου, aρθρο του Μανούο-ου Πλουμίδη, μέ τόν τίτλο 

«'Ο κ. Καραμανλής καί ή θέση του στήν προεδρία»: 

'Η εκλογή τοϋ Κ. Καραμανλη στήν προεδρία τής Δη

μοκρατίας aποτελεί βαρυσήμαντο γεγονός γιά τήν πολιτι

κή ζωή της χώρας. Γιά τήν πολιτική ζωή της καί δχι μόνο 

γιά τήν πολιτειακή. Γιά τήν πολιτειακή εχει τή σημασία 

δτι απομακρύνει ακόμη περισσότερο δσους κινδύνους 

ύφίστανται ενδεχομένως γιά τή σταθερότητα του αβασί

λευτου κοινοβουλευτικοί) πολιτεύματος . Γιά τήν πολιτική 

δμως ζωή εχει τήν ιiκόμη ουσιαστικότερη σημασία δτι 

παρατείνει γιά πέντε τουλάχιστον ακόμη χρόνια, δση θά 

είναι ή θητεία του, τήν επιρροή σέ αίσθητό βαθμό της 

προσωπικότητάς του στίς πολιτικές εξελίξεις της χώρας. 

'Ο Κ. Καραμανλής είναι προσωπικότητα ενtονα πολι

τική, ζυμωμένη μέ τήν πολιτική καί aφομοιωμένη είδικό

τερα μέ τήν εννοια τής εξουσίας. τίς ίδιότητές του αuτές 

δέν θά τίς aποβάλει - καί αν τό fiθελε! - γιά νά παραμεί

νει aπαθής θεατής των πολιτικών εξελίξεων ίσαμε τήν 

οορα, πού οί διαμορφούμενες πολιτικές συνθήκες θά τοϋ 

επέβαλλαν νά αναλάβει τίς πρωτοβουλίες πού επιτάσσει τό 

Σύνταγμα. 

'Ο Κ. Καραμανλής θά παρακολουθεί, ώς πρόεδρος, 

κριτικά τίς πολιτικές εξελίξεις. Καί θά επιφυλάσσεται, στά 

δρια πού θά τοϋ επιτρέπει ή συνταγματική θέση του, νά 

διατυπώνει τή γνώμη του, ή νά παρέχει - καί δταν δέν θά 

τοϋ ζητοϋνται! - τίς συμβουλές του. 

Τό ρόλο του αuτόνδέν θά τόν aντιλαμβάνεται μόνο ώς 

«φυσιολογική» προέκταση των άρμοδιοτήτων του ώς άνω

τάτου aρχοντος. ' Αλλά καί ώς ύποχρέωσή του λόγω τοϋ 

αναμφισβήτητου προβαδίσματος πού εχει aπέναντι σ ' 

δλους τούς εν ενεργεία πολιτικούς τής χώρας aπό τήν 

aποψη πείρας καί aσκήσεως της πολιτικης. Καί ιiκόμη 

επειδή θά θεωρεί ύποχρέωσή του νά ύπερασπίσει, ή νά 

διευκρινίσει τουλάχιστον, τίς μακροπρόθεσμες γραμμές 

της πολιτικης, τήν όποία ό ίδιος χάραξε ώς κυβερνήτης σ' 

δλη τήν περίοδο επειτα άπό τήν aποκατάσταση της δημο

κρατίας. 

Στίς δηλώσεις πού εκαμε aποδεχόμενος τήν ύποψηφιό

τητά του γιά τό προεδρικό aξίωμα καί μέ τίς όποίες καθό

ρισε τό ρόλο του καί τήν aποστολή του στό νέο &.ξίωμα, 

ύπηρξε σαφής. 

Θά είναι, είπε, ρυθμιστής τοϋ πολιτεύματος καί σύμ

βουλος τ&ν Κυβερνήσεων. Θά είναι ύπερκομματικός. Καί 

δτι θά aσκήσει τά καθήκοντά του μέ γνώμονα τή διατήρη

ση της εθνικης ένότητας καί τήν επικράτηση ήπίου πολι

τικοί) κλίματος, πού είναι aλλωστε ή προϋπόθεση γιά τή 

διατή.ρηση της εθνικής ένότητας. 

Δέν ύπηρξε δμως μόνο σαφής στόν προσδιορισμό του 

ρόλου του καί τής aποστολής του. Ύπηρξε καί είλικρι

νής, ιiφοu δσα είπε ~ στά όποια κατέχουν Ιδιάζουσα θέση 

τά aφορώντα τό ρόλο του ώς συμβούλου των Κυβερνήσεων 

~ aποδίδουν αναμφισβήτητα τίς ενδιάθετες προθέσεις καί 

τίς επιθυμίες του. 

Τά ερωτήματα καί οί επιφυλάξεις είναι βέβαια αναπό
φευκτες. τίς διατυπώνουν όρισμένες μερίδες τίς aντιπολι

τεύσεως: τίς εξουσίες πού τοϋ παρέχει τό Σύνταγμα καί 

τήν επιρροή, πού αuτός . αναγνωρίζει στόν έαυτό του δτι 

μπορεί νά aσκήσει στήν πολιτική ζωή στά πλαίσια τοϋ 

Συντάγματος, θά τίς aσκήσει aραγε γιά ν' αναστείλει εν

δεχομένως τίς πολιτικές έξελίξεις καί γιά νά επιβεβαιώσει 
τήν ίδιότητά του ώς «ιiρχηγοϋ τής Δεξιίiς»; 

Στίς προβλέψεις καίστά ερωτήματα αuτά aντιτάσσον

ται ή πνευματική καί διανοητική Ιδιοσυστασία τοϋ νέου 

προέδρου καί ό πολιτικός εμπειρισμός του. 

'Ο Κ. Καραμανλης δέν είναι θεωρητικός. Είναι {ίνθρω

πος τής πρακτικής πολιτικής καί τής δράσεως. Οί μελέτες 

του aφομοιώνονται καί άξιοποιοuνται πρό παντός σ ' δσο 

βαθμό επιβεβαιώνουν τά συμπεράσματά του. Οί πολιτικές 

του δμως συλλήψεις καί πολιτικές του προβλέψεις δέν εί

ναι aπόρροια προκατασκευασμένων θεωρητικών σχημά

των καί γενικεύσεων. Είναι πορίσματα aπό πρακτικές εκ

δηλώσεις τής πολιτικης ζωής καί προβλέψεις πού προκύ

πτουν ιiπό τήν πείρα πού εχει άποκτήσει γιά τή δυναμική 

των πολιτικών γεγονότων καίγιά τήν πορεία πού αuτή ή 

δυναμική προδιαγράφει. 

Είναι κοινή εντύπωση σ' δλη τήν 'Ελλάδα δτι ό Κα

ραμανλης πού εγύρισε δταν κατέρρευσε ή χούντα δέν είναι 

«ό παλιός». 'Ότι είναι «aλλος». 'Ότι !;γύρισε μετριοπαθέ

στερος, aπαλλαγμένος aπό Προκαταλήψεις τοu παρελθόν

τος καίμέ ιiνοικτούςτούς όρίζοντές του τόσο στήν εσωτε

ρική , δσο καί στήν εξωτερική πολιτική. 

' Η άλλαγή δμως αuτή δέν ύπηρξε βέβαια τό άποτέλε

σμα κάποιας αίφνιδιαστικης μεταμορφώσεως της προσω

πικότητάς του. 'Αλλά τό «φυσιολογικό» άποτέλεσμα της 

επεξεργασίας των νέων στοιχείων πού πρόσθεσε στήν πεί

ρα του aπό τήν επιβολή καί τήν κατάρρευση της δικτατο~ 

ρίας, σέ συνδυασμό μέ τίς νέες γνώσεις καί τή νέα πείρα 

πού aπέκτησε άπό τήν επαφή του μέ τήν πολιτική ζωή καί 

τά προβλήματα πού aντιμετωπίζει ή Εuρώπη. 

'Η aπόσταση πού χωρίζει τόν «παλαιό» aπό τόν «Και

νούργιο» Καραμανλη μπορει νά διαπιστωθεt άπό τήν κρι

τική πού άσκεί εναντίον του ή ακροδεξιά αντιπολίτευση. 

'Η κριτική της δέν είναι τίποτα aλλο παρά έπίκριση γιατί 

εγκατέλειψε aντιλήψεις καί μεθόδους πού επικρατοϋσαν 

παλαιότερα στό πολιτικό στρατόπεδο aπό τό όποιο προ

ηλθε. Καί επειδή ό «Καινούργιος» Καραμανλης, πλουσιό-
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τερος δπως είναι τώρα σέ πείρα καί σέ γνώσεις, επέστρεψε 

στήν 'Ελλάδα μέ εδραιωμένη τήν πεποίθηση γιά τήν 

ανάγκη τής ανανεώσεως καί του εκσυγχρονισμου τών aν

τιλήψεων καί τών μεθόδων πολιτικής ενεργείας τόσο στήν 

εσωτερική δσο καί στήν εξωτερική πολιτική. 

'Η πνευματική προσωπικότητα του Κ. Καραμανλή δέν 

είναι στατική . Είναι εξελικτική . Καί είναι αύτή ή iδιότητα 

μιά aπό τίς κυριότερες, πάντως, προϋποθέσεις πού θά του 

επιτρέψουν νά μή παρεμβληθεί εμπόδιο ώς ρυθμιστής του 

πολιτεύματος σέ κάθε ε!δους πολιτική εξέλιξη . Θά του επι

τρέψει aντίθετα αύτή ή iδιότητά του νά aποδέχεται καί 

ϊσως νά διευκολύνει ακόμα τίς πολιτικές εξελίξεις, εφ, 

δσον θά πραγματοποιουνται μέσα στά δρια τής «πλουρα

λιστικής)) κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, γιά νά βοηθεί

ται ετσι ή διατήρηση του ήπίου πολιτικου κλίματος καί νά 

επικρατεί ή aτμόσφαιρα τής εθνικής ενότητας. 

Μέ δεδομένο τή σημερινή σύνθεση τής Βουλής καί τό 

μονοκομματικό χαρακτήρα τής πολιτικής βάσεως τής 

πρώτης μετακαραμανλικής Κυβερνήσεως, είναι aπίθανο 

νά προκύψουν σοβαρά τουλάχιστον ρυθμιστικά προβλή

ματα κατά τήν πρώτη περίοδο τής θητείας του νέου προέ

δρου τής Δημοκρατίας. Προβλήματα είναι ενδεχόμενο νά 

προκύψουν κατά τήν επομένη περίοδο, αύτή πού θ' ακο

λουθήσει τίς προσεχείς εκλογές. 'Οπότε είναι ενδεχόμενο 

νά προκύψει ή ό.νάγκη σχηματισμου Κυβερνήσεως συνερ

γασίας. 

Γιά τήν περίπτωση αύτή πρέπει νά θεωρείται βέβαιο 

πώς είναι προετοιμασμένος ό νέος πρόεδρος. 'Ο Κ. Καρα

μανλής προσπαθεί, άλλωστε, σέ θέματα πολιτικής νά μήν 

τόν προκαταλαμβάνουν τά γεγονότα. 'Αλλά νά iά προβλέ

πει εγκαίρως καί νά προετοιμάζεται, γιά νά μήν είναι ύπο

χρεωμένος νά αύτοσχεδιάζει. 

Τό πρόβλημα του ρόλου του προέδρου τής Δημοκρατί

ας καί ή προσωπική τοποθέτησή του aπέναντί του τόν 

ό.πασχολουσε aπό καιρό, aπό μιά εποχή πού ή εκλογή νέου 

προέδρου τής Δημοκρατίας ήταν χρονικά aπομακρυσμένη 

καί ή πρόβλεψη αν ό ϊδιος θά aπέβλεπε στό προεδρικό 

aξίωμα ήταν καί γιά τόν Ιδιο ό.κόμα, aβέβαιη. 

'Εξηγουσε τότε σέ φιλικό κύκλο εμπιστοσύνης μ ' αύτά 

περίπου τά λόγια τή θέση του. Δέν τόν ενδιαφέρει, ελεγε, 

τό προεδρικό aξίωμα, αν επρόκειτο νά τό aσκήσει σέ επο

χή πολιτικής σταθερότητας, όπότε αύτός ώς πρόεδρος «δέν 

θά είχε τί νά κάμει)). Θά τόν ενδιέφερε δμως τό aξίωμα 

στήν περίπτωση πού ή πολιτική σταθερότητα θά ήταν 

aπαραίτητο νά πραγματοποιείται μέ πολιτικούς συνδυα

σμούς. Στήν περίπτωση αύτή οί ρυθμιστικές άρμοδιότητες 

του προέδρου θά είχαν ούσιαστικό περιεχόμενο καί αύτό 

σέ μιά τέτοια περίπτωση θά ήταν χρήσιμος λόγω τής μα

κράς πολιτικής πείρας του, ή όποία θά τόν βοηθουσε νά 

προλαβαίνει τίς κρίσεις καί νά εξασφαλίζει στόν τόπο τήν 

όμαλή συνέχιση τής πολιτικής ζωής. 

Είναι, λοιπόν, προετοιμασμένος καί aποδέχεται μέ ίκα

νοποίηση τό ρυθμιστικό ρόλο, πού τού επιφυλάσσει τό 

μέλλον, ό.φου μ, αύτό τόν τρόπο θά μπορεί νά aξιοποιήσει 

τήν προσωπικότητά του δπως τήν εχει διαμορφώσει. Καί 

ϊσως δέν είναι μόνο πνευματικά προετοιμασμένος . 'Ίσως 

δέν θά ήταν ύπερβολή αν διατυπωνόταν ή άποψη δτι τήν 

aσκηση του ρυθμιστικου ρόλου του τήν προετοιμάζει καί 

πρακτικά, δσο είναι δυνατόν, καί aπό σήμερα ... . 

'Η συμβολή του Κ. Καραμανλή στή διαμόρφωση τής 

εξωτερικής πολιτικής δέν ύπήρξε μόνο ουσιαστική, ύπήρξε 

καί εντυπωσιακή . Τής εδωσε νέες διαστάσεις, τήν διαπό

τισε μέ νέο πνευμα ανεξαρτησίας καί άξιοπρεπείας, τήν 

άπήλλαξε aπό αναχρονιστικές προκαταλήψεις καί τήν 

εκσυγχρόνισε . 

'Αντιμετωπίζοντας τήν κυπριακή τραγωδία καί τόν 

τουρκικό επεκτατισμό στό Αiγαίο iσχυροποίησε τή χώρα 

πολιτικά μέ τή διεύρυνση τών σχέσεων πρός δλες τίς κα

τευθύνσεις. Καί δυναμικά μέ τήν εντατική έξοπλιστική 

προσπάθεια. Πραγματοποίησε μέ πάθος καί ενεργητικότη

τα τήν ενταξη στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. Καί σ' δ,τι 

aφορά τίς συμμαχικές σχέσεις διέγραψε aπ' αύτές κάθε 

εννοια ύποταγής καί τίς τοποθέτησε σέ βάση iσοτιμίας. 

Δέν επέτυχε Ισως τήν πραγματοποίηση δλων τών στό

χων του. 'Εδημιούργησε δμως μιά παράδοση ό.ξιοπρεπους 

καί iσότιμης συμπεριφοράς στίς εξωτερικές σχέσεις, πού 

θά πρέπει νά είναι μόνιμο κτήμα τής διπλωματικής διαχει

ρίσεως. 

'Από τό προεδρικό aξίωμα ό Κ. Καραμανλής θά διατη

ρήσει aσφαλώς τό ενδιαφέρον του γιά τήν εξωτερική πολι

τική καί τή συνέχισή της, δπως τήν χάραξε. Προσαρμογές 

πάντως καί κάποια νέα διαμόρφωση τών εξωτερικών σχέ

σεων δέν μπορεί νά τήν aποκλείσει ή εξελικτική νοοτρο

πία του . Ένώ σ' δ,τι aφορά τήν περίπτωση ριζικών &να

τροπών στίς εξωτερικές σχέσεις, αύτή μάλλον θά τήν aπο

κλείσει ή πολυκομματική σύνθεση, ό πλουραλισμός τής 

πολιτικής κοινωνίας μας. 

Γενικά, aλλωστε, δσο επιτρέπουν τήν πρόβλεψη οί ση

μερινές πολιτικές συνθήκες του τόπου, ό Κ. Καραμανλής 

δέν πρόκειται νά προκαλέσει αύτός συνταγματική κρίση . 

' Αντίθετα, ή παρουσία του στό aνώτατο πολιτικό άξίωμα 

μάλλον θά aποκλείσει τίς κρίσεις. 

'Η προεδρική εκλογή ί:γινε αντικείμενο συχνής 

αναφορiiς στόν έλληνικό, αλλά καί στό διεθνή τύπο. 

Οί πολιτικές εξελίξεις στήν 'Ελλάδα απασχόλησαν 

σέ μεγάλο βαθμό τίς εγκυρότερες εφημερίδες τής Εύ

ρώπης καί τών ΗΠΑ, καθώς επίσης καί τούς ραδιο

φωνικούς καί τηλεοπτικούς σταθμούς ~οϋ εξωτερι

κοϋ. Μέ τήν ευκαιρία αuτή εξάρθηκε ή προσωπικό

τητα τοϋ 'Έλληνα προέδρου καί ό ρόλος του στήν 

παγίωση των δημοκρατικών θεσμών καί στήν ανά

πτυξη τής σύγχρονης 'Ελλάδος, επισημάνθηκε ή 

καθοριστική γιά τή σταθερότητα τής χώρας παρου

σία του στήν προεδρία τής Δημοκρατίας καί συνδέ

θηκε τό όνομά του μέ τήν εξύψωση τοϋ κύρους τής 

'Ελλάδος στό διεθνή χώρο καί τήν ενταξή της στίς 

Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 'Ιδιαίτερη είναι ακόμη ή 

εμφαση πού δόθηκε στίς όμαλές καί απόλυτα δημο

κρατικές διαδικασίες, μέ τίς όποίες πραγματοποιή

θηκαν οί αλλαγές στό πολιτικό προσκήνιο τής χώ

ρας . 

Στή Γαλλία, ή «Monde» αναφέρθηκε επανειλημμέ
να στό ί:ργο του Κ. Καραμανλή, δίνοντας Ιδιαίτερη 

εμφαση στήν επίτευξη των δύο σημαντικοτέρων στό

χων του, τήν αποκατάσταση τής δημοκρατίας καί 
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τήν ενταξη τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότη

τα. «'Η 'Ελλάδα», τονίζει; «στό π'ρόσωπο του Κ. 
Καραμανλή μπορεί δπωσδήποτε νά άναγνωρίσει τόν 

έαυτό της». Μέ αναφορά, εξάλλου, στίς προεδρικές 
εξουσίες, στούς . στόχους του νέου προέδρου, καθ ως 

καί στά κοινά σημεία πού εχει τό έλληνικό μέ τό 

γαλλικό Σύνταγμα, ή εφημερίδα καταλήγει στό συμ

πέρ'ασμα δτι δ Κ. Καραμανλής θά άσκήσει <ψέ στα

θερότητα δλες τίς εξουσίες πού παρέχει στόν άρχηγό 

του Κράτους ί:να Σύνταγμα εμπνευσμένο άπό τόν 

γκωλλισμό. Καί ή γαλλική εφημερίδα ύπογραμμίζει: 

Παρά τήν έκλογή του Κ. Καραμανλfj &πό τήν Βουλή , 

τό γόητρό του του έπιτρέπει νά χρησιμοποιήσει ουσιαστι

κά τίς έξουσίες του, εστω καί αν δέν εχει τίς δυνατότητες 

νά τίς υπερβεί καί νά υποτάξει τούς πρωθυπουργούς στίς 

δικές του aπόψεις, δπως εκαμε ό στρατηγός Ντέ Γκώλ .. . 
Πάντως, ό Κ. Καραμανλfjς δέν δίνει τήν έντύπωση πώς 

θέλει νά μειώσει τή δραστηριότητά του καί παραμένει κυ

ρίαρχη φυσιογνωμία τfjς έλληνικfjς πολιτικfjς. 

. Τέλος, άναλύοντας τίς νέες πολιτικές προοπτι
κές, σέ συνδυασμό μέ τή γραμμή πού θά ακολουθή

σει δ νέος πρωθυπουργός καί τό ενδεχόμενο άνόδου 

στήν εξουσία του ΠΑΣΟΚ, ή <<Monde» καταλήγει: 

'Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέν παρέλειψε νά ζητήσει τή 

διάλυση τfjς Βουλfjς εuθύς μετά τήν έκλογή του Κ. Καρα

μανλfj. Κύριος μιiiς τέτοιας άποφάσεως, ό Κ . Καραμανλfjς 

· θά τήνaποφύγει; Αύτό πού διακυβεύεται σέ μιά τέτοια πεc 
ρίπτωση, είναι ήνίκη του ΠΑΣΟΚκαί ή δύσκολη εμπειρία 

πού θά προέκυπτε, ή i:μπειρία aκριβώς πού δέν είχε ή Γαλ

λία: ό συνδυασμός ένός προέδρου Δημοκρατίας καί ένός 

aρχηγου Κυβερνήσεως aπό aντίθετες πλειοψηφίες (7.5); 

'Η «Figaro», σέ εκτενές άρθρο του Μωρίς Ντρυ
όν, στίς 6 ΜαΊ:ου, εξαίρει τό εργο του νέου προέδρου 
καί ύπογραμμίζει μεταξύ άλλων τή διεθνή άκτινοβο

λία τής προσωπικότητάς του: 

'Ιδού λοιπόν αι)τός, πού μέ μιά ένδιάμεση διακοπή cν

δεκα έτών έκουσίας έξορίας, εδωσε στήν 'Ελλάδα τίς δύο 

μόνες σταθερές Κυβερνήσεις πού. γνώρισε ή χώρα aπότήv 

έποχή του Περικλέους. 'Ιδού λοιπόν ό Κωνσταντίνος Κα

ραμανλfjς πρόεορος τfjς 'Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Γιά τήν παγκόσμια κοινή γνώμη αuτό είναι αuτονόητο. 

'Ο Καραμανλής είναι ή 'Ελλάδα δ πως ό Ντέ Γκώλ ή Ταλc 

λία. Μιά aρνητική ψfjφος θά προκαλουσε κάτι περισσότε
ρο aπό εκπληξη. Θά γινόταν αίτία aνήσυχης θλίψεως καί 

&ποδοκιμασίας. 

Θά μπορουσε κανείς νά σκεφθεί δτι τό tδιο iσχύει καί 

γιά τήν μεγάλη πλειοψηφία τών 'Ελλήνων. 'Η aχαριστία, 

συχνά θανάσιμο άμάρτημα τών δημοκρατιών, δέν φε ίσθη

κε βέβαια ποτέ του λαου, στόν όποίο χρωστiiμε τήν εφεύ

ρεση αuτοu του κοινωνικοί) συστήματος. 'Αλλά υπάρχουν 

στιγμές πού δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρηση τfjς aχαρι

στίας. Δέν βρισκόμαστε στήν l:παύριο ένός νικηφόρου πο

λέμου, οϋτε σέ καιρό οiκονομικής εuφορίας . Τό aντίθετο 

μάλιστα. 

'Αλλά ό Καραμανλfjς aκριβώς aπέδειξε κατ επανά

ληψη δτι είναι ενας aπό τούς uνδρες αuτούς μέ δυνατό, 

νηφάλιο καί aποφασιστικό χαρακτήρα, στούς όποίους οί 

λαοί προσκολλώνται σάν στό μεγάλο κατάρτι, δταν ή τρι

κυμία συνταράζει τό πλοίο καί οί καταιγίδες κρέμονται 

πάνω άπό τόν κόσμο. 

"Αν ή προεδρική έκλογή στήν ' Ελλάδα διεξαγόταν μέ 

καθολική ψηφοφορία, δέν υπάρχε ι καμιά άμφιβολία δτι τό 

δνομα τοu Καραμανλfj θά έβγαινε Πρώτο aπό τίς κάλπες. 
Ό ϊδιος . ό Καραμανλfjς δέν είχε μετάσχει dτίς δύο 

πρώτες ψηφοφορίες, μή θέλοντας σέ μια αμφίρροπη 

ψηφοφορία ~ νά όφείλει τήν έκλογή του στήν δική του 

τήν ψfjφο. 

Γνωρίσαμε καί γνωρίζουμε πολλούς πολιτικούς που 

τούς τρώει ή φιλοδοξία, άκόμα κι δταν εχουν μπροστά τους 

τό μισό τής καρριέρας τους, καί ποίι διεκδικουν τά aνώτα

τα aξιώματα, διαβεβαιώνοντάς μας δτι ιi>θουνται μόνο aπό 

τό αίσθημα του καθήκοντος. Έχομε τήν εύγένεια νά 

προσποιούμεθα Π<Ος τους πιστεύουμε . 

Βεβαιώνω δτι είδα κάποτε cνα δημ6σιο dνδρα, ijδη πε

ριβεβλημένο μέ τόν μανδύα τfjς ίστορίας, νά δέχεται, <iπό 

έθνικό καθfjκον, i\να aξίωμα πού στό βάθος τfjς ψυχfjςτου 

δέν είχε έπιθυμήσει. 

Γι' αuτόν τόν aνδρα τών 73 έτών, πού δπως δλοι μας, 

&ρχίζει νά μετράει τίς ήμέρες πού τοu χάρισε ό Θε6ς στή 

γfj, άκόμα κι aν δείχνει μιά έλάχιστα κοινή εύρωστία καί 

<<σβελτάδα», ή iδέα του νά κλειστεί στήν σχετική μοναξιά 

ένός προεδρικου μεγάρου, δέν τόν έλκύει Ιδιαίτερα. 

Γι ' αuτό τόν <'iνθρωπο τής δράσεως. τ<Ων γρήγορων i:μ

πνεύσεων, τών aμε<Jων μετακινήσεων, 1] ίιποχρέωση νά τη
ρεί τά καθήκοντα τών δημοσίων i':μφανίσεων, νά συμμορ

φωθεί μέ τούς καν6νες του προι:δρικοu πρωτοκόλλου, ακό

μα κι αν άναμένεται πώς θά τους παραβλέπει κάπως, δέν 

εχει τίποτα τό έλκυστικό. Θά έκπληρώσει τά καθήκοντά 

του μέ τήv μεγαλωσύνη πού θέλει . γιά τό εθνος. 'Αλλά, 

αuτό πού γιά dλλους θά ήταν aπόλαυση, γι ' αuτόνθάεiναι 

ενας καταναγκασμι'Jς . Μιά διαφανΊΊς οθόνη, ενας κρυστιiλ

λινος τοίχος , πέφτει αναπόφευκτα μπροστά στ6ν άνώτατο 

aρχοντα. Κι δμως, δ{;ν ίΙπάρχει <'iλλος dν0ρωποςπερισσ6-

τερο aπό τόν Κωνσταντίνο Καραμανλη, πού νά εlναι πιίJ 

άπλά, πιό σαρκικά δεμένος μέ τή γfj, τά όντα καί τά πρά~ 

γματ(l τής χώρ(lς του. 

Στή διάρκεια τfjς μακρ6χρονης i:ξορίας του στό Παρί

σι, στόν i':ξι\J<Jτη της όδου ΜονμορανσίJ, ύποσχέθηκι: στ6ν 

έαυτό του δτι, αν ή μοίρα του cπ{:τρεπε vά ξαναγυρίσι:ι 

στήν Ή Ελλάδα, θά έπισκεπτό;ταν τι) ενα μετά τό uλλο, κάθε 

χωριό, κάθε όχθη , aπό τή γενέπιρά του τήν Μακεδονία, ως 

τά dκρα της Πελοποννήσου, καί aπό τήν πράσινη Κέρκυ

ρα, ως τι) πιό μικρό νησί του Αlγαί.ου . Λειτουργός, ως τι) 

τέλος, μιiiς κάποιας iδέας του Κράτους, ξi:ρει δτι στερεί

ται, aπ6 aγάπη πρι)ς τήν ' Ελλάδα, ηΊν ευτυχία πού δίνι: ι ll 
Έλλάδα. Καί 6 τελευταίος τουρίστας 1:χει, aπ ' αuτήν τήν 

aποψη, περισσίJτερη τύχη ιiπ ' α\>τ6ν. 'Ο Κιγκινάτος δέν 

είναι aξιοθαίιμαστος επειδή γύρισε δίιο φορές στό dροτρό 

του , aλλά !:πε ιδ11 τό εγκατέλειψε δυό φορές γιά νά αναλά

βει τά ήνίί:ι τfj ς δημοκρατίας. 

'Όταν κάποτε ρ<ίηησα τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή, 

άναφερόμενος στήν πολιτική aστάθεια που καταλαμβάνει 

συχνά τούς συμπατριώτες του, dν ό.ντιμετώπιζr. τήν προο-
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Διαδοχή τοv Κ. Τσάτσου, στό ϋπατο άξίωμα τής Πολιτείας. 
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πτική νά βρεθεί μιά ήμέρα άρχηγός ένός κόμματος τής 

άντιπολιτεύσεως, μοu εδωσε αύτή τήν άπάντηση: «Θά μοu 

ήταν άδύνατο. Θά εφευγα. Γιατί, δταν κάνεις άντιπολίτευ

ση, πρέπει νά δημαγωγείς, κι αύτό ποτέ δέν θά τό μποροu

σω>. Παραδίδω αύτά τά λόγια στούς καθηγητές τής δημο

κρατίας γιά νά κρατήσουν σημείωση. 

'Οδηγός, άλλοτε, επί όκτώ χρόνια, του οίκονομικοu 

εκσυγχρονισμοί\ τής 'Ελλάδος, πού δύσκολα συνήλθε άπό 

τά δράματα τοu Β' Παγκόσμιου Πολέμου, δ Καραμανλής 

δέν άποκατέστησε μόνο τή δημοκρατία στά τελευταία €ξι 

χρόνια στήν 'Αθήνα, άλλά άποκατέστησε στόν κόσμο τό 

πρόσωπο τής ·Ελλάδος πού είχε παραμορφωθεί άπό μιά 

ήλίθια δικτατορία. 

Βοήθησε στήν εντέλεια άπό τό ταλέντο καί τήν άφοσί

ωση ένός μεγάλου νομομαθοuς, ένός θαρραλέου φιλοσό

φου, τοu Κωνσταντίνου Τσάτσου, πού δέχθηκε νά πληρώ

σει, μέ τήν προσωπική άκτινοβολία πού δέν διέφυγε κανε

νός καί, iδιαίτερα τής Γαλλίας, τήν προεδρία τής · Ελλη
νικής Δημοκρατίας, ένώ εκείνος, δ Καραμανλής, άσχο

λοuνταν μέ τά άμεd'(l προβλήματα. 

'Ιδού, λοιπόν, στό έξής δ πρώτος τών 'Ελλήνων στό 

άνώτερο άξίωμα του εμπνευστή καί του διαιτητή. 

·Η Εύρώπη θά κερδίσει βλέποντας νά μπαίνει στό Εύ

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στίς άρχές τοu έρχόμενου ετους, 

ενας άπό τούς πιό μεγάλους πολιτικούς τής εποχής μας. 

v Ας χαιρετίσουμε εδώ αύτόν τόν φίλο τής Γαλλίας, πού 

ή πίστη του, ή πίστη στόν έαυτό του, στήν χώρα του, στίς 

άρχές του, στούς φίλους του, δέν είναι ή ελάχιστη τών 

άρετών του. 

«'Η περίοδος πού άρχισε μέ τίς πολιτικές έξελίξεις του 

ΜαίΌυ θά επιβεβαιώσει τήν στερεότητα τών δημοκρατικών 

θεσμών πού εδωσε στήν χώρα του δ Κ. Καραμανλής, τό 

1975, καθώς καί τήν ίκανότητά της νά άντιμετωπίσει τήν 
πρόκληση πού άποτελεί ή διεθνής οίκονομική κρίση». 

Αύτή εΙναι η κατακλείδα aρθρου του Μισέλ 

Μπριέν στήν εγκυρη επιθεώρηση «La Revue des 
deux mondes», μέ τίτλο: «'Εντυπώσεις άπό τήν 

'Αθήνα», στό όποίο άνασκοπεί καί άξιολογεί τίς πο

λιτικές εξελίξεις του τελευταίου Μαίου: 

τίς τελευταίες έβδομάδες πού πέρασαν συντελέστηκαν 

στήν 'Ελλάδα σημαντικές πολιτικές άλλαγές. 'Ύστερα 

άπό μιά άψογη δημοκρατική διαδικασία, σύμφωνη μέ τούς 

δ ρους του Συντάγματος, δ πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος 

Καραμανλής εκλέχθηκε, στίς 5 Μαίου, πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας άπό τήν Βουλή. 'Ο κ. Καραμανλής επέτυχε 

στόν τρίτο γύρο τήν πλειοψηφία τών τριών πέμπτων πού 

άπαιτεί τό άρθρο 32 τοu Συντάγματος, δηλαδή 183 ψήφους 
επί 300, στούς δποίους συμπεριλαμβάνονται δλοι οί ψήφοι 
τών βουλευτών τής Νέας Δημοκρατίας καί μερικοί άνεξάρ

τητοι. Oi βουλευτές του ΠΑΣΟΚ άπείχαν, άκολουθώντας 
τίς εντολές τοu κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου, ένώ οί βουλευτές 

τοu Κομμουνιστικοί\ κόμματος τοu 'Εξωτερικοί\, προσκεί

μενοι στήν Μόσχα, ψήφισαν λευκό. 

Μετά τήν εκλογή του, δ κ. Καραμανλής δήλωσε δτι ώς 

πρόεδρος θά εχει δύο στόχους: τήν στερέωση του δημο

κρατικοί\ καθεστώτος καί τήν καλή λειτουργία τών θε-

σμών, καθώς καί τήν διαφύλαξη τής εθνικής ένότητας, 

άνεξάρτητα άπό τούς πολιτικούς άνταγωνισμούς. « 'Επιθυ
μώ νά συνεργασθώ άρμονικά yιά τό καλό του τόπου μέ 

κάθε έκλεyμένη Κυβέρνηση», δήλωσε, εγγυώμενος δτι θά 

σεβαστεί τό γράμμα καί τό πνεuμα του Συντάγματος. 

'Ύστερα άπό αύτή τήν εκλογή καί τόν δρισμό του νέου 

προέδρου τής Κυβερνήσεως, δ άπερχόμενος πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος, πού κανονικά ή 

εντολή του έξέπνεε στίς 20 'Ιουνίου, επέδωσε τήν παραί
τησή του λίγες έβδομάδες πρίν άπό αύτήν τήν προθεσμία 

καί δ νέος πρόεδρος δρκίσθηκ:ε στίς 15 Μαίου. 
Τήν στιγμή πού άποχωρεί δ προέδρος Τσάτσος είναι 

δίχως άλλο δίκαιο νά άποδοθεί φόρος τιμής σέ αύτόν πού 

μπόρεσε νά ξαναδώσει στό λειτούργημα του άρχηγοu του 

Κράτους μιά άξιοπρέπεια καί €να σεβασμό πού τόν είχε 

χάσει μέ τίς περιπέτειες τών τελευταίων ετών τής μοναρχί

ας κ:αί τήν γελοιότητα μιaς στρατιωτικής δικτατορίας. Στό 

έσωτερικό δ κ. Τσάτσος κράτησε τό άνώτατο άξίωμα μα

κριά άπό τίς πολιτικές διαμάχες καί άνέλαβε ηρεμα τόν 

ρόλο του ρυθμιστοu του πολιτεύματος πού του παρέχει τό 

Σύνταγμα. v Αν καί ταξίδεψε λίγο στό εξωτερικό- ή μόνη 

έπίσημη επίσκεψή του εγινε στήν Γαλλία τό 1979 - ή 

έπιτυχία της ήταν τόσο μεγάλη ώστε πολλοί άπό τούς συμ

πατριώτες του νά λυποuνται πού δέν εκανε περισσότερα 

ταξίδια γιά νά. προβάλει καλύτερα τή χώρα τους στό έξω
τερικό. 'Ο κ. Τσάτσος καί ή σύζυγός του θά μπορέσουν νά 

άφοσιωθοuν στήν οίκογένειά τους, στήν φιλοσοφία καί 

στήν λογοτεχνία στήν ηρεμη βίλλα τους στήν Κηφισιά. 

VΕτσι, λοιπόν, δπως είπε δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

Κοτύ ύποδεχόμενος τόν στρατηγό Ντέ Γκώλ στά 'Ηλύσια, 

δ πρώτος τών ·Ελλήνων είναι τώρα δ πρώτος στήν 'Ελλά

δα. 'Ο κ . Καραμανλής είναι άναμφίβολα €νας άπό τούς 

άνδρες πού σημάδεψαν περισσότερο τήν ίστορία τής σύγ

χρονης 'Ελλάδος μόνο μέ τήν μακρόχρονη πολιτική του 

καρριέρα, ή όποία εξ άλλου δέν εχει τελειώσει. Βουλευτής 
άπό τό 1935, πρωθυπουργός άπό τό 1956 ώς τό 1963 καί 
ξανά άπό τό 1974 ώς τό 1980, του ελαχε τό καθήκον νά 
άνοικοδομήσει δύο φορές τήν χώρα του - οίκονομικά με

τά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πολιτικά μετά τό χάος 

στό όποίο τήν lίφησαν ο{ συνταγματάρχες τό 1974. 'Από 
τό 1975 οί θεσμοί λειτούργησαν δμαλά, πραγματοποιήθη
καν δύο γενικές εκλογές καί μόλις τελείωσε μία προεδρική 

έκλογή . Οί 'Έλληνες, συχνά άχάριστοι στό παρελθόν, δέν 

μποροuν παρά νά του είναι εύγνώμονες γι' αύτή τήν στα

θερότητα, πρaγμα άρκετά σπάνιο στήν σύγχρονη ίστορία 

τής χώρας. ' Η σταθερότητα αύτή συνοδευόταν τουλάχιστο 
έπί τέσσερα χρόνια (1975-1978) άπό μιά εκδηλη οικονομι
κή εύημερία. 

Καί, άφου στή συνέχεια άναφέρεται, συγκριτικά, 

στίς εξουσίες του προέδρου τfjς Δημοκρατίας στήν 

'Ελλάδα καί τή Γαλλία, καθώς καί στά προβλήματα 

πού θά χρειαστεί νά άντιμετωπίσει η 'Ελλάδα στό 

aμεσο μέλλον, ό Μ. Μπριέν καταλήγει: 

Μιά σελίδα του μεγάλου βιβλίου τής ίστορίας τής 'Ελ

λάδος γύρισε λοιπόν τόν Μάιο τοu 1980. Ή περίοδος πού 
άνοίγει θά πρέπει νά επιβεβαιώσει τή στερεότητα τών δη

μοκρατικών θεσμών πού δ κ. Καραμανλής εδωσε στήν χώ-
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ρα του τό 1975 καί τήν ίκανότητα τής χώρας νά άντιμετω
πίσει τήν πρόκληση πού άποτελεί ή διεθνής οiκονομική 

κρίση. 

Στή Μεγάλη Βρετανία, οί «Times» εκφράζουν τήν 
πεποίθηση δτι δ Α. Παπανδρέου, δπως άφησε νά δι

αφανεί μέ τίς δηλώσεις του, θά συνεργαστεί μέ τό νέο 

πρόεδρο καί καταλήγουν στή διαπίστωση δτι τά μι

κρά κόμματα τής Βουλής ήταν ετοιμα νά διακινδυνεύ

σουν τό ενδεχόμενο πολιτικής εξαφανίσεως μέ πρό

ωρες έκλογές, παρά νά χάσουν τό γόητρό τους, ψη

φίζοντας τόν ύποψήφιο τής συμπολιτεύσεως. Συγχρό

νως δίνουν μεγάλη εμφαση στίς αύστηρά δημοκρα

τικές διαδικασίες, μέ τίς δποίες τό κόμμα τής πλειο

ψηφίας επέλεξε τό νέο άρχηγό του καί παράλληλα 

ύπογραμμίζουν τήν άπειλή πού διαγράφεται γιά τή 

νέα Κυβέρνηση'(_ άπό τήν αύξανόμενη δύναμη του 

ΠΑΣΟΚ· καί καταΛήγου-ν~ Τό βασικό πρόβλημα 

γιά τήν έλληνική δημοκρατία είναι τό κατά πόσο 

μπορεί νά εξασφαλίσει τήν δμαλή διαδοχή των πολι

τικών κομμάτων στήν εξουσία, άκόμη κι άν μόνη 

εναλλακτική λύση σήμερα είναι ενα κόμμα μέ ίσχυ

ρές μαρξιστικές- σοσιαλιστικές τάσεις (6-13.5). 
Οί «Sunday Times», στήν προσπάθειά τους νά 

άναλύσουν τίς πολιτικές μεταβολές πού σημειώθη

καν στήν 'Ελλάδα, τονίζουν δτι «δ Κ. Καραμανλής 

δέν θεωρεί τήν εκλογή του στό άνώτατο άξίωμα τής 

χώρας ώς τό άποκορύφωμα μιaς μακρaς πολιτικής 

καρριέρας, άλλ' ώς ενα άκόμα καθήκον πρός τό 

εθνος, σάν μιά συνταγματική δικλείδα γιά τήν χώρα 

του ... » Καί συνεχίζουν: « ... Οί 'Έλληνες νομικοί ρω
τουν τί θά κάνει δ Καραμανλής ώς πρόεδρος στήν 

περίπτωση πού θά ερχόταν στήν εξουσία δ Παπαν

δρέου καί fiθελε νά άποχωρήσει άπό τό ΝΑΤΟ καί, 

γενικά, νά υίοθετήσει μιά άδέσμευτη εξωτερική πο

λιτική». «Πάντως», καταλήγει, «πολλοί ίσχυρίζονται 

πώς άν δ Παπανδρέου ερχόταν στήν εξουσία, θά 

άπεύφευγε μιά συνταγματική κρίση· κανείς δμως δέν 

είναι σίγουρος καί τό μέλλον τής 'Ελλάδος είναι 

άβέβαιο». Μέ άναφορά, τέλος, στόν τρόπο άσκήσεως 

τής έξουσίας άπό τόν Κ. Καραμανλή καί στίς σχέ

σεις του μέ τόν πιθανότατα μελλοντικό πρωθυπουρ

γό, Α. Παπανδρέου, τονίζεται δτι «πίσω άπό τίς μ!'

ταβολές πού σημειώθηκαν στήν 'Ελλάδα βρίσκεται 

τό γεγονός δτι ή σκιά του Καραμανλή δέν θά είναι 

μικρότερη στήν προεδρία άπό δ,τι ήταν στήν πρω

θυπουργία» (4 και 11.5). 

Κατά τήν άποψη των «Financial Times», μέ τήν 
εκλογή του Κ. Καραμανλή στήν προεδρία σημειώνε

ται ίσως «ή άρχή του τέλους μιaς περιόδου άσυνήθι

στης πολιτικής ήρεμίας στήν 'Ελλάδα»: 

'Εμφύλιοι πόλεμοι, άνησυχητικός συντηρητισμός καί 

δικτατορία εχουν καθιερώσει τήν οδυνηρή ίστορία τής 

σύγχρονης 'Ελλάδος. 'Αλλά μετά τήν πτώση τής χούντας, 

τό 1974, μιά καινούργια σελίδα άνοιξε. Είναι μιά σελίδα 
στήν όποία τό δνομα του Καραμανλή ε{ναι γραμμένο μέ 

μεγάλα γράμματα ... 

«Ή άνάδειξη του Κ. Καραμανλή στήν προεδρία 

τής Δημοκρατίας», παρατηρεί δ άρθρόγράφος, «είναι 

ενα ταιριαστό άποκορύφωμα σέ μιά εντυπωσιακή 

καρριέρα» (6.5). 

«'Ο Παπανδρέου ενδέχεται νά ε{ ναι στίς προσεχείς 

εκλογές δ πρωτος σοσιαλιστής πρωθυπουργός τής 'Ελλά

δος. Συμφέρον έπομένως του ΠΑΣΟΚ είναι νά «κτίζει» πά

νω στά θεμέλια πού εθεσε δ Καραμανλής καί δ~ι νά τούς 

βάζει δυναμίτη». 

Μέ τήν παρατήρηση αύτή ή «Guardian» σχολιά
ζει σέ κύριο άρθρο της στίς 24 'Απριλίου, τήν άπό
φαση του ΠΑΣΟΚ νά μ ή λάβει μέρος στή διαδικασία 

εκλογής του νέου προέδρου. Στίς 15 Μαtου, ή βρε
τανική εφημερίδα επισημαίνει άκόμη: 

'Η ύψη λ ή θέση του Κ. Καραμανλή θά δδηγήσει σέ μιά 

ποιοτική άλλαγή τής έλληνικής πολιτικής ζωής, δχι δμως 

καί τής κυβερνητικής πολιτικής . 'Αμφιβάλλει κανείς άν δ 

Κ. Καραμανλής θά παίξει eναν περιορισμένο ρόλο. Είναι 

γνωστό δτι διακατέχεται άπό τήν επιθυμία νά εξασφαλίσει 

στήν 'Ελλάδα τήν σταθερότητα των δημοκρατικων θε

σμων. Τό πως θά τό κατορθώσει, θά τό δουμε ... 

Καί ή «Guardian» καταλήγει: 

Τόσον δ Καραμανλής δσο καί ή ΝΔ άντιπροσωπεύουν 

κάτι νέο καί ύγιές στήν έλληνική πολιτική. Συγκρινόμενη 

ή πραγματικότητα αύτή μέ δ, τι άκολούθησε τήν πτώση τής 

δικτατορίας στήν Πορτογαλία, μπορεί νά χαρακτηριστεί 

σάν εντυπωσιακή επιτυχία. Σήμερα ή 'Ελλάδα είναι 

περισσότερο σταθερή, πιό ένωμένη, μέ μεγαλύτερη εύδαι

μονία καί άσφαλως πιό προοδευτική. 

'Η έβδομαδιαία, τέλος, επιθεώρηση «Econo
mist» δημοσίευσε άνταπόκριση άπό τήν 'Αθήνα μέ 
τίτλο «'Η άποθέωση του Κωνσταντίνου Καραμαν

λή»: 

τίποτα, οϋτε άκόμη ή εκλογή του στό ύψηλότερο άξίω

μα, τήν Δευτέρα, δέν θά μπορουσε νά επισκιάσει τήν μεγα

λύτερη δόξα του κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή τής 24ης 

'Ιουλίου 1974. 'Εκείνη τήν ή μέρα εκατομμύρια κόσμου 

τόν επευφημουσαν καθώς επέστρεφε στήν 'Αθήνα, μετά 11 
χρόνια εξορίας στό Παρίσι, γιά νά άναλάβει τήν ήγεσία 

τής χώρας μετά τήν κατάρρευση τής στρατιωτικής δικτα

τορίας. 'Η άνάμνηση αύτή πιθανόν νά άπάλυνε τήν άπο

γοήτευση του κ. Καραμανλή πού του δημιουργήθηκε άπό 

τό γεγονός δτι ή Βουλή τόν εξέλεξε πρόεδρο τήν Δευτέρα 

ύπερψηφίζοντάς τον μόνο μέ τρείς περισσότερους άπό 

τούς άναγκαίους 180 ψήφους, στήν τρίτη ψηφοφορία. 
Μετά τήν επιστροφή του, πρίν eξι χρόνια, δ πρωθυ

πουργός τής 'Ελλάδος άνέλαβε νά ενθαρρύνει τήν μετριο

πάθεια καί τήν ήσυχία στήν έλληνική πολιτική ζωή, ενα 

καθόλου εϋκολο εργο. Διακυβέρνησε τή χώρα μέ άμερο

ληψία, πράγμα πού εδωσε στήν χώρα μιά νέα αίσθηση πο-
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λιτικfjς ύπευθυνότητας. ·Η άντιπολίτευση γενικά άντέ

δρασε, φερόμενη στόν κ. Καραμανλfj μέ λεπτότητα, άκόμη 

κι δταν διατύπωνε μομφή πρός τήν Κυβέρνησή του. 

Εικάζεται δτι τό ΠΑΣΟΚ τοϋ κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου 

θά δεχθεί τό πέρασμα τοϋ κ . Καραμανλfj πρός τήν προε

δρία ώς διπλή εύλογία. Διότι ετσι θά μετακινηθεί ενας άν

ταγωνιστής άπό τήν πολιτική επικαιρότητα καί ταυτόχρο

να θά εγγυηθεί δτι οί κανονικές δημοκρατικές διαδικασίες 

θά τηρηθοϋν ... (10.5). 

Στή Γερμανία, ή «Frankfurter Allgemeine» άνάγ
γειλε, επιγραμματικά, τήν εκλογή τοϋ Κ. Καραμαν

λfj: 

·Ο Κωνσταντίνος Καραμανλfjς, πρός τό παρόν άκόμη 

πρωθυπουργός, εκλέχθηκε μέ όριακή πλειοψηφία άπό τό 

έλληνικό κοινοβούλιο στό άνώτατο κρατικό άξίωμα. 

'Αμέσως μετά' τήν έκλογή του, ό Καραμανλfjς, μέ δή

λωσή του, άπέδωσε προτεραιότητα σέ δύο στόχους γιά τό 

διάστημα παραμονfjς του στήν προεδρία: τήν εμπέδωση 

τοϋ δημοκρατικοϋ πολιτεύματος καί τήν ένότητα τοϋ 

εθνους. Χαρακτήρισε δύσκολη τήν άποστολή του σέ μία 

εποχή αύξανόμενων διεθνών κινδύνων καί ζήτησε τή σο

βαρή συνεργασία δλων τών πολιτικών όμάδων τfjς • Ελλά
δος, άλλά καί τήν ύποστήριξη τοϋ λαοϋ (5.6). 

'Εκτενέστερα, σχολίασε τό γεγονός ή «Sίiddeut

sche Zeitung», στίς 7 Μαiου: 

Στόν τρίτο έκλογικό γύρο τά άποτελέσματα ήταν τελι

κά έπαρκfj : ό Κωνσταντίνος Καραμανλfjς, πρωθυπουργός 

τfjς ·Ελλάδος άπό τήν άνατροπή τοϋ δικτατορικοϋ καθε

στώτος εως σήμερα, έξελέγη πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας. · 
'Εάν δέν είχε επιτευχθεί αύτό τό άποτέλεσμα, θά πραγμα

τοποιούνταν πρόωρες έκλογές. Μία τέτοια έξέλιξη ijθελαν 

βέβαια νά άποφύγουν άκόμη καί εκείνοι οί βουλευτές, οί 

όποίοι στίς δύο πρώτες ψηφοφορίες είχαν ψηφίσει έναντί

ον τοϋ Καραμανλfj . 'Ο Καραμανλfjς δέν έπέτυχε 1:ό μεγα

λοπρεπfj εκείνο θρίαμβο, πού ό ίδιος θεωροϋσε δτι τοϋ 

άξιζε. Τέτοιες διακρίσεις άπονέμουν σπάνια οί δημοκρατί

ες δυτικοϋ τύπου . Ήταν μία επαρκής νίκη, ή όποία κερδί

θηκε ύπό συνθfjκες άμφιταλαντεύσεως τών βουλευτών, πού 

ελάχιστα άντιλαμβάνονται δτι τέτοιες παλινωδίες συνι

στοϋν &νώφελη προσβολή εναντι ένός καταξιωμένου Πολι
τικοϋ ήγέτη. Μέ τήν μετάβασή του στό προεδρικό άξίωμα 

ό Καραμανλfjς επιδιώκει πρωτίστως νά εξασφαλίσει τή 

συνέχεια τfjς δημοκρατικfjς άναπτύξεως, πού δ ίδιος πάλι 

εγκαινίασε τό 1974. Αύτό σημαίνει έπίσης, κατά τήν άπο
ψή του, δτι ή σοσιαλιστική άντιπολίτευση θά πρέπει νά 

κρατηθεί δσο τό δυνατόν περισσότερο μακριά άπό τήν 

Κυβέρνηση . 'Απαραίτητη προϋπόθεση γιά κάτι τέτοιο εί

ναι ό μετασχηματισμός τοϋ άπό τόν ίδιο τόν Καραμανλfj 

ίδρυθέντος κόμματος, τfjς Νέας Δημοκρατίας, σέ μία παρά

ταξη, ή όποία στό μέλλον θά άποτελεί κάτι περισσότερο 

άπό μία χαλαρή ενωση διαφόρων όμάδων συμφερόντων. 

Αύτή ή μεταμόρφωση άπαιτεί κόπο. 

'Η Νέα Δημοκρατία καλείται, λοιπόν, τώρα vά έκλέξει 

εναν νέο πρόεδρο, ό δποίος στή συνέχεια θά πρέπει νά 

ψηφιστεί άπό τό κοινοβούλιο γιά τή θέση τοϋ πρωθυπουρ

γοϋ. 'Ανάμεσα στούς συχνότερα άναφερόμενος ύποψηφί-

ους (τούς ύπουργούς Μητσοτάκη, 'Αβέρωφ καί Ράλλη) 

φαίνεται νά εχει το προβάδισμα ό ύπουργός 'Αμύνης 'Αβέ

ρωφ. Στόν διάδοχο τοϋ σημερινοϋ πρωθυπουργοϋ άπομένει 

μόλις ένάμισυ χρόνος μέχρι τό φθινόπωρο τοϋ 1981 γιά τήν 
διασφάλιση τfjς συνέχειας, δπως τήν επιθυμεί ό Καραμαν

λfjς. "Εως τότε ή 'Ελλάδα θά εχει γίνει πλfjρες μέλος τfjς 

Εύρωπαϊκής Κοινότητας . ~ Αλλο ενα βήμα, μέ τό όποίο δ 

Καραμανλής θέλησε νά σταθεροποιήσει τήν δημοκρατία 

στήν ·Ελλάδα. 

'Από τίς στfjλες τοϋ γερμανόφωνου τύπου, ή 

«Neue Zίircher Zeitung» κατέγραψε, στίς 6 Μαίου: 

Γιά τόν Καραμανλfj προσωπικά ή έκλογή στό ϋπατο 

άξίωμα τοϋ Κράτους -παρά τούς δύο πρώτους άποτυχημέ

νους γύρους καί τό μικρό άποτέλεσμα τοϋ τρίτου έκλογι

κοϋ γύρου- είναι μία ίκανοποίηση. Είναι ή επίστεψη μίας 

μακρίiς σταδιοδρομίας, στή διάρκεια τfjς δποίας, ενας 

άγνωστος στήν εποχή του, πού προερχόταν άπό τήν επαρ

χία καί γι' αύτό άντιμετωπίστηκε άφ' ύψηλοϋ άπό τίς 

«άξιοπρεπείς κατεστημένες πολιτικές δυναστείες» τής 'Α

θήνας, «περιθωριακός», κατάφερε μέ τή σιδηρά θέληση, τό 

άδιαμφισβήτητο ήγετικό χάρισμα, τούς εύστοχους χειρι

σμούς, νά άξιοποιήσει τίς εύνοϊκές συγκυρίεςr καί νά γίνει 
τό κεντρικό πρόσωπο μίας δλόκληρης έποχής'γιά τή χώρα 
του. Τώρα, δ 73χρονος δημόσιος άνδρας εισέρχεται σέ μία 

περίοδο, ή όποία, εξαιτίας τfjς εκδηλης φθορίiς τοϋ κυβερ
νητικοϋ στρατοπέδου, τών άλλεπάλληλων συγκρούσεων 

άνταγωνιστικών πολιτικών ρευμάτων καί τοϋ ενδεχόμενου 

μιίiς σύγκρουσης τής έκτελεστικfjς εξουσίας μέ τή νομοθε

τική, καθώς καί τfjς προφανοϋς κοινωνικοοικονομικής άρ

νητικής συγκυρίας, είναι συνδεδεμένη μέ δχι εύκαταφρό

νητους κινδύνους. "Α ν δ Καραμανλfjς κατορθώσει νά 

εξουδετερώσει τούς κινδύνους καί νά διευθετήσει τά προ

βλήματα αύτά, θά γίνει άπό χαρισματικός ήγέτης ένός πο

λιτικοϋ χώρου πρόεδρος δλων τών ·Ελλήνων. 

Στήν 'Ιταλία, ή «11 Giornale» άναλύει τήν πολιτι
κή κατάσταση στήν 'Ελλάδα μετά τό άποτέλεσμα 

τfjς δεύτερης ψηφοφορίας καί ύπογραμμίζει: «' Ανα

ρωτιέται κανείς γιατί δ άνθρωπος πού δδήγησε τήν 

'Ελλάδα στήν οικογένεια των εύρωπαϊκών Κρατών, 

δέν συγκέντρωσε τήν μεγάλη εκείνη πλειοψηφία πού 

σ' ενα ξένο παρατηρητή θά .φαινόταν κάτι περισσό

τερο άπό φυσικό ... » 'Εξάλλου, σέ άνταπόκρισή της 
άπό τήν 'Αθήνα, ή ίδια εφημερίδα επισημαίνει δτι 

τό μεγαλύτερο επίτευγμα τοϋ Κ. Καραμανλfj ύπfjρξε 

ή ενταξη τfjς ·Ελλάδος στήν ΕΟΚ καί εξαίρει, άκό

μη, τή συμβολή του στήν iδέα τfjς Διαβαλκανικfjς 

Συνεργασίας: Μετά τήν εξοδο άπό τήν σκηνή τοϋ 

στρατάρχη τίτο, στά Βαλκάνια παραμένει γιά νά δι

αδραματίσει ρόλο πρωταγωνιστfj δ Κ. Καραμανλfjς. 

«Ό Καραμανλfjς», διαπιστώνει ό άρθρογράφος, κα

ταλήγοντας, «θά ε{ναι ενας πρόεδρος διαφορετικός 

άπό τόν προκάτοχό του καί άπό τά συνηθισμένα πρό

τυπα: ενας πρόεδρος "προεδρικός"» (30.4, 6-7.5). 
Κατά τήν «11 Tempo», ή εκλογή τοϋ Κ. Καραμαν

λfj χαρακτηρίζεται ώς «εγγύηση πολιτικfjς συνέπει-
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ας καί σταθερότητας» (6.5), ενω ή «La Stampa» τονί
ζει δτι «άποτελεί τό επιστέγασμα μιας επιτυχημένης 

πολιτικής σταδιοδρομίας πού aρχισε πρίν άπό μισόν 

αίώνω>· καί διαπιστώνει: <Πό άνώτατο άξίωμα του 
προέδρου δέν θά καλυφθεί άπό τόν Καραμανλή κατά 

τρόπο τυπικό, όχι μόνο λόγω τής προσωπικότητάς 

του, άλλά, κυρίως, γιατί τό Σύνταγμα του παρέχει 

πραγματικές εξουσίες, σέ βαθμό πού ή "Monde" νά 
άναρωτιέται μήπως γεννιέται ενας ελληνικός γκωλ

λισμός» (15.5). 
Στίς ΗΠΑ, οί «Ν.Υ. Times» δημοσιεύουν σχόλιο, 

στό όποίο, μεταξύ aλλων, παραλληλίζεται ό Καρα

μανλής μέ τόν Ντέ Γκ~λ: 

Τήν τελευταία έβδομάδα, ό Καραμανλής ξεπέρασε τόν 

Ντέ Γκώλ, του όποίου ή δημόσια ζrοή εληξε μέ μιά οργισμέ
νη παραίτηση , διαλέγοντας τήν κατάλληλη στιγμή καί πε

τυχαίνοντας τήν όμαλή μεταβίβαση τής έξουσίας, ένώ ό 

ϊδιος ανέλαβε τήν προεδρία τής 'Ελληνικής Δημοκρατί

ας ... 'Ο Κ. Καραμανλής όδήγησε τήν 'Ελλάδα στόν όμαλό 

δημοκρατικό βίο, μέσα aπό μιά περίοδο εντάσεως πού έπι

κρατοuσε μετά τήν πτώση τής χούντας, πετυχαίνοντας, 

έκτός τών aλλων, έξισορρόπηση τών σχέσεων τής 'Ελλά

δος μέ τό ΝΑΤΟ καί παράλληλη σύσφιξη τών δεσμών μέ 

τήν ΕΟΚ ( 11 .5). 

'Υπογραμμίζοντας τίς όμαλές καί δημοκρατικές 

διαδικασίες μέ τίς όποίες «ή 'Ελλάδα άπέκτησε νέο 

πρόεδρο, ή χώρα νέα Κυβέρνηση καί ή ΝΔ νέο άρ

χηγό», ή εγκυρη άμερικανική εφημερίδα επισημαίνει 

τήν aνοδο τής δυνάμεως του ΠΑΣΟΚ καί τό ενδεχό

μενο νά μήν συγκεντρώσει κανένα κόμμα άπόλυτη 

πλειοψηφία στίς επόμενες εκλογές. «Τότε», καταλή

γει ό άρθρογράφος, «ό ρόλος του προέδρου θά γίνει 

άκόμη σημαντικώτερος» ( 15.5). 
'Από τίς στήλες, τέλος, του σοβιετικου τύπου, ή 

«Πράβδα» μέ τόν τίτλο «'Εξελέγη ό πρόεδρος τής 

'Ελληνικής Δημοκρατίας», περιέγραψε άντικειμενι

κά τά γεγονότα, καφλήγοντας: 

Σύμφωνα μέ τήν γνώμη τ&ν παρατηρητών, οί aλλαγές 

στά aνώτερα κλιμάκια του κυβερνητικοί> μηχανισμοί> δέν 

θά επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στήν εσωτερική καί 

εξωτερική πολιτική τής χώρας, γιατί τό πηδάλιο τής έξου

σίας εξακολουθεί νά βρίσκεται στά χέρια τών πολιτικών 

παραγόντων τής Νέας Δημοκρατίας, ή όποία εκπροσωπεί 

τή δεξιά πτέρυγα τής ελληνικής αστικής τάξεως ... (6.5) 

Στό χώρο τών βαλκανικών γειτόνων - είδικ,ότερα 

στή Γιουγκοσλαβία - ή «Πολίτικα 'Εξπρές», σέ 

ά:νταποκρίσεις της άπό τήν 'Αθήνα, άναφέρθηκε 

στήν προεδρική εκλογή καί στόν σχηματισμό νέας 

Κυβερνήσεως, επισημαίνοντας δτι, aσχετα άπό τή 

συνταγματική διαδικασία καί τή δύναμη τών κομμά

των στή Βουλή, ό Κ. Καραμανλής θά εχει τήν ύπο

στήριξη τής πλειοψηφίας του ελληνικου λαου σέ 

περίπτωση διεξαγωγής δημοψηφίσματος (12.5). 'Η 

«Πολίτικα», σέ εκτενές aρθρο μέ τίτλο «Ό Καρα

μανλής, δπως ό Ντέ Γκώλ», τονίζει: 

Στίς 15 Μαίου aρχισε ή νέα φάση τής πολιτικής σταδι
οδρομίας ένός aνθρώπου πού τά βασικά χαρακτηριστικά 

τής προσωπικότητάς του είναι ό δυναμισμός καί ή αποφα

σιστικότητα. Είναι ό aνδρας πού οί λύσεις πού εϋρισκε 

στά προβλήματα τής 'Ελλάδος aπέβλεπαν πάντοτε μόνο 
στήν aξιοπρέπεια καί στό συμφέρον του έλληνικοu 

εθνους ... Μέ τήν έκλογή τοu Κ . Καραμανλή στήν προεδρία 

τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας δέν εγινε άπλώς καί μόνο 

μιά αντικατάσταση προσώπων στό aνώτατο άξίωμα τής 

χώρας. Στήν ουσία εγινε μιά νέα σημαντική aλλαγή, πού 

στεφάνωσε τό δρόμο ένός aπό τούς επιφανέστερους δημό

σιους aνδρες του έλληνικοu εθνους ... Είναι σίγουρο δτι 
καί άπό τήν θέση αυτή ό δραστήριος πολιτικός θά εργα

στεί μέ δλες του τίς δυνάμεις γιά τό καλό τής πατρίδος του 

(18 .5). 

'Η άνάδειξη του Κ. Καραμανλή στό άνώτατο 

άξίωμα τής χώρας προκάλεσε σειρά δηλώσεων καί 

συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων άπό ήγέτες τόσο 

του Δυτικου, δσο καί του 'Αvατολικου καί του Τρί

του κόσμου. 

'Ο πρόεδρος Κάρτερ, στό συγχαρητήριο μήνυμά 

του, εξέφραζε τή μεγάλη ίκανοποίησή του, γιατί «ή 

'Ελλάς άλλά καί όλόκληρη ή οίκ:ογένεια των δημο

κρατικών εθνών θά εξακολουθήσουν νά επωφελουν

ται άπό τήν σοφία καί τήν άκεραιότητα του κ. Καρα

μανλή». 

Στή συνέχεια, ό 'Αμερικανός πρόεδρος άναφέρ

θηκε στίς δυσκολίες πού εχει ό κόσμος νά άντιμετω

πίσει στά προσεχή χρόνια, εξήρε τήν παραδοσιακή 

φιλία πού συνδέει τόν άμερικανικό μέ τόν ελληνικό 

λαό καί εξέφρασε τήν πεποίθησή του δτι θά συνεχι

στεί ή συνεργασία καί ό άμοιβαίος σεβασμός μεταξύ 

'Ελλάδος καί ΗΠΑ. 

'Ο Σοβιετικός πρόεδρος Λ. Μπρέζνιεφ τόνισε: 

«Δεχθήτε, κύριε πρόεδρε, τά συγχαρητήριά μου καί τίς 

καλύτερες ευχές, μέ τήν ευκαιρία τής έκλογής σας στό 

ύψηλό aξίωμα. 'Εκφράζω τήν έλπίδα πώς οί παραδοσιακές 

φιλικές σχέσεις μεταξύ τής Σοβιετικής 'Ενώσεως καί τής 

'Ελλάδος θά αναπτύσσονται πρός τό συμφέρον των λαών 

άμφοτέρων τών χωρών, τής ύφέσεως, τής έδραιώσεως τής 

ε{ρήνης καί τής διεθνοuς ασφάλειαρ>. 

'Ιδιαίτερη σημασία γιά τό θερμό τόνο που άπέ

πνεαν, ετειναν νά προσλάβουν τά τηλεγραφήματα 

των κορυφαίων Εuρωπαίων ήγετών. 'Ο Βαλερύ Ζι

σκάρ ντ' Έσταίν ύπογραμμίζει: 

<Πήν στιγμή κατά τήν όποία οί εκπρόσωποι του έλλη

νικοu λαοί> σiiς εξέλεξαν στήν προεδρία τ~ ς 'Ελληνικής 
Δημοκρατίας, σiiς aπευθύνω τά πιό θερμά μου συγχαρητή
ρια. 

»Χαίρομαι, γιατί ετσι μοu προσφέρεται ή ευκαιρία νά 

συνεχίσω μέ σiiς τόν είλικρινή καί φιλικό διάλογο, πού δέν 
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σταματήσαμε νά εχουμε τά τελευταία εξ ι χρόνια, μέ σκοπό 

νά πλησιάσουμε περισσότερο μεταξύ τους τήν 'Ελλάδα 

καί τήν Γαλλία. 

))Σaς άπευθύνω τίς πιό ειλικρινείς μου ευχές γιά τήν 

έπιτυχία τfjς ύψηλfjς σας άποστολfjς, οϋτως rοστε κατά τήν 

διάρκεια τfjς προεδρίας έκείνου πού άποκατέστησε τήν 

δημοκρατία στόν τόπο τfjς γεννήσεώς της καί όδήγησε τήν 

χώρα του στήν οικογένεια τών ευρωπαϊκών έθνών, ή 'Ελ

λάς καί ό έλληνικός λαός νά γνωρίσουν ευτυχία, έλευθερία 

καί ευημερίω). 

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα άπέστειλε καί ό 

πρωθυπουργός τής Γαλλίας, Ρ. Μπάρ: 

«Μέ μεγάλη χαρά πληροφοροϋμαι τήν έκλογή σας 

στήν προεδρία τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρατίας. Μέ τήν ευ

καιρία, σaς άπευθύνω τά πολύ ειλικρινfj καί φιλικά μου 

συγχαρητήρια. 

)) 'Η c'iνοδός σας στό πιό ύψηλό άξίωμα τοϋ έλληνικοϋ 
Κράτους άποτελεί μία τιμή πού προσγίνεται στό εργο σας 

γιά τήν δημοκρατία καί τήν έλευθερία. Τοϋτο άποτελεί τήν 

καλύτερη έγγύηση γιά τίς πάντοτε πολύ στενές σχέσεις 

μεταξύ των δύο χωρών μαρ). 

'Ο πρόεδρος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τής Γερμανίας Κάρλ Κάρστενς, στό συγχαρητήριο 

τηλεγράφημά του, έξαίροντας τό εργο του Κ. Καρα

μανλή, τονίζει: 

«' Επαναφέρατε τήν 'Ελλάδα στήν δημοκρατία, έγκαι
νιάσατε τήν έποχή πολιτικfjς σταθερότητος καί πολιτικfjς 

έλευθερίας καί ύπό τήν ήγεσία σας άποφασίστηκε ή εντα

ξη τfjς 'Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα ... )). 

'Εξάλλου, ό καγκελλάριος Χέλμουτ Σμίτ ύπο

γραμμίζει: 

«'Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, άγαπητέ φίλε, 

)), Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά γιά μένα νά σaς άπευθύνω 
τά συγχαρητήριά μου γιά τήν έκλογή σας στό ύψηλό άξί

ωμα τοϋ προέδρου τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρατίας. Χαίρο

μαι διότι έξελέγητε έσείς, ό όποίος άναλάβατε τήν ήγεσία 

τfjς χώρας σας στήν πιό δύσκολη έποχή καί μέ σταθερό 

χέρι χρησιμοποιήσατε τήν έξουσία αυτή γιά νά ξαναδώσε

τε στήν χώρα σας τήν δημοκρατία. Μέ τό βάρος τοϋ ύψη

λοϋ προσωπικοϋ σας κύρους, έπιτύχατε τήν σταθεροποίη

ση τfjς πολιτικfjς καταστάσεως στήν 'Ελλάδα, καί, τέλος, 

άνοίξατε τόν δρόμο γιά τήν ενταξη τfjς 'Ελλάδος στήν 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

))Σaς εϋχομαι εις τό ύψηλό άξίωμά σας καλή τύχη, έπι

τυχία καί τήν πλούσια τοϋ Θεοϋ ευλογίω). 

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα πρός τόν 'Έλληνα 

πρόεδρο άπέστειλε καί ό πρώην όμοσπονδιακός πρό

εδρος Βάλτε ρ Σέελ, καθώς έπίσης καί ό ύπουργός 

τών 'Εξωτερικών, Χ.-Ντ. Γκένσερ. 

Ή βασίλισσα 'Ελισάβετ, σέ τηλεγράφημά της, 

τονίζει: 

«Μετά τήν όρκωμοσία τfjς έξοχότητός σας ώς προέ

δρου τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρατίας, σaς άπευθύνω τίς θερ-

μές ευχές τfjς Κυβερνήσεώς μου καί τοϋ λαοϋ μου. 

)) 'Η c'iνοδός σας στό άξίωμα τοϋ προέδρου έπιστεγάζει 
μιά μακρά σταδιοδρομία διακεκριμένων ύπηρεσιών πρός 

τό έλληνικό εθνος. 

))Σaς εύχομαι κάθε έπιτυχία στά νέα σας καθήκοντα καί 

κάθε ευημερία στόν έλληνικό λαό . Προσβλέπω μέ έμπι

στοσύνη στή συνέχιση τών στενών δεσμών φιλίας μεταξύ 

των δύο χωρών μαρ). 

'Επίσης, ό 'Ιταλός πρόεδρος Α. Περτίνι άπέστει

λε τό άκόλουθο τηλεγράφημα: 

«Πληροφορούμενος μέ ιδιαίτερη ευχαρίστηση τήν 

έκλογή σας στό ϋψιστο άξίωμα τfjς 'Ελληνικfjς Δημοκρα
τίας, έπιθυμώ νά σaς διαβιβάσω, κύριε πρόεδρε, έρμηνεύ

οντας καί τά αισθήματα τοϋ ιταλικοϋ λαοϋ, τά πιό ειλικρι

νfj συγχαρητήρια καί δλες τίς ευχές μου, γιά σaς προσωπι

κά, γιά τήν πλήρη έπιτυχία τfjς άποστολfjς σας καί γιά τήν 

ευημερία τοϋ φίλου κ:αί συμμάχου έλληνικοϋ εθνους, μέ τό 

όποίο ή 'Ιταλία συνδέεται μέ ίστορικούς καί άρχαιότατους 

δεσμούς, πού τώρα ένδυναμώθηκαν καί άνανεώθηκαν άπό 

τήν προσεχfj εi:σοδο τfjς 'Ελλάδος στίς Ευρωπαϊκές Κοινό

τητερ).r 

'Ο πρόεδρος τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ρόϋ 

Τζένκινς, σέ συγχαρητήριο τηλεγράφημά του, τονί

ζει: 

«Μέ ιδιαίτερη χαρά ο{ Ευρωπαϊκές Κοινότητες πληρο

φορήθηκαν τό άποτέλεσμα τfjς ψηφοφορίας τfjς έλληνικfjς 

Βουλfjς, πού άνέδειξε στήν προεδρία τfjς Δημοκρατίας ενα 

μεγάλο πολιτικό, ενα θερμό πατριώτη καί ενα διακεκριμέ

νο Ευρωπαίο. 

))Τήν στιγμή πού άναλαμβάνετε τό άνώτατο άξίωμα του 

έλληνικοϋ Κράτους, οί συνάδελφοί μου κι έγώ σaς παρα

καλοϋμε νά δεχθείτε τά θερμότερα συγχαρητήρια καί τίς 

πιό ειλικρινείς ευχές μας γιά προσωπική ευτυχία, καθώς 

καί γιά ευτυχία καί ευημερία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ στούς 

κόλπους τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)). 

τέλος, ό γενικός γραμματέας του Συμβουλίου τής 

Εύρώπης, Φ. Κάρασεκ, ύπογράμμισε: 

«'Εκφράζω τίς καλύτερές μου ευχές γιά τήν ευόδωση 

αυτης τfjς ύψηλfjς καί νέας άποστολfjς, τήν όποία, σάν 

διακεκριμένος Ευρωπαίος πού είσθε, θά φέρετε εις πέρας 

γιά τό μέγιστο καλό τfjς χώρας σας καί τfjς ήπείρου μαρ). 

Μεταξύ τών Βαλκανίων ήγετών, ό Τ. Ζίφκωφ 

έπεσήμανε: 

«Μέ τήν ευκαιρία τfjς έκλογfjς σας ώς προέδρου τfjς 

'Ελληνικfjς Δημοκρατίας παρακαλώ δεχθείτε έκ μέρους 

τοϋ Κρατικοϋ Συμβουλίου τfjς Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας καί έμοϋ προσωπικώς τά πιό ειλικρινή μας 

συγχαρητήρια καί τίς ευχές μας γιά έπιτυχία στά μελλον

τικά σας καθήκοντα. Εlμαι πεπεισμένος δτι οί σχέσεις φι

λίας καί συνεργασίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας τfiς 

Βουλγαρίας καί της 'Ελληνικής Δημοκρατίας θά έξακο

kουθήσουν νά έξελίσσονται κατ' αϋξοντα ρυθμό, πρός τό 

συμφέρον τών δύο γειτονικών λαών μας, τfiς ειρήνης καί 
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Φιλική συνομιλία μέ τόν aπερχόμενο πρόεδρο, ει5θύς μετά τήν έyκατάσταση 

στό Προεδρικό Μέγαρο. 
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τής συνεργασίας στά Βαλκάνια, τήν Ευρώπη καί τόν κό

σμο» . 

Καί ό Ν. Τσαουσέσκου: 

. «Μέ τήν ευκαιρία τής έκλογής σας στό ύψηλό άξίωμα 
τοϋ προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας μοϋ είναι iδι

αιΊ:έρως ευχάριστο νά σiiς έκφράσω τά θερμά μου συγχα

ρητήρια καί τίς καλλίτερες ευχές μου γιά κάθε έπιτυχία. 

Θά ήθελa νά ύπογραμμίσω μέ ίκανοποίηση δτι μέσα στό 
πνεϋμα των συμφωνιών πού εγιναν μεταξύ μας, οί έλληνο

ρουμανικές σχέσεις στό πολιτικό, οικονομικό, τεχνικό, 

έπιστημονικό καί πολιτιστικό έπίπεδο, δπως καί σέ ι'.ίλλα 

θέματα, γνώρισαν άνοδική πορεία. Είμαι πεπεισμένος δτι 

οί παραδοσιακές σχέσεις φιλίας καί συνεργασίας πού 

εχουν έδραιωθεί μεταξύ των λαών μας, θά άναπτυχθοϋν 

άκόμη περισσότερο στό μέλλον, πρός τό συμφέρον τής 

καλής γειτονίας τών δύο λαών μας, τής συνεργασίας στά 

Βαλκάνια καί πρός όφελος τής εiρήνης καί τής άσφάλειας 

στήν Ευρώπη καί τόν κόσμω>. 

'Εξάλλου, ό πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρα

τίας, Σπ. Κυπριανοϋ, aπέστειλε πρός τόν Κ. Καρα

μανλή τό ακόλουθο τηλεγράφημα: 

«Σiiς άπευθύνω τά θερμότατα συγχαρητήρια τοϋ λαοϋ 

καί τής Κυβερνήσεως τής Κύπρου καί έμοϋ προσωπικά γιά 

τήν έκλογή σας ώς προέδρου τής 'Ελληνικής Δημοκρατί

ας. 'Η άνάδειξή σας στό ϋπατο άξίωμα τής έλληνικής Πο

λιτείας άποτελεί έπιβράβευση τής μακροχρόνιας πολύ

πλευρης πολιτικής καί έθνικής προσφοράς σας καί παρέ

χει τήν ευκαιρία συνεχίσεως τής ίστορικής άποστολής 

σας . Εϊμαστε βέβαιοι δτι καί άπό τής νέας θέσεώς σας θά 

συνεχίσετε &.μείωτο τό ένδιαφέρον καί άμέριστη τήν συμ

παράστασή σας πρός τήν μαχομένη μαρτυρική Κύπρο. 

Προσβλέπω στήν συνέχιση τής στενής καί έγκαρδίας συ

νεργασίας μας καί σaς εϋχομαι ύγεία, ευτυχία, καί πλήρη 

ευόδωση τοϋ ύψηλοϋ εργου σας» . 

'Ο πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας aπάν

τησε: 

«Σιiς εκφράζω τίς θερμότατες εvχαριστίες μου γιά 

τά συγχαρητήρια καί τίς εvχές πού μου άπευθύνατε 

γιά τήν εκλογή μου ώς προέδρου τής 'Ελληνικής 

Δημοκρατίας. 

»'Επιθυμώ νά σιiς διαβεβαιώσω δτι καί άπό τήν 

νέα αvτή θέση θά συνεχίσω άμέριστο τό ενδιαφέρον 

μου γιά τήν μαρτυρική Κύπρο. Καί τό ενδιαφέρον 

αύτό είναι δεδομένο, έφ ' δσον ή προσωπική μου 
{στορ ία έχει συνδεθεί σέ μεγάλο βαθμό μέ τούς άγώ

νες του κυπριακου λαου. 0{ άγώνες αvτοί θά έχουν 

πάντοτε τήν πλήρη συμπαράσταση όλοκλήρου τοD 

έλληνικου έθνους. 

Μέ τίς καλύτερες εύχές μου ... ». 

Βαρύνουσα θέση, στήν aνάλυση τών γεγονότων 

πού προηγήθηκαν, εχει ή μαρτυρία τοϋ ϊδιου τοϋ κ. 

Καραμανλή, ό όποίος, αναφερόμενος - τόν Αύγου

στο τοϋ 1980 - στό χρονικό τής έκλογής του, θά 

γράψει: 

«Δέν ε{χα ποτέ τήν πρόθεση νά γίνω πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας. Γιατί, aν τήν είχα, θά τήν ε{χα 

πραγματοποιήσει ένωρίτερα καί ύπό καλλίτερες 

συνθήκες . 
»'Αντιθέτως, είχα πάντοτε τήν πρόθεση νά άπο

χωρήσω έγκαίρως άπό τήν πολιτική καί πρίν φθάσω 

στό σημείο τής κάμψεως, πού ε{ναι φυσική καί μοι

ραία σέ κάθε πολιτική σταδιοδρομία. 'Επίστευα δτι 

ή έπιμονή του πολιτικοί! νά παραμένει στήν ενεργό 

πολιτική καί δταν έχει ξεπερασθεί άπό τά γεγονότα 
ε{ ναι έπιζήμια καί γι' αύτόν τόν ϊδιο καί γιά τή χώρα 

του. Γι, αύτόν μέν, γιατί, σέ αvτή τήν περίπτωση, 

ε{ναι ύποχρεωμένος νά κάνει συμβιβασμούς πού 

άποβαίνουν εiς βάρος τής άξιοπρεπείας του, γιά δέ 

τή χώρα του, γιατί μέ τήν έπιμονή του παρεμποδίζει 

τήν άνανέωση καί τήν όμαλή έξέλιξη τής πολιτικής 

της ζωής. 

»Συνεπής πρός τήν άντίληψη αvτή, πολλές φορές 

σκέφθηκα, κατά τά τελευταία χρόνια, νά άποχωρήσω 

άπό τήν πολιτική καί iδίως δταν είχα εiδικούς πρός 

τοvτο λόγους, δπως ή άπογοήτευση τήν όποία δοκί

μασα άπό τό άποτέλεσμα τών έκλογών τοD 1977 καί 
τών δημοτικών έκλογών τοD 1978' άλλά κυρίως 
δταν, μετά τήν ύπογραφή τής Συμφωνίας 'Εντάξεως 

τής 'Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, εlχα 

όλο κληρώσει μιά πολιτική πού θά μπορουσε νά ε{ναι 

τό εύτυχές έπιστέγασμα τfjς σταδιοδρομίας μου. 

»'Ανέβαλα δμως τήν ίκανοποίηση τής επιθυμίας 

μου αύτής, μέ τήν έλπίδα δτι θά μποροvσα, πρίν άπο

χωρήσω, νά επιλύσω όρισμένα κρίσιμα προβλήματα 

πού άντιμετώπιζε ή χώρα καί νά άσφαλίσω πληρέ

στερα τό μέλλον της. Καί έτσι, άπό άναβολή σέ άνα

βολή έφθάσαμε στό θέρος του 1979, όπότε, εν δψει 
τής λήξεως τής θητείας του κ. Τσάτσου, άρχισε νά 

γίνεται συζήτηση γιά τήν έκλογή τοD νέου προέδρου 

μέ έπίκεντpο τό δνομα τό δικό μου. 

»Στήν κοινή γνώμη ήταν διάχυτος ή εντύπωσις 

καί, θά έλεγα, ή προσδοκία δτι κάποια μέρα θά άνε

λάμβανα τήν προεδρία τής Δημοκρατίας. 'Από τό 

φθινόπωρο δμως τοD 1979, ή ενδεχομένη μετάβασή 
μου στήν προεδρία συνεζητείτο τόσον έπίμονα, ό5στε 

νά δημιουργείται ένα κλίμα συγχύσεως καί άβεβαιό

τητος γιά τό μέλλον. Καί ή άβεβαιότης αύτή έξελί

χθηκε σέ γενικό εκνευρισμό στίς άρχές τοD 1980, πού 
έληγε ή θητεία του κ. Τσάτσου. 'Ακόμα καί ό κ. 

Τσάτσος μέ πίεζε, δχι μόνο νά άποφασίσω, άλλά καί 

νά επισπεύσω τήν μετάβασή μου στήν προεδρία. 

» 'Η κατάσταση αvτή μέ έθετε μπροστά σ' ένα 
όξύ πρόβλημα. Λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι δέν εlχα 

τήν πρόθεση νά παραμείνω έπί μακρόν στήν ένεργό 

πολιτική, iδίως μετά τήν ύπογραφή τής Συμφωνίας 

'Εντάξεως τής 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ, έπρεπε νά άπο

φασίσω η τήν όριστική άποχώρησή μου άπό τήν δη

μοσία ζωή η τή μετάβασή μου στήν προεδρία. Έπί 
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ενα τρίμηνο περίπου τό δίλημμα αύτό μέ aπασχολού

σε κατά τρόπ,ο τόσο έντονο, ώστε νά αiσθάνομαι τίς 

έπιπτώσεις του καί στήν ύγεία μου άκόμη. 

;;Τόν Μάρτιο, πεισθείς δτι δέν ύπήρχε έλπίς νά 

προωθήσω τή λύση τών προβλημάτων πού μέ κρατού

σαν άκόμη στήν έξσυσία, άπεφάσισα νά άποσυρθώ 

άπό τήν πολιτική τόν 'Ιούνιο, μετά τήν έκλογή τού 

νέου προέδρου τής Δημοκρατίας, στήν όποία σκεφτό

μουν νά προωθήσω τόν κ. Τσάτσο, έκ νέου, η τόν κ. 

Παπακωνσταντίνου. 'Ετοίμασα, μάλιστα, καί τίς 

όμιλίες πού θά έκανα πρός τόν λαό καί τήν κοινο

βουλευτική όμάδα τής Νέας Δημοκρατίας, γιά νά 

έξηγήσω τού λόγους γιά τούς όποίους κατέληξα 

στήν άπόφασή μου αύτή. 

;; 'Η σκέψις δμως δτι μετά τήν άποχώρησή μου 
καί μέ τήν γνωστή διάρθρωση τής πολιτικής μας ζω

ής, ή χώρα θά έμπαινε, άργά η γρήγορα, σέ περίοδο 

πολιτικής άστάθειας καί μάλιστα μέ άνοιχτά τά 

έθνικά μας θέματα, ό φόβος δτι ό λαός θά άπέδιδε 

στήν άποχώρησή μου ένδεχομένες δυσάρεστες έξε

λίξεις στήν έθνική μας ζωή· καί, τέλος, ή έλπίδα δτι 

άπό τή θέση τού προέδρου θά μπορούσα νά περιορί

σω τίς συνέπειες μιaς τέτοιας έξελίξεως, μέ έπεισαν 

τελικά δτι έπρεπε νά έπιδιώξω τήν έκλογή μου στή 

προεδρία τής Δημοκρατίας. 

;; 'Ήθελα, δμως, πρίν κάνω όριστική τήν άπόφα
σή μου, νά βεβαιωθώ δτι ή άποχώρησή μου άπό τήν 

ήγεσία τού κόμματος δέν θά όδηγούσε στήν διάλυσή 

του, δ πως συνέβη μέ δλα τά κόμματα στό παρελθόν. 

'Ε κάλεσα, τότε, τούς κυριώτερους συνεργάτες μου 

καί τούς έξέθεσα τό πρόβλημά μου. 'Όλοι, δπως 

ήταν φυσικό, άπέκρουσαν τήν iδέα τής πλήρους 

άποχωρήσεώς μου άπό τήν πολιτική. Καί, μολονότι 

θά προτιμούσαν νά παραμείνω στήν πρωθυπουργία, 

συμφώνησαν μαζί μου δτι θά έπρεπε νά έπιδιώξω τήν 

προεδρία τής Δημοκρατίας. 

;; 'Ετέθη τότε τό θέμα, άν έπρεπε νά έπιδιώξω τήν 
έκλογή μου άπό τήν παρούσα Βουλή η νά προκαλέ

σω γενικές έκλογές, είς τρόπον ώστε, παράλληλα μέ 

τήν έκλογή μου ώς προέδρου άπό τή νέα Βουλή, νά 

έξασφαλίσω γιά τό κόμμα μου μιά νέα τετραετία 

στήν έξσυσία· καί αύτό άκριβώς ήταν έκείνο πού 

έφοβείτο περισσότερο άπό κάθε άλλο ή aντιπολί

τευση. 'Η άπρσθυμία δμως τών συνεργατών μου γιά 

έκλογές καί ή σκέψις δτι ή οξύτης, πού μοιραίως θά 

έδημισυργείτο κατά τάς έκλσγάς, θά έδυσχέραινε τό 

έργο μου ώς προέδρου, μέ άνάγκασαν νά έγκαταλεί

ψω τή λύση αύτή. 

;>Τήν έποχή έκείνη, έξάλλου, ήταν γενική ή πε

ποίθηση δτι ή παρουσία μου στήν προεδρία γιά πέν

τε χρόνια θά άποτελούσε έγγύηση γιά τήν όμαλή 

έξέλιξη τής πολιτικής μας ζωής. Καί αύτό τό έπί

στευαν καί τό ύποστήριζαν στίς κατ' lδίαν συνομιλί

ες των καί δλα τά κόμματα τής aντιπολιτεύσεως. 

Υ Αλλωστε, τά κόμματα αύτά είχαν έπί πλέον καί 

συμφέρον νά μεταπηδήσω στήν προεδρία, άφοD μέ 

τόν τρόπο αύτό θά άπηλλάσσσντο άπό εναν ίσχυpό 

καί έπικίνδυνο aντίπαλο. 

>>Κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές άπεφάσισα, στ{ς 
άρχές 'Απριλίου, νά ύποβάλω ύποψηφιότητα γιά τή 

θέση τού προέδρου. 

>>Σέ πρώτη φάση, καί συγκεκριμένα στίς 17 
'Απριλίου, έκάλεσα τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, στό 

όποίο έθεσα τό θέμα τής έκλογής τού νέου προέδρου. 
>>Μετά δύο ήμέρες, μέ δήλωσή μου, κατέστησα 

δημοσία γνωστή τή θέση μου στό θέμα τής προεδρι

κής έκλογής. 

>>'Η δήλωση αύτή προκάλεσε διάφορες aντιδρά

σεις καί κυρίως γιά τόν λόγο δτι ζητούσα άπό τά 

κόμματα νά άφήσουν έλεύθερσυς τούς βουλευτάς των 

νά ψηφίσουν κατά συνείδηση. 'Αλλά τά κόμματα, 

καί ίδίως τό ΠΑΣΟΚ, έφοβούντο νά άποδεχθούν τήν 

πρότασή μου, γιατί έγνώριζαν δ τι ή διαδικασία αύτή 

θά τούς δημιουργούσε ένδοκομματικές έριδες, δεδο

μένου δτι μεγάλος άριθμός τών βουλευτών τους ήταν 

aποφασισμένος νά μέ ψηφίσει. 

>>Στίς 21 'Απριλίου συνεκάλεσα τήν κοινοβου

λευτική όμάδα τής Νέας Δημοκρατίας, στήν όποία 

άνεκοίνωσα τήν άπόφασή μου νά θέσω ύποψηφιότη

τα γιά τήν προεδρία. 

>>Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά έξηγήσω τήν δια

δικασία πού προβλέπει τό Σύνταγμα γιά τήν έκλογή 

τού προέδρου τής Δημοκρατίας. Σύμφωνα μέ αύτή, 

θά πρέπει, γιά νά έκλεγεί κανείς πρόεδρος, νά συγ

κεντρώσει τά 2/3 τών ψήφων τών βουλευτών τού Σώ
ματος. 'Εάν δέν συγκεντρώσει τά 2/ 3, μετά πενθήμε
ρον έπαναλαμβάνεται ή ψηφοφορία καί άν καί σέ 

αύτή δέν συγκεντρώσει τά 2/ 3, έπαναλαμβάνεται με
τά πενθήμερον καί πάλι ή ψηφοφορία, όπότε ήμπο

ρεί νά έκλεγεί μέ τά 3/5 τών ψήφων, δηλαδή μέ 180 
ψήφους. 'Εάν δέ καί κατά τήν τρίτη ψηφοφορία δέν 

συγκεντρώσει τούς 180 ψήφους, διαλύεται ή Βουλή, 
όπότε ή νέα Βουλή ήμπορεί νά έκλέξει τόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας μέ άπλή πλειοψηφία. 

;>Καθιέρωσα τόν τρόπο αύτό τής έκλογής άντί τής 

άμέσου, πού προσωπικά μέ συνέφερε: ( I) γιά νά άπα
τρέψω τόν κίνδυνο τής δημιουργίας δύο μετώπων, τό 

ενα άπό τά όποία θά ήταν μοιραίως τό λαϊκό, τά 

όποία θά έπεξετείνοντο καί σέ δλες τίς άλλες έκδη

λώσεις τής πολιτικής ζωής καί θά προκαλούσαν έπι

κίνδυνη οξύτητα, καί (2) γιά νά δημιουργήσω τήν 
άνάγκη, μέ τήν άπειλή τής διαλύσεως τής Βουλής, 

τής συνεργασίας περισσοτέρων κομμάτων γιά τήν 

έκλογή τού προέδρου τής Δημοκρατίας. Διαδικασία, 

ή όποία, άφ' ένός μέν θά άπέκλειε τόν ' κίνδυνο νά 

προωθήσει κάποτε ή 'Αριστερά δικό της ύποψήφιο 

καί άφ' έτέρσυ θά ημβλυνε τίς μεταξύ τών κομμάτων 

άντιθέσεις. 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 47! 

»Στίς 23 'Απριλίου συνεκλήθη ή Βουλή σέ εiδική 
συνεδρίαση γιά τήν έκλογή προέδρου τής Δημοκρα

τίας. Κατά τήν ψηφοφορία αύτή, πού ήμουν μοναδι

κός ύποψήφιος, πήρα 1 79 ψήφους, μέ άποχή δική 
μου. Τό ΠΑΣΟΚ παρίστατο κατά τήν συνεδρίαση, 

άλλά δέν ελαβε μέρος στήν ψηφοφορία, γιατί έφο

βείτο, δπως είπα καί προηγουμένως, δτι πολλοί βου

λευταί του θά μέ έψήφιζαν, διευκολυνόμενοι άπό τό 

γεγονός δτι ή ψηφοφορία είναι μυστική. Στίς 29 
'Απριλίου εγινε νέα ψηφοφορία, κατά τήν όποία πή

ρα 180 ψήφους, μέ άποχή καί πάλι δική μου. Αύτό 
έσήμαινε δτι ή έκλογή μου είχε πλέον κριθεί. Στίς 5 
Μαίου έγένετο ή τρίτη ψηφοφορία, κατά τήν όποία 

έξελέγην μέ 183 ψήφους. Τό άποτέλεσμα μού άνε

κοίνωσε έπίσημα ό πρόεδρος καί τό προεδρείο τής 

Βουλής, οί όποίοι μέ έπεσκέφθησαν στό Πολιτικό 

Γραφείο, δπου είχα άποσυρθεί, γιά νά μού ύποβάλουν 

τά συγχαρητήρια τού Σώματος. Στίς 15 Μαίου καί 
άφού όρκίστηκε ή νέα Κυβέρνηση ύπό τόν κ. Ράλλη, 

έγένετο ή όρκωμοσία μου ένώπιον τής Βουλής. 

»·Η διαδικασία τής έκλογής μου ύπήρξε μίζερη 

καί έπιβεβαίωσε τήν ύποκρισία πού έπικρατεί στήν 

πολιτική μας ζωή. Γιατί, μολονότι τά κόμματα τής 

άντιπολιτεύσεως εύχονταν τήν έκλογή μου, γιά τούς 

λόγους πού άνέφερα προηγουμένως, άλλά καί γιά νά 

άποφύγουν τίς έκλογές, ήθελαν νά έκλεγώ χωρίς νά 

μέ ψηφίσουν. 

»'Αντιμετώπισα τίς μικρότητες αύτές μέ ψυχραι

μία, δπως τό εκανα πάντοτε στίς μεγάλες στιγμές τής 

ζωής μου. Καί αύτό, άφ' ένός μέν γιατί δέν εlχα Ιδι

αίτερη έπιθυμία νά γίνω πρόεδρος καί άφ' έτέρου 

διότι, aν δέν ψηφιζόμουν άπό τήν Βουλή, θά πηγαί

ναμε σέ γενικές έκλογές. Στήν περίπτωση αύτή ή θά 

έκλεγόμουν πρόεδρος έμμέσως άπό τόν λαό ή θά μού 

εδιδε ό ίδιος ό λαός τό έπιχείρημα νά άποσυρθώ όρι

στικά άπό τήν πολιτική. Γι' αύτό καί παρηκολούθη

σα τή διαδικασία τής έκλογής άδιάφορος καί άπέφυ

γα δχι μόνο νά κάνω συμβιβασμούς, πού ζητούσαν 

όρισμένα κόμματα γιά νά μέ ψηφίσουν, άλλά άπέφυ

γα άκόμη καί νά έπικοινωνήσω μαζί τους. 

»'Η έκλογή μου, δ πως είπα, ήταν μίζερη. Προκά

λεσε δμως άνακούφιση σ' δ λ ον τόν κόσμον, άκόμη 

καί στά κόμματα καί στόν τύπο τής άντιπολιτεύσεως, 

δπως άπεδείχθη άπό τήν συμπεριφορά τους. Κατά 

τήν όρκωμοσία μου προσήλθον δλα τά κόμματα 

στήν Βουλή καί, έν συνεχείg, στό Προεδρικό Μέγα

ρο, γιά νά μού ύποβάλουν τίς εύχές τους. 

»'Η έκλογή δέν μού προκάλεσε ούτε ένθουσια

σμό ούτε κaν συγκίνηση. Θά μπορούσα νά πώ δτι 

τήν δέχθηκα άδιάφορος καί κάπως άνήσυχος γιά τίς 

έξελίξεις πού θά άκολουθούσαν. 

» Τήν ή μέρα τής όρκωμοσίας μου, μάλιστα, ήμουν 
βαθύτατα μελαγχολικός. Καί αύτό γιατί, δπως είπα 

καί παραπάνω, άφ' ένός μέν ή προεδρία δέν μέ συγ-

κινούσε καί άφ' έτέρου γιατί είχα τό αi'σθημα δτι 

εμπαινα σέ νέα περιπέτεια, άντί νά τερματίσω τήν 

σταδιοδρομία μου, δπως άπό καιρό τό έπιθυμούσα. 

Τήν ψυχολογία μου αύτή έπεδείνωσε τό γεγονός δτι, 

μέ τήν μετάβασή μου στήν προεδρία θά άποχωριζό

μουν άπό πολυάριθμους φίλους καί συνεργάτες πού 

έπί 25 χρόνια άγωνίσθηκαν μαζί μου. Μέ ένοχλούσε, 
έπίσης, καί ή ύποκριτική εξαρσις, άπό μέρους τής 

άντιπολιτεύσεως, τού τρόπου μέ τόν όποίο ό κ. Τσά

τσος ήσκησε τά καθήκοντά του. Καί μέ ένοχλούσε, 

διότι ήταν προφανές δτι, μέ τόν τρόπο αuτό, ήθελαν 

νά μέ ύποχρεώσουν νά άκολουθήσω τήν συμπεριφο

ρά τού προκατόχου μου πού, λόγω τής εiδικής σχέ

σεώςμας άλλά καί τής όμαλότητος πού έπικρατούσε 

στήν πολιτική μας ζωή, περιοριζόταν στό έθιμοτυπι

κό μέρος τών καθηκόντων του. 

»Παράλληλα μέ τήν έκλογή μου, καί περισσότε

ρο άπό αύτή ν, μέ άπασχολούσε βασανιστικά τό θέμα 

τής διαδοχής μου στό κόμμα καί τήν Κυβέρνηση. 

Γιατί έπιθυμοvσα, γιά λόγους συναισθηματικούς, 

άλλά καί ούσιαστικούς, νά βγεί τό κόμμα πού ί'δρυσα 

άλώβητο άπό αύτή τή διαδικασία. 

))Τήν παραμονή τής έκλογής μου έκάλεσα στό 

σπίτι μου τούς κ. κ. Παπακωνσταντίνου, 'Αβέρωφ 

καί Ράλλη, έκ τών όποίων οί δύο τελευταίοι έφέρον

το ώς ύποψήφιοι, καί τούς έζήτησα νά μού ύποσχε

θούν δτι, μετά τήν aποχώρησή μου, θά διαφυλάξουν 
τήν συνοχή τού κόμματος, άκολουθώντας τήν διαδι

κασία τού Καταστατικού γιά τήv έκλογή τού διαδό

χου μου καί δτι θά σεβαστούν τό άποτέλεσμα. Μετά 

τή διαβεβαίωσή τους δτι θά συμμορφωθούν μέ τίς 

παραπάνω συστάσεις μου, τούς είπα τίς aπόψεις μου, 

σέ γενικές γραμμές, γιά τήν μορφή πού θά επρεπε νά 

πάρει ή νέα Κυβέρνηση. Καί ελ~βα δλα τά μέτρα 
αύτά γιά νά άποτρέψω τή σύγχυση καί τό χάος πού 

θά μπορούσε vά δημιουργηθεί στό κόμμα aλλά καί 

στόν τόπο, μετά τήν aποχώρησή μου. Χάρις σ' αύ

τή ν ακριβώς τή μεθόδευση εγινε τό θαύμα μέσα σέ 

μία έβδομάδα νά γίνουν δλες αuτές οί κοσμογονικές, 

θά ελεγα, μεταβολές κατά τόν όμαλότερο τρόπο. 

)) Τ ή ν έπο μένη τής έκλογής, έ,κάλεσα τό ' Υ πουρ
γικό Συμβούλιο καί aφού εύχαρίστησα τούς συνα

δέλφους μου γιά τήν μακρά καί γόνιμη συνεργασία 

τους, έξουσιοδοτήθηκα νά ύποβάλω στόν πρόεδρο 

τής Δημοκρατίας τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως. 

"Οταν ήλθε ή στιγμή νά aποχαιρετήσω εναν-εναv 

τούς συνεργάτες μου κατελήφθην άπό τόσην συγκί

νησιν, ωστε νά παραιτηθώ τελικά aπό αύτήν τήν 

προσπάθεια. 

))Τήν μεθεπόμενη, μέ έπιστολή μου πρός τόν πρό

εδρο τής Βουλής, ύπέβαλα τήν παραίτησή μου aπό 

τό άξίωμα τού βουλευτού. 
))Τήν ίδια ήμέρα, aπηύθυνα aποχαιρετιστήρια 

έπιστολή πρός τό γενικό γραμματέα τής κοινοβου-
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λευτικής δμάδος του κόμματος, κ. Κ. Στεφανόπουλο. 

»Ή κοινοβουλευτική δμάς συνεκλήθη γιά τήν 

έκλογή του διαδόχου μου στίς 8 Μαiου. Τήν παρα

μονή έκάλεσα καί πάλι στό σπίτι μου τούς συνεργά

τες μου, πού άνέφερα παραπάνω, καί τούς έρώτησα 

aν προτιμουν νά συναγωνισθουν έλεύθερα γιά τήν 

έκλογή ή νά ύποδείξω έγώ στήν δμάδα τόν διάδοχό 

μου. Καί δταν μου εlπαν δτι προτιμουν τό πρώτο καί 

δτι θά σεβασθουν τό άποτέλεσμα, δποιοδήποτε καί 

aν εlναι, τούς έδωσα τήν εύχή μου. Τήν ίδια ή μέρα μέ 
έπισκέφθηκε δ κ. Μητσοτάκης, δ δ ποίος μου εlπε δ τι 

σκεπτόταν νά θέσει καί δ ίδιος ύποψηφιότητα. Τόν · 
άποθάρρυνα καί του συνέστησα νά παραιτηθεί αύτής 

τής προθέσεως, πρiiγμα πού έκανε χωρίς νά φέρει 

άντιρρήσεις. 

»Τήν έπομένη διεξήχθη ή ψηφοφορία μέ τά γνω

στά άποτελέσματα. Εύθύς μετά τήν έκλογή προσήλ

θαν στό γραφείο μου οί κ.κ. Παπακωνσταντίνου, 

'Αβέρωφ καί Ράλλης γιά νά μου άνακοινώσουν τό 

άποτέλεσμα. Τούς συνεχάρην γιά τόν τρόπο μέ τόν 

όποίο άντιμετώπισαν τήν έκλογή καί τούς εlπα καί 

πάλι, σέ γενικές γραμμές, ποιά μορφή, κατά τήν 

γνώμη μου, θά έπρεπε νά πάρει ή νέα Κυβέρνηση. 

Τούς συνεβούλευσα δέ νά δρκισθεί ό κ. 'Αβέρωφ ώς 

άντιπρόεδρος καί νά συναντηθουν τό άπόγευμα στό 

σπίτι του ίδίου, γιά νά καταρτίσουν τή νέα Κυβέρνη

ση. 

»Καί ένώ συνεφώvησαν μέ τίς ύποδείξεις μου, με

τά μία d5ρα δ κ. 'Αβέρωφ μετέβαλε γνώμη, άρνηθείς 

καί τήν άντιπροεδρία καί τήν συνάντηση. Εlναι 

προφανές δτι δ κ. 'Αβέρωφ, έπηρεαζόμενος άπό τό 

περιβάλλον του, δέν κατώρθωσε τόν πρώτο καιρό νά 

καταπνίξει τήν πικρία του. Πικρία, τήν όποία ένε
θάρρυναν έν συνεχεί(f καί όρισμένοι οπαδοί του, δυ

σαρεστημένοι μiiλλον γιατί δέν έγιναν ύπουργοί. Οί 

ίδιοι αύτοί κύκλοι, γιά νά δικαιολογήσουν τήν άπο

τυχία του κ. 'Αβέρωφ, διέδιδαν δ τι aνθρωποι του 

δικου μου περιβάλλοντος έπηρέασαν ύπέρ του Ράλ

λη τό άποτέλεσμα τής έκλοyής. Αύτό, βέβαια, εlναι 

άναληθές, διότι εlχα δώσει ρητή έντολή στούς άν

θρώπους του περιβάλλοντός μου νά μήν άναμιχθουν 

στήν έκλογή, δπερ καί έγένετο. 'Αλλά ήταν καί άνό

ητη ή διάδοση αύτή, διότι ε{ ναι βέβαιο δτι, έάν έγώ 

άποφάσιζα νά ύποστηρίξω έναν έκ τών ύποψηφίων, ή 
δέν θά ύπήρχε aλλος ύποψήφιος ή αύτός πού θά ύπε

στήριζα θά έκέρδιζε τήν έκλοyή σχεδόν μέ παμψη

φία. 

»'Εξ αίτίας τής πικρίας αύτή ς του κ. 'Αβέρωφ, 

προκλήθηκε μία aμβλυνση τής συνοχής του κόμμα

τος πού ήπειλείτο, έπί μακρόν χρόνον, καί μέ διά

σπαση. Καί παρέστη άνάγκη νά έπεμβαίνω συνεχώς 

ό ίδιος, μέ συστάσεις καί άπειλές άκόμη, γιά νά δια

φυλάξω τήν έvότητα του κόμματος. Πρέπει νά πώ δτι 

δ κ. 'Αβέρωφ, παρά τήν πικρία του, φέρθηκε, κατά 

-
\ 
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Πρώτος χαιρετισμ6ς άπ6 τήv Προεδρική Φρουρά. 
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τήν πρώτη τουλάχιστον φάση, μέ άξιοπρέπεια καί 

έντιμότητα. Καί λέγω κατά τήν πρώτη φάση, γιατί 

άργότερα, έπηρεαζόμενος άπό τό περιβάλλον του, 

πολιτικό καί οiιωγενειακό, άρχισε νά διαφοροποιεί

ται σάν όμαδάρχης μέσα στό κόμμα καί νά θέτει σέ 

δοκιμασία τήν ένότητά του. 

)) Τό ίδιο θά μπορούσα νά πώ καί γιά τόν κ. Ράλλη. 
Πιστεύω δτι, άν έχανε τήν έκλογή, δέν θά έπιχειρού

σε βέβαια νά διασπάσει τό κόμμα, άλλά θά άπεσύρε

το τής πολιτικής. Σέ μία στιγμή μάλιστα, πρίν τούς 

καλέσω δλους στό σπίτι μου γιά νά τούς δεσμεύσω, 

μού είπε δτι σέ περίπτωση άποτυχίας του θά ήθελε νά 

έκλεγεί εύρωβουλευτής. 

)) 'Η συμπεριφορά αύτή τών δύο συνεργατών μου 
δέν έσήμαινε βέβαια δτι έστερούντο ήθους προσωπι

κού καί πολιτικού. 'Απεδείχθη δμως δτι τό πολιτικό 

κλίμα τής 'Ελλάδος είναι Ισχυρότερο άπό όρισμένες 

πολιτικές άρχές. 

))Πάντως, δλα αύτά μέ άπογοήτευσαν βαθύτατα. 

Γιατί άποδείκνυαν δτι είναι δύσκολο, άν δχι άδύνα

το, νά λειτουργήσουν στήν 'Ελλάδα κόμματα δημο

κρατικά όργανωμένα. 'Αγωνίστηκα μεθοδικά καί έπί
μονα νά θεμελιώσω τή Νέα Δημοκρατία Ιδεολογικά 

καί όργανωτικά, έπάνω σέ βάσεις δημοκρατικές, γιά 

νά τής έξασφαλίσω συνοχή καί μακροβιότητα. VΗλ

πιζα δτι θά δημιουργούσα ενα προηγούμενο πού θά 

άνάγκαζε δλα τά άλλα κόμματα νά τό μιμηθούν, γιά 

νά διαμορφωθεί ή πολιτική μας ζωή κατά τά δυτικο

ευρωπαϊκά πρότυπα. 

))Προσπάθησα νά πείσω τούς 'Έλληνες δτι, γιά 

νά έχουν όμαλή, δημοκρατική ζωή, πρέπει νά άπο

κτήσουν κόμματα μακρόβια. Καί δτι, γιά νά τά άπο

κτήσουν, θά πρέπει νά έντάσσονται σέ αύτά, δχι χά

ριν τού Α ή τού Β άρχηγού τους, άλλά γιατί πιστεύ

ουν στήν Ιδεολογία τους, στό πρόγραμμά τους καί 

τήν δημοκρατική τους όργάνωση. Γιατί μόνο μέ αύ

τόν τόν τρόπο θά μπορούσε ή πορεία, ή συνοχή καί ή 

δύναμις τών κομμάτων νά μή έπηρεάζεται άπό τήν 

τύχη τού έκάστοτε άρχηγού των. 

))Φοβούμαι δτι ή προσπάθειά μου αύτή δέν άπέ

δωσε τό άποτέλεσμα πού περίμενα. 'Η έμπειρία πού 

άπεκομίσαμε άπό τήν περίπτωση τής Νέας Δημο

κρατίας, ή όποία θά είχε άσφαλώς διαλυθεί χωρίς τίς 

δικές μου παρεμβάσεις, δέν δικαιολογεί αίσιοδοξία 

γιά τό μέλλον. Οί 'Έλληνες έξακολουθούν νά πιστεύ

ουν περισσότερο σέ πρόσωπα παρά σέ iδέες- καί 

άποδεικνύουν μέ τόν τρόπο αύτό δτι στερούνται δη

μοκρατικής νοοτροπίαρ) 141 • 
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ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑ·Ι·ΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ>> 

('Ανακοίνωση Γ. Κοντογεώργη, 27 Μαίου 1979) 

Σύμφωνα μέ τίς ίδρυτικές Συνθήκες , κάθ~ Εύρωπαϊκή χώρα 

πού προσχωρεί στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες πρέπει ν' άποδεχθεί 

τό κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή τό νομικό καί οίκονομικό πλαί

σιο πού διέπει τήν λειτουργία τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, ρυ

θμίζει τίς σχέσεις τών χωρών-μελών μεταξύ τους καί μέ τίς τρίτες 

χώρες καί προσδιορίζει τά πλαίσια τής πολιτικής τών χωρών-με

λών τής Κοινότητος σέ δλους τούς τομείς τής οίκονομικής καί 

κοινωνικής δραστηριότητος. 

Τό Κοινοτικό Δίκαιο πού άποτελείται άπό τίς ίδρυτικές Συνθή

κες, δπως τροποποιήθηκαν καί συμπληρώθηκαν η έρμηνεύθηκαν 

καί άπό τό παράγωγο δίκαιο, πού άποτελείται άπό τούς κανονι

σμούς, τίς άποφάσεις, όδηγίες καί συστάσεις πού εκδίδουν τά άρ

μόδια κοινοτικά όργανα, άποτελείται άπό 25.000 περίπου σελίδες. 
Οί διαπραγματεύσεις μας μέ τίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες βασί

σθηκαν στήν άρχή δτι τά προβλήματα προσαρμογής πού θά προέ

κυπταν άπό τήν προσχώρηση τής ' Ελλάδος, ε πρεπε νά ρυθμι

στούν μέ μεταβατικές ρυθμίσεις καί όχι μέ τροποποίηση τών κοι

νοτικών κανονισμών, καθώς καί δτι οί μεταβατικές ρυθμίσεις 

επρεπε νά λαμβάνουν ύπ' όψη τήν άνάγκη μιiiς συνολικής Ισορ

ροπίας τών άμοιβαίων πλεονεκτημάτων. 

Στήν ίδια άρχή βασίσθηκαν καί οί διαπραγματεύσεις γιά τήν 

πρώτη διεύρυνση τής Κοινότητος μέ τήν προσχώρηση τής Μ . 

Βρετανίας, Δανίας, καί 'Ιρλανδίας. 

Πρός τόν σκοπό αύτό i:γινε εξέταση του κοινοτικού παραγώ

γου δικαίου κατά τομέα καί σύγκριση μέ τό άντίστοιχο έλληνικό 

δίκαιο, διαπιστώθηκαν τά σημεία συγκρούσεων του έλληνικοu δι

καίου πρός τό κοινοτικό η τά κενά πού παρουσιάζει τό έλληνικό 

δίκαιο, καί προσδιορίσθηκαν οί άναγκαίες προσαρμογές. 

"Εγινε έπίσης άπό μέρους μας ούσιαστική εκτίμηση τών δυνα

τοτήτων τής οίκονομίας μας σέ δλους τούς τομείς γιά τήν άμεση, 

μέ τήν προσχώρησή μας, εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος, 

καί άπό κοινοu μέ τήν Κοινότητα εξέταση τών άναγκαίων μεταβα

τικών ρυθμίσεων, ωστε νά εξασφαλισθεί ή όμαλή προσαρμογή τής 

οiκονομίας μας στό κοινοτικό καθεστώς. 

οι μεταβατικές ρυθμίσεις καί παρεκκλίσεις άπό τό κοινοτικό 

καθεστώς πού συμφωνώθηκαν, καθώς καί οί άναγκαίες προσαρμο

γές τών Συνθηκών, περιλαμβάνονται στήν Πράξη «περί τών δρων 

Προσχωρήσεως τής ·Ελλάδος καί τών προσαρμογών τών Συνθη

κών» πού είναι προσηρτημένη στή Συνθήκη Προσχωρήσεως, κα

θώς καί στά συνημμένα σ ' αύτή Παραρτήματα, Πρωτόκολλα, Δη

λώσεις καί λοιπά ί:γγραφα καί είναι περιληπτικά οί άκόλουθες: 

I. ΜΕΤΑΒΑτΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 

Συμφωνήθηκε κατ' άρχήν γενική μεταβατική περίοδος πέντε 

ετών πού άρχίζει άπό τήν ήμέρα πού θά τεθοuν σέ έφαρμογή ο{ 

συνθήκες, δτjλαδή άπό τήν Ιη 'Ιανουαρίου 1981, καί τελειώνει 
στίς 31 Δεκεμβρίου 1985, δηλαδή !\να ετος περίπου μετά τό τέλος 
τής μεταβατικής περιόδου τών είκοσι δύο έτών πού προέβλεπε γιά 

τήν τελωνειακή ενωση ή Συμφωνία Συνδέσεως. 

'Υπάρχουν δμως περιπτώσεις στίς όποίες ή μεταβατική περίο

δος είναι συντομότερη καί σέ δύο περιπτώσεις ή μεταβατική περί

οδος όρίσθηκε σέ έπτά χρόνια. • Επταετής μεταβατική περίοδος 
συμφωνήθηκε γιά δύο άγροτικά προϊόντα, δηλαδή γιά τά ροδάκι

να καί τήν τομάτα, νωπά καί μεταποιημένα, καθώς καί γιά τήν 

άμοιβαία άναστολή τής έφαρμογής του δικαιώματος έλευθέρας 

κυκλοφορίας τών έργαζομένων, πού θά έφαρμοσθεί άπό τήν Ιη 

'Ιανουαρίου 1988. 
Μέχρι τήν 31 η Δεκεμβρίου 1985 θά είναι δυνατή ή έφαρμογή 

άπό τήν ·Ελλάδα η τήν Κοινότητα, σύμφωνα μέ όρισμένη διαδι

κασία, μέτρων διασφαλίσεως σέ περίπτωση σοβαρών δυσχερειών 

σέ κάποιο τομέα οίκονομικής δραστηριότητος η δυσκολιών πού 

θά μπορούσαν νά έπηρεάσουν σοβαρά τήν οίκονομική κατάσταση 

μιiiς περιφέρειας. 

Τά λαμβανόμενα μέτρα άποβλέπουν στήν άποκατάσταση τής 

ισορροπίας στόν συγκεκριμένο τομέα καθώς καί τήν προσαρμογή 

του στήν οίκονομία τής Κοινής 'Αγορiiς. 

'Ανάλογη ρήτρα διασφαλίσεως ύπήρχε καί μεταξύ τών !\ξι άρ

χικών μελών τής Κοινότητος καί τών τριών νέων, κατά τήν προη

γουμένη διεύρυνση, άποβλέπει δέ, δπως είναι αύτονόητο, στήν 

προστασία του άσθενέστερου μέρους. 

'Από τά στοιχεία πού εχουμε ύπ' όψη μας, κατά τήν προηγου

μένη διεύρυνση, έπίκληση καί έφαρμογή τής ρήτρας διασφαλίσε

ως εγινε σχεδόν άποκλειστικά άπό τά νέα μέλη . 

Ειδικά γιά τήν γεωργία, λόγφ του φθαρτού χαρακτήρος όρισμέ

νων προϊόντων καί τής εύαισθησίας τής άγορiiς, δ γενικός μηχα

νισμός διασφαλίσεως προβλέπει τήν δυνατότητα λήψεως άποφά

σεως άπό τήν 'Επιτροπή έντός συντομοτάτου χρόνου. 

Κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, θά μπορούν νά 

ληφθούν άπό τά κράτη-μέλη τής σημερινής Κοινότητος η άπό τήν 

·Ελλάδα, σύμφωνα μέ όρισμένη διαδικασία, καί μέτρα προστασί

ας κατά τής άσκήσεως ντάμπιγκ. 
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2. ΣΥΜΜΕτΟΧΉ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 

'Από τi'jς πρώτης ήμέρας τi'jς έντάξεως καί άνεξάρτητα άπό τίς 

μεταβατικές ρυθμίσεις 1'\ τίς προσωρινές παρεκκλίσεις πού συμ
φωνήθηκαν, ή 'Ελλάς θά συμμετέχει πλήρως καί ίσότιμα μέ τά 

παλαιά μέλη, χωρίς καμιά διάκριση, σέ δλα τά θεσμικά δργανα 

καί τίς 'Επιτροπές Διαχειρίσεως τi'jς Κοινότητος, καθώς καί στή 

λήψη τών κοινοτικών άποφάσεων. 

'Ο άριθμός τών βουλευτών τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου αύ

ξάνεται άπό 410 σέ 434, γιά τή συμμετοχή 24 'Ελλήνων βουλευ
τών, δσων δηλαδή έκλέγει καί τό Βέλγιο πού εχει πληθυσμό κατά 

τι μεγαλύτερο άπό τήν 'Ελλάδα. 

'Επειδή ο! εκλογές γιά τούς βουλευτές τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοι

νοβουλίου διά καθολικής μυστικής ψηφοφορίας διεξάγονται άπό 

7 εως 10 'Ιουνίου 1979, ταυτόχρονα σέ δλες τίς χώρες-μέλη τής 
Κοινότητος καί ή 'Ελλάς δέν μπορεί νά συμμετάσχει σ' αύτές, 

άφοϋ ή Συνθήκη τής Προσχωρήσεως δέν εχει έπικυρωθεί καί δέν 

εχει τεθεί σέ εφαρμογή, προβλέπεται μέ μεταβατική διάταξη δτι ή 

'Ελλάς θά διενεργήσει μόνη της έκλογές γιά τήν έκλογή τών 

βουλευτών της στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έντός τοϋ !:τους 

1981. Μέχρι τής ήμέρας τής διεξαγωγής τών έκλογών αύτών, ή 
'Ελλάς θά έκπροσωπείται άπό I 'Ιανουαρίου 1981 στό Εύρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο άπό βουλευτές τοϋ Έθνικοϋ Κοινοβουλίου πού θά 

ύποδείξει ή Βουλή, κατ' άναλογίαν τής δυνάμεως τών κομμάτων. 

'Η 'Ελλάς θά συμμετέχει στό Συμβούλιο τών 'Υπουργών τής 

Κοινότητος πού θ' άποτελείται άπό Ιης 'Ιανουαρίου 1981 άπό 
δέκα μέλη . Κατά τήν λήψη άποφάσεων ύπό τοϋ Συμβουλίου, στίς 

περιπτώσεις πού δέν άπαιτείται δμοφωνία, άλλά ειδική πλειοψη

φία, ή 'Ελλάς θά διαθέτει πέντε ψήφους έπί συνόλου 63 ψήφων, 
δσους δηλαδή ψήφους διαθέτη τό Βέλγιο καί ή 'Ολλανδία. Γιά νά 

σχηματισθεί ή είδική πλειοψηφία άπαιτοϋνται 45 ψήφοι, έφ' 
δσον ύπάρχει πρόταση τής 'Επιτροπής 1'\ 45 ψήφοι πού νά περι
λαμβάνουν ύπέρ τής άποφάσεως τουλάχιστον εξι χώρες-μέλη, 

στίς άλλες περιπτώσεις. 

Ή 'Ελλάς θά προεδρεύει τοϋ Συμβουλίου 'Υπουργών, δπως 

καί ο! άλλες χώρες-μέλη κατ' άλφαβητική σειρά, σύμφωνα μέ τήν 

όνομασία τής χώρας στίς έθνικές γλώσσες. Κατά συνέπεια ή 'Ελ

λάς θ' άσκεί τήν προεδρία μετά τήν Δυτική Γερμανία καί πρό τής 

Γαλλίας. 'Η σειρά της γιά τήν άσκηση τής Προεδρίας γιά πρώτη 

φορά θά συμπέσει στό δεύτερο έξάμηνο τοϋ 1983. 
'Η είδική πλειοψηφία πού άπαιτείται κατά τό άρθρο 95 τής 

Συνθήκης ΕΚΑΧ γιά δρισμένες προσαρμογές τής Συνθήκης άνα

βιβάζεται, μετά τήν προσχώρηση τής 'Ελλάδος, σέ 9/10 τών με
λών, άντί τών 8/9 πού άπαιτοϋνται σήμερα. 

Γιά τήν έκπροσώπηση τής 'Ελλάδος στήν 'Επιτροπή τών Εύ

ρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ άριθμός τών 'Επιτρόπων αύξάνεται άπό 

δέκα τρείς σέ δέκα τέσσερις. Ο! τέσσερις μεγάλες χώρες, Γαλλία, 

Γερμανία, 'Ιταλία, Μ. Βρετανία, ύποδεικνύουν άπό δύο 'Επιτρό

πους καί δλες ο! άλλες χώρες άπό ενα. 

'Ο άριθμός τών μελών τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Δικαστηρίου αύξάνε

ται κατά ενα, γιά τή συμμετοχή "Ελληνος δικαστοϋ. 

'Η σύνθεση τοϋ 'Ελεγκτικοϋ Συνεδρίου διευρύνεται καί δ άρι

θμός τών μελών του αύξάνεται άπό εννέα σέ δέκα, ό\στε νά κατα

στεί δυνατή ή συμμετοχή ένός μέλους έλληνικής ύπηκοότητος. 

'Ο άριθμός τών μελών τής Κοινωνικής καί Οίκονομικής 'Επι

τροπής αύξάνεται κατά δώδεκα μέλη γιά τήν συμμετοχή άριθμοϋ 

'Ελλήνων εκπροσώπων, ϊσου πρός τό Βέλγιο καί τήν 'Ολλανδία. 

Ή προσχώρηση τής 'Ελλάδος συνεπάγεται τήν συμμετοχή 

της στήν Διοίκηση τής Εύρωπαϊκής Τραπέζης 'Επενδύσεων. 

'Από I ης 'Ιανουαρίου 1981 τό Συμβούλιο τών Διοικητών τής 
Τραπέζης θ' άποτελείται άπό δέκα μέλη μέ τήν προσθήκη καί τοϋ 

άρμοδίου 'Έλληνα Ύπουργοϋ. Τά μέλη τοϋ Συμβουλίου Διοική

σεως τής Τραπέζης πού άνέρχονται σήμερα σέ δεκαοκτώ τακτικά, 

αύξάνονται μετά τήν ενταξη τής 'Ελλάδος σέ δεκαεννέα καί τών 

άναπληρωτών σέ ενδεκα, άντί δέκα σήμερα. 

'Η 'Ελλάς θά συμμετέχει έπίσης στή Συμβουλευτική 'Επι

τροπή τής Κοινότητος· Ανθρακος καί Χάλυβος πού θά περιλαμβά

νει τρείς 'Έλληνες, καί σέ δλα τά άλλα Συμβούλια καί 'Επιτροπές 

πού λειτουργοϋν στούς κόλπους τών Κοινοτήτων. 

Κατά τό διάστημα τi'jς ένδιαμέσου περιόδου μεταξύ τi'jς ύπο

γραφής τής Συνθήκης καί τi'jς θέσεως αύτής σέ έφαρμογή τήν Ι η 

'Ιανουαρίου 1981, προβλέπεται διαδικασία διαβουλεύσεων μετά 
τi'jς ·Ελλάδος, κατά τήν όποία ή ·Ελλάς θά γνωμοδοτεί έπί τών 

μεταβολών τοϋ κοινοτικοϋ κεκτημένου, καθώς καί έπί τών σχεδί

ων προσανατολισμοϋ καί τών προγραμμάτων κοινής δράσεως. 'Η 

διαδικασία εΙ ναι δμοια μέ έκείνη πού έφαρμόσθηκε κατά τήν προ

ηγουμένη διεύρυνση τής Κοινότητος, καί εξασφαλίζει τήν προ

στασία τών έλληνικών συμφερόντων κατά τήν ένδιάμεση περίοδο 

μέχρι τής Ιης 'Ιανουαρίου 1981. 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ·Ι·ΟΝΤΩΝ 

Γιά τήν πλήρη έφαρμογή τi'jς τελωνειακής ένώσεως στά βιο

μηχανικά προϊόντα προβλέπεται πενταετής μεταβατική περίοδος 

πού άρχίζει τήν I η 'Ιανουαρίου 1981. Στό διάστημα αύτό θά κα
ταργηθοϋν οί δασμοί έπί τών είσαγωγών στήν 'Ελλάδα βιομηχα

νικών προϊόντων, προερχομένων άπό τίς χώρες τής Κοινότητος. 

'Ως δασμοί βάσεως γιά τόν ύπολογισμό τών διαδοχικών μειώσεων 

λαμβάνονται οί δασμοί πού θά ίσχύουν στήν 'Ελλάδα τήν Ιη 

'Ιουλίου 1980. Οί δασμοί αύτοί θά καταργηθοϋν σύμφωνα μέ τίς 
άκόλουθες διαδοχικές μειώσεις: 

- τήν Ι η 'Ιανουαρίου ι981 θά μειωθοϋν κατά ιΟ% 

- τήν I η 'Ιανουαρίου 1982 θά μειωθοϋν κατά 10% άκόμη καί 
θά δρισθοϋν στό 80% τοϋ δασμοϋ βάσεως 

- άκολουθοϋν τέσσερις μειώσεις άπό 20% έκάστη πού θά 
πραγματοποιηθοϋν τήν Ιη 'Ιανουαρίου έκάστου τών έτών 1983, 
ι 984, 1985 καί 1986. 

Τήν I 'Ιανουαρίου 1986 οί δασμοί θά ί:χουν καταργηθεί όλο
σχερώς. 

Γιά τά έλληνικά βιομηχανικά προϊόντα πού είσάγονται στήν 

Κοινότητα οί δασμοί !:χουν ήδη καταργηθεί βάσει τής Συμφωνίας 

Συνδέσεως. 

Κάθε φορολογική έπιβάρυνση iσοδυνάμου άποτελέσματος 

πρός τούς δασμούς, καταργείται μέ τόν αύτό ρυθμό, έκτός έκείνων 

πού θά έπιβληθοϋν μετά τήν Ιη 'Ιανουαρίου 1979 πού θά καταρ
γηθοϋν κατά τήν ήμέρα τής έντάξεως. 

Οί δασμοί καί ο! φόροι ισοδύναμου άποτελέσματος έπί τών 

έξαγωγών στίς σχέσεις 'Ελλάδος-Κοινότητος καταργοϋνται τήν 

ι η 'Ιανουαρίου 1981. 
Ή 'Ελλάς θά έφαρμόσει τό κοινό έξωτερικό δασμολόγιο έπί 

τών είσαγωγών βιομηχανικών προϊόντων τρίτων χωρών. 

0{ διαφορές μεταξύ τοϋ ίσχύοντος σήμερα έλληνικοϋ δασμο
λογίου καί τοϋ κοινοϋ έξωτερικοϋ δασμολογίου, θά έξαφανισθοϋν 

προοδευτικά στό διάστημα τής πενταετοϋς μεταβατικής περιόδου. 

Ή 'Ελλάς θά εφαρμόσει άπό τής Ι ης 'Ιανουαρίου 1981 τήν 
όνοματολογία τοϋ κοινοϋ έξωτερικοϋ δασμολογίου, δύναται δμως 

νά διατηρήσει έντός τών δασμολογικών κλάσεων ειδικές ύποδιαι

ρέσεις. 

·Η γενική προτίμηση 8% πού ίσχύει στήν ·Ελλάδα ύπέρ τής 
έλληνικής βιομηχανίας κατά τίς κρατικές προμήθειες, καταργεί

ται κατά τό διάστημα τής μεταβατικi'jς περιόδου καί κατά τόν 

ρυθμό πού προβλέπεται γιά τήν κατάργηση τών δασμών. 

Οί ποσοτικοί περιορισμοί στήν είσαγωγή καί τήν έξαγωγή καί 

κάθε μέτρο ισοδυνάμου άποτελέσματος πρός περιορισμούς είσα

γωγών η έξαγωγών πού ύφίσταται μεταξύ 'Ελλάδος καί Κοινότη

τος, ύπό τήν σημερινή της σύνθεση, καταργοϋνται κατά τήν ήμέ

ρα τής έντάξεως. 

'Η κατάργηση περιλαμβάνει, γιατί θεωροϋνται μέτρα iσοδύ-
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ναμα πρός περιορισμούς είσαγωγ&ν, τό ίσχϋον σήμερα σύστημα 

θεωρήσεως τιμολογίων είσαγωγής καί έξαγωγής, τό σύστημα τ&ν 

άδειων είσαγωγής τοϋ πίνακα «Α» καί ύπό όρισμένες προϋποθέ

σεις τό σύστημα κανονισμοϋ τιμών ( άγορανομικ&ν τιμών) έφ' 
δσον εχει ώς άποτέλεσμα τόν περιορισμό στίς είσαγωγές κοινοτι

κών προϊόντων στήν 'Ελλάδα. 

'Η 'Ελλάς, κατ' έξαίρεση, θά εχει τό δικαίωμα νά διατηρήi:πι 
έναντι τής Κοινότητος ύπό τήν σημερινή της σύνθεση ποσοτικούς 

περιορισμούς είσαγωγής γιά τά δέκα τέσσερα προϊόντα πού περι

λαμβάνονται στό συνημμένο στή Συνθήκη είδικό Παράρτημα, στό 

όποίο όρίζονται καί οί ποσοστώσεις τοϋ πρώτου έτους τής έντά

ξεως . 

Κατ' άρχήν ό έτήσιος ρυθμός αόξήσεως των ποσοστώσεων 

είναι 25% γιά τίς ποσοστώσεις πού όρίζονται σέ Εόρωπαϊκές Λο

γιστικές Μονάδες (Ε.Λ.Μ.) καί 20% γιά δσες όρίζονται σέ ποσό
τητα. 

Κατά παρέκκλιση τής διατάξεως πού προβλέπει άμεση κατάρ

γηση άπό τής έντάξεως τ&ν μέτρων ίσοδυνάμου άποτελέσματος, 

πρός τούς περιορισμούς των είσαγωγ&ν, οί προκαταβολές έπί των 

είσαγωγ&ν πού θά ίσχύουν στήν 'Ελλάδα τήν 31 Δεκεμβρίου 1980 
θά καταργηθοϋν σέ τέσσερις δόσεις άπό 25% έκάστη άπό τής I ης 
'Ιανουαρίου 1981. Τήν ίδια ήμέρα θά καταργηθεί καί τό σύστημα 
τής πληρωμής τοίς μετρητοίς γιά τήν είσαγωγή όρισμένων προϊ

όντων. 

Γιά τήν συμμετοχή των προμηθευτών τής Κοινότητος στούς 

διαγωνισμούς γιά κρατικές προμήθειες, πού σήμερα γίνονται δε

κτοί μόνο 'Έλληνες, προβλέπεται μεταβατική περίοδος δύο έτ&ν, 

μετά τή λήξη τής όποίας θά έφαρμοσθεί τό κοινοτικό καθεστώς. 

Τά μονοπώλια έμπορικοϋ χαρακτήρος θά διαρρυθμισθοϋν 

προοδευτικά στό διάστημα τής πενταετοϋς μεταβατικής περιόδου 

άπό I ης Ίανοuαρίου 1981, κατά τρόπον ό\στε τήν 31 Δεκεμβρίου 
1985 ν' άποκλεισθεί κάθε διάκριση είς βάρος τ&ν ύπηκόων τ&ν 
κρατών-μελών τής Κοινότητος ύπό τή σημερινή της σύνθεση. Τό 

αότό ίσχύει καί γιά τήν Κοινότητα. 

' Η 'Επιτροπή τ&ν Εόρωπαϊκ&ν Κοινοτήτων θά προβεί σέ συ

στάσεις ώς πρός τόν τρόπο καί τόν ρυθμό τής προσαρμογής. 

Τά άποκλειστικά δικαιώματα είσαγωγής (μονοπώλια είσαγω

γής) καταργοϋνται προοδευτικά έντός τής πενταετοϋς μεταβατι

κής περιόδου. Τά άποκλειστικά δικαιώματα έξαγωγής καταργοϋν

ται άπό Ιης 'Ιανουαρίου 1981 . 
Γιά τήν έφαρμογή τ&ν συμφωνηθέντων στόν τομέα τής τελω

νειακής ένώσεως προβλέπεται διαδικασία διοικητικής συνεργα

σίας. 

Μέ τίς μεταβατικές ρυθμίσεις πού συμφωνήθηκαν στόν τομέα 

τής τελωνειακής ένώσεως καί τής έλευθέρας κυκλοφορίας των 

βιομηχανικών προϊόντων έξασφαλίζονται στήν έλληνική βιομη

χανία καί βιοτεχνία, μέχρι τέλους τοϋ 1985, ίκανοποιητικά περι
θώρια χρόνου γιά τήν προσαρμογή στίς συνθήκες έλευθέρου άν

ταγωνισμοϋ τής Κοινότητος, πού συνολικά φθάνουν τά 6,5 έτη 
άπό σήμερα. 

Δέν πρέπει άλλωστε νά παραγνωρισθεί τό γεγονός δτι ή ίσχύ

ουσα Συμφωνία Συνδέσεως προβλέπει δτι οί δασμοί καί ολοι οί 

φόροι ίσοδυνάμου άποτελέσματος, ώς καί ο! περιορισμοί έπί τ&ν 

είσαγωγ&ν στήν 'Ελλάδα άπό τήν Κοινότητα, καταργοϋνται ενα 

έτος ένωρίτερα, δηλαδή τήν Ι η Νοεμβρίου 1984. 

4. ΠΡQ-Ι ·ΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑ· Ι ·ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 

ΚΑΙ ΧΑΛ ΥΒΟΣ (ΕΚΑΧ) 

Γιά τήν κατάργηση τ&ν δασμών έπί τ&ν προϊόντων άνθρακος 

χάλυβος, πού δέν περιλαμβάνονται στή Συμφωνία Συνδέσεως, 

προβλέπεται πενταετής μεταβατική περίοδος άπό Ι ης 'Ιανουαρίου 

1981 δπως καί γιά τά άλλα βιομηχανικά προϊόντα. 
'Η ίδια μεταβατική περίοδος ίσχύει καί γιά τήν προοδευτική 

έφαρμογή έκ μέρους τής 'Ελλάδος τοϋ ενοποιημένου δασμολογί-

ου τής ΕΚΑΧ έναντι τρίτων χωρών, μέ πέντε μειώσεις άπό 20% 
τής διαφοράς μεταξύ έλληνικοϋ δασμολογίου καί δασμολογίου 

τής ΕΚΑΧ, άρχής γενομένης άπό τήν !η 'Ιανουαρίου 1982. 
Γιά τούς λιγνίτες ή 'Ελλάς διατηρεί τό δικαίωμα νά διατηρή

σει είσαγωγικό δασμό 5% καί μετά τή λήξη τής μεταβατικής 
περιόδου. Γιά τά παλαιοσίδερα, τά σημερινά κράτη-μέλη καί ή 

'Ελλάς μποροϋν νά διατηρήσουν περιορισμούς έξαγωγής γιά 

περίοδο δύο έτ&ν άπό τής !ης 'Ιανουαρίου 1981. 
Συμφωνήθηκε πενταετής άναστολή ύπέρ τής 'Ελλάδος γιά τήν 

έφαρμογή των καταλόγων τιμών των βιομηχανιών χάλυβος, γιά τά 

χαλυβουργικά προϊόντα καί γιά τό δικαίωμα τ&ν έλληνικ&ν βιο

μηχανιών νά όρίζουν περισσότερα τοϋ ένός σημεία έκκινήσεως 

των τιμών των προϊόντων τους. 'Από τής ύπογραφής τής Συνθή

κης Προσχωρήσεως μέχρι Ι 'Ιανουαρίου 1981, προβλέπονται συ
στηματικές διαβουλεύσεις μέ τήν 'Επιτροπή τ&ν Εόρωπαϊκ&ν 

Κοινοτήτων, γιά νά διευκολυνθεί ή 'Ελλάς νά έφαρμόσει, άμέσως 

άπό τής είσόδου της στήν Κοινή 'Αγορά, τά μέτρα πού έφαρμό

ζονται άπό τήν Κοινότητα γιά τήν προστασία τής κοινοτικής χα

λυβουργίας. 

"Ολες αότές οί ρυθμίσεις δίνουν στήν έλληνική χαλυβουργία 

δλες τίς δυνατότητες καί τά περιθώρια χρόνου, όχι μόνο νά προ

σαρμοσθεί όμαλά στό κοινοτικό καθεστώς, άλλά καί νά έπωφελη

θεί άπό τά κοινοτικά μέτρα προστασίας τής χαλυβουργίας γιά τήν 

περαιτέρω άνάπτυξή της. 

5. ΓΕΩΡΓΙΑ 

Γιά τά Ι'yεωργικά προϊόντα συμφωνήθηκε γενική μεταβατική 

περίοδος πέντε έτ&ν, έκτός άπό τά ροδάκινα καί τίς τομάτες, νωπά 

καί μεταποιημένα, γιά τά όποία συμφωνήθηκε μεταβατική περίο

δος έπτά έτ&ν. 

Γιά δσα προϊόντα διαπιστωθεί κατά τήν ενταξη διαφορά μετα

ξύ τ&ν κοινοτικών καί τ&ν έλληνικ&ν τιμών, ή προσέγγιση τ&ν 
τιμών, γιά τήν κάλυψη τής προκυπτούσης διαφοράς, θά πραγμα

τοποιείται στό διάστημα τής μεταβατικής περιόδου πέντε έτ&ν, 

έκτός τ&ν νωπών ροδακίνων καί τοματών πού ή προσέγγιση τιμών 

θά πραγματοποιηθεί σέ έπτά έτη. 'Η πρώτη προσέγγιση τιμών θά 

γίνει γιά κάθε προϊόν στίς άρχές τής πρώτης περιόδου έμπορίας 

(συγκομιδής) μετά τήν Ιη 'Ιανουαρίου 1981. 
Τό Συμβούλιο μπορεί ν ' άποφασίσει τήν άμεση έφαρμογή τ&ν 

κοινοτικών τιμών στήν 'Ελλάδα στίς περιπτώσεις πού ή διαφορά 

τιμών είναι έλάχιστη . Στίς περιπτώσεις πού οί έλληνικές τιμές 

είναι άνώτερες τ&ν κοινοτικών, ή διαφορά θά έξαφανισθεί στό 

διάστημα τής μεταβατικής περιόδου. Οί περιπτώσεις αότές είναι 

έλάχιστες. 

'Η άπόκλιση μεταξύ έλληνικ&ν καί κοινοτικών τιμών θά ύπο

λογισθεί μέ βάση μιά άντιπροσωπευτική περίοδο συγκρίσεως πού 

θά καθορισθεί γιά κάθε προϊόν. 

'Εν πάση περιπτώσει, ό 'Έλληνας παραγωγός θά έξασφαλίζει 

τουλάχιστον τό είσόδημα πού είχε πρό τής έντάξεως. 

Κατά τό διάστημα τής μεταβατικής περιόδου, στίς περιπτώσεις 

πού ύπάρχει διαφορά τιμών, μεταξύ Κοινότητος καί 'Ελλάδος, καί 

μέχρι τής προσεγγίσεως αότ&ν, θά έφαρμόζονται έξισωτικά ποσά 
προσχωρήσεως, ό\στε νά έξαφανίζεται ή διαφορά τιμών καί νά 

έξασφαλίζονται ίσοι δροι άνταγωνισμοϋ, σύμφωνα μέ τίς yενικές 
άρχές τής Συνθήκης τής Ρώμης καί τούς κανονισμούς περί όργα

νώσεως κοινής άγοράς τ&ν άγροτικ&ν προϊόντων. Ε!δικές ρυθμί

σεις έξισώσεως τ&ν τιμών προβλέπονται γιά όρισμένα άγροτικά 

προϊόντα, λόγφ τής ίδιομορφίας πού παρουσιάζουν. 

Τά έξισωτικά ποσά προσχωρήσεως καταβάλλονται άπό τήν 

έξάγουσα χώρα η είσπράττονται άπό τήν είσάγουσα χώρα. 

Στίς περιπτώσεις πού καταβάλλονται άπό τήν έξάγουσα χώρα, 

καλύπτονται άπό τό Εόρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. 

Γιά τά άγροτικά προϊόντα πού ύπάρχει κατά τήν ένταξη κοινή 

όργάνωση άγοράς, ή 'Ελλάς θά έφαρμόσει άπό τής Ι ης 'Ιανουα-
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ρίου 1981 τό καθεστώς πού έφαρμόζεται εντός τής Κοινότητος ώς 
πρός τούς δασμούς καί φόρους Ισοδυνάμου άποτελέσματος τούς 

ποσοτικούς περιορισμούς καί τά μέτρα Ισοδυνάμου αποτελέσμα

τος. 

Γιά τά προϊόντα πού δέν ύπάρχει κατά τήν ένταξη κοινή όργά

νωση αγοράς, οί δασμοί καί οί φόροι Ισοδυνάμου αποτελέσματος 

στό έμπόριο μεταξύ 'Ελλάδος καί Κοινότητος ύπό τή σημερινή 

της σύνθεση, καταργοuνται προοδευτικά, στό διάστημα τής μετα

βατικής περιόδου. 

Προοδευτικά έπίσης θά τεθεί σέ έφαρμογή έκ μέρους τής • Ελ
λάδος τό κοινό έξωτερικό δασμολόγιο γιά δσα γεωργικά προϊόντα 

εΙσπράττεται δασμός κατά τήν εiσαγωγή εκ του έξωτερικοu. 

Στίς περιπτώσεις πού ή ·Ελλάς θά εΙσαγάγει κατά τήν ενταξη 

τούς δασμούς του κοινοu έξωτερικοu δασμολογίου, οί μειώσεις 

δασμών έναντι τής Κοινότητος θά γίνουν έπί τοu χαμηλότερου 

δασμοί) μεταξύ τών ελληνικών δασμών βάσεως ή των δασμών του 

κοινοu έξωτερικοu δασμολογίου. 

Ή 'Ελλάς θά εφαρμόσει από τής Ιης 'Ιανουαρίου 1981 καί 

γιά τά αγροτικά προϊόντα, τά όποία περιλαμβάνονται στό Παράρ

τημα 11 τής Συνθήκης τής Ρώμης, τήν όνοματολογία του κοινοu 
έξωτερικοu δασμολογίου. 

Οί έθνικές ενισχύσεις πού είναι άσυμβίβαστες μέ τό κοινοτικό 

καθεστώς θά καταργηθοuν μετά τήν ένταξη, είτε σταδιακά, είτε 

αμέσως. 

Οί έθνικές ένισχύσεις έξαγωγής, έφ' δσον δέν χαρακτηpΊ
σθοuν ώς ενισχύσεις πρός τήν παραγωγή, θά καταργηθοuν άμέσως 

μετά τήν ένταξη. Γιά τά σταφύλια πού χορηγοuμε έξαγωγική ένί

σχυση θά εξετασθεί ή άντικατάστασή της μέ ένίσχυση στήν πα

ραγωγή, γιά νά μή μειωθεί τό εΙσόδημα τών παραγωγών. 

Μεταβολές τών έλληνικών τιμών αγροτικών προϊόντων καί 

ένισχύσεων στήν παραγωγή από τής ύπογραφής τής Συνθήκης 

Προσχωρήσεως μέχρι τής έντάξεως θά πραγματοποιοuνται μόνον 

κατόπιν διαβουλεύσεων καί άπό κοινοί) έξετάσεως κάθε περιπτώ

σεως μέ τήν Κοινότητα. 

Οί κοινοτικές ένισχύσεις στήν παραγωγή θά χορηγηθοuν καί 

στά δμοια ελληνικά προϊόντα. 

"Αν κατά τήν ένταξη δέν ύπάρχει έλληνική ένίσχυση στόν 

παραγωγό, ή κοινοτική ένίσχυση θά χορηγηθεί σέ ϊσα τμήματα 

κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, πού θά Ισχύει γιά τό 

προϊόν. 

Κάθε ελληνική ένίσχυση στήν παραγωγή, άν μέν αύτή είναι 

ίση μέ τήν κοινοτική, θά καταβάλλεται άπό τής έντάξεως στό 

σύνολό της από τήν Κοινότητα, c'iν είναι μικρότερη από τήν κοι

νοτική, τότε άμέσως από τόν πρώτο χρόνο θά καλυφθεί από τήν 

Κοινότητα στό σύνολό της ή έλληνική ένίσχυση καί ή διαφορά 

θά χορηγηθεί στούς ''Ελληνες παραγωγούς προοδευτικά άπό τήν 

Κοινότητα στό διάστημα τής μεταβατικής περιόδου. 

"Αν ή έλληνική ένίσχυση στήν παραγωγή ε!ναι μεγαλύτερη 

τής κοινοτικής, ή διατήρηση τής έπί πλέον διαφοράς, ό\στε νά μή 

μειωθεί τό εiσόδημα .fΌϋ παραγωγοu, θά βαρύνει τήν ·Ελλάδα . 
Οί ποσοτικοί περιορισμοί καί τά μέτρα ίσοδυνάμου αποτελέ

σματος μεταξύ ·Ελλάδος καί Κοινότητος στό έμπόριο τών άγρο

τικών προϊόντων καταργοϋνται άπό τής έντάξεως, δηλαδή άπό I ης 
'Ιανουαρίου 1981. 

'Επίσης άπό τής έντάξεως καταργοϋνται οί ποσοτικοί περιο

ρισμοί έναντι τρίτων χωρών στήν είσαγωγή άγροτικών προϊόν

των, πλήν όρισμένων προϊόντων γιά τά όποία ή ·Ελλάς θά έχει τό 

δικαίωμα yιά προστασία τής ελληνικής παραγωγής νά διατηρή
σει, κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, περιορισμούς 

στήν εΙσαγωγή άπό τρίτες χώρες . Τά προϊόντα αύτά είναι τό τυρί 

φέτα, τό κεφαλοτύρι, τό κασέρι, τά όσπρια, τά φουντούκια. 

Όλα τά άποθέματα άγροτικών προϊόντων έπί ελληνικοϋ έδά

φους κατά τήν Ι η 'Ιανουαρίου 1981, έφ' δσον ύπερβαίνουν ποσό
τητα πού μπορεί νά θεωρηθεί ώς αντιπροσωπευτική ενός κανονι

κοί) μεταφερομένου άποθέματος, βαρύνουν τήν ·Ελλάδα. 

"Αν είναι άναγκαία ή λήψη μεταβατικών μέτρων γιά νά διευ

κολυνθεί ή μετάβαση από τό Ισχuον σήμερα στήν ·Ελλάδα καθε

στώς, στό καθεστώς πού προκύπτει άπό τήν έφαρμογή τής κοινής 

όργανώσεως τών άγορών, κυρίως c'iν ή έφαρμογή τοϋ νέου καθε

στώτος στήν προβλεπομένη ήμέρα προσκρούει γιά δρισμένα 

προϊόντα σέ αΙσθητές δυσκολίες, τότε θά ληφθοuν τά κατάλληλα 

μέτρα πού θά ίσχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. 
Παράταση τών μέτρων αύτών μπορεί νά γίνει, άν παραστεί 

άνάγκη, μόνο μέ δμόφωνη άπόφαση του Συμβουλίου των 'Υ πουρ

γών. 

'Η 'Ελλάς θά έφαρμόσει γιά τά αγροτικά προϊόντα άπό τής 

έντάξεως προοδευτικά τίς δασμολογικές προτιμησιακές συμφωνίες 

πού ή Κοινότης έχει ύπογράψει μέ τρίτες χώρες, καθώς καί τίς 

γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις. 'Η έφαρμογή τής ρυ

·θμίσεως αύτής, έν πάση περιπτώσει, δέν μπορεί νά δδηγήσει σέ 

εύνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση εΙσαγωγών άπό τρίτες χώ

ρες έν συγκρίσει πρός τήν παροuσα Κοινότητα. Σέ άντάλλαγμα οί 

χώρες, ύπέρ των όποίων χορηγοϋνται οί δασμολογικές παραχωρή

σεις, θά έφαρμόσουν ύπέρ τής ·Ελλάδος τίς παραχωρήσεις πού 

εχουν χορηγήσει ύπέρ τής σημερινής Κοινότητος. 

Γιά τά άγροτικά προϊόντα πού ένδιαφέρουν εΙδικότερα τήν 

'Ελλάδα εχουν συμφωνηθεί οί άκόλουθες εΙδικές ρυθμίσεις. 

Νωπά φροuτα καί λαχανικά: Κατά τή διάρκεια τής μεταβατι

κής περιόδου, έντός τής δποίας θά πρέπει οί ελληνικές τιμές νά 

προσεγγίσουν προοδευτικά τίς κοινοτικές τιμές, συμφωνήθηκε νά 

ίσχύσει εiδικός μηχανισμός γιά τόν υπολογισμό των έξισωτικών 

ποσών προσχωρήσεως πού νά προσαρμόζεται στήν εύαισθησία 

πού παρουσιάζουν τά νωπά φροϋτα καί λαχανικά, στήν ίδιομορφία 

του έμπορίου καί στήν έποχικότητα τών προϊόντων αύτών. 

Κατά τόν μηχανισμό πού συμφωνήθηκε, τό !Jψος τών έξισωτι

κών ποσών προσχωρήσεως γιά τήν άποκατάσταση ίσων δρων αν

ταγωνισμοί), μεταξύ Κοινότητος καί ·Ελλάδος καί μέχρι έξισώ

σεως τών τιμών, κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, θά 

ε!ναι ίσο μέ τήν διαφορά μεταξύ τών υπολογιζομένων έτησίως 

τιμών προσφοράς τών κοινοτικών προϊόντων καί τών διαπιστουμέ

νων κάθε ήμέρα τιμών τών έλληνικών προϊόντων στίς κοινοτικές 

άγορές. 

'Από τίς διαπιστούμενες τιμές προσφοράς τών έλληνικών 

προϊόντων δέν θ ' άφαιρείται δ δασμός, ένώ ή κοινοτική τιμή προ

σφοράς θά μειώνεται κατά 3% κάθε χρόνο. 

Τό καθεστώς αύτό πού είναι μεταβατικό καί εiδικό γιά νά προ

σαρμοσθεί στόν χαρακτήρα τής έμπορίας τών προϊόντων αύτών, 

εχει ώς σκοπό νά έξασφαλίσει ίσους δρους άνταγωνισμοu μεταξύ 

'Ελλάδος καί Κοινότητος καί δέν έχει καμιά δμοιότητα καί καμιά 

σχέση μέ τό σύστημα τών άντισταθμιστικών εiσφορών πού έφηρ

μόζετο μέχρι σήμερα ύπό τό καθεστώς τής Συνδέσεως. Γιατί δίνει 

στόν 'Έλληνα παραγωγό μεγαλύτερα περιθώρια τιμών διευρυνό

μενα κάθε χρόνο πού είναι ίσα μέ τόν εΙσαγωγικό δασμό καί τό 

συσσωρευτικό ποσοστό 3%, μέχρις έξισώσεως τών έπιπέδων κοι
νοτικών καί ελληνικών τιμών. 

Γι' αύτό ό εiδικός μηχανισμός προστασίας δέν θά έφαρμόζεται 

άκόμη καί κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, έάν οί 

έλληνικές τιμές εύρίσκονται στά δρια τών κοινοτικών καί δέν 

προκαλοuν διαταραχές στήν άγορά. 

Γιά τά εσπεριδοειδή θά χορηγήσει ή Κοινότης προοδευτικά 

κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, τό πρίμ διεισδύσεως 

στή κοινοτική άγορά πού θά τά καταστήσει άνταγωνιστικά καί θά 

διευκολύνει τήν τοποθέτησή τους στήν κοινοτική άγορά. 

Γιά τά πορτοκάλια καί λεμόνια θά χορηγηθεί άπό τής έντάξε

ως τό πρίμ μεταποιήσεως πού χορηγείται στά κοινοτικά πού θά 

είναι δμως μειωμένο γιά τήν έξίσωση τών δρων άνταγωνισμοu 

κατά τήν διαφορά μεταξύ έλληνικής καί κοινοτικής έλαχίστης 

τιμής τής πρώτης ϋλης καί μέχρις εξαφανίσεως τών διαφορών 

κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου . 
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Μετά τήν ενταξη ή Κοινότης θά έξετάσει τό έλληνικό αίτημα 

γιά τήν χορήγηση κοινοτικής ένισχύσεως γιά τήν αναδιάρθρωση 

τής παραγωγής των εσπεριδοειδών. 

Κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου θά έπιδιωχθεί 

ύπό τής 'Ελλάδος ή προοδευτική ύποχρεωτική διακίνηση τών 

τυποποιημένων φρούτων καί λαχανικών διάτων τοπικών αγορών. 

Μηχανισμούς προστασίας aνάλοχους μέ αύτούς πού θά μπο

ροϋν νά έφαρμόζονται κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου 

aπό τήν Κοινότητα, ύπό τή σημερινή της σύνθεση, έναντι τής 

' Ελλάδος, στόν τομέα τών φρούτων καί λαχανικών, θά μπορεί νά 

έφαρμόσει καί ή Έλλάς έναντι των κοινοτικών αγροτικών προϊ

όντων στήν περίπτωση πού ή έλληνική αγορά θά ύποστεί διατα

ραχές aπό τόν κοινοτικό aνταγωνισμό. 

Μέ τήν προοδευτική έφαρμογή aπό τής έντάξεως τοϋ κοινοτι

κοϋ καθεστώτος, στά φροϋτα καί λαχανικά, βελτιώνεται ριζικά ή 

θέση τους μέσα στήν Κοινή 'Αγορά, γιατί aνοίγει γι' αύτά ή 

κοινοτική αγορά καί γιατί οί παραγωγοί θ' aπολαύσουν προοδευ

τικά τίς κοινοτικές τιμές μέχρις δτου στό τέλος τής μεταβατικής 

περιόδου έπέλθει δλοκληρωτική έξίσωση μέ τά δμοια κοινοτικά 

προϊόντα. 

'Ελαιώδεις σπόροι-έλαιόλαδο: 'Ενώ ή έφαρμογή τής κοινής 

aγροτικής πολιτικής γιά δλα τά προϊόντα θά aρχίσει μετά τήν Ι η 

'Ιανουαρίου 1981, aπό τήν πρώτη περίοδο έμπορίας τοϋ προϊόν
τος πού είναι διάφορος κατά προϊόν, ανάλογα μέ τό χρόνο συγκο

μιδής τής έσοδείας, είδικά γιά τό λάδι, γιά νά ένισχυθοϋν νωρίτε

ρα οί 'Έλληνες έλαιοπαραγωγοί, συμφωνήθηκε δτι ή είσοδηματι

κή ένίσχυση πού χορηγεί ή Κοινότης θ ' aρχίσει νά καταβάλλεται 

aμέσως aπό τής έντάξεως, δηλαδή aπό ι ης 'Ιανουαρίου 198 ι. Δη
λαδή θά καλύψει κατ' ούσίαν δλόκληρη τήν, συγκομιδή 

ι 980 Ι 1981, ένώ κανονικά θά επρεπε ν' aρχίσει νά καταβάλλεται 
μετά δέκα μήνες, δηλαδή aπό τόν Νοέμβριο ι981 πού aρχίζει ή 

νέα περίοδος έμπορίας τοϋ λαδιοϋ . 'Η είσοδηματική ένίσχυση 

στούς έλαιοπαραγωγούς θά καταβληθεί, δπως εχει συμφωνηθεί 

γιά δλα τά προϊόντα, σέ πέντε ϊσες δόσεις. 

'Εξ άλλου, γιά τήν προστασία τής έλαιοπαραγωγής ή ' Ελλάς 

θά διατηρήσει τήν δυνατότητα νά έφαρμόζει έπί τρία χρόνια aπό 

τής έντάξεως, τό σημερινό καθεστώς έλέγχου τών είσαγωγών, 

έλαιούχων σπόρων καί σπορελαίων. 

'Επίσης γιά τούς έλαιούχους σπόρους καί τά έλαιοϋχα άλευρα 

θά διατηρήσουμε στό διάστημα τής μεταβατικής περιόδου, δα

σμούς εναντι των τρίτων χωρών καί εναντι τής Κοινότητος, ύπό 

τήν σημερινή της σύνθεση. 

Οί δασμοί θά είναι 40% έναντι τρίτων χωρών καί 36% εναντι 
τής Κοινότητος ύπό τή σημερινή της σύνθεση. 

Γιά τά σπορέλαια θά έφαρμοσθεί ένιαίος δασμός 130% έναντι 
τών τρίτων χωρών καί ι04% εναντι τής Κοινότητος. 

Οί δασμοί αύτοί θ' aποτελέσουν τούς δασμούς βάσεως καί θ' 

ακολουθήσουν κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου τούς 

< γενικούς κανόνες καί τόν ρυθμό καταργήσεως τών δασμών έναντι 
τής Κοινότητος καί εύθυγραμμίσεως πρός τό κοινό έξωτερικό δα

σμολόγιο, ώς πρός τίς τρίτες χώρες . 

' Μέ τίς ρυθμίσεις πού συμφωνήθηκαν ύπέρ τών ' Ελλήνων 
έλαιοπαραγωγών έπιτυγχάνεται άμεση καί ούσιαστική ένίσχυση 

τοϋ είσοδήματός των, δπως προκύπτει aπό μιά άπλή σύγκριση τών 

/σημερινών στοιχείων. 

'Η Διεθνής Τιμή μέσης ποιότητος έλαιολάδου aνέρχεται σή

μερα σέ 5 ι δραχμές περίπου τό κιλό . 

'Η έλληνική τιμή συγκεντρώσεως γιά τήν ίδια ποιότητα είναι 

73,5 δραχμές τό κιλό. 

'Η aντίστοιχη κοινοτική τιμή παρεμβάσεως είναι 84,70 δρχ. 

τό κιλό . 'Επί πλέον ή Κοινότης χορηγεί είσοδηματική ένίσχυση 

στούς παραγωγούς aπό 25,60 δραχμές τό κιλό. 
Κατά τή συμφωνία μας ή Κοινότης aπό τήν Ιη 'Ιανουαρίου 

ι98ι θ' aρχίσει νά καταβάλλει κάθε 'χρόνο τό εν πέμπτον τής 

είσοδηματικήζ ένισχύσεως . Δηλαδή τόν πρώτο χρόνο 5 δραχμές 
τό κιλό, τόν δεύτερο χρόνο ιο δραχμές τό κιλό κ.ο . κ. μέχρι νά 

φθάσει στό πέμπτο ετος τίς 25 δραχμές. 

Παράλληλα aπό τό Νοέμβριο του 198 ι θ' αύξάνει ή τιμή συγ
κεντρώσεως κάθε χρόνο κατά τό ι Ι 5 τής διαφοράς μεταξύ κοινο
τικής καί έλληνικής τιμής, πού είναι σήμερα ι ι,20 δραχμές τό 

κιλό. 

"Ετσι, τόν πρώτο χρόνο δ ελληνας έλαιοπαραγωγός θά είσπρά

ξει παραπάνω aπό τίς σημερινές τιμές 7,5 δραχμές περίπου τό 
κιλό. Τό δεύτερο χρόνο ι5 δραχμές παραπάνω τό κιλό, τόν τρίτο 

χρόνο 22,5 δραχμές παραπάνω τό κιλό κ.ο.κ. εως δτου σέ πέντε 
χρόνια έξισωθοuν οί έλληνικές τιμές μέ τίς κοινοτικές τιμές πού 

μαζί μέ τήν είσοδηματική ένίσχυση καταλήγουν σέ είσόδημα με

γαλύτερο aπό τίς έλληνικές τιμές κατά 36 δραχμές τό κιλό. 
Καί στή διαφορά αύτή πού είναι ή σημερινή δέν ύπολογίζεται 

ή κανονική αϋξηση τής τιμής πού aποφασίζει κάθε χρόνο ή Κοινό

της γιά δλα τά αγροτικά προϊόντα. 

Καπνός: Οί ποικιλίες έλληνικοu καπνοϋ ταξινομήθηκαν σέ 

δώδεκα δμάδες, i:κ τών δποίων δέκα δμάδες ανατολικού τύπου 

καπνών καί δύο δμάδες aμερικανικοu τύπου (Μπέρλεϋ-Βιρτζίνια) 

πού θά περιληφθούν στόν κατάλογο τών κοινοτικών ποικιλιών 

καπνοu . 

Γιά κάθε ποικιλία θά δρισθεί μιά τιμή <<στόχος» γιά τόν καπνό 

σέ φύλλα, μιά τιμή παρεμβάσεως καί τό ποσό του πρίμ πού δίδεται 

γιά νά μπορεί νά πωληθεί, λαμβανομένων ύπ' όψη τών συνθηκών 

τής διεθνούς aγορaς. 

' Η τιμή «στόχος>> κατά τήν ένταξη θά δρισθεί iliστε ή τιμή 

παρεμβάσεως νά είναι ίση πρός τή μέση τιμή πού έπέτυχαν οί 

"Ελληνες καπνοπαραγωγοί, έκτός τής βοηθείας, κατά πρόσφατη 

περίοδο συγκρίσεως . 

Γιά νά έξασφαλισθεί δμαλή μετάβαση aπό τό έλληνικό στό 

κοινοτικό σύστημα βοηθειών, οί είσοδηματικές ένισχύσεις πού ή 

'Ελλάς χορηγεί στούς καπνοπαραγωγούς, θά μειώνονται προο

δευτικά κατά τήν διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, μέ παράλ

ληλη αϋξηση τής τιμής «στόχος» των έλληνικών ποικιλιών εως 

δτου οί είσοδηματικές ένισχύσεις ένσωματωθοϋν πλήρως στίς τι

μές καί aποφευχθεί μείωση του είσοδήματος των παραγωγών. 

Μέ τή ρύθμιση αύτή τό Γεωργικό Κοινοτικό Ταμείο θ' αναλά

βει προοδευτικά στό διάστημα τής πενταετούς μεταβατικής περιό

δου δλόκληρο τό δημοσιονομικό βάρος τής εΙσοδηματικής στη

ρίξεως τών καπνοπαραγωγών καί θ ' ανακουφισθεί μέ τό aντίστοι

χο ποσό δ έλληνικός προϋπολογισμός, δ δποίος διέθεσε στό ι978 

γιά τήν προστασία του είσοδήματος των καπνοπαραγωγών τέσσε

ρα περίπου δισεκατομμύρια δραχμές. 

Ζάχαρη : 'Εξασφαλίσθηκε γιά τήν ' Ελλάδα ποσόστωση (Quo
ta) γιά παραγωγή ζαχάρεως περίπου ϊση μέ τό ϋψος των ποσοτή
των πού παρήχθησαν στήν 'Ελλάδα, κατά τήν διάρκεια τής πλέον 

πρόσφατης περιόδου πρό τής έντάξεως πού έπαρκεί γιά νά καλύ

ψει τίς έγχώριες aνάγκες καταναλώσεως καί κονσερβοποιίας καί 

νά έξασφαλίσει τήν πλήρη λειτουργία των ζαχαρουργείων. 

Ξηρά σύκα καί σταφίδες: 'Η Κοινότης ούσιαστικά δέν εχει 

παραγωγή σταφίδων καί σύκων. Γι' αύτό καί δέν ύπάρχει κοινή 

αγροτική πολιτική γιά τά προϊόντα αύτά, οϋτε είχαν περιληφθεί 

στόν κοινοτικό κανονισμό πού ίσχύει γιά τά μεταποιημένα αγρο

τικά προϊόντα. 

' Εν τούτοις, εγινε δεκτό τό αίτημά μας καί συμφωνήθηκε δτι ή 

σουλτανίνα, ή Κορινθιακή σταφίδα καί τά σύκα θά προστεθούν 

στόν κοινοτικό κανονισμό πού ίσχύει γιά τά μεταποιημένα φροϋ

τα καί λαχανικά καί επομένως δ μεταποιητής των προϊόντων θά 

είσπράττει κοινοτική ένίσχυση, έφ' δσον θά καταβάλλει μιά έλά

χιστη τιμή στόν παραγωγό. Συμφωνήθηκε δτι ή συμπλήρωση τοϋ 

κοινοτικού κανονισμού θά γίνει μέχρι τό Μάιο του 1981 , iliστε νά 
περιλάβει καί τήν i:σοδεία 198ι. 
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'Η βοήθεια στόν μεταποιητή όρίζεται σέ έπίπεδο πού νά 

καλύπτει τήν διαφορά κόστους μεταξύ τών τιμών του κοινοτικου 

προϊόντος, δηλαδή στήν προκειμένη περίπτωση των έλληνικών 

σταφίδων καί του όμοίου προϊόντος τρίτων χωρών, στή διεθνή 

άγορά. 

'Η βοήθεια αύτή θά καταβάλλεται άπό τό Γεωργικό Κοινοτικό 

Ταμείο καί εΙ ναι φανερή άφ' ένός μέν ή έξασφάλιση του εiσοδή

ματος των παραγωγών μας, άφ' έτέρου δέ ή έλάφρυνση του έλλη

νικου προϋπολογισμου άπό τό βάρος των ένισχύσεων πού κατα

βάλλει σήμερα. 

"Ολα τά μεταποιημένα άγροτικά προϊόντα μας εΙναι αύτονόη

το δτι αύτομάτως υπάγονται στόν ϊδιο κοινοτικό κανονισμό άπό 

τής έντάξεως. 

Γιά τά βερύκοκα πού δέν περιλαμβάνονται στόν κοινοτικό αύ

τό κανονισμό, θά έξετασθεί μετά τήν ενταξη ή υπαγωγή τους σ' 

αύτόν. 

Βαμβάκι: 'Η Κοινότης μέ τήν σημερινή σύνθεσή της παράγει 

άσήμαντη ποσότητα βαμβακιου, γι. αύτό δέν υπάρχει όργάνωση 

άγορaς, οϋτε καί περιλαμβάνεται τό βαμβάκι στά άγροτικά προϊ

όντα πού κατονομάζονται στό Παράρτημα ΙΙ τής Συνθήκης τής 

Ρώμης. 

Λόγφ τής μεγάλης σημασίας τής παραγωγής βαμβακιου γιά 

τήν έλληνική οiκονομία, ή Κοινότης έδέχθη τό αϊτημά μας νά 

περιλφθεί τό βαμβάκι στόν πίνακα τών άγροτικών προϊόντων καί 

νά καθιερώσει εiδικό καθεστώς γιά τήν έξασφάλιση ίκανοποιητι

κου εiσοδήματος στούς βαμβακοπαραγωγούς, γιά τήν σταθερο

ποίηση τής άγορaς καί γιά τήν λογική προώθηση τής παραγωγής 

βάμβακος. 

Τό καθεστώς θά προβλέπει τήν χορήγηση βοηθείας στούς 

βαμβακοπαραγωγούς γιά ποσότητα πού θά καλύπτει τήν μέση πα

ραγωγή των έτών ι 978-80 προσηυξημένη κατά 25%. 
'Η οiκονομική ένίσχυση στούς βαμβακοπαραγωγούς θά κατα

βάλλεται άπό τό Εύρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο μέσφ των έκκοκι

στηρίων μέ υποχρεωτική χρησιμοποίηση συμφωνητικου πλαισί

ου, μεταξύ παραγωγών καί έκκοκιστηρίων. 

'Η ένίσχυση των βαμβακοπαραγωγών, άπό τόν κοινοτικό 

προϋπολογισμό θά έλαφρύνει άντίστοιχα τόν έλληνικό προϋπο

λογισμό . 

Βρώσιμες έλιές: ' Η ' Ελλάς θά διατηρήσει, στό διάστημα τής 

μεταβατικής περιόδου, τά βασικά στοιχεία του σημερινου συστή

ματος προστασίας των παραγωγών βρωσίμων έλαιών. 

Μετά τήν &νταξη ή Κοινότης θά έξετάσει τήν δυνατότητα νά 

έπιφέρει τίς άναγκαίες τροποποιήσεις πού &χουμε ζητήσει στίς 

κοινοτικές διατάξεις, δηλαδή τήν όργάνωση άγοράς γιά τίς βρώ

σιμες έλιές. 

Λοιπά προϊόντα: Γιά τά άλλα άγροτικά προϊόντα, δπως τό γά

λα καί τά γαλακτοκομικά προϊόντα, τό βόειο κρέας, σιτηρά, ρύζι, 

χοίρειο κρέας, κρέας πουλερικών, αύγά, άποξηραμένες κτηνοτρο

φές, μπιζέλια, κουκιά, φάβα, λίνο, κάνναβις, λυκίσκο, κρασιά, 

συμφωνήθηκε δτι θά έφαρμοσθουν οί γενικές κοινοτικές ρυθμί

σεις καί ή έφαρμογή τής γενικής άρχής τής προοδευτικής προ

σεγγίσεως των έλληνικών τιμών πρός τίς κοινοτικές. 

Εiδικές έξαιρέσεις συμφωνήθηκαν υπέρ τής ' Ελλάδος σέ συγ

κεκριμένες περιπτώσεις, δπως τό δικαίωμα νά διατηρήσουμε στό 

διάστημα τής μεταβατικfjς περιόδου περιορισμούς εiσαγωγών 

εναντι τρίτων χωρών γιά τήν φέτα, κασέρι καί κεφαλοτύρι, καί ή 

έξαίρεση τών νήσων (πλήν Κρήτης, Εύβοίας, Κερκύρας καί Λέ

σβου) άπό τήν υποχρέωση έφαρμογής των κοινοτικών κανονι

σμών υποχρεωτικής τυποποιήσεως των αύγών. 

Γιά τό πρόβειο κρέας καί τά προβατοειδή γιά τά όποία δέν 

υπάρχει σήμερα κοινή όργάνωση άγορaς θά έφαρμοσθεί ή όργά

νωση άγορaς πού έν τφ μεταξύ προετοιμάζει ή Κοινότης . 

Σέ περίπτωση πού ή όργάνωση αύτή δέν λειτουργήσει πρίν 

άπό τήν &νταξή μας, τό iσχυον σήμερα στήν 'Ελλάδα καθεστώς θά 

μπορεί νά διατηρηθεί κατά τήν μεταβατική περίοδο, μέχρι τής 

όργανώσεως άγορaς, μέ τήν έπιφύλαξη δμως τής καταργήσεως 

κάθε ποσοτικου περιορισμου ή μέτρου ίσοδυνάμου άποτελέσμα

τος, εναντι των άλλων κρατών-μελών τής Κοινότητος, έκτός τής 

περιπτώσεως πού αύτά κρίνονται άπόλυτα άναγκαία γιά τήν διατή

ρηση του έλληνικου συστήματος. 

Γιά τά κρασιά συμφωνήθηκαν είδικές ρυθμίσεις ώς πρός τήν 

μείωση των δασμών. Έγινε δεκτό έλληνικό αϊτημα γιά νά περι

ληφθεί ό ρητινίτης στήν κοινή όργάνωση άγορaς. Τό καθεστώς 

πού θά έφαρμοσθεί θά καθορισθεί μετά τήν ενταξη. 

Γιά τήν ρητίνη (ρετσίνι) πού δέν θεωρείται άγροτικό προϊόν θά 

έξετασθεί μετά τήν &νταξη άπό τήν Κοινότητα, iiν οί έθνικές ένι

σχύσεις πού χορηγουμε είναι σύμφωνες μέ τήν Συνθήκη τής Ρώ

μης, όπότε στήν κάλυψη των σχετικών δαπανών θά συμμετέχει τό 

Περιφερειακό Κοινοτικό Ταμείο. Γιά τήν άλιεία συμφωνήθηκε 

δτι μετά τήν &νταξη θά έξετασθεί ό τρόπος ένσωματώσεως στό 

κοινοτικό καθεστώς των τυχόν υφισταμένων διμερών άλιευτικών 

συμφωνιών, καθώς καί ό τρόπος άνανεώσεως έκείνων πού λήγουν, 

έξασφαλιζομένων των έλληνικών παραδοσιακών δικαιωμάτων 

άλιείας στό Ν. 'Ατλαντικό καί στίς άκτές τής Λιβύης. 

'Επίσης έρρυθμίσθη γιά τή διάρκεια τής πενταετους μεταβατι

κής περιόδου, τό θέμα των ζωνών άλιείας μεταξύ 'Ελλάδος καί 

'Ιταλίας. 

Εύρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα(' Αγροτική): 

Γιά τόν προσδιορισμό τής ίσοτιμίας τής δραχμής πρός τήν 

Εύρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα (Ε.Λ.Μ.) πού χρησιμοποιείται γιά 

τήν μετατροπή σέ δραχμές τών τιμών των κοινοτικών τιμών τών 

άγροτικών προϊόντων πού όρίζονται σέ Ε.Λ.Μ. (πράσινη δραχμή) 

συμφωνήθηκε δτι κατά τήν ήμέρα τής έντάξεως, ή συναλλαγματι

κή iσοτιμία τής δραχμής πρός τά εύρωπαϊκά νομίσματα, θά πρέπει 

νά έκφράζει πιστά τήν τιμή άγορaς. Πρός τόν σκοπό αύτό ή 'Ελ

λάς πρό τής έντάξεώς της στήν Κοινότητα θά δημιουργήσει άγορά 

συναλλάγματος στήν 'Αθήνα καί θά πάρει τά άναγκαία μέτρα, 

ωστε ή δραχμή ν. άποτελεί άντικείμενο έπισήμου διαπραγματεύ

σεως τής τιμής της, σέ μιά τουλάχιστον άγορά συναλλάγματος τής 

Κοινότητος, υπό τή σημερινή της σύνθεση . 

Εύρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο (τμήμα Προσανατολισμου): 

'Εκτός άπό τήν στήριξη των τιμών καί του είσοδήματος των 

παραγωγών, μέ κοινοτική δημοσιονομική εύθύνη, πού έξασφαλί

ζει ή Κοινή 'Αγροτική Πολιτική, μέ τήν &νταξη θά &χουμε τή 

δυνατότητα ν' άντλήσουμε πόρους άπό τό Τμήμα Προσανατολι

σμου του Εύρωπαϊκου Γεωργικου Ταμείου γιά τήν άναδιάρθρωση 

καί έκσυγχρονισμό τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων. 'Η συμμετο

χή του Εύρωπαϊκου Γεωργικου Ταμείου στή χρηματοδότηση των 

σχετικών σχεδίων φθάνει μέχρι 30% τής δαπάνης έπενδύσεως. 
'Εκτιμάται δτι τά ποσά πού θά μπορουμε προοδευτικά ν' άν

τλήσουμε γιά τό σκοπό αύτό, θά εΙναι τής τάξεως τών 100 έκατ. 
Ε.Λ.Μ. ή 135 έκατ. δολλαρίων τό χρόνο.· 

Τό uψος του ποσου πού θά μπορέσουμε ν' άντλήσουμε μετά 

τήν ενταξη θά έξαρτηθεί άπό τά προγράμματα άναπτύξεως πού θά 

παρουσιάσουμε. 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΘΕΜΑΤΑ 

Συμφωνήθηκε έπταετής μεταβατική περίοδος, στή διάρκεια 

τής όποίας τά κράτη-μέλη τής σημερινής Κοινότητος καί ή 'Ελ

λάς θά &χουν τό δικαίωμα νά άναστείλουν τήν έφαρμογή του δι

καιώματος έλευθέρας κινήσεως καί έργασίας τών μισθωτών. 

Στό διάστημα αύτό οί "Ελληνες έργάτες, θά &χουν προτεραιό

τητα έξομοιούμενοι πρός τούς έργάτες των iiλλων χωρών-μελών, 

στίς περιπτώσεις πού μιά χώρα τής Κοινότητος &χει άνάγκη 

προσλήψεως έργατών άπό iiλλες χώρες. 

Τό δικαίωμα έργασίας στά μέλη των οίκογενειών των Έλλή-
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νων πού έργάζονται κανονικά σήμερα σέ μιά χώρα τής Κοινότη

τος, θά έφαρμοσθεί προοδευτικά στό διάστημα μεταβατικής περιό

δου πέντε έτ&ν, μετά τό τέλος τής όποίας θά έφαρμοσθεί γιά τά 

μέλη των οικογενειών πλήρως τό δικαίωμα έλευθερίας έργασίας. 

Συμφωνήθηκε τριετής μεταβατική περίοδος, μετά τό τέλος τής 

όποίας στούς "Ελληνες έργαζομένους σέ μιά χώρα τής Κοινότη

τος θά καταβάλλονται γιά τά μέλη τής οικογενείας των πού διαμέ

νουν στήν 'Ελλάδα, τά \:δια οiκογενειακά έπιδόματα πού κατα

βάλλονται στούς Ιiλλους κοινοτικούς έργάτες. 

Κατά τή διάρκεια τής αuτής,περιόδου, η ·Ελλάς θά καταβάλ

λει στούς ύπηκόους των κρατών πού έργάζονται στήν ·Ελλάδα καί 

τ&ν όποίων τά τέκνα διαμένουν σέ Ιiλλη χώρα τής Κοινότητος, τά 

οiκογενειακά έπιδόματα πού προβλέπει η έλληνική νομοθεσία γιά 

τούς "Ελληνες έργάτες. 

"Ελληνες έργάτες πού &χουν έργασθεί κανονικά σέ μιά χώρα

μέλος θά &χουν τό δικαίωμα νά παραμείνουν στή χώρα αuτή, ύπό 

τούς ίδιους δρους μέ τούς ύπηκόους των Ιiλλων χωρών-μελών. 

'Ο χρόνος άσφαλίσεως στόν ΟΓ Αγιά τά πρόσωπα πού έγκατέ

λειψαν ή θά έγκαταλείψουν τήν ·Ελλάδα γιά νά έργασθοϋν σέ μιά 

χώρα-μέλος καλύπτεται ώς χρόνος άσφαλίσεως. 

Ο! διατάξεις τοϋ Κοινωνικοϋ Ταμείου έφαρμόζονται γιά τήν 

Έλλάδα άπό Ι ης 'Ιανουαρίου 198Ικαί κατά συνέπεια τό Ταμείο 

θά συμμετέχει άμέσως μέ τήν ενταξη στή χρηματοδότηση προ

γραμμάτων μετεκπαιδεύσεως καί έπαγγελματικοϋ προσανατολι

σμοϋ των έργατ&ν. Πρέπει νά σημειωθεί δτι τό Εuρωπαϊκό Κοι

νωνικό Ταμείο, μέ τόν έτήσιο προϋπολογισμό του όρίζει συνολικό 

ποσό πού διατίθεταί γιά τήν χρηματοδότηση προγραμμάτων γιά 
δλες τίς χώρες καί δέν κάνει κατανομή κατά χώρας. 

Κατά συνέπεια ο! δυνατότητες άντλήσεως ποσών άπό τό Τα

μείο αuτό ε{ναι μεγάλες καί έξαρτ&νται άπλ&ς άπό τήν εγκαιρη 

προετοιμασία καταλλήλων προγραμμάτων γιά χρηματοδότηση. 

Τό έτήσιο ποσό πού θά μποροϋμε προοδευτικά ν' άντλήσουμε 

άπό τό Κοινωνικό Ταμείο ύπολογίζεται δτι ε{ναι τής τάξεως των 

πενήντα (50) έκατ. Ε.Λ.Μ. ή έξήντα όκτώ (68) έκατ. δολλαρίων. 

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Κατ' έξαίρεση πρός τίς κοινοτικές διατάξεις καί τούς κοινούς 

πίνακες τής Κοινότητος γιά τήν άπελευθέρωση των έμπορικ&ν 

συναλλαγών εναντι τρίτων χωρών, ή· Ελλάς μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1985 δύναται νά διατηρήσει περιορισμούς εισαγωγής εναντι των 
χωρών ΓΚΑ Π καί Κρατικοϋ 'Εμπορίου, ύπό τήν μορφή συνολι

κών ποσοστώσεων, γιά τά δέκα έπτά προϊόντα καί γιά τά ποσά πού 

άναφέρονται στό συνημμένο στήν Πράξη Προσχωρήσεων Είδικό 

Παράρτημα, δηλαδή γιά βιομηχανικά προϊόντα πού παράγονται 

άπό ευαίσθητους, γιά τήν έλληνική οικονομία, κλάδους τής βιο

μηχανικής, βιοτεχνικής καί άγροτικής παραγωγής, πού κρίθηκε 

άναγκαίο νά προστατευθοϋν άπό τόν άνταγωνισμό των τρίτων χω

ρών, κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου. 

Γιά τά προϊόντα πού δέν &χουν άπελευθερωθεί άπό τήν Κοινό

τητα, ύπό τή σημερινή της σύνθεση εναντι τρίτων χωρών καί τά 

όποία ή 'Ελλάς δέν &χει άπελευθερώσει εναντι τής Κοινότητος, ή 

Έλλάς θά μπορέσει νά διατηρήσει ποσοτικούς περιορισμούς 

εναντι των τρίτων χωρών ύπό μορφήν ποσοστώσεων, γιά τά προϊ

όντα πού άναφέρονται σέ Ιiλλο πίνακα συνημμένο στήν Πράξη 

Προσχωρήσεως. 'Η ·Ελλάς θά καταργήσει καί εναντι των τρίτων 

χωρών τό σύστημα τ&ν προκαταβολών καί πληρωμής τοίς μετρη

τοίς κατά τίς εiσαγωγές μέ τόν ίδιο ρυθμό πού θά τό καταργήσει 

καί εναντι τής Κοινότητος. 

'Από τής Ιης 'Ιανουαρίου 1981 ή Έλλάς θά έφαρμόζει τό 
σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων πού ή Κοινότης εχει πα

ραχωρήσει εναντι των ύπό άνάπτυξη χωρών γιά δλα τά προϊόντα, 

πλήν των άγροτικ&ν προϊόντων, γιά τά όποία ή Έλλάς θά προ

σαρμοσθεί στό σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων, προο

δευτικά μέχρι Δεκεμβρίου 1985. 

'Η 'Ελλάς θά έφαρμόσει άπό τήν ενταξη τίς διατάξεις τ&ν 

συμφωνι&ν,πού ή Κοινότης &χει συνάψει μέ όρισμένες τρίτες χώ

ρες. 

Τά μεταβατικά μέτρα καί οι προσαρμογές θά άποτελέσουν άν

τικείμενο είδικ&ν πρωτοκόλλων πού θά συναφθοϋν μέ τίς χώρες 

αuτές κατά τό διάστημα τής ένδιαμέσου περιόδου, μέχρι τής Ι ης 

'Ιανουαρίου 198 Ι. 
'Εν πάση περιπτώσει δέν μπορεί όπωσδήποτε νά έφαρμοσθεί 

εναντι των χωρών αuτ&ν ευνοϊκότερο καθεστώς άπό δ,τι εναντι 

τής Κοινότητος. 

Οί χώρες μέ τίς όποίες έφαρμόζονται οί διατάξεις αuτές ε{ ναι: 

'Αλγέρι, Αuστρία, Κύπρος, 'Ισπανία, Αίγυπτος, Φινλανδία, 'Ισ

λανδία, 'Ισραήλ, 'Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Νορβη

γία, Πορτογαλία, Σουηδία, 'Ελβετία, Συρία, Τυνησία καί Τουρκία 

καί οι μεσογειακές χώρες, μέ τίς όποίες ή Κοινότης θά συνάψει 

συμφωνίες πρό τής 1ης 'Ιανουαρίου 1981. 
·Η Συνθήκη τοϋ LOME πού ύπεγράφη μεταξύ Κοινότητος καί 

των χωρών τής 'Αφρικής, Καραϊβικής καί τοϋ Ειρηνικοϋ, τήν 28 
Φεβρουαρίου 1975, δέν θά έφαρμοσθεί άπό τήν Έλλάδα, έξαιρέ
σει τοϋ πρωτοκόλλου πού dφορίi στή ζάχαρη. Θά έφαρμοσθεί 

δμως κάθε νέα συμφωνία πού ή Κοινότης θά ύπογράψει μέ τίς 

χώρες αuτές μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1980. 
'Από τής Ιης 'Ιανουαρίου 1981 ή Έλλάς θά έφαρμόζει τή 

Συμφωνία έπί τοϋ διεθνοϋς έμπορίου των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, καθώς έπίσης καί τίς διμερείς Συμφωνίες πού ή Κοινό

της &χει ύπογράψει στά πλαίσια αuτής τής Συμφωνίας. 

·Η Κοινότης θά διαπραγματευθεί τά πρωτόκολλα τής προσαι>;

μογής τ&ν Συμφωνιών αuτ&ν μέ τίς ένδιαφερόμενες τρίτες χώρες, 

ιi\στε νά προβλεφθεί αuτοπεριορισμός των έξαγωγ&ν των χωρών 

αuτ&ν καί πρός τήν ·Ελλάδα, στά είδη πού dποτελοϋν άντικείμενο 

περιορισμών έξαγωγής πρός τήν Κοινότητα, ύπό τή σημερινή της 

σύνθεση. 

·Αν ή ενταξη 'Ισπανίας καί Πορτογαλίας στίς Κοινότητες 

πραγματοποιηθεί πρό τής λήξεως τής μεταβατικής περιόδου, έν

δεχομένως θά καταστεί dναγκαίον νά γίνουν είδικές μεταβατικές 

ρυθμίσεις στίς σχέσεις μεταξύ 'Ελλάδος καί των χωρών αuτ&ν. οι 

μεταβατικές αuτές ρυθμίσεις θά προβλεφθοϋν στά όργανα προ

σχωρήσεως στίς Κοινότητες τής 'Ισπανίας καί Πορτογαλίας. 

Μέ τίς μεταβατικές ρυθμίσεις πού έπετεύχθησαν στόν τομέα 

τ&ν έξωτερικ&ν έμπορικ&ν σχέσεων τής Κοινότητος έξασφαλί

σθηκε ή μεγίστη δυνατή προστασία τής έλληνικής dγροτικής καί 

βιομηχανικής παραγωγής γιά τό διάστημα μέχρι I 'Ιανουαρίου 
1986, &ναντι τοϋ συναγωνισμοϋ των τρίτων έκτός τής Κοινότητος 
χωρών. 

8. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

·Η 'Ελλας μπορεί ν' dναβάλει τήν έφαρμογή των κοινοτικών 

διατάξεων ώς πρός τήν άπελευθέρωση τής κινήσεως των κεφαλαί

ων καί dδήλων συναλλαγών στίς άκόλουθες περιπτώσεις: 

α. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985, δηλαδή γιά πέντε &τη, τήν dπε
λευθέρωση των άμέσων έπενδύσεων 'Ελλήνων κατοίκων 'Ελλά

δος στίς χώρες τής Κοινότητος, ύπό τήν παροϋσα σύνθεσή της. 

β. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983, δηλαδή γιά τρία &τη, τήν μετα
φορά τοϋ προϊόντος ρευστοποιήσεως άμέσων έπενδύσεων πού 

πραγματοποιήθηκαν στήν 'Ελλάδα άπό κατοίκους τής Κοινότη

τος πρό τής 12ης 'Ιουνίου 1975, δηλαδή πρό τής ήμέρας πού ύπε
βλήθη ή αίτησή μας γιά τήν Προσχώρηση στήν Εuρωπαϊκή Κοι

νότητα. Μέχρι τέλους τοϋ 1983 θά ισχύουν οί άρχικοί δροι ύπό 
τούς όποίους εχει έγκριθεί ή έπένδυση . 

γ. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985 γιά τήν πραγματοποίηση έπενδύ
σεων σέ άκίνητα άπό κατοίκους τής Έλλάδος στά κράτη-μέλη 

τής σημερινής Κοινότητος, έκτός των περιπτώσεων πού συνδέον

ται μέ τήν άσκηση έπαγγέλματος έντός τής Κοινότητος ύπό μι

σθωτοϋ ή μή. 
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δ. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985, γιά μιά κατηγορία αδήλων πλη
ρωμών στίς χώρες-μέλη τής Κοινότητος,. έκ μέρους 'Ελλήνων 

ύπηκόων, έκτός των πληρωμών γιά άγορά τίτλων πού έκδίδονται 

άπό τίς Κοινότητες ή άπό τήν Εύρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων. 

Στήν περίπτωση αύτή δρίζεται ποσόστωση 20 /:κατ. Ε.Λ.Μ. γιά τό 
!:τος 1981 πού αύξάνεται κατά 20% κατ' &τος στό διάστημα τής 
πενταετίας. 

'Εξ άλλου συμφωνήθηκε πενταετής μεταβατική περίοδος γιά 

τήν προοδευτική άπελευθέρωση των δεσμευμένων κεφαλαίων 

στήν ·Ελλάδα, πού άνήκουν σέ μονίμους κατοίκους .των χωρών

μελών τής σημερινής Κοινότητος. 

'Η ·Ελλάς δύναται έπίσης νά διατηρήσει περιορισμούς στήν 

διάθεση τουριστικου συναλλάγματος μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 

1985. 'Από !ης 'Ιανουαρίου 1981 τό έτήσιο ποσό τουριστικου 
συναλλάγματος γιά τούς κατοίκους τής ·Ελλάδος δέν μπορεί νά 

ε{ ναι κατώτερο των 400 Ε.Λ.Μ., δηλ. 550 δολλαρίων περίπου μέ τή 
σημερινή ισοτιμία. 'Από Ι ης 'Ιανουαρίου 1982 τό ποσόν !}ύτό 
αύξάνεται κατά 20% έτησίως, στό διάστημα τής πενταετους μετα

βατικής περιόδου, μετά τή λήξη τής δποίας θ ' άπελευθερωθεί. 

Θά πρέπει πάντως νά σημειωθεί πρόςδιάλυση κάθε άνησυχίας, 
ότι καi μετά τό τέλος τής μεταβατικής περιόδου, άλλά καί κατά 

τήν διάρκεια αύτής, σέ περίπτωση δυσχερειών ή σοβαρaς άπειλής 

δυσχερειών στό ' Ισοζύγιο Πληρωμών, θά δυνάμεθα νά ζητήσουμε 

τήν έφαρμογή τοϋ άρθρου 108 τής Συνθήκης τής Ρώμης πού προ
βλέπει τήν λήψη καταλλήλων μέτρων γιά τήν άντιμετώπιση τής 

δυσκόλου καταστάσεως σύμφωνα μέ δρισμένη διαδικασία. 

Κατ' έφαρμογήν τοϋ άρθρου αύτου καί σήμερα άκόμη όρισμέ

νες χώρες τής Κοινότητος έφαρμόζουν γιά λόγους ' Ισοζυγίου 

Πληρωμών προστατευτικά μέτρα καί έλέγχους στήν κίνηση κε

φαλαίων και άδήλων πληρωμών. 

9. ΜΕτΑΦΟΡΕΣ 

' Η Κοινότης άναγνώρισε τή σημασία πού ί:χει γιά τίς μεταφο

ρές τής · Ελλάδος πρός τήν Κοινότητα καί άντιστρόφως ή δίοδος 

μέσω Γιουγκοσλαβίας καί Αύστρίας. Συμφωνήθηκε δτι · κατά τίς 

διαπραγματεύσεις πού διεξάγει μέ τίς χώρες αύτές γιά τίς διεθνείς 

μεταφορές θά λάβει ύπ' όψη τά έλληνικά συμφέροντα. 

Γιά τά κοινωνικά θέματα πού συνδέονται μέ τίς μεταφορές 

συμφωνήθηκε μεταβατική περίοδος δώδεκα μηνών, γιάνά έφαρμό
σει ή ·Ελλάς τίς κοινοτικές διατάξεις πού άναφέρονται στίς διε

θνείς μεταφορές καί τρία χρόνια γιά τίς κοινοτικές διατάξεις πού 

άναφέρονται στίς έθνικές μεταφορές. Οί διατάξεις αύτές ρυθμί

ζουν θέματα δρων έργασίας των όδηγ&ν καί συνοδηγών. 

'Επίσης συμφωνήθηκε τριετής μεταβατική περίοδος γιά τήν 

έφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων πού άναφέρονται στήν είσο

δο στό έπάγγελμα τοϋ μεταφορέα έμπορευμάτων καί έπιβατ&ν. 
Στόν τομέα των μεταφορών συμφωνήθηκαν έπίσης καί άλλες, 

μικρότερης σημασίας, μεταβατικές ρυθμίσεις. 

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΩΣ 

Τό κοινοτικό καθεστώς ώς πρός τό δικαίωμα έγκαταστάσεως 

καί τήν έλευθέρα παροχή ύπηρεσι&ν θά έφαρμοσθεί άμέσως άπό 

τήν ενταξή μας χωρίς μεταβατική περίοδο. 

Τά ώφελήματα πού προκύπτουν γιά τούς 'Έλληνες έλεύθερους 

έπαγγελματίες και έπιστήμονες, θά ε! ναι σημαντικά, γιατ( διανοί

γονται δυνατότητες ν' άσκήσουν τίς δραστηριότητές τους σέ δλό

κληρη τήν Εύρώπη, άντί του περιορισμένου χώρου τής ·Ελλάδος. 

'Από τήν έλευθερία έγκαταστάσεως έξηρέθη τό 'Άγιο "Ορος, γι

ατί άναγνωρίσθηκε δ πνευματικός καί θρησκευτικός χαρακτήρας 

των περιορισμών πού εφαρμόζονται στή περιοχή αύτή. 

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑ τΙΚΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Στή Συνθήκη θά περιληφθεί πρωτόκολλο όμοιο μέ έκείνο πού 

ίσχυσε γιά τήν. 'Ιρλανδία, κατά τήν πρώτη διεύρυνση τής Κοινό

τητος, μέ τό όποίο θά άναγνωρίζεται ή σημασία τής πολιτικής τής 

Ι:λληνικής Κυβερνήσεως γιά τήν οικονομική καί βιομηχανική 

άνάπτl!ξη τής χώρας καί γιά τήν προοδευτική έξάλειψη των δια
φορών άναπτύξεως κατά περιφερείας, πρός τόν σκοπό τής προ

σεγγίσεως τοϋ βιοτικου έπιπέδου τής ·Ελλάδος μέ έκείνο των άλ

λων Εύρωπαϊκ&ν χωρών. 

Τό Περιφερειακό Ταμείο τής Κοινότητος θά καλύπτει, άναλό

γως των περιοχών καί τοϋ ε'ίδους των ένισχύσεων, μέχρι του 50% 
τής συμμετοχής τής Ι:λληνικής Κυβερνήσεως στίς δαπάνες γιά 

τήν άνάπτυξη προβληματικών περιοχών. 

'Εκτιμάται ότι τό μερίδιο τής 'Ελλάδος στόν προϋπολογισμό 

τοϋ Περιφερειακοϋ Ταμείου θά φθάσει προοδευτικά τά 105 !:κατ. 

Ε.Λ.Μ. έτησίως, δηλαδή άνω των 140 !:κατ. δολλ. τό χρόνο. "Οπως 
ε{ναι φανερό, τό Οψος των εΙσπράξεών μας άπό τό Ταμείο θά 

έξαρτηθεί άπό τά σχέδια περιφερειακής άναπτύξεως, τά όποία θά 

είμεθα ετοιμοι νά ύποβάλουμε γιά &γκριση στό Ταμείο. 

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑτΙΚΆ ΘΕΜΑΤΑ 

Συμφωνήθηκε ότι ή δραχμή θά περιληφθεί στήν νομισματοδέ

σμη των ισοτιμιών τής Εύρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδος κατά 

τήν διάρκεια τής πενταετους μεταβατικής περιόδου στήν περί

πτωση πού θά λάβει χώρα άναθεώρηση τής συνθέσεως τής νομι

σματοδέσμης, και βάσει των διαδικασιών πού !!χουν καθ6ρισθεί 

άπό τήν άπόφαση του Δεκεμβρίου 1978 τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Συμβου
λίου έπί του Εύρωπαϊκου Νομισματικοϋ Συστήματος. 

'Εν πάση περιπτώσει ή δραχμή θά περιληφθεί στή νομισματο

δέσμη τής Ε.Λ.Μ. τό άργότερο μέ τή λήξη τής μεταβατικής περιό

δου. Στό διάστημα τής μεταβατικής περιόδου θά έξετασθεί έπίσης 

ή συμμετοχή τής ·Ελλάδος στό Εύρωπαϊκό Νομισματικό Σύστη

μα πού έτέθη σέ έφαρμογή τόν παρελθόντα Μάρτιο. Ή προσχώ

ρηση της ·Ελλάδος στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες συνεπάγεται τή 

συμμετοχή της στό κεφάλαιο τής Εύρωπαϊκfjς Τραπέζης. 

·Η 'Ελλάς θά καταβάλει, σύμφωνα μέ κοινοτικές άποφάσεις, 

τήν άναλογία της έπί τοϋ καταβεβλημένου κεφαλαίου πού φθάνει 

τά 14,5 έκατ. Ε.Λ.Μ. ή 19,5 έκατ. δολλ. σέ πέντε Ι:ξαμηνιαίες δό

σεις. ·Η καταβολή μπορεί νά γίνει καί σέ μετατρέψιμες δραχμές. 

Θά συμμετάσχει έπίσης είς τά άποθεματικά τής Τραπέζης μέ ποσό 

8 έκατ. περίπου Ε.Λ.Μ. ή 10,8 έκατ. δολλ. περίπού. 

13. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

·Η ·Ελλάς θά έφαρμόσει άπό τήν ενταξη τήν ' Απόφαση τοϋ 

Συμβουλίου των 'Υπουργών τής Κοινότητος τής 21 'Απριλίου 

1970 ώς πρός τήν συνεισφορά άπό τίς χώρες-μέλη στόν κοινοτικό 
προϋπολογισμό των ίδίων πόρων αύτου, άλλά μέ τίς άκόλουθες 

μεταβατικές ρυθμίσεις . 
Συμφωνήθηκε τριετής μεταβατική περίοδος γιά τήν έκ μέρους 

τής · Ελλάδος είσαγωγή του φόρου προστιθέμενης άξίας. 'Επίσης 

άνεγνωρίσθη ή δυνατότης ν ' άπαλλάξουμε dπό τήν έφαρμογή του 

φόρου προστιθεμένης dξίας, τίς μικρές έπιχειρήσεις μέ έτήσιο 

κύκλο έργασι&ν κάτω τ&ν 500.000 δρχ. (10.000 Ε.Λ.Μ.). 

Μέχρι τf'jς είσαγωγής τοϋ φόρου προστιθεμένης άξίας στήν 

'Ελλάδα ή συνεισφορά μας στόν κοινοτικό προl}πολογισμό γιά 

τόν πόρο αύτό, θά ύπολογίζεται μέ βάση τό ακαθάριστο έθνικό 

είσόδημα καί σύμφωνα μέ τούς μηχανισμούς πού ε{χαν έφαρμο

σθεί καί γιά τά άλλα κράτηcμέλη. 

Οί εΙσπράξεις dπό δασμούς πού θά εiσφέρουμε μέχρι τής 31 
Δεκεμβρίου 1985, περιλαμβάνουν μόνο τά ποσά τ&v δασμών πού 
θά είσπράτταμε, άν έφαρμόζαμε άπό τήν πρώτη ή μέρα τής έντάξε

ως τό Κοινό 'Εξωτερικό Δασμολόγιο καί τά μειωμένα ποσοστά 

δασμών, λόγφ δασμολογικών προτιμήσεων πού έφαρμόζει ή Κοι

νότης &ναντι των τρίτων χωρών. 

·Επομένως θά παρακρατουμε καί δέν θά είσφέρουμε στήν Κοι

νότητα, κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, τούς δα-
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σμούς πού πράγματι θά εΙσπράττουμε έπί των εΙσαγωγών άπό τήν 

Κοινότητα μέχρι τής καταργήσεώς των καί τό επί πλέον τοϋ κοι

νοϋ έξωτερικοϋ δασμολογίου ποσό δασμών επί των εΙσαγωγών 

άπό τρίτες χώρες. Τό ποσό πού θά παρακρατοϋμε, σύμφωνα μέ τή 

ρύθμιση αuτή, μέ βάση τά δεδομένα τοϋ 1978, ύπολογίζεται σέ 
δέκα τρία ( 13) δισεκατομμύρια δραχμές γιά τό πρώτο ετος τής 
εντάξεως. "Ετσι μειώνεται αΙσθητά ή συνεισφορά μας στόν κοινο

τικό προϋπολογισμό κατά τό ποσό αuτό στό πρώτο ετος καί ανά

λογα στά επόμενα χρόνια, της μεταβατικής περιόδου. 
Μετά τήν I η 'Ιανουαρίου 1986 πού θά εφαρμόζουμε τό Κοινό 

'Εξωτερικό Δασμολόγιο, τό σύνολο των εΙσπράξεων άπό δασμούς 

θά είσφέρεται στήν Κοινότητα. 

'Η συνεισφορά μας στήν Κοινότητα εκ των εΙσπράξεων επί 

τοϋ φόρου προστιθεμένης άξίας ή βάσει τοϋ ακαθαρίστου εθνικοϋ 

είσοδήματος θ' άρχίσει άπό Ι ης 'Ιανουαρίου 1981 . 
'Εν τούτοις ή Κοινότης, γιά νά ελαφρύνει τό δημοσιονομικό 

βάρος τής 'Ελλάδος από τήν συνεισφορά της στόν Κοινοτικό 

Προϋπολογισμό τοϋ πόρου αuτοϋ, εδέχθη καί συμφωνήθηκε νά 

επιστρέφει κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου, ποσοστό 

τοϋ ποσοϋ πού θά είσφέρουμε προοδευτικά μειούμενο. Τά ποσο

στά της επιστροφής ε{ναι 70% γιά τό 1981, 50% γιά τό 1982, 30% 
γιά τό 1983, 20% γιά τό 1984, καί 10% γιά τό 1985. 

Τό ποσό πού θά μaς επιστραφεί κατά τό πρώτο ετος ύπολογίζε

ται σέ τρία δίς επτακόσια εκατομμύρια δραχμές μέ βάση ύπολογι

σμοϋ τά δεδομένα τοϋ 1978. Οί ρυθμίσεις αuτές συμφωνήθηκαν 
ύπέρ τής 'Ελλάδος γιά νά εξασφαλισθεί δτι τό δημοσιονομικό 

άποτέλεσμα άπό τήν εvταξή μας στήν Κοινή 'Αγορά θά ε{ναι 
θετικό ύπέρ ήμών άπό τόν πρώτο χρόνο τής έντάξεως. 

Τελικά άπό τίς ρυθμίσεις αuτές καί εκείνες πού συμφωνήθηκαν 

στό γεωργικό τομέα ύπέρ της ελληνικής γεωργίας, καθώς καί άπό 

τή συμμετοχή 'της 'Ελλάδος άπό τό πρώτο ετος στό Εuρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής 'Αναπτύξεως, τό Τμήμα Προσανατολι

σμοϋ τοϋ Εuρωπαϊκοϋ Γεωργικοϋ Ταμείου, τό Κοινωνικό Ταμείο 

κ.λ.π. προκύπτει θετικό δημοσιονομικό όφελος ύπέρ της • Ελλά
δος κατά τό πρώτο ετος της εντάξεως όγδόντα εκατομμυρίων 

Ε.Λ.Μ. ή εκατόν δέκα περίπου εκατομμυρίων δολλαρίων. 

Μέ βάση τά σημερινά δεδομένα καί τίς ρυθμίσεις πού συμφωνή

θηκαν γιά τήν μεταβατική περίοδο σέ δλους τούς τομείς καί εΙδικό

τερα τή γεωργία, καθώς και τήν έκτιμωμένη άντληση πόρων άπό 

τά Κοινοτικά Ταμεία, ύπολογίζεται δτι τό θετικό ύπέρ τής 'Ελλά

δος δημοσιονομικό άποτέλεσμα θά ε{ ναι κατά τό δεύτερο ετος της 

μεταβατικής περιόδου 160-180 εκατ. Ε.Λ.Μ. ή 210-240 εκατ. δολλά
ρια. Τό ποσό θ' αuξάνεται προοδευτικά κατά τά επόμενα ετη. Γιά 

δλόκληρο τό διάστημα τής πενταετοϋς μεταβατικής περιόδου 

έκτιμaται μέ βάση τά σημερινά δεδομένα, δτι τό συνολικό θετικό 

δημοσιονομικό όφελος τής 'Ελλάδος θά ε{ ναι τής τάξεως των 

1.350 εκατ. Ε.Λ.Μ. ή 1.800 εκατ. δολλάρια. 
Μετά τή λήξη της μεταβατικής περιόδου, μέ βάση τά σημερινά 

οικονομικά δεδομένα καί χωρίς νά μποροϋν νά προεξοφληθοϋν οί 

μεταβολές πού μπορεί νά σημειωθοϋν τόσο στήν έξέλιξη τijς ελ

ληνικής οίκονομίας, δσο και στήν κοινοτική πολιτική, εκτιμάται 

δτι τό συνολικό ετήσιο θετικό δημοσιονομικό άποτέλεσμα θά εΙ

ναι τής τάξεως των 500 εκατ. Ε.Λ.Μ. ή 675 εκατ. δολλαρίων. 
Αuτό ε{ναι σέ γενικές γραμμές τό περιεχόμενο της Συνθήκης 

τής Προσχωρήσεώς μας στίς Εuρωπαϊκές Κοινότητες στήν πιό 

άπλή, κατά τό δυνατό, μορφή, πού ν' άποδίδει δμως πιστά τά 

κείμενα. 'Αμέσως μετά τήν ύπογραφή τής Συνθήκης θά δοθοϋν 

στή δημοσιότητα τά πλήρη κείμενα των Συνθηκών. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 1974-1980 

(Μ . 'Έβερτ, «Καραμανλής, δ άναμορφωτής», 'Αθήνα, χ.η., σσ. 131-160 καί 179-181) 

I. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1974 

Κατά τήν περίοδο 1973-1974 ή ελληνική οικονομία δοκιμά
στηκε σοβαρά άπό τήν αϋξηση τής τιμής τοϋ πετρελαίου. Βασική 

αίτία ήταν δτι ή ενεργειακή κρίση πού εκδηλώθηκε τό 1973, βρή
κε τήν ελληνική οικονομία ύπερθερμασμένη. Μολονότι οί πρώτες 

ενδείξεις γιά τήν κατάσταση αuτή τής οικονομίας ήταν ήδη εκδη

λες άπό τό δεύτερο εξάμηνο τοϋ 1972 μέ τήν έμφανij έπιτάχυνση 
1οϋ πληθωρισμοϋ, δέν πάρθηκαν τά κατάλληλα μέτρα. 'Αντίθετα, 

μάλιστα, δρισμένα μέτρα ελέγχου τής άγορaς πού πήρε ή τότε 

δικτατορική Κυβέρνηση (π. χ. πάγωμα των τιμών), δημιούργησαν 

συμπιεσμένο πληθωρισμό, ή άνοικηtέκδήλωση τοϋ δποίου ήταν 

άναπόφευκτη μέ τήν άπελευθέρωση της άγορaς άπό τούς ελέγ

χους, γιατί δέν περιορίστηκε δσο έπρεπε δ ρυθμός χρηματοδοτή

σ~ως τής οίκονομίας καί των δαπανών τοϋ δημόσιου τομέα. "Ετσι, 

τό 1973 δ ρυθμός άνόδου τοϋ δείκτη τιμών καταναλωτή, σέ μέσα 
επίπεδα, εφτασε τό 15,5% καί τό 1974 τό 26,9%. 

'Η τόσο σημαντική έπιτάχυνση τοϋ πληθωρισμοϋ ε{χε τίς 
άναπόφευκτες δυσμενείς συνέπειες στό Ισοζύγιο πληρωμών. Τό 

ελλειμμα τοϋ Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών άπό 401,5 εκατ. 

δολλ. πού ήταν τό 1972 εφτασε τά 1.191,5 εκατ. δολλ. τό 1973, 
αϋξηση πού μερικώς μόνο δικαιολογείται άπό τήν αύξηση τής 

δαπάνης γιά καύσιμα. 'Η δυσμενής αuτή έξέλιξη δημιούργησε 

σοβαρή συναλλαγματική στενότητα σέ μιά κρίσιμη περίοδο, πού 

περιόρισε τίς δυνατότητες γιά ταχύρρυθμη αύξηση τοϋ έθνικοϋ 

προϊόντος. 

Στόν τομέα της εργασίας ή κατάσταση ήταν σοβαρή. 'Η άδυ

ναμία των έργαζομένων νά άντιδράσουν στή μείωση τοϋ πραγμα

τικοϋ τους είσοδήματος, λόγφ της επιταχύνσεως τοϋ πληθωρι

σμοϋ, κατά τά χρόνια 1973 καί 1974 δημιούργησε συναισθήματα 
άπογοητεύσεως. Δίκαια προβλήθηκαν τά αίτήματα τών έργαζομέ

νων, μέ τήν άποκατάσταση της δημοκρατίας, γιά άναδιανομή τοϋ 

εισοδήματος, ωστε νά πάρουν oi έργαζόμενοι μέρος τοϋ εισοδή
ματος πού εχασαν κατά τή διάρκεια τής δικτατορίας λόγφ τοϋ 

πληθωρισμού καί νά τεθοuν οί βάσεις γιά μιά δίκαιη διανομή τοu 

εισοδήματος στό μέλλον. 

'Ο Κ. Καραμανλής γνώριζε πώς ή άναδιανομή τοϋ εισοδήμα

τος σέ περίοδο ύφέσεως θά σήμαινε μείωση της δυνατότητας νά 

συμπιεστεί δ πληθωρισμός. "Ομως, ή έπιθυμία γιά κοινωνική γα

λήνη, πού έκδηλωνόταν άπό δλες τίς πλευρές καί πού κάτω άπό τίς 

τότε έθνικές συνθήκες ήταν άπαραίτητη, καί ή προοπτική δτι τό 

ψυχολογικό κλίμα θά βελτιωνόταν σημαντικά μέ .τήν άνάληψη 

τijς διακυβερνήσεως της χώρας άπό ενα δοκιμασμένο ήγέτη, μαζί 

μέ τήν άποκατάσταση δμαλών συνθηκών λειτουργίας της άγορaς, 

πού θά συνέβαλλαν στή μείωση τοϋ πληθωρισμοϋ, έπεισαν τόν Κ. 

Καραμανλή γιά τήν άνάγκη νά άποκατασταθεί ή άγοραστική δύ

ναμη των άμοιβών των έργαζομένων. Μιά τέτοια πολιτική κρίθηκε 

σκόπιμη καί άπό τήν άποψη, δτι ή άναδιανομή τοϋ εισοδήματος 
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κάτω άπό τίς οίκονομικές συνθήκες πού έπικρατοϋσαν τήν περίο

δο έκείνη θά διευκόλυνε τήν άνάκαμψη τής οίκονομικής δραστη

ριότητας, γιατί τό 1974 τό άκαθάριστο έγχώριο προϊόν τοϋ δευτε
ρογενή τομέα μειώθηκε κατά 11% καί γιατί ή άναπασχόλητη πα
ραγωγική δυναμικότητα πού ύπήρχε τό χρόνο έκείνο ήταν σημαν

τική. 

Βέβαια, ή άνάκαμψη τής οίκονομικής δραστηριότητας μέσα 

σέ σύντομο χρονικό διάστημα ήταν εργο δύσκολο καί γιατί ή 

δυσμενής διεθνής οίκονομική συγκυρία δέν έπέτρεπε τήν αuξηση 

τών έξαγωγών. 

'Εντούτοις, δ Κ. Καραμανλής διαπίστωνε δτι ή άνάγκη γιά 

πρόοδο ήταν έπιτακτική. Χωρίς αuξηση τής παραγωγής δέν θά 

ήταν δυνατή ή μείωση τοϋ πληθωρισμοϋ καί ή διατήρηση τής 

άπασχολήσεως πού μέ τήν ϋφεση τοϋ 1974 παρουσίαζε έμφανή 
σημεία κάμψεως, σέ ύψηλά έπίπεδα. "Ετσι, μέ τή λογική άναδια

νομή τοϋ είσοδήματος πού έπιχείρησε καί μέ τήν αuξηση τής 

χρηματοδοτήσεως τής οίκονομίας έπιτεύχθηκε ή έπάνοδος στήν 

οίκονομική πρόοδο. Μέσα σ-iό 1975, τό άκαθάριστο έγχώριο 
προϊόν αύξήθηκε κατά 5, Ι%, ή βιομηχανική παραγωγή κατά 4,4%, 
δ πληθωρισμός μειώθηκε στό 13,4% καί τό ελλειμμα τοϋ ίσοζυγί
ου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε στά 956 έκατ. δολλ. 

(εναντι 1.145 έκατ. δολλ. τό 1974). Χάρη δέ στό εύνοϊκό ψυχολο
γικό κλίμα καί τήν /:μπιστοσύνη πρός τήν δμαλότητα, πού δημι

ουργήθηκαν μέ τήν άνάληψη τής διακυβερνήσεως τής χώρας άπό 

&ναν άδιαμφισβήτητο ήγέτη, ή είσροή ίδιωτικών κεφαλαίων αύξή

θηκε σημαντικά καί εφτασε τό 1975 στά 923,4 έκατ. δολλ., πού 
σχεδόν κάλυψε τό ελλειμμα τών τρεχουσών συναλλαγών. 

·Η άγοραστική δύναμη πού φαλκιδεύτηκε κατά τή διάρκεια 

τής δικτατορίας, άποκαταστάθηκε καί τό μερίδιο τής έργασίας 

στό καθαρό είσόδημα τοϋ μή γεωργικοϋ τομέα τής οίκονομίας τό 

1975 εφτασε στό έπίπεδο πού ήταν πρίν τήν έκδήλωση τοϋ πληθω
ρισμοϋ (49,5%) καί στή συνέχεια εφτασε τό 56,4% τό 1979. 

2. Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

Τά άποτελέσματα τής οίκονομικής πολιτικής πού άκολουθή

θηκε κατά τόν πρώτο χρόνο μετά τήν άποκατάσταση τής δημο

κρατίας ύπήρξαν ένθαρρυντικά σέ δλα σχεδόν τά οίκονομικά μεγέ

θη. Αύτό ένθάρρυνε τόν Κ. Καραμανλή νά συνεχίσει τήν προσπά

θεια γιά οίκονομική πρόοδο. Γιατί, χωρίς τήν αuξηση τοϋ έθνικοϋ 

προϊόντος, οuτε ή άναδιανομή τοϋ είσοδήματος θά ήταν δυνατή 

άλλ' οuτε καί έπάρκεια άγαθών θά ύπήρχε στήν άγορά. Μέ άναδι

ανομή τοϋ είσοδήματος καί στασιμότητα τής παραγωγής θά είχα

με έπιτάχυνση τοϋ πληθωρισμοϋ καί αuξηση τής άνεργίας. 

'Εξάλλου, ή άνάγκη γιά παραπέρα οίκονομική πρόοδο πήγαζε καί 

άπό τήν έπιδίωξη τοϋ Κ. Καραμανλή νά μειωθεί ή διαφορά μεταξύ 

τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί τοϋ βιοτικοϋ έπιπέ

δου τών έργαζομένων στίς χώρες τής ΕΟΚ, γιατί ή ϋπαρξη σημαν

τικής διαφοράς τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου μεταξύ τής χώρας μας καί 

τών χωρών τής ΕΟΚ θά σήμαινε, έκτός τών άλλων, καί τή διακοπή 

τής παλιννοστήσεως πού άρχισε μέ τήν άποκατάσταση τής δημο

κρατίας στήν • Ελλάδα. 
·Ο Κ. Καραμανλής γνώριζε δτι δέν ήταν δυνατή ή συνέχιση 

τών ύψηλών ρυθμών προόδου τής 'Οκταετίας, γιατί ή διεθνής 

οίκονομική κατάσταση δέν βοηθοϋσε. Οuτε ήταν σκόπιμη ή έπι

δίωξη ένός ύψηλοϋ ρυθμοϋ άνόδου τοϋ έθνικοϋ προϊόντος γιατί ή 

πιθανότητα γιά μιά νέα ένεργειακή κρίση ήταν μεγάλη. Παρά τίς 

δυσμενείς αύτές συνθήκες άκολούθησε επεκτατική οίκονομική 

πολιτική. ·Ο ρυθμός αύξήσεως τοϋ άκαθάριστου έγχώριου προϊ

όντος πού έπιτεύχθηκε κατά τήν 5ετία 1975-1979 ήταν διπλάσιος 
τοϋ ρυθμοϋ προόδου πού πέτυχαν οί χώρες τής ΕΟΚ καί τό έπίπε

δο τής άνεργίας στή χώρα μας διατηρήθηκε γύρω στό 2%, ένώ στίς 
χώρες τής ΕΟΚ ή άνεργία αύξανόταν σημαντικά γιά νά φτάσει τό 

5,2% τοϋ έργατικοϋ δυναμικοϋ τό 1979 μέ έμφανή τήν τάση γιά 
παραπέρα αuξησή της. 

·Ο παρακάτω πίνακας πού άπεικονίζει τήν έξέλιξη τοϋ άκαθα

ρίστου έγχωρίου προϊόντος στήν 'Ελλάδα καί τήν ΕΟΚ κατά τήν 

περίοδο 1975-1979 έρμηνεύει τή μεγάλη οίκονομική πρόοδο πού 
ε{χε συντελεστεί στή χώρα, σέ σύγκριση μέ τίς χώρες τής εύρω

παϊκής Κοινότητας. 

Πίνακας Β-2: 'Εξέλιξη τοϋ άκαθαρίστου έγχώριου 

προϊόντος στήν 'Ελλάδα καί στήν ΕΟΚ 

"Ε τος 'Ελλάδα ΕΟΚ 

1974 1,8% 1,7% 
1975 5,1% -1,4% 
1976 6,1% 5,0% 
1977 2,9% 2,3% 
1978 6,4% 3,0% 
1979 3,6% 3,3% 

1975/79 26,5% 13,5% 
Μέσος έτήσιος 

ρυθμός αύξήσεως 4,8% 2,6% 

'Από τόν Πίνακα Β-2 σαφώς προκύπτει δτι δ ρυθμός αύξήσεως 

τοϋ άκαθαρίστου έγχωρίου προϊόντος καθόλη τήν περίοδο 1975-
1979 ήταν σημαντικός. Συνέπεια τής έξελίξεως αύτής ήταν τόκα
τά κεφαλή είσόδημα τοϋ "Ελληνα άπό 2.165 δολλάρια τό 1974 νά 
φτάσει τά 4.163 δολλάρια τό 1979· αύξήθηκε δηλαδή κατά 92,3%. 

Τή σημασία τής πρόοδου, πού σημείωσε ή οίκονομία μας, τήν 

άντιλαμβανόμαστε καλύτερα άν συγκρίνουμε τό κατά κεφαλή είσό

δημα τής · Ελλάδός μέ τίς γειτονικές μας χώρες, μέ τίς χώρες τής 
'Ανατολικής Εύρώπης καί τήν 'Ισπανία καί Πορτογαλία πού εΙ

ναι καί ο{ νέοι έταίροι τής χώρας μας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα. 

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής World Bank Atlas τό κατά κεφαλή 
είσόδημα τών παραπάνω χωρών γιά τό 1979 ήταν: 

ι. 'Ιταλία 5.240 
2. 'Ισπανία 4.340 
3. 'Ελλάδα 4.163 
4. Ρωσία 4.110 
5. Ούγγαρία 3.850 
6. Πολωνία 3.830 
7. Βουλγαρία 3.690 
8. Γιουγκοσλαβία 2.430 
9. Πορτογαλία 2.160 

10. Ρουμανία 1.900 
11. Τουρκία 1.330 

(Πηγή: World Bank, Atlas, 1980). 

'Από τά παραπάνω στοιχεία σαφώς προκύπτει δτι τό κατά κε

φαλή είσόδημα στήν 'Ελλάδα, πού προπολεμικά ήταν ή φτωχότε

ρη χώρα τής Βαλκανικής, εγινε ψηλότερο άπό τό κατά κεφαλή 

είσόδημα τών Βαλκανικών χωρών καί τών περισσοτέρων χωρών 

τής 'Ανατολικής Εύρώπης καί τής Ρωσίας περιλαμβανομένης. 

'Επίσης, ή πρόοδος πού συντελέστηκε στόν τομέα τής άπα

σχολήσεως ήταν αίσθητή. "Ετσι, εναντι τής αύξήσεως τής άπα

σχολήσεως κατά 0,3% πού πραγματοποιήθηκε στήν ΕΟΚ, ή αu
ξηση τής άπασχολήσεως στόν άστικό τομέα τής έλληνικής οίκο

νομίας υπολογίζεται στό 13,6%. ·Η τόσο σημαντική άνοδος τής 
άπασχολήσεως χωρίς άμφιβολία συνοδεύτηκε άπό μείωση τής 

άπασχολήσεως στό γεωργικό τομέα, πού ήταν άποτέλεσμα τής 

οίκονομικής καί κοινωνικής προόδου, πράγμα πού έπέτρεψε τή 

βελτίωση τών είσοδημάτων τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμοϋ. 

'Η σημασία τών έξελίξεων αύτών ε{ ναι προφανής. 'Ο ύψηλός 

ρυθμός πρόοδου έπέτρεψε σημαντική βελτίωση τών άμοιβών τών 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 485 

εργαζομένων καί, γενικά, τών εiσοδημάτων δλων τών κοινωνικών 

δμάδων, ενω ή γρήγορη αϋξηση τής άπ~σχολήσεως στόν άστικό 
τομέα επέτρεψε νά άπορροφηθεί τό εργατικό δυναμικό πού προερ

χόταν άπό φυσική αϋξηση του πληθυσμού, τό έξερχόμενο άπό τή 

γεωργία δυναμικό καί τό δυναμικό πού προήλθε άπό τήν παλιννό

στηση των μεταναστών, μέ άποτέλεσμα ή άνεργία νά διατηρηθεί 

σέ επίπεδο πού δέν δημιούργησε κοινωνικό καί πολιτικό πρόβλη

μα. 

'Από τήν παραπάνω άνάλυση γίνεται άντιληπτό δτι μέ τήν 

οiκονομική πολιτική πού εφάρμοσε ή Κυβέρνηση Καραμανλή 

κατά τήν περίοδο 1975-1979 τό βιοτικό έπίπεδο δλων τών κοινω
νικών στρωμάτων βελτιώθηκε σημαντικά. 'Η βελτίωση τοu βιοτι

κpu έπιπέδου ήταν περισσότερο αiσθητή στούς εργάτες, στούς 

ύπαλλήλους καί στούς συνταξιούχους, γιά τούς δποίους δόθηκαν 

μεγαλύτερες αύξήσεις. Καί τό σημαντικότερο άπό δλα είναι τό 

γεγονός δτι ή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των έργαζομένων 

συνοδεύτηκε άπό τήν πλήρη άπασχόληση καί μείωση τών ώρών 

άπασχολήσεως, άπό 48 πού ήταν τό 1974 σέ 43 ώρες τήν /;βδομάδα 
στό τέλος του 1979. 

'Η άξιοθαύμαστη ήρεμία πού επικράτησε στόν τομέα τής ερ

γασίας καί είδικότερα στό βιομηχανικό τομέα συντέλεσε στή δια

σφάλιση τής κοινωνικής γαλήνης καί στήν πρόοδο του τόπου. 

Καί πρέπει νά ύπογραμμισθεί δτι οί εύνοϊκές αύτές εξελίξεις πρα

γματοποιήθηκαν χωρίς χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμών. 

·Αντίθετα μάλιστα, τό έλλειμμα του iσοζυγίου τρεχουσών συναλ

λαγών τό 1978 ήταν 959 !:κ.ατ. δολλ . εναντι 1.145 έκατ . δολλ. πού 

ήταν τό 1974. Καί μόνο τό 1979 τό ελλειμμα τών τρεχουσών συ
ναλλαγών μέ τό εξωτερικό αύξήθηκε στά 1.882 έκατ. δολλ. πού 
όφείλεται άποκλειστικά στήν αύξηση τής τιμής του άργοu πετρε

λαίου λόγφ τής δεύτερης ενεργειακής κρίσεως. Χαρακ;τηριστικά 

άναφέρεται δτι, ενω κατά τό 1978 πληρώθηκε τό ποσό τών 1.205 
έκατ. δολλ. γιά εiσαγωγές καυσίμων, τό 1979 τό ποσό αύτό έφτασε 
στά 2.252 έκατ. δολλ. Δηλαδή, μέσα σέ ενα χρόνο πληρώθηκαν 
πάνω άπό ενα δισεκατ. δολλ. έξαιτίας τής αύξήσεως τής τιμής του 

πετρελαίου. 'Η πρόσθετη αύτή δαπάνη καλύφτηκε-χάρη στά αύ
ξημένα συναλλαγματικά άποθέματα πού διέθετε ή χώρα. 'Έτσι 

ξεπεράστηκε δ πρώτος μεγάλος κλονισμός πού προκάλεσε ή ενερ

γειακή κρίση χωρίς τήν άνάγκη προσφυγής σέ σημαντικό δανει

σμό άπό τό εξωτερικό. 'Αποφεύχθηκε νά δεσμευτεί τό μέλλον τοu 

τόπου χάρη στή σώφρονα πολιτική πού άκολούθησε ή Νέα Δημο

κρατία κατά τά άμέσως προηγούμενα χρόνια. 

Οί βασικοί προωθητικοί παράγοντες τής οiκονομικής δρα

στηριότητας, κατά τήν περίοδο 1975-1979, ήταν κυρίως ή κατανά
λωση, οί έξαγωγές καί οί έπενδύσεις στόν κλάδο τών κατοικιών 

καί κατά δεύτερο μόνο λόγο οί επενδύσεις στούς λοιπούς κλάδους. 

Κατά τήν παραπάνω περίοδο ή πραγματική κατανάλωση αύξήθη

κε κατά 26,0%, δηλαδή δσο σχεδόν αύξήθηκε τό άκαθάριστο έγ
χώριο προϊόν (26,5%), ενώ οί έπενδύσεις στίς κατοικίες αύξήθη
καν κατά 99,0%. 'Η ύστέρηση του ρυθμού αύξήσεως τών παραγω
γικών επενδύσεων (22,7%) έναντι του ρυθμού άνόδου των άλλων 
οiκονομικών μεγεθών δέν όφείλετο βέβαια στήν άποτυχία τής Κυ

βερνήσεως νά προκαλέσει έπενδύσεις σέ μεγάλη κλίμακα. Όφεί

λετο .κυρίως στή διστακτικότητα τοu κεφαλαίου, εγχώριου καί 

ξένου, νά πραγματοποιήσει επενδύσεις, λόγφ τής &βεβαιότητας 

πού προκαλούσε σέ διεθνή κλίμακα ή ένεργειακή κρίση . Πάντως, 

οί παραγωγικές έπενδύσεις πού εγιναν στήν Έλλάδα κατά τήν 
περίοδο εκείνη, iδίως σέ μικρομεσαίες έπιχειρήσεις, ήταν σημαν

τικά ύψηλότερες άπό έκείνες πού έγιναν στήν ξΟΚ καί συνέβαλαν 

στήν συγκράτηση τής άνεργίας σέ χαμηλά έπίπεδα. 

3. ΟΙ τΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΑ 

'Η πιό σημαντική, ίσως, μεταβολή πού έπέφερε ή οiκονομική 

πολιτική πού έφαρμόστηκε κατά τήν 5ετία 1975-1979 ήταν ή βελ
τίωση δπως λέχθηκε του βιοτικού έπιπέδου τών μισθοσυντήρη-

των. Πρωταρχικό μέλημα τής πρώτης μεταδικτατορικής Κυβερνή

σεως του Κ. ΚαραJ.ιανλή ήταν ή άποκατάσταση τής άγοραστικής 
δυνάμεως τών μισθωτών πού διαβρώθηκε άπό τήν έπιτάχυνση τοu 

πληθωρισμού κατά τά χρόνια 1973 καί 1974, άλλά καί ή άνάγκη 
άναθερμάνσεως τής οiκονομίας τής χώρας, πού είχε ύποστεί μετά 

τό 1973 πραγματική καθίζηση. Συγκεκριμένα, τό μερίδιο τών μι
σθωτών, άπό 48,7% του καθαρού εiσοδήματος τοu μή γεωργικού 
τομέα πού ήταν τό 1972, μειώθηκε στό 46,2% τό 1973 καί στό 
47,3% τό 1974, μείωση πού δείχνει, δτι ή άμοιβή τών μισθωτών 
αύξήθηκε λιγότερο άπό δσο δικαιολογείτο άπό τήν ιϊνοδο τής 

παραγωγικότητας καί τών τιμών. Μέ τήν εiσοδηματική πολιτική 

πού έφαρμόστηκε κατά τό 1975 άποκαταστάθηκε ή άγοραστική 
δύναμη τών μισθωτών, ένώ μέ τήν εiσοδηματική πολιτική πού 

έφαρμόστηκε κατά τά επόμενα τρία χρόνια έπιδιώχθηκε ή περαιτέ

ρω βελτίωση τής θέσεως τών εργαζομένων. "Ετσι, τό μερίδιο τής 

έργασίας στό καθαρό είσόδημα του μ ή άγροτικοu τομέα τής οίκο

νομίας, άπό 47,3% πού ήταν τό 1974, αύξήθηκε στό 56,4% τό 1979, 
αύξήθηκε δηλαδή κατά 9,1 ποσοστιαίες μόνάδες. 

'Η έξέλιξη τοu μεριδίου έργασίας (Μισθοί πρός τό μ ή γεωργι

κό έθνικό εiσόδημα) κατά τήν περίοδο 1972-1979 ήταν ή !:ξής: 

"Ε τος 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Μεταβολή 1974/1979 

Ποσοστό 

48,7% 
46,2% 
47,3% 
49,5% 
50,9% 
53,7% 
56,3% 
56,4% 

9,1 σέ ποσοστιαίες μονάδες 

Χαρακτηριστικό τής μεγάλης βελτιώσεως τής ζωής τών έργα

ζομένων είναι τό γεγονός δτι μέ πληθωρισμό 93% οί άποδοχές τών 
έργαζομένων (σύμφωνα μέ στοιχεία τής ΕΟΚ) αύξήθηκαν σέ δλό

κληρη τήν οiκονομία μεταξύ 1975-1979 κατά 174,5%, ήτοι σέ 
πραγματικές τιμές κατά 42%. Καί δμως, οί άντίπαλοι τής Ν.Δ. 
προσπαθούν καί στήν περίπτωση αύτή νά διαστρέψουν τήν πραγ

ματικότητα. Νά τήν έμφανίσουν δηλαδή ώς κόμμα άντιεργατικό. 

Είναι σημαντικό νά ύπογραμμισθεί δτι ή βελτίωση τής άναδι

ανομής του εiσοδήματος ύπέρ των μισθωτών επιχειρήθηκε χωρίς 

νά έπιταχυνθεί δ πληθωρισμός πού διατηρείτο καθόλη τήν περίο

δο στό έπίπεδο του 12-13%. 
'Όπως είναι γνώστό, δταν δ Κ. Καραμανλής έπέστρεψε στήν 

Έλλάδα τό 1974, δ πληθωρισμός ήταν πολύ ψηλός καί &πρεπε 
πρώτα άπ' δλα νά συμπιεστεί γιά νά έπιτύχει ή γενικότερη οiκο

νομική πολιτική του. 

Καί αύτό τό πέτυχε δ Κ. Καραμανλής τόσο μέ τά είδικά μέτρα 

πού έλαβε, δσο καί προπαντός μέ τήν έμπιστοσύνη πού ένέπνευσε 

στό λαό ώς δοκιμασμένος πολιτικός ήγέτης. 

"Ετσι, δ ρυθμός άνόδου τοu τιμαρίθμου στή χώρα μας άπό 

26,9% πού ήταν τό 1974 μειώθηκε στό 13,4% τό 1975, γιά νά δια
τηρηθεί στή συνέχεια στό έπίπεδο του 12-13% μέχρι τό 1979, δπό
τε λόγφ τής ένεργειακής κρίσεως έφτασε τό 19%. Γιά δλόκληρη 
τήν πενταετία 1975-1979 δ τιμάριθμος αύξήθηκε κατά 93,0%. Μο
λονότι δ ρυθμός αύτός πληθωρισμού ήταν σημαντικά χαμηλότερος 

τοu πληθωρισμού στήν 'Ιταλία καί στήν 'Αγγλία, ήταν προφανές 

δτι επρεπε νά καταβληθεί προσπάθεια δ πληθωρισμός νά μειωθεί 

σταδιακά στό μέσο έπίπεδο πληθωρισμού στίς χώρες τής ΕΟΚ. 

Γιά τήν προστασία έξάλλου των έργαζομένων καί τή βελτίωση 

τής θέσεώς τους στήν κοινωνία, πάρθηκαν κατά τήν περίοδο 1975-
1979 πολυάριθμα θεσμικά μέτρα. Εiδικότερα: 

- Κατοχυρώθηκε συνταγματικά τόσο τό δικαίωμα τής έργα-
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σίας, δσο καί τό δικαίωμα τής άπεργίας, μέ προφανείς συνέπειες 

γιά τήν ελευθερία τοϋ άτόμου καί τίς ύποχρεώσεις τής πολιτείας . 

- Καθιερώθηκε μισθολογική προσαύξηση 5% γιά κάθε τριε
τία ύπηρεσίας καί μέχρι δύο τριετίες γιά τά ελάχιστα δρια άμοι

βών. 

- Αύξήθηκε ή άμοιβή τής ύπερωριακής εργασίας άπό 25% 
μέχρι 75%. 

-Μειώθηκαν οί ώρες έβδομαδιαίας άπασχολήσεως γιά δλους 

τούς κλάδους άπό 48 σέ 43. 
-Έγινε συστηματική προσπάθεια νά βελτιωθεί ή θέση τής 

εργαζόμενης γυναίκας καί νά εξισωθοϋν οί άποδοχές τους πρός 

αύτές τών άρρένων συναδέλφων τους . 

Στά παραπάνω θά μποροϋσαν νά προστεθοϋν καί πολλά ϋ.λλα 

φιλεργατικά μέτρα, τά όποία δέν κρίθηκε άπαραίτητο νά μνημο

νευθοϋν. 

'Από δσα άναφέρθηκαν βγαίνει άβίαστα τό συμπέρασμα δτι 

ενα μεγάλο καί πολύμορφο εργο πραγματοποιήθηκε μέσα στήν 

πενταετία γιά τήν προστασία τής εργασίας καί τήν προαγωγή τής 

εύημερίας τών εργαζομένων. 

Καί αύτό ήταν τόσο άληθές rοστε κατά τό ι980 καί πρίν τήν 

άποχώρησή του άπό τήν ενεργό πολιτική νά άναγνωρίσει δημόσια 

δ Κ. Καραμανλής δτι, ή γενναία αύτή είσοδηματική πολιτική 

ύπήρξε ύπερβολική δσο καί ϋ.ν ήταν σκόπιμη γιά τούς λόγους πού 

άναφέραμε, τήν άπόδοση δηλαδή δικαιοσύνης στούς εργαζόμε

νους, τή διατήρηση τής κοινωνικής γαλήνης καί τής εθνικής !:νό

τητας σέ μιά περίοδο εθνικών κινδύνων καί τήν άναθέρμανση τής 

οικονομίας μας, πού τό ι974 βρισκόταν σέ επικίνδυνη κάμψη . 

4. ΝΟΜΙΣΜΑ τΙΚ Η ΚΑΙ ΠΙΣΤΩτΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ 

Γιά νά βγεί ή οίκονομία άπό τήν ϋφεση τοϋ ι974 καί γιά νά 

διατηρηθεί ή οίκονομική δραστηριότητα σέ Ικανοποιητικά επίπε

δα, εφαρμόστηκε επεκτατική νομισματική καί πιστωτική πολιτι

κή. 'Εντούτοις, δπως προκύπτει άπό τά στοιχεία πού παρατίθεν

ται, ή νομισματική καί πιστωτική επέκταση δέν άντιστρατεύτηκε 

τήν προσπάθεια γιά συγκράτηση τοϋ πληθωρισμοϋ. Παράλληλα, 

μέ τήν ϋ.νετη χρηματοδότηση τής οίκονομίας καταβλήθηκε προ

σπάθεια γιά τήν περιστολή τής χρηματοδοτήσεως τών λιγότερο 

παραγωγικών δραστηριότήτων καί τήν ενίσχυση τής όρθολογικής 
κατανομής τών χρηματικ<i>ν πόρων τής οίκονομίας . Γιά τό λόγο 

αύτό δόθηκε σημαντική eμφαση στήν ίκανοποίηση τών μακροπρό

θεσμων παραγωγικών άναγκών τής οiκονομίας. 

Τά πιό πάνω είχαν συνέπεια, ή ρευστότητα τής οίκονομίας νά 

διατηρηθεί σέ ψηλά επίπεδα. Αύτό δμως ήταν άποτέλεσμα κυρίως 

τοϋ ψηλοϋ ρυθμοϋ άνόδου τών Ιδιωτικών καταθέσεων καί λιγότε

ρο τοϋ ρυθμοϋ άνόδου τής νομισματικής κυκλοφορίας. 

'Εντούτοις, πρέπει νά ύπογραμμισθεί, δτι ή νομισματική επέ

κταση ένισχύθηκε άπό τήν αϋξηση τοϋ άνοίγματος τοϋ δημόσιου 

τομέα. 'Αλλά καί ή διεύρυνση τοϋ ελλείμματος τοϋ Δημοσίου 

ήταν άποτέλεσμα ένός άριθμοϋ εξωτερικών παραγόντων (ό ελεγ

χος τών όποίων ήταν άδύνατος) ή τής κοινωνικής πολιτικής πού 

εφάρμοσαν οί Κυβερνήσεις τής Νέας Δημοκρατίας. ΕΙδικότερα 

παρατηροuνται τά άκόλουθα: Πρώτο, οί αύξήσεις τών τιμών τών 

πρώτων ύλών καί τοϋ πετρελαίου πού δέν επιρρίφθηκαν στήν κα

τανάλωση, γιά νά μήν αύξηθεί τό κόστος ζωής, έπιβάρυναν ση

μαντικά τή δημοσιονομική διαχείριση τής περιόδου έκείνης, δεύ

τερο, οί ένισχύσεις τοϋ γεωργικοϋ εΙσοδήματος ήταν σημαντικές 

γιά νά άναπληρωθεί τό εΙσόδημα πού eχασαν οί άγρότες, λόγφ τής 

στασιμότητας τής γεωργικής παραγωγής έξαιτίας τών δυσμενών 

καιρικών συνθηκών καί, τρίτο, ή διατήρηση τής οΙκονομικής 

δραστηριότητας σέ ίκανοποιητικό έπίπεδο άπαιτοϋσε αϋξηση τών 

δαπανών τοϋ δημόσιου τομέα . 

'Η χρηματοδότηση τοϋ δημόσιου τομέα δέν eγινε σέ βάρος 

τής χρηματοδοτήσεως τοϋ Ιδιωτικοϋ τομέα. ΕΙδικότερα, κατά τήν 

περίοδο ι975-ι979 ό μέσος ρυθμός άνόδου τής χρηματοδοτήσεως 

τοϋ Ιδιωτικοu τομέα ήταν 23,3% εναντι ι 9,5% του δημόσιου τομέα .. 
Παράλληλα, ή άνετότερη χρηματοδότηση τών τομέων παρα

γωγής άπέβλεπε στό νά δοθεί ή δυνατότητα ένισχύσεως τών εισο

δημάτων τών έργαζομένων στούς τομείς αύτούς. 'Ενδεικτικά άνα

φέρεται δτι δ μέσος ρυθμός άνόδου τής χρηματοδοτήσεως τής 

γεωργίας ήταν 23, ι%. Έξάλλου, χαρακτηριστική ε! ναι ή διαπί

στωση δτι ή προώθηση τής δραστηριότητας στή βιοτεχνία εύνοή

θηκε άποφασιστικά μέ τήν εφαρμογή εΙδικής πολιτικής. 

Είδικότερα, ή χρηματοδότηση τής βιοτεχνίας αύξήθηκε μέ μέ

σο έτήσιο ρυθμό 3 ι ,6%, ενώ οί πιστώσεις άπό είδικά κεφάλαια 
αύξήθηκαν μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 54,3%. 'Επίσης, ή χρηματοδό
τηση τής βιομηχανίας καί τών μεταλλείων κατά τήν περίοδο ι975-

ι979 αύξήθηκε μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 24,8%. 
Κατά τά δύο πρώτα χρόνια ή πιστωτική πολιτική ήταν επεκτα

τική γιά δλους τούς κλάδους, ένώ κατά τά τελευταία δύο χρόνια ή 

πολιτική αύτή eγινε περισσότερο επιλεκτική. Αύτό άποτελεί καί 

τό κύρφ χαρακτηριστικό τής πιστωτικής πολιτικής πού άκολού

θήθηκε τήν 5ετία ι975-ι979 καί ε!ναι εϋλογη ή σκοπιμότητα τής 

υΙοθετήσεως μιaς τέτοιας πολιτικής. Γιατί, γιά νά γίνει ή άναθέρ

μανση τής οίκονομίας άμέσως μετά τήν άποκατάσταση τής δημο

κρατίας, ή νομισματική πολιτική επρεπε νά στηρίζεται σέ γενικά 

μέτρα καί γιατί κάτω άπό τίς συνθήκες εκείνες ή έπιλογή Ιδιαίτε

ρων άναπτυξιακών στόχων δέν ήταν σκόπιμη. Μέ τή βελτίωση τής 

οίκονομικής δραστηριότητας δόθηκε βαθμιαία εμφαση στή μα

κροχρόνια χρηματοδότηση γιά τήν ένίσχυση τών επενδύσεων. 

Έτσι, ό ρυθμός άνόδου τής μακροπρόθεσμης χρηματοδοτήσεως 

πρός τόν ίδιωτικό τομέα τής οίκονομίας άπό ι6% πού ήταν τό ι975 

εφτασε στό 23,7% τό ι979. 

'Η μείωση τοϋ πληθωρισμοϋ άπό 26,9% πού ήταν τό ι 974 σ;rά 
ι 3,4% τό ι 975 καί ή βελτίωση τοϋ ψυχολογικοu κλίματος συνέβα
λαν στήν άποκλιμάκωση τών πληθωριστικών προσδοκιών καί, 

φυσικά, στήν ϋ.νοδο τών άποταμιεύσεων. 'Έτσι, ή αϋξηση τών 

καταθέσεων στό τραπεζικό σύστημα έπανήλθε στούς ψηλούς ρυ

θμούς τοϋ παρελθόντος. Κατά τήν περίοδο ι975-ι979 οί συνολικές 

ίδιωτικές καταθέσεις αύξήθηκαν μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 26,0%. 
'Η γρήγορη αϋξηση τών καταθέσεων έπέτρεψε τήν άνετότερη 

χρηματοδότηση τής οίκονομίας, μέ άποτέλεσμα τή συγκράτηση 

τοϋ ρυθμοϋ αύξήσεως τής νομισματικής κυκλοφορίας. Είδικότε

ρα, οί καταθέσεις ταμιευτηρίου καί προθεσμίας (πού άποτελοϋν 

τίς άποταμιευτικές καταθέσεις) αύξήθηκαν μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 

25,8% καί 30,9% άντίστοιχα. 'Η αϋξηση τών καταθέσεων μέ τόσο 
ψηλό ρυθμό σέ περίοδο μέ πληθωρισμό ι 2- ι 3% δείχνει τήν έμπι
στοσύνη τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ στήν πολιτική τών Κυβερνήσεων Κ . 

Καραμανλή καί τήν πίστη πώς τά προβλήματα πού άντιμετώπιζε ή 

χώρα δέν θά ήσαν μόνιμα. 

5. ιΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

·Αλλ η σημαντική άπόδειξη τής προόδου πού συντελέστηκε 

κατά τήν περίοδο ι975-ι979 είναι οί έξελίξεις τοϋ ισοζυγίου πλη

ρωμών. ΕΙδικότερα, κατά τήν 5ετία αύτή οί είσαγωγές αύξήθηκαν 

κατά ι ι 7 ,0%, ένώ οί έξαγωγές καί τό πλεόνασμα τοϋ ίσοζυγίου τών 
άδήλων πόρων αύξήθηκαν κατά ι2ι,6% καί 130,0% άντίστοιχα. 
"Ετσι, ή αϋξηση τών είσαγωγών, παρά τήν αϋξηση τής δαπάνης 

γιά είσαγωγές καυσίμων κατά 87% μέσα στό ι979, συγκρατήθηκε 
σέ χαμηλότερα έπίπεδα άπό τά δρια άντοχής πού προσδιόρισε ή 

αϋξηση τών συναλλαγματικών εΙσπράξεων άπό τίς έξαγωγές καί 

τούς ϋ.δηλους πόρους. ·Αποτέλεσμα τών έξελίξεων αύτών ήταν τό 

eλλειμμα τοϋ ίσοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών νά μειωθεί κατά 

ι ι,2% (σέ σχέση μέ τό ι977) καί νά περιοριστεί στά 959 έκατ. 
δολλ. τό ι 978. Κατά τό ι 979 τό ελλειμμα αύξήθηκε στά ι .882 έκατ. 
δολλ. λόγφ τής μεγάλης αύξήσεως τών είσαγωγών γιά καύσιμα 

έξαιτίας τής αύξήσεως τής τιμής τοϋ άργοϋ πετρελαίου καί τής 

αύξήσεως τών aποθεμάτων καυσίμων γιά λόγους άσφάλειας τής 

χώρας. (Πίνακας Β-4) . 
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'Εξάλλου, τό ευνοϊκό ψυχολογικό κλίμα πού έπικράτησε δλό

κληρη αυτή τήν περίοδο συντέλεσε ό\στε ή είσροή ίδιωτικών κε

φαλαίων νά αυξηθεί άπό 661 έκατ. δολλ. πού ήταν τό 1974 σέ 1.354 
τό 1979καί νά ύπερκαλύψει τό έλλειμμα τών τρεχουσών συναλλα

γών γιά τήν περίοδο 1975-1978 καί τό 72,0% του έλλείμματος του 
1979. Έτσι, τά συναλλαγματικά διαθέσιμα άπό 937 έκατ. δολλ. τό 

1975 έφτασαν τά 1.518 έκατ. δολλ. τό 1979 (αϋξηση 62,0%). 
Ή ευνοϊκή έξέλιξη του ίσοζυγίου πληρωμών δέν έξαντλείται 

μόνο μέ τήν ύπερκάλυψη του έλλείμματος του ισοζυγίου τρεχου

σών συναλλαγών άπό τήν είσροή ίδιωτικών κεφαλαίων. Τά ίδιω

τικά κεφάλαια πού είσέρευσαν στή χώρα είτε δέν δημιουργουν 

συναλλαγματικές ύποχρεώσεις (κεφάλαια γιά άγορά άκινήτων) 

είτε δημιουργουν περιορισμένες ύποχρεώσεις (καταθέσεις 'Ελλή

νων του έξωτερικου), καί χρηματοδότησαν περισσότερο άπό τό 

60% του έλλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών. 

Τό πραγματικό άποτέλεσμα ολων αυτων των έξελίξεων ήταν δ 

δανεισμός του δημόσιου τομέα νά περίοριστεί σέ άνεκτά έπίπεδα 

καί τό έξωτερικό δημόσιο χρέος νά σημειώσει μικρή Ιiνοδο καί νά 

περιοριστεί τό 1979 στά 7.876 έκατ. δολλάρια. 

6. ΔΗΜΟΣΙΆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ 

0{ δαπάνες του δημόσιου τομέα άποτέλεσαν βασικό παράγον

τα γιά τήν ύποβοήθηση τής οίκονομίας ό\στε νά βγεί άπό τήν 

ϋφεση καί, στή συνέχεια, γιά τή διατήρησή της σέ ίκανοποιητικό 

έπίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας, σέ τρέχουσες τιμές. Oi 
συνολικές δαπάνες του δημόσιου τομέα, οπως ύπολογίζονται 

στούς έθνικούς λογαριασμούς, κατά τήν περίοδο 1974-1979 αυξή
θηκαν μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 22,1%, εναντι μέσου ρυθμου άνόδου 
του άκαθαρίστου έθνικου προϊόντος 20,4%. 'Η αuξηση τών δαπα
νών του Δημοσίου μέ ύψηλό ρυθμό όφείλεται στίς αυξημένες δα

πάνες γιά τήν ένίσχυση τής Ιiμυνας τής χώρας καί στήν έπίρριψη 

στόν προϋπολογισμό κατά τό 1978-1979 τής αύξήσεως τ.ών τιμών 
των γεωργικών προϊόντων ένόψει τής έντάξεως τής χώρας στήν 

ΕΟΚ. 'Επίσης κατά τήν παραπάνω περίοδο διατέθηκαν σημαντικά 

ποσά γιά τή βι;λτίωση του έπιπέδου των κοινωνικών ύπηρεσιών 

πού στά προηγούμενα χρόνια ε{χαν παραμεληθεί (ύγεία, πρόνοια, 

παιδεία κ.λ.π.) καί τή βελτίωση του είσοδήματος τών άπασχολου

μένων στό δημόσιο τομέα τής οίκονομίας. 

Πίνακας Β-3 : 

'Εξέλιξη δρισμένων μεγεθών του ίσοζυγίου πληρωμών σέ έκατ. δολλ. 

'Ισοζύγιο 'Ισοζύγιο Εισροή Συναλλαγματικά 

'Εμπορικό liδηλων τρεχουσών ίδιωτικών διαθέσιμα 

Έτος Εισαγωγές 'Εξαγωγές ίσοζύγιο πόρων συναλλαγών κεφαλαίων 

1974 4.659 1.774 -2.885 1.740 - l.l45 661 937 
1975 5.072 2.030 - 3.042 2.086 -956 923 l.ll2 
1976 5.560 2.227 -3.333 2.401 -932 1.038 1.029 
1977 6.425 2.522 -3.903 2.823 - 1.080 1.236 1.207 
1978 7.341 2.998 -4.343 3.384 -959 1.152 1.477 
1979 10.110 3.932 - 6.178 4.296 -1.882 1.354 1.518 

Μεταβολή 

1974-1979 ll7,0% 121 ,6% 114,1% 146,9% 64,4% 104,8% 62,0% 

Πίνακας Β-4: 

Τρέχουσες δαπάνες του Δημοσίου γιά άγαθά καί ύπηρεσίες 

(Δημόσια κατανάλωση), σέ δισεκατ. δρχ. 

1974 1975 1976 

Διοίκηση 23,9 29,6 37,3 
• Αμυνα 31,8 45,4 52,4 
Δικαιοσύνη 3,3 3,9 4,6 
'Υγεία - Πρόνοια 7,2 8,6 ll,8 
'Εκπαίδευση 10,7 13,0 16,4 
Λοιπή δράση 1,2 13,5 1,8 

Σύνολο 78,1 102,0 124,3 

'Η μελέτη των δεδομένων του παραπάνω πίνακα διαφωτίζει 

άρκετά τήν ύλοποίηση τής παραπάνω πολιτικής. Είδικότερα, κα

τά τήν 5ετία 1975-1979, oi δαπάνες γιά τήν παιδεία αυξήθηκαν 
κατά 209,3% καί γιά τήν ύγεία καί πρόνοια κατά 244,4%, ρυθμοί 
πού ε{ναι σημαντικά ύψηλότεροι άπό τούς ρυθμούς αυξήσεως των 

δαπανών γιά τίς λοιπές δραστηριότητες του Δημοσίου. 

Πάντως, δ Κ. Καραμανλής δέν επαυσε νά συνιστa στό λαό 

αυτοσυγκράτηση καί τήν άνάγκη περιστολής των δαπανών του 

Δημοσίου - ίδίως των καταναλωτικών δαπανών. 

Χαρακτηριστική έπί του προκειμένου ε{ ναι δ δμιλία τήν όποία 

1977 1978 1979 Μεταβολή 

43,9 53,0 71,9 200,8% 
65,8 76,1 91,5 187,7% 
5,7 7,1 8,7 163,6% 

14,8 18,4 24,8 244,4% 
21,4 27,7 33,1 209,3% 
2,2 2,8 3,4 183,3% 

153,8 185,1 233,5 199,0% 

έκανε τό 1979 στή Θεσσαλονίκη, στήν όποία μεταξύ των Ιiλλων 
έλεγε: 

«'Η άντιμετώπιση τής ιφlσεως αύτή ς μ aς ύποχρεώνει νά συ

νηθίσουμε σέ lνα πι6 συγκεκριμένο τρ6πο ζωής. Γιατί εlναι βέ

βαιο ότι ή καταναλωτική κοινωνία προκαλεί συνήθειες πού έπη

ρεάζουν δυσμενώς όχι μ6νο τήν οίκο νομική, άλλά κα{ τήν κοινω

νική μας ζωή .. . Καί θά έλεγα άκ6μη καί τά ήθη καί τ6ν πολιτισμ6 
μας ... Εlναι άνάγκη συνεπώς νά περιορίσουμε τήν υπερκατανάλω
ση καί προπαντ6ς τή σπατάλη. 'Εξαιτίας τής άν6δου τοv βιοτικού 

μας έπιπέδου, τής μιμήσεως ξένων καταναλωτικών συνηθειών καί 
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μιιiς τάσεως έπιδείξεως, έχουμε είσέλθει σέ εvα κλίμα εύδαιμοvι

σμοv, πού θυμίζει τ6v άφρονα τοv Εύαγγελίου. Ξοδεύουμε περισ

σ6τερα &π' δσα χρειάζεται καί περισσ6τερα &π' δσο ιivτέχουμειι. 

7. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Βασικό έπίτευγμα τής πολιτικής στό βιομηχανικό τομέα κατά 

τήν περίοδο 1974-1979 ύπήρξε ή διεύρυνση τής βάσεώς του, ή 
αύξηση τού δγκου jtής παραγωγής καί ή ούσιαστική άνάπτυξη τών 

έξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων. 'Η κρατική ύποβοήθηση 

τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων έκδηλώθηκε μέ: I) τή χρηματο
δότηση καί τή θέσπιση κινήτρων γιά τήν άνάληψη νέων έπενδύ

σεων στή βιομηχανία καί 2) τήν ένίσχυση τής ύποδομής της μέ 
μεγάλα, βασικά εργα. Τά κυριότερα μέτρα πού πάρθηκαν ήταν τά 

άκόλουθα: 

I. Οί νόμοι γιά τά κίνητρα τού 1976 καί τού 1978 παρέχουν 
γενναιόδωρες διευκολύνσεις γιά τήν άνάληψη επενδύσεων στή 

βιομηχανία . 'Επίσης, γιά τήν πιό άνετη χρηματοδότηση τών βιο

μηχανικών έπενδύσεων διευρύνθηκαν σημαντικά τά χρηματοδο

τικά προγράμματα τής ΕΤΒΑ καί τών άλλων τραπεζών έπενδύσε

ων. 

2. Προωθήθηκε σημαντικά άπό τήν ΕΤΒΑ τό πρόγραμμα βιο
μηχανικών περιοχών, άπό τίς δποίες ήδη λειτουργούν έννέα, μέ 

σκοπό τήν άποκέντρωση τής βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Μέ πρωτοβουλία τού κράτους, δλοκληρώθηκε ή κατασκευή 

τής μονάδας παραγωγής ίνών άμιάντου στό Ζιδάνι Κοζάνης, καί 

δημιουργήθηκε εταιρία (θυγατρική τής ΕΤΒΑ) μέ σκοπό τήν 

ϊδρυση μονάδας παραγωγής' Αμμωνίας (ΕΒΙΑΝ, στή Νέα Καρβά

λη). 'Επίσης, προγραμματίστηκε ή κατασκευή μονάδας παραγω

γής σιδηροχρωμίου καί δλοκληρώθηκε ή τεχνοοικονομική μελέ

τη κατασκευής συγκροτήματος πετροχημικών, μολύβδου, ψευ

δαργύρου καί άνοξείδωτου χάλυβα. 

Σημαντική ύπήρξε ή φροντίδα τών Κυβερνήσεων Καραμανλή 

γιά τήν άνάπτυξη τής πολεμικής βιομηχανίας στήν ' Ελλάδα ιiiστε 

νά άνεξαρτητοποιηθεί ή χώρα ως ενα βαθμό άπό τίς άγορές τού 

εξωτερικού καί ή οίκονομία νά ώφεληθεί κυρίως μέ τήν εξοικονό

μηση σημαντικών συναλλαγματικών πόρων. "Ετσι, στόν κλάδο 

τής πολεμικής βιομηχανίας άρχισε ή λειτουργία τής μονάδος πα

ραγωγής δπλων, όλοκληρώθηκε ή φάση συντηρήσεως άεροσκα

φών τής βιομηχανίας άεροπορικού ύλικού καί άρχισε ή λειτουρ

γία τής μονάδας έπισκευής καί μετασκευής άρμάτων μάχης. 

Στό βιοτεχνικό τομέα οί Κυβερνήσεις τού Κ. Καραμανλή άπέ

δωσαν μεγάλη σημασία. 

Μέ τό Ν. 707/77 ενοποιήθηκαν οί τέως 'Οργανισμοί ΕΟΕΧ 
καί ΚΕΒΑ σέ ένιαίο 'Οργανισμό έπονομαζόμενο ΕΟΜΜΕΧ μέ 

σκοπό τήν ύποβοήθηση τής περαιτέρω άναπτύξεως τών μικρομε

σαίων Μεταποιητικών 'Επιχειρήσεων καί τής Χειροτεχνίας. 

Μέ τούς άναπτυξιακούς νόμους 289/ 76, 849/78 θεσπίστηκαν 
πολλές εύεργετικές διατάξεις γιά τή βιοτεχνία. 

"Αρχισε ή έφαρμογή προγράμματος πού περιλαμβάνει τήν κα

τασκευή τυποποιημένων βιοτεχνικών κτιρίων. 

'Επιδιώχτηκε ή καθιέρωση καί έξάπλωση τού θεσμού τών 

Κοινοπραξιών, καθώς καί ή προβολή τών προϊόντων τών μικρο

μεσαίων επιχειρήσεων. 

Καί τέλος, καθιερώθηκε ή παροχή έγγυήσεων τού έλληνικού 

Δημοσίου γιά τή δανειοδότηση τών βιοτεχνικών έπιχειρήσεων. 

'Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στόν τομέα τής ερευνας γιά τήν 

άξιοποίηση τού όρυκτού πλούτου τής χώρας. Κεντρικός άξονας 

τής πολιτικής τού Κ . Καραμανλή ήταν ή άξιοποίηση τού όρυκτού 

πλούτου γιατί άποτελεί προωθητικό παράγοντα γιά τήν ταχύρρυ

θμη οίκονομική καί περιφερειακή άνάπτυξη. 'Η έπιδίωξη ήταν 

δχι μόνο ή έξόρυξη τών όρυκτών τού έλληνικού ύπεδάφους, άλλά 

ή ούσιαστική άνάπτυξη έγχωρίων βιομηχανικών μονάδων γιά τόν 

έμπλουτισμό καί περαιτέρω έπεξεργασία τών πρώτων ύλών, γιατί 

ετσι μόνο επιτυγχάνεται ή άποτελεσματική άξιοποίηση τού έργα-

τικού δυναμικού καί σημαντική συναλλαγματική ώφέλεια. 

Προϋπόθεση γιά τήν ύλοποίηση τών παραπάνω στόχων ήταν ή 

σωστή όργάνωση καί όριοθέτηση τών άρμοδιοτήτων τών έρευνη

τικών φορέων τού όρυκτού μας πλούτου, πράγμα τό "δποίο προώ

θησαν οί Κυβερνήσεις τού Κ. Καραμανλή . Συγκεκριμένα, τά θε

σμικά μέτρα πού πάρθηκαν άναφέρονται στήν άναδιοργάνωση τού 

'Ινστιτούτου Γεωλογικών καί Μεταλλευτικών 'Ερευνών (ΙΓΜΕ) 

καί στήν άποκέντρωση τών ύπηρεσιών του. 'Από τόν προϋπολο

γισμό διατέθηκαν ύψηλές πιστώσεις γιά τήν ένίσχυση τού έρευ

νητικού έργου καί τού μηχανολογικού καί τού έργαστηριακού 

έξοπλισμού τού ΙΓΜΕ. 

'Αποτέλεσμα τών προσπαθειών αύτών είναι : 

- 'Η αύξηση τών έντοπισθέντων χρωμιτικών κοιτασμάτων 

στό Βούρινο Κοζάνης. 

- 'Ο έντοπισμός άξιόλογων κοιτασμάτων μεταλλευμάτων μο

λύβδου-ψευδαργύρου-ούρανίου καί φωσφορικών κοιτασμάτων. 

Χάρη στά έγκαιρα μέτρα ένεργειακής πολιτικής ξεπεράσαμε 

τή δεύτερη ένεργειακή κρίση χωρίς ιίεγάλες άπώλειες. 'Όμως, ή 
χώρα μας καλύπτει σημάντικό μέρος τών άναγκών σέ καύσιμα μέ 
είσαγωγές. Συνεπώς, γιά νά συνεχισθεί άπρόσκοπτα ή οίκονομική 

άνάπτυξη, άπαραίτητη προϋπόθεση ε{ναι δ έφοδιασμός καί ή εξα

σφάλιση τών άναγκαίων ποσοτήτων ένέργειας μέ τό μικρότερο 

δυνατό κόστος. 

'Η έντατικοποίηση τής άξιοποιήσεως τών έγχώριων ένεργει

ακών πόρων, ή έκτεταμένη έρευνα γιά τόν έντοπισμό νέων κοιτα

σμάτων ύδρογονανθράκων καί ή προσφυγή σέ νέες μορφές ένέρ

γειας άποτέλεσαν τίς τρείς κατευθυντήριες γραμμές τής ένεργεια

κής πολιτικής. 

Πρωταρχικό μέλημα τών Κυβερνήσεων Καραμανλή ήταν ή 

έκκαθάριση τών εκκρεμοτήτων καί άναθεώρηση τών συμβάσεων 

τής εποχής τής δικτατορίας στό χώρο γιά τίς έρευνες πετρελαίου, 

βελτιώνοντας τούς δρους ύπέρ τού έλληνικού Δημοσίου. 'Ακόμη, 

τό 1977 έγινε ή έξαγορά τού συνόλου τών μετοχών τής Α. Ε. 'Ελ
ληνικά Διυλιστήρια 'Ασπροπύργου, πού συμβάλλει σημαντικά 

στήν έξασφάλιση δμαλού έφοδιασμού τής χώρας μέ προϊόντα πε

τρελαίου. Καί γιά νά γίνει κατανοητή ή σημασία πού δόθηκε στήν 

ερευνα γιά τόν έντοπισμό άναφέρεται δτι γιά τίς ί\ρευνες τής ΔΕΠ 

διατέθηκε ποσό 2,6 δισεκατ. δρχ. 

Κατά τήν έπισκοπούμενη περίοδο εγινε σημαντική άξιοποίη

ση τών έγχώριων ένεργειακών πόρων μέ άποτέλεσμα: 

- 'Η έτήσια παραγωγή λιγνίτη ξεπέρασε τά 20 έκατ. τόνους 
τό 1980 έναντι 7 έκατ. τόνων τό 1970 καί 2 έκατ. τόνων τό 1960. 

- Οί λιγνιτικές μονάδες άποτελούσαν τό 1980 τό 42% τής 
έγκαταστημένης ίσχύος τής ΔΕΗ εναντι 28% τό 1974. 

- 'Η συμβολή τού λιγνίτη στήν παραγωγή ήλεκτρικής ενέρ

γειας έφτασε τό 46% τό 1980, εναντι 38% τό 1974. 'Επίσης, τέθη
καν σέ λειτουργία 2 ύδροηλεκτρικοί σταθμοί - τού Πολύφυτου 

μέ τρείς μονάδες παραγωγής καί τού Πουρναρίου μέ τρείς έπίσης 

μονάδες παραγωγής - συνολικής ίσχύος 675MW. 
- Γιά τόν έντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου ίδρύθηκε ή Δη

μόσια 'Επιχείρηση ι;ετρελαίων (ΔΕΠ) μέ άρμοδιότητα σέ δλη τή 

χώρα. 

- Γιά τόν εντοπισμό λιγνιτικών κοιτασμάτων καί γεωθερμι

κών πεδίων όργανώθηκαν καί δραστηριοποιήθηκαν ο! ύπηρεσίες 

τής ΔΕΠ πού άσχολούνται μέ τίς έρευνες. 

- Αύξήθηκαν οί πιστώσεις γιά τήν 'Ελληνική 'Επιτροπή 

'Ατομικής 'Ενεργείας (ΕΕΑΕ) πού κάνει έρευνες, σέ συνεργασία 

μέ τό ΙΓΜΕ, γιά τόν έντοπισμό ραδιενεργών μεταλλευμάτων. 

Μέ τή γενναία χρηματοδότηση τών έρευνητικών ί\ργων καί 

τήν άναδιάρθρωση τής όργανώσεως τών ερευνητικών φορέων 

έξασφαλίστηκε ή εuχέρειά τους γιά τήν άνεμπόδιστη έκτέλεση 

τών προγραμμάτων καί τή δραστηριοποίησή τους, μέ άποτέλεσμα 

τήν έντόπιση νέων άξιόλογων κοιτασμάτων, σέ πολλές περιοχές 

τής χώρας καί σέ διάφορα μεταλλεύματα. 

Χαρακτηριστικά άναφέρεται δτι : 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 489 

α) οί πιστώσεις πού διατέθηκαν στό ΙΓΜΕ κατά τό ι 980 ήσαν 
86ι έκατ . δρχ. &ναντι 54 έκατ . δρχ. τό ι974 καί 9,5 έκατ . δρχ. τό 

ι964 καί 

β) τό συνολικό μήκος τών γεωτρήσεων πού &γιναν &φτασε τό 

ι980 τά 64.000 μέτρα εναντι 7.280 τό ι974 . 

8. ΑΓΡΟτΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

"Ενας aπό τούς πρωταρχικούς στόχους τής οίκονομικής πολι

τικής κατά τήν περίοδο ι974-ι979 ήταν ή ένίσχυση, ανάπτυξη καί 

αναδιάρθρωση τοϋ γεωργικοϋ τομέα τής οίκονομίας. Γιατί, μεγά

λο μέρος τοϋ ένεργοϋ δυναμικοϋ τής χώρας έξακολουθεί νά aπα

σχολείται στή γεωργία. 'Ακριβώς τά χαρακτηριστικά αύτά τής 

έλληνικής γεωργίας aποτέλεσαν καί τό υπόβαθρο τών προσπα

θειών γιά τήν ενταξη τής χώρας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα, 

δπου δ dγροτικός τομέας, ίδιαίτερα, aποκομίζει σημαντικές ώφέ

λειες μέ τήν Κοινή ' Αγροτική Πολιτική. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε 

δτι δ βασικός στόχος τής Κοινής 'Αγροτικής Πολιτικής είναι ή 

έξασφάλιση ένός ίκανοποιητικοϋ είσοδήματος στούς dγρότες, 

πού νά μπορεί νά συγκριθεί εύνοϊκά μέ τό είσόδημα τών aπασχο

λούμενων στούς άλλους τομείς τής οίκονομίας. 

Τά μέτρα πολιτικής καί τά έπιτεύγματα στόν dγροτικό τομέα 

τής διακυβερνήσεως τής χώρας στήν περίοδο ι974-ι979, είναι πε

ριληπτικά τά dκόλουθα: 

ι. Χρηματικά ποσά ϋψους 246 δισεκατ. δρχ. μεταφέρθηκαν aπό 
τόν aστικό τομέα τής οίκονομίας πρός υποστήριξη τοϋ άγροτικοϋ 

είσοδήματος μέ τή μορφή ένισχύσεων καί έπιδοτήσεων. Παράλ

ληλα, οί Κυβερνήσεις τής Νέας Δημοκρατίας τής περιόδου αύτής 

εδωσαν σημαντικές αύξήσεις στίς τιμές τών αγροτικών προϊόντων 

γιά νά προσεγγίσουν τίς κοινοτικές τιμές. Ο! ρυθμοί αύξήσεως 

τών τιμών υπερκάλυψαν στίς περισσότερες περιπτώσεις τήν α!S

ξηση τοϋ τιμάριθμου, πράγμα πού μαζί μέ τήν α!Sξηση τής παρα

γωγής συντέλεσε στήν άνοδο τοϋ πραγματικοϋ είσοδήματος τοϋ 

dγροτικοϋ πληθυσμοϋ. 

2. Γιά τήν αϋξηση τής παραγωγικότητας τών γεωργικών έκμε
ταλλεύσεων έφαρμόστηκε τό πρόγραμμα γιά τήν έπέκταση τών 

dρδευμένων περιοχών, μέ aποτέλεσμα νά αύξηθοϋν ο! dρδευόμε

νες έκτάσεις aπό 8,4 έκατ. στρέμματα τό ι975 σέ 9,ι εκατ. στρέμ
ματα τό ι980. 

3. Γιά τήν ένίσχυση τής κτηνοτροφίας προωθήθηκαν τά προ
γράμματα aξιοποιήσεως τών βοσκοτόπων καί βελτιώσεως τοϋ ζω

ικοϋ κεφαλαίου, μέ aποτέλεσμα τήν α!Sξηση τής παραγωγής τών 

κτηνοτροφικών προϊόντων καί τή σημαντική dνοδο τών είσοδημά

των τών παραγωγών. 

4. Μέ μιά σειρά νόμων πού ψηφίστηκαν και ο! δποίοι &δωσαν 
κίνητρα γιά τή μεγέθυνση τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων, τή 

δυνατότητα aξιοποιήσεως έκτάσεων πού &χουν έγκαταλειφθεί, καί 

σημαντικές φορολογικές aπαλλαγές σέ ακτήμονες πού είχαν συμ

μετάσχει σέ παλαιότερες διανομές γαιών, προωθήθηκε πρόγραμμα 

αύξήσεως τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων. 'Εκδόθηκαν 290.000 
περίπου δριστικοί τίτλοι κυριότητας, καταργήθηκε δ φόρος μετα

βιβάσεως γιά γεωργικές έκτάσεις μέχρι 40 στρέμματα καί παρα
χωρήθηκαν δημόσιες έκτάσεις 1.200.000 περίπου στρεμμάτων σέ 
ακτήμονες γεωργούς. 

5. Γιά τόν περιορισμό τών μεσαζόντων καί έξυγίανση τοϋ κυ
κλώματος παραγωγοϋ-καταναλωτή, βασική έπιδίωξη τών Κυ

βερνήσεων τοϋ Κ. Καραμανλή ήταν ή ένίσχυση τοϋ ρόλου τών 

γεωργικών συνεταιρισμών, μέ τήν ψήφιση θεσμικοϋ νόμου, πού 

έπέτρεπε τήν έπέκτασή τους σέ πολλές δραστηριότητες καί ίδιαί

τερα στήν έμπορία καί τήν dσκηση παρεμβάσεως στά πλαίσια τής 

Κοινής 'Αγροτικής Πολιτικής. 'Ενισχύθηκε έπίσης ή έκπαίδευ

ση συνεταιριστικών στελεχών aπό τό πρόγραμμα δημοσίων έπεν

δύσεων. 'Επίσης, γιά τήν α!Sξηση τής παραγωγικότητας καί τή 

βελτίωση τών συνθηκών έμπορίας τών αγροτικών προϊόντων ψη

φίστηκε νόμος, πού ρυθμίζει τήν υποχρεωτική τυποποίηση dγρο-

τικών προϊόντων καί τήν ίδρυση τών κεντρικών καί τοπικών. 

6. Γιά τή μείωση τοϋ κόστους παραγωγής καί τόν υψηλότερο 
βαθμό aνταγωνιστικότητας τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων δό

θηκαν δασμολογικές καί φορολογικές απαλλαγές γιά τά γεωργικά 

μηχανήματα, καί aπαλλαγή aπό τό φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων 

καί κτισμάτων. 

Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τών έπιδοτήσεων γιά τά 

αγοραζόμενα dγροτικά μηχανήματα πού σέ δρισμένες περιπτώ

σεις &φτασε μέχρι τό 70% τής aξίας τους. Ή πολιτική αύτή είχε 

σάν aποτέλεσμα ή έκμηχάνιση τής γεωργίας νά βρίσκεται σέ πολύ 

καλό έπίπεδο. 

Σύμφωνα μέ τίς διεθνείς στατιστικές τοϋ FAO (ΟΗΕ) ή 'Ελλά
δα είχε τό 1980 περισσότερα τρακτέρ dνά 1.000 έκτάρια καλλιερ
γούμενης γής dπ' δ,τι ο! ΗΠΑ, δ Καναδάς, ή Σοβιετική "Ενωση 

καί οί χώρες τής 'Ανατ. Εύρώπης. 

Χάρη στά aνωτέρω μέτρα dλλά καί στή βελτίωση τοϋ είσοδή

ματος τών dγροτών παρατηρήθηκε κατά τήν περίοδο 1974-ι980 

μιά άλματώδης αϋξηση τών dγροτικών μηχανημάτων. Είδικότερα: 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες 

Διαξονικοί ελκυστήρες 

Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές 

1974 1980 Μεταβολή 

50.050 110.295 
98.011 172.256 

291 967 

120,4% 
75,8% 

232,3% 

Ή πολιτική πού ακολουθήθηκε είχε σάν συνέπεια τή σημαν

τική α!Sξηση στίς στρεμματικές άποδόσεις. ·Η στρεμματική aπό

δοση τοϋ σιταριοϋ dπό 233 κιλά τό ι975 &φτασε τά 306 κιλά τό 
1980, τοϋ κριθαριοϋ aπό 233 κιλά στά 287 κιλά, τοϋ aραβόσιτου 
dπό 374 στά 756 κιλά καί τοϋ καπνοϋ aπό 125 στά 131 κιλά. 

7. Γιά τήν aξιοποίηση τών δασικών πόρων ψηφίστηκε δ βασι
κός νόμος γιά τήν προστασία τών δασών καί δασικών έκτάσεων 

καί έφαρμόστηκαν εκτεταμένα προγράμματα δασικής άναπτύξεως 

στίς περιοχές "Εβρου-Ροδόπης, Βορείου καί Δυτικής 'Ελλάδος 

καί 'Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, μέ τήν ένίσχυση τής Εύ

ρωπαϊκής Τράπεζας καί τής Διεθνοϋς Τράπεζας. Τά προγράμματα 

αύτά dφοροϋν συνολική &κταση πάνω dπό 10 /:κατ . στρέμματα καί 

αναμένεται νά συμβάλουν στήν άποδοτική έκμετάλλευση τών ελ

ληνικών δασών γιά πρώτη φορά. Παράλληλα, ένισχύθηκε τό πρό

γραμμα έπενδύσεων γιά αναδασώσεις (220.000 στρέμ.), προστασία 
δασών, δασική δδοποιία κ.λπ. 

8. Τέλος, βασική έπιτυχία τοϋ κυβερνητικοϋ ~ργου κατά τήν 
παραπάνω περίοδο άποτελεί ή ούσιαστική α!Sξηση καί βελτίωση 

τών άγροτικών συντάξεων, ο! δποίες ώς γνωστό είχαν καθιερωθεί 

aπό τόν Κ. Καραμανλή τό 1961. Συγκεκριμένα, τά κατώτατα δρια 
τών καταβαλλόμενων aπό τόν Ο Γ Α συντάξεων &φτασαν τό 1980 σέ 
έπίπεδα πέντε φορές υψηλότερα άπό τά aντίστοιχα τοϋ 1974. 
'Επιπλέον, διευρύνθηκε ή aσφαλιστική κάλυψη τής γεωργικής 

παραγωγής aπό τόν ΟΓΑ και περιέλαβε άπό τό 1978 καί τίς aπο

ζημιώσεις γιά ζημιές aπό πλημμύρες καί ανεμοθύελλες. Σάν μέτρο 

καί δείκτης τής έπεκτάσεως τών παροχών πού προσφέρονται aπό 

τόν ΟΓΑ πρός τόν αγροτικό πληθυσμό τής χώρας αναφέρεται ή 

ραγδαία dνοδος τών συνολικών δαπανών τοϋ όργανισμοϋ aπό 5,1 
δισεκατ. δρχ. τό 1974 στό ϋψος τών 23,1 δισεκατ. δρχ. γιά τό 1980. 

9. Η ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΝΑΥτΙΛΙΑ 

Είναι γνωστό δτι χάρη στή μακραίωνη έμπειρία τοϋ ελληνικοϋ 

λαοϋ μέ τήν έμπορική ναυτιλία κατέχουμε διεθνώς &να σημαντικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Τό πλεονέκτημα αύτό μάς έπέτρεψε νά 

δημιουργήσουμε εναν έμπορικό στόλο aπό τούς μεγαλύτερους 

στόν κόσμο. Τό μέγεθος τοϋ έμπορικοϋ μας στόλου κ:αί ή πείρα 

τοϋ ελληνικοϋ λαοϋ στά θέματα τών·θαλάσσιων μεταφορών καθι

στοϋν τήν έμπορική ναυτιλία στρατηγικό τομέα στήν προσπάθεια 

γιά τήν παραπέρα άνάπτυξη τής χώρας. ·Η διαπίστωση αύτή πού 
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κανένας δέν μπορεί νά άμφισβητήσει μάς άναγκάζει νά παίρνουμε 

δλα τά άναγκαία μέτρα γιά νά διασφαλίσουμε τήν άνταγωνιστικό

τητα της έμπορικής μας ναυτιλίας διεθνώς καί τήν έθνική της 

όντότητα, άλλά καί γιά νά άποκομίζουμε τά μεγαλύτερα δυνατά 

όφέλη. Καί έπειδή ο{ συνθήκες τών θαλασσίων μεταφορών μετα

βάλλονται μέ γοργό ρυθμό, ή πολιτική της Κυβερνήσεως πού 

έφαρμόστηκε κατά τήν περίοδο της πρωθυπουργίας τού Κ. Καρα

μανλή άπέβλεπε στό νά δημιουργηθούν ο! προϋποθέσεις πού διευ

κολύνοuν στήν προσαρμογή τής έμπορικής ναυτιλίας στίς νέες 
συνθήκες τών θαλάσσιων μεταφορών. 

"Ετσι, έφαρμόστηκε πολιτική άνετης χρηματοδοτήσεως της 

ναυτιλίας ώστε νά συμπληρωθεί ή υποδομή μέ καλύτερες τηλεπι

κοινωνίες καί νά βελτιωθεί ή δυνατότητα προμήθειας τών έφοδίων 

της στήν ·Ελλάδα, πράγμα πού ένισχύει τούς δεσμούς τής έμπορι

κής μας ναυτιλίας μέ τήν έλληνική οικονομία. Τό πρακτικό άποτέ

λεσμα μιάς τέτοιας έξελίξεως ε{ναι ή χώρα νά έπωφελείται ένός 

μεγαλύτερου μέρους τών συναλλαγών πού γίνονται άπό τήν έμπο

ρική μας ναυτιλία, μέ προφανείς εύεργετικές tπιπτώσεις στό ισοζύ

γιο έξωτερικών πληρωμών τής χώρας. 

Τό άποτέλεσμα της πολιτικής πού έφαρμόστηκε κατά τήν πε

ρίοδο 1974-1979 παρουσιάζεται στούς παρακάτω δύο πίνακες: 

'Εξέλιξη τής δυνάμεως του έλληνικου έμπορικου στόλου καί 

τού ναυτιλιακου συναλλάγματος κατά τήν περίοδο 1974-1979 

"Ε τος 'Αριθμός κ.ο.χ. Συνfγμα 

πλοίων* σέ έκατ. δολλ. 

1974 3.145 24.080 χιλ. 874,4 
1975 3.216 24.820 » 844,8 
1976 2.509 28.574 )) 914,1 
1977 3.886 33.475 )) 1.126,6 
1978 3.732 34.987 )) 1.177,2 
1979 3.951 38.842 )) Ι.5ι8,9 

Αϋξηση ι974f79 25,6% 61,3% 73,7% 

* Πλοία υπό έλληνική σημαία. 

"Ετσι, μέσα στά πέντε χρόνια της πρωθυπουργίας του Κ. 

Καραμανλή ό άριθμός τών πλοίων μέ έλληνική σημαία τό ι979 

ήταν 3.95ι, έναντι 3.145 τό 1974 (αϋξηση 25,6%). "Ομως, ό ρυθμός 
αύξήσεως τής χωρητικότητας τών έλληνικών πλοίων ήταν άκόμη 

μεγαλύτερος (61 ,3%). 'Αποτέλεσμα αύτής τής άνόδου ήταν ο! ει
σπράξεις σέ συνάλλαγμα άπό 867,ι έκατ. δολλ. πού ήταν τό ι974 

νά φτάσουν τά 1.515,2 έκατ. δολλ. τό ι979, δηλαδή αύξήθηκαν 

κατά 74,4%. 
'Η ιδιαίτερη σημασία της έμπορικής ναυτιλίας μας στόν εύ

ρωπαϊκό χώρο έμφανίζεται στόν άκόλουθο πίνακα: 

'Η ναυτιλιακή δύναμη τών χωρών της Εύρωπαϊκής Κοινότη

τας τήν 1.7.1980 ήταν: 

Χώρα 'Αριθμός % κ.ο.χ. % 
πλοίων 

Ι. 'Ελλάδα 3.922 26,3 39.471.744 35,5 
2. 'Αγγλία 3.Ι8ι 21,3 27.135.155 24,4 
3. Γαλλία 1.24ι 8,3 ι 1.924.557 ιο,7 

4. 'Ιταλία 1.739 ιΙ,6 Ιι.Ο95 .694 ιο,ο 

5. Γερμανία 1.906 12,8 8.355.638 7,5 
6. 'Ολλανδία 1.263 8,5 5.723.845 5,2 
7. Δανία 1.253 8,4 5.390.365 4,9 
8. Βέλγιο 290 1,9 ι.809 .829 ι,6 

9. 'Ιρλανδία 141 0,9 208.986 0,2 
10. Λουξεμβούργο ο ο ο ο 

Σύνολο 14.936 100,0 ι 11.1 ι5 .8Ι3 100,0 

·Η έλληνική ναυτιλία κατέχει τήν πρώτη θέση στόν πίνακα 

τών χωρών της ΕΟΚ. 'Αντιπροσωπεύει τό 26,3% του άριθμου τών 
πλοίων καί τό 35,5% τής συνολικής χωρητικότητας τών πλοίων 
πού ε{ναι μέ σημαίες τών χωρών τής Ε6ρωπαϊκής Κοινότητας. 
Συνεπώς, δίκαια προβάλλεται ή έμπορική ναυτιλία της χώρας μας 

σάν ό τομέας πού θά διαδραματίσει τόν ούσιαστικότερο ρόλο στή 

χάραξη της κοινοτικής ναυτιλιακής πολιτικήί; άπό δσο θά δια

δραματίσουν ο! άντίστοιχοι τομείς τών άλλων μελών τής Κοινό

τητας. "Ετσι περιμένουμε δτι στό μέλλον ή έμπορική μας ναυτιλία 

θά διακινήσει μεγαλύτερο δγκο του έμπορίου τής ΕΟΚ άπό αύτόν 

πού διακινεί σήμερα. 

'Ο Κ. Καραμανλής ήταν τόσο υπερήφανος γιά τήν έμπορική 

μας ναυτιλία, ώστε νά χαρακτηρίσει tθνικό άθλο τή θεαματική 
της άνάπτυξη καί νά διακηρύξει τήν πολυσήμαντη γιά τήν • Ελλά
δα πολιτική καί έθνική της σημασία, πέραν τής οtκονομικής. 

ιο. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Μία άπό τίς βασικές έπιδιώξεις τής οίκονομικής πολιτικής της 

πρώτης Κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας ήταν ή δημιουργία 

τών άναγκαίων προϋποθέσεων γιά γρηγορότερη τουριστική άνά

πτυξη της χώρας καί, κυρίως, τών περιοχών πού δέν ε{χαν άξιο

ποιηθεί τουριστικά. 'Η δημιουργία έκσυγχρονισμένων καί βιώσι

μων τουριστικών μονάδων καί ή τουριστική άποκέντρωση άποτε

λουσαν τίς βασικές έπιδιώξεις τής τουριστικής της πολιτικής. 

"Ετσι, μέ τίς πιστωτικές διευκολύνσεις πού δόθηκαν Ι:γινε ή όλο

κλήρωση τών ήμι τελών μονάδων. Τά άποτελέσματα τής πολιτικής 

πού άκολουθήθηκε φαίνονται καθαρά στόν παρακάτω πίνακα: 

'Εξέλιξη τών κυριοτέρων μεγεθών στόν τομέα του τουρισμου 

ι974 1980 Αϋξηση 

ι. Τουριστικές μονάδες ι.469 2.378 61,9% 
2. 'Αριθμός κλινών ι46.794 233.948 59,4% 
3. 'Αριθμός τουριστών 1.998.000 5.271. ι ι5 ι63,8% 

4. Τουριστικό συνάλλαγμα 448 1.733 286,8% 
(σέ έκατ. δολλ.) 

Ή έπίδραση τής εύνοϊκής αύτης έξελίξεως στόν τομέα του 

τουρισμου ήταν δτι δημιουργήθηκαν 35.000 νέες θέσεις άπασχολή
σεως. 'Επίσης, δημιουργήθηκαν 230.000 κρεβάτια σέ νοικιαζόμε
να δωμάτια μέ άποτέλεσμα νά αύξηθεί τό εισόδημα τών νοικοκυ

ριών σημαντικά, ένώ ιοο.οοο άτομα άπασχολουνται σέ έργασίες 

πού ε{ναι στενά συνδεμένες μέ τόν τουρισμό. 

'Ακόμη, άναπτύχθηκαν καί άλλες μορφές τουρισμου δπως τά 

χειμερινά καί θαλάσσια σπόρ. 'Η προσπάθεια γιά τήν έπέκταση 

τής τουριστικής περιόδου μέ τήν παροχή κινήτρων Ι:δωσε ικανο

ποιητικά άποτελέσματα. 

Τέλος, πρέπει νά έπισημανθεί δτι ή τουριστική πολιτική !:χει 

σχεδιαστεί Ι:τσι, ώστε στό μέλλον νά έξασφαλίζει τό μεγαλύτερο 

δυνατό δφελος γιά τόν έλληνικό λαό. ·Η τουριστική άνάπτυξη θά 

άνταποκρίνεται στίς φυσικές καί πολιτιστικές άξίες του έλληνικου 

λαου καί τίς ιδιομορφίες τής κάθε περιοχής μέ τό μικρότερο 

δυνατό κόστος γιά τό κοινωνικό καί φυσικό περιβάλλον. 

'Αξίζει έδώ νά άναφερθεί δτι ό Κ. Καραμανλής κατά τό ι962 

ε{ χε έπεξεργαστεί ενα εύρύ καί σύγχρονο πρόγραμμα τουριστικής 

άναπτύξεως της ·Ελλάδος. Τό πρόγραμμα αύτό προέβλεπε τή δη

μιουργία μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων- μέ άεροδρόμια, 

άγορές, θεάματα, άθλητικές έγκαταστάσεις κ.λ.π.- στίς περιοχές 

τής νότιας Πελοποννήσου, του 'Ολύμπου-Πλαταμώνα, της Χαλ

κιδικής καί της Κρήτης. Πρόγραμμα πού έγκαταλείφθηκε άπό 

τούς διαδόχους του καί πού δέν μπορουσε ν' άναβιώσει τό ι974, 

λόγφ άλλαγής τών συνθηκών καί της άναρχης άναπτύξεως αύτών 

τών περιοχών. 
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I I. ΟΙ ΜΕτΑ~ΟΡΕΣ 

Στόν τομέα τής ύποδομής καί άναπτύξεως τών μεταφορών τής 

χώρας, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες άπό τίς Κυβερνή

σεις τού Κωνσταντίνου Καραμανλή μέ άποτέλεσμα τή βελτίωση 

τού συστήματος μεταφορών καθόλη τή χώρα. Αύτό liλλωστε άπα

τελεί άναγκαία προϋπόθεση γιά τή διευκόλυνση καί ένίσχυση τής 

οίκονομικής άναπτύξεως . Βεβαίως, ή έκτέλεση βασικών δδικών 

!:ργων ε!ναι άρκετά χρονοβόρα καί δέν εμφανίζονται liμεσα τά 

άποτελέσματα τών μεγάλων έπενδύσεων σέ συγκοινωνιακά μέσα. 

'Εκείνο όμως πού έπιδιώχτηκε ήταν όχι μόνο ή liμεση έκτέλεση 

άλλά καί δ !:γκαιρος προγραμματισμός καί σχεδιασμός γιά τήν 

άνάληψη βασικών μεγάλων Ι:ργων (π .χ . Μετρό πρωτεύουσας, άε

ροδρόμιο Σπάτων, ήλεκτροδότηση καί διπλασιασμός τής γραμμής 

σιδηροδρομικού liξονα 'Αθηνών-Θεσσαλονίκης), τά δποία ύλο

ποιοϋνται σταδιακά καί όσο έπιτρέπουν τά διαθέσιμα οίκονομικά 

μέτρα. 

Στά μεγάλα δημόσια !:ργα πού εγιναν κατά τήν 'Οκταετία 

1955-1963 προστέθηκαν καί νέα κατά τήν περίοδο 1974-1980. 
" Ετσι διανοίχθηκαν 80 χλμ. νέων έθνικών δδών καί 600 χλμ. 
έπαρχιακών δδών, άσφαλτοστρώθηκαν 660 χλμ. εθνικών δδών καί 

4. I 50 χλμ. έπαρχιακών δδών καί τέλος βελτιώθηκαν σημαντικά 
900 χλμ. έθνικών δδών καί 2.000 χλμ. επαρχιακών δδών. Τά κυριό

τερα δδικά εργα τής περιόδου ε!ναι οί δδοί Πατρών - Πύργου -
'Ολυμπίας, Ήγουμενίτσας - Πρέβεζας, Κορίνθου - Τριπόλεως, 

'Αλεξανδρουπόλεως- Φερρών- Καστανέων, ' Αγρινίου- Καρπε

νησίου, Θηβών - Λειβαδιiiς - Δελφών. 
Κατά τό ϊδιο χρονικό διάστημα διατέθηκαν σημαντικές πι

στώσεις γιά τό διπλασιασμό τής σιδηροδρομικής γραμμής καί τή 

βελτίωση τής χαράξεως στό τμήμα 'Αθήνας-Λάρισας, τήν ήλε

κτρική σηματοδότηση καί βελτίωση των τηλεπικοινωνιών τών 

διαφόρων τμημάτων τής γραμμής ' Αθήνας-Θεσσαλονίκης καί τήν 

προμήθεια τροχαίου ύλικού. 

Στόν τομέα των άεροδρομίων προωθήθηκε ή κατασκευή καί ή 

βελτίωση διαδρόμων καί !:ργων ύποδομής σέ διάφορα άεροδρόμια 

τής χώρας όπως στό καινούργιο άεροδρόμιο Ρόδου, στά άεροδρό

μια Μυτιλήνης καί Χρυσουπόλεως, Μίκρας, 'Αλεξανδρουπόλεως, 

Ζακύνθου καί Κω, ενω !:γιναν εργα βελτιώσεως στό άεροδρόμιο 

τοϋ 'Ελληνικοϋ . Παράλληλα, άρχισε ή κατασκευή μικρών άερο

δρομίων στά νησιά τοϋ Ν .Α. Αίγαίου . 

Στόν τομέα τής θαλάσσιας συγκοινωνίας εγιναν συνολικά 98 
λιμενικά εργα, πού άφορούν κατασκευές μώλων, κυματοθραυστών, 

κρηπιδωμάτων κ.λ.π. (στά λιμάνια Βόλου, 'Ηρακλείου, Πατρών, 

' Αλεξανδρουπόλεως, Σύρου καί Σούδας), ένώ βελτιώθηκαν οί λι

μενικές έγκαταστάσεις φορτώσεως εμπορευματοκιβωτίων στόν 

Πειραιά. 

'Ιδιαίτερη φροντίδα καί εύαισθησία έπέδειξε δ Κ. Καραμαν

λής γιά τήν άντιμετώπιση τών συγκοινωνιακών προβλημάτων τής 

" πρωτεύουσας καί μέ έπανειλημμένες συσκέψεις, δδηγίες καί κα

τευθύνσεις προσπάθησε νά ύλοποιήσει τή ζωηρή του έπιθυμία γιά 

μιά άνθρωπινότερη ζωή των πολιτών της. Μέ πρωτοβουλία τού Κ. 

Καραμανλή συγκροτήθηκαν τό 1979 τρείς μεγάλες συσκέψεις γιά 
νά προγραμματιστεί ή 'Αθήνα 2000 καί !:γινε νέο ρυθμιστικό σχέ

διο, πού μολονότι ετυχε καθολικής άποδοχής εγκαταλείφθηκε άρ

γότερα, όπως είχε έγκαταλειφθεί καί τό ρυθμιστικό σχέδιο τοϋ 

1962, μέ άποτέλεσμα τή δημιουργία των μεγάλων προβλημάτων 
πού άντιμετωπίζει σήμερα ή πρωτεύουσα. 

Παράλληλα μέ τό ρυθμιστικό, άποφασίστηκαν καί μπήκαν σέ 

εκτέλεση τό άεροδρόμιο τών Σπάτων καί τό Μετρό τών ' Αθηνών 

πού, έκτός άπό τή συγκοινωνιακή άποσυμφόρηση, θά συνέβαλαν 

άποφασιστικά καί στήν καταπολέμηση τοϋ νέφους πού πνίγει τήν 

πρωτεύουσα . Δυστυχώς καί τά Ι:ργα αύτά έγκαταλείφθηκαν άπό τή 

διάδοχη Κυβέρνηση . 

Ό Κ. Καραμανλής <'iφησε τήν 'Αθήνα τό 1963 μέ πληθυσμό 2 
έκατ. περίπου κατοίκους καί τή βρήκε τό 1974 μέ 3,5 !:κατ . κατοί-

κους. Καί μπορεί νά λεχθεί ότι, άν δέν είχαν γίνει τά μεγάλα καί 

βασικά εργα σ'tήν 'Αθήνα κατά τήν περίοδο I 955- I 963, ή 'Αθήνα 
θά ήταν σήμερα άκατοίκητη . 

ΣΥΝΟΠτΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1955 - 1980 

'Ο Κ. Καραμανλής κυβέρνησε τή χώρα σέ δύο δύσκολες περιό

δους γιά τό εθνος . 'Η πρώτη περίοδος άρχισε λίγα χρόνια μετά τό 

τέλος τοϋ εμφυλίου πολέμου καί ή δεύτερη μέ τήν κατάρρευση τής 

δικτατορίας καί τήν τραγωδία τής Κύπρου. Κάθε περίοδος είχε τά 

δικά της φοβερά καί πιεστικά προβλήματα. Καί στίς δύο περιπτώ

σεις δ Κ. Καραμανλής ξεπέρασε τά έμπόδια πού ύψώνονταν στό 

δρόμο του . Στό σύνολο καί οί δύο αύτές περίοδοι εδωσαν νέα πνοή 

στό εθνος καί έπέτρεψαν στόν έλληνικό λαό νά πραγματοποιήσει 

μεγάλα βήματα προόδου. 

Τό I 955 ή 'Ελλάδα ήταν, ώς γνωστό, μιά ύπανάπτυκτη άγροτι
κή χώρα. Τό 60% τοϋ έργατικοϋ δυναμικοϋ τής χώρας άπασχολεί
το στή γεωργία . 'Η δυνατότητα τής οίκονομίας γιά τήν πραγμα

τοποίηση μεγάλων επενδύσεων πού θά τήν εβγαζαν άπό τό τέλμα 

τής ύπαναπτύξεως, ήταν σχεδόν άνύπαρκτη . Γιατί τό κατά κεφαλή 

είσόδημα τού έλληνικοϋ λαοϋ μόλις ξεπερνούσε τά 300 δολάρια, 
πού δέν Ι:φτανε καν γιά τήν κάλυψη των στοιχειωδών του άναγ

κών. 

Παρά ταϋτα, άπό τό 1955-1963 καί άπό τό 1974-1980, πού κυρι
αρχούσε ούσιαστικά στήν πολιτική σκηνή τής χώρας δ Κ. Καρα

μανλής, σημειώθηκε τόση πρόοδος iliστε ν' άλλάξει μορφή ή 

'Ελλάδα. Καί μόνο οί παρακάτω χαρακτηριστικοί άριθμοί πού 

άναπτύσσονται στή συνέχεια άναλυτικότερα ε! ναι άρκετοί γιά νά 

δώσουν τήν είκόνα αύτής τής άλλαγής. 

- Τό κατά κεφαλή είσόδημα τού 'Έλληνα άπό 305 δολλάρια 
τό ι 955 εφτασε τά 4.300 δολλάρια τό ι 980. 

- Τό ποσοστό τού άγροτικού πληθυσμού τής χώρας άπό 60% 
πού ήταν τό 1955 κατέβηκε, χάρη στήν πρόοδο πού σημειώθηκε, 
στό 28% τό 1980. 

- Οί εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ώς ποσοστό τού συνό

λου των εξαγωγών μας άπό 2,1% τό 1955 εφτασαν τό 55% τό 1980. 
' Από τά παραπάνω προκύπτει ότι ή οίκονομία μας οχι μόνο 

σημείωσε μεγάλη πρόοδο, άλλά καί μετασχηματίστηκε όρθολογι

κά άπό άγροτική σέ βιομηχανική. Πράγμα πού άνατρέπει τόν 

ίσχυρισμό εκείνων οί δποίοι, μολονότι παραδέχονται τήν πρόοδο 

αύτή, γιά νά μειώσουν τή σημασία της, ύποστηρίζουν ότι εγινε 

κατά τρόπο άνορθόδοξο, κατά τρόπο δηλαδή «στρεβλό)), όπως 

λένε. 

Οί άντίπαλοι τοϋ Κ. Καραμανλή προσποιούνται ότι άγνοοϋν 

τίς άλήθειες αύτές καί προσπαθοϋν μέ επιχειρήματα άόριστα καί, 

θά ελεγα, δικολαβικά, νά τίς άμφισβητήσουν. 'Η άμφισβήτηση 

δμως αύτή είναι οχι μόνο άβάσιμη άλλά καί κακόπιστη. Γιατί, 

κατά τά 25 αύτά χρόνια ή 'Ελλάδα οχ ι μόνο βγήκε άπό τήν ύπανά
πτυξη, άλλά συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των άναπτυγμένων χω

ρών. 

Καί γιά νά εκτιμηθεί καλλίτερα τό μέγεθος τής προόδου πού 

σημείωσε ή οίκονομία μας θά πρέπει νά συγκριθεί ή πρόοδος αύτή 

μέ τίς liλλες άναπτυγμένες χώρες. "Ετσι, σύμφωνα μέ τά στοιχεία 

αύτά τού ΟΟΣΑ, κατά τήν περίοδο 1953-1981 τό άκαθάριστο εγ
χώριο προϊόν τής ·Ελλάδος αύξήθηκε μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 5,8%, 
πού άποτελεί τόν ύψηλότερο ρυθμό άναπτύξεως μεταξύ των χωρών 

τού ΟΟΣΑ, μέ έξαίρεση τήν 'Ιαπωνία πού πέτυχε ύψηλότερο ρυ

θμό άναπτύξεως . 

Είδικότερα, εναντι αύξήσεως τού άκαθάριστου εγχωρίου προϊ

όντος 5,8% στήν 'Ελλάδα, στίς ΗΠΑ ή αύξηση ήταν 3,1%, στή 
Γερμανία 4,5%, στή Γαλλία 4,3%, στήν 'Ιταλία 4,5%, στήν · Αγ
γλία 2,4% καί μόνο στήν 'Ιαπωνία ήταν ύψηλότερη άπό τή δική 
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μας, δπου άνηλθε σέ 7 ,4%. 
·Αλλά άς ερθουμε στούς συγκεκριμένους άριθμούς πού δίνουν 

τή γενική είκόνα της έντυπωσιακης πρόοδου πού σημειώθηκε στή 

χώρα μας μεταξύ 1955-1980: 

I. Κατά κεφαλή εθνικό εiσόδημα (σέ δολλάρια) 

1955 1980 

305 4.300 

Συνολική αϋξηση 

1.310% ή 14 φορές 

'Ετήσιος ρυθμός 

αύξήσεως 

11,2% 

2. 'Ακαθάριστο έγχώριο προϊόν σέ έκατ . δρχ . 

(σταθερές τιμές 1970) 

1955 1980 Συνολική αϋξηση 'Ετήσιος ρυθμός 

αύξήσεως 

100,533 417,510 315,3% ή 4,2 φορές 5,8% 

3. Συνολικές πάγιες επενδύσεις σέ έκατ. δρχ. 

(σταθερές τιμές 1970) 

1955 1980 Συνολική αϋξηση 'Ετήσιος ρυθμός 

αύξήσεως 

15.944 92.705 481,4% ή 5,8 φορές 7,3% 

4. Συνολικές επενδύσεις στή μεταποίηση σέ έκατ. δρχ. 

(σταθερές τιμές 1970) 

1955 1980 Συνολική αϋξηση 'Ετήσιος ρυθμός 

αύξήσεως 

1.941 14.899 667,6% ή 7,7 φορές 8,5% 

5. Συνολικό προϊόν μεταποιήσεως στή βιομηχανία-βιοτεχνία, 
σέ έκατ. δρχ. (σταθερές τιμές 1970) 

1955 1980 

12.891 89. 125 

Συνολική αύξηση 

791,4% ή 7 φορές 

'Ετήσιος ρυθμός 

αύξήσεως 

8,0% 

6. 'Εξαγωγές βιομηχανικών καί βιοτεχνικών προϊόντων (έκατ . 

δολλ. ) 

1955 

4,3 

1980 Συνολική αύξηση 

2249,5 52.214% ή 52,3 φορές 

'Ετήσιος ρυθμός 

αύξήσεως 

28,5% 

7. 'Εξαγωγές βιομηχανικών- βιοτεχνικών προϊόντων ώς ποσοστό 

του συνόλου τών έξαγωγών 

1955 
2,1% 

1980 
55% 

8. Εiσροή iδιωτικών κεφαλαίων (σέ έκατ. δολλάρια) 

1955 1980 Συνολική αύξηση 'Ετήσιος ρυθμός 

αύξήσεως 

34,6 1.639 4.637% ή 47,4 φορές 16,7% 

'Η μεγάλη οiκονομική πρόοδος πού συντελέστηκε, στή χώρα 

κατά τήν εικοσιπενταετία 1955-1980 άλλαξε τή μορφή της' Ελλάδος 
καί τή μοίρα του λαου της, δπως είχε ύποσχεθεί δ Κ. Καραμανλης 

δταν άναλάμβανε τήν έξουσία τό 1955. Καί ή πρόοδος αύτή θά 
ήταν άσφαλώς μεγαλύτερη άν δέν είχαν μεσολαβήσει τά ταραχώδη 

καί άνώμαλα 11 χρόνια - άπό τό 1963 iliς τό 1974 - κατά τή 

διάρκεια των όποίων άνακόπηκε ή πρόοδος του τόπου. 

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ 

(Φ. 334Α, Σημείωμα, Αύγουστος 1980) 

'Η 'Αθήνα είχε άναπτυχθεί κατά τρόπον άνώμαλο, ετσι iliστε 

μέχρι τό 1955 νά μήν ύπάρχουν άξιόλογα εργα ύποδομης, ενω 
παράλληλα ή συνεχής αύξηση του πληθυσμου είχε δημιουργήσει 

πολύπλοκα καί δυσεπίλυτα προβλήματα. 

Μία άτέλειωτη σειρά ζωτικών καί μεγάλων έργων (κυκλοφορι

ακών, άποχετευτικών, ύδρευτικών, άρχαιολογικών, τουριστικών, 

άθλητικών κ.λ.π.) μετέτρεψαν τήν άφρόντιστη καί πολεοδομικά 

άναρχούμενη πρωτεύουσα σέ μιά σύγχρονη εύρωπαϊκή μεγαλού

πολη. 

Τά εργα αύτά βασίστηκαν σέ ενα ρυθμιστικό σχέδιο, πού είχε 

εκπονηθεί άπό τό ύπουργείο Δημοσίων Έργων κατά τήν περίοδο 

1952-1955, έπί ύπουργίας του Κ. Καραμανλη . Τό σχέδιο αύτό άπε

τέλεσε τόν όδηγό γιά τά εργα άναπτύξεως της ' Αθήνας, εργα πού 

διακρίνονται στούς έξης βασικούς τομείς: 

I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Στόν τομέα αύτό πραγματοποιήθηκαν: 

'Αναμορφώσεις καί άνακατασκευές πολλών λεωφόρων (Βασι

λίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης 'Αμαλίας, Βασιλίσσης "Ολγας, 

Πατησίων, Κηφισίας, Συγγρου, ·Αλεξάνδρας, Θησέως, Βου

λιαγμένης, Πειραιώς, Μεσογείων, ' Αχαρνών, 'Ακτης Μουτσο

πούλου κ.ά.) . 

Διάνοιξη νέων καί διαπλάτυνση παλαιών λεωφόρων καί δδών 

(Ίλισου, Λιοσίων, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, • Αθη
νών, ' Αχιλλέως, Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου κ.ά.) . 

Κατασκευή των περιφερειακών δρόμων Λυκαβηττου καί Φιλο

πάππου. 

Κατασκευή κυκλοφοριακών κόμβων 'Αλεξάνδρας - Πατησίων 
Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας, · Αχιλλέως - Δε

ληγιάννη . 

Κατασκευή άνισόπεδων κόμβων μέ Ν. Φαλήρου, λεωφόρου 

Συγγρου, Τριών Γεφυρών. 

Διαμόρφωση καί έξωραϊσμός τών πλατειών Θησείου, 'Αγίων 

' Ασωμάτων, Βάθης, Συντάγματος, Κάνιγγος, Μεταξουργείου, 

Γλυφάδας, ·Ομονοίας. 

Δημιουργία στοών κατά μηκος τών όδών του εμπορικου κέν

τρου καί τών προσβάσεων πρός αύτό. 

Διάνοιξη προσβάσεων των έθνικών δδών (Κορίνθου καί Λαμί

ας) πρός τήν πρωτεύουσα. 

'Επέκταση του i)λεκτρικου σιδηροδρόμου μέχρι καί τήν Κη

φισιά . 

"Ολα αύτά τά ί:ργα περιελάμβαναν διαμόρφωση τών κυκλοφο

ριακών στοιχείων, στρώσεις πεζοδρομίων, φωτισμό, άποχέτευση 

καθώς καί δενδροφυτεύσεις. 

·Η βελτίωση του δδικου δικτύου, μαζί μέ τά ρυθμιστικά μέτρα, 

δπως οί μονόδρομοι καί κυρίως ή φωτοσήμανση, έπέτρεψε τήν 

καλύτερη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας πεζών καί όχημάτων. 
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2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚτJΡΙΑ 

Στόν τομέα αuτό έπετεύχθησαν πολλά καί σημαντικά: 

Πνευματικό Κέντρο 'Αθηνών: 'Εξασφαλίστηκε δ χώρος μέ τή 

δέσμευση τής περιοχής μεταξύ τών λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφί

ας, Ρηγίλλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μιχαλακοπούλου καί 

'Αλεξάνδρας. Στό χώρο του Πνευματικου Κέντρου κτίσθηκαν τό 

'Ωδείο 'Αθηνών καί ή 'Εθνική Πινακοθήκη. Έξάλλου στά 

πλαίσια τής άνεγέρσεως κτιρίων πολιτιστικών έκδηλώσεων παρε

χωρήθησαν 11 στρέμματα στό Σύλλογο «Φίλων τής Μουσικής» 
κοντά στό μνημείο του Έλ. Βενιζέλου (δπου σήμερα άνεγείρεται 

τό Μουσικό Μέγαρο). 'Επίσης παρεχωρήθη εκταση γιά τήν ανέ

γερση του ' Εθνικου 'Ιδρύματος 'Ερευνών στή λεωφόρο Βασιλέ

ως Κωνσταντίνου. 

Πανεπιστήμιο 'Αθηνών: Παρεχωρήθησαν 1.500 στρέμματα 
στήν περιοχή Καισαριανής καί έθεμελιώθη, ώς πρώτο κτίσμα, δ 

Οίκος του Φοιτητου. 

Πολυτεχνείο: Παρεχωρήθη εκταση 1.000 στρεμμάτων γιά τήν 
άνέγερση τής Πολυτεχνιουπόλεως. 

Δικαστικό Μέγαρο : ' Απεφασίσθη ή άνέγερσή του στό χώρο 

τών φυλακών 'Αβέρωφ στή λεωφόρο 'Αλεξάνδρας . 

Κεντρική Λαχαναγορά ' Αθηνών: Κτίσθηκε στόν "Α γ. ' Ιωάννη 

Ρέντη μιά σύγχρονη λαχαναγορά κατά τά διεθνή πρότυπα άπαλ

λάσσοντας τό κέντρο τής πρωτεύουσας άπό τό χονδρεμπόριο τών 

όπωροκηπευτικών. 

ΕΡΤ: Στήν ' Αγία Παρασκευή άπαλλοτριώθηκε εκταση 32 
στρεμμάτων καί εγιναν μελέτες γιά τήν άνέγερση του κτιρίου. 

3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Περιοχή ·Ακρόπολη - Φιλοπάππου: -Εγιναν νέες προσβάσεις 
προσαρμοσμένες στό τοπίο καί τά μνημεία. Κτίσθηκε τό περίπτε

ρο τοϋ Λομπαρδιάρη, έξωραίστηκε τό παρεκ'κλήσιο του ·Αγίου 
Δημητρίου, κτίσθηκε τό εστιατόριο <<Διόνυσος>> καί άπηλλάγη ή 

περιοχή άπό διάφορα Ιδιωτικά κτίσματα. 

'Ωδείο · Ηρώδου ' Αττικου: Συμπληρώθηκε ή άναστήλωσή του 

καί δόθηκε ή λειτουργία του Φεστιβάλ 'Αθηνών, άφου προηγουμέ

νως εγιναν διάφορες ύπόγειες εγκαταστάσεις. 

'Ολυμπιείο: 'Ο χώρος άνεσκάφη, άνεπαλαιώθη, έφυτεύθη καί 

έξωραΊσθη. 

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΨΥΧΗ 

Δημιουργήθηκαν οί προϋποθέσεις γιά τήν ανέγερση πολλών 

ξενοδοχείων, μεταξύ τών δποίων τό «Χίλτον» στήν 'Αθήνα, τά 

<<'Αστέρια>> Γλυφάδας, ό <<'Αστήρ» Βουλιαγμένης καί τό ξενοδο

χείο στό Λαγονήσι. 

Οί άκτές Βουλιαγμένης καί Γλυφάδας καί γενικr!Jτερα ή τουρι

στική άνάπτυξη τής παραλίας του Σαρωνικου άπό τό Φάληρο μέ

χρι τό Σούνιο στηρίχθησαν στή διάνοιξη τής λεωφόροι- Σουνίου. 

Στήν τουριστική άνάπτυξη συνέβαλαν ουσιαστικά ή κατα

σκευή του θεάτρου του Λυκαβηττου (έξυπηρετείται ή περιοχή μέ 

σχοινοτενή σιδηρόδρομο), τό γκόλφ τής Γλυφάδας, τά έστιατύpια 

Φιλοπάππου καί Λυκαβηττου, ή καθιέρωση του <<'Ηχος καί Φώ.;» 

στήν περιοχή ' Ακροπόλεως. 

5. ΑΘΛΗτJΣΜΟΣ 

Στόν τομέα αυτο έξασφαλίστηκε μέ άπαλλοτρίωση 1.000 
στρεμμάτων δ χώρος, στήν περιοχή Καλογρέζας, γιά τίς όλυμπια

κές έγκαταστάσεις του μεγάλου 'Αθλητικου Κέντρου 'Αθηνών. 

'Ακόμη, παράλληλα μέ τήν κατασκευή γυμναστηρίων, γηπέ

δων καί κολυμβητηρίων στό λεκανοπέδιο, κατασκευάστηκε τό 

στάδιο Καραϊσκάκη, δημιουργήθηκε τό 'Αθλητικό Κέντρο του 

·Αγίου Κοσμii καί θεμελιώθηκε τό Παλαί ντέ Σπόρ Νέου Φαλή

ρου. 

6. ΕΡΓ Α ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

·Η ϋδρευση τής 'Αθήνας ήταν άνέκαθεν προβληματική καί μέ 

τήν γρήγορη αϋξηση του πληθυσμοϋ ή λίμνη του Μαραθώνα δέν 

ήταν δυνατόν νά καλύψει τίς άνάγκες. 'Έτσι, απεφασίσθη ή 

ϋδρευση τής πρωτεύουσας άπό τήν ·Υλίκη καί μέ ταχύ ρυθμό 

πραγματοποιήθηκε τό ύδραγωγείο 'Υλίκης - 'Αθηνών μόλις i:να 

μήνα πρίν έξαντληθουν τά άποθέματα νερου . Στή συνέχεια, κατα

σκευάστηκε τό μεγάλο ύδρευτικό εργο τοϋ Μόρνου. 

Παράλληλα, τέθηκε γιά πρώτη φορά σέ έφαρμογή εuρύ πρό

γραμμα άναδασώσεως του λεκανοπεδίου τής ' Αττικής . 

·Η άποχέτευση προωθήθηκε σημαντικά μέ τήν κατασκευή τοϋ 

κεντρικου άποχετευτικοϋ άγωγου στό Κερατσίνι, άλλά καί μέ τήν 

έγκατάσταση δικτύου ύπονόμων σέ δλες τίς λεωφόρους καί τούς 

δρόμους, πού κατασκευάσθηκαν έξ ύπαρχi'jς ή ανακατασκευάσθη

καν. 

Ή κοίτη του Ίλισου έκαλύφθη. 

7. ΡΥΘΜΙΣτJΚΑ ΜΕτΡΑ 

Στά πλαίσια τής βελτιώσεως τής 'Αθήνας έλήφθησαν καί ρυ

θμιστικά μέτρα γιά τά ϋψη τών οiκοδομών, τά ποσοστά καλύψεως 

τών οiκοπέδων, τά ειδικά ϋψη σέ διάφορες πλατείες καί λεωφό

ρους, τούς δρους δομήσεως στίς τουριστικές καί ρυθμιστικές πε

ριοχές κατά μήκος τi'jς λεωφόρου Σουνίου, τήν νομοθετική διαπλά

τυνση διαφόρων δδών. τέλος, εκπονήθηκε τό Ρυθμιστικό Σχέδιο 

'Αθηνών. 

«ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΌΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ» 

(«'Ελληνικός Βορρfiς», 5 καί 7 'Οκτωβρίου 1980) 

'Η σημερινή Θεσσαλονίκη δέν εχει σχεδόν καμμιά σχέση μέ 

τήν πόλη πού άπελευθερώθηκε άπό τούς Τούρκους πρίν 58 χρόνια, 
άκόμη καί άπό τήν πόλη πού ά>Πελευθερώθηκε άπό τούς Γερμα

νούς , πρίν 36 χρόνια . Σύγχρονη, iiνετη , εξοπλισμένη μέ δλες τίς 

λειτουργίες κάθε πόλεως, - πιό όμορφη, παρά τήν γκρίνια μερι

κών ρομαντικών - μέ βάσεις καί δυνατότητες γιά νέες εξελίξεις , 

συνεχίζει τό δρόμο της καί άπολαμβάνει τόν θαυμασμό τών επι

σκεπτών της καί τήν μοχθηρία τών άντιπάλων της. 

Βέβαια, δέν μπορεί κανείς νά iσχυρισθή δτι ή Θεσσαλονίκη 

λειτουργεί σάν πόλη μέ ίδανικό τρόπο. -εχει τίς πληγές της, εχει 

τίς άνάγκες της, εχει τά κακά της . 'Όμως, μιά σύγκριση τοϋ Σήμε

ρα μέ τό Χθές, δίνει τό μέτρο τής έξελίξεώς της, δίνει τήν εiκόνα 

τών μεταβολών πού !:γιναν . Είναι μιά σειρά άπό μεταβολές, δλα 

αuτά πού εγιναν τά τελευταία 30 χρόνια, είναι μιά σειρά άπό εργα 

μακρiiς πνοής, πού συνθέτουν καί σήμερα μιά άξιόλογη ύποδομή 

καί δημιουργουν τίς δυνατότητες γιά μεγαλύτερη άκόμη ανάπτυξη 
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αύτής τής πόλεως πού δημιουργήθηκε πρίν &πό 2300 χρόνια καί 
ήταν πάντοτε στό μάτι τών ίσχυρών η τών &νισχύρων κάθε έπο

χής, τών γειτόνων της η τών μακρυνών &πό αύτή χωρών. 

Γιά δλα αύτά τά εργα πού εγιναν, πού γίνονται η πού εχουν 

προγραμματιστεί νά γίνουν, ή Θεσσαλονίκη όφείλει νά εχει εύ

γνωμοσύνη σέ μιά μοναδική μορφή, σέ κάποιον πού άπό κάποια 

θέση κάθε φορά, εθεσε τήν προσωπική του σφραγίδα καί μόχθησε 

γιά νά γίνουν δλα αύτά. 'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ώς 

ύπουργός Δημοσίων "Εργων &πό τό 1952 (Κυβέρνηση 'Αλ. Παπά
γου), ώς πρωθυπουργός άπό τό 1955 καί ώς πρόεδρος τής Δημο
κρατίας τούς τελευταίους μήνες, ώς ύπουργός εϊτε Κοινωνικής 

Προνοίας aρχικά (Κυβέρνηση Σοφούλη), εϊτε 'Εθνικής 'Αμύνης 

aργότερα (Κυβέρνηση Σοφ . Βενιζέλου), είχε έπί 32 χρόνια, μέ 
έξαίρεση τήν περίοδο 1963-1974, τήν εύθύνη γιά νά βοηθηθή ή 
Θεσσαλονίκη, &κριβώς έκείνη τή μεταπολεμική έποχή, πού οί 

&νάγκες τής άνοικοδομήσεως τής 'Ελλάδος, ή όξύτητα τής &να

συγκροτήσεως του τόπου, οί πληθυσμιακές πιέσεις μιας πόλεως, 

πού δέν ξεπερνουσε τίς 300.000 κατοίκους, έπέβαλλαν τήν aντιμε
τώπιση τών όξυτάτων προβλημάτων μέ μιά μακρόπνοη προοπτική. 

Τώρα, σέ μιά καμπή τής πορείας τής Θεσσαλονίκης καί τής 

ίστορίας του άναμορφωτου της, τώρα πού ή πόλη είναι άνανεωμέ

νη πληθυσμιακά καί οί πολιτικές σκοπιμότητες aποδυναμώνουν 

τόν φανατισμό, μπορεί νά γίνη μιά aπαρίθμηση τής προσφορας 

του Κωνσταντίνου Καραμανλή γιά τήν Θεσσαλονίκη, γιά νά πλη

ροφορηθουν οί σημερινοί νέοι, γιά νά άναγνωρίσουν οί χθεσινοί 

άντίπαλοι, γιά νά καταγραφή έπιτέλους στήν μνήμη, στήν 'Ιστο

ρία, ή προσφορά αύτή, ή προσφορά μιας ζωής. 

'Η πολεοδομική της έμφάνιση, ή λειτουργία της ώς σύγχρο

νης μεγαλουπόλεως, ή πολιτιστική της άνάπτυξη, ή οίκονομική 

της συγκρότηση, ή διεθνής προβολή της, όφείλονται σέ εργα πού 

όραματίσθηκε, πού ύλοποίησε, πού μελετα άκόμη, δ Κωνσταντί

νος Καραμανλής. Οί liλλοι η συνέχισαν τά εργα πού liρχισε έκεί

νος η προχώρησαν σέ εργα γιά νά μειώσουν τήν σημασία τών 

εργων έκείνου. 

Δέν είναι εϋκολη μιά τέτοια aπαρίθμηση . 'Ο δγκος τους δημι

ουργεί παραλείψεις καί ή &νάλυσή τους άπαιτεί χώρο καί ίστορι

κή ερευνα. Δέν είναι άπλή ένέργεια ή άναζήτηση στούς τόμους 

τών έφη μερίδων εϊτε στά aρχεία τών διαφόρων ύπηρεσιών η όργα

νισμών τών στοιχείων του μόχθου άλλά καί τής ίκανοποιήσεως 

&πό τήν άποπεράτωση του κάθε εργου. Είναι τόσες δεκαετίες αύτό 

τό διάστημα. 

Μέ πρόχειρα στοιχεία, μπορουμε νά θυμηθουμε αύτό τό χρονι

κό, άφου δέν ύπάρχει μιά παρόμοια καταγραφή πουθενά καί ή 

πολιτίκή σκοπιμότητα εδινε μέχρι τώρα τήν ύποκειμενική μορφή 

σέ κάθε παρόμοιο κείμενο. 

'Από τήν έποχή πού σάν ύπουργός Δημοσίων "Εργων άφαιρου

σε συμβολικά ενα τμήμα τών σιδηροτροχιών τών τράμ γιά νά θέση 

τίς βάσεις τών εκσυγχρονισμένων συγκοινωνιών πού ζηλεύει καί 

ή πρωτεύουσα, μέχρι χθές πού σάν πρόεδρος τής Δημοκρατίας 

ύπέγραψε τό διάταγμα γιά νά άποκτήση ή Θεσσαλονίκη τό δη

μαρχείο της καί τό Βυζαντινό Μουσείο, είναι μιά μακρόχρονη 

περίοδος, πού είναι χρήσιμο νά τήν θυμηθουμε καί νά αναγνωρί

σουμε τήν συμβολή του πρωτεργάτη της . 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΜ 

Τόν Μάιο του 1954 (6 Μαίου), εγινε μιά τελετή μπροστά στό 
τότε θέατρο του Λευκου Πύργου. ·Ο ύπουργός Δημοσίων 'Έργων 

Κωνσταντίνος Καραμανλής, έγκατέστησε τόν εργολάβο πού θά 

&νάκατασκεύαζε τίς δδούς Βασιλέως Γεωργίου καί Βασιλίσσης 

'Όλγας . Ή βάση του έξωραϊσμου τής Θεσσαλονίκης έτέθη έκεί

νη τήν ή μέρα. 'Ο νεαρός ύπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής 

άφαίρεσε συμβολικά τίς σιδηροτροχιές τών τροχιοδρόμων, άφαί

ρεσε συμβολικά κάποιους γρανιτόλιθους μέ τούς δποίους ήταν 

στρωμένη ή βασική αύτή όδός τής πόλεως. Ήταν ή άρχή τής 

καταργήσεως καί τών τράμ. Διεκόπτετο ή γραμμή Τσιμισκή -
'Αποθήκης καί παρέμενε- προσωρινά- ή γραμμή 'Αποθήκης

'Εγνατία μέσω τής 25ης Μαρτίου. 'Η περιοχή ταλαιπωρήθηκε έπί 

μήνες άπό τήν έκσκαφή τής όδου. Καί έτέθησαν οί βάσεις γιά τήν 

δημιουργία του ΟΑΣΘ ϋστερα άπό λίγα χρόνια . 

'Έτσι, μέ τόν χαρακτηρισμό τών όδών Βασιλίσσης "Ολγας καί 

Βασιλέως Γεωργίου ώς τμήματος τής Έθνικήςδδου Θεσσαλονί

κης - Πολυγύρου, aπέκτησε ή Θεσσαλονίκη μιά σύγχρονη άρτη
ρία καί τής δόθηκε ή εύκαιρία γιά τόν οίκοδομικό όργασμό πού 

σημειώθηκε κατά μήκος της. 'Αλλά μέ τήν κατάργηση καί τών 

τροχιοδρόμων δόθηκε ή εύκαιρία νά έκσυγχρονισθουν οί συγκοι

νωνίες της καί νά καταργηθή ενα συγκοινωνιακό μέσον πού τό 

είχαν καταργήσει ηδη καί οί μεγαλουπόλεις τής Εύρώπης. 

Σήμερα, 26 χρόνια μετά, ή δδός Βασιλίσσης 'Όλγας καί ή 
όδός Βασιλέως Γεωργίου είναι ό καθρέπτης τής Θεσσαλονίκης, ή 

πρώτη έντύπωση τών ξένων, πού στήν όλότητά τους ερχονταi 
στήν πόλη &εροπορικώς. Καί οί δρόμοι αύτοί κάνουν liνετη καί 

γρήγορη τήν κίνηση τών αύτοκινήτων πού τά χρόνια αύτά πολλα

πλασιάστηκαν. 

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎΠΟΛΗ 

'Επί 30 χρόνια, τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τό &ποτελου
σε ενα κτίριο. Γιά λίγα χρόνια ή Βίλλα 'Αλατίνι (σήμερα ή Νο

μαρχία Θεσσαλονίκης) καί aργότερα τό κτίριο στό όποίο στεγά

ζεται σήμερα ή Φιλοσοφική Σχολή . 'Ασφυκτικά πνιγμένο τό Πα

νεπιστήμιο μέ τίς έπτά τότε σχολές του σέ χώρο καί σέ κτίρια 

περιορισμένα, χρειαζόταν τόν τρόπο καί γιά νά ξεφύγη &πό αύτόν 

τόν περιορισμό &λλά καί γιά νά άναπτυχθή έγκαίρως ιδστε νά 

δεχθή τόν αναμενόμενο ογκο τών νέων πού διψουσαν περισσότερο 

γιά έπιστήμη. Έπρεπε νά δημιουργηθή η Πανεπιστημιούπολη, 

ενας χώρος στόν όποίο νά άνεγερθουν δλα τά πανεπιστημιακά 

κτίρια, νά συγκεντρωθή δλη ή δραστηριότητα του Πανεπιστημί

ου. Τότε, δταν τά κτίρια του Πανεπιστημίου 'Αθηνών ήταν σκορ

πισμένα σέ διάφορα σημεία τής πρωτεύουσας καί δέν ύπήρχαν 

οϋτε σχέδια γιά νά άντιμετωπισθή μιά &νάγκη, τό Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης εγινε Πανεπιστημιούπολη, γιά νά προκαλέση τόν 

φθόνο καί τό παράδειγμα. 

Τόν 'Ιούλιο του 1954 (27 'Ιουλίου) δημοσιεύεται τό Βασιλικό 
Διάταγμα, μέ πρόταση του τότε ύπουργου Δημοσίων "Εργων 

Κωνσταντίνου Καραμανλή, γιά νά ίδρυθή ή Πανεπιστημιούπολη. 

Είναι ή βάση τής σημερινής κοσμογονίας πού εγινε έκεί. Δεσμεύ

τηκε ~ος 460 στρεμμάτων μέ 700 αύθαίρετα η νόμιμα κτίσματα 
(πού έκάλυπταν έπιφάνεια 190 στρεμμάτων). Έστοίχισαν τήν 

έποχή έκείνη 380 εκατομμύρια οί aποζημιώσεις καί μόλις διαμορ
φώθηκε ό χώρος liρχισαν τά εργα. 'Αποπερατώθηκε τό Χημείο 

πού είχε θεμελιωθεί τό 1951. Τό 1955 θεμελιώθηκε τό κτίτιο τής 
Φυσικομαθηματικής Σχολής πού aποπερατώθηκε τό 1961. Τό 1954 
θεμελιώθηκε τό Μετεωροσκοπείο καί aποπερατώθηκε τό 1956. Τό 
1958, θεμελιώθηκε τό 'Αστεροσκοπείο καί aποπερατώθηκε τό 
1961. Τό 1958 θεμελιώθηκε τό κτίριο τής Κτηνιατρικής Σχολής 
καί aποπερατώθηκε τό 1962. Τόν ϊδιο χρόνο θεμελιώθηκε ή 'Ια
τρική Σχολή, πού συμπληρώθηκε σέ 4 χρόνια. Προσετέθη στό 
νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νέα πτέρυγα, τής Παθολογικής Προπαιδευ

τικής κλινικής . Τό 1962 θεμελιώθηκε τό κτίριο τής Νομικής Σχο
λής. Παράλληλα κτίστηκαν διάφορα μικρά κτίρια στίς έκτός Πα

νεπιστημιουπόλεως έγκαταστάσεις τής Κτηνιατρικής Σχολής καί 

στίς κατασκηνώσεις τής Καλάνδρας, aσφαλτοστρώνονται οί έσω

τερικοί δρόμοι, δημιουργείται τό πράσινο τής Πανεπιστημιουπό

λεως. 

Είναι χαρακτηριστικές οί πιστώσεις πού χορηγήθηκαν στό 

Πανεπιστήμιο: 1951- 1955,38.360.000 δρχ. 1955- 1962,273.321.548 
δρχ. , τίς όποίες 165.565.548 δρχ. άπό τόν προϋπολογισμό τών δη
μοσίων έπενδύσεων. 

Καί εγινε ετσι ή κοσμογονία, πού συμπληρώθηκε μέ τίς φοιτη-
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τικές εστίες . Στίς 23 'Οκτωβρίου 1962 θεμελιώνονται οί φοιτητι
κές εστίες καί λύνεται ενα πρόβλημα στέγης πού άντιμετώπιζαν οί 

φοιτητές άπό τίς έπαρχίες. 

Δέν ήταν δμως μόνο στήν κτιριακή συγκρότηση του Πανεπι

στημίου τόσο σημαντική ή συμβολή του Κωνσταντίνου Καρα

μανλή . Σ ' αύτόν όφείλεται ή ϊδρυση τής Πολυτεχνικής Σχολής 

( 1955), του 'Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών (1960), του Όδοντοϊα
τρικου τμήματος ( 1961 ). 

'Αλλά ή 'Ανωτ~τη ·Εκπαίδευση τής Θεσσαλονίκης πλουτί
στηκε επί Κυβερνήσεως του Κωνσταντίνου Καραμανλή, δταν άπό 

τό 1957 iiρχισε νά λειτουργή καί ή 'Ανωτάτη Βιομηχανική Σχο
λή, πού ή ϊδρυσή της είχε προηγηθή άλλά ή λειτουργία της καθυ

στερουσε παρά τίς άνάγκες τής θεωρητικής καί πρακτικής μορ

φώσεως διοικητικών στελεχών γιά τήν βιομηχανία καί τούς συνα

φείς όργανισμούς. 

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΑΡΆΛΙΑ 

Τό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης συμβαδίζει μέ τήν ίστορία τής 

πόλεως καί μέ τήν εξέλιξή της. Δέν ήταν επομένως δυνατό νά 

παραμείνη εξ ω άπό τό ενδιαφέρον κάθε Κυβερνήσεως ή ιiνάπτυξή 

του οϋτε νά μή ενδιαφέρεται ή διοίκηση του λιμανιου γιά τήν 

ιiνάπτυξη τής Θεσσαλονίκης. 

Καί στίς δύο αύτές περιπτώσεις, ή πιό λαμπρή περίοδος άνα

πτύξεως καί ενεργοποιήσεως του λιμανιου είναι στενά δεμένη μέ 

τό i:νδιαφέρον καί τήν προσωπική συμβολή του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή. 

Τό λιμάνι καταστράφηκε ιiπό τόν παγκόσμιο πόλεμο καί όχι 

μόνο i:γκατελείφθησαν οί προπολεμικοί σχεδιασμοί καί τά προ

γράμματα ιiλλά έκδηλώθηκε πενιχρό τό i:νδιαφέρον τών Κυβερνή

σεων μετά τήν aπελευθέρωση γιά τήν ανασυγκρότησή του. 'Ίσως 

οί εσωτερικές άναταραχές, ίσως ή ίεράρχηση τών αναγκών τής 

χώρας καί ϊσως ή ελλειψη του άναγκαίου ενδιαφέροντος άπό τούς 

ύπευθύνους νά όδηγήσουν σέ μιά άποτελμάτωση τής aξιοποιήσε

ως του λιμανιου . Μέχρι τό 1955, μέ άργό ρυθμό τέλειωσε ή άποθε
ραπεία τών πληγών . ·Αλλά άμέσως iiρχισε καί ή άλματώδης εξέ

λιξη του λιμανιου. Τά &ργα πού &γιναν στήν δεκαετία μέχρι τό 

19"65 είναι ϊσως μοναδικά στήν ίστορία του λιμανιου καί είναι ή 
βάση γιά τήν σημερινή του εσωτερική καί διεθνή θέση. 

Προσετέθησαν κρηπιδώματα μήκους 3.100 μέτρων καί βάθους 
10-12 μέτρων. Κατασκευάστηκε τό <<σιλό» χωρητικότητος 20.000 
τόννων, αύξήθηκε ό χώρος τών i:γκαταστάσεών του, σέ 600.000 
τετραγωνικά μέτρα, aπέκτησε aποθήκες καί ύπόστεγα έμβαδου 

58.000 μέτρων, ύπερδιπλασίασε τόν κυματοθραύστη του, άπέκτη

σε άξιόλογο μηχανικό έξοπλισμό (γερανούς, aνυψωτικά μηχανή

ματα, ρυμουλκά, γεφυροπλάστιγγες, σύγχρονα ψυγεία κ.λ.π.) καί 

συμπλήρωσε τό όδικό καί σιδηροδρομικό δίκτυο . 

Ή κίνηση τών 38.000 τόννων του 1953 &φθασε τό 1963 τούς 
1.430 τόννους καί έτέθησαν οί στόχοι γιά τήν μεγαλύτερη ακόμη 
ανάπτυξη γιά νά τριπλασιάση τήν τότε διακίνηση: αϋξηση του 

χερσαίου χώρου, τών κρηπιδωμάτων, τών αποθηκευτικών χώρων, 

του μηχανικου εξοπλισμου τών είδικών εγκαταστάσεων (ίχθυό

σκαλα, έγκαταστάσεις καυσίμων, σταυλοι κ.λ.π.) . 'Η τεράστια 

αύτή ανάπτυξη του λιμένος, ανάπτυξη πού &φθασε στό κατακόρυ

φό της i:πί τών Κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή , βοή

θησε καί τήν ανάπτυξη τής οίκονομίας τής πόλεως . 

'Η παραλιακή λεωφόρος ήταν ενα όνειρο έπί χρόνια καί θά 

παρέμενε όνειρο iiν δέν ερχόταν ή γενναία χρηματοδότηση του 

Λιμενικου Ταμείου καί του Δήμου Θεσσαλονίκης γιά νά εκτελέ

σουν τά απαραίτητα εργα. Ήταν προγραμματισμένη άπό τά χρό

νια πρίν τό πόλεμο ή κατασκευή του κρηπιδώματος άπό τόν Λευκό 

Πύργο μέχρι τήν 'Ηλεκτρική ·Εταιρεία, μέ προοπτική νά σταμα

τοίiσε εκεί ή παραλία καί νά γινόταν ενα μικρό λιμανάκι . Είχε 

αρχίσει ή βύθιση τών όγκολίθων καί κατασκευάστηκαν καί τά 

<ψπλόκια», δμως ό πόλεμος, ή κατοχή καί ό συμμοριτοπόλεμος 

άνέκοψαν τό &ργο. Ξανάρχισε δταν &ληξαν οί ανωμαλίες καί μέχρι 

τό 1951 είχε τελειώσει τό εργο μέχρι τήν έπιφάνεια τής θαλάσσης 
καί συνεχιζόταν ή επιχωμάτωση . 

Αύτή τ;ήν κατάσταση βρήκε ό ύπουργός Δημοσίων " Εργων 

Κωνσταντίνος Καραμανλής. 'Οραματίστηκε μιά παραλία πού θά 

εύθυγράμμιζε τήν ανώμαλη καί «δαντελωτή» παραλία μέχρι τήν 

δδό Θεμ. Σοφούλη καί υίοθέτησε τήν κατασκευή του &ργου πού 

iiρχισε αμέσως. 'Η πρώτη καί ή δεύτερη φάση τέλειωσαν μέχρι τό 

1962. 'Η νέα παραλία ξεπέρασε τήν παλαιά Ναυτική Διοίκηση (α· 
φάση) καί &φθασε μέχρι τόν 'Ιστιοπλοϊκό "Ομιλο (β' φάση), 

δμως ή άπομάκρυνση άπό τήν Κυβέρνηση τοίi Κωνσταντίνου Κα

ραμανλή ( 1963) άνέκοψε καί τό &ργο, πού συνεχίστηκε άργότερα 
γιά νά φθάση στήν όδό Κριεζώτου (γ· φάση) καί νά ενωθή μέ τήν 

Θεμ. Σοφούλη (δ· φάση) τό 1970. 
Σήμερα - πού προγραμματίζεται καί ή διαπλάτυνση τής Πα

λαιliς Παραλίας άπό τό λιμάνι μέχρι τό Λευκό Πύργο - ή Θεσ

σαλονίκη &χει πάρει μιά iiλλη όψη, μοναδική μποροίiμε νά πουμε , 

έξ αίτίας αύτής τής έκτεταμένης παραλίας, έμπνεύσεως καί εργον 

τοίi Καραμανλή. Ένός &ργου πού δέν σταμάτησε βέβαια μέ τούς 

δρόμους, τήν παρκοποίηση καί τόν ήλεκτροφωτισμό πού εκανε ό 

δήμος, αλλά προβλέπεται νά δλοκληρωθή μέ τήν διαμόρφωση πού 

μελέτησαν - ξεχωριστά - ό δήμος Θεσσαλονίκης καί τό ύπουρ

γείο Δημοσίων 'Έργων. Μαρίνες, κέντρα, πεζογέφυρες, λιμενί

σκοι, προβλήτες, κέντρα διασκεδάσεως, κτίσματα παραδοσιακά 

κ.λ.π. θά δλοκληρώσουν τήν διαμορφωμένη νέα παραλία. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

'Η περίοδος του πολέμου καί τής κατοχής προκάλεσε μεγάλες 

ζημίες στήν οίκονομία τής Θεσσαλονίκης. ·Η οικονομική άνά

πτυξη πού άκολούθησε τής ':tρωτευούσης , συμπλήρωσε τήν οίκο

νομική αποδυνάμωση τής Βορείου . Ελλάδος, μέ αποτέλεσμα νά 
βρίσκεται έπί χρόνια ή Θεσσαλονίκη σέ μιά περίοδο ύφέσεως . Τά 

εργα πού εγιναν στό λιμάνι, οί δδικές καί σιδηροδρομικές συγκοι

νωνίες πού άποκαταστάθηκαν, ή άνάπτυξη του έμπορίου καί τής 

βιομηχανίας μέ Ιδιωτική πρωτοβουλία καί χωρίς βοήθεια ή iiλλα 

κίνητρα, ώδηγουσαν τήν πόλη καί τήν i:νδοχώρα της σέ ενα μα

ρασμό, πού δέν μποροίiσαν 'νά τόν άνακόψουν τά σποραδικά μέ

τρα. 

Τά i:γγειοβελτιωτικά εργα πού &γιναν στόν Κάμπο τής Θεσσα

λονίκης, προκάλεσαν άναδιάρθρωση τών καλλιεργειών, αύξηση 

τής παραγωγής καί βελτίωση τοίi αγροτικου εiσοδήματος: 300 χι
λιάδες στρέμματα iiρχισαν νά άρδεύωνται, 12 χιλιάδες στρέμματα 
&γι να ν δάση, 15.000 στρέμματα στόν Λαγκαδa άποξηράνθηκαν καί 
εγιναν άγροί, άλατοίiχα i:δάφη στό Καλοχώρι &γιναν όρυζοκαλλι

έργειες . 

'Η βάση δμως τής μεταβολής τής οΙκονομικής δομής τής 

Θεσσαλονίκης έτέθη τό 1962 (Νοέμβριος), δταν ύπεγράφη ή σύμ
βαση μέ τόν 'Ελληνοαμερικανό Τόμ Πάπας, γιά τήν έγκατάσταση 

τοίi βιομηχανικου συγκροτήματός του στήν Θεσσαλονίκη : διϋλι

στήριο, χαλυβουργείο, χημικές βιομηχανίες καί πετροχημικά καί 

Ιiλλες βιομηχανίες &θεσαν τίς βάσεις γιά τήν ραγδαία έξέλιξη τής 

βιομηχανικής Θεσσαλονίκης. 

'Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έπεσήμανε τήν σημασία τής 

συμβάσεως στήν όμιλία του κατά τήν ύπογραφή της. 'Επεσήμανε 

όχι μόνο τό μέγεθος καί τήν φύση τής έπενδύσεως όσο καί τήν 

ένθάρρυνση πού θά προκαλοίiσε γιά τήν εγκατάσταση καί iiλλων 

βιομηχανιών στήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης. Καί συνδυάζοντας 

τήν ύπογραφή τής συμβάσεως μέ τήν γενομένη τότε σύνδεσή μας 

μέ τήν ΕΟΚ όραματίστηκε δτι τό γιγαντιαίο /:κείνο βιομηχανικό 

συγκρότημα θά καθιστοίiσε τήν Θεσσαλονίκη κέντρο τής βιομη

χανίας τής ·Ελλάδος. 

Κέντρο βέβαια τής έλληνικής βιομηχανίας δέν &γινε καί ίσως 

δέν συμφέρει νά γίνη ή Θεσσαλονίκη, αφου έπιβάλλεται νά ανα

πτυχθουν καί iiλλα οiκιστικά κέντρα. 'Όμως ή θέ.ση πού κατέχει 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________
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είναι έπιβλητική . Δέν πρόκειται μόνο γιά τήν πολυκλαδική βιο

μηχανία της, πού περιλαμβάνει άξιόλογες βιομηχανίες διϋλιστη

ρίου , πετροχημικών, άζωτούχων λιπασμάτων, σιδήρου καί χάλυ

βος, μηχανολογίας ξύλου, ζωοτροφών καί ενα πλήθος μεταποιη

τικών βιομηχανικών γεωργικών προϊόντων. Δίπλα σχεδόν στό 

συγκρότημα τής ΕΣΣΟ ΠΑΠΑΣ (πού άν καί δημιουργήθηκε τότε 

τόσο μακρυά, σήμερα βρίσκεται στίς παρυφές τής Θεσσαλονίκης) 

δημιουργήθηκε ή βιομηχανική περιοχή καί λειτουργουν ενα πλή

θος άπό έξηρτημένες η άπό άνεξάρτητες βιομηχανίες . 'Η Βιο

χάλκο, τά έκκοκκιστήρια, ή ΜΕΛ, ή Βιαμάξ, μονάδες κονσερβο

ποιίας, κρέατος, γάλακτος, φαρμάκων, κόντρα- πλακέ, ή ΕΘΥ Λ 

ΕΛΛΑΣ, οί χημικές βιομηχανίες, ή «Γκούντ-Γήαρ» καί εκατοντά

δες άλλες μικρές η μεγάλες βιομηχανίες εγκαταστάθηκαν στήν 

ίδια περιοχή καί εδωσαν στήν πόλη καί στήν οίκονομία της εναν 

νέο παλμό. Σέ μιά δεκαετία, άπό τό 1954 μέχρι τό 1964, ή άξία τής 
βιομηχανικής παραγωγής τής Μακεδονίας ύπερδιπλασιάστηκε . 

Σύμφωνα μέ μιά στατιστική, τό 1954 ή άξία ήταν 1.350.000.000 
δρχ. ένώ τό 1964, 2.940.000.000 δρχ. , χωρίς νά περιλαμβάνεται ή 

άξία άπό τήν έπεξεργασίαν του καπνου, τήν έκκόκκιση του βάμ

βακος, τήν έπεξεργασία του γάλακτος, καί φυσικά τής άξίας τών 

μονάδων τής 'Έσσο - Πάπας πού δέν είχε άρχίσει άκόμη νά λει
τουργή . Οί μεταλλουργικές άπό 7.500.000 δρχ. εγιναν 100.000.000 
δρχ., οί οίκοδομικές άπό 35.000.000 σέ 195.000.000, τά είδη δια
τροφής άπό 292.000.000 σέ 850.000.000 δρχ. ή παραγωγή ήλεκτρι
κου άπό 41.500.000 δρχ. σέ 465.000.000 δρχ. κ.λ.π. 

Ποιά θά ήταν άραγε ή είκόνα τής οίκονομίας τής Βορείου 

'Ελλάδος καί τής Θεσσαλονίκης εiδικότερα άν δέν ύπήρχε ή δη

μιουργική πνοή του Μακεδόνος πολιτικου. 

Οί έργαζόμενοι - ή δύναμη τής οiκονομίας - θά έστρέφοντο 

άλλου, τό έμπόριο θά βρισκόταν σέ μαρασμό καί ή άλματώδης 

πολεοδομική καί οίκιστική άνάπτυξη τής μείζονος Θεσσαλονίκης 

θά ήταν ενα Όνειρο. 

Δέν είναι δυνατή ή άνάλυση δλων τών εργων τής Θεσσαλονί

κης, πού όφείλονται στόν δημιουργικό παλμό του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή. Θά άπαιτουσε άλλωστε χώρο μεγάλο. Γιά τόν λόγο 

αύτό θά συνεχίσουμε τήν ί:ρευνα μέ μιά σύντομη περιγραφή καθε

νός απ ' αύτά τά εργα πού εχουν τήν σφραγίδα του πολιτικου αύτου 

πού χειρίστηκε έπί 15 τούλάχιστον χρόνια τίς τύχες αύτου του 
τόπου. 

Οί δρόμοι τής Θεσσαλονίκης : 'Όλοι οί μεγάλοι δρόμοι έγιναν 

(καί έξακολουθουν νά συντηρουνται) από τό ύπουργείο Δημοσίων 

"Εργων καί τήν Κυβέρνηση . 'Αναφέραμε τίς όδούς Βασιλίσσης 

'Όλγας καί Βασιλέως Γεωργίου. Δέν είναι οί μόνες : 

'Η όδός 'Εγνατία διαπλατύνθηκε καί διανοίχθηκε μέ δαπάνες 

κρατικές. 

'Η όδός Τσιμισκή συνδέθηκε μέ τήν ΧΑΝΘ καί άνακούφισε 

τήν κυκλοφορία του κέντρου μέ αύτό τόν τρόπο. 

Γιά νά κατασκευαστουν οί όδοί Μοναστηρίου καί Λαγκαδίi 

δόθηκε ενα μεγάλο δάνειο στόν Δήμο καί τελικά δέν πληρώθηκε. 

Ή όδός του ' Αγίου Δημητρίου άλλαξε έντελώς οψη μέ τίς 

διανοίξεις, μέ τίς κατεδαφίσεις τών ρυμοτομουμένων καί μέ τήν 

κατασκευή του τμήματος πέρα από τό νεκροταφείο τής Εύαγγελι

στρίας μέχρι τό Καυταντζόγλειο . 

'Η όδός πρός τήν Γεωργική Σχολή καί μέχρι τήν τουριστική 

ακτή δέν θυμίζει σήμερα τόν στενό καί ανώμαλο δρόμο, χωρίς 

κυκλοφοριακή σήμανση καί ήλεκτροφωτισμό, πού ήταν πρίν δύο 

δεκαετίες. 

Οί πλατείες ήταν άδιαμόρφωτες καί τώρα είναι στολίδια . 

'Η πλατεία τής ΧΑΝΘ ήταν κυριολεκτικά ακάλυπτο οiκόπεδο 

καί τώρα κοσμεί τίς τουριστικές κάρτες. 

' Η πλατεία 'Ι ω. Μεταξίi, 'ή είσοδος τής πόλεως, ήταν ενας 

φρικτός καί άπαράδεκτος χώρος. 

'Η πλατεία στό Λευκό Πύργο καί στήν 'Εταιρεία Μακεδονι

κών Σπουδών ήταν ενας δρόμος συνηθισμένος , μέ κυκλοφοριακά 

προβλήματα. 

Ή πλατεία τής παλαιίiς 'Ηλεκτρικής 'Εταιρείας δημιουργή

θηκε από τό μηδέν. 

'Η πλατεία Συντριβανίου δικαιολογεί πιά τό ονομά της καί 

στολίζει τήν περιοχή . 

Τόσα κτίρια πού κοσμουν τήν πόλη καί καλύπτουν ανάγκες 

της, όφείλονται στόν Κωνσταντίνο Καραμανλή . 

Τό 'Αρχαιολογικό Μουσείο έγκαινιάστηκε τόν 'Οκτώβριο 

τού 1962 από τόν ίδιο τόν τότε πρωθυπουργό. Τό ό.νάλαφρο αύτό 
κτίριο στέγασε τά κακοφυλαγμένα μέχρι τότε εύρήματα καί τά 

προβάλλει στούς ξένους, πρίν λίγους δέ μήνες, ώς πρόεδρος τής 

Δημοκρατίας έγκαινίασε καί τήν νέα του πτέρυγα. 

'Η άποπεράτωση τού κτιρίου τού θεάτρου τής 'Εταιρείας Μα

κεδονικών Σπουδών - ϋστερα άπό πολυχρόνιες προσπάθειες -
πραγματοποιήθηκε μέ τή σημαντική κρατική έπιχορήγηση, πού 

διέθεσε ό ίδιος ό πρωθυπουργός μέχρι τό 1958, δταν τελείωσαν οί 
έργασίες, ένώ τό πρόσθετο ταχυδρομικό τέλος πού έπεβλήθη τήν 

ίδια εποχή μέ κυβερνητική άπόφαση τακτοποίησε τίς οίκονομικές 

δυσχέρειες πού άντιμετώπιζε ή ' Εταιρεία. Μέ τό κτίριο αύτό κα

λύφθηκαν κενά πού ύπήρχαν καί δημιουργήθηκαν οί προϋποθέσεις 

γιά νέα ιϊλματα στόν πνευματικό τομέα τής Θεσσαλονίκης, 

ιϊλματα πού πραγματοποιήθηκαν πάλι επί πρωθυπουργίας τού 

Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

ΠΝΕΥΜΑτΙΚΆ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

'Ανεφέρθη ή συμβολή τού Κωνσταντίνου Καραμανλή στήν 

δημιουργία τού επιβλητικού συγκροτήματος τών πανεπιστημια

κών κτιρίων. Δέν είναι ή μόνη σφραγίδα του στήν πολιτιστική 

άνάπτυξη . 

'Η ϊδρυση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος είναι 

έργο άποκλειστικά δικό του . 'Απέκτησε ή περιοχή αύτή ενα Κρα

τικό Θέατρο πού ή δραστηριότητά του περιλάμβανε παραστάσεις 

στήν εδρα του, παραστάσεις στά επαρχιακά κέντρα καί παραστά

σεις aρχαίου δράματος στά ό.ρχαία θέατρα τών Φιλίππων καί τής 

Θάσου. "Ετσι, άπό τό 1961, δταν ίδρύθηκε τό θέατρο, οί κάτοικοι 
τής Μακεδονίας καί τής Θράκης είχαν τό προνόμιο νά απολαμβά

νουν θέατρο ποιότητος μέ φθηνό είσιτήριο, σέ σημείο πού νά 

ό.ναπτυχθή τόσο τό θεατρικό τους αiσθητήριο πού νά προβλημα

τίζη πλέον τούς ελεύθερους θιάσους μιά περιοδεία σέ έπαρχιακές 

πόλεις χωρίς σοβαρή προετοιμασία καί ύπευθυνότητα. 

'Η ίδρυση τής Κρατικής 'Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ϋστερα 

ό.πό λίγα χρόνια &κάλυψε τό ίδιο κενό, στόν χώρο τής μουσικής. 

Τήν συντήρηση καί τήν λειτουργία ένός μουσικού συγκροτήμα

τος γιά κλασική μουσική, ό.νελάμβανε πλέον τό Κράτος καί ήταν 

πλέον δυνατή ή συμμετοχή διασήμων ξένων σολίστ σέ εκδηλώ

σεις μέ εύρύτερη λαϊκή συμμετοχή. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙ7~0ΡΓ ΑΝΙΣΜΟΙ 

Στόν τομέα τών βασικών λειτουργιών γιά τήν έπιβίωση κάθε 

πόλεως, ή περίοδος τού Κωνσταντίνου Καραμανλή άφησε εντονη 

τήν παρουσία της. 

'Ο 'Οργανισμός 'Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, προικοδοτήθη

κε μέ τεράστια ποσά καί κατώρθωσε νά άνανέωση τό δίκτυό του 

καί νά ανταποκριθή στίς άλματώδεις αύξανόμενες ό.νάγκες τής 

πόλεως. Μέ τήν ύδροληψία ό.πό τήν Σίνδο καί τό Νάρες έξασφα

λίστηκε εγκαίρως ή ύδροδότηση μέ τήν προοπτική τού 1965. Καί 
άν aντιμετωπίζονταν εγκαίρως οί προγραμματισμένες έργασίες 

δέν θά ύπήρχε ή λειψυδρία πού &μάστισε τήν Θεσσαλονίκη στήν 

περίοδο 1973-1978, κυρίως. 

'Ο 'Οργανισμός 'Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης σχεδιάσθηκε 

έγκαίρως, δμως ή ίδρυσή του καί κυρίως ή δραστηριότητά του 

καθυστέρησαν, δπως θά άναπτυχθή σέ άλλη θέση . 

'Η Διεθνής "Εκθεση Θεσσαλονίκης, περιοριζόταν σέ ενα τμή

μα άπό τήν σημερινή 1\κτασή της. Τό τρίγωνο ό.πό τήν πλατεία 

Συντριβανίου μέχρι τήν ΧΑΝΘ καί τήν 'Εκκλησία τού 'Α γ. 
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Κωνσταντίνου καθώς καί ~να τμfjμα άπό τήν άνατολική πλευρά 

της, στήν 'Αγία Φωτεινή, ήταν άπ ' εξω. 'Ο Κωνσταντίνος Καρα

μανλfjς εδωσε τήν έντολή τfjς έπεκτάσεως καί τfjς απαλλοτριώσε

ως του χώρου καί άπό 91.000 στρέμματα τό 1954 εφθασε τό 1962 
στά 170.000 στρέμματα. 

'Εξ αλλου, ό στεγασμένος χώρος άπό 21.000 στρέμματα εφθα
σε τό 1963, στά 70.000 στρέμματα. 

Οί άθλητικές έγκαταστάσεις στήν πόλη ήταν καί περιορισμέ

νες καί aνοργάνωτες. Δέν δπfjρχε &να μεγάλο στάδιο, ~να κλειστό 

γυμναστήριο, &να κολυμβητήριο, ~νας χώρος άθλοπαιδειών. 'Ακό

μη καί τά γήπεδα τών ποδοσφαιρικών σωματείων ήταν ακατάλλη

λα. 

'Ιδρύθηκε τό Καυταντζόγλειο Στάδιο. "Ε να κληροδότημα, του 

Λυσίμαχου Καυταντζόγλου, ήταν ξεχασμένο έπί χρόνια στήν 

'Αθήνα καί προοριζόταν γιά &να έπιβλητικό μνημείο aρχιτεκτο

νικό, μαρμάρινο, μπαρόκ, στήν κορυφή του Σέϊχ Σου. Χρειάστηκε 

κόπος γιά νά μεταβληθfj ή «τελευταία βούληση» του διαθέτου, 

πεθαμένου πρίν πολλές δεκαετίες, γιά νά γίνη τό Καυταντζόγλειο 

Στάδιο. Καί ό άγώνας αυτός δέν θά κατέληγε στή νίκη τής πόλεως, 

πού ζητουσε αυτό τό σημερινό στάδιο, μέ τήν διεθνή προβολή πού 

καλύπτει μέ έπιτυχία μιά αναγκαιότητα, αν δέν βοηθουσε αποφα

σιστικά ό ϊδιος ό τότε πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής. Σήμερα τό 

Καυταντζόγλειο Στάδιο διαθέτει 50.000 θέσεις (διπλάσια χωρητι
κότητα άπό τό σύνολο τών τότε σταδίων) καί έπεκτείνεται σέ 

εκταση 10 έκταρίων, ένώ ή εκταση τών τότε γηπέδων μόλις εφθανε 
τά 6,5 έκτάρια. 

'Ιδρύθηκε τό 'Αλεξάνδρειο Μέγαρο. "Ε να κλειστό γυμναστή

ριο πού προσφέρεται γιά διάφορες έκδηλώσεις κλειστών χώρων, 

μιά μεγάλη αϊθουσα πού τήν χρειαζόταν ή Θεσσαλονίκη, &να κτί

ριο πού ή aρχιτεκτονική του καί ή κατασκευή του αναγνωρίζεται 

άπό τούς τεχνικούς. Καθορίστηκε ό χώρος καί κτίστηκε τό «Πα

λαί ντέ Σπόρ» πού σήμερα άπεδείχθη τόσο χρήσιμο, μέ τίς 5.000 
θέσεις πού διαθέτει . 

'Ο τομέας τής Κοινωνικής Προνοίας δέν i:μεινε aπαρατήρη

τος. Οί πιστώσεις γιά τά νέα νοσοκομεία ή γιά τίς έπεκτάσεις τών 

παλαιών, οί δαπάνες γιά τήν αντιμετώπιση του όξυτάτου προ

βλήματος τής Λαϊκfjς Στέγης, τά διάφορα μέτρα πού έλήφθη

σαν άπό τίς Κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, εδωσαν 

τήν δυνατότητα στήν Θεσσαλονίκη νά ξεπεράση πολλές δυ

σκολίες καί νά μήν εχη τίς απαράδεκτες φτωχογειτονιές πού τήν 

πλημμύριζαν. 

'Ο συνοικισμός του «Φοίνικω> ήταν κάτι πού δέν μπορουσε νά 

φαντασθή κανείς έκείνη τήν έποχή. Κτίστηκαν 68 πολυκατοικίες 
καί στεγάστηκαν 1.440 οίκογένειες παραπηγματούχων. 'Εμπορι
κά, διοικητικά, κοινων,ικά κέντρα κατασκευάστηκαν γιά νά έξυ

πηρετήσουν τά 6.000 ατομα πού στεγάζονται ή μπορουν νά στεγα
σθουν έκεί. 'Ο συνοικισμός του «Φοίνικα» είναι &να εργο, πού 

τιμά όχι μόνο τόν δημιουργό του άλλά καί άποτελεί μιά σημαντι

κή είσφορά του στήν πόλη. 

'Ο άερολιμένας τής Θεσσαλονίκης, ό έπιβατικός στήν άρχή 

καί έμπορευματικός άργότερα, !:χει σύγχρονες έγκαταστάσεις πού 

έξυπηρετουν άπόλυτα τήν Θεσσαλονίκη καί βοήθησαν στήν άε

ροπορική της σύνδεση μέ τό έξωτερικό. 'Η άπόφαση έλήφθη άπό 

παλιά, εγιναν ο( μελέτες, αρχισαν τά εργα καί τό 1964 έγκαινιά
στηκε. 

Στόν τομέα τών συγκοινωνιών !:χομε τόν Νέο Σιδηροδρομικό 

Σταθμό καί τόν Νέο 'Αερολιμένα. 

'Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, στόν όποίο όφείλεται ή μεγάλη 

οίκονομική άνάπτυξη τής Θεσσαλονίκης, άπέκτησε τήν σημερινή 

του μορφή, τήν σημερινή του λειτουργικότητα, στήν περίοδο 

1953-1954, δταν συμπληρώθηκε τό καινούργιο- τότε- κτίριό 

του μέ τίς δύο πτέρυγες δεξιά καί άριστερά. Τήν θεμελίωσή τους 

καί άργότερα τά έγκαίνιά τους !:κανε ό ϊδιος ό τότε δπουργός 

Δημοσίων "Εργων, ένώ λίγα χρόνια άργότερα, τό 1960, ώς πρωθυ
πουργός, έγκαινίασε τά στέγαστρα πού εγιναν στίς γραμμές. 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙτΕΥΣΗ 

'Η νέα περίοδος τfjς διακυβερνήσεως τfjς χώρας άπό τόν Κων

σταντίνο Καραμανλfj είναι μιά περίοδος νέας δημιουργίας καί νέ

ας προόδου γιά τήν Θεσσαλονίκη. 

Θά άναφέρωμε τά πιό σημαντικά: 

I. "Εγιναν τά !:ργα δδρεύσεως άπό ύδρογεωτρήσεις του ποτα
μου 'Αξιου, γιά τά όποία ή Κυβέρνηση δαπάνησε 140.000.000 δρχ. 
"Αν δέν είχαν γίνει τά Ι:ργα αυτά, ή Θεσσαλονίκη θ' άντιμετώπιζε 

δύσκολες συνθfjκες, δεδομένου δτι ο{ λοιπές δδρογεωτρήσεις δέν 

μπορουν νά καλύψουν τίς άνάγκες της. Παράλληλα, αρχισαν καί 

τά εργα υδρεύσεως άπό τίς πηγές 'Αραβησσου. 

2. Τό διδακτηριακό πρόβλημα άντιμετωπίσθηκε κατά τόν καλύ
τερο δυνατό τρόπο. Στά τελευταία χρόνια !:χουν γίνει στόν τομέα 

τής σχολικής στέγης τόσα, δσα δέν είχαν γίνει ποτέ αλλοτε . Τό 

πρόβλημα θά είχε έπιλυθεί αν τά τελευταία χρόνια δέν παρουσίαζε 

άλματώδη αϋξηση ό άριθμός του μαθητικου δυναμικου τfjς Θεσ

σαλονίκης. 'Αρκεί νά άναφερθfj δτι μόνο στή μέση έκπαίδευση, 

ένώ κατά τό σχολικό !:τος 1973-1974 ό άριθμός τών μαθητών ήταν 
32.517, τό σχολικό !:τος 1977-1978 εφθασε στίς 44.512, δηλαδή 
μέσα σέ μία πενταετία σημειώθηκε αϋξηση κατά 12.000 του μαθη
τικου δυναμικου τfjς μέσης έκπαιδεύσεως, πράγμα πού σημαίνει 

δτι γιά τήν κάλυψη τών στεγαστικών τους άναγκών χρειάζονται 

300 νέες αίθουσες διδασκαλίας ή 10 διδακτήρια δυναμικότητος 30 
αίθουσών τό καθ' &να . 

3. 'Ο όργανισμός άποχετεύσεως πού ήταν ουσιαστικά άνύπαρ
κτος, όργανώθηκε, έπανδρώθηκε καί δραστηριοποιήθηκε καί τά 

τελευταία χρόνια έξετέλεσε καί έκτελεί σειρά !:ργων. 'Επικυρώ

θηκε ή σύμβαση μέ τήν Διεθνfj Τράπεζα γιά τή χρηματοδότηση 

του εργου κατασκευfjς του μεγάλου άποχετευτικου άγωγου, πού ή 

δαπάνη του θά φθάσει τά 5.000.000.000 δρχ. 
4. Σέ δλα τά νοσοκομεία τής πόλεως εγιναν εργα έπεκτάσεως 

καί βελτιώσεως τών έγκαταστάσεών τους, ένώ !:χουν διατεθεί 

183.000.000 δρχ. γιά τήν έκτέλεση νέων εργων. Παράλληλα, αρχι

σε ή άνέγερση τής μεγάλης πανεπιστημιακfjς νοσοκομειακής μο

νάδας, δυνάμεως 630-700 κλινών, καθώς καί ή άνέγερση νέας μονά
δας στό 'Ιπποκράτειο νοσοκομείο. 

5. Κατασκευάσθηκε σειρά Ι:ργων σηματοδοτήσεως, διανοίξε
ως, διαπλατύνσεως καί μονοδρομήσεως διαφόρων όδών τfjς πόλε

ως γιά τήν άντιμετώπιση του κυκλοφοριακου προβλήματος. Γιά 

τήν φωτεινή σηματοδότηση τών κεντρικών άρτηριών δαπανήθη

καν 47.000.000 δρχ. καί γιά τίς άνάγκες διαπλατύνσεως καί άπαλ

λοτριώσεως, αλλα 175.000.000 δρχ. καί δλα αυτά μέχρι τό 1979. 
6. "Άρχισαν καί συνεχίζονται τά Ι:ργα διευθετήσεως, έπικαλύ

ψεως καί άντιπλημμυρικfjς προστασίας τών χειμάρρων Δενδροπο

τάμου, Πολίχνης, Μενεμένης καί Διαβατών, δαπάνης 600.000.000 
δρχ. 'Η έκτέλεση του !:ργου αυτου πού είναι πολλαπλής σημασίας 

ήταν πάγιο αίτημα τών κατοίκων, όχι μόνο του δυτικου τομέως, 

άλλά καί όλοκλήρου τής πόλεως. 'Επίσης εγινε έπικάλυψη τής 

τάφρου 'Ηλιουπόλεως, δαπάνης 22.000.000 δρχ. 
7. Συνεχίζεται ή κατασκευή τής έσωτερικfjς περιφερειακfjς άρ

τηρίας πού θά συνδέση τόν αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης -Κα

τερίνης μέ ηiν δδό Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά, δαπάνης 220.000.000 
δρχ. 

8. "Εγινε ή διάνοιξη καί κατασκευή τής δδου 26ης 'Οκτωβρί
ου- Καλοχωρίου άπό Δικαστικου Μεγάρου μέχρι Δενδροποτάμου. 

'Η δαπάνη του εργου εφθασε μέ τίς άπαλλοτριώσεις στό ποσό τών 

200.000.000 δρχ. 
9. Παραδόθηκαν στήν κυκλοφορία δύο κλάδοι- έκατέρωθεν 

του Δενδροποτάμου μέ δδική καί σιδηροδρομική γέφυρα έπί τής 

όδου Μοναστηρίου, γιά τήν κυκλοφοριακή άποσυμφόρηση. 

10. 'Αποφασίσθηκε ή έπέκταση τής παλαιάς παραλίας καί ετσι 
δλοποιείται &να αίτημα του λαου τής Θεσσαλονίκης καί γιά τό 

όποίο ασχολήθηκαν διάφοροι άρμόδιοι τίς τελευταίες δεκαετίες. 

11. Τελείωσαν ο( έργασίες κατασκευής έμπορευματικου στα-
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θμου στό άεροδρόμιο Μίκρας πού θά βοηθήσει στήν αϋξηση άε

ρομεταφορών. 

ι 2. Έγιναν eργα καί έκπονήθηκαν μελέτες γιά τόν περιορισμό 
. τfjς ρυπάνσεως του κόλπου καί τής άτμόσφαιρας. 'Η Θεσσαλονί

κη είναι πρωτοπόρος όχι μόνο στή χώρα μας άλλά καί στή Μεσό

γειο, στήν προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, δπως καί 

ξένοι τό eχουν τονίσει. 

ι 3. "Αρχισε ή λειτ_ουργία του Δικαστικου Μεγάρου πού είναι 
~να άπό τά μεγαλύτερα κτίρια τής πόλεως. 

ι4. 'Επίσης άρχισε ή λειτουργία τής νέας λαχαναγορaς. 

ιs. 'Ακόμη άρχισε ή λειτουργία τοϋ Έθνικοϋ Κολυμβητηρί

ου, ένώ όλοκληρώθηκαν ο! άθλητικές εγκαταστάσεις στή νέα πα

ραλιακή λεωφόρο παρά τό 'Αλατίνι. 

ι6. 'Ήδη γίνεται ή προεργασία έκπονήσεως προμελέτης γιά 

τήν δημιουργία του εύρωλιμένος μεταξύ τών ποταμών Γαλλικου 

καί • Αλιάκμονος. 

ι 7. 'Ιδρύθηκε Τράπεζα «Μακεδονίας- Θράκης» καί πολύ σύν

τομα άρχίζει ή λειτουργία της. 

ι 8. 'Ιδρύθηκαν καί λειτουργουν κλιμάκια τών σταθμών τηλεο
ράσεως τής ΕΡΤ καί τής ΥΕΝΕΔ. 

ι9. 'Αρχίζει ή άξιοποίηση του Κεδρηνου λόφου (Σέϊχ Σου). 

'Αλλά δέν ήταν μόνο τά έργα πού χαρακτηρίζουν τήν &γάπη 

τοϋ Καραμανλfj γιά τήν Θεσσαλονίκη. Δέν πρέπει νά λησμνονή

ται aπό κανέναν δχι μόνο τό ένδιαφέρον τοϋ πρωθυπουργοϋ άλλά 

καί ή προσωπική του παρουσία, δταν πρίν λίγους μήνες, τό ι978, 

oi σεισμοί έπληξαν τήν Θεσσαλονίκη καί τήν είχαν έγκαταλείψει 
καί oi περισσότεροι κάτοικοί της, όκτώ μόλις μέρες μετά τόν 
μεγάλο σεισμό, στίς 18 'Ιουνίου, ό Κωνσταντίνος Καραμανλής 

έπισκέφθηκε τήν πόλη, παρακολούθησε τά μέτρα πού έλαμβάνον

το, εδωσε έντολές καί κυρίως μέ τήν παρουσία του έμψύχωσε τούς 

τρομαγμένους Θεσσαλονικείς. 

Βέβαια, είναι άδύνατο νά συμπεριληφθουν δλα τά ~pγα πού 

έκτελουνται ή έκτελέσθηκαν τά τελευταία χρόνια στήν πόλη καί 

εiδικώτερα στούς τομείς τής aνωτάτης παιδείας, τών λιμενικών 

eργων, άρμοδιότητος του νομαρχιακου ταμείου κ.λ.π. 

'Όλα αύτά τά eργα πού έκτελέσθηκαν κατά τήν τελευταία 

εικοσαετία στήν Θεσσαλονίκη, φέρουν τήν σφραγίδα τής &γάπης 

καί του ένδιαφέροντος του Κωνσταντίνου Καραμανλή πρός τήν 

πόλη αότή, τήν όποία καί ανέδειξε σέ μι·ά σύγχρονη εύρωπαϊκή 

μεγαλούπολη. 
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130. Φ. 55Α, Χ. Μακμίλλαν πρός Κ. Καραμανλή, 10 'Απριλίου 
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γενικό γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, κ. Φ. 

Κάρασεκ τήν 15η 'Απριλίου 1980». 
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Δυνάμεων», 15 'Απριλίου 1980. 
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μέ τήν έπίσκεψη στήν 'Ολυμπία, βλ. Φ. 74Α. 

137. Φ. 357Α, Γ. Άποστολaτος, <<Οί έξελίξεις τοϋ θεσμοϋ τής 

κοινωνικής άσφαλίσεως>>. 

138. <<'Η Καθημερινή>>, 9 Μαίου I 980. 
139. <<Τό Βήμα>>, 16 Μαίου 1980. 
140. <<'Ελευθεροτυπία>>, 15 Μαίου 1980. 
141. Φ. 72Β, Σημείωμα Κ. Καραμανλή (δακτ.). 

______________________________________ ΙΚΚ ______________________________________



ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Στό εύρετήριο μνημονεύονται ονόματα τών προσώπων πού εχουν συμμετοχή στά γεγονότα, τοπωνύμια, ώς βασικά σημεία 

άναφοράς συγκεκριμένων γεγονότων, καί θεματικά λήμματα μέ άναφορά στά γεγονότα πού συνθέτουν τόν κεντρικό ίστό τής 

δραστηριότητας τοϋ Κ. Καραμανλή. 

Α 

'Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ε., ύπουργός 'Ε

θνικής 'Αμύνης, 19, 36, 42, 59, 60, 
61, 98, 118, 221, 285, 335, 342, 344, 
356,375,385,387,389,407,410,425, 
430, 451, 452, 454, 471, 472 

'Αβραμίδης, Α., ύφυπουργός 'Εθνικής 

'Αμύνης, 19, 98, 430, 454 
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, εφαρμογή είδικοϋ καθεστώ

τος στά πλαίσια ΕΟΚ, 92 
"Αγκτ, Α. Βάν (Agt, Andreas νan), 

'Ολλανδός πρωθυπουργός, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 138, 139 

'Αθανασιάδης, Γ., πρόεδρος ΕΟΑ, 62, 
360 

ΑΘΗΝΑ, ρυθμιστικό σχέδιο - , 97-98, 
204-207, 416· Πολιτιστικό Κέντρο-, 

βλ. ΠΟΛΙΊΙΣΜΟΣ· απολογισμός ί.:ρ

γων στήν-, βλ. ΠΑΡΑΡ'Ι"ΗΜΑ· βλ. 

καί ΕΡΓΑ , ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩ

ΝΙΕΣ 

ΑΘΛΗΊΙΣΜΟΣ, ανέγερση 'Ολυμπιακοϋ 

Σταδίου 'Αθηνών, 61-62, 359-361· 
ανέγερση 'Αθλητικοu Κέντρου Νέ

ου Φαλήρου, 361· βλ. καί ΕΡΓΑ, 

ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ, σχέσεις μέ-, 266 
'Αλευρiiς, 1., βουλευτής, 21 
ΑΛΙΕΙΑ, αξιοποίηση 'Αμβρακικοϋ Κόλ

που, 62 
'Αναστασόπουλος, Κ., αντιπρόεδρος 

'Αρείου Πάγου, 189 
'Ανδρεάδης, Γ., 126 
'Ανδριανόπουλος, Α., ύπουργός Πολι

τισμοu, 452 
'Ανδρόνικος, Μ., καθηγητής Πανεπι

στημίου Θεσσαλονίκης, 35 
'Αντρέι, Στ. (Andrei, Stefan), ύπουργός 

'Εξωτερικών Ρουμανίας, 40 I 

'Αντρεόττι, Τζ . (Andreotti, Giulio), 
'Ιταλός πρωθυπουργός, 139, 148, 
162,419 

'Αποστολάκος, Χ., βουλευτής, 446 
'Αποστολάτος, Γ., ύφυπουργός Κοινω

νικών 'Υπηρεσιών, 438, 454 
'Αραφάτ, Γ., 385 
• Ασσαντ, Χαφέζ dλ, πρόεδρος Συρίας, 

51, 52, 53, 54, 72, 73, 108, ι95 
ΑΧΕΠΑ, συνάντηση Κ.Κ. μέ προε

δρείο-, 328 

Β 

Βαγιακάκος, Ι., aντιπτέραρχος, 425 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, πολυμερής-, 

127-129, 324· βλ. καί ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, POYMANIA, ΤΟΥΡ
ΚΙΆ 

Βαλντχάιμ, Κ. (Waldheim, Kurt), γενι
κός γραμματέας ΟΗΕ, 21, 74, 139, 
223, 273, 337, 338, 364 

Βάνς, Σ. (Vance, Cyrus), ύπουργός 

'Εξωτερικών ΗΠΑ, 104, 203, 332, 
383, 384 

Βαρβιτσιώτης, Ι., ύπουργός 'Εθνικής 

Παιδείας, 19, 357, 360, 416 
Βασιλείου, Β., δημοσιογράφος, 361, 406 
ΒΑΊΙΚΑΝΟ, σύναψη διπλωματικών σχέ

σεων μέ-, 195· επίσκεψη Κ.Κ. 

στό-, 279 
Βεγλερής, Φ . , 443, 446 
Βέιλ, Σ. (Veil, Simone), πρόεδρος Εύ

ρωπαϊκοu Κοινοβουλίου, 419 
Βενιζέλος, Ν., βουλευτής, 184, 443 
Βέξλερ, Α . (Wexler, Anne), απεσταλμέ

νη προέδρου ΗΠΑ, 378 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, γενικά, βλ. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ· 

δεκαετές πρόγραμμα ΔΕΗ, 340-341· 
'Ελληνική 'Αεροπορική Βιομηχα-

νία, 341-342· ανάπτυξη πολεμικής 

βιομηχανίας, 19, 222, 342, 425-426· 
βλ. καί ΕΟΚ, OIKONOMIA 

Βλάχου, Ε., 169 
Βουδούρης, Δ., ύφυπουργός 'Εξωτερι

κών, 126, 454 
Βούζας, Θ., 126 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, έπίσκεψη Ζίφκωφ στήν 

Κέρκυρα, 61, 104-112· σχέσεις μέ-, 

407, 418· βλ. καί ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥ

ΝΕΡΓΑΣΙΑ 

~Γ 

Γαλενιανός, Μ., 126 
ΓΑΛΛΙΑ, σχέσεις μέ-, 40, 92-93, 190-

192, 222, 280· έπίσκεψη Κ. Τσάτσου 
στή-, 99-104· επίσκεψη κ.κ. στή-, 
273-274· βλ. καί ΕΟΚ 

ΓΕΩΡΓΙΑ, γενικές κατευθύνσεις-απολο

γισμός, 24, 339-340· δάνεια σέ αγρό
τες παραμεθόριων περιοχών, 43· δι
ανομή κτήματος Λεσινίου σέ ακτή

μονες, 54-55· νόμος περί γεωργικών 
συνεταιρισμών, 166-169· πρόγραμμα 
γεωργικοϋ προσανατολισμοί>, 281-
284· προσαρμογή- στίς συνθήκες 

ΕΟΚ, 326-328· ενίσχυση προβλημα
τικών περιοχών, 407· βλ. καί ΕΟΚ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΆΓΩΓΗ, προστασία-διά

θεση προϊόντων, 38· μέτρα γιά προ
στασία γεωργικών προϊόντων μετά 

&νταξη στήν ΕΟΚ, 92· βελτίωση 

έμπορίας προϊόντων μετά ενταξη 

στήν ΕΟΚ, 327· έπεξεργασία κρεά
των, 396 

Γιαμανί, Α.Ζ., σείχης, ύπουργός Πετρε

λαίου Σαουδικής 'Αραβίας, 51 
Γιαράσεβιτς, Π. (Jaroszewicz, Piotr), 
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Πολωνός πρωθυπουργός, 164 
Γιγίτ, Ο . (Yigit, Ozdemir), γενικός γραμ

ματέας ύπουργείου Έξωτερικ&ν 

Τουρκίας, 192, 194, 395 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒ1Α , επίσκεψη Κ . Κ. 

στή-, 61, 64-75, 79· σχέσεις μέ-, 

443· βλ. καί ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑ

ΣΙΑ 

Γκάλι, Μπούτρος, άναπληρωτής ύπουρ-

γός 'Εξωτερικων Αίγύπτου, 266 
Γκάντι, 1., 297, 374 
Γκελεστάθης, Α., 126 
Γκένσερ, Χ.-Ντ . (Genscher, Hans-Die

trich), ύπουργός Έξωτερικ&ν ΟΔ 
Γερμανίας, 28, 139, 150, 380, 467 

Γκίλμουρ, Σέρ 'Ιάν (Gilmour, Sir Ian), 
άναπληρωτής ύπουργός Έξωτερι

κ&ν Βρετανίας, 381 
Γκιραντοu, Λ. (Guirandou,-N'Diaye, 

Louis), πρόεδρος είδικής επιτροπής 
ΔΟΕ, 378, 435, 436 

Γκράτσιος, Α . , στρατηγός, άρχηγός 

ΓΕΕΘΑ, 374, 385, 389, 390 
Γκρομύκο, Α., ύπουργός 'Εξωτερικων 

ΕΣΣΔ, 230, 239, 240, 242, 243, 244, 
245, 253, 268, 270 

Γκώλ, Κ. ντέ (Gaulle, Char1es de), 460, 
462, 466 

Γόντικας, Κ., βουλευτής, 446 
Γουρνiiς, 1., άντιπρόεδρος 'Αρείου Πά

γου, 189 
Γραμματίδης, Τ., ύφυπουργός Γεωργί

ας, 454 

Δ 

Δαβάκης, Δ . , ύπουργός Δημοσίας Τά-

ξεως, 452 
Δάνος, Λ. , δημοσιογράφος, 455 
ΔΑΣΕ, άπόψεις Κ.Κ. περί-, 428-429 
ΔΕΘ (Διεθνής 'Έκθεση Θεσσαλονίκης), 

όμιλία Κ.Κ. στά εγκαίνια-, 207-
214 

Δήμας, Στ., ύπουργός 'Εμπορίου, 452 
ΔΗΜΟΣΙΆ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, πενταετές πρό

γραμμα στεγάσεως δημοσίων ύπη

ρεσι&ν-στέγαση ύπουργείων, 62-64, 
201, 418-419· άπόψεις Κ.Κ. γιά λει
τουργία-, 165· βελτίωση λειτουρ
γίας-άποκέντρωση, 375 

ΔΗΜΟΣΙΆ ΤΑΞΗ, μέτρα προστασίας άπό 

τρομοκρατικές καί εγκληματικές 

ενέργειες, 36, 37-38, 375· συνάντηση 
Κ. Κ. μέ ήγεσία Σωμάτων 'Ασφα

λείας, 138-139 
ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ, συνάντηση Κ.Κ. μέ ήγε

σία άνωτάτων δικαστηρίων, 189· άνέ
γερση νέου Δικαστικοu Μεγάρου 

στήν 'Αθήνα, 265, 281 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

Δοξιάδης, Σπ., ύπουργός Κοινωνικων 

Ύπηρεσι&ν, 432, 452 
Δρεττάκης, Μ. , βουλευτής, 397 

Ε 

ΥΕβερτ, Μ. , ύπουργός Οίκονομικων, 

452 
'Εβρέν, Κ. (Eνren, Kenan), Τοuρκος 

στρατηγός, 58 
ΕΚΚΛΗΣΙΆ, άξιοποίηση περιουσίας-, 

19, 416 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, γενικές κατευθύνσεις

άπολογισμός,357·άνώτατη,357-360, 

416-417· είσαγωγή σέ άνώτατα

άνώτερα εκπαιδευτικά ίδρύματα, 397 
Έλεκντάγκ, Σ. (Elekdag, Sukru), γενι

κός γραμματέας ύπουργείου 'Εξω

τερικ&ν Τουρκίας, 38, 56, 93, 94, 194 
'Ελισάβετ, βασίλισσα 'Ηνωμένου Βα

σιλείου, 467 
'Ελύτης, 0., Νόμπελ λογοτεχνίας, 266 
'Έμκε, Χ. (Emke, Horst), Δυτικογερμα

νός βουλευτής, 95 
ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΝΑ ΥΠΛΙΑ, γενικές κατευθύν

σεις-άπολογισμός, 340 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ, ζήτημα, άντιμετώπιση-, 

95-96, 187-189, 190-191, 195-197, 198, 
218, 222, 279-280, 286, 321, 322-324, 
344, 415· άγορά πετρελαίου : (άπό 

Σαουδική 'Αραβία), 49, (άπό Λιβ
ύη), 207, (άπό 'Ιράκ), 315-318· προ
μήθεια πετρελαίου καί φυσικοu &ε

ρίου άπό ΕΣΣΔ, 235-238, 245· συνο
μιλίες Κ.Κ. μέ Κινέζους ίθύνοντες 

περί-, 289 βλ. καί ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΕΝΟΠΛΕΣ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ, 

- όμιλία Κ.Κ. σέ άξιωματικούς 

(1 .1.79), 18-19· (1.1.80), 356· άναδι
άρθρωση-, 98· ενίσχυση-, 214, 
218, 335-336, 430· άλλαγή άνωτάτης 
ήγεσίας, 374· εξέταση άμυντικής 

πολιτικής, 385 
- άνάπτυξη πολεμικής βιομηχανί

ας: βλ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΟΚ 

- πλεονεκτήματα άπό ενταξη-, 

σημασία-, 15-18, 23-24, 41-42, 102-
104, 165-166, 171- Ι 76, 365-368 
- όλοκλήρωση διαπραγματεύσεων

δροι εντάξεως, 35, 40, 91-93, ΠΑ
ΡΆΡΤΗΜΑ 

- ύπογραφή Συνθήκης Προσχωρή

σεως στήν-, 139-147· δηλώσεις

επιστολές ξένων ήγετ&ν γιά τήν 

προσχώρηση τής 'Ελλάδος, 147-
151· άντιδράσεις κοινωνικ&ν φορέ
ων γιά προσχώρηση, 151 · σχόλια 
έλληνικοu τύπου, 151-155· σχόλια 

διεθνοuς τύπου, 155-163· συζήτη

ση - επικύρωση Συνθήκης Προσχω
ρήσεως άπό Βουλή, 169-185 
- προσαρμογή γεωργίας σέ συνθή

κες ΕΟΚ, 326-328· συμμετοχή 'Ελλά
δος στά όλοκληρωμένα προγράμμα

τα άναπτύξεως, 328· ένίσχυση όρει
νων περιοχ&ν άπό-, 407· γενικότε
ρη προετοιμασία 'Ελλάδος γιά εν

ταξη, 334 
- βλ. καί ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΓΑΛΛΙΑ, ΟΔ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΙΑ 

ΕΡΓΑ 

- άθλητικά, 61-62, 359, 360-361 
- άνέγερση-συντήρηση δημοσίων 

κτιρίων, 62-64, 281, 349, 352-353 
- άποχετευτικά, 352, 416 
- γεωργικής ύποδομής, 327-328 
- έγγειοβελτιωτικά, 351-352 
- εξωραϊστικά, 426 
- όδοποιίας, 346-349, 355 
- συγκοινωνιακά, 345, 353,403,419 
- ύδρευτικά, 282-285, 353 
- σύσκεψη γιά- (18.3.80), 416 
- άπολογισμός - στίς περιοχές 

'Αθην&ν καί Θεσσαλονίκης βλ. ΠΑ

ΡΆΡτΗΜΑ 

- βλ. καί ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΠΑΡΆΡτΗΜΑ 

ΕΡΓ ΑΣΙΑ, ΕΡΓ Α ΠΚΗ ΠΟΛΙτΙΚΉ, συνάν

τηση Κ.Κ. μέ προεδρείο ΓΣΕΕ, 64· 
έφαρμογή διαφορικοu ώραρίου, 197 

ΕΡΕΥΝΑ, έθνικό πρόγραμμα ερευν&ν 

καί τεχνολογίας, 166· χρηματοδό
τηση γεωργικής - ενόψει εντάξεως 

στήν ΕΟΚ, 328 
ΕΣΣΔ, επίσκεψη Κ.Κ. στήν-, 219-221, 

229-254· σχόλια διεθνοuς τύπου 

γιά-, 306-311· άνταλλαγή έπιστο
λ&ν Κ.Κ. - Μπρέζνιεφ, 328-330 

Έτσεβίτ, Μπ. (Eγevit, Bu1ent), Τουρ
κος πρωθυπουργός, 21, 30, 34, 55, 
56, 57, 74, 107, 108, 110, 127, 128, 
129,138,164,192,194,203,243,244, 
264, 273, 292, 307, 430 

ΕΥΡΩΠΗ, ίδέα 'Ενωμένης-, μήνυμα Κ. 

Τσάτσου (1.1 .79), 15-18· συμβολή 
Κ.Κ. στήν-, βλ. Σουμάν, Ρ. , Βρα

βείο-

Εύστρατιάδης, Α., βουλευτής, 204 

z 
ΖΑ'!·Ρ, σχέσεις μέ-, 113 
Ζαρντινίδης, Ν., ύπουργός Δημοσίων 

VΕργων, 281, 284, 344, 416 
Ζαχάρωφ, Α., 420, 429 
Ζίγδης, 1., 31, 33, 176, 177, 184, 370, 

434, 446, 448 
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Ζισκάρ ντ' Έσταίν, Β. (Giscard dΈ
staing, Valery), πρόεδρος Γαλλικής 
Δημοκρατίας, 40, 92, 99, 108, 131, 
139, 147, 157, 159, 160, 162, 191,273, 
3 ι 7, 408, 466 

Ζίφκωφ, τ., 61, 68, 74, 104, 105: 106, 
107, ιο8, ι ι ο, ι ι ι, 127, 128, 135, 136, 
401, 407, 418, 46i 

Ζολώτας, Ξ., διοικητής Τραπέζης ' Ελ

λάδος, 286 
Ζορίνσκυ, Ε . (Zorinsky Edward), 'Αμε

ρικανός γερουσιαστής, 420 

Η 

Ήλιοϋ, Η. , 34, 178, 179, 372, 374, 443, 
450 

ΗΠΑ, σχέσεις μέ-, 19-20, 22-23, 34-35, 
84-85, ιο4, ιι2-ι 13, ι Ι8-ΙΙ9, 201-203, 
22 ι -222, 223-226, 332, 383-385, 387-
388, 401-402, 420-424, 435· βλ. καί 

ΝΑΤΟ 

Θ 

Θάτσερ, Μ. (τhatcher, Margaret), Βρε
τανή πρωθυπουργός, 150, 274, 276, 
277, 286, 303 

Θέμελης, Ν., πρόεδρος Έλεγκτικοϋ 

Συνεδρίου, 189 
Θεοδωρόπουλος, Β., πρέσβης, γενικός 

γραμματέας ύπουργείου 'Εξωτερι

κών, 38, 55, 56, 57, 93, 94, 192, \94, 
~95 

Θεοτόκης, Σ., βουλευτής, 182, 446, 451 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, passim, aπολογισμός 

Εργων στή-, βλ. ΠΑΡΑΡΙΗΜΑ· βλ. 

καί ΔΕΘ, ΕΡΓ Α, ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 

ΘΡΑΚΗ, περιοδεία Κ.Κ. στήν-, 214-219 

Ι 

'Ιάκωβος , 'Αρχιεπίσκοπος Βορείου καί 

Νοτίου 'Αμερικής, 264, 336 
'Ιμάμογλου, Χ., βουλευτής, 446 
'Ιμπραήμ, 'Ιζζάτ, aντιπρόεδρος 'Ιράκ, 

311, 317, 318 
INΔIA, σχέσεις μέ-, 304 
ΙΡΑΚ, έπίσκεψη Κ.Κ. στό-, 229, 311-

320 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ, σχέσεις μέ-, 195, 322-324, 

389 
ΙΙΑΛΙΑ, έπίσκεψη Κ.Κ . στήν-, 277-

279· βλ. καί ΕΟΚ 
'Ιωαννίδης, Δ., 37 
'Ιωάννης-Παϋλος Β·, Πάπας, 279 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, συμμετοχή Κ. Κ. στόν έορτα-

σμό γιά aπελευθέρωση-, 4 ι -43 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

κ 

Καλαντζάκος, Α., βουλευτής, 126, 170 
Καλλίας, Κ . , βουλευτής, Ι 70 
Καλλιγάς, Κ., δημοσιογράφος, 332 
Καλογεράς, Π., πρεσβευτής στή Μό-

σχα, 246· πρεσβευτής στή Βόννη, 
397, 400 

Καλούδης, Ν., βουλευτής, 169 
Καλτετζιώτης, Ν., ύφυπουργός Παιδεί

ας, 454 
Καμπόσκυν, Λ., πρεσβευτής ΕΣΣΔ στήν 

'Αθήνα, 221 
ΚΑΝΑΔΑΣ, σχέσεις μέ-, 19 
Κανδύλης, Γ., γενικός διευθυντής ΚΕΔ, 

404 
Κανελλόπουλος, Α., ύπουργός Οικονο

μικών, 103,333,336,393,404·Γεωρ

γίας, 452·-, Π., 33, 177, \84, 372, 
374, 446, 451 

Καντάρ, Γ. (Kadar, Janos), γενικός 

γραμματέας Σοσιαλιστικοϋ 'Εργα

τικοϋ Κόμματος Ούγγαρίας, 255, 
256, 271 

Καντάφι, Μ., ήγέτης Λιβύης, 207, 336, 
429 

Καντούμι, Φ., ύπεύθυνος 'Εξωτερικών 

Σχέσεων ΟΑΠ, 385 
Καραγιάννης, Ε., aντιστράτηγος, aρ

χηγός ΓΕΣ, 374 
Καραϊσκάκης, Δ., 126 
Καραμανλής, Α., ύφυπουργός Προεδρί

ας, 62, 436, 452 
Καραμανλής, Κ . , passim 

-ανάδειξη - στό aξίωμα τοϋ προέ

δρου τής Δημοκρατίας: πρόωρες φή

μες περί-, 356-357· αναγγελία ύπο
ψηφιότητας, 432-434· έκλογή-, 

443-447· Κυβέρνηση-, παραίτηση, 
447· στάση κομμάτων aντιπολιτεύ
σεως, 434, 448-451· όρκωμοσία-, 

454-455· σχόλια έλληνικοϋ καί διε
θνοϋς τύπου, 455-466· συγχαρητήρια 
μηνύματα ξένων ήγετών, 466-469· 
ιδιόγραφη αναφορά κ.κ . στά γεγο

νότα έκλογής, 469-474 
Καραπιπέρης, Χ . , ύφυπουργός Γεωργί

ας, 454 
Κάρασεκ, Φράντς (Karasek, Franz), γε

νικός γραμματέας Συμβουλίου τής 

Εύρώπης,428,429,430,467 

Καρατζάς, Χ . , ύφυπουργός Παιδείας, 

357 
Καρδάρας, Δ., βουλευτής, 446 
Κάρρινγκτον, Π .Α . , 6ος βαρώνος (Car

rington, Peter, Alexander, Rupert), 
ύπουργός 'Εξωτερικών Βρετανίας, 

150, 274, 332 
Κάρστενς, Κ. (Carstens, Kar1), πρόεδρος 

Βουλής ΟΔ Γερμανίας, 37, 467 

505 

Κάρτερ, Τζ. (Carter, Jimmy), πρόεδρος 
ΗΠΑ, 35, 59, 73, 118, 138, 150, 169, 
221,223,239,241,248,270,295,336, 
337,377,380,382,384,400,401,424, 
429, 466 

Κάστρο, Φ. (Castro, Fide1), 248, 328 
Κατράκης, Μ., 403 
Κατσαδήμας, Ι., ύφυπουργός 'Εθνικής 

'Αμύνης, 98, 374 
Κατσαούνης, Α., βουλευτής, 388 
Κατσιγιάννης, Χρ., βουλευτής, 187 
Κέην, Ρ. (Kane, R.), πρόεδρος αμερικα-

νικής 'Ολυμπιακής 'Επιτροπής, 377 
Κεφαλογιάννης, Ε., ύπουργός 'Εμπο

ρικής Ναυπλίας, 340· - Ι., ύφυπουρ

γός 'Εσωτερικών, 454 
Κιλλάνιν, λόρδος, πρόεδρος ΔΟΕ, 375, 

377, 378 
ΚΙΝΑ, έπίσκεψη Κ . Κ. στήν-, 207, 

286-304· σχόλια διεθνοϋς τύπου 

γιά- 306-311 
Κίσινγκερ, Χ. (Kissinger, Henry), 221, 

295, 317, 368 
Κλάου, Κρ. Βάν ντέρ (Klaauw; Chri

stoph νan der), ύπουργός 'Εξωτερι
κών 'Ολλανδίας, 13 ι 

Κλής, Π., 126 
ΚΟΔΗΣΟ (Κόμμα Δημοκρατικοϋ Σοσια

λισμοϋ), ϊδρυση-, 19 
Κοθρής, Ε., βουλευτής, 35 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΙΙΚΗ, γενικές κατευ

θύνσεις-άπολογισμός προγράμματος 

1976-1980, 438-442· πενταετές πρό
γραμμα-, 438· ένίσχυση ΤΕΒΕ, 284, 
387· aπόφαση γιά ανέγερση γενικοϋ 
νοσοκομείου στή δυτική Μακεδ~
νία, 36· νέο πρόγραμμα ύγείας, 222, 
432· ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
έργαζομένων, 325· αναπροσαρμογή 
αγροτικών συντάξεων, 382 

Κολισέφσκυ, Λ., aντιπρόεδρος Γιουγ

κοσλαβίας, 443 
Κολλάρ, Κλώντ (Collard, Claude), πρό

εδρος Γαλλικής 'Ολυμπιακής 'Επι

τροπής, 38 ι, 430 
Κολόμπο, Ε. (Colombo, Emilio), πρόε

δρος Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου, 

150 
Κονίτσας, Θ., 126 
Κονοφάος Σ. , aντιναύαρχος, aρχηγός 

ΓΕΝ, 336 
Κοντογεώργης, Λ. , ύπουργός • Ανευ 

Χαρτοφυλακίου, άρμόδιος γιά θέμα

τα ΕΟΚ, 40, 91, t39, 143, 183, 199, 
334 

Κοντογιαννόπουλος, Β., ύφυπουργός 

Παιδείας, 264, 454 
Κοσίγκα, Φ. (Cossiga, Francesco), 'Ιτα

λός πρωθυπουργός, 277, 278 
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Κοσμαδόπουλος, Δ., 55 
Κοσύγκιν, Α., Σοβιετικός πρωθυπουρ

γός,230,235,236,238,239,240,241, 

242,243,244,245,248,249,252,253, 
254, 270, 271, 301, 303, 307, 403 

ΚΟΥΒΑ, σχέσεις μέ-, 328 
ΚΟΥΒΕ·Ι·Τ, σχέσεις μέ-, 201 
Κούν, Κ., 403 
Κουντενχόβε-Καλλέργι, Βραβείο, έπί

δοση - στόν Κ . Τσάτσο, 414 
Κόχραν, Θ. (Cochran, Thad), 'Αμερι

κανός γερουσιαστής, 420, 424 
Κράτσας, Α., 126 
Κρίστοφερ, Γ. (Christopher, Warren), 

ύφυπουργός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 19, 
380 

Κ ΤΗ ΜΑ ΙΙΚΗ ΕΙ AIPEIA ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ), 
βλ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κυπριανοu, Σ., πρόεδρος Κυπριακής 

Δημοκρατίας, 95, 98, 139, 187, 223, 
243,336,337,338,391,469 

ΚΥΠΡΟΣ 

- άπολογισμός κυβερνητικής πολι

τικής - άπό Κ . Κ. στή Βουλή 

(16.1.79), 21, (11.1.80), 364· μήνυμα 
Κ.Κ . πρός 'Ελληνοκυπρίους, 195· 
όμιλία Γ. Ράλλη στή ΓΣ ΟΗΕ, 223 
- συναντήσεις Κ. Κ . - Κυπριανοu: 

(9.4.79), 95· (12-13 .4.79), 98-99• 
(19.5.79), 139· (27.6.79), 187· (24.9.79), 
222-223· ( 10-11.12. 79), 336-339· μέ 

'Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, 165 
- συμφωνία Κυπριανοu-Ντενκτάς 

γιά διακοινοτικές συνομιλίες, 139 
- βλ. καί ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ΜΕΓ ΑΛΗ 

ΒΡΕΙΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΆ 

Κυριακάκος, Γ., δήμαρχος Πειραιά, 

284 
Κυριακόπουλος, Λ., τεχνικός σύμβου

λος πρωθυπουργοί>, 36, 97, 281, 402, 
404, 418 

Κύρκος, Λ. , βουλευτής, 182, 183, 184, 
443, 446 

Κωττάκης, Μ. , πρεσβευτής στό Βουκου

ρέστι, 438 

Λ 

Λαγάκος, Ε., πρέσβης , 274 
Λαζάρ, Γκ . (Lazar, Gyorgy), Οϋγγρος 

πρωθυπουργός, 254,256,258 
Λαζαρίδης , Ν., ύποστράτηγος, 98, 430 
Λαμπράκης, Χρ., 169 
Λάσκαρης, Κ. , ύπουργός 'Εργασίας, 

36, 452 
Λέβιν, Κ . (Leνin, Carl), 'Αμερικανός 

γερουσιαστής, 84 
Λεκανυέ, Ζ. (Lecanuet, Jean), πρόεδρος 

UDF, 381 

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 

ΛΙΒΥΗ, σχέσεις μέ-, 36, 207, 336 
Λούνς, Γ. (Luns, Joseph), γενικός γραμ

ματέας ΝΑΤΟ, 58, 59, Ι Ι8, 332 
Λύντς, Τζ. (Lynch, John), 'Ιρλανδός 

πρωθυπουργός, 139, 322 

Μ 

Μακάριος, 33, 139, 202, 242, 291, 292, 
338, 391 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, passim, περιοδεία Κ .Κ . 

στήν άνατολική-, 215-219 
Μάκ Κλόσκυ, Ρ. (McC!oskey, Robert), 

πρεσβευτής ΗΠΑ στήν 'Αθήνα, 118, 
20 Ι, 202, 203, 221, 222, 378 

Μάκ Μίλλαν, Χ . (Macmillan, Harold), 
419 

Μάνος, Στ . , ύφυπουργός Δημοσίων 

WΕργων,36,97,204,388,404·ύπουρ

γός Χωροταξίας, 407· ύπουργός Βι
ομηχανίας, 452 

Μαριδάκης, Γ., άκαδημαϊκός, 165 
Μαρτένς, Β. (Martens, Wilfried), Βέλ

γος πρωθυπουργός, 139, 148 
Μάρτης, Ν., ύπουργός Βορείου 'Ελλά

δος, 322, 452 
Ματχόφερ, Χ. (Matthδfer, Hans), ύπουρ

γός Οiκονομικών ΟΔ Γερμανίας, 

391, 392, 394, 395, 400 
Μαuρος, Γ., 181, 184, 373 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΙΑΝΙΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. 

στή-, 274-277- βλ. καί ΕΟΚ 

ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ζήτημα, άπόψεις Κ.Κ. 

γιά-, 362-363· συνομιλία Κ.Κ. μέ 
τίτο, 71-74· μέ Ρ. Μπάρ, 191-192· 
άπόψεις Γ. Ράλλη ένώπιον ΓΣΟΗΕ, 

223· βλ. καί ΙΡΑΚ, ΛΙΒΥΗ, ΟΑΠ, 

ΣΑΟΥΔΙΚΉ ΑΡΑΒΙΑ, ΣΥΡΙΑ 

Μήτσης, Φ., πρύτανης Πανεπιστημίου 

'Αθηνών, 416, 417 
Μητσοτάκης, Κ. , ύπουργός Συντονι

σμοί>, 36, 40, 157, 183, 207, 286, 325, 
340, 393, 430, 435· ύπουργός 'Εξω
τερικών, 452, 464, 472 

Μινωτής, Α., 403 
Μιχαήλ, Λ., ύφυπουργός Γεωργίας, 454 
Μολυβιάτης, Π., πρέσβης, διευθυντής 

Πολιτικοί) Γραφείου πρωθυπουργοί>, 

41, 95, 201, 226, 273, 274, 279, 301, 
384,400 

Μονταίηλ, Γ. (Mondale, Walter), άντι
πρόεδρος ΗΠΑ, 138 

ΜΟΡΝΟΣ, βλ. ΕΡΓ Α, ύδρευτικά 

Μούτσιος, Γ., ύφυπουργός Συγκοινω

νιών, 454 
Μπαίηκερ, Χ. (Baker, Howard Henry 

Jr.), 'Αμερικανός γερουσιαστής, 

420, 422, 424 
Μπάλκος, Α . , ύπουργός Δημοσίας Τά

ξεως, 375 

Μπαντουβάς, Κ., βουλευτής, 170, 184 
Μπάρ, Ρ. (Barre, Raymond), Γάλλος 

πρωθυπουργός,99, 190,191,317,467 
Μπέης, Δ., δήμαρχος ' Αθηναίων, 284 
Μπίντεν, Τζ. (Biden, Joseph Robinette 

Jr.), 'Αμερικανός γερουσιαστής, 

420, 422, 424 
Μπίρης, Σ., 126 
Μπίτσιος, Δ., 221 
Μποδοσάκης - 'Αθανασιάδης, Π., 

ulδρυμα-, 36 
Μποκοβός, Π., ύφυπουργός Οiκονομι

κών, 454 
Μπουρνιάς, Λ., άντιπρόεδρος Βουλής, 

454 
Μποuτος, Ι., ύπουργός Γεωργίας, 38, 

43, 62, 166, 183, 281, 326, 334, 425· 
ύπουργός Συντονισμοί), 452 

Μπράουν, Χ. (Brown, Harold), ύπουρ
γός 'Αμύνης ΗΠΑ, 112 

Μπρέζνιεφ, Λ., 70, 73, 108, 111, 169, 
179,231,234,235,239,246,248,253, 
255,268,269,270,271,272,273,278, 
296, 297, 306, 328, 329, 429, 466 

Μυλωνάς, Γ., 443, 446 
Μυράτ, Δ., 403 

Ν 

Νατάλι, Λ. (Natali, Lorenzo), άντιπρόε
δρος 'Επιτροπής ΕΟΚ, 35, 40, 91 , 
139, 142, 169 

ΝΑΤΟ, πλήρης έπανένταξη 'Ελλάδος 

στό-, 22, 58-61 , 113-119, 134-135, 
201-203, 226, 274-276, 280, 285, 365, 
383-385, 389-391, 397-40 Ι· θέση 'Ελ

λάδος γιά άνάπτυξη πυραύλων μέσου 

βεληνεκοuς σέ χώρες-, 332· βλ. καί 
ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, ιτ ΑΛΙΑ, ΟΔ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΙΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΆ 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΙΙΑ, σύνοδοι Κ.Ο.-, 87-
91, 165,382-383, 396· Α' Συνέδριο-, 
119-127· μήνυμα Κ .Κ . πρός έορτή 

Γ ' Σ ' ΟΝΝΕΔ, 227· περιφερειακα υνε-

δρια-, 266-267, 417· χαιρετισμός 

Κ.Κ. γιά πενταετία άπό \:δρυση-, 

322· έκλογή Γ. Ράλλη ώς άρχη

γοu-, 451-452 
Νησιώτης, Τ., μέλος ΔΟΕ, 377, 378 
Νιάνιας, Δ., ύπουργός Πολιτισμοί>, 19, 

385, 403, 404 
ΝΙΓΗΡΙΑ, σχέσεις μέ-, 415-416 
Νίμιτς, Μ. (Nimetz, Matthew), ύφυπουρ

γός 'Εξωτερικών ΗΠΑ, 384, 40 I 
Νίξον, Ρ. (Nixon, Richard), 429 
Ντάβος, Ι., στρατηγός, άρχηγός ΓΕΕΘΑ, 

58, 59, 60, 113, 114, 115, 116, 118, 
134,135,226,276,285,374,375,385, 
390,398,399,400,430 
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Ντάουμε, Β. (Daume, Willy), πρόεδρος 
'Ολυμπιακής 'Επιτροπής ΟΔ Γερ

μανίας, 380 
Ντεμιρέλ, Σ. (Demirel, Suleiman), 53, 

108,138, ι39,243,244,273,292,293, 
393, 395, 400, 430 

Ντένγκ Χσιάο Πίνγκ, άντιπρόεδρος 

Λαϊκής Κίνας, 286, 287, 288, 289, 
29ι,292,293,294,295,296,297,298, 

3οο, 30 ι. 302, 307 
Ντενκτάς, Ρ. (Denkta~. Rauf), 34, ι39, 

' 223 
Ντρυόν, Μ. (Dryon, Maurice), 38ι, 460 

Ξυλούρης, Μ., βουλευτής, ι 84 

ο 

ΟΑΠ ('Οργάνωση γιά τήν 'Απελευθέ

ρωση τής Παλαιστίνης), σχέσεις 

μέ-, 226-227, 385 
ΟΗΕ, συνομιλίες γιά Κύπρο ύπό αΙγί

δα-, ι39· όμιλία Ράλλη ένώπιον 

ΓΣ-, 223· μήνυμα Κ.Κ. γιά έπέτειο 
άπό σύσταση-, 280 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

- γενικές κατευθύνσεις-άπολογι

σμός, 24-25, ι87, ι97-ι99, 207-2ι4, 

219, 324-325, 344· έφαρμογή προϋπο
λογισμοί) ι979, 86-87, ι97-ι98, 208· 
προϋπολογισμός ι980, 332-334· άντι
μετώπιση πληθωρισμοί), 25, ι99-2Οι, 
2ι ι-2ι2, 222, 324-325,333,383, 386-
387 
- εΙσοδηματική πολιτική, 24, 36, 
200, 2ιο, 324-325, 382, 383, 407· 
πιστωτική πολιτική, 200· φορολο
γική πολιτική, 325-326· ισοζύγιο 

πληρωμών, 208-2ιΟ, 285-286, 333, 
386-387· έπενδύσεις, 208· σύσταση
δραστηριότητα Κτηματικής 'Εται

ρείας Δημοσίου, 204, 405, 4ι8-4ι9· 
"χρηματοδότηση έπιχειρήσεων-ϊδρυ-
ση βιομηχανικών ζωνών στή Θράκη, 

2ι5· έλληνοσοβιετικές συνομιλίες 

γιά προμήθεια πετρελαίου, φυσικοu 

άερίου, ηλεκτρική ένέργεια, έργο

στάσιο άλουμίνας, 235-238 
.::.... άπολογισμός ι974-ι980, βλ. ΠΑ
ΡΆΡΤΗΜΑ 

- βλ. καί ΕΟΚ, ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 

Ο!κονομόπουλος, Κ., βουλευτής, 446 
Οικονόμου, Γ., οΙκονομικός σύμβουλος 

πρωθυπουργοϋ, ι 97, ι 98 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ, έπίσκεψη πρωθυπουργοu

στήν 'Αθήνα, ι3ι-ι38· βλ. καί ΕΟΚ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, πρόταση Κ.Κ. 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

γιά μόνιμη τέλεση - στήν 'Ελλάδα, 

32 ι, 375-377· θετικές άντιδράσεις 

στήν πρόταση, 377-382, 428, 430, 
435-438 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑ ΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡ

ΜΑΝΙΑΣ, σχέσεις μέ-, 37, 59-6ι, 93, 
95, 163-164, 39 ι -395, 397-40 Ι· επί

σκεψη Κ .Κ. στήν-, 267-273· βλ. καί 
ΕΟΚ 

ΟΝΝΕΔ, βλ. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΙΙΑ 

ΟΟΣΑ, εκθεση γιά έλληνική οΙκονομία 

(1978-1979), 2ι9 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στήν-, 254-

258 

π 

Παλαιοκρασσaς, 1., ύφυπουργός Συντο
νισμοu, 36, 97, 416· ύπουργός t'iνευ 
Χαρτοφυλακίου, 452 

Παλαιολόγος, Π., δημοσιογράφος, 13 ι, 
154 

Παναγιωτόπουλος, Γ., ύπουργός 'Εμ

πορίου, 45, 51· ύπουργός Συγκοι νω
νιών, 452 

Παπαδόγγονας, Α., ύπουργός Συγκοι-

νωνιών, 419 
Παπαευθυμίου, Γ. , βουλευτής, 184, 446 
Παπαθεμελής, Στ . , βουλευτής, ι84, 446 
Παπακωνσταντίνου, Κ., άντιπρόεδρος 

Κυβερνήσεις, ι 19, ι26, ι88, 266, 
357,375,416,434,435,451,452,454, 
470,471, 472 

Παπαναστασίου, Κ. , γενικός γραμματέ

ας 'Αθλητισμοu, 62 
Παπανδρέου, Α., 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 33, 40, 4ι, 158, ι63, 169, 175, ι76, 
ι78, 189,264,356,368,369,370,373, 
374,390,391,400,434,448,455,462, 
463, 464·- , Γ., ι78 

Παπαρρηγόπουλος, Κ., ύφυπουργός 

Οίκονομικών, 407, 454 
Παπασπύρου, Δ. , πρόεδρος Βουλής, ι95, 

446,454 
Πατόλιτσεφ, Ν., Σοβιετικός ύπουργός 

'Εξωτερικοί) 'Εμπορίου, 238, 245 
Πατσαλίδης, 1., ύπουργός Οικονομικών 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 95 
Πεπονής, Α., βουλευτής, 204, 388 
Περγιάλης, Ν . , 403 
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, γενικές κατευθύνσεις

άπολογισμός, 32 ι. 388-389· χωροτα
ξικός σχεδιασμός, 36, 80-84· ρυθμι
στικό σχέδιο 'Αθηνών, 36, 97-98, 
204-207· ϊδρυση ύπουργείου Χωρο
ταξίας, Ο!κισμοu καί Περιβάλλον

τος,62-64,83, 388,407·άποκέντρω

ση-πρόγραμμα άναπτύξεως επαρχια

κών πόλεων, 8ι-84· άναμόρφωση 
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νομοθεσίας περί-, 83· νόμος περί 
οΙκιστικών περιοχών, 187-ι88· νό

μος περί προστασίας δασών, 334-
335· άναδάσωση λεκανοπεδίου 'Ατ

τικής, 285, 425· μέριμνα γιά προ
στασία 'Ακροπόλεως, 426-428 

Περτίνι, Α. (Pertini, Aιessandro), πρόε
δρος 'Ιταλικής Δημοκρατίας, 277, 
467 

Πεσμαζόγλου, 1., ι9, 181, ι82, 434,450 
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ (Μακεδονίας-Θεσ-

σαλίας), μέριμνα γιά-, 322, 386 
Πλουμίδης, Μ., δημοσιογράφος, 455 
Πλυτaς, Γ., ύπουργός Χωροταξίας, 452 
Πνευματικός, Α., βουλευτής, ι84, 446 
Ποέρ, Α. (Poher, Aιain), πρόεδρος 

Γαλλικής Γερουσίας, 407, 410, 4ι4 
ΠΟΛΙΙΙΣΜΟΣ, πολιτιστικό πρόγραμμα

γενικές κατευθύνσεις, 385-386, 403-
404, 424-425· όργάνωση έκθέσεων 
έλληνικών εργων τέχνης στό έξωτε

ρικό, 19, 280· ενδιαφέρον κ.κ. γιά 
άνασκαφικό εργο στή Μακεδονία, 

35-36· εργα συντηρήσεως 'Ακροπό
λεως, 426-428· Πολιτιστικό Κέντρο 
'Αθηνών, 264-266, 404-406, 425· 
Κέντρο Δελφών, 428· βλ. καί ΟΛΥΜ
ΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΠΟΛΩΝΙΑ, σχέσεις μέ-, ι 64 
Πονσέ, Φ. (Poncet, Jean-Franι;:ois), 

ύπουργός 'Εξωτερικών Γαλλίας, 91, 
139, ι55, ι62 

ΠΥΡΗΝΙΚΆ ΟΠΛΑ, περιορισμός στρατη

γικών- (Συνθήκη SALT 11), 84-85, 
169, 369· βλ. καί ΝΑΤΟ 

Ρ 

Ράλλης, Γ., ύπουργός 'Εξωτερικών, 19, 
20, 45, 51, 53, 64, 65, 66, 67, 9ι, 95, 
104, ι ι3, ι 18, 135, ι36, 143, 183,222. 
223,229,238,245,253,259,260,262, 
286,302,308,3ι1,332,336,337,356, 

375,385,389,393,395,396,40ι,420· 

πρόεδρος ΝΔ- πρωθυπουργός, 45ι, 

455, 464, 471, 472, 472, 474· Κυ

βέρνηση-, 452-454 
Ρέντης, Θ., ύφυπουργός 'Εξωτερικών, 

416, 454 
Ρέυ, Ζ. (Rey, Jean), 412 
Ροδίου, Γ., ύφυπουργός 'Εθνικής 'Αμύ

νης, 126, 454 
Ρολάνδης, Ν., ύπουργός 'Εξωτερικών 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 95, 336 
Ρότζερς, Μ. (Rogers, Bernard), 285, 332, 

384, 385, 389, 390, 398 
ΡΟΥΜΆΝΙΑ, έπίσκεψη Κ.Κ. στή-, 43, 

6ι, 75-79· σχέσεις μέ-, 401, 438· βλ. 
καί ΒΑΛΚΑΝΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ 
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Σ 

Σαντάμ, ΧουσεΊν, ήγέτης 'Ιράκ, 191, 
311,312,314,315,317 

Σαντάτ, Α., πρόεδρος Αίγύπτου, 47, 48, 
52, 72, 76, 108, 138, 191, 192 

ΣΑΟΥΔΙΚΉ ΑΡΑΒΙΑ, επίσκεψη Κ. Κ. 

στή-, 45-51, 61, 79 
Σαρμπάνης, Π. , 'Αμερικανός γερουσι

αστής, 104 
Σέελ, Β. (Scheel, Walter), 467 
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ (Θεσσαλονίκης), μέ-

ριμνα γιά-, 36-37 
Σενγκόρ, Λ., πρόεδρος Σενεγάλης, 280 
ΣΕΝΕΓΆΛΗ, σχέσεις μέ-, 280-281 
Σεραφείμ, 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών 

καί πάσης 'Ελλάδος, 19, 416 
Σεργάκης, Ι. , βουλευτής, I 84-446 
Σεφεριάδης (Σεφέρης), Γ., 104 
Σέχου, Σαγκάρι, Α. , πρόεδρος Νιγηρίας, 

415 
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